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 پیشگفتار دبیر علمی همايش

 برای بازگشت به متن تاریخ جهان و خیز تمدنی« ارادۀ جمعی»
 

ترین تحولی که رویداد فرخندۀ انقالب اسالمی، برای ایران و ایرانی  از منظر تاریخی، بزرگ
همراه داشته است، بازگرداندن این ملت و کشور به متن تاریخ جهان است. کسانی که با تاریخ  به

سطری از تاریخ  دانند برای اعصار و قرون متمادی، هیچخوبی می جهان کم و بیش آشنا هستند، به
تنها در  خورد. این وضعیت نه چشم می شد، مگر آنکه ردپایی از ایرانیان در آن بهجهان نوشته نمی

ادوار قبل از اسالم تاریخ ایران، حتی تا چندین قرن بعد از ظهور اسالم استمرار داشته است و 
های مختلف آن وامدار ایرانیان تمدن اسالمی به جهان عرضه شد، در حوزهعنوان  شک، آنچه با بی

اند. در آن ادوار، حضور ایران  بوده است که پرچم اسالم را بسان یک بیرق تمدنی بر دوش کشیده
شد؛ اما در چند قرن اخیر، بنا به علل و عواملی  در صدر و یا حداقل در متن تاریخ جهان مشاهده می

تدریج از متن تاریخ به حاشیه رانده شد و  اند، نام و یاد ایران به و بیش از آن آگاهکه همگان کم 
گری نشینی و صرفاً نظارهویژه در دو قرن اخیر برای ایران در تاریخ جهان جز موقعیت حاشیه به

توان گفت با انقالب اسالمی و تحوالت چند دهه پس از آن، چیزی باقی نمانده بود. به جرئت می
اراده و عزم »شود. بدیهی است این امر ثمرۀ  ر دیگر حضور ایران در متن تاریخ جهان مالحظه میبا

های  ملتی بود که در پی تجدید هویت دینی و تاریخی خویش و با تمسک به آموزه« جمعیِ
العالی(  ظله سره( و رهبری معظم انقالب)مد هوشمندانۀ امام خمینی)قدس  اسالمی و تحت رهبری

هایی برای ملتی فراهم  صحنۀ عمل و اقدام تاریخی نهاد. در تاریخ بشر کمتر چنین فرصت پای در
هایی که این بخت و اقبال را داشته باشند که از چنین  اند ملت شود و کمتر از آن بوده می

 هایی بهرۀ کامل ببرند. فرصت
ای بررسی و تحلیلِ نظران، صرفاً یک ابزار نظری بر که بنا بر نظر برخی صاحب« ارادۀ جمعی»

شناختیِ مسائل انسانی بوده است، در جریان نهضت و انقالب شکوهمند اسالمی  حقوقی و جامعه
چنان ظهور و بروزی یافت که برای بسیاری از ناظران مسائل جهانی غافلگیرکننده و ناباورانه  آن

ود. این عزم و ارادۀ بود. اسطورۀ ارادۀ جمعی، اکنون به یک واقعیت ملموس تاریخی تبدیل شده ب
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جمعی مبتنی بر ایمان دینی که ما را دوباره به متن تاریخ جهان بازگردانده، ما را در آستانۀ یک 
های جدیدی  ها و مسئولیت خیز تمدنی جدید قرار داده است. بازگشت به متن تاریخ جهان، رسالت

از هایی را  ها و مقاومت الشها، چ ها و مسئولیت دهد؛ گرچه این رسالت را پیشِ روی ما قرار می
اند برانگیخته است، ؛ اما کدام تمدنی را  یناراض یخکه از بازگشت ما به متن تار یکسان یسو
ها توانسته باشد به بالندگی و شکوفایی نایل آید.  توان سراغ گرفت که بدون رویارویی با چالش می

و در آستانۀ این خیز تمدنی، این ارادۀ  اگر انقالب اسالمی ثمرۀ ارادۀ جمعی ملت ایران بود، اکنون
تر و  ای وسیع گیرد؛ اما باید بتواند در عرصه جمعی، هرچند همچنان از کانون ایران الهام می

گشاییِ تمدنی بپردازد.  ها و افق برداری از فرصت های اسالمی، به بهره تر، یعنی تمامی سرزمین متنوع
ای است که برای  می ایران دارد، مولود فرخندهتمدن نوین اسالمی که ریشه در انقالب اسال

 افزایی تمامی استعدادها و امکانات مسلمانان است. رسیدن، نیازمند هم کمال برومندشدن و به
های مقام معظم رهبری دربارۀ تمدن  تبیین نواندیشی»های دوساالنۀ  همایش سلسله 

ز شد و دانشگاه اصفهان افتخار دارد با پیشگامی دانشگاه شیراز آغا 5931 در سال« نوین اسالمی
انقالب اسالمی و »عنوان  که در دومین گام از این حرکت فرخنده، میزبانی همایش دوم را با

دار شده است. دانشگاه اصفهان برای برگزاری همایش دوم، ضمن  عهده« تمدن نوین اسالمی
لف، دو نشست مقدماتی را های مخت از میان استادان گروه« گذاری همایش شورای سیاست»تشکیل 
مندان و  در دستور کار قرار داد و فضایی فراهم آورد تا برخی عالقه 39و  39های  در سال
های خود را در  نظران به مباحث تمدنی از داخل و خارج دانشگاه اصفهان بتوانند دیدگاه صاحب

برگزاری همایش دوم  توشۀ ما برای های مقدماتی، ره ها عرضه کنند. تجربیات آن نشست آن نشست
ای از روند پویای تمدن نوین اسالمی است،  شده است. مسلماً استمرار این حرکت که خود جلوه

گیری از  هاست؛بلکه  نیازمند بهره تنها در گروِ مشارکت، همدلی و ارادۀ جمعیِ استادان دانشگاه نه
هایی جدید در برابر  د و افقتمامی ظرفیت ها و استعدادهایی است که انقالب اسالمی را پدید آور

های  جویان جهان گشود. امید است با همیاری دیگر دانشگاه ملت مسلمان ایران و همۀ عدالت
 تر باشیم. های بعدیِ این حرکت، شاهد دستاوردهایی ارزنده کشور در گام

در شان  های ارزنده در پایان جای دارد سپاس خود را نثار عزیزانی کنیم که زحمات و همکاری
 نشستن همایش دوم مؤثر افتاده است: ثمر به

ریاست محترم دبیرخانه تبیین نو اندیشی های مقام معظم رهبری در عرصه فکری و اجتماعی 
آقای دکتر محمد هادی صادقی و مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

 .کردندمسیر را روشن شیراز  حجت االسالم و المسلمین نیری ثابت که چراغ این 
االسالم آقای  ریاست محترم دانشگاه اصفهان، جناب آقای دکتر هوشنگ طالبی و نیز حجت 
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میثم شریف، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان که با 
 های ارزندۀ خود مسیر این همایش را هموار کردند. حمایت

زاده، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان که با پذیرش  جناب آقای دکتر رسول رکنی 
داری  گذاریِ همایش و جناب آقای دکتر اصغر  منتظرالقائم که با عهده مدیریت شورای سیاست
عهده  رساندن رسالتی که دانشگاه اصفهان بر انجام های ارزندۀ خود برای به دبیرکلی همایش و تالش

 ه بود، نقشی مهم ایفا کردند.گرفت

نژاد، ریاست محترم دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  جناب آقای دکتر مرتضی دهقان 
اصفهان که درخواست دبیرخانۀ همایش را برای پذیرش میزبانی همایش، با روی گشاده پاسخ 

اه اصفهان و سرکار مدیر گروه تاریخ دانشگ جناب آقای دکتر علی اکبر جعفری؛ همچنین دادند
 .تشکر می گردد را هدایت و رهبری نمودند ویراستاران کهخانم دکتر محبوبه همتیان 

علمی دانشگاه  جناب آقای دکتر علی ملکی، رئیس کمیتۀ علم و فناوری همایش و هیئت
صنعتی شریف، جناب آقای دکتر مهرشاد، رئیس کمیتۀ هنر و رسانۀ همایش و جناب آقای دکتر 

اعظ ، رئیس کمیتۀ اقتصاد همایش که در پذیرش و داوری مقاالت، همایش را یاری محمد و
 کردند.

جناب آقای مهدی کمالی، دبیر اجرایی همایش ، حجه االسالم طاهری و کارکنان نهاد رهبری 
؛ های احتمالی را گشودند  های خود گره که با پیگیری شاسناییدانشگاه اصفهان و نیز سرکار خانم 

 . اب آقای مرتضی جنتیان مدیر نشر پژوهش که در انجام نشر مقاالت یاری رسان بودندو جن

و سرانجام در پایان این فهرست و در واقع در صدر کسانی که باید سپاس خود را نثار آنان 
های خود به دبیرخانۀ همایش، بر غنای این  کنیم، استادان و فرهیختگانی هستند که با ارسال مقاله

 فزودند.همایش ا

 .دهاد خیر جزای خدایشان به همگی
 

 دبیر علمی همایش انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی
 5939اسفند ماه 
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های  های ارزی: چالش تحلیلی تاريخی بر نظام

 اسالمیپیش روی تمدن نوين 

    1دکتر بهنام ابراهيمی      

 2دکتر محمد واعظ برزانی 

 چکيده

مين و تسهيل مبادالت تأهای ارزی یکی از ابداعات بشری با هدف  در طول تاریخ، نظام 
ها  شویم ترتيبات داخلی این نظام المللی بوده است؛ بنابراین هرچه به زمان حال نزدیک می بين

ثير گرفته است که خود عوارض و مسائلی را تأمسلط )هژمون(   های بيشتر از موقعيت قدرت
های  ایجاد کرده است یا ایجاد خواهد کرد. در این مقاله ضمن توضيح سير تطور و تحول نظام

های ارزی با هدف بيان رسالت تمدن  تحليلی، مسائل پيش روی نظام ارزی با روش توصيفی
 نوین اسالمی توضيح داده خواهد شد.

 تمدن نوین اسالمی ،المللی  مبادالت بين ،مظام ارزی : ژهکليدوا

 الملل تاریخچه تحوالت نظام ارزی بين

کارگزاران  و همچنین ها هسسؤقانونی، م های به چارچوبی از توافق سیستم اقتصاد جهانی
تسهیل جریان  ، برایاری و انجام مبادالت اقتصادیذگ ظور سرمایهمن شود که به گفته می اقتصادی
 . این سیستم در اواخر قرن نوزدهم میالدی و درکنند تالش میهای پولی در سطح جهانی  سرمایه
 .(7009)جیمز و هیکی،  پیدایش یافت سازی اقتصاد جهانی زمینه

روند  ،المللی های دولتی بین سازمان و معاهدات چندجانبه و های مرکزی بانک با تأسیس

                                                           
  دکتر اقتصاد و پژوهشگر  7

   اقتصاد دانشگاه اصفهاندانشيار گروه 2

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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المللی به شکل امروزی آن  و به همراه آن، نظام پولی و مالی بین صورت گرفتتکاملی این سیستم 
المللی و  ای از قراردادهای بین الملل مجموعه بینو مالی پولی  (. نظام7009ایجاد شد )یوسف، 

گذاری  سرمایه ،تجارت خارجی حامی این قراردادهاست که با هدف تسهیل یاه هسسؤم
)فالندرو و همکاران،  شود ایجاد می ها ملتیا  دولت جایی سرمایه بین و در کل جابه خارجی
7009). 

های  کنند که خریداران و فروشندگان با ملیت های پرداختی را فراهم می ها روش این سامانه
به ایجاد اعتماد و  ،منظور رسیدن به اهداف خود ها به . این سامانهبه آنها اعتماد دارند متفاوت
تواند به  ها می دارند. تشکیل این سامانهنیاز وخیزهای تجارت  الزم در افت نقدشوندگی کردن فراهم

باشد. ناشی شده  ریزی صورت طبیعی از تعدادی قرارداد پراکنده در طول سالیان یا به صورت برنامه
تشکیل  برتون وودزنام  شده با ریزی برنامهصورت  المللی به یک سامانه پولی بین م،53۱۱در سال 

نظام مالی موجود، ناچار باید به روند تحوالت های  شد. بر این اساس، برای درک ساختار و ویژگی
الملل در قالب چند  و تکامل آن توجه کرد؛ بنابراین در ادامه، تاریخچه تکامل نظام پولی و مالی بین

 شود. برهه زمانی حساس بیان می

 دوران باستان

استفاده  نقره و طال بها مانند گران هایفلزالملل از  برای تسویه مبادالت تجاری بیندر گذشته، 
شده در  د. نخستین سابقه ثبتکردن میضرب  یا سکه شمش به صورت ها دولت که شده است می

است که قدمت  مربوط دورود میان کشورهای مصر و به استفاده از شمش در تبادالت اقتصادی
(. پس از آن 5339د )ویلیامز و همکاران، گرد از میالد مسیح بازمی پیشآنها به هزاره سوم 

در  تولیوسهای طال و نقره اقدام کردند؛ برای مثال،  های محلی به ضرب سکه رفته حکومت رفته
ی بر آن را های طال و نظام پولی مبتن های نخستین از سکه در رم نمونهاز میالد  پیشقرن ششم 

شده از  ی ضربها هسکاز نحوی  دولتی در شهرها به یاه مقام(. 7001اندازی کرد )رافالب،  راه
 ،آنها ۀدهند بهای تشکیل گران هاید که صرف نظر از ترکیب فلزکردن حمایت می بها فلزهای گران

 (.5939د )ویلیامز و همکاران، ارزش آنها ثابت باقی بمان
وری ت، ارز این حاکمیت یا امپراای از جهان وری در منطقهتیک حاکمیت یا امپرا سلطه با
وری برای سامانه تشد. به این ترتیب، ارز هر حاکمیت یا امپرا المللی می ای برای تجارت بین پایه
یکی از نخستین  پارسی دریک سکۀ . در اروپا و خاورمیانهشد می ای بالقوه پایه یپول المللی بین

ه ک دناریوس مانند (Roman Currency)  رومی ارزهای بود. بعدهای چنین ارزهای این
ی دینار طال های پارسی شد. پس از آن شد، جایگزین سکه استفاده می وری رومتامپرا در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7
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های اروپایی  ارزهای قدرت ،میالدی 70تا59، قرون دوران امپریالیزم وری عثمانی و سپس درتامپرا
ی، فرانک خیلدر هلند، )Spanish Dollar( ییدالر اسپانیاالمللی پول شدند.  بین نۀساما یۀپا

 ای که ؛ به گونهبود مهم در دوران امپریالیزمفرانسوی و پوند استرلینگ بریتانیایی ازجمله ارزهای 
کدام انحصار قدرت را در دست  خاص قدرت مطلق را در دست داشت و گاهی هیچ یگاه ارز
 نداشتند.

را انجام با یکدیگر ها یا مناطق مختلف  های حکومت سکهتعویض  5ها در این دوران، صرافی
های ملی، امکان تعویض هریک را با  ها با در اختیار داشتن حجمی از انواع سکه صرافی .دادند می

الملل ایجاد شد و در کشورها  دیگری داشتند. به این ترتیب، نظامی کارا برای تسویه و پرداخت بین
 (.5931و بنادر مختلف گسترش یافت )شیریجیان و همکاران، 

ها یا برقراری روابط  تجاری مهم دنیا به تأسیس شعبه های موجود در بنادر به مرور، صرافی
های موجود در سایر بنادر و مناطق مهم تجاری اقدام کردند. با این  کارگزاری با دیگر صرافی

جایی ارز  کردن خدمات مبادله ارزی، تجار و مشتریان خود را از حمل و جابه بر فراهم اقدام، عالوه
بردند و با  ها را با خود می های صادره صرافی ب، مشتریان تنها حوالهنیاز کردند؛ به این ترتی نیز بی

ارائه آن به شعبه یا کارگزار صرافی صادرکننده حواله، پس از تأیید هویت و کد رمز حواله، ارز 
 (.5931کردند )شیریجیان و همکاران،  )سکه طال یا نقره( کشور مقصد را دریافت می

 (1614تا1331های جهانی اول )سالمالی پيش از جنگ  نظام پولی

م( 5699، در کنفرانس پاریس )جنگ جهانی اول از پیشالمللی ارزی  نظام بینارکان 
 نامبا  . این دورانفرما بود ای بر جهان حکم تنیده نظام اقتصادی درهمگذاری شد. در این دوران،  پایه

دوران توسعه سریع در آمریکای شمالی که به نام و  شود سازی شناخته می عصر نخست جهانی
(. در این 7001ت )راونهیل، اسمربوط شود به این دوره  شناخته می (gilded age) عصر طالیی

؛ از این رو، این نظام را نظام ابت شده بودث طال مبنای رابطه معینی باهر کشور بر پول ارزش دوران، 
ا صدور طال تعدیل بها  کسری تراز پرداختدر این نظام ارزی، . خوانند می طال استاندارد طال یا پایه

ها نظام ارزی مطمئن و  این امر تا مدت بنابراینهای ارزی هم وجود نداشت؛  محدودیت و شد می
 .(5996)محتشم دولتشاهی،  وجود آورد  ثابتی را به

های پولی متعدد در  الملل در این دوران، وجود اتحادیه های نظام اقتصادی بین از دیگر مشخصه
قادر ردند که هریک از اعضای آنها ک نحوی عمل می های پولی به اتحادیهنقاظ مختلف جهان بود. 

 ) Latin monetaryپولی التین اتحادیه .بپذیرند پول قانونی در حکم ند ارز دیگر اعضا رابود

) union اتحادیه پولی اسکاندیناوی بلژیک، ایتالیا، سویس و فرانسه وشامل کشورهای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
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)Scandinavian monetary union(  هایی از این  دانمارک، نروژ و سوئد نمونهشامل کشورهای
ها هستند. در غیاب عضویت مشترک در یک اتحادیه، کشورهای مستقل و مستعمرات آنها  اتحادیه
 دادند. انجام می استاندارد طال را براساس ضروریهای  تراکنش

هرچه کشوری مقدار بیشتری طال در اختیار داشت ارزش ارز آن  بدیهی است در چنین نظامی
کشوری که طالی بیشتر  ،درنتیجه و دش تر می کاالهای آن کشور گران ؛ بنابراینشد می کشور بیشتر

ند. با افزایش کتوانست کاالهای بیشتری وارد  تر در خارج می های پایین قیمت تلع به اشتد
شد و بالعکس در  ها می شد و باعث کاهش سطح قیمت میناچار مقداری طال صادر  بهواردات، 

کرد. کاهش سطح  ها افزایش پیدا می افزایش مقدار طال، سطح قیمت تلع ور بهخارج از این کش
 الملل ها در بازار بین درنهایت به تعدیل سطح قیمت ،ها در داخل و افزایش آن در خارج قیمت
 (.5996)محتشم دولتشاهی،  شد می منجر

 م(1676تا1616های  )سال بين دو جنگ جهانیالملل  مالی بين نظام پولی

 globalization)-(de سازی ضد جهانی ای دوره در حکمهای جهانی  های بین جنگ سال
از جنگ  پیشالملل و هم جریان سرمایه در مقایسه با دوران  زیرا هم تجارت بین ؛شود شناخته می

با کمبود  انگلیس و فرانسه کشورهای، در این زمان (.7001)هلینر،  جهانی اول کاهش یافته بود
ا بدهکار بود که این امر باعث شدت به ایاالت متحده آمریک گریبان بودند. بریتانیا به به سرمایه دست

اقتصادی در جهان  نخستقدرت  در جایگاهد و افتشد ایاالت متحده آمریکا از بریتانیا پیش 
 شناخته شود.
به سرمایه احتیاج شدت  به جنگ از پسبود،  سرمایه از جنگ صادرکننده پیشکه  آلمان
های ناشی از جنگ، باید مبالغ  ازسازی خرابیغیر از احتیاج به سرمایه برای باین کشور  داشت.

را کرد. این مسئله افزایش تورّم  هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می
های مالی  برخی اقتصاددانان برای از بین بردن بحراناز این رو، د. باعث شدر کشورهای اروپایی 

  تم پایه طال را برقرار کنند.سیس دوباره کردند کشورها المللی توصیه می بین
. شد بناالمللی اقتصاد در ژنو  در کنفرانس بینم 5377در سال الملل  بینپولی چارچوب این نظام 

مانند های ملی  برخی دیگر از پول ،در کنار طال ؛ ولیبودمبتنی  بر طال نظام ارزی در این دوران هم
ید شدند. برابری یتأالمللی  ارزهای ذخیرۀ بین در حکمپوند و دالر آمریکا هم حضور داشتند که 

 ، صادرات سرمایه از ایاالت متحدهپیشبرخالف بریتانیا در دوره . هرچند طال نیز حفظ شد
سرعت همراه با رشد اقتصادی ایاالت متحده در دهه  و به نبود )Countercyclical(ای  دوره مخالف

صادرات  م،5376تضعیف اقتصاد آمریکا در سال  با این حال، با م گسترش یافت.70بیستم از قرن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF
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 سرمایه از ایاالت متحده به یکباره متوقف شد.
 رایفتی شدند که بسسات مالی دچار ضررهای هنگؤم ،م5390در سال  رکود بزرگ با تشدید

در (. 7003)لی،  اشاره کردم 5390بانک آمریکایی تنها در سال  59۱1به ورشکستگی  بایدمثال 
 آخرین مأوی پول و از ایفای نقشکرد ایجاد موانعی ، ایاالت متحده در تجارت م5390طول دهه 

(lender of last resort)  مشکالت اقتصادی دیگر کشورها  ،ین اعمالا نتیجۀخودداری کرد که در
های  المللی در سال تشدید شد. سقوط سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین

المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. باالخره وقوع جنگ دوم جهانی در  پایه نظام بین م5373
 (.5996)محتشم دولتشاهی،  شدرا باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی  م5393سال 

 م1637از جنگ دوم جهانی تا سال  پس

 م1۴91تا1۴۹۱از سال  (Bretton Woods system) دوران برتون وودز) 

وجود آمد،   المللی به الملل دوم در سیستم پولی بین باتوجه به تحوالتی که در خاتمه جنگ بین
از خاتمه جنگ اول  پسکه  «پایه طال»ناپذیر بود. سیستم  المللی اجتناب ایجاد نظام نوین ارزی بین

الملل دوم نبود. سیستم  از جنگ بین پسگوی نیازهای جوامع  جهانی طرفدارانی پیدا کرد، جواب
وبیش جایگزین نظام پایه طال شده بود و در  پایه طالارز در محدوده زمانی بین دو جنگ جهانی کم

ر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای آن زمان غیر از طال، ارزهای معتب
سیستم پایه طال را رها کردند.  م5395المنافع در سال  بار انگلستان و کشورهای مشترک نخستین

 م5399فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال 
 سیستم پایه طال را ترک کرد.

المللی و ایجاد سیستم  از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین م5390صایص مهم دهه از خ
های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول  پایه طالارز است. در این دهه، برقراری محدودیت

فرانسه  و بین انگلستان م5390که در دهه  مهمی های نامه داخلی رواج یافت. یکی از موافقت
تبدیل نرخ ارز  رهکه در آن اتخاذ سیاستی متحدالشکل دربا بودای  نامه موافقت بسته شد آمریکا و

 (.5996بود )محتشم دولتشاهی، بینی شده  پیش
 ،المللی دارندگان ارزهای قوی بین در جایگاهالملل دوم،  از جنگ بین پسآمریکا و انگلیس 

 ۱۱دند. مذاکرات نمایندگان کرهای ارزی آزاد توافق  با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت
شد، منجر نامه برتون وودز  که در خاتمه به انعقاد موافقت 53۱1 ژوئیه 77تا5کشور جهان در تاریخ 

 نخستدر کمیسیون  المللی پول صندوق بین د آورد. موضوع ایجادسه کمیسیون مهم به وجو
المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون موضوع  ک بین. کمیسیون دوم مسئله بانشدبررسی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A3%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A3%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
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 المللی را در دستور کار خود قرار دادند. های مالی بین همکاری
و برنامه  ،پیشنهاد نمایندگان انگلیس، یعنی برنامه کینز ،دو سند بااهمیت نخستدر کمیسیون 

م به ایجاد صندوق تصمی و در این کمیسیون، دشبررسی  ،نهاد نمایندگان آمریکاشپی ،وایت
وجود آمد که از سال   المللی ارزی به المللی پول گرفته شد. بر این اساس، نظام نوین بین بین

د شالمللی که در کنفرانس برتون وودز توافق  شد. سیستم ارزی بین عمل اجرا میدر  م5399تا53۱1
ارز  در حکم پذیرفتن دالر .9 ؛قابلیت تبدیل .7 ارز؛ پذیر نرخ ثابت ولی انعطاف .5: اشتسه اصل د

اصل سوم سکوت  برابر؛ اما در پذیرفتنداعضا  را و دوم نخست. اصل شدنی و ذخیره شدنی تبدیل
 د.کردن

گرم 666995. 0سیستم ارزی در آن زمان براساس رابطه بین دالر و طال )یک دالر آمریکا = 
کرد نرخ ارز خود را مقابل  یکرد. نسبت ثابت بین ارزها کشورهای عضو را متعهد م طال( عمل می
بینی شد.  درصد پیش۱تغییر ارزهای مختلف نیز  منۀدا نهایتدرصد تغییر ندهند. 5دالر بیش از 

ود تعادل اساسی در نبفقط در صورت  ،شده خارج از معیارهای تعیین ،تغییرات نرخ ارز کشورها
پذیربودن نرخ ارز در حد معینی،  انعطاف تلع پذیر بود. به این سیستم ارز به ها امکان تراز پرداخت

 .گویند نیز می «پذیر سیستم ارز ثابت ولی انعطاف»
های تجاری و ایجاد  معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت قابلیت تبدیل ارزها درنهایت به

 نخست :دار شد الملل بود؛ ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه تبعیض در تجارت بین
 ،عملدر  دوم اینکهد و کنارائه  یاز کشورهای عضو تعریف دقیق موفق نشدصندوق اینکه 

ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در  دالر ،از جنگ دوم پسپذیر شد.  های ارزی امکان محدودیت
و  دادنی به ارز انتقال ؛ همچنین دالریک گرم طالی ناب بود برابر مقابل دیگر ارزها در

 در حکمترین ارز در کشورهای غربی و  قویدالر د. در خاتمه جنگ، ش تبدیلنیز  کردنی ذخیره
طال قابل »گفتند:  ه بود؛ تا جایی که مسئوالن امریکایی میدشالمللی شناسایی  وسیله پرداخت بین
. از طرف دیگر، چون دالر قابلیت تبدیل به طال داشت و بانک مرکزی آمریکا «تبدیل به دالر است
. کشورهای عضو پذیرفته شدنیز  شدنی ارز ذخیره در حکمکرد،  به طال تبدیل میهر مقدار دالر را 

؛ موظف بودند رابطه بین ارزش دالر و واحد پول داخلی خود را در محدوده معینی ثابت نگه دارند
 آمد. پیش نمی مشکلی های خارجی برای آمریکا نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت زمینهدر  بنابراین

ن وودز از زمان اجرا در پایان جنگ جهانی دوم تا اواسط وددانان معتقدند نظام برتبیشتر اقتصا
در خالل این دوره رشد کمابیش شتابانی  تجارت جهانی. است خوبی عمل کرده به م5390دهه 

 م5316تا سال  از جنگ خود را پسهای ارزی  محدودیت داشت و کشورهای عمده اروپایی بیشترِ
مانده از جنگ جهانی دوم را بازسازی  های برجای خرابی اروپا و ژاپن لغو کردند. افزون بر این،

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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هایی به دست آمده بود برخی  در دنیا حاصل شد. با اینکه در ظاهر موفقیت رشد اقتصادی کردند و
شد. دالیل منجر مشکالت مهم در نظام برتون وودز بروز یافت که سرانجام به فروپاشی آن 

 د:بندی کر توان به صورت زیر طبقه ن وودز را میوفروپاشی نظام برت

 الزممشکل کمبود ذخایر الف. 

اما  ؛المللی خواهد بود بین ۀذخیر نخستینکردند طال دارایی  ن وودز تصور میوطراحان نظام برت
در  تجارت جهانی .در سال در حال رشد بود درصد1تا5عرضه طال در اقتصاد جهانی فقط با نرخ 

هایی بروز کرد که  نیکرد؛ بنابراین نگرا در سال رشد می درصد9با نرخی نزدیک به  م5390دهه 
ها الزم  ممکن است ذخایر طال به سرعتی رشد نکند که برای رودررویی با کسری تراز پرداخت

وجود داشت که  خطرد این رک میها رشد ن است. اگر ذخایر طال متناسب با کسری تراز پرداخت
برای کاهش کسری تراز  های گمرکی تعرفه های تجاری از قبیل کشورها از محدودیت

سود برآمده از تجارت و نرخ رشد  مکن بودها م های خود استفاده کنند که این سیاست پرداخت
 .اهش دهنداقتصاد جهانی را ک

 مشکل اطمينانب. 

زیرا آمریکا حاضر بود طال را در قیمت  ؛دالر محور نظام بود ،طالبر  مبتنیتضمین ارائه  تلع به
های مرکزی اروپا  بانک ی کهلی دالرهایورساند. بیا به فروش  کند دالر خریداری 91هر اونس 
به میزان بیشتری شروع به افزایش کرد.  ،در مقایسه با موجودی طالی آمریکا کرد، مینگهداری 

های آمریکا در حال کاهش بود. اگر تمام  پرداخت کسری تراز تلع این موجودی طال نیز به
گرفتند تمام دالرهای خود را به طال تبدیل کنند آمریکا  های مرکزی اروپایی تصمیم می بانک

های دالری بیشتری نیز بیرون از  ردهسپ ،طالی کافی برای تبدیل این دالرها نداشت. عالوه بر این
ها نیز  آمریکا در دست افراد خارجی بود که به دالرهای اروپایی معروف شد. صاحبان این سپرده

 ؛اعتمادی به دالر به وجود آمد توانستند خواستار تبدیل دالر به طال شوند؛ بنابراین نوعی بی می
 .پولی شده بودی که ذخیره اصلی نظام ارزیعنی سلب اعتماد از 

 ها مشکل تعدیل تراز پرداختج. 

کشورها  ،ن وودزوشد که در عملکرد واقعی نظام برت این مسئله به این حقیقت مربوط می
و ویژه برای آمریکا  های خود را تمدید کرده بودند. این موضوع به کسری یا مازاد تراز پرداخت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C
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با نیز و آلمان غربی  مواجه بود ها اختبا کسری تراز پرد ؛ چون آمریکاصادق بود آلمان غربی
در سال  آمریکا کهتراز تجاری براساس آمارهای در دسترس، رو بود.  هها روب مازاد تراز پرداخت

 م5397میلیارد دالر و در سال 9/7قریب  م5395میلیارد دالر مازاد داشت در سال 9/6مبلغ  م5393
 رسد سازوکار تعدیل اثربخشی وجود نداشته نظر می داد. به میلیارد دالر کسری نشان می۱/9میزان  به

 .کردند ها را برطرف نمی نداشتن زیرا نیروهای خودکار تعادل ؛است

 نامه اسميتسون قطع رابطه دالر با طال و توافق

 علت عملکرد برتن وودز روی داد. در آن سال به زمینه رخداد مهمی در 5395اوت  51در 
جمهور وقت  رئیس، نیکسون و کاهش رشد اقتصادی، تورم افزایش و ها ادامه کسری تراز پرداخت

ر به طال را لغو کرد. این کار به مفهوم کنارگذاشتن محور اصلی نظام قابلیت تبدیل دال ،آمریکا
زیرا ماهیت نظام را دگرگون  ؛کلیدی بود یناپذیری دالر به طال تغییر سیاست برتن وودز بود. تبدیل

های مرکزی  گاهی وجود نداشت. بانک برای ارزش دالر هیچ تکیه ،کرد. بدون تضمین طال
های برابری  و بودند که آیا آنها باید به خریدوفروش دالر با ارزشر هخارجی با این مشکل روب

المللی آشفتگی بسیاری پدید  از این اقدام، در نظام پولی بین پسرسمی پیشین ادامه دهند یا خیر. 
منظور ایجاد یک سری ترتیبات  به ،نمایندگان کشورهای پیشرفته صنعتی م5395آمد. در دسامبر 

تشکیل جلسه دادند و با افزایش قیمت هر  مؤسسه اسمیت سونیین درو  واشنگتن نرخ ارز، در ۀتاز
کاهش  درصد3ارزش دالر  ،دالر موافقت کردند. به عبارت دیگر 96دالر به  91اونس طال از 
افزایش یافت. افزون بر این،  درصد59و  درصد59ژاپن به ترتیب  ین و آلمان مارک یافت. ارزش

از آنچه در ترتیبات  ،ن ترتیبه ایافزایش یافت. ب درصد71/7 به درصد5دامنه مجاز نوسانات از 
 د.شبرتن وودز مجاز مطرح شده بود در نرخ ارز نرمش بیشتری اعالم 

بازار  شش کشور اصلی م5397را شناور کرد. در اوایل  پوند انگلستان م،5397در ژوئن 
های خود  نیز پول آلمان غربی و هلند ،لوکزامبورگ ،ایتالیا ،فرانسه ،بلژیک یعنی اروپا مشترک

های آمریکا در سال  های عظیم تراز پرداخت دالر شناور کردند. باتوجه به کسری در برابر را
بار دیگر این احساس پدید آمد که قرارداد اسمیت سونیین نیز چندان راهگشا نیست و باز  م،5397

به منجر شد و  سوداگری ارزی بینی به انجام خواهد بود. این پیشنیاز الر هم به کاهش ارزش د
 بار دیگر ارزش دالر آمریکا در برابر طال کاهش داده شد. به م،5399در فوریه  .زیان دالر شد

نظام  ،5399ین ترتیب در مارس ه ادالر افزایش یافت. ب ۱7تا77که قیمت هر اونس طال به  طوری
 (.5969)اپلیارد و دنیس،  مدپدید آ شده نظام نرخ ارز شناور مدیریت برتن وودز فروپاشید و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
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 (تا به امروز م1631از سال ) پست برتون وودز یسامانه

و در اصطالح شناور  شدبرخی از ارزهای معتبر جهان با طال حذف  بطۀرام 5399در سال 
مقابله عرضه و تقاضا واگذار شد.  راهشدند. از این پس تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از 
های ارزی شناور دیگر مثل استرلینگ  کشورهای عضو صندوق، ارز خود را به دالر یا به بلوک

صورت دو فاکتور از بین رفت و  به کم دست وابسته کردند. به این ترتیب، سیستم نرخ ارز ثابت
ن ارزها و افزایش قیمت نفت در المللی برتون وودز از هم پاشیده شد. شناورشد سیستم پولی بین

 ه اینآور باشد. ب المللی بیش از هر زمان دیگر الزام باعث شد اصالح سیستم پولی بین م539۱سال 
در کینگستون جامائیکا با به توافق  5399ژانویه  6المللی پول در تاریخ  صندوق بین مۀترتیب اساسنا

ترین اصالحات و تغییرات اساسنامه صندوق را  د. مهمش رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه اصالح
معنی  های ارز به های ثابت ارز و آزادگذاردن نرخ رهاکردن نرخ: شرح خالصه کرد این توان به می
آمده در اساسنامه باب مذاکرات را  عمل  یید روند شناورکردن ارز بود. بر این اساس، اصالحات بهتأ

و برای این منظور، اختیارات  کردی مفتوح پذیر انعطافبرای دستیابی به سیستم پولی باثبات و 
وسیله ذخیره و  و واحد شمارش در حکموسیعی نیز به صندوق داده شد. کنارگذاردن فلز طال 

به فروش  آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار عمل پرداخت نیز یکی دیگر از اصالحات به
ز آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی کرد که قسمتی ااقدام میلیون اونس طال 10

 .دشصورت قرضه عرضه  توسعه به نفع کشورهای درحال دیگر نیز به

صندوق اقدام آن در بازار آزاد،  هنگفتهای مرکزی از طال و قیمت  بانک ۀباتوجه به استفاد
جای  د بهشالمللی مؤثر واقع نشد. در آن زمان مقرر  کاهش نقش طال در سیستم پولی بین راستایدر 

شود. حق  به آن طالی کاغذی اطالق می بیشترطال از حق برداشت مخصوص استفاده شود که 
کرد و ارزش آن  واحد شمارش عمل می در حکمجای طال  به م539۱برداشت مخصوص در سال 

ز این، در نظر بود از حق برداشت شد. گذشته ا ارز معتبر جهان سنجیده می 59نیز با سبدی از 
 ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود. ابزار در حکممخصوص 

کشورهای مستقل که از تجزیه  بیشترِ، م5363در سال  شوروی در کمونیسم متعاقب فروپاشی
 زمینه در بر این اساسالمللی پول درآمدند.  عضویت صندوق بین  وجود آمدند، به  کشور مذکور به
عمل سیستم ثابت نرخ ارزها در  م5399للی پولی، کشورهای صنعتی در سال الم تحول در نظام بین

و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم نیز تعدیل و اصالح تراز  ندرا رها کرد
وجود  در وضعیت ها در مواقع وجود کسری یا مازاد در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز پرداخت

 تورّم های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ از پرداختتعدیل تر ،سیستم ارز شناور

http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%91%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%91%D9%85
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 .شود می را باعث گوناگون
بانک . طور خالص نبود  نظام شناور به فتندپذیر آن را نظام ارز شناور که کشورهای صنعتی

های  کند تا از بروز بحران ا خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل میبکشورها  مرکزی
خود را در مقابل  طور کلی نرخ ارز  ند. برخی از کشورها نیز بهکجلوگیری  ناشدنی بینی پیش

که در مقابل سایر ارزها شناور کرده بودند. این کشورها که  دند؛ در حالیکریکدیگر ثابت 
نام یورو   با ارز واحدی به م5396ند، سیستم پولی اروپایی را در سال ا متشکل از کشورهای اروپایی

اصالح و تعدیل کسری  در نظام نرخ ارز شناور،. اجرایی شد م7000دند که در سال کرگذاری  پایه
یا افزایش ارزش پول کشور )تقویت(  کاهش ارزش پول )تضعیف(  اها ب یا مازاد تراز پرداخت

گیرد. تضعیف ارزش پول داخلی عبارت است از افزایش تعمدی ارزش نرخ ارز توسط  صورت می
ارز . برعکس، کاهش ارزش نرخ یثابت به سطح ثابت دیگر یکشور از سطح هرپولی  های مقام

 (.596۱)بختیاری،  پولی را تقویت ارزش پول داخلی گویند یاه توسط مقام

 های پيش روی تمدن نوین دینی چالش

های ارزی و ترتیبات موجود ارزی، شناخت  در این بخش پس از شناخت تاریخی نظام
های ارزی موجود مد نظر است. چنانچه  های استقرار تمدن نوین اسالمی درباره نظام چالش

پذیری اقتصاد کالن بر مبنای توضیحات رایج راهبرد مربوط به استقرار تمدن نوین دینی تلقی  اوممق
 اند از: های عمده نظام ارزی موجود عبارت شود، بر مبنای این راهبرد چالش

 های پایش ارزی آمریکا و اروپا سامانه - 1

برای پایش مبادالت دالری ایجاد شده  )Turn-U(سامانه پایش ارزی آمریکا موسوم به یوترن 
ها در داخل و خارج آمریکا صالحیت  است. براساس این سامانه باید تمام مبادالت دالری بانک

داشته باشد و چنانچه از آن مبادله ارزی صالحیت کسب نشد امکان مبادله دالر از راه بانک میسر 
های بانکی  شویی به کمک سپرده ه با پولنیست. هدف اظهارشده از استقرار سامانه ذکرشده مبارز

المللی  شده هرگونه تحرک مالی در سطح بین دالری است؛ اما درواقع، استقرار سامانه پایشی گفته
کند.  سازی آن را در مراحل ابتدایی ایجاد فراهم می کند و امکان خنثی علیه دالر را رصد می

 کشد: دینی را به چالش میکارکرد این سامانه از دو نظر استقرار تمدن نوین 
المللی فراهم  الف.  همچنان امکان ادامه حیات برای دالر را در جایگاه یک واحد ذخیره بین

 مین موقعیتی رانتی برای دالر که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد.تأکند و این یعنی  می
نکی را محدود یا بسیار ب. برای کشور در کانون تهدید آمریکا امکان تمام مبادالت ارزی با

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C


 10  /   تحلیلی تاريخی بر نظامی های ارزی

توان حتی مبادالت بانکی غیر دالری کشورهای  کند؛ زیرا به کمک این سامانه می محدود می
 هدف تحریم آمریکا را بهانه توقف کسب صالحیت مبادالت دالری قرار داد.

کارگیری آن در  ابعاد سامانه پایش ارزی مبادالت یورو در مقایسه با دالر محدود است و به 
 های اتحادیه اروپاست. وده بانکمحد

 (SWIFT)رسانی ارزی سوئيفت  سامانه پيام - 5

شده  های ارزی برای تسویه مالی به ترتیب با نامه، تلگراف و تلکس ار سال می در گذشته، پیام
های  است؛ اما از حدود سه دهه پیش، سامانه سوئیفت رواج یافت. توانایی این سامانه در ارسال پیام

دو توانایی برجسته سرعت و امنیت است. امروزه  به طور معمول تسویه اعتبارات اسنادی  ارزی با
)Letter of Credit( گیرد. مرکز این سامانه  الملل صورت می با این سامانه برای انجام تجارت بین

در بروکسل واقع شده است؛ اما نقش امریکا در هیئت مدیره و درنتیجه، اعمال نظر در آن قطعی 
ست. وقتی کشوری در تحریم سوئیفت قرار گیرد درواقع بهای تجارت خارجی خود را از راه ا

شود از تجارت  تواند دریافت و پرداخت کند؛ بنابراین یا مجبور می راحتی نمی شبکه بانکی به
پذیر کند. این  خارجی صرف نظر کند یا با صرف هزینه اضافی تجارت خارجی خود را امکان

های جایگزین همچون اسکناس نقد، صرافی و حواله بانکی  علت استفاده از راه ههزینه اضافی ب
در صد هزینه 70تا50است. تحریم سوئیفت انجام مبادالت تجاری بزرگ برای کشور را با حدود 

سازی متضمن مبادالت تجاری در اقالم با خارج  رو کرده است. با عنایت به اینکه تمدن اضافی روبه
 شده چالشی در این زمینه ایجاد کرده است. فتهاست، محدودیت گ

 المللی مين مالی بينتأهای رایج  بودن شيوه ربوی - 1

های پیشرفت را در مسیر  کمبود سرمایه در کشور استفاده از منابع خارجی برای اجرای برنامه
مین تأهای رایج و منعطف  طلبد؛ اما مشکل جدی این است که روش تحقق تمدن نوین اسالمی می

) Creditهایی همچون خط اعتباری  لمللی ماهیت ربوی دارد؛ برای مثال استفاده از روش ا مالی بین

)Lineیوزانس ،)Usance( تنزیل اسناد ،)Forefaiting(  و وام بانکی)Bank Loan(  .این چنین است
هایی  محدودیت )Sukuk(مین مالی خارجی همچون صکوک تأهای غیر ربوی در  امروزه روش

 مین مالی دارند.تأهای استفاده و محدودبودن ارزش  نبودن نمونه مانند گسترده
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 الملل مين مالی بينتأگذاری غيرواقعی ابزارهای   . ارزش5

بودن آن با ارزش  مجموع درآمدی آن ابزار تلقی  مین مالی متناسبتأاگر ارزش ذاتی هر ابزار 
دهنده  رزش بازاری ابزار مالی نشانشود، آنگاه وجود تفاوت فاحش بین ارزش ذاتی با ا

گذاری غیرواقعی نتیجه انعکاس خطر ابزار  مین مالی است. ارزشتأگذاری غیرواقعی ابزار  ارزش

 ۀکنند مین مالی، عامل تعییینتأبودن شدید بازار ابزارهای  مالی بر قیمت بازاری آن است. هیجانی

مین مالی بیشتربودن تأیرواقعی ابزارهای گذاری غ ارزشۀ سادنۀ گذاری غیرواقعی است. نشا ارزش
ای  المللی پدیده های مالی بین  قیمت بازاری آنها در مقایسه با قیمت ذاتی آنهاست که در بورس

 رایج است.

 الملل به آمریکا . انتقال مستمرمنابع اقتصاد بين7

که به اقتصاد ای است  گونه الملل به گفته، محیط مالی اقتصاد بین های پیش بر مبنا ی ویژگی
آمریکا این موقعیت را داده است که در مقابل چاپ و عرضه دالر بتواند کاالها و خدمات حقیقی 

جانبه به اقتصاد آمریکا منتقل کند. وجود کسری مستمر و فزاینده در تراز  جهانیان را با ماهیتی یک
کاست. بدیهی است دهنده انتقال مستمر منابع اقتصادی به اقتصاد آمری تجاری آمریکا نشان

کشورهایی مانند چین که مازاد تراز تجاری بیشتری با آمریکا دارند، در این انتقال منابع نقش 
 کنند. بیشتری ایفاء می

ریشه چاپ و عرضه دالر را باید در کسری بودجه مستمر و فزاینده دولت آمریکا دانست که 
 دهد. نشان می مستمر و فزاینده آن دولتشتۀ صورت بدهی انبا خود را به

شود دولت آمریکا بتواند بخشی از مخارج خود را با  شده باعث می سازوکار توضیح داده
دالر در  ۀکنند کمک کشورهای دارای مازاد تراز تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی نگاهداری

 مین کند.تأجهان 

 گانه  های پنج نتيجه چالش

وبیش با خطر وقوع بحران مالی،  ارزی کمهای  گانه ذکرشده، نظام های پنج باتوجه به چالش
 رو هستند. روبه ،خصوص از نوع بحران ارزی انتقال بحران مالی یا تاثیرپذیرفتن از بحران مالی، به

های مالی به یکباره فرو ریزد.  شود که در آن ارزش دارایی بحران مالی به وضعیتی گفته می
 چه وضعیتی است. ۀایجادکنندگانه  های پنج موضوع مهم این است که تعامل چالش
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گری  رسانی ارزی ذکرشده به مقام ارزی آمریکا، در واسطه های پایش مبادالت و پیام سامانه
المللی، قابلیت نظارت انحصاری بخشیده است و این خود به آمریکا این قابلیت را داده  مالی بین

سایر واحدهای پولی  دار دالری یا برحسب است که توانایی تولید ابزارهای مالی مسئله
خوبی در قیمت بازاری  دار به شده با آمریکا را داشته باشد. چون خطر ابزارهای مالی مسئله هماهنگ

آنها منعکس نشده است در طی زمان ظرفیت قیمت حبابی دارند؛ به طوری که ترکیدن حباب آنها 
پولی که منشاء تولید آنها  شود. از طرف دیگر، آن دسته از واحدهای به وقوع بحران مالی منجر می

گفته موجود  خصوص دالر، تداوم ارزش نسبی آنها به حفظ ترتیبات پیش بدهی فزاینده است، به
مشروط است؛ پس حفظ آن ترتیبات برای دالر متضمن تداوم هژمونی آمریکاست که تمدن نوین 

 اسالمی آن را به چالش خواهد کشید.

 بندی جمع

المللی است. با  دهنده ابداعات ایجادشده برای تسهیل مبادالت بین های ارزی نشان تاریخ نظام
ویژه پپس از جنگ جهانی دوم، به خالص مثبت انتقال منابع به  وجود این، ترتیبات مستقرشده، به

مین مالی بخشی از مخارج دولت آمریکا منجر شده است. در چنین وضعیتی، تأاقتصاد آمریکا و 
المللی ایجاد شده است.  مالی در ابعاد مختلف و حتی در مقیاس بینظرفیت به وجود آمدن بحران 

 تواند چنین بستری را به چالش بکشد. تمدن نوین اسالمی می

 نوشت پی

شد که  ویژه در کشور هلند انجام می . در این برهه زمانی عمده تجارت در برخی بنادر مشهور به1

های  بازرگانان در این بنادر، به معاوضه و تبدیل سکهای داشت؛ بنابراین  کشتیرانی و بازرگانی گسترده

کردند. این موضوع سبب شد تا برخی افراد به ایجاد مراکزی برای  ملی مختلف خود با یکدیگر اقدام می

 های ملی به یکدیگر دست بزنند که این مراکز صرافی نام گرفت. تبدیل این سکه
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2 

 حرکت در واليت مفهوم سازانۀ تمدن نقش

  انقالب اسالمی

 5ابراهيمی محسن

 چکيده

سازی مستمر افراد در بستر تاریخ برای  ازمنظرِ دین، یکی از اهداف مهم الهیْ تربيت و آماده
برپایی قسط و عدل جهانی است؛ از این رو غيبت کبری دورانی در جهت تحقق و رسيدن به 

مندی غيرمستقيم از معصوم)ع( است و حرکت  بهرههدف مذکور است که بارزترین ویژگی آن، 
آید. دقت در مفهوم  انقالب اسالمی براساسِ والیت فقيه، نقطۀ عطفی در این دوران به شمار می

ترین ثمرۀ  دهندۀ این است که والیت الهی، نعمتی است که مهم نشان  والیت و بررسی قرآنی آن،
سوی نور و  و ویژگی نعمت و خروج از ظلمت بهسوی نور است. تأمل در د آن خروج از ظلمت به

دهد. حاصل این تأمل و تحليلِ  سازانۀ این مفهوم می بررسی آیات مربوط، نشان از ظرفيت تمدن
متمایز و برتر دانستن والیت، از مفهوم فقاهت است و طبق این   رخداد انقالب اسالمی طبق آن،

تر از دین با مبنای  اسِ جنبۀ برتر و عميقنگاه انقالب اسالمی حرکتی اجتماعی است که براس
 تحویل و تأليف قلوب در جهت رسيدن به تمدن مطلوب الهی شکل گرفته است.

 سوی نور : والیت، انقالب اسالمی، فقاهت، نعمت، خروج از ظلمت بهکلیدواژه

 مقدمه

قرآن، یکی از اهداف اصلی بعثت انبیا و رسل را برپایی عدالت و قیام مردم به قسط معرفی می  
 .(71حدید/« )بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیقُومَ الْمیزانَ وَ الْکتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَیناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ»کنند: 

                                                           
؛ mhnebr@gmail.comاصفهان:  دانشگاه دکتری دانشجوی قم، علميۀ حوزۀ خارج درس طلبۀ . 7

33730757749 . 

mailto:mhnebr@gmail.com
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چنان که در روایات آمده  شود. آن دوران ظهور میسر میتحقق این هدف عالی همراه با فرارسیدن 
(. تحقق قسط 959: 95، ج5۱0۱)مجلسی، « یَمْلَأُ اَلْأَرْضَ عَدْالً وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً» :است

و عدالت در جامعۀ مهدوی، غایتی است که انبیا و اولیای الهی برای تحقق آن در طول تاریخ سیر 
سازی مردم برای تحقق این  ای که تربیت و آماده گونه ی مدام و مستمری را شکل دادند. بهتربیت

 هدف در رفتار رسوالن و همچنین امامان معصوم، موضوعی درخورِ مطالعه است.
ای را  نداشتن به معصوم، دوران خاص و ویژه در این سیر تربیتی، آغاز دوران غبیت و دسترسی

توان به قطع ارتباط با امر قدسی و  زند. این دوران را نمی یعیان رقم میخصوص ش برای مردم و به
مندی و  هدایت الهی معنا کرد؛ زیرا هرچند که در ظاهر ارتباط با معصوم ممکن نیست، امکان بهره

مندی از خورشیدِ پشت ابر  انتفاع از معصوم میسر همگان است. این امکان انتفاع از معصوم، به بهره
 (.737: 5۱71است )طوسی،  تشبیه شده

با واردشدن شیعیان به این مقطع تربیتیْ فقها و عالمان به احکام دین با نیابت عامی که از سوی 
کنند و با تبیین احکام و دستورات الهی  معصوم دارند، پل ارتباطی میان معصوم و مردم را برقرار می

شود، حفظ  ی که با آن مواجه میدر قالب فقه، شریعت الهی را از گزند خطرات و تهدیدهای
 کند. می

شدن انقالب اسالمی نقطۀ عطفی در دوران غیبت است.  در طول این بستر تاریخی، محقق
دهندۀ رشد و تکمیل سیر هدایت استفاده از معصوم است؛ زیرا در  مطالعۀ این واقعۀ تاریخی نشان

اشته است؛ اما با تحقق انقالب دوران غیبت، مفهوم فقاهت نقش اصلی در هدایت عمومی شیعیان د
شود و آن مفهوم والیت است. میسرشدن استفاده  تری از دین تبدیل می این مفهوم به مفهوم عمیق

ای  گرفتن سرپرستی مؤمنان واسطه عهده الشرایط با به از این مفهوم، بدین شکل است که فقیه جامع
 کند.  سوی تحقق ظهور هدایت می شود و آنان را به جریان والیت معصوم برای آنها می برای
پردازد و پس از  سازانۀ آن می مقالۀ حاضر در ابتدا به بررسی مفهوم والیت و نقش تمدن 

 گیرد.  گیری انقالب براساسِ مفهوم والیت را نتیجه می مقایسۀ آن با مفهوم فقاهت، شکل

 والیت مفهوم بررسی

کلیدی در حقیقت دین است. اهمیت این در نگاه کلی مفهوم والیت یکی از مفاهیم اصلی و 
:  7، ج5997)کلینی، « لَمْ یُنَادَ بِشَیْءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَالَیَۀِو »مفهوم، در روایات چنین بیان شده است: 

56.) 
توان به بررسی ریشۀ لغوی آن پرداخت. امری که در  اما برای فهم حقیقت این مفهوم، می

ورت گرفته است و معانی مختلفی که در موضوعات کالمی چهارچوب مباحث فقهی و کالمی ص
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، «سرپرستی»(، 3: 5، ج5999)حامد حسین، « اولی بالتصرف»برای والیت ذکر شده است مانندِ 
قراردادن این شیوه است. بر این  ( همگی براساسِ اصل71: 5969)مکارم شیرازی، « نصرت و یاری»

 اساس والیت چنین تعریف شده است:
 ای فاصله که ای گونه به است؛ دیگر چیز کنار در چیزی قرارگرفتن والیت کلمۀ صلیا معنای»
 (.37: 5937)جوادی آملی، « است قرب و اتصال معنای به والیت ...بنابراین. نباشد آنها میان
رویکرد دیگری که این مقاله ناظر به آن است، بررسی جایگاه این مفهوم در چهارچوب  

های این مفهوم در رویکرد قرآنی به این مفهوم  ا برخی از ابعاد و ویژگیآیات قرآنی است؛ زیر
 مشخص خواهد شد.

دار  شود. عهده مفهوم والیت از نگاه قرآن به والیت بر کفار و والیت بر مؤمنین تقسیم می
سوی ظلمات و گرفتارشدن  والیت بر کفارْ طاغوت و شیاطین هستند که ثمرۀ آن، خروج از نور به

دار والیت بر مؤمنان، خداوند است و ثمرۀ آن خروج از  ب الهی است؛ اما در مقابل، عهدهبه عذا
آمَنُوا یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ الَّذینَ کفَرُوا  نَیالَّذی وَلِ اللَّهُ»سوی نور است:  ظلمت به

« أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ أُولئِک أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ
 (.719)بقره/

رار داد و چنین بیان کرد که حاصل و توان اصلی برای تبیین این مفهوم ق آیۀ ذکرشده را می 
سوی نور است و مؤمنان با پذیرش این والیت، خود را از  نتیجۀ والیت الهی، خروج از ظلمت به

کنند. والیت الهی به این معنا، مصادیق گوناگونی دارد. ازجملۀ آن، کتاب  مند می نور الهی بهره
أَنْزَلْناهُ  کتابٌ»داند:  سوی نور می مت بهالهی است که خداوند هدف از انزال آن را خروج از ظل

والیت اهل بیت و ائمۀ معصومین  نیهمچن(. 5)ابراهیم/« النُّور إِلَی الظُّلُماتِ مِنَ النَّاسَ لِتُخْرِجَ إِلَیک
 ترین مصادیق والیت الهی است. علیهم السالم بعد از پیامبر نیز یکی از کامل

شود نعمت بودن والیت  برای والیت ذکر میدر این چهارچوب ویژگی مهم دیگری که 
نحوِ مطلق سخن از نعمت آماده است، مراد از  ای که بیان شده است در قرآن هر جا به گونه است؛ به

 (؛ زیرا: 97: ۱، ج5۱59آن والیت الهی است )طباطبایی، 
الی نفسه نه نعمت است و نه نقمت. اگر انسان آن را در راه عبودیت خدای تع هر چیزی فی»

که -دمد و در تحت والیت خدا  مصرفش کند، از حیث آن تصرفی که روح عبودیت در آن می
دهد، آن وقت برای او نعمت خواهد بود و  قرارش می -همان تدبیر ربوبی او بر شئون بندگان است

الزمۀ این حرف این است که نعمت درحقیقت همان والیت الهی است و هر چیزی وقتی نعمت 
 (.565: 1)همان، « شتمل بر مقداری از آن والیت باشدشود که م می

شود که والیت امام معصوم، یکی از مصادیق کامل نعمت  به این سخن، مشخص می باتوجه 
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( و روایات فروانی در این زمینه نقل شده است؛ 6۱: 9، ج5۱77رود )بحرانی،  الهی به شمار می
 مانندِ:

 لَا وَ عَلَیهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیرِ عَلَیهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ اطَصِر»الف( پیامبر اکرم)ص( در تفسیر آیۀ 
 یغضب لم طالب)ع( أبی بن علی  علیهم أنعمت الذین علی)ع( شیعۀ»فرمودند: « الضَّالِّینَ
 (.576: 99، ج5۱0۱)مجلسی،« یضلوا لم و علیهم

 الظَّاهِرَۀُ النِّعْمَۀُ أَمَّا»فرمودند: « باطِنَۀً وَ ظاهِرَۀً نِعَمَهُ عَلَیکمْ أَسْبَغَ وَ»ب( امام باقر)ع( در تفسیر آیۀ 
 وَ الْبَیتِ أَهْلَ فَوَلَایتُنَا الْبَاطِنَۀُ النِّعْمَۀُ أَمَّا وَ تَوْحِیدِهِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مَعْرِفَۀِ مِنْ بِهِ جَاءَ مَا وَ النَّبِی)ص( فَهُوَ
 (.71: 7۱)همان، « مَوَدَّتِنَا... عَقْدُ

آید که والیت، نعمت الهی است که  بنابراین با درنظرگرفتن این دو ویژگی، این به دست می
 سوی نور است. حاصل آن خروج از ظلمت به

  والیت مفهوم سازانۀتمدن ظرفيت

 اخالق و با گزیدن شهری خویِ شدن، شهرنشین»، واژۀ تمدن چنین تعریف شده است: در لغت
 ساختن فراهم امور زندگانی و در یکدیگر با مردم همکاری اجتماعی، آشناشدن، زندگی شهر مردم
 که فرهنگی خالقیت از عبارت است تمدن(. »۱70: 599۱)عمید، « خود آسایش و ترقی اسباب
)دورانت، « یابد می وجود امکان نسبی رفاه و قانون حکومت اجتماعی و نظم وجود نتیجۀ در خود
گیری اجتماع و رفتار مبتنی برآن، اساسی برای پیدایش  این دو تعریف، شکل (. در9: 5، ج5999

شود و آن  رو تمدن دربردارندۀ همۀ ابعاد مختلف زندگی اجتماعی می اند و ازاین شده تمدن دانسته
 در که دانست اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رویدادهای همۀ از متشکل ای پدیده را باید
 بر مردم زندگی مادی و خاص صورت تمدن در واقع .دهد می رخ انسانی عۀمجمو تاریخ طول
 و رفتار و و سنن ورسوم آداب مجموعۀ نمودهای تمدن دیگر عبارتِ به است. تفکر و فرهنگ مبنای
 است شده منبعث خاص فرهنگی مبانی و اصول از که است صنایعی و و فنون علم و کردار

 (.590: 5937)خرمشاد، 
سازی بدین شرح است که پذیرش و تبعیت از والیت  جایگاه مفهوم والیت در تمدنتبیین 

توان بررسی کرد. در زندگی فردی، فرد با تبعیت از  الهی را در زندگی فردی و اجتماعی می
تواند درجات قرب را طی کند و از اهل سعادت و نجات بشود؛ اما پذیرش والیت  والیت الهی می

گیری اجتماع و  ترین آنها شکل عی، ثمرات و آثار فروانی دارد که از مهمالهی در زندگی اجتما
 سوی تحقق جامعۀ مطلوب الهی است. حرکت به

 نور.  سوی به ظلمت از وخروج نعمت: دارد وجود اصلی دورکن والیت مفهوم در توضیح آنکه
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بودن  جتماعیسازیِ مفهوم والیت، مرتبط با بحث از ویژگی ا جایگاه نعمت، در ظرفیت تمدن 
های زندگی بشری است و تأمین نیازهای زندگی  انسان است. زندگی اجتماعی یکی از خصوصیت

، 5۱59است )طباطبایی، « مدنی بالطبع»دارد و لذا انسان موجودی  سوی تشکیل اجتماع وا می او را به
 عالوه به نیست. زندگی ادامۀ به قادر انفرادی صورتِ به و اجتماع بدون (. یعنی نوع انسان559: 7ج
رسد  نمی فعلیت و ظهور به اجتماعی زندگی پرتو در جز که است نهفته استعدادها و نیازها انسان در

 زندگی سوی به را انسان ها همین و شده نهاده انسان خلقت متن در استعدادها و نیازها و این
و تأمین نیازهای مادی و ر (؛ ازاین7۱6: 71، ج5996)مطهری، « خواند و می راند می اجتماعی

آید؛ اما از نگاه قرآن، برپایی  جسمی، اصلی اولی در تشکیل اجتماعات گوناگون به شمار می
سوی جامعۀ مطلوب و تمدن اسالمی کافی نیست؛ بلکه  اجتماع براساسِ این اصل، در حرکت به

ر کمال باشد و آن تر است که بتواند محرک افراد برای طی مسی تشکیل اجتماع نیازمند اصلی قوی
سوی جامعۀ  ترین ارکان برای حرکت به اصل، مفهوم والیت است. والیت الهی، یکی از اصلی

 کند:  آید. قرآن کریم بیان می مطلوب و برخورداری از مواهب الهی به شمار می
عَلَیکمْ إِذْ کنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَینَ  وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْکرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ»

 اللَّهُ لَکمْ قُلُوبِکمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کنْتُمْ عَلی شَفا حُفْرَۀٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکمْ مِنْها کذلِک یبَینُ
 (.509عمران/ آل« )آیاتِهِ لَعَلَّکمْ تَهْتَدُونَ

 را به الهی نعمت و کند می الهی ریسمان به زدن چنگ به امر را مؤمنان مۀه شریفه آیۀ این در 
 شود، آورده قید بدون هرجا کریم قرآن در نعمت شد، بیان طور که همان. شود می آنان یادآور

 و قلوب تألیف موجب الهی، والیت که شود یم بیان آیه این در و است الهی والیت آن از مراد
 بر اجتماع الهی، اجتماع تحقق در گام اولین آیه بنابراین. است هالکت پرتگاه به سقوط از نجات
خاطرِ وجود حلقۀ اتصال  بودن این اجتماع، به الهی. است اهلل حبل به تمسک و الهی والیت پذیرش

 اجتماع، در جامعه است. این« الوثقی العرو»و « اهلل حبل»میان خداوند و مؤمنان براساسِ مفهوم 
 قلوب تألیف اول، اجتماعِ در زیرا است؛ مادی نیازهای تأمین براساسِ اجتماع از تر یقو یاجتماع
 و مادی یها خواسته تنها مالک دوم، در اجتماع اما رود؛ می بین ازها  عداوت و گیرد می صورت
« جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّی تَحْسَبُهُمْ» :کند یم بیان خداوند چنان که قلب. آن نه و است جسمی
 .دارد قرار نابودی معرض در و تفرق پرتگاه لبۀ اجتماعی در (، چنین5۱)حشر/
شود. در اجتماع  نکتۀ دیگر دربارۀ اجتماع براساسِ والیت، در بحث تأمین نیازها مطرح می 

؛ شود یمعادی، نیازهای عادی افراد براساسِ اسباب و علل طبیعی و مادی و تعامل با یکدیگر تأمین 
ت ی خاص و ویژۀ الهی وجود دارد؛ زیرا والیها نعمتاما در اجتماع الهی، امکان برخوردای از 

ی الهی است و آیاتی از قرآن کریم، ها نعمتمندی از مواهب و  الهی، نعمتی است که منشأ بهره
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 بیانگر این اصل هستند؛ مانندِ
 تَحْتِ مِنْ وَ فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَکلُوا رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیهِمْ اُنزِل ما وَ الْإِنْجیلَ وَ التَّوْراۀَ أَقامُوا أَنَّهُمْ لَوْ»الف( 

 .(99مائده/) «یعْمَلُونَ ما ساءَ مِنْهُمْ کثیرٌ وَ مُقْتَصِدَۀٌ أُمَّۀٌ مِنْهُمْ جُلِهِمْأَرْ
 وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ»بر والیت تطبیق داده شده است. « ما انزل»و در روایتی اقامۀ 

 :5، ج5997کلینی، )« الْوَلَایۀُ قَالَ رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیهِمْ أُنْزِلَ ما وَ الْإِنْجِیلَ وَ التَّوْراۀَ أَقامُوا أَنَّهُمْ لَوْ وَ جَلَّ
۱59). 

وَ لَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکنْ کذَّبُوا »ب( 
 (.39)مائده/« ونَفَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یکسِبُ
شود که ایمان و تقوای الهی، موجب بازشدن باب برکات الهی بر آنان  در این آیه بیان می

شود و پذیرش والیت الهی و تبعیت از آنان، یکی از بارزترین مصادیق تقوای الهی است.  می
علیها در خطبۀ خود بعد از وفات پیامبر، به این آیه استشهاد  اهلل چنان که حضرت زهرا سالم آن
های فروان شامل حال شما  کنند که در صورت پذیرش والیت الهی، نعمت ند و بیان میکن می
 (. 503: 5، ج5۱09شود )طبرسی،  می
توجه در این دو آیه، تأکید بر رفتار نوعی افراد است؛ زیرا در آیۀ اول، اهل کتاب  نکتۀ جالبِ 

که اقامۀ والیت، عمل فردی  دهد و مشخص است نکردن والیت مورد عتاب قرار می را دربارۀ اقامه
دهد که در اینجا رعایت تقوای  تواند باشد و در آیۀ دوم اهل شهرها را مورد خطاب قرار می نمی

 (.705:  6، ج5۱59الهی در رفتار نوعی و جمعی آنها مراد است )طباطبایی، 
شود که جایگاه این نعمت  به رکن نعمت در مفهوم والیت، مشخص می بنابراین باتوجه

ای است که ظرفیت تشکیل اجتماع الهی براساسِ آن و همچنین رفع نیازهای مادی و معنوی  گونه به
 با بهرمندی از آن را دارد. 

سوی نور است. این رکن نیز ظرفیت و مزایای خاص  رکن دوم در والیت، خروج از ظلمت به
کند،  م والیت فراهم میترین ویژگی که این رکن برای مفهو کند. مهم را برای اجتماع فراهم می

گرفته از حالت سکون و ایستایی خارج  به آن، اجتماعِ شکل حرکت و پویای آن است و باتوجه
دهد. این حرکت در مسیر سعادت الهی و پیشرفت  شود و با پویایی به حرکت خود ادامه می می

 سوی زوال و نابودی. است؛ نه حرکتی به
« الوثقی العروۀ»و تمسک به « اهلل حبل»اعتصام به  براساسِ همین اصل، آیات قرآن سخن از

زدن  طور که چنگ زند. این تعبیر کامالً هماهنگ با بحث از خروج از ظلمات است؛ زیرا همان می
آمدن بر مشکالت و  شود، تمسک به ریسمان الهی موجب فائق به ریسمان موجب باالآمدن می

 شود. ها و گذر از آنها می سختی
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دهی  شود که از نگاه قرآن، مفهوم والیت قابلیت شکل بندی مشخص می معبنابراین در ج
سوی جامعۀ مطلوب را دارد و با تمسک و پذیرش آن از سوی جامعه،  اجتماع الهی و حرکت آن به

شود و مالک پیشرفت و  های ظاهری و باطنی برای افراد اجتماع فراهم می مندی از نعمت مسیر بهره
 شود. پذیر می ها با پذیرش و اقامۀ والیت امکان توسعه در تمام زمینه

 فقاهت مفهوم با والیت مفهوم مقایسۀ

شود که: آیا والیت را باید در  شدن ابعاد مفهوم والیت، این سؤال مطرح می پس از مشخص
تر: آیا والیت  طور واضح چهارچوب فقاهت تبیین کرد یا فقاهت را در چهارچوب والیت؟ و یا به

شدن پاسخ در ابتدا باید  فقاهت است یا فقاهت زیرمجموعۀ والیت؟ برای مشخصزیرمجموعۀ 
 مفهوم فقاهت توضیح داده شود.

معنای فهم عمیق است و در قرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته است.  فقاهت در لغت به
علم به احکام معنای  معنای داشتن فهم عمیق از دین است؛ اما اصطالحاً فقه به فقاهت در دین به

( و فقیه کسی است که بتواند 119: 5، ج5999شرعی فرعی از ادلۀ تفصیلی آن است )مشکینی، 
 (.95۱و959: 1، ج5961اش استنباط کند )شاهرودی،  احکام شرعی را از منابع اصلی

به تعریف آن،  شود که مفهوم فقاهت یکی از ابعاد مهم دین است و باتوجه بنابراین مشخص می
 ها را در بر دارد: ژگیاین وی

الف( حیطۀ مفهوم فقاهت، عرصۀ عمل است. یعنی برخالف اعتقادات و بخشی از اخالق که 
شود. این مفهوم خود را در انجام مناسک و  های درونی و باطنی انسان می مربوط به قلب و جنبه
 دهد و بر همین اساس فقاهت مربوط به ظاهر شریعت است. اعمال شرعی نشان می

پردازد. یعنی اعمالی که انجام آنها متفرع بر پذیرش اسالم  فقه به احکام و اعمال فرعی می ب(
 و اصول اعتقادی است.

ای از  کند؛ زیرا بخش عمده ج( در فقاهت، مفهوم تکلیف و وظیفه نقش اصلی را ایفا می
حرمت،  احکام شرعی، احکام تکلیفی است که براساسِ اوامر و نواهی و احکام خمسه )وجوب،

گیرد و احکام وضعی نیز مانند طهارت، زوجیت، حلیت و...  اباحه، استحباب و کراهت( شکل می
 آنکه مگر شود؛ نمی یافت ای وضعی حکم کند؛ زیرا هیچ به وظیفۀ مکلف در قبال آن بازگشت می

 (.990: 9داشته باشد )همان، ج وجود ای تکلیفی حکم آن کنار در
ه ویژگی، جایگاه مفهوم فقاهت مربوط به اعمال مکلفین در قبال اوامر به این س بنابراین باتوجه
 و نواهی دین است. 

دیدن عنصر فقاهت، یکی از اجزای دین را در  توان با برجسته در بحث از تعریف دین نیز می
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 و قوانین و اخالق و عقاید مجموعۀ الهی، دین»چهارچوب تکلیف برخاسته از فقاهت تعریف کرد: 
: 5969)جوادی آملی، « است فرستاده بشر هدایت برای را آن خداوند که است اجرایی مقرراتی

(. در این تعریف، سخن از قوانین و مقررات اجرایی است که متناسب با تکلیف و الزام متدیّن 71
 دهند. در قبال آنها است و این تکالیف، بخشی از حقیقت دین را تشکیل می

حال  و در جای خود درستی آن اثبات شده است؛ بااینتعریف باال تعریف صحیحی است 
دهد در چهارچوب تکلیف و الزام است؛ در حالی که مفهوم والیت  ای که از دین نشان می وِجهه

که در سورۀ حمد از خداوند خواهان  بودن دین است؛ چنان دهندۀ نعمت که از آن بحث شد، نشان
شود که  این تفاوت، در اینجا این مسئله مطرح می به دادگان هستیم. باتوجه هدایت به راه نعمت

 یک از این دو تعریف نسبت به دیگری برتر است. کدام
رسد، این مطلب است که اثبات برتری یکی از دو  آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری به نظر می

یگاه معنای نفی دیگری نیست؛ بلکه هرکدام از این دو در جا مفهوم فقاهت و والیت بر دیگری، به
حال شکی نیست که  آیند و کارایی مربوط به خود را دارند؛ بااین خود بخشی از دین به شمار می

که اصول اعتقادات در  هایی داشته باشد؛ چنان تواند نسبت به دیگری مزیت و برتری یک مفهوم می
 دین نسبت به اعمال شرعی برتری دارد. 

شدنی است: جهت اول، این  و جهت اثباتبرتری مفهوم والیت نسبت به مفهوم فقاهت از د
است که پذیرش مفهوم والیت، مفهومی مربوط به قلب است؛ در حالی که مفهوم فقاهت مربوط به 

(، 170:  9، ج5930اعمال ظاهری است و از آنجا که قلب محور اصلی انسان است )جوادی آملی، 
ند؛ اما اثبات اینکه پذیرش والیت امور مربوط به آن نیز نسبت به بقیۀ امور اهمیت بیشتری دار

آمَنُوا یخْرِجُهُمْ مِنَ  نَیالَّذی وَلِ اللَّهُ »کند:  مربوط به قلب است، به این شکل است که آیه بیان می
سوی نور است و خروج از  (. ثمرۀ والیت خروج از ظلمات به719)بقره/« الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ

(؛ اما این 91)نور/« یَهْدِی اللََّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء»شود:  میسر میسوی نور با هدایت الهی  ظلمات به
وَمَنْ »یابد:  هدایت که هدایت تکوینی و فراتر از هدایت عام است؛ از طریق هدایت قلب تحقق می

است و با کند که هدایت تکوینی ویژۀ قلب مؤمن  (. این آیه بیان می55)تغابن/« یُؤْمِنْ بِاللََّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ
: 5960شود )جوادی آملی،  تحقق این هدایت از طریق قلب، والیت خداوند بر مؤمنان عملی می

عمران است که ثمرۀ  دادن ارتباط والیت با قلب، آیۀ سورۀ آل (. شاهدی دیگر برای نشان717
 طور که ذکر شد، مراد از نعمت در قرآن، داند و همان نعمت الهی را تألیف قلوب مؤمنان می

 والیت است. 
بودن آن است.  دهندۀ برتری مفهوم والیت بر مفهوم فقاهت است، نعمت جهت دوم، که نشان

طور که ذکر شد،  در چهارچوب فقاهت، تنها سخن از تکلیف و الزام است؛ در حالی که همان
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 دادگان هستند. سوی نعمت مؤمنان از خداوند خواهان هدایت به
توان مشخص  می« تبعیت»و « اطاعت»ا تفاوت میان دو مفهوم تفاوت میان تکلیف و نعمت را ب

« کلفت»در جایی است که تکلیفی بر عهدۀ فرد باشد. تکلیف که برگرفته از « اطاعت»کرد. مفهوم 
کسی که اطاعتش واجب است، دیگری را به انجام فعلی که »است، در اصطالح به این معنا است: 

کند:  ( و بر همین اساس قرآن بیان می953: 5۱59)حلی،  «در آن مشقت و سختی است برانگیزانند
« تبعیت»تر، مفهوم  (؛ اما در نگاهی عمیق597عمران/ )آل« وَأَطِیعُوا اللََّهَ وَالرََّسُولَ لَعَلََّکُمْ تُرْحَمُونَ»

دهندۀ این است که شخص با میل و  کردن است، نشان معنای پیروی شود. تبعیت که به بیان می
گذارد و آن را مشقت و سختی برای  های دین می ود، قدم در راه عمل به برنامهرضایت قلبی خ

 (.591)اعراف/« وَاتََّبَعُوا النَُّورَ الََّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ»کند:  طور که قرآن بیان می داند. همان خود نمی
و  های بیشتر شود که والیت نسبت به فقاهت مزیت به این دو جهت مشخص می بنابراین باتوجه 

برتری دارد. برهمین اساس، در بحث از والیت فقیه نیز باید به تمایز مفهوم والیت از فقاهت و 
برتری آن مورد توجه شود؛ زیرا تعریف مشهور از والیت برای فقیه، والیت را در چهارچوب الزام 

اع مسلمانان کردن در امور مربوط به اجتم کند؛ به این معنا که فقیه، حق امرونهی و تکلیف معنا می
را دارد و بر سایر مسلمانان اطاعت از فقیه واجب است. برای نمونه در تعریف والیت تشریعی فقیه 

 بیان شده است:
 کسی، اینکه یعنی است؛ احکام تشریع و گذاری قانون بر والیت همان “تشریع بر والیت”»

 و است قوانین حیطۀ در والیت این. باشد قانونی مواد و اصول کنندۀ وضع و قانون جَعْلِ سرپرست
 (.57۱، 5939)جوادی آملی،« تکوینی و واقعی موجودات دایرۀ در نه

شود که از معنای اصیل  شود، موجب می این معنا اگرچه صحیح است و با ادلۀ فقهی اثبات می 
 فقیه، نعمتی از قرآنی این مفهوم غافل شویم؛ معنایی که طبق آن، تبعیت اجتماع مؤمنین از ولی

سمتِ نور است. البته این هدایت و نعمت، در قالب اوامر و نواهی  سوی خداوند برای حرکت به
 فقیه هستند. دنبالِ تبعیت از ولی شود؛ اما مؤمنان با خواست خود و میل قلبی به محقق می

آید، این است که مفهوم والیت نسبت به فقاهت،  نکتۀ دیگر که از مقایسۀ این دو به دست می
دادن  طور که ذکر شد، این مفهوم توانایی شکل سازانۀ بیشتری دارد؛ زیرا همان تمدن ظرفیت

سوی جامعۀ مطلوب الهی را دارد؛ برخالفِ فقاهت که فاقد این دو  اجتماع الهی و حرکت به
 شود.  چنان که فقاهت گاه در انجام عباداتْ فردی، ظاهربین و سکوالر محقق می ویژگی است؛ آن

  والیت مفهوم براساس حرکتی ،میاسال انقالب

توان به بررسی حرکت انقالب  شدن مفهوم والیت و برتری آن نسبت به فقاهت، می با مشخص
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اسالمی و تحلیل آن پرداخت و بیان کرد که این حرکت، براساس جریان والیت الهی صورت 
 پذیرفته است. 

اصل قراردادن مفهوم فقاهت مندی از معصوم)ع( با  در نگاه کلی، در دوران غیبت، بهره
پذیرد و فقها نایبان عام از سوی امام بودند که با بیان احکام دین در جامعه، نگهبان و  صورت می

های فردی دین و  داشتن جنبه حافظ دینداری در میان افراد بودند. خصوصیت بارز این دوران غلبه
وب است؛ اما تحقق انقالب سوی جامعۀ مطل نگرفتن اجتماع الهی در راستای حرکت به شکل

دهندۀ رشد سطح تربیتی جامعه و تحقق مفهوم والیت در میان مؤمنان است. به این  اسالمی، نشان
ای برای جریان والیت معصوم بر اجتماع  ای مانند حضرت امام)ره( واسطه شکل که فقیه وارسته

 دهد. میمندی از این مفهوم، اجتماع الهی را شکل  شود و با بهره مؤمنان می
( والیت، امری مرتبط با 55)تغابن/« وَمَنْ یُؤْمِنْ بِاللََّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ»طور که بیان شد، طبق آیۀ  همان 

رو تحویل قلوب رکنی اساسی در تحقق و استمرار انقالب اسالمی به شمار  قلب انسان است و ازاین
یافتن جنبۀ باالتر و برتر  که با جریان آید. جایگاه این رکن در انقالب اسالمی به این شیوه است می

شوند و با دریافت این نور،  از دین یعنی والیت در میان افراد، قلوب مؤمنان پذیرای نور الهی می
تر  کنند. هدایتی که چون مربوط به قلب است، کامل مند می های ویژۀ الهی بهره خود را از هدایت

 ، بدین صورت بیان شده است:پذیرد. این تحول از چهارچوب فقاهت صورت می
 تحول این، و داد ارتقا «امت و امام» رابطۀ به را «مقلد و مرجع» رابطۀ ،(سره قدس)راحل امام»
 رابطۀ توانست( سره قدس)بهبهانی وحید مرحوم اگر یعنی بود؛ مردم با فقیه رابطۀ در دیگری بزرگ
 برساند، «مقلد و تقلید مرجع» سطح به و برد باال بودن «مستمع و محدّث» سطح از را مردم و فقیه
« رساند «امت و امام» رابطۀ یعنی خود اوج به را آن اش، فرهنگی فقهی و انقالب با( رض)راحل امام

 (.769: 5939)جوادی آملی، 
ای  رابطه« مستمع با محدث»و « مقلد با مجتهد»نکتۀ دقیق در بیان فوق، این است که رابطۀ 

ای جمعی است و لذا انقالب، صحنۀ تشکیل امت الهی  رابطه« امام و امت»فردی است؛ اما رابطۀ 
طور که بیان شد، والیتْ مفهومی است که توانایی گردآوری افراد و تشکیل اجتماع  است و همان

لََّفَ بَیْنَ وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللََّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَ»براساسِ تألیف قلوب را دارد و طبق آیۀ 
( و اینکه مراد از نعمت در آیه والیت است؛ با 509عمران/ )آل...« قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

توان اجتماع مطلوب الهی را تشکیل داد و براساس آن حرکتی را در سطح جمعی  پذیرش آن می
 است.« امام و امت»آن برقراری رابطۀ  آغاز کرد؛ حرکتی که مبتنی بر تألیف قلوب است و نتیجۀ

بررسی تاریخی رخداد انقالب اسالمی و همچنین دفاع مقدس و حوادث بعد از آن، براساس 
کند؛ زیرا این  وضوح از جریان مفهوم والیت در میان مردم حکایت می تحویل و تألیف قلوب، به
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تر یعنی تبعیت قلبی  حرکی قویحرکت براساسِ دستور و الزام صِرف شکل نگرفته؛ بلکه براساس م
های و  ها و فداکاری ها و مشکالت، رشادت از والیت صورت گرفته است و صبر بر سختی

 های فروان آن دوران تأییدکنندۀ این موضوع است. فشانی جان
 

 گيرینتيجه 

 اسالمی انقالب حرکت تحلیل و قرآنی نگاه براساسِ والیت مفهوم سازانۀتمدن ظرفیت اثبات 
 هدایت بر مبتنی که حرکتی دهد؛ می الهی حرکت این توانایی و عمق از نشان مفهوم، این راساسِب

 الهی اجتماع دهیشکل و آن بودنجمعی آن، امتیاز ترینمهم و است قلوب تکوینی و الهی
 . است آن براساسِ

 فقاهت فقاهت، و والیت مفهوم دو سنجش در که شودمی مشخص گذشت، آنچه بهباتوجه
 جهت در فقهی قوانین جعل و اعمال حقِ «ولی» رو همین از و گیردمی قرار والیت زیرمجموعۀ

 قالب در معصوم والیت از مندی بهره با فقیهولی غیبت، دوران در و دارد را مسلمین مصالح تأمین
 رخداد با که امری. شودمی الهی تمدنی سوی به اجتماع هدایت دارعهده فقهی، نواهی و اوامر

 استمرار و ادامه برای و کرد محقق ایران اسالمی جامعۀ در را آن( ره)راحل امام اسالمی، انقالب
 زیرا است؛ ضروری آن از جامعه بیشتر هرچه مندساختن بهره و والیت مفهوم به توجه حرکت این

 سکوالر رفتار و فردی ظاهری اعمال در گاه که صِرف فقاهت مفهوم برخالف والیت مفهوم
 و دارد را غرب گرای مادی تمدن و فرهنگ از برخاسته ظلمات بر غلبه توانایی شود، می خالصه
 فقاهت تنهانه نگاه این در. دهد می الهی و نورانی تمدن تحقق از نوید جامعه، در آن کامل برپایی
 موجب و گیرد می قرار اجتماع سطح در والیت اعمال برای ابزاری بلکه شود، نمی گذاشته کنار
  .شود می الهی مطلوب جامعۀ به رسیدن برای واحده امت گیریشکل

 منابع

 ها کتاب
 قرآن کریم 
 ( غایۀ المرام و حجۀ الخصام فی تعیین االمام من طریق الخاص و 5۱77بحرانی، سیدهاشم :)

 العام، جلد اول، بیروت: مؤسسۀ التاریخ العربی 
 ( والیت فقیه، 5939جوادی آملی، عبداهلل :) :والیت فقاهت و عدالت، جلد هجدهم، قم

 اسراء.
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 -------------- (5997 .هدایت در قرآن، جلد سوم، قم: اسراء :) 
 -------------- (5939.تفسیر تسنیم، جلد هفتم، قم: اسراء :) 
 -------------- (5969.انتظارات بشر از دین، جلد چهارم، قم: اسراء :) 
 -------------- (5937:) اسراء. قم: جلد هفتم، یت،وال شمیم  
 ( جلد اول، 5999حامد حسین، میرسید ،)(: عقبات االنوار فی اثبات امامۀ االئمۀ االطهار)ع

 اصفهان: کتابخانۀ امیرالمومنین)ع(.
 زاده آملی، جلد  (: کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، حسن5۱59بن مطهر ) حلی، یوسف

 چهارم، قم: مؤسسۀ النشر االسالمی.
 (: تاریخ تمدن، ترجمۀ احمد آرام و دیگران، جلد دوم، تهران: 5999ورانت، ویل )د

 انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
 ( فرهنگ فقه فارسی، جلد دوم، قم: مؤسسۀ5961شاهرودی، سیدمحمود :) المعارف دائرۀ 

 االسالمی. الفقه
 ،النشر م، قم: مکتبۀالقرآن، جلد پنج تفسیر فی (: المیزان5۱59محمدحسین ) طباطبایی 

 االسالمی.
 ( االحتجاج، جلد اول، مشهد: نشر المرتضی.5۱09طبرسی، احمدبن علی :) 
 ،(: کتاب الغیبه، جلد سوم، قم: مؤسسۀ المعارف 5۱71حسن ) بن محمد ابوجعفر طوسی

 االسالمیه. 
 ( فرهنگ599۱عمید، حسن :) ،امیرکبیر. تهران: عمید 
 اسالمیه.  انتشارات تهران: جلد دوم، الکافی، (:5997یعقوب. ) کلینی، محمدبن 
 ،الوفاء. بیروت: مؤسسۀ تا، بی بحاراالنوار، (:5۱0۱) محمدباقر مجلسی 
 ( مصطلحات الفقه، جلد دوم، قم: انتشارات الهادی.5999مشکینی، علی :) 
 ( اثبات الوالیۀ فی القرآن، جلد اول، قم: مدرسۀ االمام علی5969مکارم شیرازی، ناصر :) ن ب

 طالب)ع(.  ابی

 ها مقاله
 ( 5937خرمشاد، محمدباقر« :)مجلۀ «انقالب اسالمی، بیداری اسالمی و تمدن نوین اسالمی ،

 .519-579، 37، پاییز 79راهبرد فرهنگ، شمارۀ 
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های  نگاری ايرانی از آموزه ثیرپذيری تاريختأ

 نگرانۀ امام خمینی)ره( تاريخ

 5دکتر زینب احمدوند

 7دکتر محسن مؤمنی

 چکيده

ضمن آنکه تحولی مهم در عرصۀ سياسی،  7951پيروزی انقالب اسالمی ایران در سال 
نگاری هم تأثيرات مهمی در عرصۀ پژوهش و تحقيق  لحاظِ تاریخ اجتماعی و فرهنگی بود، به

 کمّی و کيفی تغيير یافت. نظرِنگاری ایرانی از  و تاریخ داشت

پذیری به دست آورد  ل و مبانی مجزا و تفکيکنگاری ایرانی بعد از انقالب اسالمی اصو تاریخ 
های  نگاری را از سایر نحله شناسی و هم در بينش تاریخی، این تاریخ که هم در حوزۀ روش

کرد. این اصول و مبانی از  نگاری گذشتۀ ایرانی متمایز می مسير تاریخ همزمان و  نگارانۀ هم تاریخ
رهبریِ امام خمينی)ره(  هب اسالم شيعی بهای اعتقادات و باورهای مذ سویی ریشه در پاره

داشت و از سوی دیگر از نظام واژگانی خاص خود برای تبيين رویدادهای تاریخی و تحوالت آن 
شناسی خاصی برای تحقيقات و  گرفت و همچنين از روش بعد از انقالب در داخل کشور بهره می

 کرد.  های خود پيروی می پژوهش
ای امام خمينی)ره( که شامل انـتقادات از وضـع موجود و الگوی ه مواضع، نظریات و آموزه

تبيين الگوی  و جایگزین ایشان برای وضـع مـطلوب، در دورۀ مبارزاتشان عليه حاکميت پهلوی
عنوان رهبری انقالب تقویت  شد، مقبوليت امام را به عنوان الگوی مطلوب می حکومت اسالمی به

، عنوان رهبری انقالب به دست آوردند امام خمينی)ره( به کرد. جدا از توفيقات چشمگيری که
 بسيار نگاری ایرانی بعد از انقالب در داخل کشور در جریان تاریخ ایشان فلسفۀ نظری عميق

                                                           
 z.ahmadvand@urmia.ac.irاستادیار گروه تاریخ دانشگاه اروميه  7
 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اروميه 2
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. صحبت دربابِ فهم و بينش تاریخی امام خمينی)ره( اهميت بسيار زیادی دارد؛ گذار بودتأثير
نگرانۀ  نيز اندیشۀ تاریخ ری وانگ شده در تاریخ فتههای پذیر خصوص که بينش، روش و ارزش به

نگرانۀ ایشان  تأثير نگاه و رویکرد تاریخ وانی تحتابرخی مورخان ایرانی بعد از انقالب تا حد فر
تأثير  نگاری، بيش از هر امر دیگری تحتِ قرار داشته است. این بينش متمایز در حوزۀ تاریخ

ترین  مهم ،توان گفت بينش دینی ریخ است. در واقع میمذهبی در عرصۀ تاـ  های دینی آموزه
نگری و بينش تاریخی  تاریخ رکن در نگرش تاریخی امام بود. این نگاه تاریخی به دین و مذهبْ

شد  مثابۀ ایدئولوژی بسيار قدرتمندی معرفی می داد که در آن دین به ای شکل می گونه امام را به
ها را پوشش داد و نيازهای گوناگون اقتصادی،  يات انسانهای ح که از دل آن بتوان تمام حوزه

فرهنگی، اجتماعی و سياسی را از درون آن استخراج کرد. این نگاه ایدئولوژیک به دین و 
نگری امام خمينی)ره( دانست.  توان شاکلۀ اصلی و اساسی در تاریخ های آن را می محتوای آموزه

ومت دینی بود؛ امری که در تداوم حرکت انقالبی در واقع هدف از جریان تاریخ، استقرار حک
 انبياست.

تحليلی با تکيه بر منابع اسنادی و ـ  شکل توصيفی روش و رویکرد پژوهش حاضر به
ها و راهبردهای فکری در  دهد آموزه ها و نتایج این پژوهش نشان می ای است. یافته کتابخانه

نگاری ایرانی بعد از انقالب در داخل  کاتب تاریخنگری امام، تأثير فراوانی بر برخی م حوزۀ تاریخ
 کشور داشته است.

 ، مذهب تشيع(ره)نگاری، انقالب اسالمی، امام خمينی : تاریخکليدواژه 

 مقدمه

خصوص شناخت صحیح تاریخ اسالم و  گیری از علم تاریخ، به امام خمینی)ره( با بهره
ها را  تدارک و اعالم مواضع اعتراضی، همۀ دورههای انتقادی مذهب تشیع و توانایی آن در  ظرفیت

اجتماعی که از درون آن امام ـ  درستی درک کردند. در تحلیل شرایط و گفتمان سیاسی به
تدریج سامان بخشد، باید به آثار برجامانده از امام  خمینی)ره( توانست نهضت انقالبی خود را به

که از سوی عمال  70ستیزی در اوایل دهۀ  المالی آن دریافت که موج اس مراجعه کرد و از البه
های ایشان  شد، منجر به نخستین واکـنش حکومت پهلوی و برخی روشنفکران غیرمذهبی مطرح می

در رد اتهامات دشمنان دین نوشتند و  5977االسرار را در سال  طوری که ایشان کتاب کشف شد؛ به
امام خمینی)ره( از همان  .ۀ رضاخان پرداختندستیزان طور گسترده به رد اقدامات اسالم در آن به

 -که از سوی متفقین به کشور تحمیل شده بود-ابـتدا، حاکمیت پهـلوی دوم را حکومتی تحمیلی 
دانستند و  می -که مـشروعیت آن نـه بـراساس شرع و نه براساس قانون اساسی بود-و غیرقانونی 

گونه تغییری با دوران رضاخان  اداری کشور هیچـ  کردند ساختار سیاسی دلیل اینکه احساس می به
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کردند و آن را عامل  نکرده است، همواره از تداوم استبداد و استعمار در کشور ابراز نگرانی می
 شمردند. اصلی انهدام هویت ملی و مذهبی کشور برمی

یشتر از گیری ب ها و تالش برای بهره کارگیری رویکردی متفاوت با برخی روحانیون این دوره به
های اولیه، تفاوت رویکرد امام با دیگران  های انقالبی و انتقادی مذهب تشیع از همان دوره ظرفیت

ای مستقل  ضمن درس خارج فقه و رسیدن به بحث تقیه، رساله 5997را نمایان ساخت. امام در سال 
که تا حدودی  حجم در این باره تألیف کردند کـه در آن ضـمن اشـاره به معنی اصلی تقیه و کم

مغایر با معنای رایج و مـصطلح آن در میان خواص و عوام بود، تأکید کردند که تقیه برای حفظ 
  ستیزی حکومت شدند. و خواستار اجتناب از تقیه در مقابل اقدامات اسالم .دین است؛ نه محو آن

کیه بر مفاهیمی نگرانۀ امام خمینی)ره( با ت این پژوهش در صدد بررسی و تحلیل رویکرد تاریخ
ها  هطلبی و تأثیر این آموز تگرایی و شهاد سیس حکومت اسالمی، مرجعیتأمانند: تشیع انقالبی، ت
 نگاری و مورخان ایرانی بعد از انقالب است. بر برخی مکاتب تاریخ

جایگاه تاریخ در راهبردهای تمدنی انقالب اسالمی از منظر امام 

 خمينی)ره(

که است  5919های اساسی تمدن اسالمی و انقالب اسالمی  ی از محورنگار علم تاریخ و تاریخ 
نگاری و تاریخ نگری با رویکرد تاریخ  مباحث نظری آن و یا موضوعاتی چون تاریخ رۀهنوز دربا

اسالم و انقالب اسالمی جای کار بسیار دارد. در این میان بدیهی است که بدون شناخت دقیق 
توان تصویری روشن از راهبردهای تمدن اسالمی و  نمی 5919تاریخ اسالم و انقالب اسالمی 

 د.کرتحوالت آن را ارائه 
بر توجه به  و ایشان عالوهاست امام خمینی)ره(  ۀهای علمی موردعالق علم تاریخ از شاخه 

آموزی از تاریخ  مستمر آثار تاریخی و الگوگرفتن و تجربه ۀمباحث نظری این دانش، به مطالع
چون  هایی های مردم مسلمان ایران در انقالب صوص وقایع تاریخ صدر اسالم و قیامخ هب ،گذشتگان

شک ساخت تمدنی اصیل و اسالمی  ای داشتند. بی توجه ویژه 5919مشروطه و انقالب اسالمی 
و حتی غیرممکن خواهد  بدون استفاده از تجربیات و دستاوردهای گذشتگان کاری بس مشکل

ساز را علم تاریخ  ترین راهبردهای درک و فهم این تجربیات تمدن صلیامام خمینی یکی از ا .بود
اهمیت و  رکردند و ب های آن دعوت می هدند و همگان را به فراگیری تاریخ و آموزکر بیان می

و  کردند تأکید می نگاری در توسعه و تغییرات در تمدن اسالمی و ایرانی فواید علم تاریخ و تاریخ
متعالی از تمدن اسالمی  ۀایرانی و تبدیل آن به یک جامع ۀدر ساخت جامععلم  اهمیتی که این

نگاری نقادانه و تحلیلی  در ثبت وقایع تاریخی، تاریخ یطرف دارد. امام با تکیه بر محورهایی مانند بی
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نگاه دینی و الهی در تحلیل تاریخ را از محورهای  نقش مردم در تدوین تاریخْ به توجهو وآگاهانه، 
 .دانستند می تاریخ ۀدر مطالع اصلی

 نگری امام خمينی)ره( بينش نظری در تاریخ

دست آوردند، ه عنوان رهبری انقالب ب جدا از توفیقات چشمگیری که امام خمینی)ره( به
لش این د که حاصکر های ایشان از یک فلسفۀ نظری عمیق در جریان تاریخ رمزگشایی می نظرگاه

در قالب عمل  ،بسط اندیشۀ حکومت اسالمی با را نقالب اسالمیاساس و بنیان ا بود که ایشان
فهم و بینش تاریخی امام خمینی)ره( از آن جهت اهمیت  بارۀ. صحبت درریزی کردند پی سیاسی

نیز  نگاری و شده در تاریخ های پذیرفته که دانسته شود بینش، روش و ارزش دارد بسیار زیادی
ثیر نگاه و رویکرد أت وانی تحتِاعد از انقالب تا حد فرنگرانۀ برخی مورخان ب اندیشۀ تاریخ

 ،نگرانۀ ایشان قرار داشته است. آنچه از بینش نظری تاریخی نزد امام خمینی)ره( مدنظر است تاریخ
آن، اهداف و غایات نهایی آن و عواملی از  ۀنگر امام به تاریخ، نیروی محرک در واقع نگاه کالن

ای متمایز را تجربه کند.  تا بینش و نگرش تاریخی ایشان عرصهشود  این دست است که سبب می
مذهبی ـ  های دینی تأثیر آموزه نگری، بیش از هر امر دیگری تحتِ این بینش متمایز در حوزۀ تاریخ

های دینی برای امام حاوی بینش نظری منسجم و  مایۀ آموزه . محتوا و دروناستدر عرصۀ تاریخ 
دانست. دین و  را در کنار دیگر عوامل تاریخی، تأثیرگذار میبود که خواست الهی ی مقدس
هایی بود که در جریان تاریخ به بسط نهایی  های دینی برای امام خمینی)ره( حاوی انگاره هآموز

 رسید و این جریان مستمر حرکت به جانب آن غایت اصلی بود. خود می
های عبادی و  ینیاز صرف آ های دینی برای ایشان بر همین اساس بود که محتوای آموزه

هدف  ،بخش کل حیات آدمی، در تمامی ابعاد آن بود. از نظر ایشان رفت و سامان اخالقی فراتر می
عمال تحوالت های دینی از دورۀ نخستین انبیا تا پایان رسالت پیامبر)ص( چیزی نبود جز اِ آموزه

سیر نهایی خویش از اسالم بر این های گوناگون حیات آدمی. امام در تف عمیق و انقالبی در ساحت
این بود که به انسان ابعاد  ،گیری اسالم از همان قرون نخستین هدف از شکل»اعتقاد بودند که 

ن انسانی عطا کند. یعنی انسان را از نظر زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی تحول أواقعی و ش
موسوی خمینی، ) «ستا حولیبخشد و به غنای روحی وی یاری برساند و اسالم قادر به چنین ت

 .(799: 7ج ،5996
این »که بنا بر برداشت امام خمینی)ره(  داشت در این بینش تاریخی، اسالم قوانینی بسیار فراگیر

گوید. این قوانین از صراحت و روشنی بسیار باالیی برخوردارند.  قوانین به نیازهای انسان پاسخ می
 «ن و تنظیم نموده استر جامعه، طی قوانین خاصی مدوّاسالم روش و رفتار هر فردی را در براب
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 .(799: 7، ج5996موسوی خمینی، )
انسان  رساندنِ ،همین نگرش تاریخی مبتنی بر نص دینی، فلسفۀ وجودی این قوانین منسجمطبق 

ست. انسان واقعی در ا های اسالم آزادی یکی از بنیان»به باالترین هدف حیات یعنی آزادی بود. 
  (.79۱: 7، ج5996موسوی خمینی، ) «انسانی آزاد شده است ی امت اسالمی، فطرتاًزیر لوا

، شد می دینی امام حاصلـ  های مندرج در بینش تاریخی فرض که بر این پیشمهمی نتایج بسیار 
امام، ایجاد حاکمیت اسالمی برای  رسیاسی و معطوف به برقراری حکومتی دینی بود. در نظ همه

شد. بر  اولویت اصلی و اساسی قلمداد می ،ا و اهداف تاریخی دین در اجتماعه بسط این آموزه
قوانین دینی و هدف غایی آن، انتقادات خود  بارۀهمین اساس بود که بالفاصله پس از این بحث در

رژیم کنونی ایران تاکنون کوشیده » دند کهکر کردند و اضافه می را از حکومت پهلوی آغاز می
ست. قوانین ا اصل استقالل ملی ،های مترقی را در هم بشکند. بنیان دیگر اسالم است تا این بنیان

 «اسالم تصریح دارند که هیچ ملت و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور دیگر را ندارد
 .(79۱: 7، ج5996موسوی خمینی، )

های آن برای امام خمینی)ره( در بازتفسیری انقالبی و  دین و محتوای آموزه ،بر این اساس
تنها در  شد که نه معطوف به حکومت اسالمی، در نقش یک ایدئولوژی بسیار نیرومند ظاهر می

ن و منسجم دارد. ای مدوّ برنامه ،های حیات زیستۀ ایرانیان حوزۀ سیاست، بلکه برای تمامی عرصه
خمینی)ره( در این راه، هرگونه تفسیر غیرانقالبی و غیرسیاسی را از محتوای  بینش تاریخی امام

ها  دین آمده بود تحول و تغییر را در تمامی حوزه ،د. از نگاه ایشانکر های دینی رد می آموزه
 کردند صراحت رد می بههای غیرسیاسی از اسالم و تشیع را  نقد برداشت ؛ بنابراینخود آورد دنبالِ به

 .(567: 7، ج5996موسوی خمینی، ) دندکر نت و سیاست را مکمل هم عنوان میو دیا
ترین رکن در نگرش تاریخی امام بود و انتظاراتی  توان گفت که بینش دینی مهم در واقع می

گرفت. این نگاه تاریخی  آشکارا جنبۀ سیاسی به خود می ،داد که ایشان در برابر متن مقدس قرار می
مثابۀ  داد که در آن دین به ای شکل می گونه هنگری و بینش تاریخی امام را ب ریخبه دین و مذهب، تا

ها را  های حیات انسان شد که از دل آن بتوان تمام حوزه ایدئولوژی بسیار قدرتمندی معرفی می
پوشش داد و نیازهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از درون آن استخراج 

توان شاکلۀ اصلی و اساسی در  های آن را می ایدئولوژیک به دین و محتوای آموزه د. این نگاهکر
 ؛استقرار حکومت دینی بود ،نگری امام خمینی)ره(دانست. در واقع هدف از جریان تاریخ تاریخ

 .شد امری که در تداوم حرکت انقالبی انبیا معرفی می
و -گرفت  جنبۀ عینی به خود می ،از دینآنچه در تفسیر تاریخی امام خمینی)ره(  ،بر این اساس

تفسیری از  -دکر همین امر نیز در درک جریان کلی تاریخ از منظر ایشان نقشی استثنایی ایفا می
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وسیلۀ  د و هم بهکرکشور را استخراج « استقالل»و « آزادی»دین بود که از درون آن هم بتوان 
وسیلۀ آن  های ظلم و فساد را به پایگاه»و « دفع ایادی اجانب بتوان کرد»بازتفسیر مندرجات آن 

موسوی خمینی، ) اهتمام ورزید« به قطع دست جنایتکاران و ظالمان»و درنهایت نیز « تخریب کرد
 .(710: 5، ج5996

ترین ظرفیتی را که در جهت استقرار  مهم ،بنابراین در بینش تاریخی امام خمینی)ره( دین
صراحت  بهداد. اینکه امام  در اختیار وی قرار می ،یاز بودعدالت در گسترۀ اجتماع آدمیان موردن

قاضی، فقیه، شاهد و امام »و « ندا اسالم، خدایش، پیغمبرش و معصومش عادل»دند که کر اعالم می
مذهبی سرچشمه ـ  های دینی از چنین خوانشی از محتوای آموزه ،عادل باشند بایدنیز « جماعتش

دار عادل  اگر زمام»این بود که  گرفت، می تنظری نیز که امام از این استقرار عدال ۀنتیج .گرفت می
سیاست روز را  که ای نتیجه ، اماماز این مقدمۀ تاریخی .«بینید رخ خواهد داد نباشد، مفاسدی که می

کرد. بدین ترتیب  کشید و انتقاد خود را متوجه کارگزاران و عمال حکومتی پهلوی می به نقد می
بخشیدن به قیام علیه حکومت وقت بود، از محتوای دین و  ترین نتیجه که همان مشروعیت مهم
بلکه پایداری در  ،تنها الزم بود شد. بر این اساس بود که مبارزه نه های مذهبی استخراج می آموزه

 .(9: 7، ج5996موسوی خمینی، ) شد آن عین التزام و اعتقاد به دین قلمداد می
ها در جهت هرگونه  مام جنبۀ کارکردی بسیار نیرومندی داشت که از این جنبهتاریخ برای ا

گر آن در  شدند. در واقع تاریخ و نیروهای کنش تغییر و اصالح اجتماعی و سیاسی بهرمند می
و  شدند می بازخوانی دوبارهبرای نیازهای امروزی  ،خصوص زمان صدر اسالم به ،های پیشین دوره

نگری از منظر امام در خدمت ایدئولوژی جدید  گرفتند. تاریخ د قرار میهای مجد مورد قضاوت
 کرد. آمد و همین ویژگی بسیار مهم در بینش تاریخی مورخان بعد از انقالب نیز نفوذ پیدا می درمی

های نخستین ظهور اسالم از نظر امام وجود  ها و دهه تشابهی که میان این دورۀ معاصر با سال
های پیشین  که تالش برای تطبیق حوادث و رویدادهای این دوره با دورهشد  سبب می ،داشت

د. در واقع این نگرش تاریخی و تالش برای باز تفسیر تاریخ صدر شوصورت متناوب تکرار  به
شد که کل جریان تاریخ مبارزۀ  اعتقادی به جریان تاریخ ایجاد میـ  اسالم از این بینش دینی

گرایانه در واقع  شد. این بینش ارزش فداران کفر و ایمان تصور مینیروهای حق و باطل و یا طر
دید و حرکت خویش و تالش برای ایجاد  پیوندی عمیق میان تاریخ معاصر با تاریخ صدر اسالم می

دید. این نحوۀ بینش  های کالن را در ادامۀ همان گفتمان و فضای صدر اسالم می دگرگونی
داد و از این طریق، پاسخی برای نیازهای جامعۀ  لوژی قرار میتاریخ را در خدمت ایدئو ،تاریخی

ست که خوانش امام از حرکت انبیا نیز خوانشی معطوف ا ای یافت. براساس چنین رویه معاصر می
  .9۱6: 6، ج5996موسوی خمینی، ) های سیاست و اجتماع بود عمال تحوالت عمیق در حوزهبه اِ
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کید بر نوعی أتاریخی امام خمینی)ره( همواره ت گفته، در بینش بر موارد پیش عالوه
گیری از تاریخ نهفته است. نگاه امام در اینجا نیز بیشتر رویه و رویکرد  اندوزی و عبرت تجربه

دهد که حکومت مشروع یا غیرمشروع آنان بیش  حاکمان و قدرتمندانی را در کانون توجه قرار می
در میان مردم به داد و عدل حکومت کنند،  ش از اینکهبی از اینکه جنبۀ عدالتگری را ارج بنهد و

نگری  کل تاریخ به های دوگانه و ارزشی، لفهؤکه م رو اند. از آن دهکرای اتخاذ  رویکرد ظالمانه
در اینجا نیز از نگاه امام، نبرد همیشگی ظلم و عدل از  ،ده استبخشیای متمایز  امام وجهه
های همیشگی در جریان تاریخ است که این نبرد درنهایت به پیروزی عدالت و شکست  ویژگی

ظلم منتهی خواهد شد. انتقاد صریح امام در این مورد هم متوجه رویکردهای حکومت پهلوی بود 
هایی مانند استعمار، استثمار،  . بنابراین حضور واژهمصداق بارز حکومت ظلم بود ،که از نظر امام
های نظری نزد ایشان خبر  در تحلیل تاریخ معاصر از جانب امام از همین بنیان ...شرق، غرب و

 دهد. می
تاریخ معاصر توجه امام را به خود معطوف  زۀموضوعاتی که در حو ترین مهمصورت کلی  به 
استعمار در ایران، اوضاع اجتماعی دورۀ قاجار، رویکرد  عبارت بودند از بررسی حضور کرد، می

پادشاهان در سراسر تاریخ ایران، مبارزات روحانیت در تاریخ معاصر ایران، نقش زنان در مبارزات 
ها. در  خواهی، نقد کنارگذاشتن روحانیت از فضای سیاسی، نیز روابط خارجی پهلوی مشروطه

 .یددرستی فهم توان به را می ها بینش تاریخی امام تمامی این حوزه

 نگاری ایرانی بعد از انقالب های امام خمينی)ره( بر تاریخ هتأثيرآموز

. ودهای امام خمینی)ره( ب چگونگی ثبت و نگارش تاریخ معاصر ایران همواره یکی از دغدغه
را  ،خصوص تاریخ انقالب اسالمی هب ،چگونگی نگارش تاریخ معاصر ربارۀهای امام د توصیه
 ها بر ذهن و زبان و رویکرد مورخان ها و روش ثیرگذارترین بینشأترین و ت توان در زمرۀ مهم می

بازتاب دقیق و همراه با  ،این دوران به حساب آورد. آنچه برای امام در این حوزه اهمیت داشت
ای که  خصوص از ابتدای دهۀ چهل پشت سر گذاشته بود. نامه جزئیاتی بود که انقالب اسالمی به

االسالم سیدحمید روحانی نوشته شد، ۀدر همان دورۀ پس از پیروزی انقالب از جانب امام به حج
که ثبت و نگارش تاریخ معاصر  بود که انتظارات ایشان را از مورخانی مهمی حاوی نکات بسیار

ن در ایشا .(507: 75، ج5996موسوی خمینی، )کرد  نمایان می ،کنند می را ثبت و نگارش انقالب
دار چه  عنوان یک مورخ توجه داشته باشید که عهده شما به»شوند که  بخشی از این نامه یادآور می

ند ا اند و مایل گونه که بدان دستور گرفته اید. اکثر مورخین، تاریخ را آن کار عظیمی شده
دانند که در اثرشان بناست که به چه  گونه که اتفاق افتاده است. اینان از اول می نه آن ؛نویسند می
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 .(507: 75، ج 5996موسوی خمینی، ) «نتایجی برسند
امام خمینی)ره( نیز  ۀنگاران این است که در بینش تاریخی و روش تاریخ مهم این،  با وجود
ی از مورخان پذیرفته شده بود. ایشان های مختلف و گوناگون از جانب طیف متنوع تحلیل و تبیین

دند که مورخان در ثبت جریان تاریخ انقالب اسالمی، حوادث صدر مشروطه کر کید میأت مکرراً
را از یاد نبرند و آثاری به رشتۀ تحریر درآید که نقش روحانیت تشیع در ایجاد تفکر انقالبی میان 

 .(509: 75، ج 5996موسوی خمینی، ) کید قرار بگیردأمردم ایران مورد ت
نماید. هدفی که ایشان  می مهم نگارش تاریخ از منظرهای دیگری نیز ارۀرهنمودهای امام درب

جلوگیری از » و دیگری« های آینده بیداری نسل»یکی  ،دندکر از نگارش این تاریخ ترسیم می
یست در نگارش با نگاری مورخان می ای که تاریخ گستره ،بر این بود. عالوه« نویسی مغرضان غلط

بود که از « ها و تظاهرات ملت ایران در تمامی شهرها قیام» ،آثار خود تحت پوشش قرار دهند
 .(۱9۱: 9، ج5996موسوی خمینی، ) شد کیدی چشمگیر بر آن میأجانب امام ت

بیش از هر سمت دیگری، از جانب  ،دانست نویسی می خطری که امام متوجه جریان تاریخ
بدون »و « اند پیشه طلب و منفعت فرصت»شد که بنابر نظر امام  ی احساس میها و مورخان جریان
دهند و  واقع جلوه می مسائل دینی و نهضت اسالمی را برخالفِ« گونه هراسی از رسوایی هیچ
 «توانند ببینند قدرت اسالم را نمی»خواهند واقعیت را تصدیق کنند و  مخالفت با اساس، نمی حکمِ به
 .(۱9۱: 9، ج5996موسوی خمینی، )

ن باید کید بیشتر و فزایندۀ امام بر این نکته بود که نگارش تاریخ از جانب مورخاأبنابراین ت
و نیز « اش تاکنون ترشدن مبارزات اصیل اسالمی در ایران از زمان انعقاد نطفه روشن» برای
در صدد تحریف آن  «های مسموم قلم»د تا شوفعال « رویدادهایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد»

 .(۱9۱: 9، ج5996موسوی خمینی، ) برنیایند
د. با این شروایت و خوانش امام از تاریخ معاصر ایران تا حدی بیان  ،ها هآموز آمدْ هدر آنچ

 به نگاری امام خمینی)ره(، اکنون نگری و تاریخ های تاریخ فهؤلم ترین مهمنگرش کلی دربارۀ 
جای  ذهن و زبان و بینش و نگرش مورخان بعد از انقالب برثیری که این بینش تاریخی بر أت

 شود. می ای مختصر اشاره ،گذاشت

 تأثير امام خمينی)ره( بر بينش تاریخی برخی مورخان

نگری امام خمینی)ره( و نظام کلی که بینش و نگرش تاریخی امام را  ثیر گفتمان تاریخأت
ثیر أبر ذهن و زبان و بینش تاریخی مورخانی ت صورت بسیار نمایان و عمیقی به ،بخشید انسجام می

نهاد که از درون گفتمان انقالب اسالمی و با رویکردی معطوف به ایدئولوژی مستتر در گفتمان 
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ساز  هایی بسیار مهم و جریان لفهؤبنابراین م؛ انقالب اسالمی به نگارش تاریخ ایران همت گماشتند
ها در جریان  دادن توده شکال و سنن فرهنگی، شرکتنظیر احساس رسالت خطیر، ابداع و احیای ا

طلبی، توان استفادۀ بجا و نیرومند از  های مهم، دمیدن روح ایثار و شهادت سازی تصمیم
ایرانیان، ازخودگذشتگی و علقۀ  نفس در روحیۀ جمعیِ های بزرگ دینی، دمیدن اعتمادبه شخصیت

در بینش تاریخی مورخان در این  یتمام به ...و استوار نسبت به انجام امور دشوارتر با روشی منظم
 .(99: 5996)مریام،  دوران بازتاب یافت

ترین  ترین و اصیل بینش تاریخی رهبر بزرگ انقالب در زمرۀ عمیق ،برای این مورخان 
ای دینی داشت و نظام ارزشی بسیار متمایزی بر آن  آمد که سرچشمه های تاریخی به شمار می بینش
نگری این طیف از مورخان جدا از گفتمان  نگاری و تاریخ تاریخ ،بر این اساس ؛بودفرما  حکم
های تحلیلی نوین تاریخی  برداری از نظام خود را ملزم به استفاده و بهره ،نگری امام تاریخ
و فقط از  ضرورت بهدانستند که  ترین نگاه به تاریخ می دانستند و این بینش را بهترین و اصیل نمی
 شد. می های تاریخ معاصر تبیین و تحلیل ریچه بود که فهم پدیدهاین د

شخصیت امام نیز نمودار شخصیتی عظیم و رهبری مقتدر بود که در قامت  بر این، خودِ عالوه
ترین رکن و اساس در تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد  رهبری مسلمین جهان، مهم

ش و حضور ایشان در مقام رهبری مسلمان بخشیده بود. شد و همین امر مرکزیتی ویژه به نق می
 ؛برای این مورخان، تمامی تحوالت اجتماعی و سیاسی در سایۀ معنویت امام به وقوع پیوسته بود

بر مورخان نزدیک به جریان و گفتمان انقالب اسالمی، در نظر مورخان مستقل  امری که عالوه
 .(979: 5995لگار، )ا داخلی و خارجی نیز بدان تصریح شده است

االسرار امام که حاوی نظریات ایشان در حوزۀ  برای این دست از مورخان، انتشار رسالۀ کشف
ورزی و همچنین چگونگی ایجاد حکومت اسالمی بود، نقطۀ حرکتی مهم در نظر گرفته  سیاست

 ،ت و خودساخ فقهی امام مهیا میـ  های سیاسی ها را در جهت بسط آموزه شد که اولین تالش می
ساخت. در این تئوری حکومتی، یک برداشت  نمایان می را نگری منسجم نزد امام نظام تاریخ یک

کید بر نقش تاریخی فقها در عصر غیبت امام زمان بود. برای امام أمهم تاریخی نهفته بود و آن ت
زیرا مجالی برای  ؛های جائر را به خود دیده بود حکومت تمامخمینی)ره(، تاریخ اسالم از این منظر 

حکومت اسالمی بر محور فقها در عصر غیبت فراهم نشده بود. این امر در واقع نقش ایدئولوژیک 
 .(90۱: 5995)الگار، کرد  تر می نگری امام پررنگ تاریخ را در نظام تاریخ

 مام بیش از هر چیزی در جریان پیروزی انقالب مؤثر بود؛های بسیار بارز شخصیتی ا ویژگی
و  ...زیستی و گرایی، ساده همچون فسادناپذیری، اخالق ایشان ای هم ابعاد اخالقی و شخصیتییعنی 

نگاری  در تاریخ .بود مربوط هم ابعاد دیگری که به حیات سیاسی ایشان در موقعیت رهبری انقالب
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های تئوریک وی دربارۀ چگونگی  شامل ایده ،امام بازتاب داده شد بارۀدر نیز آنچه مورخان
ناپذیری ایشان با حکومت پهلوی، تداوم صریح  دن الگوی حکومت اسالمی، آشتیکر پیاده

های  های امام در حوزه پیرو آموزه آنچه مورخانِ و شد می ...انتقادات از رویکرد عمال حکومت و
قدمی، اعتقاد وی به مفاهیم پویا،  ثابتادای تکلیف،  مربوطه، خود را موظف به بازتاب آن دیدندْ

: 5995)کدیور، ... بود های عمیق دینی و امور کشور، ایجاد دگرگونیۀ اعتقاد به نقش مردم در ادار
99). 

از مفاهیم  یگیری نظام لیر گفتمان انقالب اسالمی بر ذهن و زبان مورخان، شکأثدر واقع ت
یری یک نظام مفهومی جدید، در صدد تبیین تاریخ ایران کارگ همراه آورد. آنان با به جدید را نیز به
پدیدۀ انقالب و بینش تاریخی امام  خودِ ،گیری نظام مفهومی جدید اصلی این شکل أبرآمدند. منش

ای از مفاهیم ارزشی و جدید را در راستای تبیین تاریخ معاصر ایران تا  خمینی)ره( بود که سلسله
گرا خود از درون نظام پیروز انقالب  جریان اسالم د. مورخانِهای پیشین به کار گرفته بو دوره

کردند. از  برخواسته بودند و از همین دریچه در وضعیت معاصر خود و کل جریان تاریخ نظر می
بینی و  نوع جهان از نظرِ های مستقر جهان تنها تحولی در نظام انقالب توانسته بود نه ،نگاه اینان

تاریخی  از نظرشد تا مبانی این تحوالت عمیق  کند، بلکه تالش میایدئولوژی متفاوت ایجاد 
 واکاوی شود.

به  ...بنابراین مفاهیمی از جمله مظلوم و مستضعف، استعمارگر و نظام سلطه، شرق و غرب و
شد. در نظر  مهم نظام مفهومی خاصی تبدیل شد که برای تببین تاریخ نزد این دست مورخان بسیار

پذیری  طهجویی و سل تحولی بود که در خود نفی هرگونه سلطه 5919ب اسالمی این مورخان، انقال
د تا مظلومین و مستضعفین جهان در پیوندی معنوی با این انقالب برآیند شرا اشاعه داده بود، سبب 
 .خویش بدانند و این انقالب را ازآنِ

نگاری و  های تاریخ لفهؤین متر ترین و اساسی مهمبر  ،اکنون و با تکیه بر آنچه تاکنون گفته شد
 .بهتر فهمیده شود تا موضوع شود می ملأنگری از نظر امام ت تاریخ

  نگاه ایدئولوژیک و دینی به تاریخ

ثیر گفتمان امام خمینی)ره( در واقع همان قرائت شیعی از اسالم مبتنی بر أت گاری تحتن تاریخ
گرایش مسلط و پیروز در جریان انقالب عنوان  به که نظریۀ حکومت اسالمی و والیت فقیه بود

گذاری بر بینش و روش مورخان انقالب رثیأهمین امر در ت ،درنتیجه ؛اسالمی شناخته شده است
های  فکری خود را با آموزه لحاظِ . برای این دست از مورخان که بهی داردملأت اسالمی نقشی قابلِ
دیدند، روایت جریان  ر آن در یک سنخ میانقالب اسالمی و ایدئولوژی حاکم ب امام خمینی)ره(،
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 .پذیرفت ثیر میأتاریخ نیز از چنین بینشی ت
شد و  های مذهبی نگریسته می این نحوۀ نگاه تاریخی که در آن به جریان تاریخ از منظر آموزه

در آثار تاریخی این مورخان نمودی  ،ها بود های انقالبی از محتوای این آموزه مبتنی بر انگاره
اسالم انقالبی امری بود که در نتیجۀ حرکت  ،گان یافت. در بینش تاریخی این نویسند یخاص م

خیر این پیروزی از أدالیل ت ای مسلط در اجتماع ایرانیان بدل شده بود. امام خمینی)ره( به رویه
که عرصۀ تاریخ  رو شد و از آن قرون پیشین تا این دوره نیز از جانب این مورخان برشمرده می

 ،و مفاهیم ارزشی از این دست بود ،و نور و ظلمت ،های دوگانۀ حق و باطلدی اینان عرصۀ نبربرا
-911: 5996)فارسی،  شد پیروزی انقالب در حکم پیروزی نهایی نیروهای خیر بر شر تلقی می

9۱3). 
نائل آمد که  مهم به کشف این نکتۀ ،های این دست از مورخان نگری توان در خالل تاریخ می

های امام، فارغ از آنچه به حوزۀ اصول و فروع دین مربوط  تصورات این مورخان از اسالم و آموزه
کرد و انقالب اسالمی ایران نیز  شد، به جانب نوعی ایدئولوژی برای مبارزه سوق پیدا می می

اصالحات عمیق شد که هدف غایی و نهایی آن ایجاد  دهندۀ حرکت انبیای الهی قلمداد می تداوم
 .(973-997: 5996 )فارسی، های دینی بود اجتماعی براساس آموزه

 طلبی مبارزه

کید بر ارزش جهاد و مبارزه در راه أعنی تم بهامام در این مقطع تاریخی شۀ طلبی در اندی مبارزه
های انقالب اسالمی تا دورۀ صدر اسالم و حتی حرکت  زمینه مورخان انقالبی، پیش است.اسالم 

 ،های تاریخی امام داشتند ای از این مورخان از آموزه بردند. برداشتی که پاره انبیای الهی به عقب می
جز  ای به پیامبران وظیفه ،شد. برای اینان تمام عرصۀ تاریخ را از بعثت انبیا تا دورۀ معاصر شامل می

های آنان در  وم کنشگریایجاد انقالب و تحول در تمامی ابعاد حیات زیستۀ آدمیان نداشتند و تدا
 .(711 -795: 5996)فارسی،  واقع با پدیدۀ انقالب اسالمی میسر شده بود

های اخالقی و عبادی صرف  محتوای پیام دین برای این دسته از مورخان چیزی فراتر از آموزه
غییر، ای بسیار منسجم در جهت اعتراض، ت توانست به برنامه بود. همین محتوا با بازتفسیری مجدد می

 .(99: 5، ج5995)دوانی،  تحول و انقالب مبدل شود
بهترین فرصت را فراهم آورده بود تا با  ،پیروزی انقالب اسالمی از نظر این مورخان

گرفتن قدرت سیاسی توسط قشر مذهبی و روحانیت شیعه در مسیر اجرای عدالت و  تدردس
بازتعریف مفاهیمی همچون جهاد،  بر همین اساس است که ؛برقراری جامعۀ آرمانی گام بردارد

 .(17: 5969)توکلی،  نماید تر می فهم توسط این نویسندگان در عصر انقالب قابلِ ...کفر، ایمان، و
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 گرایی مرجعيت

توان بدون درک نقش روحانیت شیعه در  گاری ایرانی بعد از انقالب اسالمی را نمین تاریخ
های مندرج  ست که حجم بسیار وسیعی از روایتا یا گونه د. این امر بهکرجریان انقالب بررسی 

ثیر کل جریان أدر آثار این مورخان به نقش و جایگاه روحانیت شیعه در پیروزی انقالب و ت
 .روحانیت از انقالب مشروطه به بعد بوده است

نقش  بایدنگاری آنان را  ترین عامل در بازتاب نقش مرجعیت و روحانیت شیعه در تاریخ مهم
ثیرگذار و تردیدناپذیر امام خمینی)ره( در رهبری انقالب اسالمی دانست. برای أپررنگ، عمیق، ت

های امام از  این دست از مورخان، نوع رهبری انقالب، بینش دینی و مذهبی ایشان، برداشت
یجاد اند که درنهایت منجر به انقالب و ا های درونی فقه شیعه و عواملی از این دست بوده ظرفیت
 .(90۱-955: 5996)فارسی،  ترین تحوالت در تاروپود زندگی ایرانیان شده است عمیق

جدی از  طور ثیرگذاری آنان در مسیر انقالب اسالمی بهأتوجه به نقش این گروه و بازتاب ت
زد شده بود که شرح مختصر آن پیش از این نیز  جانب امام خمینی)ره( به مورخان انقالب گوش

درک بهتر تحوالت تاریخ معاصر ایران به پیوند  منظورِ مورخان در تالش خود به این د.شذکر 
باور مردم به نقش روحانیت و  و گذاشتند کید میأناگسستنی میان مردم و مرجعیت شیعه انگشت ت

 دانستند میترین دالیل پیروزی انقالب  اعتقاد آنان به رهبری این جریان در مسیر انقالب را از مهم
 .: مقدمه(5، ج5995، )دوانی

 اسالمی ۀاستعمار و استکبار: دو مفهوم اصلی مبارز

فراوان تمامی  احتمالِ به ،تاریخ معاصر ایران از جانب هر گروه و جریانی به نگارش درآید
تحوالت جهانی در قالب  در این تردیدی نخواهند داشت که ها این جریان ۀبه هم مورخان معطوف

ثیری عمیق و ماندگار و دیرپا گذاشته است. أریخ معاصر کشور ایران، تپدیدۀ استعمار بر کل تا
که بازخوانی تاریخ معاصر ایران بدون درک درستی از این مفهوم است ای  گونه ثیر این امر بهأت

ثیرات منفی پدیدۀ استعمار أنگاری انقالب اگرچه در بازتاب ت تواند راه به جایی ببرد. تاریخ نمی
استکبار را در کنار پدیدۀ استعمار  نامِ مفهوم ارزشی دیگری به ،ا به کار گرفتتمام تالش خود ر

زمان و پیوستۀ این دو مفهوم در کنار یکدیگر به تحلیل و بازخوانی تاریخ  گذاشت و با کاربست هم
 معاصر ایران پرداخت.

مفهومی ارزشی بود که در وصف دورۀ حاکمیت پهلوی و تحلیل فضای حاکم بر آن  ،استکبار
که این مفهوم برای اولین بار در کالم امام  استبدیهی  .دوران بیشترین کاربرد را پیدا کرد
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های گوناگون به کار گرفته شده  خمینی)ره( و در توصیف رویکردهای حکومت پهلوی در عرصه
داشت که در جریان انقالب اسالمی  ارزشی خاصی پرده بر میـ  یاز نظام مفهومبود. این امر در واقع 
 .ای یافت کارکرد بسیار ویژه

وچرای استعمار و نفوذ آن در تمامی شئون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایرانیان  چون تسلط بی
دارن  سردمداخلی که پادشاهان و  ۀو درنتیجه غلبۀ استکبار چه در وجه جهانی آن و چه در جنب

شد و آن مشروعیت مبارزه علیه این فضای  ای حیاتی می منجر به نتیجه ،شد ایرانی را شامل می
 .حاکم بود

نقش روحانیت  ،یافت آنچه در پیوند با استعمارستیزی و ضدیت با استکبار اهمیت بیشتری می
روحانیت و مرجعیت  ۀاجتماعی بود و مبارزـ  های سیاسی شیعه در رهبری و مخالفت با این پدیده

د. برای مورخان انقالبی مبارزه با کر توان مشاهده رهبری امام علیه استعمار و استکبار را می شیعه به
 ؛شد ای نمی مد بود و منتهی به نتیجهاهای معمول و متداول سیاسی و حزبی ناکار ها از راه این پدیده
ای مانند کفر و  پهلو با مفاهیم دوگانه هم ،اختس ر میدمعنایی که استکبار به اذهان متبا بلکه اتفاقاً
وجود روحانیت شیعه را  نبود وپذیر امکان های دینی که مبارزه با آن جز از طریق آموزه بودایمان 

 الزم داشت. رترین مفسّ عنوان مهم به
 گاه .های دینی ممکن نبود جز از طریق آموزه ،های خطرناک بنابراین نفس مبارزه با این پدیده

 های سیاسی از آن جهت که در آمد که از جانب این مورخان، رویکرد دیگر جریان نیز پیش می
شدند  د میطرگرفت و  مورد انتقاد قرار می ،دادند مبارزه با استعمار و استکبار مماشات به خرج می

 .(19: 5969)توکلی، 
 

 گيری نتيجه

های ایشان پس از انقالب  هثر از آموزأنگاری از منظر امام خمینی)ره( و مت نگری و تاریخ تاریخ
برداری از مفاهیم و اصطالحات مندرج در نظام تفکر اسالمی و مذهب تشیع در  هاسالمی با بهر

مبسوط  شکلِ د بهشبه مطالب فوق، سعی  تحوالت ایران پس از انقالب نظر کرده است. باتوجه
نگاری و برخی  گری و تاریخن تاریخ ۀبارهای و رویکرد تحلیلی امام خمینی)ره( در مورد اندیشهرد

نگاری در داخل کشور مطالبی آورده شد که  های این سبک تاریخ لفه و مشخصهؤترین م از مهم
 های این پژوهش است. این موارد تا حدی از یافته

های اسالم شیعی و تطابق آن با سیره  ر از آموزهأثشک بینش و نگاه ایدئولوژیک و دینی مت بی
توان از  معصومین)ع( به جریان تاریخ را می ۀی و مبارزاتی پیامبر اسالم)ص( و ائمو روش زندگ
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 ،بر این های تاریخی امام در فهم تاریخ معاصر ایران دانست. عالوه ترین نظریات و دیدگاه اصلی
استعمار و استکبار،  با سیس حاکمیت اسالمی، لزوم مبارزهأکید بر لزوم تأهای دیگری مانند ت لفهؤم
های  ها و مشخصه لفهؤترین م توان از مهم محوری را نیز می طلبی و شهادت گرایی، مبارزه رجعیتم

 های تمایزبخش، دقیقاً لفهؤد. این مکرتاریخی از دیدگاه امام و مورخان پیرو خط ایشان بیان 
سیس أاسالم شیعی قرار گرفت که خود را در قالب نظریات امام با ت ۀثیر گفتمان برجستأت تحت

 حکومت اسالمی در ساخت سیاسی کشور ایران بعد از انقالب، در تاروپود جامعۀ ایرانی بسط داد. 
نگر  در واقع نگاه کالن ،آنچه از بینش نظری تاریخی نزد امام خمینی)ره( مدنظر قرار گرفت

بب آن، اهداف و غایات نهایی آن و عواملی از این دست بود که س ۀامام به تاریخ، نیروی محرک
ای متمایز را تجربه کند. این بینش متمایز در حوزۀ  شد بینش و نگرش تاریخی ایشان عرصه می

. است مذهب تشیع در عرصۀ تاریخ های دینی ثیر آموزهأت نگری، بیش از هر امر دیگری تحت تاریخ
م بود که تما یحاوی بینش نظری منسجم و مقدس ،های دینی برای امام مایۀ آموزه محتوا و درون

 سوی دانست و سیر این جریان نیز به ای دقیق و استوار می جریان تاریخ را حاصل برنامه
ثیرگذار بود. أس دیگر عوامل تأدر ر ،های تاریخی نمودارساختن خواستۀ خداوندی در حرکت

هایی بود که در جریان تاریخ به بسط  های دینی برای امام خمینی)ره( حاوی انگاره هدین و آموز
آن غایت ازلی و فرجام  سوی رسید و این جریان مستمر چیزی نبود جز حرکت به ود مینهایی خ

یافت و بر همین  سیس و تثبیت حکومت عدل حضرت قائم)عج( عینیت میأالهی که درنهایت با ت
ظهور ایشان معرفی   ۀانقالب اسالمی و حاکمیت جمهوری اسالمی را زمین ،مبنا بود که امام

 د.کردن می
 

 منابع

 ها ابتک
 نیروهای مذهبی در ایران قرن بیستم، در سلسلۀ پهلوی و نیروهای : (5995) الگار، حامد

 طرح نو. :عباس مخبر، تهران ۀروایت تاریخ کمبریج، ترجم مذهبی به
 ۀمؤسس: اول، قم اپنگاری معاصر ایران، چ شناسی تاریخ سبک :(5969) توکلی، یعقوب 

 اندیشه و فرهنگ دینی.
 مرکز اسناد انقالب اسالمی :نهضت روحانیون اسالم، تهران :(5995) دوانی، علی. 

 امیرکبیر :انقالب اسالمی، تهران ۀفلسف :(5996) الدین فارسی، جالل. 
 اطالعات. :رویارویی انقالب اسالمی و آمریکا، تهران :(5997) کدیور، جمیله 
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 تنظیم و نشر  ۀسسؤم :جلدی، تهران77 ۀدور: صحیفۀ نور، (5996) اهلل موسوی خمینی، روح
 .آثار امام خمینی)ره(

 ها همقال 

  ( 5996مریام، آلن. اچ): «رهبری فرهمندانه در آسیای امروزی: مائو، گاندی، )امام(خمینی» ،
 .7و  5 مارۀنقد و نظر، ش ۀمجل
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4 

 احیای تمدن نوين اسالمی

  )ره(از ديدگاه امام خمینی 

 7عباسعلی اخوان ارمکی

 فاطمه حميدیان

 چکيده

ۀ پذیر است، باید هم جانبه انجام که بر مبنای پيشرفت همه تمدن نوین اسالمیبرای احيای  
برای رشد و تعالی جامعه استفاده  ها ظرفيت ۀتا از هم را شناخت افراد نيازهای مادی و معنوی

ای برخوردار  ی احياگران دینی از اهميت ویژهها ترویج اندیشه ،برای رسيدن به این مهم کرد.
اند، این  رهبر انقالب اسالمی و از احياگران دینی بوده ،است. از آنجا که حضرت امام خمينی

تا با  .بزرگوار برای ایجاد تمدن نوین اسالمی چه دیدگاهی داشتندآن  شود می ال مطرحؤس
د. در این تحقيق شوی آن بزرگوار راه برای احيای تمدن نوین اسالمی هموارتر ها ترویج اندیشه

آثار  ۀکه به روش پژوهش کيفی مبتنی بر رویکرد توصيفی و تحليلی انجام شده است، با مطالع
امام خمينی  دهدهای تحقيق نشان مییافته ال پاسخ دهيم.ؤاین س ایم به آن بزرگوار سعی کرده

 ۀتواند در صحن می بر اهميت علوم اسالمی تأکيد فراوان داشتند و بر این عقيده بودند که اسالم
یشان به نيروهای جوانِ ها و فعاليت ها برنامه ۀدر هم ؛ از این رو،عمل حالل مشکالت مردم باشد

و مراکز علمی تحقيقی دل بسته بودند، تا  ها ی علميه و دانشگاهها حوزه باورِ روشنفکر در دین
 کار گيرند. برای شکوفایی تمدن اسالمی نهایت تالش خود را به

 های امام خمينی تمدن اسالمی، اندیشه: هاکليدواژه

                                                           
 Email: khavan7993@yahoo.comدکتری ادبيات فارسی دانشگاه کاشان، مدرس آموزش و پرورش؛  - 7
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 مقدمه

گذاری تمدن  مهم اسالم در حیات بشری، پایه هایوردارهاگر به تاریخ بنگریم، یکی از 
های  ها را زیر نفوذ داشت و از حلقه ای از تاریخ، بسیاری از سرزمین که در برهه است باشکوهی

شود. تمدن اسالمی  رفت که از آن با عنوان تمدن اسالمی یاد می شمار می درخشان تمدن بشری به
کار خود اسالم پدید آمد و در پرتو ابت ۀوسیل آن به ۀتوان حاصل دو جنبه دانست: یک جنب را می

دیگر تمدن  ۀجنبد. مسلمانان گسترش یافت. منشأ این جنبه از تمدن اسالمی، قرآن و سنت بو
دست  های پیشین در قلمرو اسالم بود که به مانده از تمدن جای میراث به ؛اسالمی، نه ابداع مسلمانان

میراث رفته، تمدن اسالمی  هم مسلمانان توسعه و تکامل یافت و به رنگ اسالم درآمد. روی
هایی است که روزگاری اسالم در سرزمین آنها نفوذ کرد و در ساخت و  مشترک مردم و ملت

شکوفایی تمدن اسالمی ایفای نقش کردند. به این ترتیب، تمدن اسالمی نه به نژاد خاصی تعلق 
های نژادی و قومی را  گروه ۀهم ؛دارد و نه تمدنی ملی است که به مردم خاصی تعلق داشته باشد

 .گیرد اند، در برمی ه در پیدایش، رونق و طراوت و گسترش آن نقش داشتهک
های انسان،  باور و اندیشه، الزم است سه عنصر اساسی شودن بحث تمدّ بارهدر بنابراین، هرگاه

این  شود. برمطالعه ها  ها و پیشرفت ها و دستاوردها در ساحات مختلف و نتایج این اندیشه پیشرفت
از اعتقادات،  ای تمدن اسالمی عبارت از مجموعهشود:  تعریف میمی چنین تمدن اسال ،اساس

اساس  رهای مختلف ب بخش آثار و نتایج آن در های فرهنگی و داشته باورها، اخالقیات، علوم و
 .استعملکرد 

ی اسالمی و نمود آن در پیشرفت علم و هنر و ظهور ها تمدن اسالم مجموعه باورها و ارزش 
عنوان دین خود پذیرفتند.  تماعی و سیاسی در بین ملل و مردمی است که اسالم را بهی اج نهادها

وسیعی از جهان به  ۀنظیر را در منطق در طول چند قرن تمدنی عظیم و بی فرهنگ اسالم توانست
رهبری علمی جهان را در  ،دوم قرن دوم هجری تا اواسط قرن هشتم ۀ. مسلمانان از نیموجود آورد
 . ددست داشتن

در قرن چهارم به اوج و شکوفایی  ،شود می از آن تعبیر به رنسانس اسالمی گاهی که تمدناین 
رهبر معظم انقالب  ی اخیر در فرمایشاتها در سالکه « سازی نوین تمدن»اصطالح  .خود رسید
جانبه است.  پیشرفت همه ۀتمدن اسالمی و ایجاد تمدنی نوین بر پای ی، همان احیاه استمطرح شد

یک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمین و فلسفۀ مسلمین »ند: ا هایشان در این زمینه فرمود
ریزی کنند. این  ودشان شالودهنی را برای خش و فلسفه استفاده کنند و یک تمدتوانستند از این دان

اوری و بایی از فنهای زی ضه کردند، جلوهنی که آنها به دنیا عرتمدن البته تمدن مادی بود ... تمد
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را تأمین  ها ا خوشبختی انسانام ؛دگی را در اختیار مردم گذاشتسرعت و سهولت و ابزارهای زن
یی را ها یی را اسیر کرد، ملتها نکرد، عدالت را برقرار نکرد. بعکس، بر فرق عدالت کوبید، ملت

لحاظ اخالقی فاسد  یی را تحقیر کرد؛ در درون خود هم دچار تضادها شد، ازها فقیر کرد، ملت
دهند. یک  می ها به این معنا گواهی شدند، از لحاظ معنوی پوک و پوچ شدند. امروز خود غربی

کنیم.  می غربی به من گفت دنیای ما دنیای پوچ و پوکی است و این را حس  ۀسیاستمدار برجست
 .بشریت داشت اما باطن خطرناکی برای ؛برقی داشت و  گوید؛ این تمدن ظاهر پُرزرق می راست

جور،  جور، در اروپا یک دهد؛ در آمریکا یک می امروز تضادهای تمدن غربی خود را دارد نشان
ست، امروز نوبت اسالم اجور. امروز نوبت م دنیا هم یک اینها در سراسر  ۀدر مناطق تحت سلط

با همت خود، تمدن نوین  امروز نوبت مسلمین است که ؛«وَ تِلکَ االَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النَّاس»است. 
روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از   ها آن که اروپایی ریزی کنند. همچنان اسالمی را شالوده

مسلمین استفاده کردند، ما ]هم[ امروز از دانش جهان  ۀمسلمین استفاده کردند، از فلسف ۀتجرب
برای برپا کردن تمدن اسالمی، منتها  ،کنیم می کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده می استفاده

 (. 593۱ای،  خامنه«)ستامروز ما  ۀبا روح اسالمی و با روح معنویت. این وظیف

 ی تحقيقها السؤ

 تواند راهکاری برای پیشرفت تمدن اسالمی باشد؟ می ی امام خمینیها . آیا ترویج اندیشه5

 دانستند؟ می مواردی را ضروری. حضرت امام خمینی برای پیشرفت تمدن نوین اسالمی چه 7

 تحقيق  ۀپيشين

 اب و صدها مقالهکت ها که حاصل آن ده اسالمی تحقیقات زیادی انجام شده تمدن ۀدربار
تمدن اسالمی از » ( با عنوان5935زاده در سال ) صنم تحقیقآخرین تحقیقات در این زمینه از است. 

، امام خمینی )ره( ضمن توجه به ابعاد حقیقتی این ها بر اساس یافتهاست. « دیدگاه امام خمینی
بودن آن، تمدن اسالمی را  بعدی کید بر مادی و تکأ، با نقد تمدن غربی و تها مادی و معنوی تمدن

که دارای روحی سرشار از ایمان است و این روح در تمامی ارکان آن  نددانست ها ترین تمدن جامع
عنوان  سازی تمدن اسالمی به ه معنوی و توان انسانبر وج ،جریان دارد. امام )ره( از سوی دیگر

 اند. کردهکید أترین عنصر آن ت مهم
اسالمی و راهکارهای انداز تمدن  چشم»( تحقیقی با عنوان 5939همچنین، محبوبی و همکاران )
اند. محققان در این تحقیق به این  انجام داده «و مقام معظم رهبری تحقق آن از دیدگاه امام خمینی

تمدن اسالمی به تمدن الهی و تمدن رسول الهی)ص(  ۀامام خمینی)ره( از آینداند که  یجه رسیدهنت
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 ۀتبعیض بین سیاه و سفید در جامع را در عدالت و عدم اصلی آن ۀکنند و معیار و شاخص می تعبیر
نیز مقام معظم رهبری  .کنند می معرفی« مملکتِ محمدى»سیس أکنند و هدف را ت می اسالمی بیان

تمدن اسالمی، هدف نهایی را  ۀکنند و در تبیین آیند می برای تشکیل تمدن اسالمی مراحلی را بیان
 دین و عقالنیت و علم و اخالق ۀتشکیل امت واحده اسالمی و ایجاد تمدن اسالمی جدید بر پای

 .دانند می
« خمینی فرهنگ و تمدن غرب از دیدگاه امام»( تحقیقی با عنوان 5931طاهری ) همچنین،
 سیاسی نظام بنیانگذار عنوان به خمینی امام. نویسنده به این نتیجه رسیده است که استانجام داده 

 دنیا های تمدن و فرهنگ سایر و غرب به جدیدی نگاه شیعه،  ۀبرجست فقیه یک نیز و ایران در جدید
 ضمن غرب، تمدن و فرهنگ منفی و مثبت وجوه از کامل شناخت اساس بر ایشانکرد.  هئارا

 به شدن دچار به نسبت اسالمی ۀجامع به غربی، جدید علوم و فنون از مسلمانان ۀاستفاد شمردن مجاز
 از شدن دور و اسالمی هویت تضعیف و غرب در موجود فرهنگی و اجتماعی اخالقی، فساد

 با مسلمانان رویارویی» ،«تمدن و فرهنگ» های عنوان با بخش سه در اثر این داد. می هشدار معنویت
 «غرب تمدن و فرهنگ مقابل در خمینی امام مواضع» و «جدید عصر در غرب تمدن و فرهنگ
 است. شده تدوین

 اهميت و ضرورت موضوع

 که است مدنیت و «تمدن» زمین روی بر انسان زندگی مسائل و مفاهیم ترین اساسی از یکی
 زمین روی اسالمی بر تمدن ساخت. دارد تنگاتنگ ارتباط آن با دیگر سیاسی مسائل از بسیاری
 اجتماعی سامان و نظم مظهر تمدن. است زمین در خدا سوی از انسان جانشینی مسئلۀ بخش تحقق
 کمال و پیشرفت ناپذیر اجتناب و ضروری و حقیقی شرط و ندارد معنا آن بدون پیشرفت که است
 در که دانست اجتماعی نظمی از عبارت آن، کلی شکل به توان می را تمدن» زیرا ؛است انسانی
: 5 ج دورانت، ویل« )کند می پیدا جریان و شود می پذیر امکان فرهنگی خالقیت آن، وجود ۀنتیج
 انواع در آن، حقیقت و ماهیت در اما ؛است جوامع فرهنگی رشد بیانگر اصل در تمدن هرچند .(9
 نظران صاحب و اندیشمندان بین مسائلش، سایر و چگونگی در و اشکال و ابعاد در هایش، گونه و

 . دارد وجود بسیاری اختالفات

 خصوص این در ها نگرش و مکاتب انواع پیدایش به تمدن در باب ها دیدگاه از آنجا که تنوع

ی امام خمینی برای احیای تمدن توین اسالمی از اهمیت ویژه ای ها است، بررسی اندیشه انجامیده

 برخوردار است.
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 تعاریف واژگان 

 احيا

کردن، جلوآمدن آمده است )معین،  رفتن، ترقی شدن، جلو کردن، شکوفا احیا به معنای زنده
 (.95، 7: ج5969

  امام خمينی

و امام خمینی، رهبر  ش( مشهور به5996-5765) اهلل موسوی خمینی سید روح
. کردند می مبارزه نظام سلطنتی به صورت علنی با آن بزرگوار بودند. جمهوری اسالمی بنیانگذار

حدود د. کرتبعید  به عراق و سپس ترکیه را بازداشت و بار دوم به ایشانحکومت وقت دو بار 
به رهبری مبارزان انقالبی و نیز تدریس و تألیف در علوم حوزوی و دینی  آن بزرگوارسال  سیزده
نقالب تا و بعد از پیروزی ا ندبا گسترش مبارزات مردم به ایران بازگشت 5919 . در سالندپرداخت

 دند.بومردم ایران  آخر عمر رهبر

 ۀترین نظری است، مهم شیعی ـ سیاسی مبتنی بر باورهای ای فقهی که نظریه والیت فقیه ۀنظری
حکومت جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن را بر اساس همین نظریه تا  ندتالش کرد اماماوست. 
پیکر  تشیع داشتند. مراسمآن بزرگوار وانی به فرا ۀویژه شیعیان جهان عالق د. مسلمانان بهنشکل ده

شود و  ترین مراسم تشییع جهان شمرده می  با شرکت حدود ده میلیون نفر، پرجمعیت امام خمینی
 شهای سیاسی و مذهبی مراسمی در آرامگاه هرساله در سالروز درگذشت او، با حضور شخصیت

 د.شو برگزار می

 تمدن نوین اسالمی

کردن اخالق شهرنشینان  کردن و پیدا به معنای اقامت وشده  گرفته از مدن در زبان عربی تمدن
به معنای  تمدنهم ی فارسی ها در فرهنگ(. 5999، 7: ج599۱ )لوئیس معلوف، است

شدن، به اخالق و آداب شهریان خوگرفتن، همکاری افراد یک جامعه در امور اجتماعی،  شهرنشین
به شهر و اگرچه انتساب (. 5593، 5: ج5969)معین،  مده استاقتصادی، دینی، سیاسی و مانند آن آ

انسان  ؛اما باید توجه داشت تمدن لزوماً به معنای شهرنشینی نیست ؛شهرنشینی مالک تمدن است
 . است، شهرنشینی معلول تمدن بوده حقیقتدرو شهرنشینی شده  ۀاست که وارد مرحل آنن دمتم

که موجب تسریع  است نظامی اجتماعی ،تمدن» :در تعریف تمدن آورده است ویل دورانت
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، آداب و رسوم و هنر، دست به ابداع ها گیری از اندیشه و به منظور بهره دستاوردهای فرهنگی شده
و نظامی است  است آن ۀدارند نظامی است سیاسی که اخالق و قانون، نگه .زند می و خالقیت

ساموئل هانتینگتون (. 9، 5: ج5965)ویل دورانت، « اقتصادی که با تداوم تولید، پایدار خواهد ماند
 آورد می شمار ترین سطح هویت فرهنگی به بندی فرهنگ و گسترده را باالترین گروه تمدن

 (.۱9: 599۱)هانگینتگتون، 

و  گشتهپذیر  با ایجاد حاکمیت، نظم که دستدان می خلدون تمدن را حالت اجتماعی انسان ابن
و از حالت زندگی داشته باشد حفظ نظم نظارت  بربتواند تا  است دادهی حکومتی تشکیل ها پایگاه

فردی به سوی زندگی شهری و شهرنشینی روی آورده و موجب تعالی فضایل و ملکات نفسانی، 
برای ایجاد تمدن هفت  (. او عقیده دارد99، 5: ج5991ن، خلدو )ابن چون علم و هنر شده است

 ت.ثروو  جمعیت؛ صنعت؛ کار؛ اخالق؛ ون دینی یا عرفیقان ؛: دولت و رهبراستعامل مؤثر 
عالمه  تر از چهار عنصر دیگر دانست. خلدون سه عنصر اول عناصر اصلی و مهم ابن دیدگاهاز  

در حیات معقول با  ها ن تشکل هماهنگ انساندتم: »استکرده گونه تعریف  تمدن را این ،جعفری
 ۀی جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی در همها افراد و گروه ۀو اشتراک هم روابط عادالنه

انسان را محور  ،در تعریف تمدن «المه مودودی» (.595، 1: ج5913)جعفری،  «ابعاد مثبت است
 د: کن میکید أزیر تاساسی  ۀبر پنج نقط اساسی دانسته و

 گی دنیا دتصور انسان در مورد زن. 5
 هدف زندگی  .7
 افکار  عقاید و. 9
 تربیت افراد جامعه . ۱
 (.7: 5930)المودودی، نظام اجتماعی . 1

فرهنگ اسالمی بر مبنای شرایط و اقتضائات دنیای جدید  ۀتمدن نوین اسالمی با تعریف دوبار
ند از: ا عبارتآنها  ی بسیاری است که برخی ازها این تمدن واجد مؤلفه د.شو می محقق
 .استقالل، عزت، عدالت، خردمداری استمداری، خودباوری،  بودن، اخالق بنیاد دین

رسد که بررسی دقیق علل و عوامل شکل گیری تمدن نوین اسالمی که  می نظر گونه به این
دید باشد، با دشواری و جبردن از سنت باسابقه دینی، متناسب با مقتضیات دنیای  عالوه بر بهره

اما  ؛موجود حاکم است یان آرااین زمینه تفاوت زیادی می ی خاصی همراه است و درها پیچیدگی
محوری  توحید»عنوان وجه مشترک نظرات متفکران اسالمی در این باره ذکر کرد،  توان به می آنچه

 است.« ی معنویها و حاکمیت ارزش
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 ساز ی تمدنها لفهؤم

 از: اند عبارت مؤثرند تمدن ایجاد یی که درها لفهؤترین م ممه
 شایسته و صالح اگر مکتبی. است «مکتب» وجود تمدنایجاد  هر برای اصلی عامل مکتب؛. 1
 سوی به حرکت برای عالی های نمونه د،کن روشن را بشری زندگانی مقاصد و اهداف و باشد
 از را صحیحی تفسیر بتواند و باشد جهانی و انسانی باید مکتب عالوه به. دهد می ارائه را تمدن
 و غنی مکتب وجود ملت، یک عامل جنبش برای اصلی عامل». دهد ارائه زندگانی و حیات
 عالی های نمونه آن طبق و بسنجد را خود مقاصد و اهداف وسیله آن، به که است شایسته مبدأیی
 و دارد که رسالتی به اعتماد کمال با آن، شعاع در و داده گیری جهت امت زندگی به و نموده ارائه
 الهام روحی شخصیت و مثبت ایدئولوژی یک از که مقاصدی و ها نمونه و ها هدف به توجه با
 (.56: 5۱09 صدر،« )گردد انقالب رهسپار گیرد، می

 و امکانات و شرایط مقتضیات، تمدن تحقق دیگر عوامل از امکانات؛ و شرایط .2
است، برای  جامعه بر حاکم اجتماعی و سیاسی فضای به مربوط شرایط و مقتضیات. هاست توانایی
 سوی به حرکت امکان نیاید، وجود به تحول و پیش به حرکت ۀاراد مردم در که زمانی تا مثال؛
 از رهایی آمادگی و نکنند درک خوبی به را موجود شرایط مردم که زمانی تا یعنی ؛نیست تمدن
 خواست به نیز ها توانایی و امکانات. بود نخواهد ممکن تمدن ساخت باشند، نداشته را وضعی چنین
 و شرایط سلسله یک به اجتماعی، فعالیت هر پیروزی کلی، طور به. دارد ارتباط مردمی ۀاراد و

 الهی مشیت نظیر عواملی به را تمدن تحقق توان نمی پس دارد؛ بستگی خارجی و عینی های موقعیت
. است انسان ۀاراد نافی و الهی های سنت خالف بر هااین زیرا ؛داد و...نسبت اقبال و بخت تصادف، یا

 طور به هم را اجتماعی آمادگی و مناسب فضای تواند می بگیرد، تعلق پروردگار مشیت اگر البته
 امتحان بر بشر خلقت بنای زیرا ؛است حق آفرینش سنت خالف بر این ولی ؛کند خلق اعجازآمیزی

 امتحان ۀبرنام اجرای مقتضای و دارد بستگی امتحان این به انسان تکامل چون اوست، خود ابتالی و
 باشد. اختیاری یافتن  دگرگونی و شدن عوض برای مردم های آمادگی که است این

 رهبری و سیاست یا کالن مدیریت تمدن، تحقق برای عامل سومین رهبری؛ و مدیریت .1
 نیروی با و ایثارگر رهبری دارد؛ مدیریتی باالی توان و رهبر و قهرمان به نیاز دگرگونی ایجاد. است
 خواهد می باشد که داشته را ای جامعه آن بر تسلط توانایی معنوی نظر از که روحی توان و فکری

 . سازد دگرگون
 و تصمیم و ها انسان ۀاراد تمدن ایجاد و ساخت در عامل ترین مهم حرکت؛ و . اراده۹
کنش  و با اراده باید است، ارادی کنش حاصل تمدن که آنجایی از زیرا هاست،آن خیزش
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 ارادی حرکت و اراده پس(. 519 تا 515: 5۱09 حائری،) یابد تحقق اراده صاحب موجودی
 .کند می ایفا تمدن ایجاد در را نقش ترین مهم تمدن، سوی به حرکت برای جامعه یک های انسان
 عامل این. دارد اساسی نقش سازی تمدن جریان در وسیله نیز ابزار و عامل وسیله؛ و . ابزار۱
 صحیح کارگیری به تجربه، طبیعت، به توجه عقل، انسانی، بُعد در ؛غیرانسانی دارد و انسانی بُعد دو

 شعور و فکری رشد اتحاد، و اخالق، وحدت و معنویت امید، تکامل، و توسعه به ایمان عواطف،
 مقتضیات به توجه با که امکانات و ابزارها نیز غیرانسانی بُعد در و است اهمیت اجتماعی حائز

 است. نظر مورد د،شو می تعیین زمانی

 ماهيت انسان از دیدگاه امام خمينی 

ی امام خمینی برای پیشرفت تمدن اسالمی، شناخت انسان است که او ها ترویج اندیشه ۀالزم
ت؟ آیا صرفاً بعد مادی چگونه موجودی است و چه نقشی در هستی دارد؟ ابعاد وجودی او چیس

جزئیات  حتی در ،ای کننده تعیینآزادی و اختیار دارد؟ پاسخ به این سؤاالت، نقش  دارد؟ آیا
 .ـ سیاسی دارد مسائل اجتماعی

موجوداتی که  ۀدر میان هم» اند: فرمودهباره  امام خمینی در این انسان اشرف مخلوقات است که
ه یک مرتب انسان در این طبیعت موجود هستند، انسان اختصاصاتی دارد که سایر موجودات ندارند.

عقل در انسان به قوه هست. از اول در سرشت  هباالتر از مرتب هرتبعقلیت، یک م هباطن، یک مرتب
 «دتواند برس جایی که وهم ماها نمیالم طبیعت سیر کند تا برسد به آنانسان از ع انسان هست که این

عقل، توان تدبیر امور و  ۀانسان، تنها موجودی است که به واسط(. ۱5، 77ج  :599۱)خمینی، 
و همه در  اند آفریده شده شی اطراف خود را دارد. تمام هستی به خاطرساماندهی زندگی و دنیا

 خدمت او هستند.
خصائل اخالقی ممدوح و  ۀدر بدو تولد، هم از دیدگاه امام، انسان موجود عجیبی است که

)خمینی،  ستمذموم را به نحو استعداد، واجد است و قابلیت تحصیل ملکات صالحه و رذیله را دارا
نظیر  ی فطری و طبیعیها و گرایش ها قوای باطنی او اعم از بینش (. همچنین،793، 9: ج5995
 مطلق، نامحدود، غیرمتناهی و دائمیابد،  می طلبی که گاه به شکل درندگی بروز جویی، قدرت علم

 پایان رز و بیحد و م ناپذیر، بی و به تبع آن، قابلیت او برای تربیت نیز وقوف است افزایشرو به 
اگر تحت تربیت صحیح و استقامتی واقع شود و  از این رو، ؛(779، 7: ج 5995)خمینی، است 

است طی « اهلل»الیه آن، کمال مطلق  صراط مستقیم را که غایت تربیت، حرکت در مسیر آن و منتهی
بد و یا می ترین مرحله در درجات کمال و سعادت صعود کند، به بحر عظمت و کبریایی و عالی

و پیشوای فوج مالئک  ها و رهنمایی ها ، خوبیها روشنایی ۀهم أموجودی الهی و ملکوتی و منش
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  .خواهد شد
مراتب وجود اعم از عینی،  ۀهمکه  تجامع اس یانسان یک موجود از دیدگاه آن بزرگوار

قشر . (706: 5999)خمینی،  مثالی و حسی را دارا و عوالم غیب و شهادت در نهاد او منطوی است
اوست که از تجرد عقالنی و  ۀانسانیت، جسم مادی انسان و لب آن، روح مجرد و نفس ناطق

روح و جسم با هم وحدت دارند، روح، باطن جسم و جسم، ظاهر روح و  .وحیانی برخوردار است
سو مولود عالم  از یک کند، ی که امام معرفی میانسان. (511،  1: ج 5995)خمینی،  ظل آن است

ولیده علم » ،ی دیگریو از سو (577: 5999)خمینی، طبیعت و فرزند این آب و خاک است 
  .است «االسماء

که ،ملک و ملکوت و عالم دنیا و آخرت  هانشای متوسط بین  که قلب انسانی لطیفهآن مقصود
دازد و دیگر وجهه پر می یک وجهه آن به عالم دنیا و ملک است و بدان وجهه به تعمیر این عالم
کند. به تعبیر دیگر،  می آن به عالم آخرت و ملکوت است که بدان وجهه به تعمیر آن عالم اقدام

دورویی است که یک روی آن به جهان غیب است و صور ملکوتی در آن  ۀآین ۀقلب به منزل
 بدیا می شود و روی دیگر آن به جهان شهادت است که صور ملکی در آن انعکاس می منعکس
  (.700: 5999)خمینی، 

حسن و قبح،  (.556، 1: ج5995)خمینی،  آنچه انسانیت انسان بدان قائم است روح انسان است
 .شود ناشی از جهات روحی اوست می صالح و فساد، و فضیلت و رذیلت اعمالی که از انسان صادر
ارق بین اعمال است، بلکه آنچه ف ؛ارداعمال انسان به حسب صورت، چندان تفاوتی با یکدیگر ند

انسان را به اراده و  .است و غایات آنهاست که همانا روح عمل ها نیات، مقاصد، اغراض، انگیزه
 اخیر که در آن سخن از جوارح به میان ۀکند و مرحل می تصمیم و پس از آن، انجام عمل وادار

 (.90، 5۱: ج5995)خمینی،  است آید همانا پیکر عمل می
کمال نهایی انسان که هدف از آفرینش انسان نیز جز دستیابی بدان نیست،  ،خمینیدر نظر امام 

خداوند سبحان و مادامی که سالک، از  یئر قدسی روح به عالم ملکوت و لقاعبارت از عروج طا
دوستی شهوات دنیوی و زندان وحشتناک طبیعت هیوالنی خارج نگشته و قلب خود را با آب 

ای از انانیت در وجود او باقی مانده، شهود جمال  طهیر نکرده و هنوز ذرهزندگی از علوم روحانی ت
و رسیدن به عالم قرب جز با و  محبوب بدون حجاب و تا مرز اطالق برای او امکان نخواهد داشت
: 5999)خمینی، نخواهد بودممکن ترک هوای نفس و گسستن از غیر برای پیوستن به حضور موال 

753.)  
 شأنی سیاست و یابد می تجلی سیاست در او سازی تمدن و انسان خالفت بُعد ترین شاخص

 جمع در زندگی یعنی ؛بودن مدنی به گرایش عالوه به او اراده و آزادی تعقل، حاصل و انسانی
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 راه ترین مهم و شود می منجر تمدن ساخت به که است مدیریت و تدبیر با همراه دیگر، های انسان
 انسان شئون از شأنی اول اینکه سیاست نگرش، این در ،بنابراین ؛است سعادت به انسان رسیدن
 اجتماعی نه و مدنی یا سیاسی حیوانی طبعاً انسان یعنی دارد؛ او فطرت و نهاد در ریشه که است
 نیروی دو مبنای بر که است موجودی انسان ذاتاً یعنی است؛ انسان شأن سیاست گوییم اینکه. است
. دوم کند می بنا اطاعت و اقتدار بر را آن و گزیند برمی را شهر و مدینه در زندگی اختیار، و خرد
؛ است کمال و توسعه رشد، ترقی، سوی به انسان بردن راه و هدایت یا مدنیت سیاست، ،اینکه

 سیاسی اقتدار تحقق یا دیگران بر حکومت و قدرت اعمال کردن، اداره صرفاً سیاست ،بنابراین
 .است سازی تمدن و مدنیت مسیر در انسان حرکت سیاست بلکه نیست؛

 به بخشیدن تعالی آن هدف. است دار جهت و هدفمند نگرش، این در سیاست ،سوم اینکه
 افتراء، هرگونه از پرهیز اصل، در سیاست بنابراین، اوست؛ رساندن راستین سعادت به و انسان
است. حضرت امام  ساز تمدن و مدنی انسان مسئولیت سیاست پس. است مکر و پلیدی دروغ،

)خمینی ، « آزادی یک امانت الهی است که خداوند نصیب انسان کرده است»اند:  خمینی فرموده
  (.۱7، 9: ج5995

امام خمینی انسان حقیقتی مجرد از ماده داشته که در صورت شناخت کالم از دیدگاه  خالصۀ
که حب نفس را کنار نهاده تا بتواند به  طریق به این ؛تواند به کمال و سعادت دست یابد می خویش

 -که همان نفس ناطقۀ مجرد اوست-یابد. از نظر ایشان حقیقت انسان شناخت حقیقت خود دست
ت اگر گیرد. این حقیق می منطبق بر کل جهان آفرینش است و تمامی عوالم ظاهر و باطن را در بر

 ،ت آن الهی است و لذا فطرت انساناما اساس خلق ؛گونه کمال استچه در بدو خلقت خالی از هر
تواند از این قوا در جهت  می ای برخوردار است که فطرتی الهی است. فطرت انسان از قوای ویژه

شایسته است  ،بنابراین ؛این قوا حب به خیر نهاده شده استزیرا در تمامی  ؛تکامل خود بهره گیرد
شناسی نفسانی فطری در مسیر خود که هر انسانی در طریق شناخت نفس خود با تقویت قوای

حقیقی که شناخت نفس انسان و نه جسم حیوانی اوست گام بردارد تا به حقیقت تمام عوالم خلقت 
 .و به کمال مطلوب خود برسد بددست یا

 احيای تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمينی

 ۀد شناخته شود، تا از همافرا ۀ نیازهای مادی و معنویبرای احیای تمدن نوین اسالمی، باید هم
ی ها د. برای رسیدن به این مهم ترویج اندیشهشوبرای رشد و تعالی جامعه استفاده  ها ظرفیت

ای برخوردار است. از آنجا که حضرت امام خمینی رهبر انقالب  احیاگران دینی از اهمیت ویژه
 سالمی موارد زیر را ضروریاند، آن بزرگوار برای احیای تمدن ا اسالمی و از احیاگران دینی بوده
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 دانستند:  می

 دادن به علوم اسالمی  اهميت

 در را تغییرات ایجاد امکان و توانایی از این رو، ؛است ساز تمدن و گرا تکامل موجودی انسان 
 صورت جامعه در که تغییراتی و تحوالت و تکامل. داراست عمومی زندگی و جامعه ۀعرص
 دارد: عمده و اساسی بُعد دو گیرد می

 مطلوبیت و توسعه شدن، بهینه زیستن، بهتر سوی به حرکت .5
 ها بینش و افکار تعالی و نفس پاکی تهذیب، سوی به حرکت .7
  است. اسالمی آمده روایات در اکبر و اصغر جهاد عناوین تحت بُعد دو این و

علم و  ،کند می یکی از عواملی که در پیشبرد فرهنگ و تمدن جامعه نقش بسیاری ایفا مسلماً
دادن به علم و دانش در دین مبین اسالم برای هر کس که با تاریخ  اندوزی است. اهمیت دانش

و روایات بسیار فهم است. در این مورد آیات  قابل درک و ،ی داشته باشدئاسالم آشنایی جز
آمده ها آن قسمتی ازباب علم و اهمیت عالم  «اصول کافی»کتاب شریف  در کهزیادی وجود دارد 

 است.
ی ها عنوان کانون ی علمیه بهها امام خمینی همواره بر اهمیت علوم اسالمی و مکانت ممتاز حوزه

علمای دین » فرمودند: می ن پرهیزگار و آگاه تأکیدوبر جایگاه روحانی حافظ دیانت و مدافع اسالم
قیام بزرگ  ها تربیت شدند و صفوف خویش را از دیگران جدا کردند. باور در همین حوزه

 (. 793، 75: ج5995)خمینی، « گرفته از همین بارقه است مان نشأت اسالمی
اند تا در برابر  امام بر این عقیده بودند که علمای دینی همواره در طول تاریخ کوشش کرده

اند:  انحرافات بایستند و مردم را به سوی سعادت دنیا و آخرت راهنمایی کنند. آن بزرگوار فرموده
ترین پایگاه  ی علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسالم و تشیع مهمها یدی نیست که حوزهترد»

عمر  ۀعلمای بزرگ اسالم در همد. ان بوده ها محکم اسالم در برابر حمالت و انحرافات و کجروی
ند. اگر فقهای کن اند تا مسائل حالل و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج کردهخود تالش 

 -السالم علیهم - یز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسالم و اهل بیتعز
 (.66، 75: ج5995)خمینی، « داده بودند ها به خورد توده

کردند که از  می دادن به علوم اسالمی سفارش اهمیت ۀآن بزرگوار در مواقع مختلف دربار
های علمیه سخن بسیار است که ذکر آن در این  ی حوزهدر بعد خدمات علم»اند:  جمله فرموده
های بحث و اجتهاد، غنی و دارای ابتکار  ها از نظر منابع و شیوه گنجد. بحمداللَّه حوزه مختصر نمی

علمای  ۀتر از شیو ای مناسب جانبه علوم اسالمی طریقه کنم برای بررسی عمیق همه است. تصور نمی
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تحقیق و تتبع علمای راستین اسالم گواه بر ادعای ما در  ۀار سالسلف یافت شود. تاریخ بیش از هز
 (.63، 75: ج5995)خمینی، « ساختن نهال مقدس اسالم است راه بارور

 پيروی از اسالم حقيقی

 در کننده تعیین محور و اساسی رو هستیم. بنیان هما با سه اسالم ارتجاعی، التقاطی و حقیقی روب
اسالم حقیقی  اسالمی، تمدن ساخت در جمله از و معرفتی های حوزه تمام در امام خمینی ۀاندیش
ی محکم توحیدی دارد. اسالمی که معتقد به ها همان اسالمی که ریشه در وحی و دیدگاه. است

اسالمی که قادر است در  .خواهد ها می انسان ۀکرامت ذاتی انسان است و سعادت را برای هم
 نگرش، این را حل کند. در ها و مکان ها تناسب با آن زمانی مختلف مسائل مها و مکان ها زمان
 و حکمت و علم از و شده ایجاد عدالت اساس بر که کامل و معظم است مخلوقی و آفریده جهان
 این بر. دارد قرار او همیشگی و ابدی ازلی، ۀاراد و تدبیر تحت و گرفته نشئت مطلقه خدا قدرت
 سرسبد گل نیز انسان دیدگاه، این در. نیست عبث و بیهوده امری انسان و جهان وجود اساس،
 موجودی است، شده متمایز آزادی و عقل عنصر دو با کهاست  موجودی ترین کامل و هستی
 به کمال مسیر در تواند می لذا ؛نیست طبیعت جبری قوانین تحت یا رهاشده و هدف بی وانهاده،
 ذاتی کرامت دارای اراده، صاحب موجود عنوان به نیز انسان زیرا ؛بسازد تمدن و کند حرکت پیش
 علی فضلناهم و …آدم بنی کرمنا ولقد»است؛  شده حاکم خویش سرنوشت بر و است فطری و

 بر را آنان و …دادیم کرامت را آدم فرزندان ما البته و ؛(90 / آیۀاسراء) «تقضیال خلقنا ممن کثیر
 او برخورداری حاصل آدمی، طبیعی کرامت و برتری. بخشیدیم برتری خود های آفریده از بسیاری

 . است سازی تمدن و سازی فرهنگ توان یعنی اختیار، و عقل از
راهگشا  تواند امام خمینی عقیده داشتند برای پیشرفت تمدن اسالمی هیچ چیز جز اسالم نمی

 - حکومت دارد؛ اسالم قریب پانصد سال ۀزندگی دارد؛ اسالم برنام ۀسالم برناما»اند:  فرموده وباشد 
وقت باز  حکومت کرده است؛ سلطنت کرده است؛ با اینکه احکام اسالم در آن - تقریباً یا بیشتر

اش ممالک بزرگی را، وسیعی  شده اجرا لکن همان نیمه ؛طور اجرا نشده است که باید اجرا بشود آن
از همه کیفیات. اسالم مثل سایر ادیانی که  با عزت و شوکت از همه جهات، ؛را، اداره کرده است
لکن سایر ادیانی که حاال در  ؛اند طور بوده شاید آنها هم در وقت خودش این - حاال در دست است

دست است، خصوصاً مسیحیت که هیچ ندارد جز چند کلمه اخالقی و راجع به تدبیر مُدُن و راجع 
گمان نشود که اسالم هم  -ره کشورها برنامه ندارددابه سیاست مدن و راجع به کشورها و راجع به ا

حیات فردی را ریخته است تا آن وقت  ۀمثل آنها برنامه ندارد. اسالم از قبل از تولد انسان شالود
ای را ریخته است و تکلیف معین فرموده است تا  اجتماع عائله ۀکند، شالود که در عائله زندگی می
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شود، تا آن وقت که  تا آن وقت که در اجتماع وارد می شود، آن وقت که در تعلیم وارد می
برنامه دارد، تمام اینها تکلیف  نهایر دوَل و سایر ملل هست. تمام ایروابطش با سایر ممالک و سا

طور نیست که فقط دعا و زیارت است؛ فقط نماز و دعا و زیارتْ احکام  دارد در شرع مطهر. این
 ؛اسالم است. دعا و زیارت یک باب از ابواب اسالم است اسالم نیست؛ این یک باب از احکام

کند اسالم. بر  مملکتی دارد اسالم؛ ممالک بزرگ را اداره می ۀلکن سیاست دارد اسالم؛ ادار
« رؤسای جمهور اسالم، بر سالطین اسالم، بر دوَل اسالمی است که اسالم را معرفی کنند به عالم

 (. 95، 7: ج5995)خمینی، 
اسالمی از  ۀعنوان عامل بزرگ نجات جامع خودشان در زمانی اسالم را به امام خمینی

لحاظ گستردگی و  صد سال گذشته هم با ی مستکبران انتخاب کردند که بیش از یکها جنایات
اثر ناتوانی بخش قابل توجهی از اندیشه رایج دینی در  برعمق دشمنی سنجیده استعمارگران و هم 

ی فکری و سیاسی دشمن ها درک واقعیات و شناخت راه مبارزه درست با دشمنان، در برابر یورش
 نشینی کرده بود.  جهانی عقب
 نظر امام خمینی برای پیشرفت تمدن اسالمی ضروری به ۀترین نکاتی که در اندیش از مهم

عمل حالل مشکالت و معضالت  ۀاساسی است که اسالم باید در صحن ۀاین نکترسد، تکیه بر  می
ی فکری و سیاسی و ها و مرام ها مردم باشد. اجتهادی مورد نظر امام بود که در مصاف با آیین
یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای »مسائل روز بتواند پیروز میدان باشد. به فرمایش آن بزرگوار 

  ست. حکومتْ فلسفه عملیها گیری زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم پرآشوب کنونی نقش
ی طلبگی ها کند و این بحث برخورد با شرک و کفر و معضالت داخلی و خارجی را تعیین می

کشاند  یی میها تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بست مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه
شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را  د.گرد ن اساسی میکه منجر به نقض ظاهری قانو

 را خودتان سعی تمام باید -و خدا آن روز را نیاورد -دکه خالف شرعی صورت نگیربگذارید 
ی اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به ها اکرده اسالم در پیچ و خمن خدای که بنمایید

که  اسالم بود (. برای امام اصل،95، 75: ج5995ینی، )خم« جهان نگردد ۀعدم قدرت ادار
« خواهیم مطابق شرع اسالم مسائل را پیاده کنیم می آنچه مهم است این است که ما»اند:  فرموده

(. برای دستیابی به چنین اجتهادی روحانیون باید ابتکار عمل را در 95، 75: ج5995)خمینی، 
مسائل و مشکالت حضور فعال نداشته  ۀیت تا در هموحانر»ی مختلف در دست بگیرند؛ ها صحنه

ها و روحانیت  جامعه کافی نیست. حوزه ۀتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای ادار باشد، نمی
جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر  ۀباید نبض تفکر و نیاز آیند
ی ها های رایج اداره امور مردم در سال باشند. چه بسا شیوهالعمل مناسب  از حوادث، مهیای عکس
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آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکالت خود به مسائل جدید اسالم نیاز پیدا کند. 
، 75: ج5995)خمینی، « علمای بزرگوار اسالم از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند

500.) 
تنها قادر به حل  دن اسالمی خواهیم رسید که اسالم نهبنابراین، در صورتی به اهداف تم

 ها و مرام ها برتری و توان بیشتر خود را نسبت به آیینو عمالً  بتواند منطقاً ؛مشکالت بشری باشد
 ثابت و مخاطبان خود را قانع کند.

 گرایی  مبارزه با تحجر و خرافه

یی است که مبنای ها ان انگارهآید، مراد هم می سخن به میان گرایی هنگامی که از خرافه
عقالنی ندارند و یا اینکه با اعتقادات دینی مقبول و مرسوم جوامع در تضادند؛ به عبارت دیگر، 

آید که در ظهور و بروز آن، عوامل و علل  می شمار پرستی، نوعی نابهنجاری در تفکر به خرافه
  دخالت دارند. مختلف

 ۀاع از جمله ویرانگرترین خطراتی است که جامعدر بینش امام خمینی، خطر تحجر و ارتج
های علمیه  حوزهر د»فرمودند:  می کردند و می آن بزرگوار بارها گوشزد کند. می اسالمی را تهدید

ای با ژست  هستند افرادی که علیه انقالب و اسالم ناب محمدی فعالیت دارند. امروز عده
ای غیر از این ندارند.  زنند که گویی وظیفه ظام میدین و انقالب و ن ۀمآبی چنان تیشه به ریش تقدس

ای از  طالب عزیز لحظه. های علمیه کم نیست نمایان احمق در حوزه خطر تحجرگرایان و مقدس
اند و دشمن  مروج اسالم امریکایی هافکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند، این

 (.35، 75: ج5995)خمینی، « اهلل رسول
تواند در  عقیده بودند تا زمانی که جهل و خرافات به نام دین وجود دارد، اسالم نمیامام بر این 

ی جهل و خرافه را ها ما باید سعی کنیم تا حصار»اند:  فرموده ؛ ایشانپیشبرد اهداف خود موفق باشد
ترین چیزها در دنیا همین  ص( برسیم و امروز غریب) شکسته تا به سرچشمه زالل اسالم محمدی

)خمینی، »  ی آن شومها و دعا کنید من نیز از قربانی خواهد می اسالم است و نجات آن قربانی
 (.۱5، 75: ج5995

اگر بر فرض محال، حاکمیت فکری »اند:  متحجرین فرمودهجلوگیری از رشد فکری برای امام 
« دهد؟ می نماها و متحجرین گردد، روحانیت انقالب جواب خدا و مردم را چه از آن روحانی

 گونه اظهار نما این ایشان در واکاوی این جریان فکری مقدس .(769 ، 75 ج  :5995خمینی، )
دانستند و هیچ کس قدرت این را  می چیز را حرام گرا، همه نمای واپس ای مقدس  عده»داشتند:  می

ه است نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورد
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ی دیگران نخورده است. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و ها  هرگز از فشارها و سختی
شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرا فقیه هم مجاز نبود که از  فقاهت در منطق ناآگاهان غرق

اشرت این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید. حماقت روحانی در مع
شد. به زعم بعض افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از  با مردم فضیلت 

 کاسه داشت ای زیر نیم  سراپای وجودش ببارد و اال عالم سیّاس و روحانی کاردان و زیرک، کاسه
فتن زبان گر تر بود. یاد رفت متدین می ها بود که هر کس کج راه  حوزه  و این از مسائل رایج

رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم   می شمار هخارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک ب
گفتم،  می چرا که من فلسفه ؛ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند  مرحوم مصطفی از کوزه

، وضع کلیساهای قرون ها یافت، وضع روحانیت و حوزه تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می
 .(793و  796 ،75: ج5995خمینی، )« شد می یوسط

گونه محتوای معنوی خالی است.  این عالم از هر اما ؛برد می انسان متحجر در عالم قدسی به سر
هایی نظیر جهاد با ظلم،  ی اسالمی مرده است، آموزه ها  در چنین عالمی بسیاری از آموزه

مسلمانان، برپایی قسط و عدل، اجرای حدود طلبی، اهتمام به امور سیاسی و اجتماعی  شهادت
تحجرگرایی، خواهان آن نوع  ۀاسالمی، تحقق حج ابراهیمی، مبارزه با دشمنان اسالم و غیره. روحی

طلبی  طلبی و راحت  چندانی نیاز نداشته باشد و در تقابل جدی با عافیتۀ معنویت است که به هزین
ول است و تنها ظاهر آن جذابیت دارد. نگاه متحجرانه مغف قرار نگیرد. باطن شریعت اسالمی کامالً

 ؛داشتن معنا ندارد نگاه عابدانه، انتظار پاداش نه عابدانه. در ،گرانه است  به احکام اسالمی، معامله
درحقیقت، عبودیت کسب وجود از خالق هستی است. طبیعی است که انسان عابد برای  زیرا

گرانه، فرد حاضر   . اما در نگاه معامله؛زند می فداکاری دستدریافت وجود از منبع فیض به هر نوع 
تواند به عمق عبودیت پی ببرد و بر همان  بنابراین او نمی ؛باال نیست ۀبه مخاطره و پرداخت هزین

گرایی دینی با سلطنت موروثی سازگاری دارد و از   ماند. قشری می گرایی باقی  وضعیت قشری
ی ها العین خود قرار داده است. نظام را نصب«  دایی دین از سیاستج»سیاست گریزان است و شعار 

غ و حامی آن است. امام خمینی پایگاه سیاسی جدید، نه فقط مخالف با تحجرگرایی نیست که مبلَّ
 ۀدهد که به واسط می ی علمیه نسبتها  گرایی دینی را به گروهی از روحانیون حوزه  فکری قشری

نشینی و  تحجرگرایی و هم ۀاند روحی اند، توانسته  رهای سنتی پیدا کردهمنزلت دینی که در میان قش
 (.51، 5969زادگان،  ی طاغوتی را رواج دهند )مهدویها آوایی با حکومت  هم

نماها  ی بعضی از معممین و مقدسها فهمی آخوندهای فرومایه درباری و کج حضرت امام از
ابهام باقی مانده  ۀنوع نگرش آنان واقعیات دین در تمام کشورهای اسالمی در پرد ۀکه به واسط
فهمانی که حتی با تشکیل حکومت اسالمی مخالف و آن را  کج» :اند فرمودهکوه کرده و است، شِ
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کردن راه  داشتن مسلمانان و باز نگه دانند! ... بازیگرانی که برای عقب می از حکومت طاغوت بدتر
اند و اهتمام به امر   جویان، اسالم را در کنج مساجد و معابد محصور نموده رتگران و سلطهبرای غا

 ۀاألسف دامن و مع ،کنند می مسلمین را بر خالف اسالم و وظایف مسلمانان و علمای اسالم معرفی
 کننده به قدری بوده و هست که دخالت در هر امر اجتماعی و سیاسی را در جامعه تبلیغات گمراه

دانند و دخالت در سیاست را گناهی   می مسلمین برخالف وظایف روحانیون و علمای دین
 .(75، 53 ،ج : 5995خمینی، ) «خوانند می نابخشودنی

 بشری ۀگيری از دستاوردهای اندیشه و تجرب بهره

 ۀگیری از دستاوردهای اندیشه و تجرب از دیدگاه امام خمینی برای ایجاد تمدن اسالمی بهره
ها  ادعای آنکه اسالم با نوآورد»که فرموده اند: یت و موازین اصول امری مسلم است ی با رعابشر

خواهند با چهارپایان در  گفت که اینان می سان که محمدرضا پهلوی مخلوع می ـ همان مخالف است
، ها زیرا اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآورد ؛ـ یک اتهام ابلهانه بیش نیست این عصر سفر کنند

گاه  ی پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچها اختراعات و ابتکارات و صنعت
صنعت مورد تأکید  بلکه علم و ؛اسالم و هیچ مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد

اسالم و قرآن مجید است و اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی روشنفکران 
بازی و از این قبیل، تمام  گویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا حتی همجنس ی میا حرفه

زدگان به تقلید کورکورانه  گرچه غرب و شرق ،ندا ادیان آسمانی و دانشمندان و عقال با آن مخالف
اسالمی که  »اند:  ( همچنین، آن بزرگوار فرموده596، 75: ج5995)خمینی، « کنند آن را ترویج می

خرافات و  ۀبیشترین تأکید خود را بر اندیشه و فکر قرار داده است و انسان را به آزادی از هم
کند، چگونه ممکن است با تمدن و پیشرفت و  انسانی دعوت می ی ارتجاعی و ضدها اسارت قدرت

 )همان(.« های اوست سازگار نباشد؟ ی مفید بشر که حاصل تجربهها نوآوری
مسئولین و دست اندرکاران  ۀمن به هم»کردند:  می تمدن اسالمی توصیه امام خمینی برای ایجاد

کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقاى اخالقى و اعتقادى و علمى و هنرى جوانان را  سفارش مى
و روح استقالل  همراهى کنید ها و نوآوری ها و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش فراهم سازید

و مسافرت  ها معاشرت ۀوسیل آنان زنده نگه دارید. مبادا اساتید و معلمینى که به و خودکفایى را در
اند، تحقیر و سرزنش  به جهان به اصطالح متمدن، جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار رهیده

پیروى و تقلید و  ۀبت بتراشند و روحی ها نمایند و خداى ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجی
فتى را در ضمیر جوانان تزریق نمایند. به جاى اینکه گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما ص گدا

رسم استقالل را زنده نگه  به هویت انسانى خود توجه کنند و روح توانایى و راه و ،کجا هستیم
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ته داش ها همه هنرآفرینى و اختراعات و پیشرفت ایم آن دارند. ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته
امور فراهم  ۀکافى براى رشد استعداد و تحقیقات را در هم ۀاللَّه در شرایط بهتر زمین شاء باشیم. ان

ها و  جو و کشف واقعیتو کردن روح جست علمى براى جوانان زنده ۀسازیم. مبارز مى
 (.39 ، 75ج :5995)خمینی،  «ستها حقیقت

 سازی اسالمی تمدن ۀایجاد حکومت اسالمی الزم

مینی عقیده داشتند برای ایجاد تمدن اسالمی آنچه باید تحقق پیدا کند؛ حکومت امام خ
اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از »آن  ۀزیرا وظیف ؛جمهوری اسالمی است

ستمگران و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع 
و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقالل و خودکفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار  ها کجروی

« و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل است
 (.599، 75: ج5995)خمینی، 

مبنای احکام حکومت اسالمی، حکم اولی و از اهم احکام اولیه است و  ،از دیدگاه امام
حکومتی مصلحت نظام و جامعه است که تشخیص آن با عقل است. امام خمینی حکومت اسالمی 

صلی اهلل علیه وآله  - ای از والیت مطلقه رسول اهلل حکومت، که شعبه»اند:  گونه ترسیم کرده را این
نماز و روزه و  است، یکی از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی - و سلم

تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را  حج است. حاکم می
تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد،  به صاحبش رد کند. حاکم می

عی را که تواند قراردادهای شر در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می
جانبه  خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد، یک

عبادی است که جریان آن مخالف مصالح  تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر لغو کند و می
ایض تواند از حج، که از فر اسالم است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می

آنچه د. مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی دانست موقتاً جلوگیری کن
الهی است. آنچه  ۀشناخت والیت مطلق شود، ناشی از عدم گفته شده است تاکنون و یا گفته می

گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد 
کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و باالتر از آن  ت، صریحاً عرض میرف

 (. 595، 70: ج5995)خمینی، « مکن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی
یکی رویکرد فردی و  ؛ی فقهی دو رویکرد به نصوص اسالم وجود داردها اندیشه ۀدر حوز

است زندگی  ۀدادن احکام شرع با واقعیات تاز تطبیقدیگری رویکرد اجتماعی، اگر هدف اجتهاد 
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ی ها شدن قلمرو و ابعاد شرع اسالم، تطبیق آن با واقعیت بدون روشن ،پذیرند ی و تحولئکه امور جز
یعنی احکام فردی و اجتماعی را از همدیگر  ؛پس باید دو قلمرو آن ،زندگی ممکن نیست

 ت.بازشناخ

که مربوط به شناخت جهان و « احکام اعتقادی»خش معمول آن است که اسالم را به سه ب
که بیانگر آن است که انسان از « احکام اخالقی» ،آن با خدا و انسان است ۀحقیقت آفرینش و رابط

که نوع گفتار و رفتار انسان را در رابطه با « احکام عملی»نظر صفات و خلقیات چگونه باید باشد و 
 فردی و اجتماعی تقسیم ۀاحکام عملی را به دو حوز .کند می خدا و خویشتن و دیگران مشخص

سیر اجتهاد اسالمی گرچه  ت.باید این دو حوزه را از همدیگر بازشناخ ،کنند و در بحث اجتهاد می
ولی سیر حوادث تاریخی چنان پیش آمد که  ؛همت خود قرار داد ۀدر آغاز هر دو جنبه را وجه

اند  معطوف داشته ،اول که بر رفتارهای فردی بود ۀبه حوزمجتهدین بیشتر استنباط و اجتهاد خود را 
در باب  ها اند و این محدودیت و از تطبیق رفتارهای اجتماعی به علل و عوامل مختلف بازمانده

تا جایی که قائل به  کرد، فقهی اهل سنت هم سرایتۀ به حوز؛ شیعی نبود ۀاجتهاد فقط در حوز
ی موجود سنی، ها با توجه به حکومت ها تنگناها و محدودیت البته ایند. انسداد باب اجتهاد شدن

حکومت در نظر  ی اجتماعی فرو برد.ها فقه شیعی را بیشتر در انزوای سیاسی و دوری از عرصه
ه دهند عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان همجتهد واقعی فلسف

الت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، عملی فقه در برخورد با تمامی معضۀ جنب
 (.763، 75: ج5995)خمینی،  انسان از گهواره تا گور است ۀتئوری واقعی و کامل ادار

در حکومت اسالمی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقالب و نظام همواره » بنابراین،
ی مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه ها ـ فقهی در زمینه کند که نظرات اجتهادی می اقتضا

ولی مهم شناخت درست حکومت و  ؛عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد
: 599)خمینی،  «ریزی کند جامعه است که بر اساس آن نظام اسالمی بتواند به نفع مسلمانان برنامه

 (.599، 75ج

که د ستندان می سمت صالح جامعه و افرادامام خمینی سیاست را هدایت جامعه به سوی و 
سیاست به معنای اینکه جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آنجایی که صالح جامعه و : »اند فرموده

)خمینی،  «ثابت شده است« سیاست»صالح افراد هست. این در روایات ما برای نبی اکرم با لفظ 
 (.۱95، 59: ج5995

 کند به خودی خود این نوع از سیاست نیازمند به مجری پیدا می وقتی سیاست ماهیتی فقهی پیدا
سیاسی امام خمینی کسی است که عالم به قانون باشند و قانوندان  ۀاندیش کند. آن مجری در می

صورت برای انتظام و امنیت جامعه و اجرای قوانین اسالمی  کسی جز فقیه و یا فقیهان نیستند. بدین
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طور که  کند. امام خمینی همان می ه والیت فقیه جایگاه خود را پیدادر دوران غیبت نیازمندی ب
را هم مستند به  والیت فقها ۀلئکند مس می شرعی و نصوص اسالمی ۀسیاست فقهی را مستند به ادل

والیت فقیه از : »آورده است «والیت فقیه»داند. امام در ابتدای کتاب  می ادله و نصوصی شرعی
به این  ؛شود و چندان به برهان احتیاج ندارد می آنها موجب تصدیقموضوعاتی است که تصور 

چون به والیت فقیه برسد و  ؛معنی که هرکس عقاید و احکام اسالم را حتی اجماالً دریافته باشد
 .درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت آن را به تصور آورد، بی

شود و احتیاج به استدالل پیدا کرده علتش اوضاع  ان توجهی نمیاینکه امروز به والیت فقیه چند
 (. 99: 5997)خمینی،  «باشد می ی علمیه خصوصاًها اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه

آن است. هیچ سازمانى و  ۀحکومت اسالمى مبنى بر حقوق بشر و مالحظ»امام خمینی فرمودند: 
را نکرده است. آزادى و دموکراسى به تمام معنا در  حقوق بشر ۀاسالم، مالحظ ۀحکومتى به انداز

 (.90، 1ج  :5995)خمینی،  «حکومت اسالمى است

 خودباوری عاملی برای پيشرفت تمدن اسالمی 

 برای ایجاد تمدن نوین اسالمیی عالیه امام بود و باید ها یکی از مسائل مهمی که از آرمان
البته ت. خداس عتماد به نفس در کنار توکل به، بحث خودباوری و اقرارگیرد توجهبیشتر مورد 

هایی  کند توانایی، استعداد و داشتهیقین اعتماد به نفس و خودباوری باید به این معنا باشد که انسان 
که  ت،دارد و معتقد باشد که این امور را خدا به او داده و خودش در داشتن آنها مستقل نیس

 / آیۀ)آل عمران «نُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَوَ التَهِ»فرماید:  می خداوند در قرآن
 .و سست نشوید و غمگین نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید؛ (593
باید ایرانی »جامعه فرمودند:  ۀسرنوشت سیاسی و ادار ۀباوری مردم دربار خمینی برای خودامام  

ـ استقالل  المللی خواران بین ـ این جهان بتواند بدون اتکا به آمریکا و شوروی و انگلستان بسازیم که
)خمینی،  «گیرد و روی پای خود بایستد دست سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی خویش را به

 (.71، 3: ج5995
برای این ی بزرگی که ها کی از مصیبتی»خودباوری و اتکا به خویشتن فرمودند:  ۀامام دربار
 (.۱79، 9: ج5995)خمینی، « داند، اینکه ملت را نسبت به خودشان هم بدبین کردن ملت بار آورده

اگر ما آن »امام برای اینکه مسلمانان خود را باور کنند و به قدرت اسالم ایمان بیاورند، فرمودند: 
آن مواقف را حفظ  موافقی که اسالم قرار داده است و مردم را هدایت کرده است به آن مواقف،

توانند طمع  شود؛ دیگران به ما نمی مشکالتش حل می  رود؛ ممالک اسالمی کنیم، اسالم پیش می
شوند. یک  های کذا نمی کنند؛ یک میلیارد جمعیت مسلم، اسیر یک مشت اشخاص یا دولت
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مان، ایمان به خدا ای ۀو با داشتن پشتوان - با داشتن خزائن زیرزمینی - میلیارد جمعیت با داشتن خزائن
جا نیست برای مسلمین هست، اگر استفاده  یک همچو قدرت بزرگ مادی و معنوی که برای هیچ

خمینی، « )مسلمین باید وضع خودشان را تغییر بدهندد. ان نکنند، خودشان قصور یا تقسیر کرده
 (.۱56، 50: ج5995

است که مردم آگاه شوند؛  رای رسیدن به خودباوری شرط اول آنب مینی یقین داشتندامام خ
داری اول قدم است، اول قدم یقظه است. در سیر عرفانی هم یقظه اول قدم است. در بی»فرمودند: 

های  این سیر، این هم سیر الهی و عرفانی است، بیداری اول قدم است و کشورهای اسالمی، ملت
  (.965، 57: ج5995نی، )خمی «اند ی مستضعف در سرتاسر جهان، اینها بیدار شدهها مسلم، ملت

وابستگی، سرپیچی از تبعیت بیگانگان،  عدم چونهمیی ها خودباوری را با عبارتامام خمینی 

پیوستگی به غیر، قطع نفوذ بیگانگان، رهاشدن از قید و بند بیگانگان،  نفی دخالت اجانب، عدم

اجانب، تحت نظر  قطع ایادی خروج از نفوذ استعمار، گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش، دست به

 (.59، 1: ج5995)خمینی،  اند ت بیان فرمودهمستقل مملک ۀدیگران نبودن، ادار

که  - اسالمۀ بر شما جوانان ارزند»کردند که  می سفارش امام برای ایجاد تمدن نوین اسالمی 
سوز  خانمانهای شوم و  ها را آگاه سازید و نقشه باشد که ملت الزم می - مایه امید مسلمین هستید

استعمارگران را برمال نمایید، در شناسایی اسالم بیشتر جدیت کنید، تعالیم مقدسه قرآن را بیاموزید 
های  و به کار بندید، با کمال اخالص در نشر و تبلیغ و معرفی اسالم به ملل دیگر و پیشبرد آرمان

 (.۱93، 7: ج5995)خمینی، « بزرگ اسالم بکوشید
 

 گيری نتيجه

حکومت  اسالمی آنچه باید تحقق پیدا کندبرای احیای تمدن نوین  مینی عقیده داشتندامام خ 
همچنین، آن بزرگوار بر اهمیت علوم اسالمی تأکید فراوان داشتند و بر جمهوری اسالمی است. 
 ۀدر هم از این رو، عمل حالل مشکالت مردم باشد؛ ۀتواند در صحن می این عقیده بودند اسالم

و  ها ی علمیه و دانشگاهها باورِ روشنفکر در حوزه یشان به نیروهای جوانِ دینها فعالیتو  ها برنامه
کار  تا برای شکوفایی تمدن اسالمی نهایت تالش خود را به پژوهشی دلبسته بودندمراکز علمی 

 گیرند.
 ۀجامع هایی است کهجمله ویرانگرترین خطرارتجاع از در بینش امام خمینی، خطر تحجر و 
گرایی و تحجر مبارزه  برای ایجاد تمدن اسالمی باید با خرافه بنابراین، کند؛ می می را تهدیداسال
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 کرد. 
رسد،  می نظر امام خمینی برای احیای تمدن اسالمی الزم به ۀترین نکاتی که در اندیش از مهم

عمل حالل مشکالت و معضالت مردم  ۀاساسی است که اسالم باید در صحن ۀتکیه بر این نکت
ی فکری و سیاسی و ها و مرام ها باشد. اجتهادی مورد نظر امام بوده است که در مصاف با آیین

که امام خمینی عقیده داشتند برای احیای تمدن خالصه اینمسائل روز بتواند پیروز میدان باشد. 
 .نیستنوین اسالمی هیچ چیز جز اسالم راهگشا 

 

 

 منابع

 (، تهران: نشر محمد علی علمی.5996ای ) ن، ترجمۀ الهه قمشهقرآ 
 چاپ هشتم.علمی فرهنگی، نشر :گنابادی، تهران محمد ۀترجم .خلدون مقدمه ابن(: 5991)خلدون  ابن 

 ( 5390المودودی، ابواالعلی :)عاصم الحداد محمد ۀترجم. مبادئها الحضارۀ االسالمیۀ اسسها و ،
 للطباعه و النشر، چاپ اول.بیروت: نشر العربیه 

 ،چاپ سوم. دفتر نشر فرهنگ اسالمی، :تهران .البالغه ترجمه و تفسیر نهج (:5913تقی ) محمد جعفری 

 (: والیت فقیه. تهران: نشر مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.5997اهلل ) خمینی، روح 

 و نشر آثار امام خمینی.(: صحیفه نور. تهران: نشر مؤسسۀ تنظیم 5995اهلل ) خمینی، روح 
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 خمینی.
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 ،اسالمی تبلیغات فترد: قم االصول. مباحث :(5۱09) حسینی کاظم سید حائری. 

 دفتر مطالعات  :مجتبی امیری، تهران ۀترجم. ها برخورد تمدن ۀنظری (:599۱) ساموئل هانتینگتون
 چاپ اول. المللی، بین و سیاسی

 سوم چاپ توحید، نشر: تهران رسالتنا. (:5۱09محمد باقر ) صدر، سید. 

 ( فرهنگ معین. تهران: نشر امیرکبیر، چاپ ه5969معین، محمد :).فتم 

  چاپ سوم.علمی و فرهنگی :احمد آرام، تهران ۀترجم .تاریخ تمدن(: 5965)ویل دورانت ، 
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 چکيده

انسانی است.   و دستاوردهای  شـهر  ، تـوجه بـهاند برآیند تعاریفی که بـرای تـمدن ارائه شده
 هنر .است آن تمدن ۀژیوهنرهای  و توليدات فکری و ادبیها،  تمدن ۀدستاوردهای ویژیکی از 

در خود دارد.  درآن تمدن را  یها ویژگیاست که  یا ژهیهر تمدن، هنر و یفضا در افتهی بسط
نمایش هویت اختصاصی یک  ۀتواند وسيل ترین هنر روز می جامعمنزلۀ  هنرهای جدید، سينما به

 ،است یمل تیهواین  ۀدهند بازتابکه  یینمايسلم معاصر، في ۀملت باشد. در نظرییا  فرهنگ
 .پردازان مختلف قرار گرفته است ناميده شده و موضوع بحث نظریه یمل ینمايس

در این باره مباحثی  ست کهپردازان بومی سينما سيدمرتضی آوینی نيز یکی از معدود نظریه
را مطرح کرده است. او در پی کشف ابعادی از سينما بود که قابليت بيان مفاهيم دینی و 

 رانیدر ا یکه انقالب اسالم درک یم یزندگ یدر زمان ینیآود. نبازنمایی هویت ملی را داشته باش
اشد و تالش داشته ب رو شياز تحوالت پ یدرک درست ديکوش یو او مبود  دهيرس یروزيبه پ

مسلمان معتقد به انقالب  کیبگذارد. او از موضع  هیتحوالت پا نیمتناسب با ا یینمايس شتدا
 .دیآ یو به چه کار ما م ستيچ نمايکه س ديپرس یم یاسالم

 ۀاما در ایران عمد ؛پرسش از ماهيت سينما در فرهنگ غربی چندین دهه قدمت دارد
ها بوده است. از زمان ورود سينما  برداری از آرای غربی مباحث نظری این حوزه، ترجمه یا گرته
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ویژه در  ماهيت سينما )به ۀبه ایران، تأمالتی از جنس آرا و نظریات سيدمرتضی آوینی دربار
 اسالمی( طرح نشده بود.-نسبت با هویت ایرانی

پس از  وران فعاليت فرهنگی و هنری ابه باور نویسنده شناخت آوینی از سينما طی دو
 اشفکری های دورهباید در بستر  وی ا انقالب اسالمی در حال تغيير و تحول بوده است و آرا

روی  ای پيش های تازه تأثيرگذاری چون آوینی، افق متفکرانی  آرا دنتحليل شود. خوان
تحليلی و با -توصيفیگشاید. این پژوهش نظری که با روش  پردازان بومی سينما می نظریه

 ۀشد انگاشته نادیده های کوشد برخی از ظرفيت می ،انجام شده استای  استفاده از منابع کتابخانه
 کند.ی آوینی را آشکار  آرا

 نی، سينما، سينمای ملی، هویت ملیتمدن، سيد مرتضی آوی :های کليدی واژه

 

 مقدمه

ۀ برساخته از واژ (Civilisation) ویفرانسدر زبان  و (Civilization) زبان انگلیسی  در تمدن
که در یک مکان  افتی یم اختصاصبـه افـرادی  civis ۀ. در عهد باستان واژ استcivis  التـین

، دهکده یا  خانه  توانست کردند. این مکان می های دیگر زندگی و سکونت می بیش از مکان
 . باشد  اینها انندهایی مـ مـکان

 ۀنام . لغتداردمشابهی  نسبتاً  معنای واست ای بـرگرفته از زبـان عربی  واژهتمدن در زبان فارسی 
و   در شهر بود ـ باش کردن و انتظام شهر نمودن»تـمدن چـنین نـوشته است:  مدخل  دهخدا ذیل

را   تمدن  معین  فرهنگ .، ذیل تمدن(دهـخدا)« ، شـهرنشینی شـهر  کردن در اهل حرفه، اقامت  اجتماع
 .)معین، ذیل تمدن( معنا کرده است« شدن شهرنشین»

  ۀاما از دور است؛ بـرده شده  کـار  معنای لغوی آن به  در تمدن متون کهن فارسی، عموماً  در
این دوره   . در تدریج کاربرد تمدن در معنای لغـوی آن مـنسوخ شـده است شاه به بعد به  ناصرالدین

 فرانسوی ۀواژ  معادلی برای منزلۀ  و به  اروپایی  فت و ترقی کشورهایپیشر  بیان  برای  تمدن ۀاز واژ

civilization چنانکه سید .تدریج معنای اصالحی امروزین خود را یافت تـمدن بـه .استفاده شـد  
. استفاده کرده است ۀمتمدن ۀمعظم  تـمدن و دول  از  اسدآبادی در برخی مکتوبات خـود  الدین جمال

استفاده « امم متمدنه» ترکیب  از  بار  و یک« تـمدن» ۀنیچریه سه بـار از کـلم ۀدر رسال او نمونه رایبـ
 ۀدر کنار استفاده از واژ میرزافتحعلی آخوندزاده  همچنین .(۱3-10 :5915)اسدآبادی، کـرده اسـت
 استهای خود به کار بـرده  معادل آن در نوشتهمنزلۀ   تمدن را نیز به ۀواژ ،سیویلیزاسیون

 .( 539 :5915،  آخوندزاده)
بحث کرده تمدن  ۀدربار  است که در مقدمه  نـخستین فردی خلدون ها، ابن مسلمان انیاگرچه م
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تحول  ۀخلدون در مـقدمه، دربار . بحث ابـنه است، سخنی از تمدن اسالمی بـه میان نیاورداست
از برخی   مدنیت و تمدن است. او ۀنشینی به شهرنشینی و سپس رسیدن به درج بادیه ۀجامعه از مرحل

اما نامی از تمدن اسالمی یا تمدن  است؛ اند نام برده تمدن رسیده ۀشهرهای اسالمی که به مرحل
 ۀکه در دور  بودند  رسد نخستین بار این متفکران اروپایی مسلمانان بـه میان نیاورده است. به نظر می

تمدن اروپایی، به تمدن اسالمی نیز توجه گفتن از  معاصر، پس از درک مفهوم تمدن و سخن
م منتشر  5676 در سال کـه  اروپا  در اثر مهم خود، تاریخ عمومی تـمدن در کردند. فرانسوا گیزو

 :Guizot, 9381) کرد، جزء نخستین کسانی است که عبارت تمدن مسلمانان را به کار برده است

متفکران غربی به تمدن   سایر  نسوی بیش ازهای بعد قرن نوزدهم، متفکران فرا در طی دهه. (93
 اسـالمی یا تـمدن مسلمانان توجه کردند.
معتقد  است. اسوالد اشپنگلر  بیستم  تـمدن مـربوط بـه قرن بارۀبیشتر تعاریف متفکران غربی در

ناپذیر فـرهنگ اسـت. به  سازد و تمدن سرنوشت اجـتناب خود را می ۀبود هر فرهنگی تمدن ویژ
5فرهنگ چیزهایی در حال تبدیل شدن وگمان ا

 ,Spengler).  اسـت 7هشـد و تمدن چیزی تبدیل 

9199: 89) 
وجـود آن،   ۀنـتیج  ویل دورانت تمدن، عبارت از نظمی اجتماعی است کـه در  ۀبـه عـقید

 ، چهار رکن و تمدن  در  او ۀکند. بـه عـقید شود و جریان پیدا می پذیر می خالقیت فرهنگی امکان
 ،، سـازمان سـیاسی بینی و احتیاط در امور اقتصادی ند از: پیشا عنصر اساسی وجود دارد که عبارت

 (.5/9: 5997، دورانـت) رسنن اخالقی و کوشش در راه معرفت و بـسط هـن

تمدن در معنای جدید در متون گوناگون فارسی، متفکران ایرانی  ۀشدن واژ رایج  کنار  در
 .کردندحی تمدن نیز تعریف اصطال شروع به
 :در مـعنای اصطالحی تمدن چنین آورده اسـت اکبر دهـخدا عـلی

 «تخلق به اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت»
 )دهخدا، ذیل تمدن(.

تـمدن بـه مـعنای کـلی عـبارت است از »کرده است:   تعریف  علی شـریعتی نـیز تمدن را چنین
انسانی. شریعتی در کنار این تعریف به  ۀهای معنوی و مادی در جامع ها و انـدوخته سـاخته ۀمجموع
شهرنشینی شده  ۀوارد مرحل  انـسان مـتمدن  اسـت  تمدن و شهرنشینی هم اشاره کرده و معتقد ۀرابط
 .(55-57 :5919، شریعتی) «است

 ست:ن تعریف کرده اچنی  را  هم تمدن ،یسور متفکر ،عبداهلل ناصح علوان
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  فکری، روحی، وجـدانی و رفـتاری  های ویژگی  با  مدنی و اجتماعی  انسان  تمدن دستاوردهای
  پسندد می  بخشیدن به اهداف جامعه و هر آنچه که این جـامعه برای پیشرفت خود اسـت برای تحقق
 .و به آن نیاز دارند

. دسـتاوردهای مـادی کـه شامل صنعت، 5ده است: کر  تقسیم  به دو دسته  را  دستاوردها  این او
،  معنوی  های  ارزش  . دستاوردهای معنوی که شـامل7 ؛شود تجارت، زراعت، اختراع و فنون می

 .(9 :7057)علوان،  شود قواعد اخالقی، تولیدات فکری و ادبی می
  انسانی است. هر  و دستاوردهای  شـهر  ، تـوجه بـهاند برآیند تعاریفی که بـرای تـمدن ارائه شده

مبانی فـکری بـنیادین  بهاز یک سو،  که. این دستاوردها آورد یمتمدن دستاوردهای خود را پدید 
 به اند، وابستهمتمدن  ۀشـرایط جغرافیایی و اجتماعی جامع به  ،و ازسـوی دیگـر  متمدن ۀجامع
وضـعیت   . تمدن در پژوهش حاضرکنند یکمک م یانسان  جوامع یتیو هـو یفـرهنگ یبند دسته
بینی و شـرایط جغرافیایی و  و بـر مـبنای جـهان  شهرنشینی رسـیده ۀای است که به مرحل جامعه

است که شامل ابزارها، ساختارها و هنرهای   آورده  ای را پدید اجتماعی خود، دستاوردهای ویژه
آن تمدن را  های ویژگیاست که  یا ژهیهر تمدن، هنر و یفضا در افتهی بسط هنر د.شو می خود ۀژیو
به ابزار روز  ،بینی روشن های جدی با جهان انسان گرفتن ازتأثیربا ها عموماً  تمدنخود دارد.  در

 ۀتواند وسیل ترین هنر روز می جامع منزلۀ در هنرهای جدید، سینما به .(5999القلم،  )سریع مجهزند 
که  یینمایسفیلم معاصر،  ۀملت باشد. در نظرییا  نمایش هویت اختصاصی یک فرهنگ

پردازان مختلفی  نامیده شده و موضوع بحث نظریه یمل ینمایس ،است یمل تیهواین  ۀدهند بازتاب
 .قرار گرفته است

 یمل ینمايس

 اما ؛است شده لیتبد یینمایس آثار لیتحل یبرا مهم یمفهوم به یمل ینمایس ریاخ ۀده چند در
 مناقشهدربارۀ آن  نمایس نامنتقد و نگاران خیتار، پردازان هینظر ازطرف که هاست سال مفهوم نیا

آن  یمل ینمایس که کند یاروپا استدالل م ینمایس بارۀ( در9001) السسر توماس. شود می
 در یجمع تیذهن کی وجود به روزن پی. فلشد یم فیتعر وودیبود که در برابر هال «یگرید»
 یدر تمام یرگذاریثأو ت یتکرارشونده، به شکل عموم ییها5 هیما نقش»: دارد توجه یمل ینمایس

 ها معطوف به توده ینمایاست تا س یهنر ۀکه خودآگاهان یینمایاز س -ملت  کی یها لمیسطوح ف
 ,Rosen)« اند مشترک یدرون یزندگ کی ،یجمع تیاز ذهن ییها که همه نشانه شوند یم دهید -
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 دشیبا افتراق تول لمیدر بازار ف یمل ینمایس کیکه  کند یم دیکأت گسونیاندرو ه. (91 :9002
 یها  ویژگی دیبا ،را شکل دهند یمل ینمایس ۀدست ها لمیاز ف یه گروهکآن ی. براشود یمشخص م
 ریو سا وودیهال یها لمیاز ف یطور مشخص آشکار کنند که به ییروا ای یرا ازلحاظ سبک یمشترک

خاطر نشان  کرافتس استفن مقابل در .(51۱ :5966 ،یچوآبه نقل از ) زندیمتما یمل ینماهایس
در  یول ؛شود یم فیتعر وودیمعمول در مقابل هالطور  به یمل ینمایمفهوم سکه  کند یم

 (.Crofts, 9002: 44) میهست «یگریخود/د» الگویعبور از  ازمندین یمل ینمایس یپرداز هینظر
. آورد ینم انیبه م یمل ینمایس کی منزلۀ به وودیاز هال یسخن چیه یکه در کمال شگفت  الگویی

 یچگونگ یبرا یبهتر حیکه توض کند یم شنهادیپ یبند هفت یبند طبقه کیکرافتس در عوض 
 یمل یها دولت یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیمختلف س یها در بافت یمل ینماهایس یریگ شکل

در  یاساس یاصطالحات 5«یمل تیهو»و  «یغرور مل» دیبگو خواهد یم او ،واقعدر ؛گوناگون دارد
 جیترو یبرا تواند یاست که م یفرهنگ ییگرا یسالح مل یمل ینما. سیاند یمل ینمایبحث س
 فیبه کار گرفته شود. آنچه از تعار یافکار عمومبه  یده و شکل یمل راثیم ،«مل یها ارزش

 منتقدان و پردازان هینظراست.  یمل تیهو ۀبازتابند یمل ینمایاست که س نیا دیآ یگوناگون برم
 ای) تیاست ذهن معتقد لمنیو پاول. اند شهیاند یمل تیهو مفهوم ۀدربار یمتعدد یینمایس

از  یاگرچه ممکن است برخ» :سدینو ی. او مکند یحرکت م تی( همواره فراتر از هوتهیویسوبژکت
 ،گروگان گرفته شوند ایاشغال شوند  یمل تیخطاب در هو یها روش یما ازسو تیذهن یها جنبه
 ،یاری)به نقل از اسفند «گذرند یفرام یتیو بند هو دیکه از چنان ق... وجود دارند  یابعاد شهیهم... 

. کند یمطرح م یمل تیهو نیگزیجا منزلۀ را به «یو فرهنگ یمل یژگیو»مفهوم  لمنیو .(63 :5939
است که  نیا ،کند یم زیمتما یمل یژگیرا از و یمل تیهو لمنیو دیآنچه از د رسد یبه نظر م

 یا برساخته یمل یژگیو که یدر حال .شود یو همگن انگاشته م کسانیثابت،  لزوماً یمل تیهو
که  ماند ینکته بازم نیاز درک ا کیتفک نیمتضاد( و چندگونه است. ا ی)حت دهیچیپ ،یاجتماع
 یتیموجود یمل تیاند که هو کرده دیکأوضوح ت به زین یمل تیهو یگرا  از مدافعان عمل یبعض
(. در 30 :5939 ،یاریشکل دهد )اسفند رییهمگن ندارد و ممکن است با گذشت زمان تغ ایثابت 

در جوامع معاصر  یمل تیمفهوم هو تیبودن و مدخلدیمدافعان همچنان بر مف نیحال، ا نیع
 در یمل یها تیهو» :سدینو یم «تیمل ۀدربار»کتاب  در لریم دیویمثال، د رای. بکنند یم یپافشار
 ،یاری)به نقل از اسفند« تصورشده هستند ییها تیدرواقع هو ها تیهو نیا. ... اند نشده کنده سنگ
بحث و  یندهایافر انیدر جر یمل یها تیهو»است که  نیا لریمطلوب م تیوضع .(30: 5939
مشارکت کند،  هادر آن تواند یاز جامعه م یکه هر عضو ییندهایافر ؛رندیآزاد شکل بگ ۀمناظر
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« شود لیبه او تحم یا انهیاقتدارگرا ۀویبه ش نیتلق ایبا سرکوب  تیآن هو نکهیا یجا به
قائل  یژگیو و تیهو نیب لمنیکه و یزیحفظ تما طیشرا ،درواقع؛ (35 :5939اسفندیاری، )
 یو مرزها یفرهنگ یژگیحدود و نیب لمنیو دگاهیکه در د یدشوار است. در ضمن تقارن شود، یم
 یها لمیدر ف رایز ؛رسد یمخدوش به نظر م یترامل ینمایدر س کردن دقتبا  زین شود یمالحظه م یمل

عبور  یمل یکه از مرزها ندوجود دار یو مل یفرهنگ یها یژگیاز و یهمواره عناصر یترامل
 لمنیو یِمل یژگیو یبند دسته در که ییها لمیف نیب واضح یخط دنیکش ،جهت هر به. اند کرده
 نظر به. است دشوار اریبس کنند، یم تیتقو را یمل تیهو حس که ییها لمیف و رندیگ یم یجا
 مفهوم به است الزم ،دارد یمل تیهو با یکینزد ۀرابط ،یمل ینمایس مفهوم که آنجا از رسد یم
 .کرد نظر تر موشکافه یدید با یمل تیهو

 اصالت و ملی تیهوواکاوی مفهوم 

 تئنش شدن یمعرف و شدن شناخته به انسان یعیطب ازین از و دارد اشاره «؟یستیک» یمعنا به تیهو
 عبارت به. دارد وجود فرد هر در که است یاساس و یذات یازین تعلق، به ازین احساس نیا. ردیگ یم
 یبرا آن از ها مکان ای اقوام ها، گروه افراد، که است یفرهنگ ۀدیپد و نماد ینوع تیهو ،گرید

 نییتع یها وهیش نیتر جیرا از یکی. کنند یم استفاده گرانید از زیتما و خود تیموجود احراز
 دایپ نام بدون یمملکت ای قوم گروه، فرد، چیه که یطور به .است ینامگذار و نام نشیگز ت،یهو
 ییمعنا جامعه یعنی ؛اند دانسته جامعه کی یمعنا را تیهو یبرخ .(5999)مجتهدزاده،  شود ینم
 نیا یگسستگ ای دادن ازدست صورت در و کند عمل آن رچوبهاچ در و باشد قائل خود یبرا
 از یبخش آن تیهو ،درواقع ؛(97 :5967 ،ی)رجائ شد خواهد رو روبه تیهو بحران با جامعه معنا،
 خود مواضع شود یم قادر فرد آن، داکردنیپ تینیع دنبال به که است انسان تیشخص یاصل عناصر

 .کند مشخص ستهیشا صورت به شتنیخو و گرانید جهان، با برخورد در را
تشابه و  یبه معنا Idemاست که از  Identities نیالت ۀشیدر فرهنگ آکسفورد از ر تیهو

مفهوم تشابه مطلق است،  انگریآن ب یمعنا نیدارد. اول یاصل یگرفته شده است و دو معنا ،یکسانی
و تداوم را فرض  یاست که با مرور زمان سازگار زیدوم آن مفهوم تما یبا آن مشابه است. معنا نیا
از  کند. میبرقرار  ایاش ایافراد  انیطور همزمان دو نسبت محتمل را م به تیهو ،نیبنابرا ؛ردیگ یم
 .(99 :596۱ ،یتفاوت )گودرز گریطرف شباهت و ازطرف د کی

 توان یرا م کردیدو رو نی. ادنشو یمتفاوت مطرح م کردیدو رو تیهو ۀلئبا مس رویارویی در
به شکل  تیهو ۀلئاست که به مس یدگاهیجوهرگرا، د دگاهیکرد: د یبند دو عنوان دسته در

را  تیمفهوم هو کند یم یقائل است و سع یعیطب ای هوجه تیهو یبرا یعنی ؛کند ینگاه م یجوهر
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 یمل تیاز هو لمنیآنچه و هیدهد. شب حیتوض یعیطب یو حت یستیز أمنش ای یخیتار یدر چهارچوب
 گرید دگاهیمطرح کند. د یمل تیهو یرا به جا یمل یژگیمفهوم و شد یم سببدر نظر داشت و 

و  ردیگ یدر نظر م یاجتماع ۀساز ایشالوده  کی شتریرا ب تیهو دگاه،ید نیا ؛گراست سازه دگاهید
در  ها تیهو ت،یاز هو یتلق نیا ی. برمبنایعیدارد نه طب یذهن ۀجنب تیاست که هو نیبر ا دشیکأت

وجود  یبند صورت بسته از قبل به هکنینه ا رندیگ یشکل م یاجتماع یها زشیمراودات و آم انیجر
است. او  دهیعق هم یمل تیدوم از هو فیتعر نیاست که با ا یازجمله افراد لریداشته باشند. م

 .ردیگ یجامعه شکل م یاعضا نیآزاد ب ۀبحث و مناظر ندیافر انیدر جر یمل  تیهو دیگو یم
دارد که شخص  دیکأت یزیمتما ویژگیبر  ،یشخص تیهو فیدر تعر زین دنزیگ یآنتون

 ایپروژه شخصی هویت مدرندرجهان  .کند یدرک م یطور بازتاب به اش نامه یبرحسب زندگ
 چرا هستیم؟ که اینکه و کنیم می تصحیح و خلق را خود هویت ما مدائطور  به و شود می بازاندیشانه

 گیدنز،) دهد یاز تعامل فرد و جامعه ارائه م یقیدق برداشتاو  فی. تعرکنیم می مرور را شدیم؟ این
 فیتعر ییتوانا»کرده است:  انیب نگونهیرا ا تیخود از هو فیتعر زیدالپورتا ن .(79-7۱ :596۱
: 5965)دالپورتا، « دیآ یعمل به وجود م انیکه در جر گرانیرابطه با د یو محتوا گرانیخود، د

31). 
معادل  یسیبا مفهوم اصالت در ارتباط بوده است. در زبان انگل همواره شخصی هویت نیا

فکرکردن مستقل و  ییتوانا»آن  یاز معان یکیکه  شود یبه کار برده م originality ۀاصالت، واژ
در موارد  gentility، gentry، gentrice یها واژه نیهمچن (Oxford Dictionary)است  «خالقانه

واژه  نیا یاز معن یکه هر کدام به بخش رندیگ یاصالت قرار م ۀمختلف بنا به ضرروت معادل واژ
نجابت و شرافت و  ایدا، اصالت به معندهخ ۀنام نژاد و شرافت. در لغت ت،یمانند ترب ؛اشاره دارند

  )دهخدا، ذیل مدخل اصالت(. واژه به ثبات اشاره شده است نیا یدر معن نیبودن است. همچن لیاص
 تیهو نییتعهردر، فون  دیگوتفر وهانی ریارتباط کامل دارد. به تعب تیاصالت با بحث هو

 یآن است که برا یبه معنا نیکند. ا زیمتما گرانیاست که شخص را از د یا قهیطر افتنی یفرد
 یگذار ارزش نیو هم دارد یشتریب تیاهم ای استتر  ارزشبابامعناتر و  گرانیاز د زهایچ یفرد برخ

 (Taylor, 9119: 93). کند یم زیمتما گرانیما را از د یفرد تیاست که هو دنیو اعتباربخش

 یریبه تعب یمل تی. هودانند یم یمل و (ی)اجتماع یجمع ،یرا شامل سه سطح فرد تیهو زین یبرخ
 .(1: 5965 نز،یاست )جنک تیسطح هو نیتر و مشروع نیباالتر رتر،یفراگ

هماهنگ با تحوالت  یرییکه از آن شده است، همواره در معرض تغ یریو تفس تیهو مفهوم
 زین یجمع تیهو ،یفرد تیها در کنار هو است. انسان یجوامع بشر یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس

 یزندگ یاسیس شکل با یجمع تیهو. دهد یم وندیپ یتر بزرگ جمع به را آنها تیهو نیدارند. ا
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 را یجمع تیهو مفهوم د،یجد یاسیس یواحدها به یا لهیقب یزندگ تحول. است هماهنگ انسان
 که کرد مطرح را یجمع تیهو از یدیجد مفهوم ها، یورتامپرا یریگ شکل. کرد متحول
 .بود یمل تیهو همان د،یجد مفهوم نیا. شدند لیمستح آن درون یا لهیقب و یفرد یها تیهو

 کشور کی ییایجغراف یمرزها به احترام ینوع با خود شکل نیتر ییابتدا در یمل تیهو ۀقولم
 یثاقیم در یهمگ و دارند قرار مرزها آن درون که دارد ارتباط یکسان توسط آن رشیپذ و

 .(577: 5960 ،همکاران و نیلوس ی)پا اند میسه هیعال یا جامعه باب در مشترک و مشخص
 طول در فرد. است فرد یازسو جامعه یجمع تیهو کردن یدرون بر ناظر شتریب یمل تیهو
. کند یم شیخو تیشخص از یجزئ را آن و یدرون ابعادش تمام با را یمل تیهو ،یریپذ جامعه
 و برد یم یپ وطنانش هم با خود یمل تشابهات به فرد که است یمل تیهو کردن یدرون قیازطر
 مقام در خود یها تفاوت به و کند یم احساس خود در جامعه و هانآ به تعهد و یدلبستگ ینوع

 شیخوۀ جامع با را او وندیپ ها، تفاوت از یآگاه نیا و شود یم آگاه گرید جوامع از یعنصر
 .(1۱ :5930 ،یخان )افضل بخشد یم استحکام
خاص  تیمل کیبه  5«یاحساس وابستگ» ،یمل تیمفهوم مرتبط با هو نیتر مهم تامپسون ازنظر

 دشونشناخته  قیطر نیملت باشند و به ا کیاز  یبخش خواهند یاست. مردم همواره م
(75: 7005Thompson,  .)ها،  به نمادها، سنت یو وفادار یاحساس وابستگ یبه معنا یمل تیهو

 ینیاست؛ سرزم نیمع ینیو فرهنگ سرزم یخیتار یها مقدس، آداب و رسوم، قهرمان یها مکان
 یعناصر و نمادها نیتر است. مهم یمل یاجتماع ۀرندیدارد و دربرگ یمشخص یاسیس یکه مرزها

آداب و مناسک،  ن،ییو آ نید ن،یسرزم»اند از:  عبارت شوند، یم زیو تما ییکه سبب شناسا یمل
اعضا به هر  یو وفادار یوابستگ زانیم .(59 :5960 ،یوسفی« )مردم و دولت ات،یزبان و ادب خ،یتار
را   نهاآ یمل تی، شدت احساس هویاجتماع مل کیمذکور درون  یاز عناصر و نمادها کی

 .کند یمشخص م
 نظر در جامعه کل به نسبت و یمل اجتماع به نسبت تعهد و یوابستگ احساس همان ،یمل تیهو
 ۀشیر ینوع جامعه، کی افراد که معناست نیا به یمل تیهو گفت توان یم و است شده گرفته

 .(79-79 :5993 ،یوسفی) کنند احساس خود در را مشترک
 ینوع را یمل تیهو اگر» :سدینو یم «رانیمتقابل اسالم و ا خدمات»در کتاب  یمطهر دیشه
 یجمع دسته وجدان ای مشترک احساس وجود از بود خواهد عبارت آن فیتعر م،یبنام یمل احساس

 .(5997 ،ی)مطهر« سازند یم را ملت ای یاسیس واحد کی که ها انسان از یا عده انیم در
ها،  ارزش یالگو یدائم ریو بازتفس دیبازتول یعنی یمل تیمعتقد است هو تیاسم. ید. یآنتون

                                                           
7 belonging 
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 صیو تشخ دهند یم لیها را تشک ملت زیتما راثیکه م ییها ها و سنت نمادها، خاطرات، اسطوره
 ندیافر یمل تیهو. (90: 5969 ت،ی)اسم اش یو عناصر فرهنگ راثیافراد با آن الگو، م تیهو

زمان تعلق، خاستگاه  ت،یفیخود، گذشته، ک رامونیپ یها ملت به پرسش کی ۀآگاهان ییگو پاسخ
خود است  یخیتار تیها از هو و ارزش یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس گاهیجا ،یتمدن ۀحوز ،یاصل

 .(31 :596۱ ،ی)گودرز

 یمل تیهو و نید

 یجمع یدلبستگ آن، یها ارزش و نید جوهر به یبندیپا آن، یها نییآ و واحد نید به اعتقاد
 تیهودر زیرمجموعۀ  ینید و یمذهب یها نییآ و ظواهر به یعمل لیتما و مشارکت و آن به

 .(5966 ،یانی)حاج رندیگ یم قرار یفرهنگ
 اریدو حوزه بس نیا نیو معتقد است تشابه ب ستیو فرهنگ قائل ن نید نیب یتفاوت دنیال 
 انیم کیکالس زیکه تما کند یم شنهادی. او پکنند یاست که منتقدان اظهار م یزیاز چ تر کینزد
که تمام  مینسبت به فرهنگ داشته باش یبهتر دید ۀیتا زاو بگذاریمکنار  دیو فرهنگ را با نید

 :lyden, 9008) است ریناپذ کیتفکآن  ینیردیو غ ینید یها جنبهو  دارد بر را در ینید یها جنبه

 ۀبر رابط یالزم است مرور ،یمل تیهو یاز بعد فرهنگ یجامع فیبه تعر افتنی دست یبرا (.99
 .انجام شود رانیدر ا یمل تی( و هوی)اسالم ینید تیهو نیب

در  ی داشته است.فراوان یزهایوخ و اسالم افت ییگرا یمل نیب ۀرابط رانیمعاصر ا خیطول تار در
 گذاشته شد؛کنار  یاسالم تیهو ،یمل تیاز هو دیجد فیاول و دوم با تعر یپهلو های هدور

به  دنیبخش تیمشروع یبرا یاسیس یدئولوژیا کی منزلۀ به ییگرا یاز مل یپهلو میرژ ،درواقع
و محدود به  نیتنها در سطح نماد یاسالم یها راه ارزش نیو در ا کرد یحکومت خود استفاده م

 شیپ ییتا جا یاسالم تیدر مقابل هو یمل تیهو یساز افراط در برجسته نی. اشد یکار گرفته م
( همچون رانی)قبل از ورود اسالم به ا یباستان پادشاهانخود را وارث  یکه محمدرضا پهلو رفت

کسب  یاز اسالم برا شیو تمدن پ راثیو از م دانست( الدیاز م شیپ 173-900کوروش بزرگ )
. کردند تیحما تفکر نیااز  متفکرانو  سندگانینو برخی ،ی. ازطرفگرفتاعتبار خود بهره 

. اند غالب یفرهنگ ییگرا یمل یبرا یبارز یها نمونه تیو صادق هدا یاحمد کسرو یها کتاب
. ایجاد شد یو مل یاسالم یروهاین انیم یو شکاف بزرگ رفت هیبه حاش یاسالم تیهو بیترت نیبد
 تیبا هو تیهو نیا یو آشت یاسالم تیهو یابیباز یبرا ییها تالش ،یمتفکران اسالم انیم نیدر ا
 «رانیمتقابل اسالم و ا خدمات»با عنوان  کتابیدر  ،یمطهر یمرتض اهلل تی. آکردندآغاز  یمل

با  ،یتمدن اسالم ییو شکوفا یتفکر اسالم یساز یدر غن ،یملت چیکه خدمات ه کند یاستدالل م
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طبقات  ،یموروث یاسیحال، او به نظام س نی. در عکند ینم یمسلمان برابر انیرانیا یها کوشش
که تنها به طبقات ممتاز جامعه  کند یاشاره م زیاز اسالم ن شیپ ۀمند در جامع نظام ضیو تبع یاجتماع
 امیو پ یساسان یورتامپرا یعدالت یفساد و ب دلیل اگر به ،یمطهر ۀدی. به عقداد یم لیتحص ۀاجاز
 دی. از دکردند یدر برابر مسلمانان مقاومت م رانیمساوات در اسالم نبود، مردم ا بخش یآزاد
را بر  دیمذهب جد کینبودند که بتوانند با توسل به زور  یدر سطح اعراب آن زمان اصالً ،یمطهر

 نیب ۀکه رابط ردیگ یم جهیاو نت ،نیبنابرا ؛کنند لیعصر تحم یها یورتامپرا نیرومندتریاز ن یکی
 .(5997 ،یپربار و سودمند بوده است )مطهر یا هر دو طرف رابطه یبرا رانیاسالم و ا

دو امر فاصله باشد.  نیا نیب خواست یعصرانش، حکومت م و هم یمطهر یها کوششبا وجود 
 نیب تشیو محبوب یریفراگ رغم ی، عل5919انقالب »بود که  یاز امر مل میرژ ۀاستفاد لیدل به دیشا

نه از جانب  یمفسران داخل ینه ازسو اقشار و طبقات گوناگون در سراسر کشور، معموالً
( و نام 799 :5939 ،یاری)اسفند« ( قلمداد نشدیستیونالی)ناس گرا یمل یانقالب ،یخارج لگرانیتحل
 گشتبه مرکز باز هیاز حاش یاسالم تیهو ،یبعد از انقالب اسالم. «یمل»بر آن نهادند نه  «یاسالم»

همچون نام  شد؛ نیگزیجا یبا خود داشت با نام اسالم یهر آنچه نام مل یزمان ۀبره نیو در ا
بعدها به و  شد دهینام یمل یمجلس شورا ،دیجد یکه ابتدا در قانون اساس رانیگذار ا مجلس قانون
تا  برد زمان   هه. حدود دو درفت هیبه حاش یمل تیکم هو . کمیافت رییتغ یاسالم یمجلس شورا

هفتاد  ۀو در اواخر ده گرفتقرار  یاسالم تیو در کنار هو فتایدوباره جان  تیهو نیا
 یاسیس راتییامر اگرچه مرهون تغ نی. اشد یو اجتماع یاسیس اتیوارد ادب یآهسته لفظ مل آهسته

 رانیا ۀکه روان یخارج یمحصوالت فرهنگ ۀسابق یب لیو س دیجد یها ظهور رسانه ،کشور است
محصوالت را با تجمع و  نیااز  ۀ از استفاد یناش دیکه تهد فتندیفکر ب نیشد، سبب شد مسئوالن به ا

ازنظر  (.799-7۱0: 5939اسفندیاری، دفع کنند ) یو مل یو منابع اسالم یفرهنگ یروهایاتحاد ن
 یها دولت ند،یآ یم یو جهان یاز سطح باالتر ترامل تیهو یدهایکه تهد یهنگام مسونیج
در مقابل دشمن مشترک متحد  ن،یشیپ یها یرینظر از اختالفات و درگ آنها، صرف ی/ملیمحل
 .شوند یم

که بتواند  یفیتعر؛ داشته باشد یمل تیاز هو یا تازه فیبود که تعر نیا ازمندیهم ن رانیا ۀجامع
و  یادآوری شگامانیاز پ یکی ینیآو ی. مرتضردیبگ بر را در یرانیا تیو هم هو یاسالم تیهم هو
  سازنده نگاه که داند یم یمل تیهو یدارا را یلمیفاو است.  رانیا ینمایدر س یمل تیهو فیبازتعر

 ۀدربار او. آن با تعارض در نه و است نیتد نیع او یبرا یپرست وطن نیا و دارد وطن به یمثبت و
 یبرا یتیو ساختار هو یتکنولوژ نما،یس»عنوان  باکه  ییاش، در گفتگو پرستانه احساسات وطن

 :دیگو یمنتشر شد، م« انسان نو
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متعلق به  .است یعیاست، هم ش یرانیاست خاص که هم ا یتیهو« ما» نیا»
 ییها همه مثل درخت...  خیتار نیآب و خاک و مرزوبوم و متعلق به ا نیا

 نیدبا  تیمعتقد به تعارض مل من اصالً ... میا دهییخاک رو نیکه در ا میهست
 .وابسته است یمل تیهو نیبه ا میکرد دایپ نیکه ما به د یمعتقدم تقرب ... .ستمین

بود که اعراب  یبهتر از نسبت میاسالم برقرار کرد نیبا د ها یرانیکه ما ا ینسبت... 
 «دهم یم رانیا یدوست هستم، سرم را برا شدت وطن من به...  .برقرار کردند

 .(599ب:  5996 ،ینی)آو
 اریبس تیاهم یمل تیهو از وجه نیا به زین جهان ینمایس از خود مطلوب یها نمونه در ینیآو

 مرزوبوم و فرهنگ به کامالً بودن یجهان نیع در جهان، بزرگ سازان لمیف. از منظر او داد یم
 یبوم و یمحل فرهنگ به تعلق لیدل به دیبا زین یرانیا سازان لمیف بود معتقد . اودارند تعلق خودشان
 (.95: ب 5996 ،ینیآو) غرب دربرابر انفعال نه شوند ستوده خود

دو بعد، در  نیها ا سال یاست. در ط دار شهیر یبحث یو مل یاسالم یتیبر سر دو بعد هو بحث
 گریکدیاز  یراحت و به اند داشته یستیز هم انیرانیا یدر زندگ یتیاز ابعاد هو یاریکنار بس

الزم است به  دیندازینظر ب یرانیا کی یمل تیبه هو دیاگر بخواه ،درواقع ند؛ستین ریپذ کیتفک
جامع  یامر یمل تیهو ،نیبنابرا ؛دیتوجه کن رند،یناپذ کیتفک گریکدیاو که از  یتیابعاد هو یتمام

 یفرهنگ بعد. ردیگ یم بر ( را دریاسالم تیهو ویژه  )به یرانیا کی یتیابعاد هو گریاست که د
 آن و بدهند نشان را و تمدن ملت کی فرهنگ دنتوان یم که است یعناصر تمام شامل ،یمل تیهو

ثیرگذار در أت هنرهایترین  در عصر جدید از مهم نمایس. دنکن زیمتما ها فرهنگ گرید از را فرهنگ
 ۀدهند بازتاب تواند یم رسانه و یهنر فرم کی منزلۀ به و گیری و رشد هر تمدنی است شکل
 .باشد تیهواین  یفرهنگ یها مؤلفه

 ادی. بناست ینیدر آرا و آثار آو یاساس یها از مؤلفه یکی یمل تیو هو نیبا د نماینسبت س
 «نمایذات س». او از گردد یبرم نمایس یها گونه یبند از دسته شیبه پ نما،یس ۀدربار ینیآو یفکر

آن را از ذات خود جدا کرد. با وجود  توان یاست و نم یغرب نمایذات س بود. او معتقد کند یآغاز م
هویت ملی را  بازنماییو  ینیبیان مفاهیم د تیبود که قابل نمایاز س یکشف ابعاد یاو در پ ،نیا

 .کرد یزیر را طرح یفکر ستمیس کی ،یینمایس نیبه چن یابی دست یبرا اود. نداشته باش

 مبادی تفکر آوینی

های  ویژه کتاب ، بهاند در قالب کتاب منتشر شده با مرور مقاالت سیدمرتضی آوینی که بعدها
 زیرستاخ(، 5999) غرب تمدن یمبان و توسعه(، 5996)انیپا کی بر یآغاز(، 5965) گرید ییفردا



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   81

حضور  ۀیابیم که توجه به نحو (، درمیالف 5993) دوش به خانه یها حلزون( و ب 5993) جان
محسوب ویژه در نسبت با سنت به نوعی موضوع اصلی تفکرات آوینی  انسان در دنیای جدید به

جای مقاالتش به این مضمون توجه ویژه داشته است. آوینی در مقاالت و  . او در جایشود می
اصلی  ۀ( نیز به این زمین5990-5996) جادو ۀنیآ جلدی گفتگوهایش با موضوع سینما در کتاب سه

هایش مدام به این نسبت انسان معاصر با هویت و سنت ملی و دینی  توجه نیست و در بحث بی
 کند. رجوع می

با عالم جدید غربی و مسائل  رویاروییآوینی تنها یا اولین کسی نیست که در ایران به نوع 
اند.  هار نظر کردهباره اظ پردازد. متفکران مختلفی از بدو ورود مدرنیته به ایران در این مبتال به آن می

نوعی نگاه  ۀسرسلسل« زدگی غرب»های مختلف، احمد فردید با وضع عبارت  از میان این تلقی
خاص به غرب و عالم جدید است و بعدها شاگردان او به اشکال مختلف این نگاه را در آثارشان 

( و 5913« )یستفلسفه چ»(، 5919« )عصر اوتوپی»های  توان از کتاب مثال می برایاند.  بسط داده
آسیا در برابر »اردکانی و کتاب  رضا داوری ۀ( نوشت5995« )انقالب اسالمی و وضع کنونی عالم»

« زدگی غرب»احمد با عنوان  داریوش شایگان نام برد. کتاب مشهور جالل آل  ۀ( نوشت5996« )غرب
 نظیری در شهرت و فراگیری این نگاه داشته است. ( نیز نقش کم5919)

حالتی ایدئولوژیک  منزلۀ به بلکهیک محل جغرافیایی ثابت  ۀنه از دریچ« غرب»به  این گروه
شود  نگریستند. معتقد بودند هرجا مدرنیته وارد می برای بودن در جهان، دیدن و ادراک آن می

مدرنیته » :کند توصیف می اردکانی طور که داوری  یابد و همان صورتی از زندگی غربی جریان می
خاص نسبت در علم  ۀسبت بشر با عالم و آدم و مبدأ عالم و آدم است و این نحوخاص ن ۀنحو

شناسی  گرفتن هنر در قلمرو زیبایی شدن امر قدسی و قرار  جدید و در تکنولوژی ماشینی و با پوشیده
به این ترتیب، غرب به . (505: 5996)داوری، « و بعضی مظاهر دیگر ظهور پیدا کرده است

آن برای از توان  شود که می سیاسی تبدیل می-فرهنگی یا جغرافیایی-اییرچوبی جغرافیهاچ
 کرد.های نظری استفاده  ای از تجزیه و تحلیل گستره

فکران  به برخی دیگر از هم . اومتأثر بود اردکانی طور جدی و مستقیم از آرای داوری آوینی به
از جمله « زدگی غرب»و ( 5996)« آسیا در برابر غرب»مند بود. کتاب  این گروه نیز عالقه

 .وندر شمار می  های محبوب آوینی به کتاب
های جهانی آن زمان نیز متصل  توان به جریان افکار آوینی را می ۀایرانی، ریش متفکرانبه غیر از 

 90 ۀمکتب فرانکفورت بود. در ده متفکرانهای  ثر از دیدگاهأهای آوینی مت دانست. دیدگاه
والتر »و « هورک هایمر»، «تئودور آدورنو»، «هربرت مارکوزه»ین مکتب مانند ا متفکرانمیالدی، 
شیء و تمرکز زیاد  منزلۀ ا معتقد بودند دیدن انسان بههگذاشتند. آن  ، مطالعات انتقادی را پایه«بنیامین
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آوینی چه در نقد »کند.  های فرهنگی دور می بر غرب جدید، آنها را از کشف حقیقت پدیده
شتابان( و چه در نقد  ۀدر نقد مختصات تاریخی که در آن حضور دارد )نقد توسعغرب، چه 
اما آوینی تفکرات خاص خود را  ؛ثیر پذیرفته استأطور عام از آثار مارکوزه و بنیامین ت لیبرالیسم به

کند و نقدهای  فرانکفورت عبور می ۀدارد و در نقد غرب از تفکر نئومارکسیستی و انتقادی و حلق
 .(۱5-۱0: 593۱، زاده و هاشم پور )یامین« الهی و وحیانی است بتنی بر دانش او م

 ۀدنیای جدید و نوع زندگی شخصی او، برایش نگرش خاصی را دربار ۀمطالعات آوینی دربار
وضعیت انسان معاصر به ارمغان آورده بود. او انقالب اسالمی ایران را آغاز وضعی جدید در جهان 

...  .چیز را دگرگون خواهد کرد عظیم تحولی است که همه ۀالم درگیر حادثع»دانست.  معاصر می
اگر رنسانس توجه بشر را از آسمان به زمین بازگرداند، این تحول بار دیگر بشر را متوجه آسمان 

 (.۱1ب: 5996 ،ینیآو« )خواهد کرد. این راهی است که انسان فردا خواهد پیمود
دنیای جدید رنگ  ۀخدش ظاهر بی اصول به ۀجود آن هماو به اصلی اعتقاد داشت که با و

 نسبت آثار و موالید تمدن جدید با آن اصلِ یگانه ۀکرد دربار باخت. او به همگان توصیه می می
گردد و آن عدم تبیین نسبتی  این معضالت به اعتقاد بنده به یک معضل اساسی برمی ۀهم»بیندیشند. 

 (.591ب: 5999 ،ینی)آو «دمابین ما و غرب وجود دار است که فی
داند. به نظر او  مولود تمدن غرب سرنوشت محتوم بشر می منزلۀ را به فناوریآوینی رویارویی با 

قرار  ،آید آنچه از غرب می ۀپس چه بهتر که خود را در معرض هم ؛ایم داران تاریخ آینده ما طلیعه
 آتشفشان منزل گزینیم. ۀجای خزیدن در غار بر دامن دهیم و به

های مدرن است که همراه با این  های نگاه آوینی توجه او به هنر جدید و رسانه یکی از ویژگی
اند و این بخش از نظریات آوینی میان متفکران ایرانی پیش از او سابقه  عالم جدید به ظهور رسیده

 ،الب اسالمی ثابت استپس از انق ۀنداشته است. اگرچه اصول و مبانی فکری آوینی در دور
سینما در شرایط متفاوت، گاهی دگرگون و ناسازگار با یکدیگر به  ۀهای او دربار مواضع و دیدگاه

رسد. آوینی همچون متفکران دیگر ادبیات خاص خود را دارد و در این ادبیات، واژگان  نظر می
خود را برای هر یک از این معنی عام خود را ندارند. او با بازاندیشی در مضامین مختلف، تعریف 

 فهم افکار او، آشنایی با این ادبیات است. ۀدهد. الزم مضامین ارائه می

 پرسش از ماهيت سينما

که بین ما و غرب گشت  میدنبال نسبتی  غرب روی آورد و به ۀآوینی با چنین هدفی به مطالع
کرد. شناخت او از  توجه میغرب  فناوریمحصولی از منزلۀ  وجود دارد. در این مسیر به سینما به

اما  ؛غرب ۀاسالم و هم فلسف ۀبا فلسفه هم داشتم، هم فلسف ینسب ییمن آشنا»سینما انتزاعی نبود. 
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آنچه  شتریب. ... تفکر کردم نمایس ۀاصالً دربار لهیوس نیتجربه کردم و با هم الیموو زیم یرا پا نمایس
با  (.550الف،:  5996 ،ینی)آو« رخ داد الیموو زیدر پشت م میگو یم یکه من به آن تفکر فلسف

 نوشت: نمایس ۀبارو در تفکر کرد نمایس تیماه بارۀاو در یا نهیشیپ نیچن
رمان  یحت ایشعر و  ،یدانست مثل نقاش یهنر توان یرا نم نمای. سستیناب ن یهنر تاًیماه نمایس»

جز  تاًیماه نمایاگر س . ...دارد زین یهنر تیاست که قابل دهیچیپ اریبس یتکنولوژ کی نمایو تئاتر. س
اما  ؛شد یم کیمدرن شر ینقاش یخیتار اتیتجرب کیکاینبود مسلماً در  یزیمحض چ ریتصو
 ،ینی)آو« جاست نیدر هم شتریکار ب یدگیچیو پ ستیکالم محض هم ن ست،ین ریفقط تصو نمایس

 (.59الف، 5996
آن بنا به  یو کارکردها نمایس ۀدربار شتریکه ب شتدا یاو را وام نمایس یدگیچیپ نیهم

 رانیدر ا یکه انقالب اسالم درک یم یزندگ یدر زمان ینیخودش کنکاش کند. آو ۀاقتضائات زمان
 شتداشته باشد و تالش دا رو  شیاز تحوالت پ یدرک درست دیکوش یو او مبود  دهیرس یروزیبه پ
و انقالب  بودمعتقد « عالم یتحول باطن»به  ینیبگذارد. آو هیتحوالت پا نیمتناسب با ا یینمایس

 یدرون تیاسالم و معنو یریکه با فراگ ی. عصرستدان یم خیاز تار یا تازه ۀرا آغاز دور یاسالم
 ۀکامل، دور یعصر تازه و انسان نیا ۀندینما منزلۀ به ینی. به اعتقاد او امام خمافتیخواهد  انیآن پا
 .(59ب: 5996 ،ینیآونهاده است ) انیبن «ایانب خیتار»سو با  را هم خیاز تار یدیجد
و به چه کار ما  ستیچ نمایس :دیپرس یم یمسلمان معتقد به انقالب اسالم کیاو از موضع  
 ایمصور است  یداستان نمایانسان پاسخ خواهد داد؟ س ازیبه کدام ن نمایعصر تازه، س نیدر ا د؟یآ یم
 تیجذاب ۀشیصنعت؟ ر ایتفنن؟ هنر محض است  یبرا یاسباب ایخاص  یامیپ انیب یبرا یا لهیوس
 یمسخر اهداف انقالب اسالم تواند یذات م نیا ایدارد؟ آ یذات نمایس ایدر کجاست؟ آ نمایس

انسان را مخاطب خود  زیحق دارد غرا ساز لمیف ایچگونه باشد؟ آ دیبا لمیتماشاگر و ف ۀشود؟ رابط
 یفلسف یها پاسخ به آنها به سرچشمه یکه برا ییها پرسش ؛دست نیاز ا ییها قرار دهد؟ و پرسش

به  درک یتالش م ست،یز یکه در آن م یا نهیو با توجه به زم درک یمراجعه م اش یو حکم
 د شد.مرور خواه نمایس ۀدربار ینیآو یها شهیاند یها سرفصل یبرسد. در ادامه برخ ییراهکارها

 یازيرفع ن یتمدن غرب است که برا کیاز محصوالت تکنولوژ نمايس

 خاص ابداع شده است 

 ۀرسان نیرگذارتریاستفاده از تأث یساز لمیروزگار و ف نیهنر ا نیتر مهم نمایس ینینظر آواز
و  لمیاز صد ف شیو ب نمایس ۀشده دربار چاپ ۀاز هزار صفح شیهم ب لیدل نیبه هم .موجود است

از محصوالت  یکی نمایس» :دیگو یم ینیگذاشته است. آو یاز خود به جا یونیزیتلو ۀبرنام
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 یکل ۀآن را مجرد از مجموع قتیحق توان ینظر هرگز نم نیتمدن غرب است و از ا کیتکنولوژ
ثابت و متعلق به فرهنگ  یذات یرا دارا نمایاو س (.5۱1الف، 5999،ینی)آو« تمدن غرب شناخت

 ته،یمدرن ۀدربارکه  کند یم رجوع یبه مقدمات نمایشناخت س یبرا ،نیبنابرا؛ داند یغرب م
 اش یفرهنگ ۀنیزم از را نمایس توان ینم است معتقد او. دارد ذهن در آن خاص تیهو و یتکنولوژ
 کایآمر ینمایس» .داند یم انسان انحطاط و سقوط ۀیما را غرب تمدن و فرهنگ یازطرف. کرد جدا

 مسائل ازلحاظ نه است نیتحس قابل گریکدی با دو نیا یهمراه و کیتکن و مضمون اتخاذ ازلحاظ
 سراسر یانسان مجامع ریسا در بزرگ یفرهنگ تحول کی منشأ است توانسته کایآمر ینمایس. گرید
 دیبا است، یطانیش و یاستکبار تحول نیا اتیغا که معنا نیا از نظر صرف ن،یا و شود نیزم ۀکر

 :الف5996 ،ینی)آو« است یطانیش کایآمر ینمایس اتیغا که ستین یشک. ردیگ قرار نیموردتحس
13). 

 دیدر وجود بشر جد ینیمع یازهایبه ن ییگو پاسخ یو محصوالتش برا فناورینظر او کل  به
 نیبا ا ریمغا یاز آنها به منظور دیسابقه نداشته است. اگر بخواه نیاز ا شیاند که تا پ آمده دیپد

 نیاول» ست؟یچ ازین نیخواهند کرد. حال ا یستادگیدر برابر شما ا د،یاهداف استفاده کن
 نمایس هکنیا . ...آور و تفنن آن بوده است اعجاب تیخاص افتهی نمایکه انسان در س یتیخصوص

است؟ و اگر هست،  یسرگرم ازین نیا ایآ .(۱-9 :5960 ،ینی)آو «تماشاگر را بخنداند توانسته یم
 : ستیمذموم ن یسرگرم ینیمذموم است؟ به نظر آو ایآ

 نیاول ی. سرگرمستیاست که لزوماً مذموم ن شتنیغفلت از خو ایو  یخود یب ینوع یسرگرم»
شرط که تماشاگر  نیاما با ا میرا بخواه نمایما س نکهیا .و نقض غرض است نماستیشرط تحقق س

و  یسلوک روح ینوع تواند یاستغراق م نیتجربه نشان داده که ا . ...مستغرق نشود لمیف یدر فضا
 .(979ب، 5999 ،ینی)آو« باشد زین یروحان ای

 ای است انسان وجود قتیحق با متناسب ازهاین نیا نیتأم ایآ» که است نیا او یبعد سوال
 ایآ اوست؟ مانع که نیا ای کند یم کمک اتشیغا به دنیرس قیطر یط در را انسان یعنی ست؟ین

 .(9-۱: 5960، ینی)آو «ر؟یخ ای کند میتسل نمایس به را خود است مجاز اصالً انسان
طور که در ادامه   همان رایز ؛است مهمدر فهم دستگاه فکری آوینی بسیار نکته،  نیا دریافتن

رهگذر به بحث  نی. او از ارندیگ یم شهیسؤال ر نیاز جواب به ا نیز گرشیافکار د م،ینیب یم
را  نمایمثل س  یمرکب و چندوجه یا دهیپد یوقت» :معتقد است ینی. آوپردازد یم نمایس یابزاروارگ

کل مفهوم   یوقت ،حقیقتدر ؛شود یانگاشته م دهیفرهنگ مستتر در ذات آن ناد د،یبنام« ابزار»
فرهنگ موجود در  د،یو محدود کن دیمانند ابزار مق یمبهم ۀرا با کلم تکنولوژی ۀو گسترد دهیچیپ
 «افتهی تیئیفرهنگ ش» کی کیتکنولوژ ۀلیهر وس که  ی. در حالدیا گرفته دهیآن را ناد ۀنیزم شیپ
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-503الف، 5996 ،ینی)آو «کند یرا برآورده م یازیرام و فاقد جهت که هر ن یاست، نه ابزار
599). 

 کرد ديتقل ها یغرب از دینبا

 ستیغرب ن خیما در امتداد تار خیمعتقد بود تار زیرا ؛دانست یاز غرب را مذموم م دیتقل ینیآو
معتقد بود تمدن غرب در دوران  او در جهان آغاز شده است. یا عصر تازه ،یو با انقالب اسالم
از خدا گسترش یافته و وجوه ماورالطبیعی بشر در تمدن غرب  برگرداندن رویپس از رنسانس با 

داری را  ای از دین ما اکنون با پیروزی انقالب اسالمی عصر تازه عالوه اعتقاد داشت بهجایی ندارد. 
 .ای داریم و به دین رویکرد دوباره ایم آغاز کرده

متناسب  یگرید« صورت» ،یخیتار ریس نیاست، در ا یتمدن غرب دیاز موال یکی نمایاگرچه س
 یخیدر امتداد تار تواند ینم یانقالب اسالم ینمای. سرفتیخواهد پذ یانقالب اسالم یبا مبان
 .غرب باشد ینمایس

دارد، فراتر از  یقواعد ثابت نمایبه زبان س میمفاه انیب ای نمایاگرچه زبان س»
باز هم  نما،یس یبرا نیمع یقواعد دستور نیشرق و غرب. با علم به ثبوت ا

و خودمان  میباش ها یمقلد غرب میتوان ی: ما نممیگفتسخن ما همان است که 
 یاست و ازسو یگریسو راه ما، راه د کیچراکه از  ؛میبه اجتهاد برس دیبا
فرهنگ  یبه نوع یمؤد نمایس کیدر باب تکن ها یغرب ماتیتعل گر،ید

 :الف5999 ،ینی)آو «میآن یاست، متعارض با آنچه ما در جستجو ییمحتوا
70). 

و با استفاده از  میریرا از غرب بگ فن میتوان یپس ما نم ؛ستیاز محتوا جدا ن فن ینیازنظر آو
و قالب از محتوا  کیتکن کیو تفک ینظر ۀیتجز» .میمطلوب خود بساز یبا محتوا یلمیف ،فن نیا

است که با  یتلق نی( و با هم70 :الف5999 ،ینی)آو« ماست یفرهنگ یزدگ از غرب یخود ناش
. من معتقدم که دیرا بفهم نمایس دیتا بتوان دیندارد که شما مقلد غرب شو یلزوم» :دیگو یم نانیاطم
« میفهم یوجود را از آنها بهتر م قتیمعتقدم ما حقطور که   همان .میفهم یرا از آنها بهتر م نمایما س
 .(577 :الف5996 ،ینی)آو

 است مطلوب ینمايس به دنيرس راه تنها نما،يس ۀجوهر ريتسخ

 ینیآو ای .ستیچ ینیمطلوب آو ینمایکه س شود یپرسش مطرح م نیا ،یتوجه به مباحث قبل با
 :دنده یرا نشان م ینیآو یرو شیجمالت افق پ نیا خواهد؟ یم یتحقق چه هدف یرا برا نمایس
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و در پرتو  به اسالم مانیبرآمده از ا ینیقیکه با  میاسالم ناچار هست یبر مبنا یعالم یگذار هیپا یبرا»
رفته لوازم خروج از  معرفت رفته نیبا ا .میآن، به تمدن غرب و لوازم و محصوالت آن نظر کن

چنانکه  .(5۱9 :الف 5999 ،ینی)آو« ب فراهم خواهد شدتمدن غر ۀطریاز س یناش ریغفلت فراگ
به  نمایاز س یدیجد فیبود که تعر نیا یدر پ و دانست یم ایراه انب ۀآمد او انقالب را ادام شتریپ

مخالفت  ونیزیو تلو نمایانقالب سازگار باشد. با ابزاردانستن س یعموم کردیکه با رو اوردیدست ب
که  کرد یم دیو تأک است ساخته یم «غیتبل»فتح را به قصد  تیروا یها لمیف گفت یم یول ؛کرد یم
است که گفته شده  یدر نظر دارد؛ به همان معنا که در کتاب اله اش یقرآن یرا به معنا غیتبل
به  غیهنر را تبل ۀفیوظ ینی. آورندیخدا را به عهده بگ نید غیتبل ۀفیاند تا وظ مبعوث شده امبرانیپ

خواهان  گرید یو ازسو داند یم یرا حامل فرهنگ غرب فناوریسو  کی. او از داند یم یقرآن یمعنا
حل  نیپارادوکس را چن نیدرآورد و ا یقرآن غیرا در خدمت تبل نمایس فناوریآن است که 

متناسب با  یشأن اتیتجرب نیا یاما برا ؛میدان ینم ها یغرب اتیاز تجرب ازین یما خود را ب: »کند یم
. میدر ادب و فرهنگ اسالم معنا کن گرید بار  کیرا  نمایجز آنکه س میندار یا ما چاره .میا قائلهآن
 یکس  و چه میکن دایپ شیخو خیرا در جواب به فرهنگ و تار نمایس ۀناشد کشف یها تیقابل دیما با
 .(75 :لفا 5999 ،ینی)آو« ناشناخته ندارد یها تیقابل گرید نمایادعا کند که س تواند یم

 یها تیو کشف قابل نمایمطلوب، شناخت ذات س ینمایس نیبه ا دنیرس یبرا ینیآو
متأثر از انقالب  سازان لمیاز ف یدیاست تا نسل جد دواری. او امداند یآن را الزم م ۀناشد کشف
 قیو از آن طر ندینائل آ نمایدر س «کیخرق حجاب تکن»تازه به  یها تیقابل نیبا کشف ا یاسالم

 درآورند. ریبه تسخ را «نمایس ۀجوهر»
 :دهد یارائه م یدیجد فیتعر زین کیاو از تکن ست؟یچ کیمنظور او از تکن اما
و  توان یرا نم یاما ذوق هنر ؛کسب کرد توان یرا م یاست که مهارت فن نیچن زین نمایس در»

 نیضرورت ا . ...دیآ یجمع م «کیتکن»عبارت  نیدر ا -یو ذوق هنر یمهارت فن -هر دو نیا
صرف را دارند که به  یمهارت فن کی یتلق نما،یدر س کیکه اغلب از تکن دیآ یم شیبحث آنجا پ
 کیاز تکن نانیکه ا یفی. تعربخشد یامکان ظهور و بروز م ده،یا ها، یبه قول امروز ایمضمون 
 آنان د.دار وجود که ستین مرحله نیا در تنها یانگار ساده نیا و است «ابزار» همان دارند،
: لفا 5996 ،ینی)آو «دیدرآ یتیغا هر خدمت در تواند یم که دانند یم یا لهیوس زین را یتکنولوژ
597). 

شود. او  کیعالم نزد قتیعبور کند و به حق کیاز حجاب تکن تواند یمعتقد است هنر م ینیآو
 .راهبر باشد یا مرحله نیکه به چن گردد یم یکیدنبال تکن به شیدر تمام جستجوها

و هم ... ببخشد  تیئیمحدود ش یصورت را به تهیویتوان برخوردار است که سوبژکت نیاز ا نمایس»
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آنکه تصرف و  یو ب ردیعالم قرار بگ تیدر برابر واقع یا نهیمند است که چون آ بهره تیقابل نیاز ا
عدم تصرف در  ای یسان نهیآ نمایس یبرا . ...بگذارد شیدر آن صورت دهد آن را به نما یرییتغ
 ،ینی)آو «است تیتصرف در واقع نیع نمایوجود س چراکه اصالً ؛دشوارتر است اریبس تیواقع
 .(599-599: لفا 5996
اگر  کند، ینم جادیعالم ا قتیخودش و حق انیم یا هنرمند، واسطه کی یوقت کند یم دیتأک او

در  دیجد یقطعاً به زبان ابد،یب یکیبگذرد و مهارت کامل تکن نمایس یانیب یها یدگیچیبتواند از پ
خودش را  ۀموردعالق نیفکر کند که مضام نیبه ا تواند یو آن وقت م افتیدست خواهد  نمایس

؛ فرض کند شیها حرف انیرا ابزار ب نمایحق دارد س یهنرمند نیکند و فقط چن انیب نمایس قیازطر
و مضمون در وجودش  کیتکن گریو داست عبور کرده  کیکلنجاررفتن با تکن ۀاو از مرحلزیرا 

بلکه مثل ؛ ردیگ یو محتوا را جدا در نظر نم کیابداع اثرش هم، تکن ۀو در مرحل ستندیجدا از هم ن
همان محتواست و  شیبرا کیو تکن کند یعرضه م جا کیچه را که دارد  آن ۀشعر حافظ، هم

 (.13 :5961 ا،ین ی)معزز کیهمان تکن شیمحتوا برا

 دست به انسان فطرت به توجه و اجتهاد راه از تنها کيتکن حجاب خرق

 دیآ یم

 و یاعتقاد یها شهیر به هم باز او. گردد یم راهکار دنبال به کیتکن تیوال بر غلبه یبرا ینیآو
 که دهد یم ارائه ییراهکارها... و تقوا اجتهاد، مانند یکلمات فیبازتعر با و گردد رمیب خود یحکم
 .ردیگ یم کمک اجتهاد ریتعب از ابتدا او .اند ینظر د،نباش یعمل هکنیا از شیب گاه البته
داشتن در علوم  با تخصص یمساو زین - یانسان ای یاعم از تجرب - یدر علوم رسم اجتهاد»

 نیو جامع نسبت به اسالم است و بدون ا یکاف یاجتهاد در علوم، وجود معرفت ی. شرط کافستین
باشد که  یاتیبه غا یمنته دیعمل با ۀچراکه کاربرد علوم در صحن ؛شود یشرط، اجتهاد محقق نم

 .(97 :لفا 5999 ،ینی)آو «ریموردنظر اسالم است و الغ
 نمایسنکه آ یبرا» :کند یم اشاره تقوا به کیتکن حجاب خرق یبرا یراهکار منزلۀ به سپس او
 انسان که تقواست همان یاصل شرط. شود خرق نمایس کیتکن حجاب دیبا دیدرآ اسالم خدمت در
 از خروج راه تنها. شود یم گشوده قلب بر زین حکمت یدرها اخالص با و رساند یم اخالص به را
 ن،یمتق حکمت نور پرتو در آنگاه و تقواست نخست غرب، کیزیمتاف از گذشت و کیتکن تیوال
 .(535الف:  5999، آوینی« )ستنینگر آن عناصر و اجزا و آثار و لوازم و غرب تمدن به

در  خواهد یکه م یینمای. او معتقد است ساندازد ینظر م« فطرت»مرحله به  نیدر ا ینیآو
را  نمایس تیجذاب ۀشیرا به فطرت انسان بگرداند. او ر شیخطاب خو یرو دیباشد با نیخدمت د
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 . ...است افتهیدر فطرت ما  ییزهایآو در آنجاست که چنگ نمایس تیجذاب» :ابدی یم نیدر هم زین
را اغلب در جهت  یصفات فطر نیمحقق شده است ا ایونه که اکنون در دنگآن نمای)هرچند( س

 ،ینی)آو« را با انسان بنا نهاده است شیخو ۀاساس رابط نیخوب شناخته و بر هم ،یبشر یها ضعف
 .(6-۱ :فال 5999

 ۀاست. او در مقال چکاکیه ینمایبر فطرت، س یمبتن ینمایس یبرا ینیآو قیدامصیکی از 
 یروح ۀتجرب ایو سلوک  یاز تفکر حضور یشکل یرا دارا چکاکیه ینمایس «چکاکیعالم ه»
و  ریگوست و عالم او باورپذ داستان چکاکیه ینمایس یازطرف .(90۱ب:  5999 ،ینی)آو داند یم

ت برتر و عادل بر سرنوش ۀاراد کی کیتراژ  ۀطریفرد است. عدالت و انصاف و س  منحصربه
 عیاز فرهنگ تش یعناصرشود آوینی  سبب میست که او یها لمیف یها یژگیو گریکاراکترها، از د

بود که توجه او  چکاکیه یها لمینکات ف نیتر . تحول و عدالت مهمدببین افتهی یتجل شرا در آثار
 ممنوعه میحر وارد چکاکیه که کند یم حیتصر ینیآو .(909 ب: 5999آوینی، ) کرد یرا جلب م

 .(955 ب: 5999آوینی، ) شود ینم است طانیش نیسرزم که

 یريگ جهينت

گفتن از تمدن اروپایی،  معاصر، پس از درک مفهوم تمدن و سخن ۀمتفکران اروپایی در دور
موازات طرح مباحثی  بهنیز متفکران مسلمان پس از آن . بحث کردندتمدن اسالمی نیز  دربارۀ
هفتم قرن نوزدهم به تمدن  ۀچهارم تا ده ۀاز ده ،تمدن در غربنگاری  تمدن و آغاز تاریخ ۀدربار

آن را تبیین تمدن اسالمی،  ۀهشتم این قرن با نگارش آثاری دربار ۀو از ده کردند اسالمی توجه
شدن  رایج با است.  بیستم  تـمدن مـربوط بـه قرن دربارۀبیشتر تعاریف متفکران غربی اما  کردند؛
تعریف اصطالحی  شروع بهد در متون گوناگون فارسی، متفکران ایرانی تمدن در معنای جدی ۀواژ

 کردند.تمدن نیز 
  انسانی است. هر  و دستاوردهای  شـهر  ، تـوجه بـهاند برآیند تعاریفی که بـرای تـمدن ارائه شده

مبانی فـکری بـنیادین  بهاز یک سو،  که. این دستاوردها آورد یمتمدن دستاوردهای خود را پدید 
 به اند، وابستهمتمدن  ۀشـرایط جغرافیایی و اجتماعی جامع به  و ازسـوی دیگـر  متمدن ۀجامع
ها،  تمدن ۀدستاوردهای ویژیکی از . کنند یکمک م یانسان  جوامع یتیو هـو یفـرهنگ یبند دسته

هر تمدن، هنر  یفضا رد افتهی بسط هنر .است آن تمدن ۀژیوهنرهای  و تولیدات فکری و ادبی
های  انسان گرفتن ازتأثیربا ها عموماً  تمدنخود دارد.  درآن تمدن را  یها صهیاست که خص یا ژهیو

ترین هنرهای  جامعمنزلۀ  . در هنرهای جدید، سینما بهمجهزندبه ابزار روز  ،بینی روشن جدی با جهان
فیلم معاصر  ۀباشد. در نظری ملتیا  نمایش هویت اختصاصی یک فرهنگ ۀتواند وسیل روز می
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نامیده شده و موضوع بحث  یمل ینمایس ،است یمل تیهواین  ۀدهند بازتابکه  یینمایس
 .پردازان مختلف قرار گرفته است نظریه

در این باره مباحثی را  ست کهپردازان بومی سینما سیدمرتضی آوینی نیز یکی از معدود نظریه
گردد. او  های سینما برمی بندی گونه سینما، به پیش از دسته ۀردربا اومطرح کرده است. بنیاد فکری 

توان آن را از ذات خود جدا  معتقد است ذات سینما غربی است و نمی و کند از ذات سینما آغاز می
کرد. با وجود این او در پی کشف ابعادی از سینما بود که قابلیت بیان مفاهیم دینی و بازنمایی 

 یروزیبه پ رانیدر ا یکه انقالب اسالم درک یم یزندگ یدر زمان ینیآود. نهویت ملی را داشته باش
 یینمایس شتداشته باشد و تالش دا رو  شیاز تحوالت پ یدرک درست دیکوش یو مبود  دهیرس

را  یو انقالب اسالم بودمعتقد « عالم یتحول باطن»به  ینیبگذارد. آو هیتحوالت پا نیمتناسب با ا
 انیآن پا یدرون تیاسالم و معنو یریکه با فراگ یعصر ؛ستدان یم خیاز تار یا تازه ۀآغاز دور
 یدیجد ۀکامل، دور یعصر تازه و انسان نیا ۀندینما منزلۀ به ینی. به اعتقاد او امام خمافتیخواهد 
 یمسلمان معتقد به انقالب اسالم کینهاده است. او از موضع  انیبن ایانب خیسو با تار را هم خیاز تار

 .دیآ یو به چه کار ما م ستیچ نمایکه س دیپرس یم
مباحث  ۀاما در ایران عمد ؛پرسش از ماهیت سینما در فرهنگ غربی چندین دهه قدمت دارد

ها بوده است. از زمان ورود سینما به ایران،  برداری از آرای غربی نظری این حوزه، ترجمه یا گرته
ویژه در نسبت با هویت  ماهیت سینما )به ۀی دربارتأمالتی از جنس آرا و نظریات سیدمرتضی آوین

 .اسالمی( طرح نشده بود - ایرانی
 نمایس معتقد است او. کند یم یطراح یفکر ستمیس کی ،یمل ینمایس به یابی دست یبرا ینیآو
 توان اما می ؛کرد جدا خود ذات از توان ینم را نمایسو  ذات غرب است نیو منشأ ادارد ذات 
را کشف  نمایس یغرب تیهو از عبور و جوهره ریتسخ یها راه از یکی اوکرد.  ریآن را تسخ ۀجوهر
معتقد  او. داند یم شیخو خیو استفاده از آنها در جهت فرهنگ و تار نمایس ۀناشد کشف یها تیقابل

و با  رسد یبه اخالص م یتقوا، آدم قیتقواست. ازطر ک،یخرق حجاب تکن یاست شرط اصل
 .شد رهیبر تمدن غرب چ توان یم نگونهیو ا شود یحکمت بر قلب گشوده م یاخالص درها

 ستیغرب ن خیما در امتداد تار خیمعتقد بود تار زیرا ؛دانست یاز غرب را مذموم م دیتقل ینیآو
تمدن  دیاز موال یکی نمایاگرچه س در جهان آغاز شده است. یا عصر تازه ،یو با انقالب اسالم

. رفتیخواهد پذ یانقالب اسالم یمتناسب با مبان یگریصورت د ،یخیتار ریس نیاست، در ا یغرب
 .غرب باشد ینمایس یخیدر امتداد تار تواند ینم یانقالب اسالم ینمایس

نگر او به سینما و متعلقاتش  آوینی مشهود است، نگاه کلی نظریهای  ارچوبهآنچه در چ
این اما  ؛اوست نظریات قوت اصلی خورد که است. در این کلیت، فضای منسجمی به چشم می



 91 /  ...سینمای ملی به منزله هنر تمدن ساز

 ی دچارگاه  شده است که مختلفی های صدور احکام کلی و قطعی در زمینه سببنگری  کلی
عملی  ۀنام های خود را از سطح کلیات نظری به سطح شیوه کند نوشته . او تالش میاند تناقض

تدوین و نامه،  نظیر فیلم ی سینماییها از برخی تمهیدات و تکنیک برای این منظورو نزدیک کند 
 .گیرد خود بهره می های نظریهتبیین  برایمیزانسن 

گشت که آن معیارهای  دنبال مصادیقی می بهآوینی به معیارهایی درون خودش رسیده بود و 
 هایی را برای سینمای چه افق دریافت که آوینی توان امروز میدرونی را برای دیگران بازگوید. 

 های نمونه توان می انقالب از پس سینمای به نگاهی با است و داشته نظر در اسالمی انقالب
چینی  اما تا فصل ثمردهی و خوشه ؛مشاهده کردرا های اثباتی و ایجابی  درخشانی از این رویش

 .الزم است یهنوز کوشش بسیار
 

 منابع
 

 ( 5966ابوالحسنی، سید رحیم): تحقیقات  ۀتهران: پژوهشکد ،های هویت ایرانی لفهؤتعیین و سنجش م
 استراتژیک.

 مجله« الدین اسدآبادی اسناد تاریخی تازه از سیدجمال» (:5915) الدین اسدآبادی، سید جمال ،  
 .۱3ـ  10مارۀ ششم، صص ش ، هایی از مکتب اسالم درس

 ( 5969اسفندیاری، شهاب) :«5969شهریور  ۱، بانی فیلم، «لۀ سینمای ملیئآوینی و مس 
 __________ (5937): «9-9 صص ،5309، اصفهان زیبا، شمارۀ «سینمای دینی. 
 __________ (5939): تهران: سروش. ،مسعود اوحدی ۀترجم ،شدن سینمای ملی و جهانی 
 ترجمه منصور انصاری ،ناسیونالیسم: نظریه، ایدئولوژی، تاریخ :(5969دی ) ۔اسمیت، آنتوتی، 

 .مطالعات ملی ۀسسؤتهران: م
 نامۀ  تأثیر گفتمان انقالب اسالمی بر هویت ملی در ایران، پایان :(5930سمانه )خانی،  افضل

 حقوق و علوم سیاسی. ۀطباطبایی، دانشکد دانشگاه عالمه ،ارشد رشتۀ علوم سیاسی کارشناسی
 اآو :تـهران ،باقر مـؤمنی تدوین،  مقاالت (:5915)  آخـوندزاده، مـیرزافتحعلی. 
 ( 5939آشوری، داریوش): تهران: آگه. ،یف و مفهوم فرهنگتعر 
 رواق، تهران: زدگی غرب :(5919احمد، جالل ) آل. 
 ( 5999آوینی، سید مرتضی): ساقی ، تهران:توسعه و مبانی تمدن غرب. 
 ___________ (5999 الف): )ساقی . تهران:آینه جادو)جلد اول.  
 ___________ (5999ب)ساقی تهران: .(. آینه جادو)جلد دوم. 
 ___________ (5996آغازی بر یک پایانالف .) .کانون فرهنگی هنر ایثارگران :تهران.  
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 ___________ (5996ب)ساقی تهران: .(. آینه جادو)جلد سوم. 
 ___________ (5993 حلزونالف .) ساقی تهران: .دوش های خانه به. 
 ___________ (5993  .)ساقی تهران: .رستاخیز جانب. 
 ___________ (5960« .)90،  نقد سینما، شمارۀ «سینما و تاریخ سینما 

 ___________ (5965فردایی دیگر: مجموعه مقاله .):ساقی ، تهران. 
 ( 5999آوینی، سیدمحمد): کانون فرهنگی هنر ایثارگران :تهران ،مرتضی و ما. 
 ( .5996بشیریه، حسین): اسی سیاسیشن سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه ۀمدنی و توسع ۀجامع ،

 تهران: علوم نوین.
 ( .5960پای لوسین و دیگران) :سروی،  غالمرضا خواجه ۀها در توسعۀ سیاسی، ترجم ها و توالی بحران

 .یدمطالعات راهبر ۀتهران: پژوهشکد
 ( 5965جنکینز، ریچارد): تهران: شیرازه.  ،تورج یاراحمدی ۀترجم ،هویت اجتماعی 
 ( 5966چوآی، جینهی): «75، شمارۀ 50، ترجمۀ فریده آفرید، زیباشناخت، سال «پندار سینمای ملی ،

 .599-5۱9صص 
 ( .5993حاجیانی، ابراهیم): «ۀنام فصل، «شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه تحلیل جامعه 

 .1ۀ ، شمار7مطالعات ملی، سال 
 __________ (5966): تحقیقات استراتژیک.  ۀشکدتهران: پژوه ،شناسی هویت ایرانی جامعه 
 ____________ (5919). حکمت :تهران .عصر اوتوپی.  
 ____________ (5913). بنیاد فرهنگ و هنر ایران :تهران .فلسفه چیست.  
 ____________ (5995). مرکز فرهنگی عالمه  :تهران .انقالب اسالمی و وضع کنونی عالم

  .طباطبایی
 ____________ (5996). نشر ساقی تهران: .فرهنگ، خرد و آزادی. 
 ( .نظریۀ جنبش5965دالپورتا، دوناتال .)  های اجتماعی. ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: فرهنگ

 معاصر.
 انقالب اسالمی. :تهران .تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام (.5997. )دورانت، ویل 
 کشور یزیو برنامه ر تیرین مدسازمانامۀ دهخدا. تهران:  (. لغت59۱5اکبر. ) دهخدا، علی. 
 ( .مشکل هویت ایرانیان امروز. تهران: نشر نی.5967رجائی، فرهنگ .) 
 (، 5)9 انه،ی. مطالعات خاورمیتمدن اسالم ندهیو آ ی(. قواعد تمدن ساز5999القلم، محمود. ) عیسر

153-197.  
 ( آسیا در برابر غرب5996شایگان، داریوش .). :امیرکبیر. تهران 
 ،تهران: قلم.تاریخ تمدن،  (.5919علی. ) شریعتی 
 قاهره: معالم الحضارۀ فی اإلسالم وأثـرها فـی النـهضۀ األوربی (.7057. ) ناصح  علوان، عبداهلل .

 .دارالسالم للطباعۀ والنشر والتوزیع والترجمۀ
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 ( .گفتارهایی درباره جامعه شناسی هویت در ایران. تهران: مو596۱گودرزی، حسین .) سسه مطالعات
 ملی.

 __________( .چشم اندازهای جهانی، ترجمۀ محمدرضا جالیی پور، 596۱گیدنز، آنتونی .)
 تهران: انتشارات طرح نو.

 ( .هویت ایرانی در آستانه سده بیست و یک. اطالعات سیاسی 5999مجتهدزاده، پیروز .)-  ،اقتصادی
 .573-590، شماره 57سال 

 ( .5997مطهری، سید مرتضی .).خدمات متقابل اسالم و ایران. تهران: صدرا 
 16(، 9، همشهری خردنامه، سال دوم)شماره «سانی دربرابر واقعیت آینه(. »5961نیا، حسین ) معززی-

13 
 ( .فرهنگ فارسی معین. 5967معین، محمد .)وب ص ن : م ران ه ت . 
 کیا  اند تا ابراهیم حاتمیم آوینی باید منتظر می(. »593۱زاده، ناصر ) پور، وحید و هاشم یامین

، 95زاده(، نقد سینما، شماره  گفتگو با محمدامین نوروزی و سید سعید هاشم«)هایش را بسازد فیلم
۱0-۱9 

 ( 5993یوسفی، علی): «نامۀ مطالعات ملی،  فصل ،«ها ها و چالش فرهنگ و هویت ایرانی، فرصت
 شماره چهارم.

 ________ (5960): «نامۀ مطالعات  فصل ،«آن بر هویت ملی اقوام در ایران ثیرأقومی و ت روابط بین
 ، 6شمارۀ ، 7سال ملی، 

 Crofts, Stephen (9002), Reconceptualising National Cinemas, In Vitali, V. & p. 
Willemen(Eds.) Theorising National Cinema, Bfi, London 

 
 Elsaesser, T. (9001). European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam: 

NLD: Amsterdam University. 
 

 Guizot, François. (9381). Histoire de la civilisationen France. Paris: L, Hauman et Cie. 
 Jameson, F. (9113). Notes on Globalization as a Philosophical Issue. In Jameson, F. & 

M. Miyoshi (Eds.) The Culture of Globalization. Durham: Duke University. 
 

 Lyden, John C. 9008. Film as Religion: Mytbs, Morals and Rituals. New York: New 
York University Press. 

 

 Rosen, p. (9002). History, Textuality, Nation: Kracauer, Burch and Some Problems in 
the study of National Cinemas. In Vital, V. & P. Willemen (Eds.). Theorising National 
Cinema. London: BFI.  

 

 Spengler, Oswald. (9199). The decline of the west, translation by Charles Francis 
Atkinson. New York: Alfred A, Knopf INC. 

 

 Thompson, Andrew. (9009). National Identities and human agncy, the sociological 

Review, Vol 41, No.9,  
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6 

چهارچوبی برای ارزيابی نظام نوآوری 

اقتضائات فناورانۀ فتوولتائیک ايران، با تأکید بر 

 کشورهای در حال توسعه 

 5زاده محمد اسماعيل

 7*دکتر سيامک نوری

 9احمدی دکتر عليرضا علی

 ۱زاده دکتر حميدرضا نورعلی

 چکيده

سرعت در دنيا در حال  های تجدیدپذیر، به استفاده از فناوری فتوولتائيک، یکی از فناوری
العاده برای  دليلِ داشتن ظرفيت فوق گسترش است. ایران کشوری در حال توسعه است که به

مندی از این فناوری، تالش زیادی را انجام داده است؛ اما با مشکالت در مسير توسعۀ این  بهره
مواجه است. در این مقاله قصد بر آن است که چهارچوبی برای ارزیابی مشکالت موجود فناوری 

به  باتوجهدر مسير توسعۀ این فناوری، با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه ارائه شود. 
های موجود برای ارزیابی نظام نوآوری فناورانه مبتنی بر تجارب کشورهای  اینکه اغلب مدل

های فعلی در نظر گرفته نشده  ته بودند و اقتضائات کشورهای در حال توسعه در مدلیاف توسعه
های ارزیابی کارکردها بازنگری شود. درنتيجه کارکردهای توسعۀ  بود، تالش شد تا شاخص

                                                           
گذاری  صنعت، پژوهشگر پژوهشکدۀ سياست و علم دانشگاه فناوری و علم گذاریسياست دکترای دانشجوی 7

 دانشگاه شریف
 (مکاتبات مسئول) صنعت و علم دانشگاه صنایع مهندسی دانشکدۀ علمیهيئت عضو 2
 صنعت و علم دانشگاه پيشرفت مهندسی دانشکدۀ علمی هيئت عضو 9
 صنعت و علم دانشگاه پيشرفت مهندسی دانشکدۀ علمیهيئت عضو 4
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های ارزیابی برای آنها  گيری بازار ازجمله کارکردهایی بود که شاخص دانش، بسيج منابع و شکل
 دوباره بررسی شد.

 نظام نوآوری فناورانه، فتوولتائيک، کارکردهای نظام نوآوری. :واژهکليد
 
 

 مقدمه

امروزه مباحث مربوط به انرژی در جهان با حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در تمام ابعاد 
روز در حال  شود. اهمیت پژوهش در حوزۀ انرژی روزبه اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیگیری می

های مربوط به آن برای تمام کشورها ضرورت راهبردی خاص دارد. ایجاد  شافزایش است و پژوه
های  های مستمر برای کسب مزیت رقابتی در حوزۀ فناوری های فناورانه و نوآوری قابلیت
های نوآوری فناوارنه در این حوزه و ایجاد تحرک  گیری نظام های تجدیدپذیر نیازمند شکل انرژی

(. تحقق این امر همچنین Suurs, 7003: 76تأثیرگذار بر آنهاست ) و پویایی در عوامل کارکردی
موجبِ آن بتوان  نیازمند نگاهی جامع و سیستمی به همۀ بازیگران، نهادها و روابط بین آنهاست تا به

های  ها، به مزیت رقابت پایدار و تحقق سیاست کردن موانع و تقویت محرک با شناسایی و برطرف
 تجدیدپذیر دست یافت.  های آتی توسعۀ انرژی

های فسیلی، کشورها را بر آن داشته  محیطی و محدودیت در استفاده از انرژی مشکالت زیست
های پاک و تجدیدپذیر قرار  است که برای تأمین انرژی موردِنیاز خود، تمرکز خود را بر انرژی

شود که در  ر نظر گرفته میهایی د عنوانِ یکی از فناوری دهند. در این میان، فناوری فتوولتائیک به
محیطی و مخرب  تواند آثار زیست های پاک و تجدیدپذیر پتانسیل فراوانی دارد و می تولید انرژی

(. کشور ایران Palm, 7051: 5۱1های فسیلی برای تولید برق را برطرف کند ) استفاده از سوخت
 Pناوری فتوولتائیک دارد عنوانِ کشوری در حال توسعه ظرفیت فراوانی برای استفاده از ف به

Alamdari, O Nematollahi, & AA Alemrajabi, 7059: 967  که با هدف تأمین انرژی )
های  هایی که در سال موردِنیاز خود، تمایل به پیشرفت در این فناوری دارد؛ اما برخالفِ فعالیت
و خلق نوآوری فناورانه  اخیر در این زمینه داشته است، هنوز موفقیت چندانی در توسعۀ این فناوری

نداشته است؛ از این رو در این مقاله تالش خواهد شد تا با استفاده از چهارچوب نظام نوآوری 
فناورانه، به ارائۀ چهارچوبی برای ارزیابی نظام نوآوری فناورانۀ فتوولتائیک در ایران پرداخت تا با 

عۀ نظام نوآوری این فناوری وجود کارگیری از آن، مشخص شود که چه مشکالتی در مسیر توس به
 دارد. 
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های کارآمد برای ارزیابی نظام نوآوری فناورانه، استفاده از روش ارزیابی  یکی از روش
( معرفی کردند که آن 7000کارکردهاست. مفهوم کارکردهای سیستم را جاکوبسون و جانسون )

 ,Negroد سیستم تعریف کردند )ها در عملکر ای از مؤلفه صورتِ نقش یک مؤلفه یا مجموعه را به

Hekkert, & Smits, 7009: 79ها و تعامالت  (. کارکردهای یک نظام نوآوری مربوط به ویژگی
ها و قوانینی  شبکه -ها ها و سایر سازمان نظیر بنگاه-بین عناصر یک نظام نوآوری مانند بازیگران 

 (.Edquist, 7005: 7۱9د )که مختص یک نظام یا مشترک بین چند نظام نوآوری هستن هستند
شده، مشخص کند  تواند وضعیت نظام نوآوری را در یک لحظۀ زمانی تعیین حلیل کارکردها مین
(Wieczorek & Hekkert, 7057: 67انتظار می .)  رود که هرچقدر کارکردهای نظام نوآوری

توسعه، انتشار و های بهتری برای  بیشتر محقق شود، آن نظام عملکرد بهتری داشته باشد و فرصت
(؛ از این رو برخی محققان تالش Negro et al., 7009: 79) های جدید پیدا کند سازی فناوری پیاده

کردند برای ارزیابی مشکالت نظام نوآوری بر کارکردهای آن تمرکز کنند و با ارزیابی کارکردها 
 ,Hellsmarkوضعیت و نقاط قوت و ضعف نظام نوآوری مدِنظر خود را شناسایی کنند )

Mossberg, Soderholm, & Frishammar, 7059: 903( ؛)Tigabu, Berkhout, & Beukering, 

 & ,M. P. Hekkert, Suurs, Negro, Kuhlmann(؛ ) Negro et al., 7009: 79(؛ )975 :7051

Smits, 7009: ۱75( ؛)Chung and Yang, 7059: 59.) 
ه دهند ئاز کارکردهای نظام نوآوری ارامحققان بسیاری تالش کردند تا لیست جامعی 

(Edquist, 7001: 537( ؛)Negro et al., 7009: 79) ؛ (Bergek, Jacobsson, Carlsson, 

Lindmark, & Rickne, 7006: ۱51) چهارچوب ارزیابی کارکردهای نظام نوآوری در ادبیات .
وجود دارد؛ اما با بررسی  خوبی تشریح شده است و مطالعات تجربی بسیاری نیز در این زمینه به

یافته انجام شده  شود که اغلب این مطالعات در کشورهای توسعه تر این شکاف آشکار می عمیق
یافته طرح شده است و اقتضائات  به اقتضائات کشورهای توسعه است و اغلب این کارکردها باتوجه

(؛ از Edsand, 7059: 57کشورهای در حال توسعه در این کارکردها، در نظر گرفته نشده است )
این رو معیارهایی که برای ارزیابی کارکردهای نظام نوآوری در این مطالعات ذکر شده است، 
توانایی سنجش درست کارکردها در کشورهای در حال توسعه را ندارد و نیازمند تعدیل و تغییر 

 در معیارهای آن است.
هارچوبی برای ارزیابی نظام نوآوری شده، هدف این مطالعه ارائۀ چ به مطالب گفته باتوجه

عنوانِ کشوری در حال توسعه، با استفاده از رویکرد ارزیابی  فناوارنۀ فتوولتائیک ایران، به
کارکردی است. سؤال پژوهش ما این است: کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در کشورهای در 

ونه باید آنها را سنجید؟ بنابراین یافته دارد و چگ هایی با کشورهای توسعه حال توسعه چه تفاوت
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گرفته در ایران در زمینۀ انرژی  های شکل برای دستیابی به این هدف ابتدا مروری بر توانمندی
شده در  های استفاده گیرد. سپس به بررسی شاخص فتوولتائیک، بعد از انقالب اسالمی انجام می

شود  م نوآوری و کارکردهای آن تشریح میابتدا نظا وشود؛ از این ر ارزیابی کارکردها پرداخته می
های پیشنهادی برای بهبود ارزیابی کارکردهای نظام نوآوری با درنظرگرفتن اقتضائات  و شاخص

 شود.  کشورهای در حال توسعه ارائه می
 

 پيشينۀ نظری 

 های فتوولتائيک بعد از انقالب اسالمی ایران فناوری

ترشدن صنعت و فناوری، نیاز بشر به منبع انرژی  چیدهبا گذشت زمان و بر اثر رشد جوامع و پی
برداری وسیع از منابع فسیلی را ناگزیر کرده است. در دنیای  شدت پیدا کرده و کشف و بهره

ها و تهدیدات روزافزونی  ها و آسیب امروزی، انفجار جمعیت، ارتقای سطح زندگی و رفاه انسان
کند، ادامۀ این روند را  زیست وارد می ه طبیعت و محیطهای فسیلی ب رویه از انرژی که استفادۀ بی

گذاران انرژی  غیرممکن ساخته است و لزوم توجه به منابع جایگزین را بیش از پیش برای سیاست
مطرح کرده است. بدین ترتیب کشورها با نگاهی دوباره به خورشید، باد، امواج و سایر منابع 

به منابع فسیلی هستند. در طی چند سال گذشته روند ناپذیر در پی کاهش وابستگی خود  پایان
ویژه در کشورهای صنعتی با سرعت زیادی در حال افزایش  استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به

 بوده و این کشورها به دنبال افزایش بیشتر سهم منابع تجدیدپذیر در سبد انرژی خود هستند. 
ویژه در کشورهای در حال  کردن تقاضای انرژی به های تجدیدپذیر برای برآورده منابع انرژی

(. سیستم فتوولتائیک یکی از Pfeiffer & Mudler, 7059: 763توسعه ظرفیت زیادی دارند )
های  های گوناگونی با ظرفیت های نو است و تاکنون سیستم ترین کاربردهای انرژی پرمصرف

بردهای مستقل از شبکه و کاربردهای مختلف )چند وات تا چند مگاوات( در دو کاربرد عمدۀ کار
اندازی شده است. حدود دو دهه پس از ورود  متصل به شبکه در سراسر جهان نصب و راه

های فتوولتائیک به عرصۀ عمومی تولید انرژی، ارتباط تنگاتنگ سیاست و منابع انرژی،  سلول
شده با افزایش تولید  نجامها شده است. طبق برآورد جهانی ا گیری از این سیستم موجب رشد و بهره

های فتوولتائیک، میانگین قیمت آنها با ضریب دو در پایان هر دو دهه کاهش یافته است؛  سیستم
های  درصدی به سیستم10های انرژی با رشد ساالنۀ  ترین روند رشد در فناوری طوری که سریع به

 ۀسان حوزۀ خورشیدی، آیندفتوولتائیک متصل به شبکه تعلق پیدا کرده است. بسیاری از کارشنا
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زیرا با بهبود فناوری و افزایش راندمان و  ؛کنند بینی می های فتوولتائیک را بسیار روشن پیش سیستم
های فتوولتائیک و پذیرش  رسیدن این فناوری، شاهد کاهش قیمت انرژی تولیدی از سیستم بلوغ به

 اهیم بود. تر آن در کاربردهای مستقل و متصل به شبکه خویشاجتماعی ب
های مختلف، ازجمله وزارت نیرو و وزارت نفت و... موظف به حمایت از  در ایران نیز دستگاه

ی، یهای بادی، خورشیدی، زمین گرما گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی
ن (. شواهد نشا5963اند )قانون اصالح الگوی مصرف انرژی،  توده شده آبی، دریایی و زیست

تاکنون  ،پتانسیل ایران برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بسیار زیاد است اگرچه دهد که می
 باالی نگرفته است. محدودیت منابع فسیلی، رشداز آنها صورت برداری  ای بهره شایسته نحوِ به

صادرکنندگان مهم نفتی در  ۀشدن کشورمان از جرگ انواع انرژی در ایران، خارج ۀمصرف ساالن
 شود که در صورتِ شدن درآمدهای ناشی از صدور نفت باعث می اواخر قرن حاضر و بالطبع کم

تأثیر قرار بگیرد.  جدی تحتِ طور کشور به ۀهای الزم، روند توسع ریزی و پیشرفت برنامه نبودِ
فرایندهای مصرف و  درصد از کل انرژی در11فتن قریب به کارایی فنی و اقتصادی و هدررَنا

محیطی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و باالبردن بازده و  زیست ۀمشکالت فزایند
 د. کن پیش آشکار می از وری انرژی را بیش بهره

های تجدیدپذیر در کشور،  به برخورداری از پتانسیل مطلوب و مناسب انرژی باتوجه
رسد.  منبع ارزشمند و خداداد موجه به نظر میمنطقی این  ۀخصوص انرژی خورشیدی، توسع به

های  خورشید، استفاده از سیستم صورت مستقیم از های تولید انرژی الکتریکی به یکی از روش
ترین روند رشد را در  های فتوولتائیک در جهان که سریع فتوولتائیک است. رشد روزافزون سیستم

رویکرد مناسب  کارگیری بهاهمیت  ۀدهند ان، نشدهای تجدیدپذیر در حال حاضر دار میان انرژی
ها  کارگیری این سیستم ها در کشورهای مختلف است. از دالیل ضرورت به این سیستم ۀتوسع برای

 شود. اشاره می در ادامه اهبرخی از آن به د کهکرتوان به موارد متعددی اشاره  در کشور ایران می
که کشور ما را از بسیاری از کشورهای  برخورداری از پتانسیل عظیم خورشیدی در ایران

ترین دلیل ضرورت استفاده از این انرژی است. ایران روی کمربند  مهم ،دکن جهان متمایز می
قدرت و  خورشیدی جهان قرارگرفته است و یکی از کشورهایی است که از تابش نور خورشید با

گیری از این انرژی است. همچنین  و از مناطق بسیار مستعد برای بهرهاست توان مطلوب برخوردار 
ساخت  ۀاولی ۀماد عنوانِ درصد خاک کشور به30معادن سیلیس با غنای باال در  ۀوجود منابع اولی

های  وسیع در کشور جهت نصب سیستم ۀاستفاد یهای ب های فتوولتائیک، وجود زمین سلول
های  برداری از نیروگاه جای بهره های خورشیدی به خورشیدی، امکان جایگزینی تدریجی سیستم

های فسیلی در کشور، افزایش امنیت انرژی، تأثیر بر اشتغال  سوخت ۀافزود فسیلی و افزایش ارزش
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پایدار،  ۀمحیطی و قابلیت توسع مخرب زیست آثارکرده، نداشتن  ویژه در سطح نیروهای تحصیل به
های سراسر  زایی، سودمندی برای اقتصاد ملی، تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکه قابلیت اشتغال

ها از دید کالن در  پذیری استفاده از این سیستم انتقال انرژی از دیگر عوامل موجود در توجیه
کان تولید در هر مکان و ام نظیرِ دارند؛ های فتوولتائیک مزایایی کشور هستند. از دید فنی نیز سیستم

های  به سیستم نداشتنهای نصب، قابلیت تولید در محل مصرف و نیاز سازگاری با توپولوژی محل
های مربوطه، توان خروجی  انتقال و توزیع، توانایی تولید انرژی بدون مصرف سوخت و هزینه

بودن نصب،  آسان سازی انرژی و در آخر، کننده، توانایی ذخیره متنوع متناسب با نیاز مصرف
های  به هزینه گذاران بر این باورند که باتوجه عملکرد و نگهداری. از سوی دیگر برخی از سیاست

های خورشیدی، وجود منبع فسیلی فراوان و ارزان در  بودن فناوری و گران زیاد ۀگذاری اولی سرمایه
ها و... ورود گسترده به این  ها و پروژه انجام طرح برایکشور، کمبود اعتبارات دولتی موردنیاز 
مدت،  شده در این حوزه، در افق کوتاه به مطالعات انجام حوزه به مصلحت کشور نیست. باتوجه

ها و صنایع  تدریجی و پایش مستمر تحوالت فناوری ۀاستراتژی توسع کارگیری بهکشور باید با 
های  شور، ترویج آموزشهای صنعتی فتوولتائیک موجود در ک فتوولتائیک در جهان، حفظ ظرفیت

 منظورِ های خورشیدی با مقیاس کوچک به گذاری حداقلی در ایجاد نیروگاه تخصصی، سرمایه
های تحقیق و توسعه، تأسیس  یادگیری، کسب مهارت، پرورش نیروی انسانی و انجام فعالیت

 کاربردی آن دست به اقدامات الزم بزند. ۀها و مراکز تست مرجع و توسع آزمایشگاه
اقتصاد مقاومتی که کاهش وابستگی به  دربارۀبه فرمایشات مقام معظم رهبری  همچنین باتوجه

ضرورت ترغیب و  ،ارکان اصلی آن است عنوانِ حداکثری از توانمندی داخلی به ۀنفت و استفاد
 شود. فتوولتائیک احساس می ۀمند نوآوری در حوز تشویق نظام

احداث نیروگاه و  ۀهایی هرچند اندک در حوز ، موفقیتدوم عمر انقالب اسالمی ایران ۀدر نیم
میزان نیروگاه های فتوولتائیک  ۀدهند تولید برق خورشیدی صورت گرفته است. جدول زیر نشان

 در ایران بعد از انقالب اسالمی است.
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 5برداری رسیده به بهره های خورشیدیِ نیروگاه

سال  نام نیروگاه ردیف
 برداری بهره

 نامی )مگاوات(ظرفیت 

 0009 5967 مولد خورشیدی طالقان 1

 0007 5966 مولد خورشیدی تبریز 2

 007 593۱ مولد خورشیدی ارومیه 1

 007 593۱ مولد خورشیدی اردبیل ۹

 0015 5939 خورشیدی آترین ایرانیان ۱

 005 5939 مولد خورشیدی زنجان 6

 007 5939 مولد خورشیدی سمنان 9

 9 5931 فارس خورشیدی خلیج 8

 9 5931 خورشیدی امیرکبیر ۴

 9 5939 9همدان  خورشیدی 11

 9 5939 ۱خورشیدی همدان  11

 9 5939 1خورشیدی همدان  12

 50 5939 خورشیدی جرقویه اصفهان 11

 50 5939 5خورشیدی ماهان 1۹

 50 5939 7خورشیدی ماهان 1۱

 50 5939 خورشیدی یزد 16

 0079 5939 خورشیدی پاک بنا 19

 0077 5939 خورشیدی تارا مشاور 18

 507 5939 خورشیدی آروند 1۴

 501 5939 خورشیدی سیمان شهرکرد 21

 5095 5939 د دامغانآبو وینخورشیدی  21

 0099 5939 خورشیدی ایران تابلو کرج 22

 ۱ 5939 خورشیدی بهناد انرژی پارس لیان 21

 9033 39-5935 واحدهای فتوولتائیک 2۹

 39های خورشیدی در سال  ظرفیت نیروگاهشود،  میاستنباط  باالطور که از جدول  همان
بلکه در  ؛در فناوری فتوولتائیک نبوده البته این رشد صرفاً .گیری رشد داشته است چشم مقدارِ به

                                                           
 7930 سال راهبردی مدیریت ویژۀ ایران برق صنعت تفصيلی آمار نيرو، وزارت آماری نامۀ سال: منبع 7
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معادل  5931خورشیدی تا سال  ۀشد برداری های بهره ها بوده است. ظرفیت نیروگاه مجموع فناوری
مگاوات افزایش یافته  90003این ظرفیت معادل  5939در سال  مگاوات بوده است که صرفاً 77071

افزایش ظرفیت نیروگاهی بوده است.  ۀتوجه و پیشرفت مناسب در زمین ۀدهند است. این نکته نشان
فناوری  ها متعلق به شده، مشخص نیست که چه میزان از این نیروگاه آمار تفکیک دِنبوبه  البته باتوجه
این است که  ،استنباط کرد باالتوان از جدول  ای که می هو چه میزان نیست. نکت است فتوولتائیک

سال )متوسط زمان الزم برای احداث  1یا  ۱های تشویقی برای احداث نیروگاه مربوط به  تسیاس
 نشان داده است.  5939نیروگاه( گذشته است که اثر خود را در سال 

 نظام نوآوری

( نسبت 5335توان به کارلسون و استانکیویچ ) ( را میTISر مفهوم نظام نوآوری فناورانه )ظهو
صورت  های فناورانه را بدین آنها نظام (. Benjamin, Kaplan, & Schroeder, 7059: 569) داد

اقتصادی و صنعتی و تحت یک  ۀپویایی از بازیگران که در یک زمین ۀشبک»اند:  دهکرتعریف 
برداری از فناوری  اند و در خلق، انتشار و بهره نهادی خاص با یکدیگر در تعاملارچوب هچ

 ۀاین مفهوم معمول برای تبیین نحو (.Carlsson & Stankiewicz, 5335: 501) «مشارکت دارند
توان آن را نظام  رو می از این د وشو ظهور، رشد و انتشار یک فناوری در یک جامعه استفاده می

 :M. P. Hekkert et al., 7009) یا نظام نوآوری فناورانه نیز نامید اوری مشخص ونوآوری یک فن

۱75.) 
ای انتشار یابد، وجود یک نظام  گسترده طورِ برای اینکه یک فناوری توسعه پیدا کند و به

کند. این یعنی یک نظام نوآوری فناورانه برای  خوبی عمل می که به نیاز است ای نوآوری فناورانه
های جدید،  های آن برای توسعه و انتشار فناوری قابلیت ناوری وجود دارد و هر نظام ازلحاظِهر ف

  (.Jacobsson & Johnson, 7000: 997) فرد است منحصربه

 کارکردهای نظام نوآوری

عوامل تأثیرگذار بر توسعه، انتشار و  ۀکه مفهوم نظام نوآوری مطرح شد، شناسایی هم زمانی
ها در نظام نوآوری، به یکی از موضوعات اساسی در این حوزه تبدیل شد.  استفاده از این نوآوری

زیرا  ؛دکننبه این منظور محققان در ابتدا تالش کردند عناصر ساختاری نظام نوآوری را مطالعه 
 نظام نوآوری شود ۀتواند مانع از توسع از عناصر ساختاری می ریکمعتقد بودند که ضعف در ه

(Carlsson, 5331: 501؛) ها صورت  هایی که برای ارزیابی این نظام رو بسیاری از تالش این از
ها( تمرکز  ها، نهادها یا روابط و شبکه های نوآوری )سازمان بر عناصر ساختاری نظام ،گرفته است



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   011

 ,Chaminade) اند دهکراس معرفی های مختلفی را بر این اس بندی اند و دسته دهکر

Intarakumnerd, & Sapprasert, 7057: 5۱93( ؛)Markard & Truffer, 7006: 903 ؛)
(Musiolik & Markard, 7055: 5351 ؛)مرور محققان دریافتند که برای ارزیابی نظام  اما به

مشخص شود که چه  احتصر بهبلکه باید  ؛تنها اکتفا به عناصر ساختاری کافی نیست ،نوآوری
شده  های انجام یکی از راهکارها، پرداختن به فعالیت .ددپیون ها به وقوع می رخدادهایی در این نظام

بودن  ارزیابی مناسب (.Edquist, 7005: 7۱9) داخل نظام نوآوری یا کارکردهای آن است
کارکردهای  های نوآوری بدون درنظرگرفتن تأثیرات فرآیندهای نوآوری یا ساختارهای نظام

سیستم ممکن نیست. ممکن است الزم باشد دقیق بدانیم که مقررات حاکم چگونه بر فرایند 
 Jacobsson) گذارند تا بتوانیم کشف کنیم کدام قانون خاص نیاز به اصالح دارد نوآوری تأثیر می

& Karltorp, 7059: 5563.) 
کند:  نوآوری مطرح می های هکرت سه دلیل را برای پذیرش رویکرد کارکردی در نظام

های نوآوری دارای ساختارهای نهادی مختلف  بین عملکرد نظام ۀنخست اینکه این رویکرد مقایس
نوآوری ارائه  ۀکنند مندتری را برای نگاشت عناصر تعیین دوم اینکه روش نظام ؛کند تر می را ساده

تواند  م اینکه این رویکرد میدهد و سو دهد و توان تحلیلی رویکرد نظام نوآوری را افزایش می می
 مشخصی از اهداف و همچنین ابزارهای سیاستی برای تحقق این اهداف را ارائه دهد ۀمجموع

(Negro et al., 7009: 79.) 
های نوآوری ذکر شده است،  ترین کارکردهایی که در بسیاری از مطالعات نظام ابتدایی

فعالیت در رأس رویکرد نظام نوآوری جای  است. این« یادگیری تعاملی»یا « فعالیت یادگیری»
اند:  های نوآوری ذکر کرده گیرد. ادکوئیست و جانسون سه کارکرد را برای قوانین در نظام می

دن کر ( فراهم9ها  ها و همکاری ( مدیریت تعارض7( تأمین اطالعات 5 ازطریقِ نامطمئنیکاهش 
سه کارکرد مختلف را برای  5لیتکام ۀنظری هایی برای نوآوری. مک کلوی براساسِ مشوق
ی که به تنوع های( خلق ابتکار7( حفاظت و تبادل اطالعات 5 ده است:کرهای نوآوری ذکر  نظام
گالی و توبال توجه خاصی به  (.McKelvey, 5339: 595) ( انتخاب بین راهکارها9انجامند و  می

سخت و کارکردهای نرم تمایز اند. آنها بین کارکردهای  دهکرهای ملی نوآوری  کارکردهای نظام
های  های سخت هستند )مانند سازمان آنها کارکردهای سخت نیازمند سازمان ۀگفت اند. به قائل شده
نهادهای نرم )مانند مؤسسات قانونی( اجرا  را که کارکردهای نرمی حال در ؛(R&D ۀاجراکنند

( تأمین خدمات 7)دولتی( و  R&Dهای  ( فعالیت5اند از:  ند. کارکردهای سخت عبارتکن می
اند  های تجاری و ادارات دولتی(. کارکردهای نرم عبارت علمی و فنی برای اشخاص ثالث )بخش

                                                           
7 evolutionary theory 
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 بارۀسازی مقرراتی در ( طراحی و پیاده9گذاری  ( سیاست7( توزیع اطالعات، دانش و فناوری 5از: 
 & Galli) سازی هماهنگ (1( گسترش فرهنگ علمی ۱ها، قوانین و استانداردها و غیره  پتنت

Teubal, 5339: 59.) 

ند از: ا که عبارت بندی کرد دسته نظام نوآوری را در چهار گروه اصلیهای  فعالیت، ادکوئیست
های طرف تقاضا، تدارک عناصر  های دانش برای فرایندهای نوآوری، فعالیت تأمین ورودی

 (.Edquist, 7001: 539) های نوآور هپشتیبانی خدماتی از بنگا، های نوآوری نظام ۀدهند تشکیل

شده در ادبیات موضوع،  اند با مرور کارکردهای معرفی دهکرسایر پژوهشگران نیز تالش 
 .M. P(؛ )Bergek et al., 7006: ۱51) بندی خود را از کارکردهای سیستم ارائه دهند دسته

Hekkert et al., 7009: ۱75 .)های  کارکرد را برای نظام این کار، هفت ۀدرنتیج هکرت و سایرین
 این پژوهش نیز همین کارکردهاست. ۀاند که مبنای مطالع نوآوری برشمرده

اندازی  های نظام نوآوری که مربوط به راه های کارآفرینانه: آن دسته از فعالیت فعالیت
 ؛های جدید است بخشی و آزمایش فناوری وکارها، تنوع کسب

های فنی، اجتماعی و  جنبه بارۀهای مربوط به یادگیری در دانش )یادگیری(: فعالیت ۀتوسع
  ؛های جدید اقتصادی فناوری

ها و فرایندهای نظام نوآوری که بر انتشار  ها: آن دسته از فعالیت شبکه انتشار دانش ازطریقِ
 ؛نظام تمرکز دارندگذاشتن منابع بین بازیگران  اشتراک اطالعات، ایجاد آگاهی و ظرفیت و به

های  فناوری ۀآیند بارۀبینی در دهی به سیستم: این کارکرد مربوط به ایجاد امید و خوش جهت
های جدید  های همراه با بخش و ریسک نامطمئنیجدید است. هدف این کارکرد همچنین کاهش 

 ؛است
توانند  یدهد که م ها و فرایندهایی را پوشش می فعالیت گیری بازار: این کارکردْ شکل
های جدید ایجاد کنند. این کارکرد، گسترش بازار یک فناوری جدید  را برای فناوری یهای هجاویژ

  ؛دهد دن معیارهای حفاظت از رقابت افزایش میکر فراهم را ازطریقِ
نوآوری هستند. این  ،بسیج منابع: منابع انسانی و مالی متغیرهایی اقتصادی برای ظهور و موفقیت

های جدید را در بین بازیگران نظام نوآوری  نیاز برای توسعه و انتشار فناوریابع موردِکارکرد، من
  ؛کند توزیع می

های جدید اغلب در کسب تأیید  تغییر: فناوری ها دربرابرِ کردن مقاومت بخشی/خنثی مشروعیت
رساند که  یهایی را به انجام م اند. این کارکرد فعالیت گذاران اصلی ناتوان بازیگران و سیاست

 :M. P. Hekkert et al., 7009) کند های جدید را فراهم می مشروعیت الزم برای فناوری
۱75.) 
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پيشنهادهایی برای ارزیابی کارکردهای نظام نوآوری کشورهای در حال 

 توسعه

خوبی تشریح  کارکردهای نظام نوآوری در ادبیات به د،طور که در ابتدا به آن اشاره ش همان
اما نیاز به بررسی مجدد و بهبود  ؛ه شده استئها ارانهایی نیز برای ارزیابی آ شاخص شده است و

از این  ؛شود گیری بهتر کارکردها در کشورهای در حال توسعه احساس می ها برای اندازه شاخص
د شو گیری بازار بررسی می دانش، بسیج منابع و همچنین شکل ۀاین بخش سه کارکرد توسع رو در

 هایی برای ارزیابی بهتر آنها پیشنهاد خواهد شد. و شاخص

 دانش ۀتوسع

دانش قلب  ۀتوسع دانش است. ۀیکی از کارکردهای بسیار مهم نظام نوآوری، کاکرد توسع
نظام نوآوری است و میزان کارکرد مطلوب نظام نوآوری وابسته به دانشی است که در آن توسعه 

 ۀبرای توسع (. Bergek et al., 7006: ۱51(؛ )M. P. Hekkert et al., 7009: ۱75) یافته است
تحقیق و توسعه، یادگیری فناورانه و تقلید  دانش ازطریقِ ۀدانش منابع مختلفی وجود دارد که توسع

کشورهای در حال توسعه اغلب (. Bergek et al., 7006: ۱51) نمونه ذکر کردرای توان ب را می
 توانند رکردن این شکاف نمیال توسعه دارند و برای پُزیادی با کشورهای در ح ۀشکاف فناوران

شورهای ک catch upبلکه باید به همپایی فناوری ؛داخلی خود اکتفا کنند ۀبر تحقیق و توسع تنها
دانش استفاده  ۀهایی برای توسع یافته از روش از این رو کشورهای توسعه ؛افته بپردازندی توسعه
توانند به  در حال توسعه کمتر استفاده شود. کشورهایی میکنند که ممکن است در کشورهای  می

 & Castellacci) ی برخوردار باشندزیادکشورهای پیشرفته بپردازند که از ظرفیت جذب دانش 

Natera, 7059: 167ۀهای تحقیق و توسع از این رو کشورهای در حال توسعه هم از روش (؛ 
دانش  ۀو جذب دانش از خارج، برای توسع یهایی همچون یادگیری فناور داخلی و هم از روش

 کنند. موجود و ایجاد نوآوری، متناسب با اقتضائات داخلی خود استفاده می
به  صرفاً ،پردازند دانش می ۀاین در حالی است که معیارهایی که برای ارزیابی کارکرد توسع

کشورهای زیرا  اند؛ تحقیق و توسعه در داخل تمرکز کرده ارزیابی و خلق دانش درونی ازطریقِ
فناوری در حال  ۀو منبع اصلی تولید دانش هستند و در لب أخود منش ه این دلیل کهیافته ب توسعه

از این رو  ؛دهند داخلی توسعه می ۀتحقیق و توسع ۀوسیل دانش خود را به ،حرکت هستند
شده، تعداد  های ثبت های تحقیق و توسعه، تعداد پتنت هایی همچون تعداد، میزان پروژه شاخص

 .M. P) ؛( Bergek et al., 7006: ۱51) گذاری در تحقیق و توسعه انتشارات علمی، میزان سرمایه
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Hekkert et al., 7009: ۱75 )دانش را در کشورهای  ۀخوبی کارکرد توسع شاید بتواند به
اینکه بسیار  دلیلِ بهاند،  کردهها که محققان پیشین پیشنهاد  اما این شاخص ؛یافته بسنجد توسعه
برای کشورهای در حال توسعه که سنجند،  مینگر هستند و دانش تولیدشده در داخل را  درون

های  ها باید شاخص چندان کامل نیست و در کنار این شاخص ،نیازمند جذب دانش خارجی هستند
نش نیاز به دا ،دیگری را نیز در نظر گرفت. برای کشورهایی که در فاز ابتدایی توسعه هستند

وجود شکاف فناورانه بین کشورهای در حال توسعه و  دلیلِ خارجی اهمیت دوچندان دارد. به
یافته، کشورهای در حال توسعه نیازمند این هستند که در فاز ابتدایی، دانش کافی را از منابع  توسعه

رفیت کنند که ظ ند و سپس به پرورش و بهبود آن بپردازند. محققان بیان میکن استخراجخارجی 
 ,Castellacci & Natera) فناوری است catch upتوانایی کشورها در  ۀدهند جذب دانش نشان

خصوص در کشورهای در  دانش بیرونی به ۀها برای جذب و استفاد توانایی شرکت (.167 :7059
از این رو عالوه بر توجه به تحقیق و  ؛حال توسعه برای توسعه و اخذ دانش بسیار حیاتی است

 یکی از منابع توسعه دانش توجه شود عنوانِ داخلی، باید به توانایی جذب دانش نیز به ۀتوسع
(Edsand, 7059: 57 .)کنند که برخی از کشورها با دریافت  از طرف دیگر، محققان بیان می

برداری  و از آن بهره هندآن فناوری را انتقال د ،مشابه میزانِ فناوری مشابه، ممکن است که نتوانند به
برداری از دانش  از این رو سطح کافی از ظرفیت جذب دانش نقش مهمی در جذب و بهره ؛نندک

توانند به یک اندازه آن  نمی ،کنند دو کشوری که فناوری یکسانی را دریافت می مثالًجدید دارد. 
 تفاوت در توانایی ظرفیت جذب دانش آنهاست دلیلِ این مسئله به .ندکنفناوری را جذب 

(Shamsub, 705۱: 907( ؛)Maurer, 7059: 579.)  
ها  کنند که برای افزایش عملکرد نوآوری شرکت کنگ بیان می کشور هنگ ۀمحققان با مطالع

گیرند که بهبود  از این رو محققان نتیجه می ؛باید بتوانند ظرفیت جذب دانش خود را ارتقا دهند
اسایی )اکتشاف( فناوری )دانش(، ظرفیت جذب دانش با هدف افزایش ظرفیت کشور در شن

همچنین سایر  (.Lau & Lo, 7051: 506) جذب و تبدیل دانش به نوآوری بسیار مهم است
این مسئله است که بهبود ظرفیت جذب سبب  ۀدهند مطالعات در کشورهای در حال توسعه نیز نشان

 Castellacci) ودش اثربخش از کشورهای خارجی می صورتِ دریافت و پذیرش دانش و فناوری به

& Natera, 7059: 167( ؛)Mingyong, Shuijun, & Qun, 7009: 957( ؛)Teixeira & 

Fortuna, 7050: 9۱7.) 
ها در شناسایی دانش ارزشمند بیرونی، جذب  مفهوم ظرفیت جذب دانش به توانمندی شرکت

یکی از عوامل . این مفهوم (Cohen & Levinthal, 5330: 591) پردازد کارگیری آن می و به
شدت وابسته به ظرفیت جذب دانش  شود. انتقال موفق تکنولوژی به کلیدی رقابت در نظر گرفته می
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وابستگی متقابلی بین انتقال فناوری و ظرفیت جذب دانش وجود دارد.  ،است. به عبارت دیگر
نیروی  روی گذاری بر سرمایه ظرفیت جذب ازطریقِ ۀتوسع ۀتوانمندی انتقال تکنولوژی دربرگیرند

کار، هدایت نیروی کار ماهر در بخش استراتژیک و مهم، و حمایت ارتباط بین نهادهای 
 (.UNCTAD, 7055: 701) هاست دانشگاهی و شرکت

ای در نظام نوآوری، رشد اقتصادی و انتقال تکنولوژی در  گسترده طورِ مفهوم ظرفیت جذب به
(؛ Liu & White, 5339: 575(؛ )Keller, 5339: 753) المللی استفاده شده است سطح بین

(Mowery & Oxley, 5331: 99.) گیری ظرفیت جذب دانش در سطح  مطالعات بسیاری به اندازه
 ,Kostopoulos(؛ )Cohen & Levinthal, 5330: 591(؛ )Camisón;, 7055: 955) بنگاه

Papalexandris, & Papachroni, 7055: 59۱0( ؛)Spithoven, Clarysse, & Knockaert, 

 ,Deng, Doll, & Cao(؛ )Castellacci & Natera, 7059: 167( و در سطح ملی ) 579 :7055

با وجود  .اند پرداخته ( Elahi, Kalantari, Azar, & Hassanzadeh, 7059: 1۱7(؛ )93 :7006
اند که عوامل  کرده آنها تالش می ۀهم ،شده در ادبیات موضوع های اشاره تفاوت بین شاخص

کرد در  اند ظرفیت انسانی، زیرساختی، مالی )هزینه دهکرآنها تالش  ۀیکسانی را شناسایی کنند. هم
های نوآوری )پتنت و انتشارات  تحقیق و توسعه در بخش خصوصی و دولتی( و همچنین خروجی

های ما نیز متناسب با این  از این رو شاخص (؛UNCTAD, 705۱: 907) عملی( را شناسایی کنند
دیده در بخش تحقیق و توسعه و فعال در  شود: تعداد کارکنان آموزش ه میئل به این شرح اراعوام
میزان  (، Kostopoulos et al., 7055: 59۱0(؛ )Elahi et al., 7059: 1۱7) دانش ۀتوسع
میزان  (،Elahi et al., 7059: 1۱7) دانش ۀگذاری در پرورش نیروی انسانی فعال در توسع سرمایه

 & Castellacci) های فیزیکی همچون مراکز تحقیق و توسعه، آزمایشگاه، مواد اولیه و... زیرساخت

Natera, 7059: 167،) کرد در تحقیق و توسعه در بخش خصوصی و دولتی میزان هزینه 
(Kostopoulos et al., 7055: 59۱0( ؛)Mahroum & Al-Saleh, 7059: 971 ،) ها،  تعداد پتنت

تعداد مستندات  (،Kostopoulos et al., 7055: 59۱0) های اولیه برای تولید رحهای اولیه، ط نمونه
 (.Elahi et al., 7059: 1۱7) و مقاالت و انتشارات عملی منتشرشده در این حوزه

 یادگيری فناورانه

تحقیق و توسعه، یادگیری  دانش ازطریقِ ۀدانش منابع مختلفی وجود دارد که توسع ۀبرای توسع
 :Bergek et al., 7006) نمونه ذکر کرد رایتوان ب استفاده از محصوالت و تقلید را می ازطریقِ

داخلی در  ۀاستفاده از این منابع مختلف در تمام کشورها یکسان نیست. تحقیق و توسع (.۱51
هایی همچون  شود و روش کشورهای صاحب فناوری، نسبت به سایر کشورها، بیشتر استفاده می
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نسبت با استقبال  بهکاربرد فناوری و یا تقلید، در کشورهای در حال توسعه  قِیادگیری ازطری
دانش در کشورهای  ۀاز این رو یادگیری فناورانه یکی از منابع کسب و توسع ؛بیشتری مواجه است

گونه  دانش در نظام نوآوری در این ۀدر حال توسعه است که باید برای ارزیابی کارکرد توسع
 رد توجه قرار بگیرد.کشورها بیشتر مو

 اند که ظرفیت جذب دانش زیربنای یادگیری فناورانه است از محققان بیان کرده یبسیار
(Veugelers & Cassiman, 5333: 97 ( ؛)Kedia & Bhagat, 5366: 199( ؛)Fu & Shi, 5331: 

 ندتکاملی دار کنند و اثر هم یادگیری فناورانه و ظرفیت جذب همدیگر را کامل می(. 579
(Doranova, Costa, & Duysters, 7055: 791.) 

که شرکت را قادر به  اشاره دارد منبع یادگیری فناورانه به دانش، فناوری و منابع اطالعاتی
ها باید تمامی  تواند خارجی یا داخلی باشد. شرکت کند. این منابع یادگیری می یادگیری فناورانه می

های  ید و از فناورنخود را پیوسته ارتقا ده ۀیادگیری فناوراند تا کنناطالعات فنی را یکپارچه 
-inداخلی  ۀبه تحقیق و توسع توان موجود خلق نوآوری کند. از منابع داخلی یادگیری فناورانه می

door R&Dهای تولید و تمامی منابع اطالعاتی یک شرکت اشاره کرد. منابع  ، بازاریابی، بخش
ها و مراکز تحقیق و  کنندگان، دانشگاه مینأمشتریان، ت توان شاملِ یخارجی یادگیری فناورانه را م

واردات فناوری،  (.Chen, Pu, & Shen, 7050:593) کنندگان اشاره کرد رقبا و توزیع ۀتوسع
یند تقلید و تطبیق، شناسایی، کشف و راشوند که در ف آالت و تجهیزات منبع دانش تلقی می ماشین

دانش ضمنی در کانون توجه  (.Coe, Helpman, & Hoffmaister, 5331: 517) شوند استفاده می
گیرد.  ت میئها از آن نش های رقابتی شرکت جایی که اغلب مزیت ؛یادگیری فناوری قرار دارد

 & ,Tang, Zhou) گذارد ثیر میأمستقیم پیامدهای یادگیری فناورانه ت طورِ جذب دانش ضمنی به

Liu, 700۱: ۱9.) 
 دانش ازطریقِ ۀدهد که روند توسع در کشورهای در حال توسعه نشان می ها سایر پژوهش

 یافته های کشورهای توسعه یادگیری فناورانه و با ابزارهایی همچون خرید لیسانس و تقلید فناوری
یادگیری  یهای وارداتی به کشور نوع ر اثر انتقال فناوریبصورت گرفته است. به عبارت دیگر 

دانش موجود است. برای مثال کشورهایی همچون  یگیرد و پیامدهای آن ارتقا فناورانه شکل می
توان مثال زد که در صنعت الکترونیک توانستند با کمک یادگیری  جنوبی را می ۀچین، هند و کر
 ,Y. Kim & Lee) فناوری برسند ۀدهند توسعه ۀفناوری به مرحل ۀواردکنند ۀفناورانه، از مرحل

اغلب  ،به عبارت دیگر، کشورهای در حال رشد(. L. Kim, 5360: 797(؛ )115 :7007
گونه کشورها  این تجاربِ بنابراین ؛کنند برداری را وارد می بهره ۀبلوغ و آماد ۀهای در مرحل فناوری

 ۀشود. یعنی پس از مرحل برداری شروع می بهره ۀهای آماد در یادگیری تکنولوژی از فناوری
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گیرد.  داخلی بر آن صورت می ۀانطباق و بهسازی و توسع انتخاب و کسب، عملیات جذب و
کارهای مهندسی،  ۀگونه کشورها از سه مرحل درنتیجه مراحل تاریخی یادگیری فناورانه در این

های تحقیقاتی  االت و طرح مسائل و مشکالت، فعالیتؤوجود س صورتِ ای و سپس در امور توسعه
روند حاکم در کشورهای صاحب فناوری است. در کشورهای  گیرد. این روند برعکسِ شکل می
ای و درنهایت امور مهندسی انجام  های تحقیقاتی و سپس امور توسعه یافته، ابتدا فعالیت توسعه
گونه تغییر در فناوری واردشده ایجاد  اول هیچ ۀدر مرحل (.Y. Kim & Lee, 7007: 115) شود می
دوم با  ۀشود. در مرحل کارگران و مهندسان کاراتر می ۀتجرببه  ولی کاربرد آن باتوجه ؛شود نمی

دانش طراحی  توانند می شود و مهندسان فناوری تقلید می ،های مهندسی معکوس استفاده از روش
داخلی و  ۀسوم با کمک مراکز تحقیق و توسع ۀو در مرحل را کسب کنند شده دریافت فناوریِ
 شود.  حاصل میبهبود شده  ها در فناوری و محصول دریافت دانشگاه

کارگیری  کارگیری فناوری )مثل مونتاژ فناوری و به تا چه اندازه یادگیری و دانش حاصل از به
 ؛نظر در داخل وجود دارد؟(کارآمد از فناوری موردِ ۀ)آیا مونتاژ و استفاد ؟آن(، کسب شده است

)آیا  ؟کسب شده است سازی تقلید و مهندسی معکوس فناوری تا چه اندازه دانش برای کپی
تا چه اندازه دانش بهبود فناوری موجود کسب  ؛سازی از فناوری وجود دارد؟( توانایی تقلید، کپی

 (؟)آیا توانایی بهبود فناوری موجود در داخل کشور وجود دارد؟ شده است
دانش عالوه بر یادگیری فناوری و اکتساب دانش از  ۀکشورهای در حال توسعه برای توسع

 ۀهای ارزیابی تحقیق و توسع کنند. بنابراین شاخص داخلی نیز استفاده می ۀاز تحقیق و توسعخارج 
گونه برداشت شود  نباید این( و Edsand, 7059: 57) ارچوب حفظ شودهداخلی نیز باید در این چ

دانش را در کشورهای در حال توسعه  ۀباید با نگاه به دانش بیرونی، کارکرد توسع که صرفاً
 سنجید.
 
 

 بسيج منابع

ما نیاز داریم بدانیم که تا چه اندازه در نظام نوآوری فناورانه توانایی برای بسیج منابع انسانی، 
 .(Bergek et al., 7006: ۱51) ؛ (Negro et al., 7009: 79) مالی و زیرساختی وجود دارد

 (.Edsand, 7059: 57) المللی باشد در سطح ملی و هم در سطح بینتواند  هم می ،این بسیج منابع
المللی همچون کیوتو و پاریس، کشورهای  های بین به پیمان های تجدیدپذیر باتوجه انرژی ۀدر حوز

تواند کارکرد  ند که این مسئله میکنالمللی استفاده  های مالی بین توانند از کمک در حال توسعه می
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های تجدیدپذیر و  یت کند. اغلب کشورهای در حال توسعه برای انرژیبسیج منابع را تقو
 ،اند. بنابراین المللی استفاده کرده های بین ها و وام ای از کمک های کاهش گازهای گلخانه پروژه

 ,Edsand) گونه کشورها کمک کند ند در بسیج منابع )مالی( به ایننتوا های مالی می این کمک

توانند با  استفاده از منابع انسانی، کشورهای در حال توسعه می ۀهمچنین در حوز (.57 :7059
ن کشور اوجود دارند و همچنین متخصص یافته گیری از منابع انسانی که در کشورهای توسعه بهره

همچون  یکشورهای ۀاین کارکرد را تقویت کنند. تجرب ،کنند خود که در خارج از مرزها کار می
توانند با استفاده از  دهد که کشورهای در حال توسعه می هادی نشان می صنعت نیمه ۀینتایوان در زم

ظرفیت منابع انسانی خود را  ،منابع انسانی که خارج از مرزهای این کشورها در حال فعالیت هستند
 را مطرح کرد: ها شاخص این توان بنابراین می(؛ Saxenian & Hsu, 7005: 639) ارتقا دهند

مناسب استفاده کرد؟ آیا امکان استفاده از منابع  طورِ توان به منابع انسانی خارج کشور می آیا از
 وجود دارد؟ المللی های بین های مالی و وام کمک المللی شاملِ مالی بین

 گيری بازار شکل

از این رو ایجاد  ؛دچار مشکل هستند 5های جدید اغلب در رقابت با فناوری های غالب فناوری
 :Negro et al., 7009) های جدید الزم و ضروری است شده برای این فناوری فضای حفاظت

نظام نوآوری  شگستر ،حجم بازاربودن  کمدر تقاضا و  نامطمئنیتقاضای پایدار و  دِنبو دلیلِ به(. 79
ام نوآوری و افزایش از این رو برای پاگرفتن نظ ؛فناورانه و فعاالن آن با محدودیت مواجه است

 Bergek et) تمایل کارآفرینان برای ورود به بازار باید اقدامات حفاظتی برای بازار اندیشیده شود

al., 7006: ۱51.) های  های جدید در مقابل فناوری گیری بازار فناوری شکل هعالوه بر اینکه باید ب
که  نیز توجه کرد کشورهای جهان سومهای جدید در  بازار فناوری هباید ب ،ای اندیشید غالب چاره
 ئۀنوآوری و ارا کشورهای در حال توسعه ازنظرِ چون. کنند اشغال می آنها را المللی های بین شرکت

کارآفرینان در  یافته هستند. معموالً تر از کشورهای توسعه المللی عقب ن در سطح بینآمحصوالت 
ممکن است حجم بازار برای  الًمث نیز مواجه هستند. یگونه کشورها با مشکالت دیگر این

های  تشرک را اما این ؛مناسب باشد ،محصوالت نوآورانه که خروجی نظام نوآوری است
ها برای کارآفرینان و  د و فضایی برای رقابت با این شرکتنده باشکریافته اشغال  کشورهای توسعه

وجود حجم بازار  با ثالًم وجود نداشته باشد.های داخلی در کشورهای در حال توسعه  آپ استارت
های چینی و اروپایی اشغال  شرکت را های خورشیدی در ایران، این حجم بازار لکافی برای پن

                                                           
7 embedded technologies 
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 ها را ندارند قدرت رقابت کافی با این شرکت ،نوپابودن دلیلِ های داخلی نیز به و شرکتاند  کرده
(Aguilar et al., 9092: 938 ؛) های  آیا سیاست :عیار پیشنهادی این استاز این رو م

 های داخل کشور وجود دارد؟ حمایتی برای برای حفظ بازار برای شرکت

 هایی برای ارزیابی کارکردهای نظام نوآوری در شاخص ،تر گفته شد همان طور که پیش
 :M. P. Hekkert et al., 7009) ؛ (Bergek et al., 7006: ۱51، )ادبیات موضوع مطرح شده است

و همچنین در برخی از مطالعات  (M. Hekkert, Negro, & Heimeriks, 7055: 61(؛ )۱75
گرفتن از این  که با الهام (Edsand, 7059: 57) میدانی و تجربی به کار برده شده است صورتِ به

های نهایی ارزیابی  های فوق، شاخص های مرورشده در بخش کردن شاخص ها و اضافه شاخص
 شود. می ئهی نظام نوآوری در جدول زیر اراکارکردها

 های ارزیابی کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در کشورهای در حال توسعه شاخص

 ها شاخص کارکردها

 کارآفرینی

 بازیگران مرتبط در نظام نوآوری
 حضور تعداد کافی از بازیگران صنعتی، در نظام نوآوری

 کافی از سوی بازیگران صنعتی ۀانداز نوآوری به ئۀارا
 به تولید در مقیاس بزرگ بازیگران صنعتی توجه

 میزان ترک نظام توسط کارآفرینان
 میزان ورود کارآفرینان جدید به نظام نوآوری

 دانش ۀتوسع

 ها، مستندات و مقاالت کافی در این حوزه  پروژه
ها و مراکز  هشگای( توسط دانکیفی و کمّ مین دانش فنی )ازنظرِأمطابقت بین ت

 تحقیق و توسعه با تقاضای صنعت 
 دانش  ۀدیده در بخش تحقیق و توسعه برای توسع تعداد کافی کارکنان آموزش

 دانش  ۀتوسع برایگذاری کافی در پرورش نیروی انسانی  سرمایه
های فیزیکی کافی همچون مراکز تحقیق و توسعه، آزمایشگاه، مواد  زیرساخت

 دانش ۀسعاولیه و... برای تو
 کرد کافی در تحقیق و توسعه در بخش خصوصی و دولتی  بودجه و هزینه

کسب  و های اولیه برای تولید، یادگیری اولیه و طرح ۀتعداد کافی پتنت، نمون
 کارگیری آن(  کارگیری فناوری )مثل مونتاژ و به دانش، از به

مهندسی سازی، تقلید و  کسب دانش کافی از فناوری واردشده، برای کپی
 معکوس

)توانایی بهبود فناوری موجود در  کسب دانش کافی برای بهبود فناوری موجود
 ها  داخل کشور( در مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاه
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 تبادل دانش کافی بین دانشگاه و صنعت  انتشار دانش
 تبادل دانش کافی بین کاربران فناوری و تولیدکنندگان آن )صنعت(

ها  ها، نشست فضای کافی برای انتشار و توزیع دانش )کنفرانسمیزان، کیفیت و 
 ..( در بین بازیگران.و

 فناوری  ۀچگونگی توسع بارۀها و انتظارات روشن در بینی اندازها، پیش چشم دهی به سیستم جهت
)سیاست های تشویقی( روشن و معقول در ارتباط با این حوزه  اهداف سیاستی
 ژی تجدیدپذیر(های تشویق انر )مثل سیاست

 نظام هستند ۀکنند تهای خاصی که هدای ها و سیاست پشتیبانی اهداف با برنامه
 شده توسط دولت و صنعت  شفافیت اهداف و مقررات خاص تعیین

 

 کفایت در اندازه و حجم بازار  گیری بازار شکل
 گیری بازار فناوری جدید ها و موانع قانونی برای شکل وجود مشوق
های داخلی در مقابل  های حمایتی برای حفظ بازار برای شرکت وجود سیاست
 المللی  های بین نفوذ شرکت

 بینی مثبت و کافی تقاضا برای آینده  پیش

 استفاده از منابع انسانی خارج کشور  بسیج منابع
های  های مالی و وام کمک المللی شاملِ امکان استفاده از منابع مالی بین 

 المللی  بین
 های مکمل و مدیریتی( در داخل کشور  بع انسانی کافی )در حوزهوجود منا

..( در داخل .گذاری مشترک، اعتبارات دولتی و وجود منابع مالی کافی )سرمایه
 کشور 

 میزان دسترسی به این منابع برای بازیگران 
های فیزیکی کافی )مثل جاده، آب، برق، گاز، خودرو،  وجود زیرساخت

 ( .و..های مکمل  زیرساخت

 ها  از تکنولوژی جدید در رسانه هاستفاد بارۀمیزان نظرات حمایتی در بخشی مشروعیت
 های اجتماعی و اینترنت حمایت و معرفی فناوری در شبکه ۀمیزان و نحو

های اجتماعی و  ها، شبکه گذاری در رسانه تبلیغ سرمایه میزان حمایت و
 های علمی و صنعتی  نشست

بخشی و حمایت  برای مشروعیت ای فشاره ها و یا گروه ائتالفمیزان و کیفیت 
 از فناوری 

 های جدید تغییر و استفاده از فناوری میزان مقاومت دربرابرِ
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 گيری نتيجه

فتوولتائیک در ایران  ۀارچوبی برای ارزیابی نظام نوآوری فناورانهدر این مقاله تالش شد چ
ز رویکرد نظام نوآوری و همچنین مدل ارزیابی کارکردهای تدوین شود. برای این کار با استفاده ا

های موجود مبتنی بر تجارب  به اینکه اغلب مدل ارچوب ارزیابی تدوین شد. باتوجههآن چ
های فعلی در نظر گرفته  یافته بودند و اقتضائات کشورهای در حال توسعه در مدل کشورهای توسعه

دانش،  ۀ. کارکردهای توسعشودکارکردها بازنگری های ارزیابی  تالش شد تا شاخص ،نشده بود
های پیشنهادی  . شاخصشدندگیری بازار ازجمله کارکردهایی بودند که بررسی  بسیج منابع و شکل

توجه به ظرفیت جذب دانش و یادگیری فناورانه به این نکته پرداخت که عالوه بر تمرکز  ۀدر زمین
گیری  تواند اندازه پیشنهادی در مطالعات پیشین میهایی  داخلی که با شاخص ۀبر تحقیق و توسع

زیرا این دو  ؛باید به دو مفهوم ظرفیت جذب دانش و یادگیری فناورانه نیز پرداخته شود .شود
دانش و جذب آن از خارج از کشور  ۀمبنای توسع عنوانِ مفهوم در کشورهای در حال توسعه به

های  دانش در کشورهای در حال توسعه شامل بخش ۀدهد که توسع ها نشان می است. این شاخص
داخلی، جذب دانش خارجی و یادگیری فناورانه است. البته توجه به  ۀمختلفی مانند تحقیق و توسع

زیرا تجربیات سایر  ؛کرد توجه داخلی نباید ۀاین دو مفهوم به این معنی نیست که به تحقیق و توسع
مهم در پیشرفت  ۀنکت .داخلی است ۀتحقیق و توسعتوجه به  ۀییدکنندأکشورها همچون کره ت

و هیوندای( در کره این است که  LGهادی )سامسونگ،  تکنولوژیک سه شرکت اصلی نیمه
های خود  دریافت لیسانس، قابلیت توجه به تکنولوژی وارداتی ازطریقِ همگی آنها از آغاز عالوه بر

 .داخلی بهبود دادند R&D های گذاری سنگین در فعالیت سرمایه را نیز ازطریقِ
امکان  ،شده در این مقاله هئهای کیفی ارا های این مقاله این است که شاخص یکی از نوآوری

های  کند. در برخی از مطالعات پیشین شاخص میدانی فراهم می صورتِ ارزیابی کارکردها را به
کشورهای در حال توسعه، در ی در اینکه آمارهای کمّ دلیلِ اما به .ی نیز وجود داردکمّ ۀشد هئارا

نظام نوآوری با  ۀاینکه تعریف بهین دلیلِ وجود ندارد و به سطح تحلیل نظام نوآوری فناورانه غالباً
در نظام  5اینکه الگوگیری دلیلِ ی دشوار است. از سوی دیگر، بههای کمّ استفاده از شاخص

ت در کشوری دیگر کار ممکن اس ،کند نوآوری دشوار است. چیزی که در یک کشور کار می
های مختلف جهان و  ثیر رقابت در بخشأت شدت تحت یک نظام نوآوری به ۀهمچنین توسع .نکند

نظر خبرگان برای ارزیابی نظام  همچنین ماهیت پویای فناوری است. بنابراین بهترین راه استفاده از
 .نوآوری است

                                                           
7 benchmarking 
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ران در قیمت نفت که عوامل ثیرات عوامل کالنی همچون رشد اقتصادی و بحأبه ت باتوجه
توان نقش این عوامل را در کارکردهای  در تحقیقات آتی می دهستنثیرگذار در نظام نوآوری أت

تواند  ترین تولیدکنندگان نفت، می یکی از بزرگ عنوانِ . کشور ایران بهکردنظام نوآوری بررسی 
تحقیق و توسعه، استفاده از  ۀثیر در بودجأثیر بپذیرد و این تأاز افزایش یا کاهش قیمت نفت ت

این رو در مطالعات  از ؛تواند خود را نشان دهد وری بیشتر انرژی می های جدید برای بهره فناوری
فتوولتائیک بررسی  ۀتوان نقش عوامل سیاسی، اقتصادی کالن را در نظام نوآوری فناوران آتی می
 .کرد
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7 

ای در تقويت گفتمان انقالب  نقش جامعۀ شبکه

ای  اسالمی و لزوم بازطراحی نظام رسانه

 اسالمی در دهۀ پنجم جمهوری

 سيد محمدرضا اصنافی

 چکيده

ای که در آن ارتباطات انسانی در  تغيير روابط اجتماعی از وضعيت هرمی به وضعيت شبکه
کند و بازیگران کوچک قدرت انجام کارهای بزرگ را  شدن حرکت می سمتِ مسطح جامعه به
 شود.  ای محقق می کنند اتفاقی مهم در حوزۀ رسانه پيدا می

ای نيازمند ایجاد یا اتصال به  چندان دور برای تأثيرگذاری و کنشگری رسانه اگر درگذشتۀ نه
آن نيازمند قدرت اقتصادی و سياسی یا وابستگی  تبعِ ای را داشتيم و به یک سازمان رسانه

کاربران  ۀنياز الزم نيست و هم ای این دو پيش امروز برای کنشگری رسانه ،سياسی بودیم
 های اجتماعی به کنشگری مؤثر بپردازند. مؤثری در فضای رسانه شکلِ به توانند می

نسبت به  در ابتدا اند که کاربران های اجتماعی شرایطی را به وجود آورده واقع رسانه در
و پلتفرم نسبت به آنها ابتدا و در حالت آرمانی خنثی  رندیکدیگر در شرایط مساوی قرار دا

مرور  قدرت در آن به أکند که منش شکلی حرکت می سمتِ به بنابراین وضعيت جامعه ؛است
دهد؛ شرایطی که  فشار برای تغيير ساختار را نيز افزایش می أو این تغيير منش کند میتغيير 

 ای بناميم.  شبکه ۀرا الزام جامع توانيم آن می
راساس که ب را هایی ای در عمل ساختار حاکميت رسانه ۀخصوص در حوز هاین تغيير ریخت ب
بيش  ،گو  و تکثرو اثر کرده است. گفت بی ،شده بودند شدن جوامع طراحی شرایط ماقبل از شبکه

منشأ توليد  ،دهد سلطه میزیرِهای  ها و فرهنگ فرهنگ از اینکه فرصت عرضه و نمایش به خرده
اند تو گو امروز میو داده و توليد ثروت و قدرت است و از این منظر است که تکثر و فضای گفت

اینکه فرصت تکثر و  دليلِ های اجتماعی به واقع رسانه عنوان منبع توليد قدرت مطرح شود. به به
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و به فضای گفتمانی کمک  کنند میجذابيت خلق  ،کنند تضاد ناشی از این تکثر را ایجاد می
عظيم  ۀصورت داد آوری آن به این بازی در زمينی است که داده و جمع ۀاما هم ؛کنند می

 شود. دیتا( منبع توليد قدرت می )بيگ

 مسئله و طرح مقدمه

با گسترش  ،ای برای اولین بار به آن پرداخت شبکه ۀعنوان جامع بامفهومی که مانوئل کاستلز 
های اجتماعی در زندگی بشری و وابستگی هرچه بیشتر ابعاد زیست  ها و رسانه ی و کیفی شبکهکمّ

 ۀگفتن از جامع نحوی که امروز سخن به ؛به خود گرفت ها معنای حقیقی بیشتری انسانی به شبکه
 تر است. شده ای پذیرفته شبکه

پنجم انقالب  ۀای با گفتمان انقالب اسالمی در ده هشبک ۀنسبت شرایط جدید ماحصل جامع
از  ،کند ای کشور تحمیل می هایی که شرایط جدید به ساختار رسانه اسالمی و تغییرات و بایسته

 ۀآن هستیم. نسبت این جامع دربارۀگو و ه در این مقاله در پی گفتموضوعاتی است ک
ای اصلی  شده با شعارهایی نظیر استقالل، آزادی، عدالت و اسکتبارستیزی که از شاخص  ای شبکه

چگونه است و  ،شده در بیانات امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری است منعکس انقالب اسالمیِ
االتی است ؤاز جمله ساینها  ؟ها را تسریع کرد دید تحقق این شاخصتوان در شرایط ج چگونه می

 است.هگفتن به آن خکه مقاله در پی پاس

 5اجتماعی ۀو شبک 1اجتماعی ۀرسان

ثیر أتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بر یکدیگر ت مردمی که می ؛اجتماعی یعنی مردم
افزارهای اینترنتی هستند که براساس  اجتماعی نرم ۀرسان (.safko & brake, 9099: 8) بگذارند
محتوا ۀ اند که در آنها کاربران تولیدکنند شده ایجاد 910 ها و با استفاده از مبنای وب بینی جهان
گذاری و تسهیم محتوا  تولید، اشتراک 700در واقع وب  .(Kaplan & Haenlein, 9090) هستند

 ۀپلتفرمی برای ایجاد رسان ،عبارتی دیگر شود و به ل میمیان کاربران بر بستر اینترنت را شام
های  هایی است که افراد در رسانه روش ۀاجتماعی است. محتوای تولیدی کاربر در واقع مجموع

کردن  اشتراک، بازنشر یا الیک ۀای و خالقان شامل تولید غیرحرفه ،کنند اجتماعی از آن استفاده می
 (.71-97: 5931نسبی توسط عموم کاربران است )لوی، در فضایی عمومی و دارای دسترسی 

اند نیز  بسیاری حتی کسانی که ارتباطات خوانده ،میگوی اجتماعی سخن می ۀوقتی از رسان
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اجتماعی را  ۀمعنا دانسته و بعضی رسان آنها را هم ،بسیاری .دانند اجتماعی نمی ۀبا شبک تفاوت آن را
صورت اعم و  های اجتماعی به در واقع رسانه .(5939اه، دانند )شکرخو اجتماعی می ۀاعم از شبک

صورت اخص اجتماعاتی هستند که فضای مجازی امکان تشکیل آنها را  های اجتماعی به شبکه
در توزیع  ،های اجتماعی در تولید خودتولید رسانه .(5937محمدی،  و )نورمحمدی کند فراهم می

 .نقل از کاستلز(  5937ان جهرمی، خودگردان و در مصرف خودانتخاب هستند )بصیری
 ۀاجتماعی این است که رسان ۀاجتماعی و شبک ۀشده از رسان برداشت محقق از تعاریف ارائه

سایت خبری امکان  زمانی که یک وب ،ای است و بر همین اساس اجتماعی یک رویکرد رسانه
کند و به  ده شریک میش دهد و مخاطب را در محتوای ارائه درج نظر )کامنت( را به کاربران می

مثبت و منفی اعالم  ۀخود را نسبت به خبر و نظرات دیگران از طریق نمر ۀدهد عالق آنها اجازه می
رو وبالگ نیز ساختار  ازاین ؛جمعی است ۀخود به رسان ۀواقع در تالش برای تبدیل رسان در ،کند
های  عنوان مادر شبکها توان ب اجتماعی است و از آن می ۀاما رسانندارد؛ ای  ای و روابط شبکه شبکه

 کرد. اجتماعی یاد
میان افراد در  ۀروابط پیچید ۀبرای توضیح مجموع را اجتماعی ۀاندیشمندان، مفهوم شبک

کنند.  گیرند و از آن برای تحلیل و درک رفتار فرد در اجتماع استفاده می کار میه اجتماع ب
معنای جمعی از  مقابل توده به که در نقطه هستندری از روابط اجتماعی های اجتماعی، ساختا شبکه
های اخیر فضای  که در سالرو  . از آندارند وار شکل و توده بی یکه روابط گیرند قرار می ها انسان

گیری اجتماعات و روابط میان افراد بر بستر فضای مجازی را ایجاد کرده  مجازی امکان شکل
 .(593۱د مفاهیم این حوزه نیز شده است )ساعی، این مفهوم وار ،است

های اجتماعی ارائه شده است که اغلب بر مفاهیم ساده و  تاکنون تعاریف مختلفی از شبکه
یابی، انتشار خاطرات،  دوست .کید دارندأهای اجتماعی ت های شبکه سایت امکانات کاربری وب

 های اجتماعی در تعریف شبکه شده رائهی اهای اصل ویژگی ...محتوای تفریحی، ساخت پروفایل و
 (.Wu & Other, 7050است )

پور و  )تقی ثیرگذاریأخود و ت ۀمنظور ارائ بهن که کاربرا هستند یهای اجتماعی فضای شبکه
 ،دنده قرار می نمایش و آن را در معرض سازند میبرای خود پروفایل  ،( در آن95 :5939زمانی، 

کنند. افراد  اند منتشر می دهند و محتوایی را که تولید کرده ها شکل می ارتباطات با آشنایان و غریبه
بلکه ایجاد  ؛افراد غریبه نیستند با سازی و مالقات شبکه دنبالِ اجتماعی تنها به ۀهای شبک در سایت

 Boyd and) کنند دهی می ارتباطات با آشنایانی که از قبل با آنها ارتباط داشتند را نیز سازمان

Ellison, 9009.) 

ق و یدارای عال و فکر برای افراد هم یکانون .اجتماعی یک کنش مبتنی بر التزام است ۀشبک
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های  اصلی شبکه ۀسازند. هست می  5اهداف مشترک است که ارتباطات خود را در یک جماعت
هایی  های اجتماعی فراروایت گیرد. شبکه اجتماعی دیالوگ است و روابط بر همین اساس شکل می

مثل ساختار قصه دارند که یک روایت استاندارد مبتنی بر فرمت است و بازنمایی افراد از خودشان 
ا سایر اعضای شبکه و در دیالوگ ب ستها ها مبتنی بر همین فراروایت حاکم بر شبکه در این شبکه
هویتی در چهارچوب بازنمایی  فرهنگی ۀساخت اجتماعی یک تمپلیت پیش ۀگیرد. شبک شکل می

گیرد و چه  ها صورت می اجتماعی از درون همین تمپلیت ۀاست و خوراندن اطالعات به شبک
غیر این  های اجتماعی است: پذیرفتن تمپلیت و در بازی در شبکه ۀبخواهید و چه نخواهید این قاعد

 (.5939 طردشدن )شکرخواه، ،صورت
 ۀدرواقع تعریف محقق از شبک است. ای اجتماعی برای فعالیت رسانه یمحل ،اجتماعی ۀشبک

اجتماعی است  ۀمفهوم رسان ۀرسید کمال اجتماعی عینیت متبلور و به ۀاجتماعی این است که شبک
ای اجتماعی  ریباً غیر از فعالیت رسانهکه تقدارد و ظرفیتی  است ای های شبکه که متشکل از ویژگی

کاربرانی هستند که عامدانه در فضای  «تقریباً»توان در بستر آن انجام داد. البته مراد از ذکر این  نمی
هایی که فضای شبکه را برای  مانند سلبریتی ؛سویه باشند یک ۀکنند رسان اجتماعی تالش می ۀشبک
کالم نداشتن  های مخاطبان و در یک مندی ندیدن عالقهنشنیدن و  های خود و مندی عالقه گفتن

 اند. دیالوگ انتخاب کرده
بیان  اجتماعی ۀو آکسفورد نیز در تعریف شبک طور که دیکشنری وبستر است همانگفتنی 

اجتماعی ناظر بر روابط شخصی و کاری بین افراد است و از گذشته نیز در علوم  ۀشبک ،کنند می
آموختگان علوم ارتباطات و عموم  آنچه بین دانش .ه استداشتی کاربرد اجتماعی و مطالعات شهر

است  7اجتماعی ۀهای شبک واقع بیانگر مفهوم سایت در ،اجتماعی مصطلح شده است ۀمردم از شبک
 .شود میکه در این تحقیق نیز استفاده 

یک  ،کننده در شبکه اجتماعی یک گراف است که در آن هر شرکت ۀریاضی، شبک از نظر
ها،  توانند انسان شود. کنشگرها می شود و با یک گره در شبکه نمایش داده می کنشگر خوانده می

هم باشند. ارتباطات میان  های مرتبط با دیگری از موجودیت ۀها یا هر مجموع ها، گروه سازمان
اجتماعی  ۀفرایند تحلیل شبک شود. های متناظر نمایش داده می پیوند میان گره ۀوسیل کنشگرها به

 بارۀآوری داده در عنوان ابزار جمع نامه، مصاحبه و مشاهده به عموماً شامل استفاده از پرسش
 .(61 :5963ارتباطات میان کنشگرها در شبکه است )سپهری، ریاحی، 

و  تشکیل شده هایی فردی یا سازمانی گرهاز ساختاری اجتماعی است که  ،اجتماعیکۀ شب
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 و یک یا چند نوع خاص رابطه مانند روابط مالی، دوستیی مسری های وبی مانند بیمار لینک
 .(5939)توالیی و دیگران،  دننک هم متصل میرا به  خویشاوندی

 سمتِ هب 700یند پیش روی تعامالت اجتماعی تحت وب االبته باید در نظر داشت که فر
سمت ایجاد  رکت بهتوان از آن ح موضوعی که می .رود افزایی، اتصال و تبادل اطالعات می هم
 ؛ بنابراین(ERETEO, GANDON, BUFFA, n.d) کرد معنایی یاد اجتماعی معنایی و وب ۀشبک

نزدیک مفهوم خود را از تحلیل یک  ۀهای اجتماعی ممکن است در آیند مفهوم تحلیل شبکه
 اجتماعی به وب اجتماعی تغییر دهد. ۀپلتفرم شبک
ای  گونه ارتباطی معاصر بشر به ۀترین شبک بستر بزرگهای اجتماعی در  مفهوم شبکه»امروزه 

رسد با افزایش سهم  نحوی که به نظر می به است؛ (593۱ )شکرخواه، «کاربردی نزدیک شده
های  مخاطب در شبکه ۀهای اجتماعی جوامع، تحلیل رفتار و ذائق اجتماعات مجازی از کل فعالیت

خواهد داشت و بنابراین تبلیغات مبتنی بر  کل مخاطب ۀاجتماعی شانس تطابق بیشتری با ذائق
 ها مؤثرتر خواهد بود. های این شبکه داده

های اجتماعی  تحلیل شبکه»های اجتماعی آن است که  ادبیات معمول و مرسوم از تحلیل شبکه
ن بازیگران فردی درو ۀدهند ها )نشان شبکه که متشکل از گره ۀروابط اجتماعی در نظری ۀدهند نشان

( و...روابط بین افراد مانند دوستی، خویشاوندی، موقعیت سازمانی  ۀدهند روابط )نشان شبکه( و
نوان نقاط و روابط با ع ها به های اجتماعی که در آن گره ها غالباً در دیاگرام شبکه است. این شبکه

اً در این شیوه عمدت مددِ شده به تحقیقات انجام .(59 :593۱ )افتاده، «شود خطوط نمایش داده می
علوم انسانی امری نوظهور محسوب  ۀهای فنی و مهندسی صورت گرفته و ورود آن به حوز رشته
 .(9 :5939نژاد،  )نوغانی، صادقی دشو می

 ای ای شبکه های اجتماعی و جامعه شبکه

ها و ابزارهای مبتنی بر فناوری رویکردی نوظهور در  بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی فناوری
عنوان فضای مبتنی بر  اما با ظهور و گسترش فضای مجازی به ؛آید حساب نمی فناوری بهمواجهه با 

ای  تواند دریچه عنوان بستر فنی برای زیست اجتماعی بشر، می فناوری و تلقی اجتماعی از آن به
 پرچالش قرن حاضر باشد. ۀنوین برای نگریستن به این مقول

ه کاستلز آن را ماحصل انقالب اطالعات و ای و جوامع اطالعاتی ک شبکه ۀمفهوم جامع
اطالعات  ۀانگاری از تحوالت فناوران ساز همین رویکرد جامعه تواند زمینه داند نیز می ارتباطات می

بشری ساکن در سومین عصر تاریخ خود  ،امروز ۀو ارتباطات باشد. اعتقاد کاستلز به اینکه جامع
مواجه هستیم  ای کند که اساساً ما با جامعه ک مییعنی عصر اطالعات است نیز به همین نکته کم

 ۀچند سال پس از ارائ .(1۱9 :5960)کاستلز، اند ها ریخت اجتماعی آن را شکل داده که شبکه
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کاستلز در کهکشان اینترنت، اینترنت را از جهت مشارکت  7005ای در سال  شبکه ۀمفهوم جامع
ساخت » او سالتر از آن ب (573 :5930)بل، کند کاربران، گسترش زندگی در تمام ابعاد معرفی می

 .(591 :5969)سالتر،  کند یاد می «اجتماعی
و فناوری را خود  گذارد میکاستلز در تشریح نسبت جامعه با فناوری اطالعات حتی پا را فراتر 

ای که حاصل انقالب اطالعات و گسترش  جامعه ؛(97 :5960)کاستلز، کند جامعه تلقی می
نهد. کاستلز جوامع مجازی را به دو گروه تقسیم  بر آن می «مجازی ۀامعج»هاست و او نام  شبکه
اقلیت کوچکی که در قلمرو الکترونیک زندگی  :کند که دارای زندگی متفاوتی هستند می
اکتشاف به  ۀمثاب د و دیگری گروهی که بهنه یان الکترونیکی بر آنها مییکنند که او نام روستا می

 .(۱70 :)همان کنند می «های اتفاقی یورش»ها  شبکه
شود تحلیل کرد که مراد نخست کاستلز از  گونه می رسد این به نظر می ،در تشریح این دو گروه

و تحولی در ساختار اجتماعی  اند ها بر آنها الصاق شده ای است که شبکه ای، جامعه شبکه ۀجامع
ای سخن  واقع از جامعه در «یان الکترونیکییروستا»اما کاستلز با خلق مفهوم  اند؛ آنها ایجاد کرده

بلکه زیرساختی است. به نظر  ؛ها و فضای مجازی الصاقی نیست گوید که نسبتش با شبکه می
 ۀشبک ،شدهن رت گذرا بیاصو ای کاستلز به شبکه ۀرسد در مراد دوم که در مفهوم جامع می

های آخر قرن بیستم  مفهومی که در سال .ای است بومی برای کنش اجتماعی جوامع شبکه زیست
های اجتماعی  معنای امروز و با ظهور و بروز شبکه به ،پردازد ای می شبکه ۀکه کاستلز به مفهوم جامع

تر از  ز مفهومی بسیار گستردهای کاستل شبکه ۀلمس نیست؛ اگرچه بدیهی است که مفهوم جامع قابل
 های اجتماعی است. شبکه

های اجتماعی اینترنتی، از آنها  مبتنی بر شبکه« ای خودارتباطی توده»بعدها کاستلز با خلق مفهوم 
های اجتماعی  کند که جنبش ای یاد می شبکه ۀایجاد یک ساختار اجتماعی جدید در کانون جامع اب

 .(569و  561 :5939کاستلز، ) ندده ویک را شکل می قرن بیست
فنی به فناوری اطالعات و ارتباطات نیز برای این فناوری ـ  فارغ از این نگاه، رویکرد اجتماعی

ای نظیر تغییر الگوی روابط جمعی و دارای ارتباط با بافت فرهنگی و اجتماعی  کارکردهای زمینه
ها، شرایط محیطی و بافت  نهزمی قائل شده و معتقد است فناوری اطالعات و ارتباطات شامل

 .(30 :5937 آبادی، )ابراهیم شود فرهنگی و اجتماعی پیچیده انگاشته می
 یای پساانقالب رسد ما با جامعه به نظر می ،به انقالب اطالعاتی مدنظر کاستلز باتوجه درنتیجه

باید  ،که با شرایط پویایی انقالب در انقالب مواجه است ای همواجه هستیم و برای کشف جامع
های رفتار  طور که برای تحلیل واقعی و کشف پیچیدگی مهاجرت کرد و آن را احساس کرد. همان

های پیش روی ما  یکی از گزینه ،ای خاص یا قومی محصور های اجتماعی جامعه جمعی و کنش
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های عصر  ای انسانی مبتنی بر فناوری اخت جامعهنگاری است. بدیهی است که برای شنا روش مردم
های  ها در ساختارها و بافت ها و چگونگی شدت نیازمند کشف کیفیت به ،اطالعات و ارتباطات

ی و تحلیل روابط های صرفاً کمّ رسد از توان روش امری که به نظر می ؛اجتماعی آن جامعه هستیم
 ای خارج است. شبکه

توان ادعا کرد که تحدید  انگارانه از فضای مجازی است که می جامعهبا وفاداری به همین نگاه 
های تعاملی، تعریفی  صورت اعم به رسانه های اجتماعی به طور اخص و رسانه های اجتماعی به شبکه

های اجتماعی و تشکیل  توان به ظهور کنش های اجتماعی که از آن می نادقیق و نارسا است. شبکه
های انسانی هستند که استدراک از آنها  محیط ،کرد ر فناوری اطالعات یادجوامع اجتماعی بر بست

 تواند مشابه جوامع انسانی باشد. می
علوم سیاسی  ۀو در حوز داردخواهانه  کراسیوعمومی مدنظر هابرماس خاستگاهی دم ۀحوز

توان با  یهای اجتماعی را م انگارانه از شبکه رسد برداشت جامعه اما به نظر می ؛شود تعریف می
دارای قرابت دانست تا  ،کند پردازد و بر آن تأکید می عمومی که هابرماس به آن می ۀمبحث حوز

 ۀگو و مذاکرو گفت  ۀواسط عمومی مدنظر هابرماس به ۀکه هوالب معتقد است حوز یجای
بلکه با امور فرهنگی  ،گیرد و نه با مسائل حکومتی مسائل عمومی شکل می ۀشهروندان دربار

 .(79 :5991سروکار دارد )هوالب، 
زیستی جوامع مدرن و ـ  عمومی حاضر که متأثر از شرایط اقتصادی ۀبخشی از حوز

 های اجتماعی امکان تجلی گونه در بستر فناوری و در قالب رسانه درگیری انسان در معاش، این بیش
عموم مردم،  یلی اجتماعی برای تضارب آراعمومی موردنظر هابرماس که مح ۀیافته است و حوز

های  بافی، نقد و اشتراک مفاهیم سیاسی بین مردم عادی و فرصتی برای مفاهمه و گفتمان حرف
زمانی که با الزامات سبک زندگی  ،شهروندی برای ارتقا و افزایش توانمندی انتخاب سیاسی است

 د.شو های اجتماعی متجلی می هعنوان یکی از کارکردهای شبک به ،شود امروزه ترکیب می
های انتقادی نیز  عمومی هابرماس با نگاه ۀعنوان تجلی حوز های اجتماعی به تلقی از شبکه

های  گو در فضای مجازی شبکهو عمومی و گفت ۀحوز»عنوان  بامثالً در پژوهشی  ؛رو است هروب
ارتباط و دادوستد  شود که هرچند ارتقای امکان برقراری نتیجه گرفته می «اجتماعی مجازی

دهد، اما محدود و  گو را ارتقا میو های اجتماعی مجازی امکان گفت اطالعات در شبکه
 .(30 :5937و دیگران،  ست )یزدخواستیههم  آن ۀکنند مخدوش



 017 /  ....ب اسالمی ...نقش جامعه شبکه ای در تقويت گفتمان انقال

 1ای زمينه ۀروش نظری

ای صورت گرفته  زمینه ۀارچوب روش گرندد تئوری یا نظریهروش تحقیق این مقاله در چ
ابزار  ۀمثاب )فوکوس گروه( به ها از مصاحبه و گروه کانونی آوری داده مسیر جمعاست و در 

آوری داده استفاده شده است. گروه کانونی بر بررسی موضوع در گروه با محوریت  جمع
د. این روش دقیقاً مانند شو پژوهشگر تأکید دارد و در آن گروه منبع اصلی داده معرفی می

 (.59-56: 593۱ آمیزد )مورگان، ه و مشاهده را در هم مینگاری است که مصاحبا مردم
شده است که  ها استخراج ای است که مستقیماً از داده آن نظریه “ای زمینه ۀنظری”منظور ما از »

اند. در این روش پژوهشگر کار را  شده صورت منظم گرد آمده و تحلیل در این جریان پژوهش به
کند و  واقعیت آغاز می ۀکند؛ بلکه کار را در عرص د شروع نمیای که از قبل در ذهن دار با نظریه

: 593۱و دیگران،  )استراوس« آورد پدیدار شود هایی که گرد می گذارد تا نظریه از درون داده می
ها  های کنشگران استوار است و این انسان ها و برساخت ارچوب مفهومی این روش بر دادههچ(. 9۱

بندی را  بندی و مقوله مفهوم ه،های اولی و از ایده هستند ها ها و واکنش هستند که عامل تفسیر تجربه
 Straussگلیزر و استراوس ) ،برای اولین بار را این روش (.506-503: 5937 کنند )خاکی، خلق می

& Glaser و  ) استراوسکردند ی )پوزیتیوسیم( ارائه یگرا علیه رویکرد اثبات 5399( در سال
 .(39 :593۱دیگران، 
شده از مصاحبه و گروه کانونی در سه مرحله کدگذاری شده و از سطح  آوری های جمع داده

هر  ،های خام و کدهای اولیه به مقوله، و از مقوله به مضامین پایه فرآوری شده است. در پایان ه داد
 صورت مشروح تفسیر شده است. مضمون به

بندی کرد. نخست  توان دسته ی میکل ۀاری را در دو دستذکدگ ۀضامین حاصل از سه مرحل
یک وجه تهدیدی که در تبیین این واقعیت تفسیر ؛ مضامینی که دارای دو وجه موضوعی هستند

تغییر نظم و ساختار اجتماعی را  ۀوسیل به شده محقق شود که انقالب اسالمی اگر نتواند تهدید می
وری مضمون است که بر مح اما وجه دیگر وجه فرصت ؛پذیر خواهد شد ضربه ،مدیریت کند

 کید دارد.أکارگیری آن متغییر در جهت تقویت گفتمان انقالب اسالمی ت هظرفیت ب

کارگیری تغییرات نظـام   همنظور ب ای به دوم مضامین بر الزامات تغییر در ساختار نظام رسانه ۀدست

تفسـیر و   ارچوبهای در راستای گفتمان انقالب اسالمی است که تالش شده است در این چ شبکه

 تحلیل شود.

                                                           
7 Grounded Theory 
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 مضمون اول: اختالل در روابط اجتماعی

بر بستر روابط  است که و ماحصل انسجام و خواست اجتماعی ی اجتماعیا انقالب پدیده
حیات انقالبی آن و  ۀادام ،عد جمعی اجتماعبُ پذیریِ و در صورت آسیب است اجتماعی بنا شده
ای تاریخی  اگر انقالب اسالمی را پدیده ،عبارت دیگر شدت شکننده خواهد بود. به پویایی آن به

کارکرد آن انقالب یعنی تغییر  ،عنوان یک واقعه یاد کنیم و در بستر تاریخ از آن به نیمتصور ک
شدن  ی پویا و در حالِا سیال و پدیده یاما اگر آن را هویت ؛یک نظام سیاسی به پایان رسیده است

سلولی فارغ از  ۀروابط اجتماعی آن هستیم. فردگرایی و جامع نیازمند حفظ و تقویت ،تصور کنیم
 کند. فرمی ضدانقالب است و ماهیت انقالب را حذف می ،گذاری ایدئولوژیک ارزش

تواند  می ،شدن به محل ارتباطات اجتماعی در جوامعی مثل ایران سوی بدل ها به حرکت شبکه
زندگی  ۀمدرنیزاسیون افسارگسیخت فرایند شبهناشی از اختالل در ارتباطات واقعی اجتماعی باشد. 

های اجتماعی، کمبود فضاهای عمومی و  شهری، حذف کالبدهای کنشگری جمعی، افزایش فاصله
تواند  می -«عمومی ۀعرص»یا از نگاه یورگن هابرماس، -گوهای عمومی و گیری گفت محل شکل

 های اجتماعی باشد. دهی به شبکه عامل مهمی برای شکل
ها مکان و زمان را به دو عامل مهم برای اختالل روابط اجتماعی  ی با افزایش فاصلهشهرنشین

های اجتماعی مجازی دقیقاً بر محوریت همین دو کمبود،  واقعی تبدیل کرده و از سوی دیگر شبکه
تاریخی ایرانیان و  ۀ. وقتی به عقباند بردن بُعد زمان و مکان را محقق کرده مقابل آن یعنی ازبین ۀنقط

فهمیم این نیاز طبیعی  کنیم، می های اجتماعی و جمعی گسترده و آیینی آنها نگاه می کنش
اجتماعی مجازی را  ۀشبک نامِ اجتماعی، خود را در یک فضای جدید بازتولید کرده و واقعیتی به

 شکل داده است.
 هایی مثل احساسی یژگیشده با و وقتی یک جامعه با یک ساختار فرهنگی اجتماعی تثبیت

های ارتباطی نوینی  بودن و... در معرض فناوری عاطفی بودن، سیاسی کنشِ ۀشدت وابست  به بودن،  
کند و این فناوری هرروزه وجه جدیدی  گیرد که طبیعتاً فرهنگ مبدأ خود را بازتولید می قرار می

 روز کند:دو اتفاق ممکن است ب ،بلعد از زندگی فردی و اجتماعی آن را می
فرهنگی در ساختار روابط جدید باشد. تبدیل جامعه ـ  ممکن است هضم ساختارهای اجتماعی

متشکل از  ۀهای اجتماعی واقعی و عاطفی به جامع های جمعی و شبکه با حجم باالیی از کنش
و هم قانون ابالغی  محور آن روابط مجازی، غیرعاطفی، قانون ۀپیوسته، دارای شبک هم های به سلول

اما وقتی یک جامعه از ؛ شدن باشد تواند پاسخی به این روند مدرن نه قانون برخواسته از جامعه، می
ستایش  جای هضم، در تالشی قابل به ،مند است فرهنگی قوی و مستحکم بهرهـ  یساختارهای اجتماع
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چیز  کند و نشدن، ساختار اجتماعی خود را با وضعیت جدید هماهنگ و متناسب می برای مغلوب
اش در تضاد  رفتارهای جمعی ۀظاهر با بقی به ،کند که منحصر به خودش است جدیدی را خلق می

 دارد. است و همگان را به حیرت وامی ناپذیر بینی است، پیش
های مدرن در زندگی ایرانیان و همچنین افزایش  مانلِاِ ۀروند توسع به کالن بنابراین باتوجه

رسد نیازهای اجتماعیِ مولَّدِ نیاز به کنش در  به نظر می ،شهرنشین جمعیت شهرنشین و کالن
های  کمّی و کیفی شبکه ۀاجتماعی در توسع ۀعنوان نیروی محرک های اجتماعی همچنان به شبکه

 ای عمل خواهد کرد. شبکه ۀمفهوم جامع ۀتوسع آن تبعِ اجتماعی و به
های  شبکه ۀتوصیف شرایط آیند تشکیل اجتماع مجازی و موازی شاید بهترین عنوان برای

مرور بیشتر و بیشتر خواهد  افراد در شبکه به ۀجانب اجتماعی باشد؛ شرایطی که سهم کنشگری همه
 ،بیانی دیگر به حقیقی افزایش خواهد یافت. ۀشد و طبیعتاً وزن آن نیز در قیاس با کنشگری در جامع

 ،ها در فضای واقعی فرهنگ ها و خرده تیابی و تعریف خود در ذیل هوی روند هویت با اختالل در
از منشأهای  ،یابی و تعریف خود در ذیل یک کل های اجتماعی برای هویت رسانه ۀهجوم به عرص
 ای است. جوامع شبکه ۀجدی توسع

عنوان احیاگر زیرساخت اجتماع و بستر تداوم  توان به به ذات وجود شبکه می یدر چنین شرایط
ایرانی را در آن  ۀحیات اجتماعی جامع ،ارغ از نگاه ارزشی به آنانقالب اسالمی نگریست و ف

نوعی تالش  کنونی و بهۀ بلکه در نقط ،آرمانی ۀمتصور بود. البته بدیهی است این نگاه نه در نقط
های انسانی واقعی  مبتنی بر شبکه ۀحداقلی است. حفظ ساختار روابط واقعی اجتماعی و حفظ جامع

 آرمانی در این موضوع است. ۀهای شهری با کارکردهای واقعی نقط یطو کالبدهای جمعی در مح

 ای مضمون دوم: تغيير در نظم قدرت؛ عدالت رسانه

دهد که تأثیرگذاری  ای این امکان را به بازیگران کوچک می شبکه ۀشرایط جدید جامع
برای ایجاد بزرگ داشته باشند. شرایط جدید، الزام وابستگی به قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی 

اجتماعی، تولیدکنندگان پیام، در  ۀبرد. در شبکه و رسان رسانه و تأثیرگذاری رسانه را از بین می
توانند نفوذ خود را افزایش  و متناسب با کنشگری خود می 5ابتدا برای شبکه خنثی و یکسان هستند
ر جمهوری اسالمی ایران های اجتماعی برای کشورهایی نظی دهند؛ بنابراین در این پارادایم، رسانه
ای  هایی نظیر محدودیت در پخش ماهواره ای نظام سلطه با اقدام که همیشه تحت زورگویی رسانه

                                                           
هـا و   نفـعِ گفتمـان   بودن شرایط برای همۀ کاربران نيست؛ قابل کتمان نيست که شـبکه بـه   معنای مساوی . این به 7

کند. درواقع ایـن تفسـير در یـک     نفعِ جریان ضدانقالب مدیریت می کند و معموالً روابط شبکه را به افراد مداخله می
 مقایسۀ نسبی است.  
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 شوند. فرصت تلقی می ،بوده است
های اجتماعی و حضور تدریجی آن در وجوه مختلف زندگی انسانی، گواه  روند کلی رسانه

 ،توانند بر آنها اِعمال قهری حاکمیت کنند ها می این واقعیت است که متغیرهایی که حاکمیت
 مرور در حال تضعیف است. متغیرهای اِعمال حاکمیت بر منابع خبری، محتوایی و نظارت بر به

های اجتماعی در واقع با  شدت در حال تضعیف است. رسانه های جمعی و روابط اجتماعی به کنش
بر، امکان اِعمال نظارت بر مجاری را تا منابع تولید، توزیع و مصرف محتوا و خ ۀافزایش گسترد

 حدود زیادی از بین برده است.
خروج مخاطب از حالت انفعال در دریافت و انتقال محتوا و تبدیل آن به کاربر، روی دیگر 

رسانه است.  ۀکنند ها یعنی افزایش قدرت کنشگری و تأثیرگذاری مصرف کاهش قدرت حاکمیت
و ارزش آن زمانی  ندارد ارزشیطورِ ذاتی  بهسایت آن  یا وب اجتماعی ۀافزار شبک واقع نرم در

و اِعمال کنشگری کند. طبیعی است در  ودش شود که کاربر یعنی اجتماع بر آن مستقر محقق می
 آفرینی و تأثیرگذاری خواهد داشت. چنین فضایی، این کاربر است که دست باال را در نقش
دیریت ساختار سیاسی برآمده از انقالب یک روی این واقعیت کاهش قدرت کنترل و م
اما  ؛هدایت و مدیریت بیگانگان بینجامد زیراسالمی است که ممکن است به کنشگری کاربران 

انقالب اسالمی با محوریت  تواند بستر بازنمایی خود می ،این واقعیت اگر درک و پذیرفته شود
 مردم و مدیریت مردم باشد.

 ۀاما در الی ؛مولد قدرت برای مالکان خود هستند ،فرم و سرویسپلت یۀدر ال های اجتماعی شبکه
خود  ،محتوا و رسانه انحصار محتوایی را از صاحبان قدرت تا حدودی خارج کردند. مفهوم قدرت

ای وابسته به جمهوری اسالمی در نسبت با جریان  طور مثال جریان رسانه مفهومی نسبی است. به
در قیاس با  گیرد و طبیعتاً نسبت قدرت و مستضعف قرار میای استکبار و غرب در یک  رسانه
های  شبکه ند،داشتن فناوری پرتاب ماهواره بوده و هست های سنتی که نیازمند ثروت و قدرتِ رسانه

 . هستندشده  های به حاشیه رانده اجتماعی فرصتی برای بروز و ظهور گفتمان
آنکه متأثر از نسبت تولیدکننده و  ۀواسط نها بههای سنتی و مدل انتشار محتوا و پیام در آ رسانه
پیام با قدرت سیاسی و اجتماعی بود و طبیعتاً صاحب رسانه بخشی از قدرت سیاسی یا  ۀمنتشرکنند

نظم هرمی اجتماع نیز بود.  ۀتولیدکنندزطبیعتاً با ،اقتصادی یا اجتماعی )یا همه( را در اختیار داشت
 ؛ای یا جمعی است صورت توده های سنتی، مدل انتشار به م در رسانهساختار توزیع پیا ،دیگر بیان به

هم  ،ای ای و گسترده. این مدل انتشار رسانه پیام توده ۀکنند پیام محدود است و مصرف ۀتولیدکنند
های اجتماعی  اما شبکه ؛آن ۀمراتب و نظم هرمی است و هم بازتولیدکنند ای با سلسه حاصل جامعه

به بازیگران کوچک و مدل انتشار ضدهرمی، مدل توزیع روابط در یک دهی  قدرت ۀواسط به
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یاد « ای شبکه ۀجامع» ا عنوانکه کاستلز از آن بن برند؛ هما شدن می ای شبکه سمتِ جامعه را به
های اجتماعی  کنش کاربران در شبکه ۀای از کارکرد و نتیج رسد بخش عمده کند. به نظر می می
ای  کمک به جامعه برای تغییر وضعیت از ساختار هرمی به ساختار شبکهم در این حدِ انبوه، ه آن

 است.
قدرت مردم از قدرت ساختار بیشتر است و این موقعیتی است که انقالب  ،ای در ساختار شبکه

دهی به قدرت مردم در مقابل  اصالت ،آید اسالمی حاصل آن است و آنچه از ذات انقالب نیز برمی
 قدرت ساختار است.

 های حاکميتی مضمون سوم: نقض استقالل در نظام

های اجتماعی هرروزه میزبان وجوه دیگری از جامعه و اجتماع  شده، شبکه یا کهشب ۀدر جامع
های  های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهند بود. تشکیل اجتماع مانند میزبانی از کنش

نوعی  تصادی و اجتماعی و فرهنگی، بهقدرت آن در ابعاد سیاسی، اق ۀموازی و افزایش هرروز
 الشعاع قرار خواهد داد. های ملی را تحت حاکمیت آن تبعِ های ملی و محلی و به هویت

روندهای گذشته تا امروز نشان می دهد که به مرور زمان بخش های مختلفی از خدمات و 
نتقال به فضای سرویس های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرتبط با زندگی شهروندان در حال ا

مجازی است. خدمات توزیع کاال، خدمات حمل و نقل، خدمات پست و ارتباطات میان فردی، 
نظام رسانه ای، نظام آموزشی و ... همگی بخش های متنوعی از زندگی انسانی هستند که در حال 
گسترش به فضای مجازی هستند. خدمات و سرویس هایی که تعدادی در چارچوب حاکمیت ملی 

 هوری اسالمی است و تعدادی خارج از حکمرانی ایران است.جم
خصوص در حوزه  ازاین ذکر شد به هایی که پیش مالکیت سرویس عالوه بر همه قدرت

نوعی ابزار مدیریت و کنترل جهان آینده است. درواقع این اطالعات شخصی  های کالن که به داده
گیرد و  قرار می "فرا فردی"صورت انبوه و  بهارزش باشد وقتی  که تقریباً برای ما ممکن است بی

شود، مفهوم  کارگیری می ها به "فرهنگ خرده"و  "اقشار"برای افزایش شناخت و تأثیرگذاری بر 
 .کند ارزشمندی بنام داده عظیم  را خلق می

 ارتباطی های بی توانیم تصور کنیم در روز چه داده اگر زاویه دیدمان به موضوع را باال ببریم می
های پزشکی،  کنیم که اگر به هم متصل شود ارزشی هنگفت را خلق خواهد کرد. داده تولید می

 ارتباطی هر فرد در ۀکاالها و خدمات دریافتی، محتواهای مصرفی، اطالعات مکانی و شبک
ای از  د و بین آنها ارتباط منطقی برقرار شود، اشراف شناختینکه در کنار هم قرار گیر صورتی
دنبال  تواند قدرت سیاسی و اجتماعی را نیز به د که مینده اختیار صاحبان داده قرار می جوامع در
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مرور وابستگی و قدرت ناشی از وابستگی را ایجاد خواهد کرد  این قدرت شناختی به .داشته باشد
 های جدید مبتنی بر سرویس و داده را شکل خواهد داد. که در مقیاسی کالن مبنای حاکمیت

های دیجیتال  تولید داده ،آن تبعِ شدن و به ای شدن و شبکه آنالین سمتِ هرچه جوامع بهواقع  در
تواند  های عظیم می صورت داده کنند که اتصال آنها به های بیشتری را خلق می داده ،حرکت کنند

د که هدف اصلی آن ایجاد اشراف اطالعاتی و چتر کنبدیلی را از جوامع ارائه  قدرت شناختی بی
هدف  هاست. ایجاد اشراف شناختی با فرهنگ ها و خرده اجتماعات، فرهنگ شناختی بر جوامع،

منظور مهندسی  ها در سطح یک اجتماع به ها، تفکرات و واکنش کردن تغییرات، ذائقه دنبال
 اجتماعی است.

زنان سالیق و تفکرات جوامع آماری مختلف مانند مردان ایرانی، دختران تهرانی،  طور مثالْ به
آوری و تحلیل  یک تهران، پزشکان، وکالی شهر تهران و امثالهم از طریق جمع ۀدار منطق خانه
ها و ابزارهای  عامل های اجتماعی و سیستم های موجود در بستر خدمات سایبری مانند شبکه داده

ول در امری ممکن و متدا اشیا سایبری مانند تلفن همراه و دیگر ابزارهای هوشمند نظیر اینترنت
های  های حوزه ی و کیفی اینترنت اشیا شامل دادههای کالن است و با گسترش کمّ داده ۀحوز

 بیشتری خواهد شد.
های  عنوان داده با «ردیفرافَ»های  آوری داده محور اصلی قدرت نوین جمع ،دیگر عبارت به
است؛ واقعیتی که  خدمات سایبری ۀهدف ایجاد اشراف اطالعاتی بر جوامع از طریق ارائ با 5عظیم
 آن نهاد. برآوری داده را  توان نام صنعت جمع می

خدمات متنوع و کارآمد،  ۀارائ ،های عظیم آوری داده بیت موفقیت در صنعت جمع شاه
خدمات و ابزار، نیازسازی و درنتیجه اعتماد مخاطب به سرویس و ابزار  ۀنوآوری و خالقیت در ارائ

زدن زندگی مخاطب به خدمات  بستگی و گره ، تبدیل اعتماد به دلاین مسیر ۀسایبری است. در ادام
توان از  رساند که می سرویس را به سطحی از وابستگی می ۀکنند کاربر و ارائهه، شد و ابزارهای ارائه

 کرد. یاد «اجبار نرم» با نامآن 
خدمت جدید است  ۀرقابت و مسابقه در ارائ ۀعرص ،قدرت نوین و استقالل ملی ۀواقع عرص در

تر باشد که مسیر تبدیل ایده به خدمت  تواند در این مسابقه موفق ای می و ساختار امنیتی و اطالعاتی
 تر کرده باشد. یا سرویس را مهیاتر و سهل

 ۀو زمین نندهای بومی را ایجاد ک کشورهایی که بتوانند سرویس ،ارچوب مفهومیهدر این چ
ترین مفهوم از  ساده ،را فراهم کنند و به نیاز آنها احترام بگذارندشدن آن توسط مردم خود  پذیرفته

 ،ها هستند هایی که مولد سرویس پآ اند. استارت ارچوب معنایی محقق کردههاستقالل را در این چ
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آنها  ۀپنجم جمهوری اسالمی ایران بر ساق ۀای هستند که معنای نوین استقالل در ده های تازه جوانه
گذاری کشور اگر نتواند وضعیت کنونی وابستگی به  ریزی و سیاست . برنامهشکل خواهد گرفت
های عمومی و کالبدهای  که عرصه را اجتماعی ۀهای شبک خصوص در سرویس سرویس خارجی به
شاخص مهم و اصلی انقالب اسالمی یعنی  ،های شهروندی جدید هستند تغییر دهد شهری و محیط

 گیرد. در مسیر خدشه قرار می ،استقالل

 ای ساختارهای فرهنگی و رسانه نداشتنِ مضمون چهارم: کارایی

عنوان  های اجتماعی به ترین عناصر در جذب و موفقیت شبکه شبکه یکی از اصلی ۀمزیت انداز
اجتماعی بتواند تنوع و تکثر بیشتری  ۀدیگر هرچه یک رسان عبارت به ؛یک سرویس مجازی است

شده  های اعمال تر است و این یعنی هرچه سیاست موفق ،جذب کندها را به خود  از عقاید و گرایش
احتمال موفقیت آن  ،های ناشی از ارزش باشد محدودیت بدونِ ارزش و بیاجتماعی  ۀبر یک رسان

بیشتر است. فارغ از نوع و جنس نظام ارزشی، هرگونه اعمال نظام ارزشی بر این سرویس برآمده از 
اجتماعی  ۀپذیری رساننا و موجب رقابت کند میخالف قواعد حاکم بر آن عمل  ،فناوری اطالعات

 خواهد شد.
بازنمایی تمدنی  ،های اجتماعی گیری کرد که رسانه گونه نتیجه توان این تر می صریح عبارتِ به
شده و همان تمدن با  مطلق در آن نهادینه گرایی و لیبرالیسم شبه ای است که اصول آزادی جامعه
 بازتولید شده است. دوبارهن قواعد فلسفی در بستر فناوری اطالعات هما

رو  هکه با آن روب را های اجتماعی، کاربر، حاکمیت و فرهنگی فلسفی رسانه ۀبن و ریش
و  برد میپذیرش تدریجی قواعد آن  سمتِ ر اثر فشار ناشی از فناوری و سرویس بهب ،شود می
دیگر فناوری  عبارتی از بدیهیات تحمیل خواهد کرد. به جزئی عنوان به مرور قواعد خود را به
، این نقطه .مقصد با مبدأ خودش به تعادل برسد ۀآورد که جامع قدر به فرهنگ مقصد فشار می آن
پذیرش و تغییر بنیادی فرهنگ است.کاربران بخشی از شهروندان یک کشور با قواعد  ۀنقط

واقع مانند  اجتماعی در ۀی در بستر رسانر اثر تداوم کنشگربفرهنگی و ارزشی خاص خود 
لیبرال  حاکمیت یک حاکمیت شبه بامهاجرانی هستند که ساعتی در روز را در یک نظام ارزشی و 

شده بر شهروندان  یت و کیفیت این مهاجرت مجازی قواعد اعمالبا گسترش حجم کمّ .گذرانند می
همان محل بروز تعارض فرهنگی و فشار  مهاجر در آنها درونی و پذیرفته خواهد شد و این دقیقاً

 برای تغییر فرهنگی است.
های دیجیتال در تغییر فرهنگ بیش از  قدرت فناوری اطالعات و رسانه ،از دیدگاه پژوهشگر

یند امتأثر از فرمت و قواعد فلسفی حاکم بر شبکه و فر ،آنکه ناشی از محتوای مصرفی کاربر باشد
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براساس همین تحلیل است که پژوهشگر معتقد است اساساً شدن آن در کاربر است و  درونی
که معتقد به استفاده از قدرت حاکمیت  نیست هایی های اجتماعی میدان مطلوب حاکمیت رسانه

خود تاکنون  ۀبه آنچه از ذات و فلسف برای اعمال نظام ارزشی هستند و جمهوری اسالمی نیز باتوجه
زمینی شده و چگونه در درازمدت باید ساختار و فهم خود از باید بداند وارد چه  است، ارائه کرده

 چگونگی اعمال نظام ارزشی خود را تغییر دهد.

 روزسازی ساختارها بهمضمون پنجم: تغيير نظم اجتماعی و لزوم 

ای که در  تغییر روابط اجتماعی از وضعیت هرمی به وضعیت شبکه ،طور که تشریح شد همان
کند و بازیگران کوچک قدرت  شدن حرکت می مسطح سمتِ آن ارتباطات انسانی در جامعه به
 د. کن اجتماعی محقق می ۀمهم در حوز ییک اتفاق ،کنند انجام کارهای بزرگ را پیدا می

 ۀکنند مرز تولیدکننده و مصرف در آن ست کهای این ا شبکه ۀهای اصلی جامع یکی از ویژگی
 آنانی که در ۀگیرد. در این شرایط هم و مفهوم کاربر جای مفهوم مخاطب را می رود میپیام از بین 

بالقوه پیام هستند و این یعنی افزایش سطح ورود پیام به  ۀتولیدکنند ،گذشته مخاطب پیام بودند
 بانی پیام. تن مفهوم دروازهرف ازبین ،آن دنبالِ ای و به فضای رسانه

یک جریان  اقدر زیاد است که اساساً ما ب داده در شبکه آن های ورودی 5دیگر نود عبارتی به
باعث تغییر ریخت و نظم  ،ر اثر مداومتبمشخص از انتقال داده مواجه نیستیم و این شرایط 

دی پیام مانند سینما، یولای و ت های رسانه گذشته با جریان ها که در ؛ حاکمیتشود میاجتماعی 
امروز با بارانی از محتوا مواجه هستند که  ،مواجه بودند ...تلویزیون، ماهواره، روزنامه، کتاب و

 ای است. مسیر خلق و انتشارش شبکه
که براساس  را هایی ساختار حاکمیت ،در عمل ،ای رسانه ۀخصوص در حوز این تغییر ریخت به

عینی آن ممیزی  ۀاثر کرده است. نمون بی ،شده بودند طراحیشدن جوامع  از شبکهپیش شرایط 
محتوای بدون  ۀو تولید، توزیع و مصرف گسترد محتوا در ساختارهایی مانند وزارت ارشادْ ۀچندالی

 های اجتماعی است. ممیزی در رسانه
قبل امروز بر  ۀها برعکس سه ده در تعبیری جسورانه پژوهشگر معتقد است منبع قدرت نظام

بلکه امروز تحمل تکثر و پذیرش تنوع منبع تولید قدرت برای  ؛ایجاد و اتکا بر وحدت نیست
 با مشکل مواجه خواهند شد. ،هایی که این تغییر را درک نکنند هاست و حاکمیت حاکمیت

های سیاسی اصالً  نظام ۀگو داده است و مسئلو جای خود را به گفت ،باید پذیرفت که خطابه
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گرفته براساس تفاوت است.  برای فضای متکثر و شکل نداشتن بلکه آمادگی ؛اجتماعی نیست ۀرسان
واقع  در ؛کرده است های اجتماعی حلول پیدا در فضای مجازی و رسانه نبودن دهعینیت این آما

 امروز بیش از سالن سخنرانی به نیمکت و میز نیاز داریم.
زیر های  ها و فرهنگ فرهنگ رضه و نمایش به خردهبیش از اینکه فرصت ع و تکثر گوو گفت
منشأ تولید داده و تولید ثروت و قدرت است و از این منظر است که تکثر و فضای  ،دهد سلطه می
دلیل  های اجتماعی به واقع رسانه عنوان منبع تولید قدرت مطرح شود. به تواند به گو امروز میو گفت

و به فضای  آفرینند میجذابیت  ،کنند ن تکثر را ایجاد میاینکه فرصت تکثر و تضاد ناشی از ای
 ۀصورت داد آوری آن به این بازی در زمینی است که داده و جمع ۀاما هم ؛کنند گفتمانی کمک می

 ۀواسط های جهانی به این قدرت از واقع اگر تا پیش شود. در دیتا( منبع تولید قدرت می عظیم )بیگ
توانایی ساخت به شده  ای شبکه ۀجامع ۀواسط امروز به ،وامع را داشتندقدرت رسانه امکان تأثیر بر ج
 اند. یافته و زیرساخت یک رسانه دست

 راهکارهای پيشنهادی ۀبندی و  ارائ جمع

دهد که تأثیرگذاری  شده، این امکان را به بازیگران کوچک می ای شبکه ۀشرایط جدید جامع
وابستگی به قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی برای ایجاد بزرگ داشته باشند. شرایط جدید، الزام 
اجتماعی، تولیدکنندگان پیام، در  ۀبرد. در شبکه و رسان رسانه و تأثیرگذاری رسانه را از بین می

توانند نفوذ خود را افزایش  ابتدا برای شبکه خنثی و یکسان هستند و متناسب با کنشگری خود می
فشار که با  زیرهای  های اجتماعی برای گفتمان رسانه دهند؛ بنابراین در این پارادایم،

ای  زورگویی رسانه تحتشدگی مواجه بودند و همیشه  های جدی برای عرضه و انتخاب محدودیت
ای و  در سطح رسانه گرفتند، قرار میای  هایی نظیر محدودیت در پخش ماهواره نظام سلطه با اقدام

سرویس خود  ۀای در الی جه داشت که این مزیت رسانهاما باید تو ؛شوند محتوا فرصت تلقی می
 وابستگی و نفی استقالل ملی است. ۀکنند یتبمقوم و تث

عنوان مولد قدرت اقتصادی و سیاسی  ایجاد قدرت از طریق ایجاد سرویس و پذیرفتگی آن به
در ای نیازمند نوعی از مدارا و پذیرفتن کثرت فرهنگی و سیاسی و بازنگری  شبکه ۀدر جامع

 قرمزهاست. ها و خط ارچوبهچ
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های واکنش سریع نياز مبارزه با شایعه در  ای یا سيستم اورژانس رسانه

 ای جوامع شبکه

ها برای کنترل و مدیریت فضای پیام غالباً با شکست مواجه  ای تالش حاکمیت در چنین جامعه
ارغ از درستی یا گیرند که ف روز و هر ساعت در معرض خبرهایی قرار می شود و مردم هر می

 .اند هها منتشر شد خالف میل حاکمیت ،نادرستی
ها، حفظ آبروی افراد در مقابل  طبیعتاً در چنین وضعیتی آرامش روانی جامعه در مقابل شایعه

شدت  های خصوصی و توهین به آنها به حرمت افراد ناشی از نقض حریم ها و هتک ها و دروغ اتهام
آسیب در این فضا تالش برای اعمال مدیریت براساس ساختار و پذیر است. برای کاهش  آسیب

شود. راه مقابله با چنین وضعیتی ایجاد آمادگی واکنش  تر می فایده روز بی نظم اجتماعی گذشته هر
 ؛تر است تر و مسئوالنه تر، شفاف گویی هرچه سریع ای و تالش برای پاسخ سریع، کنشگری رسانه

چنین تغییری آماده  رژانس خبری. حاکمیتی که خود را برای ایننوعی سیستم واکنش سریع و او
 سختی را پیش رو خواهد داشت. ۀشک آیند بی ،نکند
 کم ها باید بپذیرند که دیگر جایگاه رفیع خود در نظام هرمی را ندارند و کم واقع حاکمیت در

اصلی خبر و  دیگر صاحب جریان ؛به سطح عمومی کاربران در شبکه هستند شدن در حال نزدیک
دیگر نسبت مردم با آنها مخاطب نیست و دیگر تنها امکان کنش مردم بازخورد  ؛محتوا نیستند

که  نحوی به ؛شود تر می روز ضخیم تر و بازخورد هر روز باریک بلکه جریان اصلی پیام هر ؛نیست
است که سازمان ای  توان بین پیام اصلی و بازخورد تفاوتی قائل شد و این دقیقاً نقطه دیگر نمی

تبدیل  به یک کنشگر در کنار دیگر کنشگران ،حاکمیت ،آن معنای کالنِ ای، مدیر و به رسانه
های کنترلی رو به  راه ؛ها هیچ راهی جز تقویت افراد و کاربران ندارند واقع حاکمیت در شود. می

رد صحیح منابع رسمی عملکنداشتنِ رسانی و  اطالع نبودِمحصول  هشایع ،بیانی دیگر به پایان است.
 خبری است.

اصلی فضای مدیریت  ۀای را شاید بتوان واژ ای به کنشگر رسانه تغییر مفهوم سازمان رسانه
اگر  ،ای وابسته به جریان انقالب های رسانه پنجم انقالب دانست. سازمان ۀای جدید در ده رسانه

در نظم  ،گر کنشگران را نپذیرندای در کنار دی شدنشان به یک کنشگر رسانه شرایط جدید و تبدیل
مدیریت  ،ای شبکه ۀشوند. ابزار نوین مدیریت اجتماع در جامع جدید قدرت در جامعه هضم می

 ۀدر جامعرا  ها موقع است. بحران ثر، مداوم و بهؤای و کنشگری م مبتنی بر طراحی بازی رسانه
 ۀبرای تثبیت روایت رقیب. مبارز سازی آن یعنی ایجاد فرصت د و پنهانتوان پنهان کر نمی ای شبکه
اول است.  روایت صحیح و دسته ۀای تالش برای واکنش سریع و ارائ شبکه ۀای در جامع رسانه
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 شده است. ای شبکه ۀای محصول تثبیت جامع ها و جنگ تثبیت واقعیت رسانه جنگ روایت
قع بازگذاشتن فضای ای در وا های رسانه موقع و اطمینان به قدرت سازمان به کنشگریِنداشتنِ 
 ای برای دیگر کنشگران است. زیست رسانه
و شرایطی را  ت یابندها در این شرایط باید بتوانند به توانایی اعمال قدرت نرم دس حاکمیت

وانایی هدایت فضای که ت برخوردار باشد ای نوین از بازیگران قوی ایجاد کنند که در میدان رسانه
دفعات  های اجتماعی به ها و رسانه واقع مدیریت شبکه . درداشته باشندرا  ای در مواقع بحرانی رسانه

ها یا محتواهای خاص در بعضی مواقع سوگیری دارند و حتی روی  جریان نفعِ نشان دادند به
اما درمجموع  ؛کنند گذاری می ها تالش و سرمایه شبکه نگرفتن  شکل هم و نشدن کاربرها با مرتبط
 سازی بهتر و مؤثرتر داشته باشد. بازی کسی است که توانایی بازی ۀبرند

گردد که بعضی نهادها و  گویی کشور به این برمی بخشی از این ناکارآمدی نظام پاسخ
در  انکردن دیگر گذاری آن را سهیم و اشتراک کنند میها اطالعات را قدرت خود تلقی  دستگاه

بعضی نهادها به مردم است.  ینیاز بی ،گویی طالعات و پاسخاین نگاه به ا ۀپندارند؛ ریش قدرت می
این  خودِ ند.گویی به مردم ندار واقع منشأ قدرت آنها مردم نیستند و طبیعتاً نیازی به پاسخ در

 تولید شایعه است. ۀزمین ،موضوع
به نظر  ،نشده که مستعد خلق و گسترش شایعه است لای کنتر معایب فضای رسانه ۀبا هم

امکان شرایط نقد صحیح و  نبودِ تری دارد. وضعیت مناسب ،در قیاس با فضای خفقان رسد می
یکی از منشأهای خلق و  خودْ ،آزادی نسبی نبودِای رسمی و ایجاد شرایط  صریح در فضای رسانه

 انتشار شایعه است.
 

 گيری نتيجه

گرفته و حاصل  مفاهیم فرهنگی در یک بستر زمانی شکل ۀخصوص در حوز های بنیادی به فهم
مدت  انتظار اینکه بتوان این مفاهیم را در کوتاه .چالش نظری در جوامع است و گوو ها گفت سال

 ای است. اندیشانه تصور ساده ،صورت دستوری متحول کرد تغییر داد یا بتوان اجرای آنان را به
منوال  همین های فرهنگی ومفهومی موردبررسی دراین پژوهش هم وضع به در موضوع تعارض

کند  مرورتغییر می وبه گیرد می مرور شکل درواقع تعاریف ما از صیانت سیاسی وفرهنگی به .است
 د.شور کند ودرموعدمقرری ابالغ یدفعه این مرزها تغی شود. نباید انتظار داشت که یک وباز می

اثر  وانین بیکنند که ق قدر تغییر پیدا می آن .شوند سروصدا ایجاد می صورت نرم و بی تغییرات به
های  شوند؛ نباید انتظار داشت که با تغییر قانون بشود واقعیت مرور حذف می و بهشوند  می
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ن هم اال .های اجتماعی را نیز تغییر داد. فضای آزاد ده سال پیش یک معنی و تصور داشت حوزه
کند  غییر میمرور ت معنا به داشته باشد. یک معنی دارد و ممکن است ده سال دیگر یک معنی دیگر

رسد اولین گام برای کاهش تضاد معنا و تصور از موضوعاتی نظیر  بنابراین به نظر می؛ رو و جلو می
گو و گفت .گو پیرامون آنهاستو آزادی، صیانت فرهنگی، نقد سیاسی و امثالهم ایجاد فضای گفت

 آن برسیم.  ۀقدر ادامه پیدا کند تا در جامعه به یک فهم تقریباً مشترک دربار باید آن
تر  ای است به عدالت نزدیک شده جامعه ای شبکه ۀهای اجتماعی و جامع ای شبکه رسانه ۀدر الی

بخشی و استکبارستیزی فرصتی مغتنم و  الملل و الهام و برای گفتمان انقالب اسالمی در سطح بین
و  ثیرگذاری قدرت سیاسیأای به مردم و کاهش قدرت ت در سطح ملی بازگشت قدرت رسانه

اما در سطح سرویس و قدرت ناشی از ؛ دهی به جریانات سیاسی را در پی دارد اقتصادی در شکل
مندی انقالب اسالمی  موانع جدی ساختاری و اعتقادی مانع بهره ،تولید، نگهداری و پردازش داده
 ،اسالمیها و متغیرهای انقالب  ترین شاخص عنوان یکی از اصلی از آن و تحقق معنای استقالل به

نیازمند پذیرش تکثر و تغییرات جدی در ساختارهای حاکمیتی است که برای رسیدن به آن 
گو و رسیدن به وحدت نظری در فضای گفتمانی درون و ای برای گفت ای جز گذراندن دوره چاره

 انقالب اسالمی نداریم.

 منابع

 ها کتاب
 ( مبانی پژوهش 593۱استراوس، انسلم و جولیت کربین :)ای،  زمینه ۀکیفی، فنون و مراحل تولید نظری

 .ابراهیم افشار، تهران: نی ۀترجم
 ( 593۱افتاده، جواد): های اجتماعی، تهران: ثانیه تحلیل شبکه. 
 ( 593۱شکرخواه، یونس): جواد افتاده، تهران: ثانیه ۀنوشت ،های اجتماعی کتاب تحلیل شبکه ۀمقدم. 
 جلد یک،  ،ای( شبکه ۀ، اقتصاد، جامعه و فرهنگ )ظهور جامععصر اطالعات :(5960) کاستلز، مانوئل

 .احد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: طرح نو ۀترجم
 مانوئل کاستلز و دانا هاراوی(، « رایا فرهنگ» پردازان فرهنگ سایبری نظریه :(5930) بل، دیوید(

  .تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( مهدی شفیعیان، ۀترجم
 ( 5939کاستلز، مانوئل): ۀهای اجتماعی در عصر اینترنت، ترجم های خشم و امید، جنبش شبکه 

 .پور، تهران: مرکز مجتبی قلی
 ( ،5991هوالب، رابرت): ه، تهران: نی ری ی ش ن ب ی س ح ۀ م رج عمومی، ت ۀنقد در حوز ،یورگن هابرماس. 
 نصرت فتی، تهران: نیۀ هش کیفی، ترجمروش پژو ۀمثاب فوکوس گروه به (:593۱) مورگان، دیوید. 
 (: روش تحقیق گرانددی در مدیریت، تهران: فوژان.5937ی، غالمرضا )خاک 



 019 /  ....ب اسالمی ...نقش جامعه شبکه ای در تقويت گفتمان انقال

 ( 5931ون لوی، امی): طاهر روشندل اربطانی، تهران: دانشگاه  ۀهای اجتماعی، ترجم مدیریت رسانه
 .تهران
 

 Safko,Lon and Brake, David K (9001): The Social Media Bible: Tactics, Tools, and 
Strategies for Business Success, Published simultaneously in Canada.  

 

 ها مقاله 
 های اطاعاتی با تغییرات در فرهنگ و  تأملی بر نسبت میان فناوری :(5937) آبادی، حسین ابراهیم

 .69-509(، ۱)9 تحقیقات فرهنگی ایران، ۀنام مناسبات اجتماعی، فصل

 های اجتماعی:  گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه سیاست :(5939) بصیریان جهرمی، حسین
دکتری ارتباطات اجتماعی، دانشگاه عالمه  ۀیک مدل پیشنهادی، رسال ۀها، الگوها و ارائ چالش

 .طباطبایی
 های  های اجتماعی مجازی با مروری بر پژوهش واکاوی شبکه (:5939) زمانی عباس پور، فائزه و تقی

، 10پیاپی ۀشمار (،76)59 ترویجی اخالق،ـ  علمی ۀنام آموزان اصفهان، فصل شجوانان، نوجوانان و دان
 .61-503 زمستان،

 ها و تهدیدهای  شناسایی و تحلیل فرصت :(5939) ، نویدنظافتی ،زهرا؛صباغی ؛اهلل توالیی، روح
 ۀنام فصل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، :اجتماعی در فضای مجازی؛ مورد مطالعههای  شبکه

 .519-591 ،93پیاپی  ۀشمار(، 9)50 تحقیقات فرهنگی ایران،
  (دموکراسی، جنبش5969سالتر، لی ) 13 ، شمارۀرسانه ۀنام های نوین اجتماعی و اینترنت، فصل، 

597-599. 
 های اجتماعی در جامعه از  گیری شبکه نقش فرهنگ و هویت در شکل (:593۱) ساعی، محمدحسین

 دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  ۀدیدگاه فعاالن فضای سایبری ایران، رسال

 اجتماعی برای استخراج نیازهای  ۀکاربست تحلیل شبک :(5963) سپهری، محمدمهدی و آسیه ریاحی
 ،وفناوری علمی و پژوهشی سیاست علم ۀنام بنیان، فصل های دانش نسیستم مدیریت دانش در سازما

 .65-3۱، 7 ۀشمار ،سال سوم
 شده در  بازیابی ،5939مرداد  59 اجتماعی، ۀسخنرانی در همایش روز رسان (:5939) شکرخواه، یونس

 .www.hamshahrionline.ir در تارنمای 5931مرداد  59 تاریخ
 های اجتماعی مجازی در انقالب مصر،  نقش شبکه :(5937) نورمحمدی، مرتضی و رقیه محمدی

 .593-597(، 5۱)1، المللی تحقیقات سیاسی و بین
 روش تحلیل شبکه )رویکردهای نظری و  :(5939) نژاد نوغانی دخت بهمنی، محسن و مهسا صادقی

  .شناسی و علوم اجتماعی ها(، دومین کنفرانس ملی جامعه تکنیک
 های  تحلیل محتوای صفحات و گروه :(5937) سپهری، آسیه ؛پور، صمد عدلی ؛یزدخواستی، بهجت

مطالعات و تحقیقات اجتماعی  ۀنام عمومی هابرماس، فصل ۀحوز ۀبوک با نظری اجتماعی فیس ۀشبک



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   011

 .69-550(، 5)7 در ایران،
 Boyd, danah m. ,Nicole B. Ellison (9009): Social Network Sites: Definition, History, 

and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, 990-980. 
 ERETEO, Guillaume, GANDON, Fabien and BUFFA, Michel (n.d): Semantic Social 

Network Analysis. 
 Kaplan, Andreas M and Haenlein, Michael (9090): Users of the world, unite The 

challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 18, 11-23 
 

 Wu, Xintao, Xiaowei Ying, Kun Liu, Lei Chen (9090): A Survey of Privacy-

Preservation of Graphs and Social Networks, Managing and Mining Graph Data, 499-

418. 



 010 /  بانکداری مرکزی و تمدن نوين اسالمی 

8 

 بانکداری مرکزی و تمدن نوين اسالمی

 5فر دکتر ایمان باستانی

 7مهندس داود جعفری طادی

 چکيده

تاریخی همراه با  دار سابقه پول و جایگاه آن در تمدن بشری از موضوعات چالشی و ۀلئمس
پولی در  های گذاری سياست برایبانک مرکزی  نامِ نهادی به ورودهای مختلف بشری است.  تمدن

ثر از عوامل متعددی است که ریشه در تحوالت تاریخی أساختار حاکميت کشورهای جهان مت
 آن کشورها دارد.

 ۀمرکزی در آمریکا، چين و اتحادی های گيری و تحوالت بانک شکل ۀدر این تحقيق، تاریخچ
و همچنين  -اند وم توليد ناخالص جهان را به خود اختصاص دادهکه بيش از دوسِ- اروپا

گيری و تحوالت  مهم تاریخی مانند فرانسه و روسيه در کنار شکل های کشورهای دارای انقالب
و عناصر  شود می بانک مرکزی در ایران در قبل و بعد از نظام جمهوری اسالمی، بررسی

 د. در ادامه براساس نقش والیت فقيه درشو تغييرات و تحوالت آنها بررسی می ثيرگذار در روندأت
 طور گيری تمدن نوین اسالمی، در چهارچوب رویکردهای مختلف به فقه حکومتی و به شکل

تعدیل در ساختار نهادهای پولی مالی، از جمله بانک  برایفقه سرپرستی، الگویی  ۀخاص، نظری
 د.شو ن پيشنهاد میمرکزی جمهوری اسالمی ایرا

 فقه حکومتی بانک مرکزی، تمدن نوین اسالمی، والیت فقيه،کليدواژه: 
 

                                                           
  i.bastanifar@ase.ui.ac.irمسئول دۀ علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان )استادیار( و نویسن هيئتعضو  7

 jafarydavoud@gmail.comارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان  کارشناس 2
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 مقدمه

( و اسکاتلند 593۱) و انگلستان (5996در سوئد ) 59مرکزی در اواخر قرن  های بانک نخستین
خیر در أدو قرن ت مرکزی در سایر کشورهای اروپا با یکی های ( شکل گرفتند. در ادامه بانک5931)

 برایاسپانیا، فنالند، هلند، نروژ، آلمان، دانمارک، اتریش و آمریکا شکل گرفتند. دالیل متعددی 
ثر از عوامل مختلفی از جمله أمرکزی در جهان بوده که هرکدام مت های گیری بانک شکل
، ها مین مالی دولتأپولی و اقتصادی، ت های دهی مدیریت پول، جلوگیری از بحران سامان
مختلف برای یک یا چند  های خصوص در زمان جنگ بوده است. این عوامل در طول زمان به

 دار در بیشتر کشورهای سابقه مرکزیساختار بانک  ندو باعث شد ندپیوسته تکرار شد ،کشور
 به نظام حکومتی تبدیل شوند. ،کننده ولی کمک ،ساختاری مجزا از دولت صورت تمدنی به

نسبت به سایر کشورها بسیار دیرتر تشکیل شده است. این بانک، بانک مرکزی در ایران، 
مشابه شرکت  شکل گرفت. براساس این قانون، بانکْ 5993قانون پولی و بانکی در سال  دنبالِ به

(. در 565 :5966)داوودی و صمصامی،  تعریف شده است سهامی و مطابق با قانون بازرگانی
و  ،به قانون عملیات بانکداری بدون ربا ،ذکرشدهقانون تحوالت پس از انقالب با وجود اصالح 

هم تحوالت جدی ساختاری  تالش برای بازنگری آن در قالب قانون بانکداری اسالمی جدید، باز
 در بانک مرکزی مطرح نشده است.

مرکزی در بستر و زمان پسارنسانس و سکوالریزم یا  های مهم آن است که بانک ۀنکت
مالی  های نظام ۀدهند شکل ریزانِ در این فضا، برنامه و قطعاً اند کل گرفتهغیردینی ش های حکومت

دهی  صورت خاص، ضرورتی در پیوند با معنویت در شکل مرکزی به های صورت عام و بانک به
در صورتی که در قرآن کریم در اشاره به تمدن قوم عاد بیان  ؛اند کرده ها احساس نمی این نظام

اند،  در آن زمان نسبت به اقوام دیگر برتر بوده ،های تمدنی از نظر ویژگی شده که با وجود آنکه
. طغیانگری، در واقع نوعی گرایش افراطی و اند سرکشی و طغیانگری نابود شده دلیلِ به

همراه عناصر و  به ،مادی مبتنی بر تعالی صرفاً یتمدن بنابراین ؛گسیخته در امیال مادی است لجام
 مالی و بانک مرکزی از منظر قرآن کریم محکوم به فناست.  های  آن از جمله نظام های زیرنظام

آن تمدن انسانی،  تبعِ هکه انسان و بآید  چنین بر میاز مضامین قرآن کریم و دین مبین اسالم 
عجول و  که انسان ذاتاً رو اما از آن ؛مادی و معنوی برسد های نوعی به تعادل میان انگیزه باید به

شناخت بیشتر خود و  تعالی، سمتِ اساسی به های هدایت و تربیت، گام وع خلق شده است، باید باهل
را  تمدن اسالمیتواند  می انسان پویا، تالشگر و جویای حقیقت تنها بنابراین ؛نظام خلقت بردارد

 .شکل دهد
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دینگی، نرخ مدیریت نق رالمللی، مشکالت اساسی د متعدد بین های کشور ما در کنار تحریم در
باید ضمن  ،مقام معظم رهبری های بدهی دولت وجود دارد. همچنین براساس دغدغه و بهره

انقالب  ۀسال چهل ۀبا تجرب د. قطعاًکرتمدن نوین اسالمی حرکت  سمتِ کردن این موانع، به برطرف
 د.نمشکالت باید در قالب یک الگوی ساختاری برطرف شو اینشواهد تاریخی،  ۀو مشاهد
 یریز تواند مسیر را برای دستیابی به یک الگوی برنامه چه ساختاری می :ال این استؤنون ساک 

ارچوب هدر چ ضرورت بهند؟ آیا باید این ساختار کمالی متمرکز در تمدن نوین اسالمی فراهم 
االت، این مقاله در پنج بخش تدوین ؤس این پاسخ به برایمتعارف باشد؟  شکلِ بانک مرکزی به

 اروپا ۀبانکداری مرکزی در کشورهای آمریکا، چین و اتحادی ۀاست. در بخش اول، تاریخچشده 
 و همچنین کشورهای -اند م تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص دادهوُکه بیش از دوسِ-

 ۀتاریخچ شود. در بخش دومْ مهم تاریخی مانند فرانسه و روسیه بررسی می های دارای انقالب
والت بانک مرکزی در ایران در قبل و بعد از نظام جمهوری اسالمی، سپس گیری و تح شکل

د. در بخش سوم، مبانی شو ضرورت و جایگاه بانک مرکزی از منظر تجارب تاریخی ترسیم می
 و در بخش چهارم الگوی پیشنهادی بیان شود می بانکداری مرکزی در تمدن نوین اسالمی بیان

 شود. ارائه می هاو پیشنهادبندی  جمع شود. در بخش پنجمْ می

  منتخب کشورهای در مرکزی بانکداری تاریخچۀ - 1

 هيروس

 د:کرتوان به سه دوره تقسیم  تحوالت بانک مرکزی روسیه را می

در این  .رفت عنوان ابزاری برای شمارش به کار می زمانی که پول تنها به ؛دوران شوروی سابق
در  .و نرخ بهره کاربرد داشت ها در تعیین قیمت نقش پول یک نقش منفعالنه بود و صرفاً دوران

گذاری نبود.  اجرایی آن تنها سیاست ۀتحت کنترل کامل دولت بود و وظیف 5بانک این دوران گاس
داد و  ساله تخصیص می پنج ۀها بنابر برنام ملی به شرکت ۀبودج اعتبارات را از ،بانک گاس

بحث کسری بودجه مطرح  ،د. در این دورانکر این اعتبارات را بررسی می کردِ هزینهچگونگی 
حال  گونه که درعینِ همان ؛داد مین مالی انجام میأتجاری را در ت های بانک ۀبانک وظیف نبود. گاس

داد. دو گونه پول در این دوران وجود  نقش بانک مرکزی را در کنترل جریان پولی انجام می
در حالی که  د؛توانست از پول نقد استفاده کن ای. خانوار تنها می ل نقد و پول سپردهداشت: پو

                                                           
7 Gosbank 
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توانستند از پول  ها می کردند. شرکت ای استفاده می اول از پول سپرده ۀبایست در درج می ها شرکت
 (.Rytilä, 9009) نقد تنها برای پرداخت دستمزدها استفاده کنند

پیشرفت مالی روسیه و  ،است. ویژگی این دوره 5337-5369 زمانی ۀدوم شامل باز ۀدور
 بانک گاس تخصصی در کنار های بانک 5366 ۀانحالل سیستم بانکی شوروی بوده است. در ژانوی

های خاصی  به فعالیت ی هستند که برای تبادالت پولی باتوجههای ، بانکها تشکیل شدند. این بانک
سیس شدند. البته قبل از این تاریخ هم سه بانک أکشاورزی ت و صنعتی های در اقتصاد مانند فعالیت

ور مربوط به اموشتورگ  کرد، انداز می پول افراد را پسا، مالی وجود داشت: سیرمک ۀسسؤو م
تدریج  داد. به مین مالی بلندمدت را انجام میأکرد و بانک استوری ت ارزهای خارجی را هدایت می

تخصصی  های بانک 5330 کردند و در اکتبر ها هسیس شعبأتخصصی دولت اقدام به ت های بانک
 های تجاری شدند. تبدیل به بانک

و بانک  جماهیر شوروی ۀعنوان بانک مرکزی اتحادی به بانک حقوقی بین گاس های کشمکش 
فروپاشید. در  5335جماهیر شوروی در اواخر سال  ۀمرکزی روسیه ادامه داشت تا زمانی که اتحادی

بانک با بانک مرکزی روسیه ادغام شد که البته بعد از مدت کوتاهی در ساختار آن  آن زمان گاس
 حل شد. 
گردد. براساس این  بازمی 5330قوانین حقوقی سیستم بانکی روسیه به قبل از سال  ارچوبهچ

 های گونه سیستم بانکی دارد: یکی بانک مرکزی و شعبات آن و دیگری بانک قوانین، روسیه دو
گو  بانک باید به شورای عالی پاسخ 5330ساس قوانین مربوط به بانک مرکزی در سال تجاری. برا

اثرگذار  5337پولی از سال  های تفکر حاکم بر بانک در سیاست ۀگویی و نحو باشد. این پاسخ
 المنافع تمرکز یافت. مستقل مشترک های طوری که بر نگهداری روبل برای کشور به ؛بوده است

و  ها  کید بر مشکالت سیستم پرداخت در صورت ناهماهنگی شرکتأکسان با تحفظ نظام ارزی ی
 (.Rytilä, 9009) تعیین یک معیار تورمی بود

دهد. یک جریان  سوم را برای سیستم مالی روسیه تشکیل می ۀدور 533۱ -5339های  سال 
فراموشی است.  پولی روبل در حال ۀوجود منطق ۀرسید اید به نظر می )روبل( وجود داشت و مالی

دهی  میزان وام مرکزی غربی داشت. کاهش اهمیت های بانک مرکزی عملکردی شبیه بانک
مستقیم بانک مرکزی، وابستگی بانک مرکزی به ابزارهای غیرمستقیم را افزایش داد. پیشرفت 
سریع در بانکداری و سیستم مالی نیاز به تقویت ظرفیت نظارت بانک مرکزی را افزایش داد. 

اصلی بانک مرکزی، همچنان حفظ ارزش پول،  ۀبانک مرکزی روسیه، وظیف 5330اس قوانین براس
. بانک مرکزی همچنان نقش است اعتباری و حفظ ثبات ارزش روبل کردن سیاست پولی دنبال

دولتی را  ۀاصلی در پیشرفت و امنیت بازارهای روسیه را بر عهده دارد. بانک مرکزی اوراق قرض
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عنوان عنصر اصلی  بانک مرکزی به ،هدایت سیاست پولی منظورِ به ،بر این الوهع ؛کند منتشر می
کند و فعالیت  تجاری را صادر می های بانک ۀشود. بانک مرکزی اعتبارنام نظارت محسوب می

نقش  کند. همچنین در کنترل تبادالت روسیه تجاری داخلی و خارجی را مدیریت می های بانک
ترین نقش را در  کند و مهم تجاری را مدیریت می های بین بانک های داختپرو  رددا اصلی را
 .(Rytilä, 9009های قانونی بخش اعتباری و مالی روسیه بر عهده دارد ) برد زیرساخت پیش
ترین وظایف بانک مرکزی روسیه است. در  دولتی یکی از مهم ۀمین مالی کسری بودجأت 
مین أت برای پرداختی های . وامکند یمین اعتبار مأت بانک مرکزی عمدتاً را یه کسری بودجهسرو

 .استکسری بودجه با سود صفر یا سود کم 
بانک مرکزی و قوانین مربوط به بانکداری و  ۀشد الگوی حقوقی کامل 5339در جوالی  
 در دومای روسیه تصویب شد. 533۱منتشر شد و در جوالی  ها تجاری در روزنامه های بانک
تواند رئیس کل  ، دوما می5339شده در رفراندوم سال  ساسی جدید تصویببراساس قانون ا 

رئیس کل  533۱اساس قوانین ریید یا رد بکند. بأت ،دهکرجمهور پیشنهاد  که رئیس را بانک مرکزی
 گو باشد. پاسخ ،گیرد ا اعتماد میهبه دومای روسیه که از آنباید بانک مرکزی 

صورت  تواند به گونه دوما می منتخب دوما در بانک مرکزی حضور دارد که بدین ۀکمیت
یندهای حسابرسی بانک مرکزی ابانک مرکزی را بررسی کند و همچنین بر فر های مستقیم فعالیت

انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی را انجام دهد. یک  ربارۀمقدماتی د های ثیر بگذارد و بحثأت
کند.  برای پارلمان هدایت می را حسابرسی از بانک مرکزی ۀلمللی نیز وظیفا حسابرسی بین ۀسسؤم

. طبق این قوانین بود 5339 ۀموارد جدیدی وجود دارد که شروع آن از ژانوی 533۱براساس قوانین 
دولت ممنوع شده است و  ۀبانک مرکزی روسیه از تضمین اعتبار برای پوشش کسری بودج ،جدید

 (.Rytilä, 9009دولتی از بازار نیز کنار گذاشته شده است ) ۀقرض همچنین از خرید اوراق

 آمریکا

عنوان بانک ایاالت متحده شناخته  با کهسیس کرد أسسه را تؤیک م هکنگر 5935در سال 
سیس شد. همچنین این بانک برای أشد. این بانک برای کمک به دولت برای تبادالت مالی ت می

فردی اعطا  اقتصاد بود. کنگره به این بانک قدرت منحصربه کمک به سیستم مالی برای پیشرفت
توانست در تمام  بانک به دولت معتبر بود و تنها بانکی بود که می ۀاوراق منتشرای که  گونه به ؛کرد
شعبه داشته باشد. در این دوران، مردم مناطق مختلف تصورات مختلفی از این بانک  ها ایالت
اما با قدرت  ؛ارزان و فراوان داشتند های گیرندگان در مناطق غربی انتظار وام مثال وام ؛ برایداشتند

صنعتی عالقه  های طرح شمالی به مشارکت بانک در اجرانبانک در بازار اعتباری مخالف بودند. ت
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 ،ی که با بانک بودهای های تجاری بانک مخالف بودند. چنین مخالفت با محدودیتاما  د؛داشتن
طوری که کنگره تصمیمی بر تمدید منشور بانک  به ؛سیاسی بانک کاهش یابدباعث شد قدرت 

 .(Powell, 9099) نداشت
داشت. در این زمان  5699دومین بانک ایاالت متحده نیز سرنوشت مشابهی در سال  
 ۀکنند را وتو کرد. این تجربه بیانبانک تمدید فعالیت  ۀالیح ،اندرو جکسون ،جمهور وقت رئیس

 ۀهای بهر فعالیت سیستم مالی است. تفاوت نرخ ۀوت مناطق مختلف آمریکا از نحوتصور متفا
ای منجر به افزایش تحرکات  های منطقه ای تا زمان جنگ جهانی اول ادامه داشت. تفاوت منطقه

های  ای که مناطق غربی خواستار بازنگری در سیاست گونه به ؛سیاسی در اواخر قرن نوزدهم شد
شد که  باالیی بود که با آن مواجه بودند و موجب می ۀاصلی آنها از نرخ بهر شکایت پولی شدند.

اقتصاد آمریکا به طال وابسته بود  5630های منتهی به  ناشی از بدهی آنها افزایش یابد. در سال ۀهزین
در این  اقتصادی بود. های بت به میزان فعالیتکاهش فقدان طال نس ۀدهند نشان ها و کاهش قیمت

با ضرب  5639استفاده از نقره در برابر فشارهای اقتصادی شکل گرفت. در سال  جنبش ،دوران
 های شدند. ایاالت متحده در دوران ها پول برای مقابله با کاهش قیمت ۀنقره شاهد عرض ۀسک

توان  می رای نمونهکرد که ب های مالی جدیدی را تجربه می یکی بعد از دیگری بحران ،مختلف
 را نام برد.  5309، 5639، 5699، 5619، 5693های  سال های بحران

و  ودباعث شد که سیستم مالی دچار بحران ش ،ها به وجود آمد این بحران دنبالِ هراسی که به
 ۀاقتصاد دچار انقباضی عمیق و گسترده شود. این سیستم مالی در قرن نوزدهم نتوانست میزان عرض

فشارهای  زیراز همین رو، سیستم مالی  ؛مین کندأت پول در برابر تقاضای موردنیاز اقتصاد را
دنبال سود  گذاران که به سرمایه شدیدی قرار داشت. زمانی که تقاضا برای نقدینگی افزایش یافت،

کردند تا نقدینگی  های خود می سسات مالی را وادار به فروش داراییؤم ،گذاری خود بودند سرمایه
گیرندگان فشار بیاورند  سسات را بر آن داشت تا بر وامؤقدینگی ممین کنند. نیاز به نأموردنیاز را ت

مین نیاز اقتصاد، باعث شد تا أتوانی سیستم مالی برای تنا ۀخود را تسویه کنند. در نتیج های که وام
بانک مرکزی  ،به همین دلیل ؛و به اقتصاد آمریکا آسیب وارد شود ودسیستم دچار بحران ش
. زمانی که تقاضا برای کند برطرف ،داشتنقدینگی برای اقتصاد که  را طراحی شد تا خطراتی
دهد و درنتیجه نقدینگی به  پول را افزایش می ۀبانک مرکزی عرض ،یابد نقدینگی افزایش می
کردن تقاضای شدید برای  کند. بانک مرکزی نقش مهمی در جلوگیری یا کم سیستم تزریق می

سسات مالی معتبر ؤک مرکزی این کار را با پرداخت وام به منقدینگی در طی بحران مالی دارد. بان
توانند تقاضای نقدینگی را مرتفع کرده و از فشار برای فروش  دهد، در نتیجه آنها می انجام می
 (.Powell, 9099ها بکاهند ) دارایی
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بود که باعث شد تولید ناخالص  5309گیری بانک مرکزی بحران سال  عامل دیگر در شکل
های  شده در سال درصد کاهش یابد که بیش از دو برابر رکود ثبت57شده با تورم  الحملی اص
ای پیشنهاد ساختاری شبیه  است. زمانی که وحشت از این بحران فرونشست، عده 7003تا  7009

شدن در برابر دولت فدرال در واشنگتن  کردن را با تسلیم کنترلای  عده ؛داشتندبانک انگلستان را 
 ۀدانستند. نتیج های منطقه الزم می ای هم این قدرت را در توزیع بین قدرت عده ؛دادند میپیشنهاد 

 بود.  5359سیس بانک مرکزی در سال أاین فعل و انفعاالت، ت
بتواند در مالکیت و عملکرد خود مستقل باشد.  بانک مرکزی بدین صورت نبود که کامالً

که بتواند یک مرکز اصلی در واشنگتن یا نیویورک  ای نبود گونه همچنین ساختار بانک مرکزی به
نتوانست  ،برای آن طراحی شده بود همراه شعباتی در تمام کشور داشته باشد. ساختاری که به

یک سیستم طراحی شد که در آن یک مرکز  ،حمایت سیاسی کافی به دست آورد. در عوض
مدیره  شده یک هیئت اختار طراحیبانک در تمام کشور قرار داشت. در س 57اصلی در واشنگتن و 

مدیره یک نهاد مستقل در داخل دولت  داد. هیئت که بیشترین پاسخ را به مردم می شتوجود دا
جمهور منصوب  رئیس را مدیره نفر است که هفت تن از اعضای هیئت 57فدرال است و شامل 

ساله را در نظر 5۱شرایط  شده برای اعضای منصوب. کند یید میأت آنها را مجلس سنا د وکن می
رزرو نیویورک  پنج عضو دیگر را رئیس فدرالشوند.  ساله منقضی می7 های گیرند که در دوره می
نفری  جمهور از میان هفت دهند. رئیس رزروهای دیگرمناطق آمریکا تشکیل می سای فدرالؤو ر

رزرو  فدرال ۀمدیر هیئت کند. رزرو انتخاب می که انتخاب کرده است، یک نفر را رئیس فدرال
 .(Powell, 9099رزرو است ) های  مسئول نظارت کلی بانک

. اوراق بخرند توانند خود می ۀتنها در محدود ،رزرو هستند که عضو فدرال تجاری های بانک
 . جا کرد توان جابه را نمی سهم هر بانک

ای از  دهشوند که تنوع گستر بخش خصوصی می ۀرزرو شامل رهبران برجست مدیران فدرال 
اول و دوم ایاالت متحده متفاوت بود.  های اقتصادی دارند. این ساختار از ساختار بانک های دیدگاه
های فدرال مناطق این  رزرو، ساختار غیرمتمرکز به بانک شروع به کار فدرال ۀهای اولی در سال

گذاری را با  فرایند سیاستند که کنگیری  صورت مستقیم تصمیم اختیار را داده بود که در مناطق به
رزرو به رکود بزرگ شد.  رو کرده بود. این تمرکززدایی موجب تضعیف پاسخ فدرال هچالش روب
رزرو را تغییر داد و به هفت نفر از  توزیع قدرت در سیستم فدرال 5391قانون  ،به این تجربه باتوجه
( یا فومس، جایگاه FOMC)5رزرو بازار باز فدرال ۀرزرو در کمیت فدرال ۀمدیر نفر عضو هیئت 57

فدرال  های بانک ۀرزرو نیویورک و بقی های فدرال مانده در اختیار بانک صندلی باقی 1 داده شد.
                                                           

7 Foreign Open Market Committee(FOMC) 
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 (. Powell, 9099) قرار دارد
و تصمیماتش به  ها رزرو برای فعالیت حال پابرجاست. فدرال تابه 5391این ساختار از سال 

جلب حمایت برای  برایمرکزی این کار را  های بانک گو است. کنگره و عموم مردم پاسخ
دهند. رئیس  گویی در فضای دموکراتیک انجام می بودن به پاسخ شان و در جهت ملزمهای سیاست

فومس برای  ۀهای کمیت وضعیت اقتصاد و فعالیت ۀبانک مرکزی ساالنه دو بار به کنگره دربار
رزرو به کنگره و  دهی فدرال دهد. گزارش ها و حداکثر اشتغال گزارش می رسیدن به ثبات قیمت

 رزرو است. های استقالل فدرال لفهؤمردم از م

 اروپا ۀاتحادی

به واقعیت  5333مطرح شد، در سال  5393برای اولین بار در سال  آن ۀاروپا که اید ۀاتحادی 
سال  91مدت  جنگ به دوره 9اروپایی مان، فرانسه و برخی از کشورهای پیوست. بعد از آنکه آل

را تجربه کردند، سران کشورهای اروپایی قانع شدند که تنها راه  5690تا  53۱1های  در طی سال
سیاسی است. اولین قدم ـ  یاقتصاد ۀآمده تشکیل یک اتحادی دست هبرای حفاظت از آخرین صلح ب

با امضای پیمان  5319بود. در سال  90 ۀسنگ و فوالد در اوایل ده ع زغالادغام صنای ،در این مسیر
 5393در سال  ،سیس شد. ده سال بعدأرم، انجمن اقتصادی اروپا و انجمن انرژی اتمی اروپا ت

پولی و اقتصادی را یک هدف برای این اتحاد  ۀاقتصادی اروپا تصمیم گرفت که اتحادی ۀجامع
وارنر که در آن زمان  ریاستِ یک کارگروه به ؛ بنابراینگیردکشورهای اروپایی در نظر ب

را  5360گزارش برای رسیدن به این هدف تا سال  ۀتهی ۀوزیر لوکزامبورگ بود، وظیف نخست
 (.Dominguez, 9002) داشت

 ۀدر اتحادی هآزادی کامل سرمای منظور به ،این گروه گزارش نهایی خود را که بلندپروازانه بود
 ۀمالی و پولی اتحادی ۀبرنام ،ارائه کرد. در واقع این طرح 5390اروپا و با یک ارز واحد در اکتبر 

ن وودز در دنیا از وبرت ۀنی اجرا شد که نظام مبادلزما ،اول این طرح ۀد. مرحلکراروپا را مشخص 
های  اخاللگری دنبال شد. به اروپا می ۀاول طرح مربوط به نوسانات پولی اتحادی ۀبین رفت. مرحل

 5393های پولی و ثبات نرخ مبادالت در سال  برای هماهنگی سیاست فرانسه و آلمان، تجدیدنظری
بود.  شدنی ستم پولی اروپا ایجاد شد که مبنای آن نرخ ارز ثابت و تنظیمشد. در این زمان، سی

اصل بر این بود جز انگلستان در مکانیزم مبادالت ارزی حضور داشتند.  ارزهای کشورهای عضو به
باشد. یک واحد شمارش اروپایی که  ECUکه نرخ مبادله براساس مقایسه با واحد ارز اروپایی یا 

 کننده در اتحادیه بود. برابر با میانگین ارز اعضای شرکت
پولی به راه  ۀیک موج جدید برای ایجاد اتحادی ،سال موفقیت در سازوکار نرخ ارز 50پس از  
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 ۀکنند این گزارش بیان به پایان رسید. 5363در سال  5دلوراس نامِ ا یک گزارش بهافتاد. این تالش ب
پولی  های کنترل سیاست برایبانک مرکزی اروپا  نامِ مستقل به جدید و کامالً ای سسهؤایجاد م

اول طرح، شامل  ۀبندی دقیق بود. مرحل دلوراس، شامل یک جدول زمان عمومی اروپا بود.
 های و بانک ها ها در سرتاسر اروپا و همچنین جدایی بیشتر بین دولت محدودیت ۀرفتن هم ازبین

ها امکان  و دولت ندازحد بدهی منع شد های مرکزی از ایجاد بیش بانک ،طور خاص به مرکزی بود.
اتفاق  533۱دوم که در سال  ۀسسات مالی را نداشتند. در مرحلؤویژه برای دسترسی و دخالت در م

پولی  ۀسسؤهای مالی و پولی پیدا کردند. یک م ا همگرایی بیشتری در جهت سیاستکشوره ،افتاد
 برایسازی  مرکزی ملی بود، برای آماده های کردن ارتباط بین بانک آن محکم ۀاروپایی که وظیف

جز دانمارک و  کشورها به ۀپولی اروپا برای هم ۀاتحادی ،سوم ۀسیس شد. در مرحلأپول واحد ت
یورو بمانند. درنتیجه بانک  ۀداد خارج از منطق که مقررات به آنها اجازه می شد تأسیس انگلستان

 رسمیت یافت 5333 ۀاروپا )یورو( در ژانوی سیس شد و پول جدیدأت 5366مرکزی اروپا در سال 
(Dominguez, 9002.) 

 انگلستانبانک 

مین أبانک در ابتدا برای تبانک خصوصی آغاز به کار کرد. این  عنوانِ بانک انگلستان ابتدا به 
بانک بودند. یکی  ۀداران عمد م سیس شد. پادشاه و ملکه سهاأمنابع پولی جنگ انگلیس و فرانسه ت
مردم بریتانیا بود. بانک  نفعِ استفاده از ابزارهای پولی و مالی به ،دیگر از اهداف تشکیل این بانک

بود.  جدید ۀدولت و درخواست برای سک های مالی درخواست ۀزیر سلط ههای اولی انگلیس در سال
صورت دستی  ها به اسکناس 5971داد. در سال  را انجام می ها دریافت سپرده بانکْ ،در این دوران

اقدام  ،بانک 5971شد. در سال  د چاپ میکر گذاری می نیز برای مقادیر خاصی که مشتری سپرده
فرانسه و انگلستان وارد جنگ  5939ر سال د. دکر پوند و باالتر 70به چاپ اسکناس برای مقادیر 

شدند. هنگامی که نیروهای کوچکی از فرانسه بر روی بخشی از سرزمین انگلستان فرود آمدند، 
مردم به بانک انگلستان سرازیر و  (7سرعت گسترش یافت )بانک مرکزی انگلستان هترس از حمله ب

شده از  مقدار طالی نگهداری ،آن دورانشدند تا رسیدهای پولی خود را به طال تبدیل کنند. در 
نخست  ،کاهش منظور حفظ ذخایر طالی درحالِ میلیون پوند کاهش یافت. به 7میلیون پوند به  59

 ای در بانک برای جلوگیری از پرداخت پول در برابر طال قرار داد. کمیته تْوزیر وق
طور موقت تعهد بانک مرکزی انگلستان  ( به5675- 5939محدودیت بانک انگلستان ) ۀدر دور
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علت چاپ  مبنی بر حفظ ارزش اسکناس برای ارزش معادل طال را حذف کرد. این امر به
مالی  های در پاسخ به بحران 5679در سال  ازحد اسکناس در شعبات بانک انگلستان بود. بیش
استانی  های ر و بانکهای کشو سیس شد. بسیاری از بانکأ( شعبات بانک انگلستان ت5679 -5671)

کنترل گردش پول بود. قانون مربوط به منشور بانک  ،سیس شعباتأورشکسته شده بودند و علت ت
 این قانون، پارلمانْ د. درکرطیف وسیعی از اختیارات جدید را تصویب  56۱۱در سال 
ایجاد کرد.  کرد هایی را برای هر بانک، شرکت یا شخصی که اسکناس چاپ می محدودیت

 های جدید را از انتشار پول منع کرد )بانک مرکزی انگلستان(.  چنین بانکهم
به اقدامات بانک  اتفاق افتاد. باتوجه 5699انگلستان در سال  های ترین بحران شده یکی از شناخته

 انگلستان در پرداخت 

عنوان  آن بر اقتصاد، پس از این دوره بانک انگلستان به آثار ورشکسته و های های بانک بدهی
مین أبانک انگلستان نقش مهمی در ت 535۱مین بدهی شناخته شد. در سال أآخرین پناهگاه برای ت
اند که این  را منتشر کرد. برخی گزارش کرده 535۱سهام جنگ در سال  ؛ مثالًمالی جنگ داشت

دجه سهام مین بوأکافی برای ت ۀانداز اما درحقیقت مردم به ؛ازحد مورد تقاضا قرار گرفت سهام بیش
این کار را برای  ،د. بانککربنابراین بانک از ذخایر خود مقداری از سهام را خریداری  ؛نخریدند

اما در  ؛داد طور مستقیم به طال نسبت می استاندارد طال، ارزش پول را به جلب اعتماد عمومی کرد.
بانک  53۱9ود. در سال باعث شد که اعتماد به استرلینگ از بین بر معیار طال معلق شد و 5395سال 

ها را تعیین  دولت توانست مدیران بانک و که متعلق به دولت شد ابه این معن ؛ملی شدانگلستان 
ای جایگزین شدند و اطالعات مربوط به  سازمان منطقه 57با  5339کنند. شعبات بانک در سال 
 .شدبانک مرکزی کمک  های  و به توضیح سیاست کردند آوری روند و تحوالت جدید را جمع

 بانک فرانسه

های بانکی در فرانسه پیشرفت دیرپا و  های مدرن، فعالیت در قرون وسطی و در آغاز دوره
دلیل ذهنیت کلیسای  تری از کشورهای همسایه همچون ایتالیا و هلند داشت که بیشتر به سخت

بازارهای تجاری در قرن  های بانک بود. گسترش تجارت در بودن فعالیت یایکاتولیک نسبت به رب
استفاده از  ،در بنادر سلطنتی بزرگ و شهر لیون و همچنین نیازهای مالی دولت سلطنتی 59و  57

در ایتالیا طراحی  های بانکی که عموماً اقدامات بانکی را بیشتر ضروری ساخت. پس از آن، روش
فاده از اوراق بهادار برای انتقال توان به است به فرانسه ورود پیدا کرد که از آن جمله می ،شده بود
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 (.5د )بانک مرکزی فرانسهکرمختلف اشاره  های گذاری وجوه سرمایه
منظور  به ،های ناشی از جنگ و تحریک تقاضا پس از مرگ لویی چهاردهم برای جبران بدهی

 عهده داشت، نخستین ریاست بانک را بر 7در زمانی که جان الو ،رفت از رکود بعد از جنگ برون
( صورت 9بانک مرکزی )بانک جنرال پرایوی های دولت فرانسه در استفاده از ظرفیت ۀتجرب

صورت گرفت. بانک جنرال پرایوی در سال  ۱گرفت. این کار بنا به درخواست دوک اورلئان
رسمیت یافت. این  1طبق تقاضای الو ملی شد و یک ماه بعد با تغییر نام آن به بانک رویال 5959

 ؛درصد در مدت دو سال افزایش دهد90بانک در ابتدا موفق عمل کرد و توانست تولید صنعت را 
 شد. 9پی سی سی الو منجر به حباب می ۀهای انحصارگرایان اما سیاست

پی انحصار تجارت توتون و تنباکو آمریکای شمالی و هند غربی را داشت.  سی سی شرکت می
ت سهامی بود. الو قیمت سهام این شرکت را در سطح باال و غیرواقعی حفظ صور این شرکت به

پی مدتی بعد از  سی سی کرده بود که درنهایت منجر به یک حباب اقتصادی شد. شرکت می
آن  های پی و آسیب سی سی گیری توسط الو با بانک جنرال پرایوی ادغام شده بود. حباب می شکل

مدت تقریباً یک قرن از بانک مرکزی  طوری که فرانسه به به ؛دموجب تضعیف بانک ش ،به اقتصاد
 فاصله گرفت.

 . کرد سیسأت 6بانک مرکزی فرانسه را با نام بانک فرانسه 9ناپلئون بناپارت 5600در سال  
داران این بانک،  بانک بزرگ بود. سهام 51تا  50قدرت پولی فرانسه در اختیار  ،در این دوران

دوم قرن هجدهم از سوئیس به فرانسه مهاجرت کرده بودند. این  ۀبودند که در نیمارانی د هسرمای
بانکداران در اتفاقات منجر به انقالب فرانسه شرکت داشتند. هنگامی که اعتراضات انقالب فرانسه 

ازحد شدت گرفت، این بانکداران به حمایت از ناپلئون برخواستند تا دوباره نظم حاکم شود.  بیش
عنوان پاداش در این سال، انحصار امور پولی را به آنها واگذار کرد و درنتیجه کنترل  به ناپلئون

 ،اوراق بانکی در پاریس ۀسال تنها منتشرکنند 51مدت  سپرد. به هابانک مرکزی فرانسه را به آن
. این به سایر شهرهای مهم فرانسه تعمیم داده شد 56۱6بانک مرکزی فرانسه بود و این امتیاز تا سال 

                                                           
7 www.banque-france.fr/en 
2 John Law 

9 Banque Générale Privée ,General Private Bank. 

4 Duke of Orléans 
5 Banque royale 
0 Mississippi Bubble 
1 Napoléon Bonaparte 
9 Banque de France 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi_Bubble
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LMU) پولی التین ۀبانک همچنین در ایجاد اتحادی
نقش مهمی داشت. کشورهای  5691( در سال 5
عنوان یک ارز  پولی التین را به ۀفرانک اتحادی ،فرانسه، بلژیک، ایتالیا و کنفدراسیون سوئیس

 کردند.  تأسیسمشترک 
عرضه کرد تا بتواند مدت خارجی را  بانک مرکزی فرانسه اوراق کوتاه ،در جنگ جهانی اول

استاندارد طال را رها  ،د. فرانسه مدت کوتاهی پس از جنگکنمین أزمان جنگ را ت های هزینه
میلیارد فرانک رسید. فرانسه پس از آن  ۱7به  535۱های فرانسه در این دوران تا سال  کرد. بدهی

انگلیسی و آمریکایی  های نکتالش کرد تا استاندارد طال را دوباره به کار بگیرد و از تعدادی از با
د کرسرمایه گرفت تا از فرانک در برابر نوسانات دفاع کند. همچنین اقدام به افزایش ذخایر طال 

در آن زمان ایاالت متحده . شود درصد از ذخایر طالی جهان را شامل می76که در زمان اوج خود 
 نسه با پیوستن به بانک اروپا سعیبانک فرا 5336طال را داشت. در سال  ۀدرصد بیشترین ذخیر9۱با 

 (.53737 ،اروین) دکنتثبیت  ها را کرد قیمت
 بانک مرکزی چین
PBCبانک خلق چین )
سال قبل از تشکیل  یک 53۱6عنوان بانک مرکزی چین در سال  ( به9

پکن ساختار آن به  شد. پس از انتقال بانک خلق چین تأسیس ۱جمهوری خلق چین در استان هبی
شد. ادارات  تأسیسهای شعبات  در چهار سطح اداره مرکزی، ادارات استان، شعبات و زیرشاخه

طور مستقیم برعهدۀ  آنها به گذاری استانی دولت قرار داشتند و سیاست های  استانی بانک در اداره
. در کرد یریت میمد استانی بانک ۀادار را ها که شعبات و زیرشاخه در حالیادارۀ مرکزی بود؛ 

 ۀشعب ۱0شمالی و جنوب غربی،  استانی شرق چین، مرکزی جنوبی، ۀچهار ادار 53۱3پایان سال 
طور مستقیم  بانک خلق چین به 53۱3طبق قانون  شده بود. تأسیسشعبات  ۀزیرشاخ 5700 و استانی

 زیر نظر دولت قرارگرفت.
 ،. این مقرراتکرد تصویب ار قانون موقت بانک خلق چینشورای دولت،  5310در سال  

 ؛چاپ و انتشار اوراق و تنظیم گردش نقدینگی. 5 دند:کربانک خلق چین را مشخص  ۀوظایف اولی
 های شرکت و سسات مالی دولتیؤنظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد م .9 ؛دهی وام .7

مسئولیت مدیریت مالی و  .1 ؛مدیریت امور مربوط به ارزهای خارجی .۱ ؛گذاری دولتی سرمایه
 .9 ؛خارجی مرتبط با صنعت مالی های خصوصی و سازمانـ  نظارت بر نهادهای خصوصی یا دولتی

                                                           
7 Latin Monetary Union 

2 www.banque-france.fr/en 
9 People’s Bank of China 

4 Hebei 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_Monetary_Union
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 خصوصی.  ایه کمدیریت بان. 6 و مدیریت خزانه .9 ؛انتشار اوراق بهادار
اتفاق افتاد، چین یک سیستم مرکزی  5399تا  5319های  اقتصادی که در سال ۀمنظور توسع به
دهی و تخصیص اعتبار  جذب، سامان رایی شامل سطوح مختلفی همچون بانک خلق چین را بمال

ها بانک خلق چین مسئولیت هر دو سیستم مالی و پولی را به عهده  به کار گرفت. در طول این سال
هدایت شعبات استانی را  ،مرکزی ۀتمامی ادارات استانی تعطیل شدند و ادار 531۱داشت. در سال 

این تغییر در ساختار در جهت ایجاد یک ساختار متمرکز و واحد  مستقیم به عهده گرفت.طور  به
 .(Allen, 9099) بود

مین مالی تجارت أمنظور ت مین مالی روستایی بانک خلق چین بهأبخش ت 5319در سال 
سسات مالی در بانک خلق چین، این بانک تبدیل به یک ابربانک ؤشد. با ادغام م تأسیسروستایی 

اختیارات  ،زمان به عهده داشت. در چنین دورانی شد که نقش بانک مرکزی و بانک تجاری را هم
شورای دولتی بود. بانک خلق چین یک سیستم بانکی مستقل نداشت و  دۀمدیریت نقدینگی به عه

 تصویب را مقررات بهبود بانکداریشورای دولتی،  5399. در سال بود های دولتی یکی از ارگان
را  بانک های داشت که بانک خلق چین از وزارت مالیه مجزاست و شاخه تأکید. این مقررات کرد

بانک خلق  ۀسیستم یکپارچ 5396ند. در پایان سال کمستقیم هدایت طور  باید ادارۀ مرکزی پکن به
دنبال یک اقتصاد سوسیال بازارگرا  دولت جمهوری خلق چین به طور جامع بازسازی شد. چین به
این اصالحات  اصالحاتی در سیستم بانکی الزم بود. ،برای رسیدن به چنین اقتصادی بنابراین؛ بود

تخصصی شد و آنها را در حالی که تحت نظارت بانک  های منجر به آزادی عمل بیشتر بانک
ات مالی مؤسسعنوان نهاد مستقل اقتصادی معرفی کردند. پس از آن با گسترش  مرکزی بودند، به
 (.Allen, 9099ارتی متمرکز نیاز بود )یک سیستم نظ
بانک مرکزی  عنوانِ بهبانک خلق چین  شورای دولتی یک بار دیگر بر نقش 5369در سال 

ها  سیاست و ها مطالعه و تدوین دستورالعمل تأکید کرد: وظایف این کرد و بر اجرای تأکیدچین 
اعتباری، مدیریت  های حی برنامه، طراها برای صنعت مالی، مدیریت نقدینگی، تنظیم نرخ سود وام

ات مالی، هماهنگی صنعت مالی، مؤسسطال و ارز خارجی، تصویب ایجاد و ادغام  ۀذخایر و عرض
بانک خلق چین در این دوران همچنان  المللی دولت. بین های  مالی فعالیت تأمینگرفتن  عهده به

 عهده داشت. های تجاری را بر بانک مرکزی و بانک ۀوظیف
شورای دولتی تصمیم اصالح نظام مالی گرفت که در آن بیشتر بر نقش  5339یان سال در پا 

 ۀارائ ،بانک خلق چین 5331شده بود. از سال  تأکیدبانک مرکزی چین  عنوانِ بهبانک خلق چین 
دلیل کسری بودجه تصمیم  داری به وام اضافه به وزارت مالی را متوقف کرد. چنانچه وزارت خزانه

اما  ؛اوراق بگیرد، بانک خلق چین با زمان و روش انجام این کار هماهنگ خواهد شدبه انتشار 
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 (.Allen, 9099ند )کتواند این اوراق را خریداری و یا تضمین  نمی

 بانک مرکزی قبل و بعد از جمهوری اسالمی ایران  ۀتاریخچ -5

پیشنهاد  میرزامحمودخان ناصرالملک بانک را به تأسیس 57۱9نخستین بار اروپاییان در سال 
وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با  ۀشدن کلی کردند. برای یکپارچه

اما  د؛را تشکیل دهن انستانافغ و ایران گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک رمایهمشارکت س
ها  ،انگلیسیاطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام گذاری سرمایهچون فرانسویان به این 

 (.5930)توکلیان، کنند تأسیسشدند که در ایران اولین بانک را  فقمو
فعالیتش در بعضی کشورهای  ۀو حوز لندن ای انگلیسی بود که مرکزش در این بانک، مؤسسه

 و شیراز ،اصفهان ،رشت ،تبریز ،مشهد و سپس در تهران آن در بۀشع 5901. در سال بودآسیایی 
شد و در  پرداخت می نقره که در برابر آن قرانی های پنج لهو حوا چک دایر شد و با صدور بوشهر

دلیل داشتن نرخ  فعالیت خود را گسترش داد. بانک جدید شرقی به ت،امور روزمره مصرف داش
 ۀدرصد و به سپرد۱ماهه  ثابت شش ۀدرصد، به سپرد1/7متفاوت با لندن که به حساب جاری  ۀبهر

سود سرشاری برد. فعالیت این بانک دو سال بیشتر دوام نیافت  ،داد درصد بهره می9ساله  ثابت یک
فروخت و به فعالیت  بانک شاهنشاهی و سرانجام اثاثیه و شعب خود را در برابر بیست هزار لیره به

 .خود خاتمه داد
اولین بانک دولتی ایران است که به نشر اسکناس پرداخت.  ،بانک شاهنشاهی یابانک شاهی 
 و ای معتبر شد تدریج مؤسسه که وظایف بانک مرکزی ایران را به عهده داشت، به بانک شاهنشاهی

های خاص نگهداری  را در حساب خزانه وجوه ،مرکز امور مالی کشور درآمد. این بانک صورتِ به
و ایصال مخارج  درآمدهای مالیاتی گمرکات، عواید دولتی، ۀاالجار کرد و در وصول مال می

و ضرب سکه  نهخا ضراب ها و خارج، پرداخت وام به دولت، خرید نقره برای دولت به شهرستان
بانک دولتی ایران، متعهد به پرداخت قرض  عنوانِ بهکرد. بانک شاهنشاهی،  نقش اصلی را ایفا می
فعالیت بانک شاهنشاهی محدود شد.  ۀ، دامن5903سال  در بانک ملی تأسیسبا  به دولت ایران بود.

 مبلغِ د، بهدر همین سال، دولت امتیاز انحصاری نشر اسکناس را که متعلق به بانک شاهنشاهی بو
های  ای از سپرده اختیار بانک ملی نهاد. همچنین بخش عمده خریداری کرد و در لیره دویست هزار

 (. 5930 بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد )توکلیان،
 و ینظر یمرزبند هنوز رسید، تصویب به 5915در سال  یانکب و یپول قانون کهی زمان
 و افتهی توسعه یکشورها در یحت دارد، وجود یمال و یپول های سیاست بین امروزه که یا یتجرب
ه آنچ مانندی مشخص هدف عمالً که رسید تصویب به قانون زمانی این، بنابراین ؛نبودر برقرا یصنعت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9_(%D8%B3%D9%86%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B9_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B1%D9%87
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نداشت.  دارد، وجود پول ارزش حفظ و ها قیمت ثبات تعقیب در مستقل یمرکز امروز بانک
 و پول یشورا و یمرکز بانک که هرچند؛ ندارد یاولویت یبانک و یپول قانون در کالنف اهدا
اولویت  در اهداف، این میان از را پول ارزش حفظ هدف ،یگذار در سیاست دارند یسع اعتبار
 بانک یاصل هدف 5915 مصوب سال یبانک و یپول قانون براساس کنند. لحاظ خود های سیاست

 رشد به کمک و یتجار مبادالت تسهیل ها، تراز پرداخت در تعادل پول، ارزش حفظ یمرکز

 .است یاقتصاد
 ها بانک ۀادار ۀالیح و ها بانک ادغام برای یتصمیمات دولت انقالب، یابتدای یها سال در
 ربا بدون یبانکدار شد. قانون تصویب ربا بدون یبانکدار قانون 5997 سال در اینکه تا گرفت

 تأکید یپول سیاست و یپول نظام اصالح بر یاسالم انقالب یپیروز دستاورد و ثمره اولین عنوانِ به

 قانون دو این و است 5915 مصوب سال یبانک و یپول قانون یبرا یمکمل حال درعینِ و دارد

ربا،  بدون یبانکدار قانون تصویب با .اند شده استفاده و اند بوده یکدیگر دوشادوش امروز تابه
 که ساله پنج های برنامه کالن در اقتصاد های سیاست یکل های یگیر جهت و یپول های سیاست

 تصویب با بنابراین ؛گیرند یم قرار قانون این اهداف تأثیر تحتِ است، دولت بودجه قالب در عمدتاً

 گذاشته کنار یرسم طور به متعارف یبانکدار ربا، بدون یبانکدار یابزارها یو معرف قانون این

مهم آن است که در این  ۀاما نکت ؛شود یم آغاز قانون این کردن یاجرای سمت به حرکت وشود  می
 عنوانِ به. عمق معنا و مفهوم جایگاه بانک مرکزی توجه نشده است قانون، به اصالحات ساختاری

بندی تجارب  طور کلی جمع اسالمی، همچنان مغفول است. به ۀی بر مالیزیرنظام مالی در نظام مبتن
 د:کرشرح زیر بیان  توان به می بانک مرکزی را دربارۀ جهانی

 گيری و وجود بانک مرکزی ضرورت شکل -5-1

شود که وجود یک نهاد پولی در نظام اقتصادی کشورها  می مشخص ،به تجارب باتوجه
 پولی مرکزی از چند رخداد مشترک در کشورها فهمیده. ضرورت یک نهاد ی استضرور
  :شود می

 کنترل فشار نقدینگی( الف
 های در تجارب کشوری همچون آمریکا مشاهده شد که فشار تقاضا برای نقدینگی در برهه

وجود  رسیدن به اقتصاد کشور شده است. زمانی مختلف موجب بروز بحران در کشور و آسیب
 ۀتدابیر الزم برای عرض ،مختلف آن های بینی نیاز کل کشور و بخش ا پیشتواند ب می نهاد مرکزی

 مناسب نقدینگی را فراهم آورد.
 اتمؤسسآفرینی  جلوگیری از بحران( ب
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جلوگیری از  کند، می برای مدیریت نقدینگی را مشخص یعلت دیگری که ضرورت نهاد
رزرو مشاهده شد  نگلستان و فدرالبانک ا ۀدر تجرب ات پولی است.مؤسسو  ها آفرینی بانک بحران

ات پولی ملی و استانی در مؤسستواند با کنترل  می که وجود بانک مرکزی مستقل و قدرتمند
 پولی نقش بسزایی داشته باشد. های  جلوگیری از بحران

 دولتی های مالی جنگ و پروژه تأمین( ج
که دولت  ها انند جنگانگلستان روشن شد که در مواقعی خاص م ۀبه تجرب همچنین باتوجه

تواند  می قدرتمند در کنار دولت یوجود نهاد ،مایحتاج آن نیاز به منابع مالی عظیم دارد تأمینبرای 
 ملی نیز های دولت در برابر پروژه ،غیر از جنگ به مالی جنگ را به عهده بگیرد. تأمین ۀوظیف
 ند.ک تأمینرا الزم کاراتر منابع مالی  ۀشیو مرکزی به یتواند با استفاده از نهاد می

 جایگاه بانک مرکزی -5-5

به تجارب کشورهایی همچون روسیه مشخص شد که استقالل بانک مرکزی از دولت  باتوجه
یک ضرورت برای حفظ ثبات در اقتصاد کشور است. در کشور روسیه به این دلیل که بانک 

باعث شده است که دولت روسیه در ردیف کسری بودجه دولت را ندارد  تأمینمرکزی امکان 
 کشورهایی قرار بگیرد که ساالنه کمترین میزان کسری بودجه را دارند.

 سکوالریزم بانک مرکزی -5-7

در بستر و زمان پسارنسانس، سکوالریزم و یا  مرکزی معتبرْ های مهم آن است که بانک ۀنکت
زیرا  ؛غیردینی شکل گرفته و به نقش ابعاد معنوی یک نظام مالی توجه نشده است های حکومت

گریزی افراطی قالب در چنین بستر زمانی، دورکردن کارکردهای دین در ساختار بانک  دین
ارچوب هگیری بانک مرکزی در چ مبانی شکل ؛ بنابراینشمارد می ارزش بر عنوانِ بهمرکزی را 

 ای خاص معنا پیدا هم برای گروه و یا جامعه بنتامی، آن فۀی بشری و فلسابعاد منفعت و لذت ماد
ضدارزش یا  عنوانِ بهمعنوی،  های کنندگی و تعالی بشری با انگیزه کارکردهای هدایت کند و از می

شود. در صورتی که در رویکرد  می سازی تمدن بشری یاد مبانی غیرعلمی، منفور و مردود در نظام
های  همراه عناصر و زیرنظام مادی به اسالمی، یک تمدن مبتنی بر تعالی صرفاً ۀاندیش بر تمدنی مبتنی

های مالی و بانک مرکزی، محکوم به فناست. بیان صریح خداوند متعال در قرآن  آن از جمله نظام
هشداری برای توجه و  ،دلیل سرکشی و طغیانگری کریم در اشاره به فروپاشی تمدن قوم عاد به

مان و پرهیز از أصورت تو به ابعاد مادی و معنوی بشری ۀدهند های مالی تعالی برقراری نظام تعمق در
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شود مبانی بانکداری  . در ادامه تالش می7در اقتصاد است 5خوی حیوانی براساسگیری تمدن  شکل
 .مرکزی از منظر تمدن نوین اسالمی تبیین شود

 مبانی بانکداری مرکزی در تمدن نوین اسالمی -7

تحقق اهداف کالن یک  برایگذار پولی باید ابزاری  یک نهاد سیاست عنوانِ بهانک مرکزی ب
مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی در در جهت و  باید گیری بانک مرکزی مبانی شکل .نظام باشد

مشخص از قرآن کریم و اهداف باالدستی یک طور  از دین مبین اسالم و به متأثرباشد. این مبانی 
 شود. می اشاره به مبانی بانکداری مرکزی در تمدن نوین اسالمی شود. در ادامه ق مینظام محق

 شناسی و نعمت هدایت از منظر قرآن انسان -7-1

عد بُ ،عد فطریعد طبعی و فطری هستند. بُشناسانه، صفات انسان، دارای دو بُ در یک نگاه انسان
 شناسی است از هستی متأثرشناسی هم خود  عد مادی است. انسانبُ ،عد طبعیو بُ است معنوی

عد مادی و معنوی باشد. بر این اساس، تکامل انسان باید در هر دو بُ ؛(90-79 :5935 )جوادی آملی،
ولی قرار نیست که در  است، صبر خلق شده آیات قرآن عجول و هلوع و کم براساساگرچه انسان 

 براساسریزی اقتصادی که انسان را  به نظام برنامه 9گرایانه بنابراین رویکرد اثبات ؛همین سطح بماند
اسالمی سازگار نیست.  ۀشناسان هستی ۀدین مبین اسالم و فلسف ۀاز منظر اندیش ،پذیرد آنچه هست می

دقیق برای حیات مادی انسان نیز توجه  های ریزی که به برنامه ۱های هنجاری از سوی دیگر، دیدگاه
بشر برای تکامل، نیازمند نعمت  بنابراین ؛می جایی نخواهد داشتندارد، در منطق تمدن نوین اسال

قرآن را کتابی برای هدایت  ،بقره ۀمبارک ۀبه همین دلیل، خداوند متعال در سور ؛هدایت است
 کند. می قین معرفیمتَّ

یعنی استفاده از هدایت برای یک فرد باعث  ؛عمومی است یهدایت از منظر اقتصاد، کاالی
زمان از نعمت هدایت  توانند هم می افراد جامعه ۀعبارتی هم به ؛شود فرد دیگری نمی نکردن استفاده
بنابراین در  ؛متولی کاالهای عمومی هستند ها حکومت یا دولت مند شوند. در اقتصاد عمدتاً بهره

                                                           
7 Animal Sprit 

در تحليل اثر  نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول،در کتاب  7390این اصطالح را جان مينارد کينز در سال  2
وار انسانی در متغيرهای اقتصادی مانند مصرف، مطرح کرده است که داللت بر توجه به کنترل این  رفتارهای غریزه

 غریزه و هدایت آن دارد.

9 Positivism 

4 Normative 
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گیری و رفتار نهادهای اقتصادی از  یک نظام اسالمی باید نعمت هدایت در تمام ساختار تصمیم
امکان دارد که یک نظام مالی بتواند باعث تعالی  اما آیا اساساً ؛انک مرکزی محقق شودجمله ب

 ثیرگذار است؟أت ها  عد مادی انسانبر بُ مان مادی و معنوی شود؟ یا آنکه یک نظام مالی صرفاًأتو
که  ...مالی اسالمی در کنار توجه به عقودی چون مضاربه، مشارکت، جعاله، مرابحه و تأمیندر 

الحسنه هم  ی مانند وقف، نذر، قرضهای یشتر ماهیت انتفاعی و توجه به ابعاد مادی دارند، ظرفیتب
های معنوی و خیرخواهانه هستند. این  وجود دارد که بیشتر ماهیت غیرانتفاعی و مبتنی بر انگیزه

 اما از آنعد مادی و معنوی در مبادالت مالی است. له گویای توجه دین مبین اسالم به هر دو بُئمس
داران یهودی و حتی  خصوص سرمایه بهغربی و  های برگرفته از نظام ها که ساختار بانک رو

ثر از توجه به ابعاد مادی است. بنابراین أصهیونیسم است، بانکداری متعارف و مفهوم بانک بیشتر مت
برای تحقق تمدن مبتنی بر  ها گذار بانک سیاست عنوانِ به داری مرکزی باید در طراحی نظام بانک

 مان مادی و معنوی توجه شود.أهدایت و تعالی تو ۀمان مادی و معنوی، به مقولأتکامل تو

 حاکميت ایمان و تقوی )والیت فقاهت و عدالت( -7-5

صراحت  بهشناختی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  شناختی و دین در بخشی از مبانی جامعه 
مثال در مبانی  رایب ؛حاکمیت و رهبری است اد مادی و معنوی در گروِبیان شده که تحقق ابع

 :شناختی اشاره شده جامعه
ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و  سوی آینده گیری تاریخ به جهت»

پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسالم، رهبریِ »همچنین  «.است)ع( تقوا و رهبری امام معصوم
. از «شود اهلل حاصل می ۀکلموای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق پیش

ارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار هاسالم در چ»شناختی ذکر شده که  سوی دیگر در مبانی دین
پذیر فقه  اعتقادی، اخالقی و شریعت و توجه به عناصر انعطاف های عرصهو بر مبنای اجتهاد در 
خردورزی و تمسک به »و  «گویی به نیازهای نوشونده زمانی و مکانی را دارد اسالمی، توان پاسخ

شکوفایی عقل محسوب  ۀاسالم است و وحی، مای تأکیددانش بشری و تجارب عقالیی مورد 
و تعالیم اسالمی،  ها ارزشسازی و پیشرفت اسالمی، ضمن تکیه بر اصول،  از این رو تمدن ؛شود می

 .«بر عقل و دانش بشری نیز هستمبتنی 
پذیر فقه اسالمی و عقل  عد مادی و معنوی از طریق عنصر انعطافهدایت در دو بُ ۀبنابراین مقول

ساز یا  اما فقه تمدن ؛گوی نیازهای زمانی و مکانی باشد تواند پاسخ می ورزی بشر و دانش
مقام معظم  های اندیشه از متأثرفقه حکومتی،  ؟هایی باشد پذیر، باید دارای چه ویژگی انعطاف

 العالی( است. هرهبری )مدظلَّ
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 فقه حکومتی  -7-7

اما فقه  ؛کشور باید از فقه حکومتی کمک گرفت ۀمقام معظم رهبری، در ادار ۀاز منظر اندیش
 شود. می با ذکر برخی از فرامین ایشان، موضوع تبیین حکومتی چیست؟ در ادامه

 فرمودند: 59/9/30خبرگان رهبری در مورخ  در دیدار با اعضای محترم مجلس
د یبا .ردکحل  یستینها را بایوجود دارد؛ ا یدارکپول و بان ۀنیدر زم یا ...امروز مسائل تازه»

نها را انجام بدهد؟ فقه ید ایبا یسکد. چه ید ،بدون ربا یدارکبان، یاسالم یدارکنها را در بانیا
 .(5930ای،  خامنه) «زهاست...ین چیفل اکمت

 اند: در جایی دیگر فرمودهو 
وجود داشته باشد تا  یومتکمخصوص فقه ح یا یقو یخارجِ استدالل یها د درسیدر قم با»

ه کنو را  رد و مسائل نوبهیگ یومت قرار مکه بر سر راه حکرا  ییها و چالش یومتکد حیمسائل جد
 یها بحث ؛نندکبحث  ؛نندکروشن  ؛نندکمشخص  ید، از لحاظ فقهیآ یش میما دارد پ یبرا یه
و  یران و نخبگان گوناگون دانشگاهکد دست روشنفیآ یها م ن بحثیبعد ا .ردیانجام بگ ین فقهیمت
ان، یار دانشجوکاف یار عموم، براکاف یه براکنند ک یل میتبد ییها وردهانها را به فریا .یردانشگاهیغ
 .(5930ای،  خامنه) «گر قابل استفاده استید یها ار ملتکاف یبرا

متولی اصلی امور  عنوانِ بهشود که بانکداری مرکزی  می مشخص شده گفتهبه موارد  باتوجه
یک  ۀاما برای ارائ ؛فقه حکومتی باشد ۀمقول باتواند یک جزء غیرمرتبط  نمی یدارکپولی و بان

 الگوی مبتنی بر فقه حکومتی باید در ابتدا فقه حکومتی تعریف شود. 
رویکرد آن است که نگاه فردگرایانه مطرح باشد. در این رویکرد، در استنباط احکام، یک 
اما در رویکرد  شود؛ صورت مستقل بررسی بهتواند  میو هرکدام  یستمسائل فقهی ناظر به هم ن

شود و هویت جمعی نیز در استنباط احکام دخالت  می ی از امت نگاهئجز عنوانِ بهفرد  به دیگر،
(. فقه 509 :5937نظر فقه حکومتی است )سبزواری و سعاداتی،  مورد ،دوم دارد. این رویکردِ

( و یا فقه سیاسی، مبتنی بر 5969) حکومتی بخش از فقه احکام حکومتی مبتنی بر دیدگاه اسالمی
 :5930)سبزواری و سعاداتی،  بلکه محیط بر تمام مباحث فقهی است ؛( نیست5999) دیدگاه مهریز

513.) 
 اهلل میرباقری اند، رویکرد آیت که به تبیین فقه حکومتی پرداختهدر میان مطالعات متعددی 

 37و  35 های سال های درس خارج فقه در نشست هلو متمایز است. ایشان در سلستوجه  جالب
 شود می . در ادامه، این رویکردها بیان5اند رویکردهای متعددی به فقه حکومتی را معرفی فرموده

                                                           
ت یوال ۀرۀ نظریتوان متأثر از دیدگاه حضرت امام خمينی)ره( دربا های استنباط در فقه را می نگاه دیگر به نوآوری 7
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)فقه سرپرستی( که مبتنی  رویکرد آخر به فقه حکومتی براساسی تا الگوی پیشنهادی بانک مرکز
 بر دیدگاه امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری است، ارائه شود.

رویکرد اول: فقه احکام مبتال به حکومت: در این رویکرد، فقه حکومتی بابی از فقه است که 
 حکومت است.  ۀپردازد که اجرای آن برعهد می به احکامی
 براساساستنباط احکام  دوم: فقه با رویکرد حکومتی: همان فقه متعارف است که رویکرد

حکومتی به قواعدی در اصول  رویکردهایگیرد. در این مرحله باید  رویکرد حکومتی صورت می
وجود  مثالً ؛شود می شدن فقه پدیدار خطر عرفی ،استنباط تبدیل شوند. اگر این اتفاق نیفتد برایفقه 

 ؛پذیر شود فقه توجیه براساسهای تجاری و بانک مرکزی  ساختارهای اقتصادی مانند بورس، بانک
 یعنی فقه خود را سازگار با ساختارها کند و نه ساختارها با قواعد فقهی تغییر یابند.

تنها باید  رویکرد سوم: فقه ناظر به اجرا و حل تزاحمات حکومتی: در این رویکرد، فقیه نه
مثال در مواردی که  ؛بلکه باید در مقام اجرای فقه هم قرار گیرد ،استنباط حکم را داشته باشد ۀیفوظ

دهی در  فعالیت اقتصادی و محدودکردن سازوکار وام یک عنوانِ بهبانک خصوصی  ۀمیان توسع
سیاست کالن بانک مرکزی باید انتخاب صورت گیرد، فقیه خود باید در مقام کارشناس،  ۀعرص
 هم عمل کند.اهم و فاال ۀقاعد براساسحمات را تشخیص دهد و تزا

الفراغ: این رویکرد مورد توجه شهید صدر)ره(  هرویکرد چهارم: فقه احکام الزامی در منطق
 ؛مباحات است ۀای وجود دارد که در آن شریعت وارد نشده و دایر اعتقاد وی، منطقه بوده است. به

 د.کنشود و حکم جعل  ولی حاکم شرع حق دارد در آن وارد
در این رویکرد،  شهید صدر(: ۀ)نظری رویکرد پنجم: منطق انطباق و استنباط نظام احکام از فقه

 شود و در صورت فقدان تعارض، مورد قبول واقع می عینی عرضه های احکام موضوعات به نظام
جای  جای بهره، سود و به شود و به می ی با فقه اسالمی تطبیق دادهاینظام بانک رب شود. مثالً می

تواند باعث تغییر  می شود. در این رویکرد، فقه می سازوکار قرض، عقود اسالمی جایگزین
اگر نظام بانکی یک زیرنظامی  دهد. مثالً ولی عمق و سیستم یک نظام را تغییر نمی ؛شود ها زیرنظام

                                                                                                                                        
ای که  گونه به ؛ولی با فقه ارتباط دارد ،فقيه، موضوعی کالمی است ۀفقيه دانست. اگرچه موضوع والیت مطلق ۀمطلق

ت از ب(. در واقع زمانی که صح747-745 :7937 ه است )جوادی آملی،يه مرتبط با فقيفق وجوب در تبعيت از ولی
شود که علم کالم و فقه با هم پيوند  مالحظه می ،شود سازی مطرح می امعنوانِ یک اجتهاد جدید در نظ فقيه به ولی
 ۀ آنهاهایی صورت گرفته که از جمل خورند. شایان ذکر است در پيوند ميان فقه و نظریات اقتصادی تالش می

، از شناسی فقه نظریات از منظر شهيد صدر است. در این مطالعه عنوان روشبا  (7932) آقانظری و خطيبی ۀمطالع
های اقتصادی دولت اسالمی برشمرده شده است. در  مبانی تدوین سياست ئۀهای فقه حکومتی، ارا ترین رسالت مهم

عنوانِ راهبرد کالن توليد الگوی اسالمی ایرانی  ( اجتهاد سيستمی را به7934) جای دیگر اسماعيلی و واسطی
ل فقه ئ( روش پژوهش استنباط در مسا7935) اند. موسویان و خوانساری پيشرفت در افق آینده معرفی کرده

 اند. ای بيان داشته اقتصادی را براساس اجتهاد چندمرحله
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باعث تغییر در نظام بانکی گونه تغییرات  داری گرفته شده باشد، این باشد که از نظام سرمایه
داری  ثیرگذاری بر نظام سرمایهأباعث ت تواند لزوماً ولی نمی ؛شود می صورت سطحی و نه عمیق به

 نظام بانکی کشور بعد از انقالب اسالمی مشاهده کرد. ربارۀتوان د می شود. این تجربه را
د که نظام اقتصادی و تواند پاسخ ده منطق انطباق آن است که این رویکرد نمی ،مشکل دیگر

شکل داد. در تکمیل این  ...یک از عقود اجاره، مزارعه و کدام براساسمالکیت افراد را باید 
احکام فقهی خود نظام یا  گذارد و اعتقاد دارد که اساساً می رویکرد، شهید صدر، پا را فراتر

در این حالت باید فقیه زیرنظام هستند و کارکرد فقیه آن است که نظام احکام را استخراج کند. 
مالی  تأمینغیره یک نظام بانکی و یا  ...جعاله یا مضاریه یا مشارکت و یک حکم مثالً براساس
 د. کنایجاد 

، فقیه یا در مقام مسائل حکومتی، یا رویکرد حکومتی یا حکم ذکرشدهدر رویکردهای 
له ئاما در رویکرد ششم مس ؛دگیر می الفراغ قرار جعل حکم در منطقه حکومتی در مقام تزاحم و یا

 است. ذکرشدهفراتر از موارد 
 حضرت امام خمینی)ره( است که ۀاز اندیش متأثر)فقه سرپرستی(: این رویکرد  رویکرد ششم

این رویکرد، دین دارای  براساسفقه سرپرستی بسط داده است.  ۀاهلل میرباقری در قالب نظری آیت
زیرا دین یا  ؛الفراغ باشد های اجتماعی در منطقه امحکومت است و چنین نیست که بخشی از نظ

گیرد. هدف دین، تحقق توحید است  حکومت اسالمی در مقابل یک حکومت غیراسالمی قرار می
بنابراین فقه حکومتی در این رویکرد باید  ؛یک حکومت جاری شود ۀو باید در تمام عناصر و بدن

نقش آن در کل یک نظام  براساسدر کل نظام اجتماعی تصرف کند و کارکرد یک نظام بانکی، 
فقیهی است که با سرپرستی  شود. فقه حکومتی، فقه سرپرستی جامعه توسط ولی اجتماعی تحلیل می

و از انحرافات جلوگیری  کند دی کنترلسمت مسیر توحی مسیر حرکت را به جامعه، دائماً ۀو ادار
فقیه نوعی رویکرد به فقه حکومتی است که باید در تمام  ۀوالیت مطلق ۀبنابراین نظری ؛ندک

 سازی، عقالنیت و تغییر در عملکردهای اجتماعی صورت گیرد. های نظام الیه

 الگوی پيشنهادی -4

گیری  فقه حکومتی باعث شکل عنوانِ بهشود که پذیرش هرکدام از رویکردها  می مشاهده
ارتباط فقه با  مثال، در رویکرد اول، اساساً عنوانِ به ؛شود می مبانی مختلفی در طراحی بانک مرکزی

گیری و  صفر است و در هیچ بخش از فرایندهای تصمیم حداقلی و تقریباًبانک مرکزی 
صالح در ساختار بانک گذاری پولی و یا ا ثیرگذار بر سیاستأپایی از فقه تسازی، ردّ تصمیم

ل کالن اقتصادی ئزیرا در این رویکرد، موضوع فقه، فقه فردگراست و مسا د؛مرکزی وجود ندار
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شود و در واقع، خطای  مورد توجه نیست. در رویکرد دوم، موضوعات اجتماعی به فقه عرضه می
نظر گرفته ثابت در  یبانک مرکزی عنصر ۀکند. در این حالت، پدید سازی فقه بروز می عرفی
خود در مقام اجرا قرار  د. در رویکرد سوم، فقیهْکنشود و فقه باید خود را با آن سازگار  می
ولی در این  ؛حالت قبل، فقیه در مقام اجرا نبود گیرد و در واقع، خود نیز کارشناس است. در دو می

تماعی ناشی از یک تزاحمات اجبتواند رویکرد خود در مقام اجراست. در رویکرد سوم، فقیه باید 
های غیرفقهی و علوم کارشناسی از جمله علم  دانش به فقیه ،این راه . دررا حل کند سیاست پولی

خواهد بود. در رویکردهای چهارم و پنجم، جایگاه  ... نیازمندهای پولی و بانکی و اقتصاد با گرایش
آن از  ۀادار ۀتواند نحو می فقیه گیرد و حسب اختیار ولی الفراغ قرار می بانک مرکزی در منطقه

مردم تا تفویض به یک فقیه و مجتهد مسلط به امور پولی و بانکی صورت گیرد.  ۀتفویض به نمایند
در این رویکردها، تنوع الگوهای بانک مرکزی زیاد است و دست حاکم برای طراحی انواع 

ر تشخیص کارآمدی ولی مشکل د ؛مختلفی از الگوهای ساختاری و نهادی بانک مرکزی باز است
خصوص با توجه به موضوع حاکمیت در یک نظام اسالمی است. این موضوع  به، این الگوها

به اهمیت هدایت و سرپرستی جامعه، با رویکرد ششم ناسازگار است. الگوی پیشنهادی این  باتوجه
بر یک  سازی نوین مبتنی تمدن ۀلئکه سازگار با مس شود ارائه می رویکرد ششم براساسمقاله، 

 حکومت اسالمی است.

 مبانی الگوی پيشنهادی -4-1

 فقه سرپرستی -۹-1-1
حرکت حول هدایتِ ولیّ است که تکلیف آن مبتنی بر  درحالِ ۀجامع در این الگو، مکلفْ

نظام تولی و والیت اجتماعی و نه مناصب اجتماعی است.  براساسفقه سرپرستی، جمعی و  ۀنظری
گیری  عناصر اصلی در شکل عنوانِ بهریز اجتماعی  سه عنصر تفقه، معادالت علمی و الگوی برنامه

(. مبانی در 5939 نژاد و میرباقری، )مرتضوی فقه سرپرستی است ۀنظری براساساجتماعی  های نظام
از عناصر موجود در فقه سرپرستی است. در فقه سرپرستی، ولی و  متأثرنظر گرفته شده در این الگو 

سمت دین که همان برقراری تعادل و توازن در نیازهای  سرپرست جامعه مسئول هدایت انسان به
 مادی و معنوی است خواهد بود.

مالی، دارای ظرفیت  های تجارب جهانی و بحران براساسهای مالی کنونی،  که نظام رو از آن 
عدالتی در توزیع منابع است، باید  خواهی و بی مادی، زیاده های در افزایش نامتوازن انگیزه شدید
 مادی و اقتصادی شوند و نه صرفاً های ای هدفمند کنترل شوند که نه باعث سرکوبی انگیزه گونه به

گیری چنین  گرایانه در انسان و جامعه شود. پس نظم حاکم در شکل عد مادیباعث افزایش بُ
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پذیر است. این نظام مالی که چیزی فراتر از مدیریت  نظامی، ایجاد نظام مالی متمرکز پویای هدایت
یک زیرنظام باید در یک مسیر حرکت هدفمند و یکپارچه حرکت کند تا  عنوانِ بههاست،  بانک

یت گستر تبدیل شود. در این نظام، مدیر المللی عدالت به نظام مالی متمرکز بین ،در مسیر حرکت
 ،ربنیانمبتنی بر نیات خیرخواهانه و خیّ های مالی تأمینبازار سرمایه، بازار پول و ارز و  ۀیکپارچ

ریز اجتماعی  حول سه عنصر اصلی فقه سرپرستی شامل تفقه، معادالت علمی، الگوهای برنامه
 شوند. می تشکیل

 لئانظام مالی اید -4-1-5

 ارتباط بخش مالی با بخش واقعی (الف
یکی آنکه  :مالی با بخش واقعی در اقتصاد چهار دیدگاه وجود دارد ارتباط میان بخش ربابِد

بخش واقعی را مقدم بر ۀ گروه دیگر توسع دانند. می اقتصاد ۀبخش مالی را مقدم بر رشد و توسع
گروهی، ارتباط میان آن دو، دوطرفه است و درنهایت برخی  اعتقادِ دانند. به می بخش مالی

اما آنچه مسلم است در  ؛(10-11: 5937 دانند )نظرپور و حقیقی، تباطی میان آن دو نمیگونه ار هیچ
اقتصاد اسالمی، اولویت با بخش واقعی در اقتصاد است و بخش مالی باید در خدمت توسعه و رشد 

 ۀبازارهای مالی از جمله بانک و بازار سرمایه باید در جهت توسع ۀبنابراین توسع؛ بخش واقعی باشد
 خش واقعی باشد.ب

 ساختار مالی  (ب
 ۀنظری اولْ ۀمختلف وجود دارد. نظری ۀگیری ساختار مالی، چهار نظری های شکل نظریه براساس

 ۀنظری سومْ ۀدارد. نظری تأکیداست که بر بازار سرمایه  7بازارمحور ۀنظری دومْ ۀنظری و 5محور بانک
اول و دوم، اولویت در  های مالی و حقوقی است. در نظریه ۀنظری چهارمْ ۀو نظری 9نظام تنظیم مالی

 نظام تنظیم مالی، هدفْ ۀترتیب با بانک و بازار سرمایه است. در نظری گیری ساختار مالی، به شکل
این نظریه، هر خدمت  براساسکارکرد نظام مالی است و مهم نیست چه ساختاری عمل کند. 

شترین کارایی را داشته باشد و تنها الزم است فضای مناسب ارائه در یک نظام مالی، باید بی قابل
بانک یا  نامِ برای افزایش این کارکرد فراهم شود و ضرورتی ندارد که این فضا در قالب نهادی به

 های صورت زیرنظام بر طراحی نظام مالی به تأکیدمالی و حقوقی،  ۀبازار سرمایه باشد. در نظری
رد. در این نظریه باید در چهارچوب قرادادهای مختلف حقوقی که مکمل و نه جانشین و رقیب دا

                                                           
7 Bank based Financial System 

2 Market Based Financial System 

9 Financial Arrangements System 
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د و محیط قانونی و کربتواند رشد اقتصادی و کارایی را فراهم کند، نظام مالی را ایجاد 
)نظرپور و  مالی دارند های نظام ۀی اجرایی است که نقش مهمی در ایجاد و توسعهای ضمانت
 (.19-96 :5937 حقیقی،
 ها گیری نظام مالی ارتباط میان زیرنظام در شکل ذکرشده های که در نظریه مهم آن است ۀنکت

بسیار مهم است. در واقع آیا یک نظام بانکی باید جایگزین و رقیب بازار سرمایه باشد؟ یا مکمل 
مالی از هرکدام از این دو نهاد در یک جامعه چقدر باید باشد؟ پاسخ  تأمینهمدیگر باشند؟ میزان 

الت در هدف طراحی نظام نهفته است. در منطق سودآوری و نگرش اقتصاد اؤبه این س
 سمتِ رشدن یک نظام با سودآوری ارتباط مستقیم دارد. حرکت بهداری، کاراتَ سرمایه

از جمله  ؛دارد جدی در بر های سازی نظام بانکی، خلق پول و سودآوری بانکی آسیب خصوصی
توزیع  ۀاعتباری، فساد و رانت در نحو ۀات سنجش رتبمؤسساطالعات نامتقارن از سوی  ۀبروز پدید

اقتصاد و  سازوکار خلق پول در دلیلِ گیرندگان به اعتبارات و همچنین کاهش قدرت خرید وام
دلیل ماهیت بازی صفربودن نظام بانکی و بازار  خوردن توزیع درآمد و عدالت اقتصادی به برهم

منطق  های ر بازار سرمایه همگی از مصادیق ناکارآمدید ها بودن ارزش دارایی سرمایه و حبابی
همیشه اما اگر نظام مالی، در خدمت بخش واقعی قرار گیرد،  ؛سودآوری محض در نهاد مالی است

این  د؛ بلکه هدف باید افزایش رفاه اجتماعی باشد.کرتوان برای آن هدف سودآوری را مطرح  نمی
های  مادی و مشارکت در عرصه های ع تمام انگیزهدر قالب تجمی باید افزایش رفاه اجتماعی
 خیرخواهانه باشد. های معنوی و فعالیت های  اقتصادی در کنار انگیزه

 که الگوی پیشنهادی موردنظرْکرد بندی  توان مباحث این بخش را جمع می این اساس، چنین بر
اقتصاد در نگاه  بخش واقعی و در خدمت اهداف بخش واقعی ۀبرند پیش ،مالی تأمینیک نظام 

محور و نه بازارمحور، بلکه نظام مالی حقوقی سازگار  سازی اسالمی است. این نظام نه بانک تمدن
با ظرفیت عقود اسالمی و مبتنی بر قواعد فقهی متعارف دین مبین اسالم شامل الضرر، نهی غرر و 

عد مادی و معنوی در دو بُ اقتصاد کارایی بخش واقعی در ۀو همچنین ارتقادهند ...ربا، نفی سبیل و
 د.کرگذاری  پذیر نام مالی متمرکز پویای هدایت تأمینتوان نظام  می انسانی است. چنین نظامی را
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 پذیر)منبع: نویسندگان( تمالی متمرکز هدای تأمینگیری نظام  : مراحل شکل5نمودار

 پذیر يری نظام مالی متمرکز پویای هدایتگ مراحل شکل -4-5

های مختلف یک نظام اجتماعی شامل  س نظام، رهبری است. بخشأریز اجتماعی در ر برنامه
های مادی و  ریزانی هستند که باید توانایی هدایت انگیزه مجرییه، قضاییه و مقننه نیازمند برنامه ۀقو

یک  عنوانِ بهپذیر نیز  ریز نظام مالی متمرکز پویای هدایت معنوی جامعه را داشته باشند. برنامه
یید رهبری أت براساس از سه قوا در فرایندی باشد که حتماً 5صورت مستقل ریز اجتماعی باید به برنامه

ریز در نظام اسالمی باید توانایی ایجاد، مدیریت و نظارت  زیرا او نیز مانند یک برنامه ؛انتخاب شود
های مادی و معنوی جامعه را داشته باشد. سازوکار پیشنهادی آن  انگیزه ۀکنند بر نظام مالی هدایت

های فقهی، پولی و بانکی و مالی )ترکیب تفقه که متولی آن  تخصص براساسای  است که کمیته
علمیه و معادالت علمی که متولی آن بیشتر دانشگاهیان است( توسط رهبری  های بیشتر حوزه

 رین باهای مرتبط فقهی، پولی و بانکی و خیّ تشکیل شود. یعنی گروهی از اندیشمندان با تخصص
پذیر انتخاب شوند. این  رای نظام مالی متمرکز پویای هدایتاعضای شو عنوانِ بهیید رهبری أت

مرکزی نظام مالی پیشنهادی هستند و باید در گام اول قانونی برای استقرار و  ۀاعضا، هست
 . تدوین کنند سازی این نظام پیاده

                                                           
ترین  های جدی دارد. از مهم استداللمسئلۀ استقالل بانک مرکزی و دالیل مربوط به آن، مباحث چالشی و  7

(، Political Business Cycleهای تجاری سياسی )  دالیل برای استقالل بانک مرکزی، پرهيز از بروز سيکل
( است. برای توضيحات Financial Dominanceبخش مالی بر بخش پولی ) پدیدۀ ناسازگاری زمانی و سلطه
فر و  تأليف باستانی« درجۀ استقالل مقام پولی براساس یک قاعدۀ فقهیتحليل »بيشتر در این باره به دو مقالۀ 

مقاومت در نظام پولی و ارزی و الزامات ساختاری آن در شرایط تهدید »( و همچنين مقالۀ 7935همکاران )
 ( مراجعه فرمایيد. 7935فر) تأليف باستانی« اقتصادی

سياسی و اقتصادی، الگویی بومی برای استقالل یک نظام به شرایط  الزم است در جمهوری اسالمی ایران باتوجه
 های زیرمجموعۀ آن از جمله بانک مرکزی طراحی شود. مالی و بخش

ریز  برنامه
 اجتماعی

در  تفقه
 حوزه

 

معادالت 
علمی در 
 های هدایت انگیزه  دانشگاه

مان مادی و أتو
تراز  براساسمعنوی 

 تمدن اسالمی ایرانی

مین أنظام ت
مالی متمرکز 

پویای 
 پذیر هدایت
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 پذیر تدوین قانون نظام مالی متمرکز پویای هدایت-4-7

المللی در ساختار مبادالت مالی،  بین های عقود اسالمی، نوآوری های ظرفیت براساس
های  های مرتبط با ظرفیت دهی فعالیت سامان اصالح نظام بانکی و بازار سرمایه، های ضرورت

اجتماعی و ساختار مطلوب آن،  تأمینتوجه به ابعاد  دولت، ۀتعامل آن با بودج ۀربنیان و نحوخیّ
د. شو می موجود طراحی های حات ساختاراصال براییک نظام مالی طراحی و سازوکارهای الزم 

گو،  این نظام و انتخاب افراد مسئول و پاسخ ۀدهند مالی شکل تأمینهای  یات مرتبط با روشئجز
انتشار آن، سازوکار طراحی دقیق سود بانکی از جمله امور مرتبط با  ۀابزارهای کنترل پول و نحو
 هایاز طرح قانون بانکداری بدون ربا و پیشنهاد این قانون چیزی فراتر این قانون جدید است. قطعاً

مهم آن است که این قانون باید بتواند  ۀکنونی در اصالح نظام پولی و بانکی کشور است. نکت
عنصر  عنوانِ بهایجاد یک پول واحد و مشترک اسالمی را میان کشورهای اسالمی  های ظرفیت
 د.کنمالی پیشنهادی فراهم  تأمیننظام  ۀسازی در عرص نتمداصلی 

تواند مسیر را برای  می مقاله، ساختاری که ۀشد مطرح االتِؤدر پاسخ به س ،بر این اساس
د، چیزی فراتر از کنریز مالی متمرکز در تمدن نوین اسالمی فراهم  دستیابی به یک الگوی برنامه

 های کنچوب الگوهای باارهدر چ اصالح و تعدیل در ساختار بانک مرکزی کنونی است و لزوماً
 .مرکزی متعارف در جهان نخواهد بود و نیازمند یک نوآوری دقیق در طراحی آن است

 

 گيری نتيجه

گویای آن است که در هیچ مورد به  ،تحوالت بانک مرکزی در جهان ربارۀتجارب جهانی د
بانک گذاری پولی و بانکداری مرکزی توجه نشده و  سیاست گری در نقش معنویت و هدایت

ثر از محیط پیش از أمرکزی در بستر سکوالر ظهور کرده است. ساختار بانک مرکزی کشور نیز مت
گیری اقتصاد  آن در جهت شکل انقالب اسالمی بوده که تغییر و تحوالت اساسی و ساختاری در

و الزم است هدایت  ،سازی برای تمدن نوین اسالمی ناقص بوده است. بر این اساس اسالمی و زمینه
ای مستقل از سه قوا و زیر نظر رهبری شکل گیرد تا با پرهیز  سرپرستی ساختار مالی در اختیار کمیته

اصالح ساختار  برایهای اساسی  گرایانه، گام کاری حزب ای و سیاسی از هرگونه مالحظات سلیقه
 و یبانک ۀنظام مالی کشور را شکل دهند. مدیریت صحیح نقدینگی، حذف کنترل دقیق نرخ بهر

های این نظام مالی خواهد بود.  ترین اولویت دهی نظام پول واحد اسالمی، از مهم تالش برای شکل
 .الزم است مطالعاتای   یات چنین نظام مالیئطراحی جزبرای  قطعاً
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مطالعه تطبیقی فرصت ها و چالش های احیای 

 تمدن نوين اسالمی

 7دکتر محمد علی بصيری

 چکيده

تمدن سازی درتاریخ گذشته بشری به صورت یک امر تدریجی بوده است. بدین معنی که 
خانواده، قبيله، قوم و .. وقتی دو بال مادی و معنوی رشد و پيشرفت آنها به  بعد از شکل گيری

، تمدن نوینی متولد می شده است. دنيای اسالم با گذشته درخشان دارای حد اعلی می رسيد
یک دوره تمدن طالئی چندین قرنی بوده است که با بروز مشکالت داخلی و خارجی این تمدن 

پيروزی انقالب اسالمی ایران و گذشت چهار دهه از تثبيت آن و شکل رو به افول رفته است. با 
گيری جنبش ها و بيداری اسالمی در منطقه غرب آسيا مسئله احيای تمدن نوین اسالمی 
مطرح گردیده است. الزمه شکل گيری هر تمدن وجود منابع حد اکثری مادی و معنوی در 

و.. می باشد. در مسير تحقق این مهم فرصت  ابعاد سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی
ها و چالش ها هميشه وجود داشته است. سوال اصلی این مقاله این است که فرصت ها و چالش 
های احيای تمدن نوین اسالمی چيست؟ فرض اصلی ما بر این است که علی رغم وجود فرصت 

فته های تحقيق نشان می ها، چالش های احيای تمدن نوین اسالمی به مراتب بيشتر است. یا
موانع و چالش هائی مانند  …دهد در حوزه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و

فقدان راهبرد توسعه کالن، واگرائی و فقدان رهبری واحد، بی ثباتی سياسی، تفرقه و فرقه 
مغز ها، تهاجم گرائی، نخبگان و رهبران وابسته، اقتصاد غير مولد و وابسته، فرار سرمایه و 

فرهنگی، بحران هویت و فرهنگ، علوم و دانشگاه های وابسته، عدم توليد علم  و فن آوری همه 
بر فرصت هائی مانند تجربه موفق اسالم سياسی در  …جانبه ، توسعه تک بعدی غير پایدار و

ایران، بيداری اسالمی، شکست مد ل های حکومتی وارداتی شرقی و غربی، جنبش های 
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تمدنی  -می یکصد سال اخير، نسل جوان و نخبه تحول خواه، ميراث مشترک فرهنگی اسال
قوی، منابع سرشار طبيعی، جمعيت جوان با هوش، نخبگان و تحصيل کردگان مکفی، 

دینی، بنيان قوی خانواده، توليد علم و فن آوری قابل قبول  –فرهنگی  -مشترکات تاریخی
ا و تقليل چالش ها برنامه ریزی کوتاه، ميان و بلند مدت .غلبه دارد.  الزمه تقویت فرصت ه…و

توسعه سياسی، اقتصادی، فرهنگی همه جانبه و پایدار ملت های مسلمان توسط نخبگان و 
 -رهبران آنها می باشد. چارچوب نظری مقاله نظریه تطبيقی با استفاده از روش توصيفی

 تحليلی و ابزار کتابخانه ای می باشد.
انقالب اسالمی ایران، احيای تمدن نوین اسالمی، فرصت ها، چالش ها،  :کليد واژگان

 راهکارها

 

 مقدمه

هوری اسالمی مج از مباحث و مسائل مهم در دو دهه چهارمیکی  تمدن نوین اسالمیمبحث 
ایران بوده است. جنبش اسالمی ایران در مرحله اول با براندازی رژیم پهلوی به پیروزی رسید. در 

به استقرار نظام اسالمی منجر گردید و در مرحله سوم پس از انواع توطئه های سیاسی، مرحله دوم 
نظامی، اقتصادی و فرهنگی به تثبیت نظام منجر گردید. در مرحله چهارم زمان گسترش آن در 

می  که مطرح گردید جهان اسالم و به تبع آن با بیداری واسالمی و استقبال مسلمانان منجر شد
 با مرکزیت ایران می توان بهد. به عبارت دیگر دن اسالمی حرکت کنی احیائ تمتواند به سو

این  احیای تمدن نوین اسالمی منجر گردد که سابقه تمدن کهن اسالمی عقبه و میراث آن است.
از  از میراث و تجربیات گذشته خود و نیز که با بهره گیری داردسعی بر آن تمدن نوین اسالمی 

ابزارها، مواهب و دستاوردهای مفید تمدن مادی غرب، به ایجاد تمدنی نوین بپردازد که بتواند 
در این مسیر با فرصت ها و چالش های متعددی روبرو  تمامی جنبه های تمدنی را در برداشته باشد.

رح نظامی قابل ط -چالش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمیفرصت ها واست که اهم آن به 
می باشد. در این مقاله تالش بر این است با مطالعه تطبیقی به تبیین این فرصت ها و چالش ها 

 پرداخته شود.

 تعریف مفاهيم و اصطالحات-ا 

و  زمان یا شرایط مطلوبفرصت را  فرهنگ لغات آکسفورد  :فرصت ها -1-1

یک هدف و زمان یا شرایط مطلوب برای دستیابی به  برای  مساعد
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که انجام شده یا به مرحله اجرائ در آمده  یا اجرای چیزی پذیرش انجام

  .، تعریف کرده استاست

هایی که می تواند به پیشرفت و  : شرایط و موقعیتنیز  فرهنگ وبستر

 (.(Venkataraman, 9119:90 تعریف می کند .توسعه منجر گردد

چالش به مشکالت بزرگ و بغرنجی گفته می شود که در  :ها چالش -1-2

جریان یا حرکت ایجاد می شود و مقابله با آنها و حل مشکل با  مسیر یک

دشواری های زیادی روبروست. چالش می تواند از سوی هر دو نوع عوامل 

دورنی و بیرونی ایجاد گردد، هرچند اغلب چالش ها از بیرون تحمیل می 

  .(2: 1931) طوقانی،  شوند
 

از ظهور و بروز  تمدن نوین اسالمی عبارت است تمدن نوین اسالمی: -1-3

مند و نوظهور امت اسالمی با  های هدفمند، نظام مادی و معنوی پیشرفت

های اجتماعی، که  محوریت ایران براساس تعالیم اسالمی در تمامی عرصه

شکلی معنادار و منضبط به خود گرفته و جامعه اسالمی را به مقاصد خود 

 .(2: 1931) غالمی، کند نزدیک می

 

 چارچوب نظری -5 

 Comparative)مطالعات تطبیقیچارچوب نظری مقاله روش مطالعه تطبیقی است. مطالعه یا 

studies ) یک روش بسیار مهم در حوزه مطالعه دانش هاست که در موضوعات مختلف امکان
پذیر است و به سخن دیگر، تطبیق با هر عنوان و موضوعی جمع پذیر است. با این حال این نوع 

ه لحاظ سطوح مختلفی که می تواند داشته باشد، تعدد و تنوع پیدا می کند. مطالعه و تحقیق ب
نخستین مرحله مطالعه تطبیقی، نشان دادن همسانی ها و ناهمسانی هاست و البته این مرحله، سطحی 
ترین مرحله هم می باشد. مراحل بعدی یعنی مرحله تحلیل و نقادی که منطقا مترتب بر هم هستند، 

 .(59: 5961)روزنامه رسالت،  برخوردار هستند از عمق بیشتری
مطالعه تطبیقی کاربرد روشی است که به مدد آن می کوشیم تا اختالفات و تشابهات دو یا چند 
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مورد را با بررسی در کنار هم بشناسیم. به عبارت دیگر یعنی بررسی به منظور دریافت وجوه 
اولین کسانی دانسته اند که مطالعات خود  ا جزوشباهت یا اختالف بین دو پدیده. غربیان منتسکیو ر

را با مقایسه و تطبیق بین جوامع انجام می داد. آگوست کنت و دورکیم نیز روش مقایسه ای را 
روش اساسی تحقیق در علوم اجتماعی تلقی می کردند. اما شاید به جرأت بتوان ادعا کرد در شرق 

وجعفر محمد بن حسن ملقب به شیخ طوسی از مطالعات تطبیقی با قدمت بیشتری می باشد. اب
ن هزار مسئله چندی "الخالف"هاست. وی در کتاب  علمای بزرگ شیعه از پایه گذاران این بررسی

عالمه حلی از فقهای  در ابواب مختلف فقه در مذاهب مختلف اسالمی را بررسی کرده است.
تألیف کرده  "فی احکام الشریفه مختلف الشیعه "در قرن هفتم نیز کتابی با عنوان  بزرگ شیعه

اما در این میان ابن خلدون را می توان عرضه کننده و  است که مطالعه ای تطبیقی به شمار می رود.
) حاج  اشاعه دهنده الگوی تاریخی مقایسه ای در تبیین و تحلیل پدیده های اجتماعی دانست

فرصت ها و چالش های سیاسی ،  در این مقاله سعی می شود با روش تطبیقی .(5: 5930محمدی، 
د کراجتماعی، فرهنگی و..  احیای تمدن نوین اسالمی را تبیین و در نهایت جمع بندی  اقتصادی،

 بیشتر می باشد.کدام که در این مسیر با مقایسه تطبیقی فرصت ها  یا چالش ها 

 فرصت ها و چالش های سياسی -7

و زمینه های مثبت و  احیای تمدن نوین اسالمی در قرن حاضر فرصت ها

کمک کننده سیاسی دارد کما اینکه در برابر آن نیز چالش ها و موانع سد 

 کننده سیاسی نیز وجود دارد که به این دو مورد پرداخته خواهد شد.

 فرصت های سياسی  7-1 

 مهمترین فرصت های سیاسی را می توان موارد ذیل دانست.

 الم سياسی در ایرانتجربه موفق انقالب اسالمی و اس -7-1-5

بالنده و توفنده به را  ننظامی مردم ساالر همچنا در ایران پس از چهار دهه

مختلف در حوزه  یخود ادامه می دهد. علی رغم تمام مشکالت و سنگ اندازی ها

داخلی و خارجی مثل شورش ها، کودتا ها، جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، 

تحریم ها و.. جمهوری اسالمی توانسته است یک الگوی نسبتا موفق و کار آمد 
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سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دنیا ارائه دهد که نه بر گرفته از مدل های شرقی 

گیری برای احیای  لگورصت  و نمونه قابل او نه غربی بوده است. این مدل امروز ف

تمدن نوین می تواند باشد که به شکل کلی تر و جهان شمول تر توسط دیگر ملل 

 داری قرار گیرد.توجه و بهره براسالمی مورد 

 جنبش های اسالمی یکصد ساله اخير -7-1-7

در قرن گذشته در جهان اسالم از شرق تا غرب آن شاهد بروز جنبش های 

می متعدد با قرائت سنی و شیعه آن بوده ایم. عمدتا این جنبش ها خواسته و اسال

آرمان مشترکی داشته اند از جمله ریشه عقب ماندگی و ضعف مسلمانان را در 

استبداد داخلی و استعمار خارجی می دانسته اند. راه حل عمده آنها نیز بازگشت 

ین بوده است. جامعه آرمانی به اسالم اصیل و احیای ارزش ها و اصول و احکام د

آنها نیز همان مدینه فاضله نبوی و دوره خلفای راشدین بوده است. عمده این 

دست آورد هائی از جمله ایجاد دولت اسالمی،  اقاره آسیا و آفریق ود در جنبش ها

مشارکت در نهاد های دولتی، اجرای بخش یا قسمت عمده احکام شریعت، تقابل 

اند. این جنبش و  داشتهتبداد و استعمار در دول اسالمی جدی با ریشه کنی اس

توجه برای  روز به روز تقویت شده و یکی از فرصت های قابلآن موج تاثیر گذار 

 احیای تمدن نوین اسالمی می تواند باشد.

اقتصادی شرقی و غربی در  –تجربه شکست الگوی های سياسی  -7-1-4

 کشور های اسالمی

در قرن گذشته در اکثر کشور های اسالمی مدل و الگوی توسعه یا از غرب مانند تونس، اردن، 
ترکیه، پاکستان، اندونزی و.. یا از شرق مانند لیبی، مصر جمال عبد الناصر، الجزایر، عراق و.. 

ر و نامه ریزی و حرکت برنامه توسعه، رفاه و امنیت پایدااز چندین دهه بر. بعد شده استبرداشت 
مطلوب در این کشور ها شکل نگرفته و منجر به نارضایتی، شورش، جنگ داخلی و یا انقالب شده 
است. این شکست ها و سر خوردگی از مدل های توسعه وارداتی فرصتی برای احیای تمدن نوین 

 اسالمی مبتنی بر مدل و الگوی گیری از مبانی ، اصول و ارزش های اسالمی مهیا نموده است.
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 نسل جوان با سواد و نخبگان جهان اسالم -7-1-2

د نسل جوان آگاه و با سواد  و واز دیگر فرصت های سیاسی احیای تمدن نوین اسالمی وج
نخبگان عمده تاثیرگذار در جهان اسالم می باشد. امروز بیشتر کشور های اسالمی دارای جمعیت 

است. بیشتر نخبگان جهان اسالم در جوان که عمدتا تحصیل کرده و با فرهنگ باال هستند روبرو 
کشور های اسالمی و حتی دنیای غرب فرصت دیگر این مسئله هستند. پرسشگری و درخواست 
عمده این دو جریان دستیابی به پیشرفت و احیای عزت و کرامت جهان اسالم است. همانگونه که 

جهان اسالم  نمده جوانادر مورد قبل شکست الگو های وارداتی توسعه غربی و شرقی اشاره شد، ع
و نخبگان آن از چنین مدل های توسعه سر خورده شده و بدنبال مدل توسعه بومی و خود ساخته در 
دولت های اسالمی هستند. این میل و درخواست غالب فرصت دیگری است که می تواند به احیای 

 تمدن اسالمی در بلند مدت کمک کند.

 غرب آسيابيداری اسالمی دهه اخير در  -7-1-9

ه از کشور های شمال آفریقا تا شرق کشور های خلیج فارس تحرکت بیداری که در دهه گذش
را در نوردید بیشتر با رنگ و درخواست های اسالمی همراه بود. عمده این درخواست مقابله با 
استبداد داخل و استعمار خارجی بود که علت فقر، عقب ماندگی و تبعیض و بی عدالتی در این 

شور ها شده بود. گرچه کشور های غربی که عمدتا دولت های دست نشانده آنها در این حرکت ک
ساقط می شدند و منافع آنها لطمه می دید نام آن را بهار عربی نامیده و سعی در کنترل، مدیریت و 
تحریف آن داشتند و در بعضی از دولت ها مانند لیبی، مصر و سوریه به دستاورد هایی نیز دست 
یازیدند ولی این موج توفنده همچنان زنده و فعال است. خواست غالب این موج تحول خواه نیز 
متاثر از ارزش ها و اصول اسالمی اکثریت مردم مسلمان در این کشور ها می باشد. این حرکت 
زنده و خواست غالب آن فرصت دیگری در جریان احیای تمدن نوین اسالمی است و در آینده 

 وان موتور محرکی برای آن نقش مثبت می تواند بازی نماید.نزیک به عن

 تمدنی مشترک جهان اسالم -ميراث مشترک فرهنگی -7-1-3

اکثر کشور های جهان اسالم که امروز در بیش از پنجاه دولت تقسیم شده اند وارث یک 
. این فرهنگ و تمدن اسالمی گذشته بوده که بخش ار هویت  فردی و جمعی آنها تلقی می شود

هویت مشترک فرهنگی و تمدنی در تجلیات زندگی مادی و معنوی آنها قابل شهود می باشد. علی 
رغم تهاجم فرهنگی غرب و شرق به این هویت مشترک در یک قرن گذشته و تالش برای هویت 
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ها همچنان ریشه های این هویت اسالمی پایدار ، فعال و بالنده است.  زدائی اسالمی در این دولت
مونه قابل توجه آن در کشور های استقالل یافته مسلمان در آفریقا و آسیای مرکزی و قفقاز در ن

نچه که به عنوان یک عامل تاثیر گذار در استقالل یابی و هویت سازی آدهه های گذشته است. 
آنها بعد استقالل بوده همچنان دین اسالم و ارزش های آن می باشد. این هویت مشترک زنده 

ی که متاثر از فرهنگ و تمدن مشترک می باشد فرصت دیگری است که در احیای تمدن اسالم
 نوین اسالمی می تواند نقش سازنده بازی کند.

 چالش های سياسی  7-5 

 در جهان اسالم مهمترین چالش های سیاسی به قرار زیر است.

  اقتصادی و فرهنگی غرب بر جهان اسالم ،ادامه سلطه سياسی -7-5-1

ز چالش های  دیگر احیای تمدن نوین اسالمی سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عمدتا یکی ا
غرب بر ساختار های و بنیان های اداری، اجرائی و فرهنگی کشور های اسالمی است که همچنان 
استمرار یافته و اجازه تفکر و اقدام عملی به ملت ها و نخبگان آنها علیه وضع موجود نمی دهد. این 

راگیر بر جوامع اسالمی و باور این مسئله که چنین جوامعی بدون اتکائ بر غرب یا شرق سلطه ف
، استمرار نمی توانند به حیات خود ادامه دهند و الزم است همچنان مقلد غرب یا شرق باقی بمانند

. نسل ها ی آموزش دیده و تربیت شده در این ساختار های تحت سلطه، اعتماد به نفس یافته است
م برای ایجاد تحول در آن را نداشته تا بتوانند زمینه حرکت به سوی احیای تمدن نوین اسالمی الز

 (.5961:79را رقم بزنند.) علوی، 

 رهبران سر سپرده کشور های اسالمی -7-5-5

عمده رهبران فعلی حدود پنجاه کشور اسالمی به دلیل آموزه های لیبرالیستی ، سوسیالیستی و 
به نوعی طرفدار اندیشه و تمدن سکوالر و الئیک غرب هستند. به عبارت دیگر  حتی ناسیونالیستی

با تفکر احیای تمدن نوین اسالمی که پایه آن بر اسالم سیاسی و ادغام دین با سیاست نشئت می 
گیرد مخالف هستند. حتی در بعضی از این کشور ها این رهبران به شبکه های وابسته فکری و 

عملی جدائی دین از  فراماسونی و.. همکاری دارند و از تفکر و اقداماتماموریت دار مانند 
یکی از نمودهای این فعالیت، فرهنگ لیبرالیسم است که اینک به عنوان  سیاست حمایت می کنند.

داعیه دار آخرین مرحله از حیات بشر است، این فرهنگ ماهیتی دنیاگرا و آخرت گریز دارد و 
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 دارای رویکردی مبتنی بر آخرت گرایی است را به چالش می گیرد. فرهنگ تمدن اسالمی را که

 .( 9: 5969) ورعی، 

 بی ثباتی و بحران های مستمر در جهان اسالم -7-5-7

بی ثباتی دولت ها درکشور های اسالمی و تغییر مستمر آنها در نتیجه شورش ها، کودتاها 
ل اسالمی که میراث دوره پس از دخالت های خارجی و نیز اختالفات ارزی و مرزی میان دو

استعمار مستقیم بوده که به بهانه استقالل این کشور ها مرزهای تصنعی عمدتا روی گسل های 
قومی، زبانی و نژادی و فرقه ای گذاشته شده تا حضور غیر مستقیم استعمار بعد استقالل این کشور 

ی باشد. در اکثر کشور های ها تضمین گردد از دیگر چالش های احیای تمدن نوین اسالمی م
اسالمی بی ثباتی و تنش ناشی از مشکالت فوق باعث می شود قدر ت های سلطه گر قبل به بهانه 
ای مختلف در آتش افروزی و امتیاز گیری در این دولت ها دخالت کرده زمینه تفکر و اقدام 

 (.71-70: 5965عملی احیای تمدن نوین اسالمی را به فراموشی سوق دهند.) ملکوتیان، 

 ملی گرایی در مقابل وحدت اسالمی -7-5-4

دیده می شود. در واقع، تا قبل از  در کشور های اسالمی  ناسیونالیسم به صورت خشونت آمیز
میالدی، این نوع تفکر فقط در میان عده ی محدودی از روشنفکران خاورمیانه جریان  5300سال 

ده سیاسی به حساب آمده و تأثیرات آن زمانی به داشت؛ ولی با شروع قرن بیستم، یک قدرت عم

در اکثر کشور های اسالمی  .اوج رسید که ناسیونالیسم ترک، عرب و ایرانی همزمان ظهور کردند
جریانات ملی گرائی مانند پان ترکیسم، پان ایرانیسم؛ پان عربیسم و.. یا حاکم هستند یا دارای 

ه در عمل در تقابل با جریان وحدت اسالمی حرکت جریان ها و طرفداران قدرت مند می باشند ک
می کنند. تقابل با جریان وحدت اسالمی در عمل تقابل با حرکت مبنائی جهت احیای تمدن نوین 

)حافظ نیا و زرقانی،  اسالمی می باشد که به عنوان یک چالش جدی در این مسیر باید تلقی گردد.
5935 :5۱9) 

 بری جهان اسالم رقابت و اختالف بر سر ره -7-5-2

در جهان اسالم عمدتا رهبر هر کشور اسالمی به نوعی ادعای رهبری جهان اسالم را با 
استدالالت و توجیهات خاص خود دارد. عمده این حرکت ها در کشور های عربی مانند مصر، 

کنار آن عربستان سعودی، عراق ، لیبی و.. غیر عربی مانند ترکیه، ایران، پاکستان و.. می باشد. در 
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اینکه امت باید به رهبری خلیفه باشد در تفکر اهل سنت و یا به رهبری امام در تفکر شیعه عامل 
 (.5۱3 -5۱6: 5935)حافظ نیا و زرقانی، اختالف در رهبری برای جهان اسالم تلقی می گردد. 

است. به  مشگل جدی فقدان رهبری واحد در جهان اسالم و وجود رقابت های درون جهان اسالم
این معنا که قدرت های متعددی در جهان اسالم وجود دارد که با یکدیگر رقابت می کنند و 
 یکدیگر را به چالش می کشند. به عنوان نمونه؛ می توان به کشورهایی مانند ایران، عربستان

ام، ، مصر، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان، اندونزی و مالزی اشاره کرد که هر کدسعودی
حوزه های نفوذی قائل هستند که در حوزه ی نفوذ سایر رهبری و خود را برتر دانسته و برای خود، 

اختالف در رهبری و تشتت در این زمینه چالش دیگری در احیای تمدن  کشورها تداخل دارد.
 (.97: 5969) رضایی،  نوین اسالمی است.

 فرصت ها و چالش های اقتصادی -4

نوین اسالمی فرصت های اقتصادی قابل توجهی وجود دارد کما اینکه در جهت احیای تمدن 
 این مسیر چالش های اقتصادی نیز مطرح است که به تبیین آنها پرداخته خواهد شد.

 فرصت های اقتصادی -4-1

فرصت های اقتصادی قابل توجهی در زمینه احیای تمدن نوین اسالمی قرار دارد که به شرح 
 ذیل است.

 بع سرشار غنی طبيعی جهان اسالمنام -4-1-5

اکثر کشور های اسالمی در حوزه جغرافیائی قرار گرفته اند که از منابع و ذخائر طبیعی غنی  
گاز عمدتا در کشور های اسالمی قرار دارد. وجود این  و برخودار هستند. از جمله ذخائر نفت
ی احیای تمدن اسالمی در اختیار داد فرصت مناسبی برا منابع طبیعی غنی به عنوان ثروتی خدا
در زمینه مادی و معنوی این احیائ مورد استفاده این ثروت  کشور های اسالمی قرار می دهد تا 

 (.6-۱: 5969قرار گیرد. ) فرید، 

 موقعيت برتر ژئو پليتيک جهان اسالم -4-1-7 

تکی است که یکی دیگر از فرصت ها برای احیای تمدن نوین اسالمی موقعیت برتر ژئو پلی
جهان اسالم آنرا دارا می باشد. چهار راه عمده فرهنگ ها و تمدن ها، ادیان بزرگ، محل اتصال 
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قاره های اروپا، آفریقا و آسیا مرکز کشور های اسالمی یعنی خاورمیانه و دولت های اطراف آن 
وئز و.. که می باشد. چندین تنگه و گذرگاه عمده آبی مانند بسفر و داردانل، هرمز، کانال س

کشتیرانی تجاری و امنیتی جهان به آن وابسته است در ژئوپلیتیک جهان اسالم قرار دارد. همچنین 
هارتلند جدید، محور اصلی جاده ابریشم و احیای مجدد آن در این حوزه قرار دارد. مجموعه 

) قاسمی و  موارد فوق فرصت ژئو پلیتیکی مناسبی برای احیای تمدن نوین اسالمی ایجاد می کند.
 (.50-1: 5931عین الهی معصوم،

 جمعيت جوان با هوش و استعداد تحصيل کرده -4-1-4

اکثر کشور های جهان اسالم به دلیل حفظ سنت ازدواج و بنیان خانواده از رشد جمعیت مثبت 
و جمعیت جوان برخوردار می باشند. مضاف بر آن متوسط هوش جوانان جهان اسالم از دیگر 

باالتر و منطقه ای است که مغز های مستعد و شایسته دارا می باشد. عالوه بر آن در  مناطق جهان
اکثر کشور های اسالمی در دهه های اخیر درصد سواد خصوصا تحصیالت عالی روبه رشد بوده 
است. این ظرفیت و توان جمعیت جوان با هوش و استعداد تحصیل کرده فرصت مناسب دیگری 

 (9-5939:5ای تمدن نوین اسالمی کمک نماید.) سوهانی، است که بتواند به احی

 چالش های اقتصادی -4-5

یکی از علل اصلی عقب ماندگی اکثر کشور های اسالمی در قرن اخیر وجود چالش های 
اقتصادی است که یا ریشه از داخل و یا خارج این کشور ها می گیرد. این چالش ها مانع جدی 

 تواند باشد که اهم آنها به قرار زیر است.احیای تمدن نوین اسالمی می 

 اقتصاد های وابسته و غير مکمل -4-5-1

کشورهای اسالمی نشان می دهد که اکثریت آنها تولید کننده  اقتصادیساختار تمرکز بر  
کاالهای اولیه، مواد معدنی و محصوالت کشاورزی هستند و به دلیل چنین ساختارهایی، مشخصه 

المی صدور مواد خام و معدنی و ورود کاالهای ساخته شده صنعتی و ی تجارت کشورهای اس
مواد غذایی است. بدین ترتیب، به جای این که تجارت آنها مکمل یکدیگر باشند، رقیب 
از  یکدیگرند؛ به گونه ای که واگرایی در بعد اقتصادی بیش از همگرایی خود را نشان داده است.

سالم به لحاظ اقتصادی در موقعیت بهتری قرار دارند و به کشورهای بیرون از جهان اجانب دیگر
همین سبب، توانسته اند مازاد سرمایه و کاالهای شان را جهت سلطه بر ملل مسلمان تحت پوشش 
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اعطای وام و کمک های اقتصادی خود در قالب سازمان های بزرگ اقتصادی از قبیل صندوق بین 
: 5963ن جهان اسالم تزریق کنند )صادقی و شوشتری، المللی پول، سازمان تجارت جهانی به درو

گرائی در این جوامع ناشی از این نوع  و مادی مصرف . مضاف بر آن رواج فرهنگ تجمل،(9
) مدنی چنین فرهنگی با آموزه های و ارزش های اصیل اسالم در تضاد است اقتصاد وابسته است.

قدرت مستقل اقتصادی در ظهور و گسترش و به نوعی، مانع از شکل گیری  (599۱:6۱بجستانی، 
 .می باشداسالمی  نوین تمدن

 فرار سرمایه و مغز ها -4-5-5

شکل گیری تمدن ها در قرون گذشته نیاز به اوج گیری دو بال معنوی )رشد اخالقیات( و بال 
مادی )انباشت متفکر و ثروت( داشته است. به عبارت دیگر زمانیکه در یک سرزمین معنویات به 

مال رشد برسد و در کنار آن وفور متفکر و ثروت پدیدار شود با اجتماع این دو مقوله زمینه ک
شکوفائی یک تمدن مهیا می شود. امروز در جهان اسالم گرچه مقوله رشد اخالقیات جای بحث 
جدی کمتر دارد ولی در بال مادی یعنی حفظ مغز و سرمایه جهان اسالم با مشگل اساسی فرار مغز 

( در بعد مادی زمانی سرزمینی در این زمینه به 9: 599۱سرمایه روبرو است.) شهید زاده، ها و 
شکوفائی می رسد که عالوه بر حفظ مغز و سرمایه خود مغز و سرمایه خارجی را نیز جذب کند 
کاری که امروز تمدن غرب در چندین دهه گذشته انجام داده و به این شکوفائی رسیده است. در 

ان اسالم نه تنها قادر به جذب مغز و سرمایه خارجی به داخل خود نیست بلکه اسف بار حالیکه جه
تر هر سال حجم زیادی از مغز ها و سرمایه به دلیل مشکالت داخلی و خارجی از این جهان فرار 

( مشگلی که روز به روز تمدن رقیب  510: 5997کرده و به تمدن غرب وارد می شوند.) وای، 
و مسلط تر و جهان اسالم را ضعیف تر کرده و چالشی اساسی برای احیائ تمدن  غرب را قویتر

 نوین اسالمی ایجاد نموده است.

 تخریب محيط زیست و منابع طبيعی -4-5-7

غالب کشور های اسالمی بدلیل نداشتن برنامه های توسعه همه جانبه و پایدار که ناشی از بی 
بور هستند برای تامین معیشت مردم استفاده غیر ثباتی سیاسی و وابستگی اقتصادی است مج

(. این 51-50: 5997کارشناسی و اصولی از منابع معدنی و مراتع و جنگل ها داشته باشند ) وات، 
روند در بلند مدت منجر به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی این کشور ها شده و زمینه اشتغال 

رده است. این مشگل به مشگالت پیچیده بعدی مانند پایدار و درآمد مکفی را با بحران روبرو ک
(. مشگل تخریب محیط زیست 70: 5967مهاجرت، بیکاری و فقر منجر گشته است ) دبیری، 
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کشور های اسالمی چالشی چند بعدی در زمینه احیای تمدن اسالمی ایجاد می کند که به راحتی 
 در کوتاه مدت قابل حل نمی باشد.

 و جمعيت بحران آب، هوا -4-5-4

اکثر کشور های اسالمی از لحاظ جغرافیائی در مناطق کم آب یا خشک واقع شده اند. بحران 
گرم شدن کره زمین و سوئ برنامه ریزی و مدیریت آن در این کشور ها منجر به پدیده بحران آب 

( مضاف بر ,Absar  1-9098:9شده و حتی در آینده نزدیک منجر به جنگ آب خواهد شد. )
دلیل ضعف ویا ناکارآمدی صنایع وارداتی و معضل حمل ونقل و ترافیک شهری عمده شهر آن ب

های بزرگ جهان اسالم با پدیده آلودگی هوا نیز دست به گریبان است. از جانب دیگر عدم برنامه 
ریزی درست در زمینه رشد متناسب جمعیت و یا آموزه های سنتی خاص در اکثر کشور های 

جمعیت و عدم توان ساختار اقتصادی برای اشتغال و بکاری گیری آنها مشگل  اسالمی رشد باالی
رشد بی رویه جمعیت پدیده ای مخرب و بی ثبات کننده و معضل امنیتی شده است. با در نظر 
گرفتن سه بحران آب، هوا و جمعیت می توان چالش دیگری در مسیر احیای تمدن نوین اسالمی 

 در نظر گرفت.

 های توسعه و پيشرفت و اقتصاد تک محصولیبحران  -4-5-2

میالدی  90کشور های اسالمی در یک قرن اخیر خصوصا بعد جنبش های استقالل از دهه 
مدل های توسعه وارداتی شرقی و غربی را کپی و عمدتا با زور به ملت های خود تحمیل نمودند. 

شد و به اهداف توسعه که رفاه،  اکثر این مدل های وارداتی بعد از چند دهه ناکارآمدی آن آشکار
( در عمل 51-50: 5990امنیت و استقالل همه جانبه و.. بود دست نیافتند.) نراقی،  عدالت، پیشرفت،

پس از شکست مدل های توسعه رهبران این کشور ها مجبور شدند به صادرات یک منبع طبیعی 
ابسته به خارج و شکننده داشته مثل نفت، گاز، معدن طبیعی و.. رو آورده اقتصادی تک محصولی و

باشند. به عبارت دیگر هنوز اکثر کشور های اسالمی با اقتصادی تک محصولی در بحران توسعه 
گرفتار بوده و از بی ثباتی و وابستگی رنج می برند. چنین وضعیتی چالش دیگری در مسیر احیای 

 تمدن نوین اسالمی محسوب می گردد.
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 اجتماعیفرصت ها و چالش های  -2

در حالیکه همزمان  دارداحیای تمدن نوین اسالمی نیاز مند زیر ساخت های اجتماعی کار آمد 
 د دارد که ذیال به این موارد پرداخته شود.وش های اجتماعی وجلدر جهان اسالم فرصت ها و چا

 فرصت های اجتماعی -2-1

در احیای تمدن نوین جوامع اسالمی دارای فرصت های اجتماعی نسبتا مناسبی هستند که 
 اسالمی می تواند نقش سازنده بازی کند که اهم آنها به قرار ذیل است.

 تکثر قومی، مذهبی و نژادی و همزیستی مسالمت آميز ميان آنها -2-1-1

اکثر کشور های اسالمی دارای تکثر قومی، دینی، مذهبی و نژادی هستند که بر اساس آموزه 
انسان ها در این تفاوت ها قرن ها در صلح و آرامش کنار یکدیگر های قرآن مبنی بر عدم برتری 
(. این جمعیت متکثر به صورت بالقوه  90-70 :5997کوب، زرینزندگی مسالمت آمیز داشته اند)

سرمایه انسانی برای تحوالت بزرگ می تواند باشد. البته استفاده درست از این جمعیت نیاز به 
در غیر این صورت می تواند تبدیل به  داردگذاری در این زمینه  آموزش و برنامه ریزی و سرمایه

چالش و تهدید در جهان اسالم شود. اگر کشور های اسالمی از این سرمایه با برنامه ریزی درست 
 استفاده کنند فرصت مناسبی برای احیای تمدن نوین اسالمی می تواند باشد.

 جبنيان قوی خانواده و حفظ ارزش ازدوا -2-1-5  

علی رغم تاثیر ارزش های مدرنیته در جوامع اسالمی و تالش برای آزاد شدن روابط زن و مرد 
و آزادی زنان در این زمینه ولی در اکثر کشور های اسالمی همچنان بنیان خانواده و اهمیت 

( . اصوال پایه هر تمدنی بر ثبات بنیان خانواده و 70-51: 5961 حجتی،ازدواج حفظ شده است)
د آوری و تربیت آن در این چارچوب بوده است. امروز جهان اسالم همچنان این بنیان را فرزن

 حفظ کرده که فرصت خوبی برای احیای تمدن نوین اسالمی است.

 چالش های اجتماعی -2-5

جهان اسالم امروز از چالش های اجتماعی نیز رنج می برد که موانعی بر احیای تمدن اسالمی 
 ها به شرح ذیل است.است که مهمترین آن
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 تشتت رهبری و عدم وحدت و انسجام  -2-5-1

جهان اسالم علی رغم مشترکات اساسی در اصول و فروع دین اسالم به دالئل مختلف داخلی 
و خارجی دارای رهبری واحد  نبوده و از تشتت رهبران دینی رنج می برد که این رهبران باعث 

اشند. این تشتت و عدم انسجام بعضا به درگیری های تفرقه و عدم وحدت عملی مسلمانان می ب
دینی و مذهبی و ایجادگسل های خونین در بعضی از این جوامع اسالمی شده و جهان غرب بعضا 
از این نقطه ضعف سوئ استفاده کرده و چالش امنیتی برای این جوامع پدید آورده است) اردوش، 

در تاریخ موارد ، اشتن اتاق فکر و تصمیم گیری عدم پیروی از رهبری واحد و ند(. ۱0-۱1: 596۱
متعددی از تمدن ها و حرکت های تمدنی فکری و فرهنگی به چشم می خورد که در اثر تشتت 

چالش تشتت رهبری و عدم  .آرا و عدم تصمیم گیری واحد، نتوانسته اند دوام چندانی داشته باشند
 وحدت امروز مانع تاثیر گذار در جلوگیری از احیائ تمدن نوین اسالمی می باشد.

 قومی –گسل های مذهبی  -2-5-5

در غالب کشور های اسالمی تشتت قومی و مذهبی وجود دارد که بعضا بنا به دالئل داخلی یا 
ی از این برخوردها در افغانستان، خارجی منجر به بر خورد های خونین شده است. نمونه هائ

در دهه های اخیر قابل ذکر است. این گسل ها که بعضا درگیری  …پاکستان، لبنان، بحرین، یمن و
این  یده استهای آن وقتی شروع شده به راحتی تمام نمی شود و بعضا عمیق و خونین تر گرد

جوادی ) زده شده استمساله قرن هاست که به طرق مختلف ایجاد گردیده و بر آن دامن 
امکان کشمکش های قومی و یا ملی و منطقه ای  چنین گسلی همواره .( 597-5۱0: 5969،اصغری

و در صورتی که اختالفات مرزی و   (9: 5963را در جهان اسالم مهیا می سازد )یوسفی و کریمی، 
سرزمینی در جهان اسالم، رنگ و بوی ایدئولوژیکی و سیاسی به خود بگیرد؛ اختالفات تداوم و 

حل مسالمت آمیز دخالت قدرت های خارجی را مهیا و در نهایت  عمق بیشتری پیدا کرده و امکان 
های استقالل  دوم و جنبشپس از جنگ جهانی  در واقع، .این اختالفات وجود نخواهد داشت

های استعماری عمده مرز های سیاسی کشور های نو استقالل را  خصوصا در جهان اسالم  دولت
روی وسط ) گسل( جمعیت قومی، مذهبی، زبانی و.. قرار داده تا در آینده با بروز اختالفات در این 

به  ها این قدرت اشته باشند.گسل ها دخالت و حضور و تامین منافع غیر مستقیم استعماری خود را د
در این  ، به تعصبات قومی، ملی و قبیله ایهستندهمان دلیلی که خواستار عدم ایجاد قدرت اسالمی 

ند. نقش منفی رسانه های غربی به عنوان عامل بیرونی در چالش سازی ندامن می ز گسل ها
، تصویر نادرستی از آموزه فرهنگی برای دول جهان اسالم زمانی پررنگ می شود که این رسانه ها
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های اسالمی )شناخت اسالم بر مبنای گروه های تروریستی القاعده و داعش( ارائه و قرآن مجید را 
وجود قوم گرایی، موجب تنازع قومی و مذهبی در جهان  به عنوان منبع خشونت قلمداد می نمایند.

المی شده است. همچنین اسالم شده و با ایجاد واگرایی، مانع از شکل گیری یک هویت اس
سنی از مهمترین عوامل -مخالفت فرقه های افراطی مذهبی در جهان اسالم با وحدت مذاهب شیعی

دامن زدن به تعصبات مذهبی، ملی و قبیله ای در راستای ایجاد واگرایی  واگرایی بوده است.
گرایش به دم در ع داخلی و خارجی سیاسی و چالش در جهان اسالم توسط متغیرهای تأثیرگذار

یکی دیگر از و  (.9: 5963)صادقی و شوشتری،  می باشنداسالمی موثر نوین تمدن  شکل گیری
 چالش های احیای تمدن نوین اسالمی تلقی می گردد.

 فقر فرهنگی و بيسوادی -2-5-7 

در اکثر کشور های اسالمی به دالئل مختلف مشگل فقر فرهنگی و بیسوادی معضل بزرگی می 
تر کشور های اسالمی درصد زیادی، بعضا اکثریت جمعیت آنها از بیسوادی رنج می برند باشد. بیش

(. این مسئله باعث می شود که این جمعیت مورد سوئ استفاده افراد و 7-5: 5939) اردوغان، 
جریان های تفرقه انداز قرار گرفته و حتی نیرو های مضر و مخرب وحدت و انسجام اسالمی از 

جمعیت ها انتخاب شوند. امروز بسیاری از نیرو های جریان های تروریستی و تفرقه  درون این گونه
از  …تکفیری در کشور های پاکستان، افغانستان، و –انداز جهان اسالم مانند جریان های سلفی 

دسته کلی دو فرهنگی در جهان اسالم به  فقراختالفات ناشی از  این انسان ها انتخاب شده اند.
شود: اول؛ اختالفات قومی، قبیله ای و فرقه ای که موجب بی ثباتی سیاسی در برخی تقسیم می 

همانطور که  کشورهای اسالمی گشته و  کشورهای اسالمی شده و مانع از گسترش روابط میان
زمینه را برای مداخله قدرت های خارجی فراهم ساخته است. دوم؛ اختالفات مذهبی،  اشاره شد

اشی از وجود اقلیت های مذهبی، زبانی و نژادی در کشورهای جهان اسالم که ن نژادی و زبانی

در کشورهای خاورمیانه  …و است که نمود آن را می توان در اختالفات میان کردها و سایر اقوام 
کنندگان تفرقه افکن  این جمعیت دارای فقر فرهنگی و بیسواد مورد سوئ استفاده مشاهده نمود.

 دیگری برای احیائ تمدن نوین اسالمی تلقی می گردد. میان مسلمانان، چالش

 فاصله طبقاتی فقير و غنی  -2-5-4

لحاظ اقتصادی و اجتماعی ناهمگونی زیادی دیده می شود و اختالف امروز در جهان اسالم از 
بین دول جهان اسالم به  هم در داخل یک کشور اسالمی معموال زیاد است و هم میان فقیر و غنی
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تا جایی که می توان با بررسی شاخص های  ( 1: 5963د است )صادقی و شوشتری، شدت مشهو
اقتصادی، اختالف فاحشی میان سطح اقتصادی در کشورهای اسالمی مشاهده نمود. به عنوان 
نمونه؛ تفاوت چشمگیری در سطح درآمد سرانه، درصد باسوادی، درآمدهای صادراتی و نرخ 

، درآمد سرانه 7001می به چشم می خورد. بر طبق آمار سال رشد جمعیت در میان کشورهای اسال
دالر در امارات متحده عربی متغیر است؛  70916دالر در گینه بیسائو تا  599کشورهای اسالمی از 

برابر فقیرترین کشور مسلمان می  510به بیانی دیگر، درآمد سرانه غنی ترین کشور مسلمان بیش از 
زادسازی سرمایه، عملکرد بازار آزاد، تجارت آزاد، شبکه های بازار باشد. باید یادآور شد که آ

کشورهای  بیشتر مالی و پولی از جمله مواردی است که اعمال آنها نتیجه ای جز فقیرتر شدن
این فاصله طبقاتی فقیر و غنی در داخل  (.9: 5963اسالمی نداشته است )اسماعیلی و یعقوبی، 

 الش دیگری برای احیائ تمدن نوین اسالمی است.کشور های اسالمی و بین آنها چ

 فرصت ها و چالش های فرهنگی  -9

در مسیر احیای تمدن نوین اسالمی فرصت ها و چالش های فرهنگی نیز وجود دارد که ابتدائ 
 به چالش ها و پس از آن به فرصت ها در این زمینه اشاره می گردد.

 فرصت های فرهنگی  9-1

ای بنیان نهادن هر ساختاری در جوامع انسانی از اهمیت فوق العاده بر اصوال فرصت فرهنگی بر
ان هخوردار است زیرا فرهنگ از زیر ساخت های اساسی پیشرفت و توسعه تلقی می گردد. ج

مناسبی برای احیای تمدن نوین اسالمی دارد که در  ی فرهنگیاسالم نیز به سهم خود فرصت ها
 زیر به اهم آن اشاره خواهد شد.

 تمدنی غنی –ميراث فرهنگی  -9-1-5

جهان اسالم فعلی وارث یک فرهنگ و تمدن غنی و ثروتمند است که تمدن مدرن غرب در 
(. با 51-50: 5999چهار قرن اخیر با استفاده از این فرهنگ غنی به این جایگاه رسید) دورانت، 

آنها را غافل نموده است. پیشرفت غرب و تهاجم به شرق بر مسلمانان مسلط و از فرهنگی اسالمی 
علی رغم سلطه و تهاجم غرب بر مسلمانان آنها همچنان دارای میراث قوی در این زمینه و از آن 

(.  این میراث غنی باقی مانده فرصت مناسبی برای احیائ 90-71: 5991استفاده می کنند) حلبی، 
 تمدن نوین اسالمی است.
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 مذهبی –مشترکات دینی  -9-1-7

مذهبی در جهان اسالم که یک مسئله چالش زا می باشد  –ود اختالفات قومی علی رغم وج
مذهبی  زیادی در این جهان وجود دارد. مبانی اعتقادی و دستورات  -ولی وجود مشترکات دینی

مذهبی مشترک مسلمانان باعث شده قرن ها آنها در کنار یکدیگر زندگی مسالمت  –عملی دینی 
(. امروز نیز علی رغم بعضی 90-70: 5999امتزاج داشته باشند ) موثقی،  آمیز داشته با هم تعامل و

از اختالفات بستر و جو غالب در جهان اسالم گرایش به همکاری بر اساس این مشترکات است. 
نمونه آن شکل گیری نهاد ها و ساز مان های منطقه ای و بین المللی بر این اساس مانند سازمان 

. این مسئله مشترک فرصت مناسب (940-790: 5913است ) نصر،  همکاری های اسالمی و..
 دیگری برای همکاری جهان اسالم جهت احیای تمدن نوین اسالمی خواهد بود.

 چالش های فرهنگی -9-5

گرچه جهان اسالم از فرصت های فرهنگی قابل توجهی بر خوردار است ولی از چالش های 
 آنها به شرح زیر است.فرهنگی مشگل زا نیز رنج می برد که اهم 

 بحران هویت و سبک زندگی -9-5-1

پاک ن هویت و سبک زندگی است. چالش های فرهنگی جهان اسالم بحرایکی دیگر از 
کردن هویت جوامع دیگر برای تحمیل فرهنگ کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، از چالش های 

کی از روشنفکران عرب، جامعه محمود اعوده، ی فرهنگی موجود در جهان اسالم است. به گفته
قرار دارد. به اعتقاد  "همبرگر"عرب )به عنوان بخش اعظم جهان اسالم( تحت تهاجم فرهنگ 

وی، تحول در عادت های غذایی با دیگر تغییرات در قشربندی اجتماعی و افزایش شکاف 
یا هجوم  کشور های اسالمی با آمدن (.59۱: 5965اجتماعی پیوند دارد )کرانی و حافظیان، 

خیر به داخل آن دچار بحران و سردرگمی استفاده از ارزش ها و افرهنگ مدرنیته در یک قرن 

بومی خود و یا مدرنیته غربی شده اند. این مسئله برای آنها منجر به بحران  –بنیان های سنتی دینی 
سیر هویت و سبک زندگی فردی و جمعی شده است که به عنوان یک چالش فرهنگی دیگر در م

 احیای تمدن نوین اسالمی باید به آن توجه شود.

 تهاجم فرهنگی -9-5-5

که ریشه آن به دو قرن گذشته هجوم غرب به جهان اسالم بر می گردد و در  تهاجم فرهنگی
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از جمله مهمترین چالش ها در  دهه های اخیر با ابزار ها و امکانات جدید برتر تشدید شده است
روند استقرار تمدن نوین اسالمی در جامعه است. فرهنگ و تمدن غربی که با تکیه بر ابزارها و 
امکاناتی که در قرون اخیر بدان دست یافته است در تالش است که بتواند سیطره فرهنگی خود را 

است فرهنگ مادی صرف که افکند. بدین روی تمدن غربی در تالش  پی بر تمام جوامع بشری
می بیند در تمام جوامع تبدیل به فرهنگ غالب نموده   دنیوی و لذائذ منافع ،همه چیز را در مادیات 

چالشی جدی که احیای تمدن نوین  .(۱0-70: 5999ح یزدی، امصب) و راه را بر هر نوع بدیلی ببندد
 و تردید روبرو کرده است.اسالمی را برای بخش عمده مردم و نخبگان جهان اسالم با شک 

 رهبران و مردم دوگانه پرست -9-5-7

اکثر رهبران و مردم مسلمان در جهان اسالم وضعیت بحران دو گانه پرستی دارند در شعار 
طرفدار وحدت جهان اسالم و ارتقائ جایگاه مسلمانان در نظام بین الملل هستند ولی در عمل پیرو، 

کننده جایگاه و رهبری آن در جهان هستند. با همگاری متحد و همکار جهان غرب و تقویت 
وجود استراتژیک با آنها باعث چند دستگی مسلمانان و تضعیف جایگاه آنها در جهان می شوند. 

اسالمی با جهان غرب مثل عضویت ترکیه در ناتو،  پیمان های دو و چندجانبه بین کشورهای
ساحلی خلیج فارس با قدرت های فرامنطقه ای به  یبا آمریکا یا کشور ها …پاکستان و افغانستان و
مانع از وفاق کشورهای منطقه ژئوپولتیک خلیج فارس )مرکز نمونه است که  ویژه ایاالت متحده، 

امنیتی شده است.  -جهان اسالم( برای ایجاد یک پیمان همکاری و یا تشکیل یک اتحادیه سیاسی
و توسعه ی شکاف ها و جدایی ها و تجزیه جهان  این وابستگی منجر به زمینه سازی جهت مداخله

سبب شده ی غیراسالمی را اسالم شده و بی ثباتی، کشمکش، رقابت و گسترش اتکای به دولت ها
چنین حالت دو گانه پرستی چالش دیگری در مسیر احیای  (.510: 5935است )حافظ نیا و زرقانی،

 تمدن نوین اسالمی می باشد.

 مذهبی و ضعف عقالنيت -نی افراط گرائی دی -9-5-4

افراط گرایی ملی )ناسیونالیسم( و افراط گرایی مذهبی )رادیکالیسم(  جریاناسالم از دو  دنیای
به شدت رنج می برد. باید اذعان کرد که اختالف و تعدد مذاهب به عنوان نخستین چالش 

به گونه ای برخی  .واگرایانه در راه وحدت مسلمین و پیش مقدمه تمدن اسالمی شناخته می شود

که نبایستی آیین  تفکرات دیگر را تا سر حد کفر متهم می نمایند. البته باید یادآور شد تفکرات، 
ایدئولوژی های وابسته به  تفسیر ها و اسالم را با آن چیزی که می تواند اسالم خوانده شود، یعنی
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ندی های مربوط به مذاهب اسالم اشتباه گرفت. شاید گسیختگی فرهنگی را بتوان در تقسیم ب
اسالمی در جهان اسالم مشاهده نمود؛ بدان گونه که مذاهب اسالمی را در اصل به هشت و در فرع 

طریقت اسالمی شناسایی شده که این  596به هفتاد و هشت فرقه تقسیم کرده اند؛ همچنین حدود 
:  5939 مهدی، محمدمظاهری، )امر، حاکی از اوج اختالف و فرقه گرایی در جهان اسالم است

۱). 
در این شرایط، اگر فرقه های موجود در جهان اسالم حالت متضاد به خود بگیرند، وحدت 
جهان اسالم به مخاطره می افتد. به عنوان نمونه؛ رقابت ایدئولوژیکی و تضاد بین دو کشور مهم 

اصول اعتقادی و ، به طور عمده ناشی از اختالف در سعودی جهان اسالم یعنی ایران و عربستان
مذهبی طرفین است؛ به طوری که دشمنی وهابیون با شیعیان مانع مهمی در رسیدن دو کشور مهم 

در  .(593)حافظ نیا و زرقانی،  جهان اسالم به توافق و همکاری در مسائل جهان اسالم شده است
دیل شده است. ، یمن و عراق حتی به جنگ نیابتی بین دو کشور تبسال های اخیر در بحران سوریه

نیز اسالم دگم اندیشی دینی و مذهبی و عدم توجه به عقالنیت دینی  جهان در پی افراط گرایئ 
فاطمه و  ،براتلو) . اشاعره و اخباریان نمود اولیه و اصلی این نوع تفکر بوده اندبروز کرده است

تکفیری بروز نموده  -در غالب جریان های سلفی (.  تجلی امروز آن755: 5966،محمد ،صنایع
. پویایی دستورات و احکام دینی که به اصطالح فقه پویا نامیده شده است یکی از جنبه های است

مورد غفلت واقع شده و یا در برخی موارد اسالمی مهم اسالم است که در میان برخی از جوامع 
گرائی و ضعف  چالش افراط دیگر با افراط مواجه گردیده و آسیب های جدی وارد نموده است.

 عقالنیت در بعضی از جریان های جهان اسالم مانع دیگر احیای تمدن نوین اسالمی است.

 صنعتی –فرصت ها و چالش های علمی   -3

صنعتی نیز با چالش ها و فرصت های قابل توجهی روبرو است  –دنیای اسالم در زمینه علمی 
 که اهم فرصت ها به شرح زیر است.

 صنعتی –ی فرصت های علم -3-1

 صنعتی جهان اسالم را می توان به شرح ذیل بررسی نمود. –مهمترین فرصت های علمی 

 دانشگاه های رو به رشد -3-1-1

اکثر کشورهای دنیای اسالم در دهه پنجاه و شصت میالدی به استقالل دست یافته و در جریان 
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وارد در کشور های خود برنامه های توسعه خود دانشگاه های مختلف را به سبک جدید غربی 
ای هدر دهه  …مانند ایران، مصر و مستقل بودندتا حدودی  های اسالمی که کردند. گرچه کشور

اول قرن بیست میالدی در این زمینه گام بر داشته بودند. ولی در جمع دانشگاه های جدید با 
از مرحله دانشگاه حرکتی نسبتا سریع به تربیت نیروی متخصص در رشته ای مختلف اقدام کرده و 

تربیت کننده نیروی متخصص به مرحله دانشگاه تربیت کننده محقق رسید و باز در دهه اخیر به 
-5: 5939مرحله دانشگاه کار آفرین پیش رفته اند) رتبه بندی جهانی دانشگاه های جهان اسالم، 

ط آن ها در اکثر نیروهای تخصصی تربیت شده توس و(. این توان و ظرفیت قابل توجه دانشگاهی 7
 کشور های اسالمی فرصت مناسبی در جریان احیای تمدن اسالمی مهیا نموده است. 

 هوش و استعداد وافر اندیشمندان مسلمان -3-1-5

 –در غالب کشور های جهان اسالم از گذشته تا امروز به دلیل سابقه و میراث کهن علمی 
و ذکاوت مسلمان در بسیاری از رشته های فرهنگی  محل بروز و شکوفائی اندیشمندان با هوش 

پژوهشی جهان  –علمی بوده است. بخش عمده این اندیشمندان مسلمان امروز در مراکز علمی 
 :and …, 9001غرب درخشش واالئی داشته و جزئ نیرو های پیش برنده مرز های دانش هستند

90-90) Stephane A.  .)ذکاوت داخل و خارج جهان  وجود این تعداد زیاد اندیشمند مسلمان با
 اسالم سرمایه بزرگ و فرصت مناسبی برای کمک به جریان احیای تمدن اسالمی می توانند باشند.

 توليد علم و فن آوری قابل قبول-3-1-7

قابل توجه بوده  و تولید علم و فناوری کشور های اسالمی در دهه های اخیر مرتب رو به رشد
( تولیدات علمی در دنیا بر اساس اطالعات موجود در 7000-7059ساله ) 59روند رشد است. مثال 
مورد بررسی قرار گرفته و میزان  Clarivate Analytics (Thomson Reuters)المللی پایگاه بین

افزایش تولیدات علمی کشورهای اسالمی و افزایش سهم این کشورها در دنیا به تصویر کشیده 
سال اخیر در  59که میزان رشد کشورهای اسالمی در  دهد نتایج بررسی نشان می .شده است

درصد  99سال برابر با  59میزان رشد تولید علم دنیا در این  مقایسه با دنیا بسیار قابل توجه است.
درصد بوده است و این به معنای  999بوده، در حالی که این میزان برای کشورهای اسالمی برابر با 

شورهای اسالمی بیش از هشت برابر دنیاست. همچنین سهم تولید آن است که میزان رشد علم در ک
درصد رسیده  903به  7059درصد بود که در سال  506برابر  7000علم کشورهای اسالمی در سال 

برابر افزایش یافته  ۱و در حقیقت سهم کشورهای اسالمی در طول این مدت به بیش از 
شد فرصت دیگری است که در احیای تمدن اسالمی این روند رو به ر .( 9-5: 5939، دهقانی)است
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 می تواند کارکشا باشد.

 صنعتی –چالش های علمی  -3-5

صنعتی در کشور های اسالمی امروز معضل قابل توجهی است که هم در  –چالش های علمی 
حوزه داخلی تک تک این کشور ها هم در حوزه کلی جهان اسالم مشگل تلقی می گردد که 

 به صورت زیر است.مهمترین آنها 

 صنایع مونتاژ و وابسته -3-5-1

در بسیاری از کشور های اسالمی که در دهه های گذشته خصوصا پس از استقالل صنایع 
ج مختلف داخلی و خارجی این صنایع همچنان وابسته به خار لمختلف وارد شده است بنا به دالئ

چه هدف اولیه این کشور ها از ورود این صنایع به کشور خود انتقال تدریجی باقی مانده اند. اگر
تکنولوژی و در نهایت دستیابی به صنعت بومی مستقل شده بوده است ولی به دالئل  -علوم 

اقتصادی، سرسپردگی رهبران سیاسی به خارج ، نداشتن زیر  –متعددی مانند بی ثباتی سیاسی 
اقتصادی به قدر ت های  –ادامه وابستگی غیر مستقیم سیاسی  فنی، –ساخت های الزم علمی 

بزرگ، شکاف توسعه با کشور های صنعتی، سوئ استفاده شرکت های چند ملیتی از ضعف این 
کشورها و.. صنایع عمده این کشور ها وابسته و حداکثر در حد صنعت مونتاژ که دائما فرسوده و 

شده اند)بهروز لک، غالمرضا و رجاء ، علی اصغر، تولیدات عقب مانده تولید می کند تبدیل 
( . چنین کشور هائی مرتب به صورت دور باطل خط ریل تولید قبل که کهنه و غیر 17-1۱: 5937

اقتصادی شده را با خط تولید مونتاژ جدیدی تعویض کرده و مجددا همان مسیر را برای چند سال 
ین کشور ها که دستیابی به صنعت بومی مستقل دیگر ادامه می دهند در حالیکه هیچوقت گمشده ا

و خود کفا با تولیدات قابل رقابت با بازار جهانی است به دست نمی آید. چنین وضعیتی بصورت 
را به بیماری دائم صنایع مونتاژ و وابسته به خارج تبدیل می کند که با  های اسالمیکالن کشور

ایعی زمین گیر و به راحتی ورشکست می کوچک ترین تحریم اقتصادی یا جنگ اساس چنین صن
شود. چنین وضعیتی برای صنعت اکثر کشور های اسالمی چالش دیگری در مسیر احیای تمدن 

 نوین اسالمی می باشد.

 صنعتی –فقدان راهبرد های بلند مدت توسعه علمی  -3-5-5

س از جنگ های بزرگ پ اکثرکشور های جهان اسالم بدلیل اینکه عمده آنها از امپراطوری 
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جهانی اول و دوم و اتمام دوره استعمار مستقیم جدا شده و استقالل یافته اند پس از استقالل به 
صنعتی قابل اتکائ و کار آمد  –دالئل مختلف نتوانسته اند راهبرد های بلند مدت توسعه علمی 

و به تبع بومی طراحی و اجرائ نمایند. این نقطه ضعف بزرگ باعث شده دائما از لحاظ علمی 
صنعتی قادر نباشند به شکوفائی و استقالل در این حوزه ها دست یابند. نتیجه حاصل از این وضع 

صنعتی و سرگردانی در استمداد طلبی از کشور های صنعتی و ساز مان  –بی ثباتی و تزلزل علمی 
زمان ها که های بین المللی تخصصی در این زمینه بوده است. اکثر توصیه های این کشور ها و سا

غالبا جهت دار و یا مغرضانه بوده است نیز پس از چند سال اجرائ، نتایج مطلوب قابل دفاع ببار 
صنعتی و آثار آن بر دیگر  -(. در نتیجه بحران توسعه علمی500-33: 5993 التوشه،نیاورده است )

مانع دیگری  این چالش نیز .بخش های کشور چالش جدی در اینگونه کشور ها ایجاد نموده است
 در مسیر احیای تمدن نوین اسالمی تلقی می گردد.

 توسعه تک بعدی و غير پایدار-3-5-7

در دهه های پس از استقالل در عمده کشور های جهان اسالم برنامه های مختلف توسعه 
بیست، ده و بعضا پنج ساله تدوین و اجرائ گردیده است. امروز پس از ارزیابی نتایج اجرائی این 

نامه ها به این جمع بندی می توان رسید که عمده این برنامه های توسعه تک بعدی و غیر پایدار بر
های بین المللی و..  بوده است. از آنجا که امروز بر اساس توصیه های علمی اندیشمندان و ساز مان

در حوزه توسعه الزم است توسعه چند جانبه یعنی بطور همزمان حرکتی سیاسی، اقتصادی، 
جتماعی، فرهنگی و صنعتی متوازن شروع شود و نیز این حرکت پایدار باشد یعنی باعث تخریب و ا

اجتماعی در  -نابودی محیط زیست و منابع طبیعی نگردد همچنین مبتنی بر ایجاد عدالت اقتصادی 
بی جامعه باشد و نیز برای نسل های آینده زمینه و ظرفیت سازی منطقی ایجاد کرده باشد. در ارزیا

دستاورد های  برنامه های توسعه در اکثر کشور های اسالمی به این نتیجه می رسیم که توسعه همه 
جانبه و پایدار رخ نداده بلکه حد اکثر توسعه تک بعدی صرفا اقتصادی یا سیاسی و.. و غیر پایدار 

طبیعی، رشد بروز کرده و منجر به ایجاد کالن بحران های تخریب محیط زیست ، منابع آب، منابع 
: 5963 ،کهفبی عدالتی و فقر و تبعض و عدم بستر سازی درست برای نسل های بعد می باشیم)

(. چنین وضعیتی از توسعه در این کشور ها چالش مهم دیگری برای احیای تمدن نوین 7-50
 اسالمی تلقی می گردد.

 وابستگی علمی -3-5-4

د دانشگاه ها و علوم مختلف مدرن به کشور های اسالمی عمدتا در قرن بیست میالدی ورو
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بوده است. ابتدائ تصور بر این بود که این علوم بومی سازی و به تدریج نقشی مستقل پیدا کرده و 
دهه های مختلف نشان داد بنا به  ورها قرار گیرد. ولی بعد از گذشتدر خدمت توسعه این کش

فی از قبیل شکاف علمی بین دول توسعه یافته و جهان اسالم، عدم برنامه ریزی اساسی دالئل مختل
در این زمینه، فقدان انگیزه و.. باعث گردید نقش صرفا مصرف کننده علمی و یا ترجمه ای با 
تفاوت زمانی یکی دو دهه ای ارتباط میان کشور های اسالمی با کشور های توسعه حفظ گردد. 

می توان گفت علی رغم اینکه در قسمت فرصت ها اشاره رفت که تحرکی امید  امروز به جرات
وار کننده در تولید علم در بعضی از کشور های اسالمی شروع شده است ولی اکثر کشور های 

 ,Adams, J) اسالمی در این زمینه ضعیف بوده و وابستگی علمی آنها همچنان ادامه یافته است

and et al. ,9099: 90-80)  این چالش وابستگی علمی مانع دیگری در مسیر احیای تمدن .
 اسالمی می باشد.

 صنعتی –عدم اعتماد بنفس نخبگان علمی  -3-5-2

عمده نخبگان علمی جهان اسالم خصوصا در حوزه صنعت از اعتماد بنفس کافی برای طرح 
تماد به نفس حس می نظریات ، خالقیت و نوآوری بر خودار نیستند. آنها شاید در کنار عدم اع

کنند همه نظریات و طرح نظریات جدید در غرب تولید می شود و آنها در مسیر اصلی حرکت می 
کنند و جهان اسالم باید از آنها اقتباس کرده و دنباله رو آنها باشد. این نوع دیدگاه با عث شده در 

نو آوری های غربی  صنعتی همچنان دنیای اسالم عقب مانده و از –خالقیت و نوآوری علمی 

. گرچه اصوال (70-5۱:  5967،دبیرسپهری، مهراناستفاده کرده و به نوعی پیرو و وابسته بماند)
 –ان مسلمان مقیم در دنیای غرب سهم قابل توجهی هر ساله در نو آوری و خالقیت علمی نخبگ

صنعتی دارند ولی نخبگان مسلمان مقیم کشور های اسالمی در این زمینه ضعیف می باشند. این 
عدم اعتماد بنفس و وابستگی نیز چالش دیگری در مسیر احیای تمدن نوین اسالمی تلقی می 

 گردد.

 فرصت ها و چالش های احيای تمدن نوین اسالمیتطبيق  -3

با روش مطالعه تطبیقی فرصت ها و چالش های سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و..  
به این نتیجه می رسیم که گرچه کلیت فرصت ها و چالش ها عمدتا بعد  احیای تمدن نوین اسالمی

می توان گفت تا حدودی این مقایسه  کیفی دارد و تطبیق آنها کاری مشگل است ولی از بعد کمی
مطرح کرد. جمعا در این مقاله مطرح شد در مسیر احیای تمدن نوین اسالمی می توان وزنی را 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/73925/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1%db%8c
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گرچه شاید بتوان به این موارد ، موارد دیگری اضافه  مورد فرصت و چالش وجود دارد 93حدود 
فرصت  59بین این دو مجموعه حدود . با مطالعه تطبیقی نمود ولی اهم آنها موارد مذکور می باشد

مورد چالش در زمینه های فوق الذکر مورد تحلیل قرار گرفت. بنظر می رسد با  79و حدود 
مقایسه و تطبیق این دو مجموعه وزن چالش ها نسبت به فرصت ها سنگین تر می نماید. اگرچه 

به  59صا کمی ) تعداد فرصت ها نیز در جای خود قابل تامل هستند ولی با مقایسه کیفی و خصو
( بنظر می رسد در سال های آتی به راحتی نمی توان به احیای تمدن نوین اسالمی دست یافت. 79

در نتیجه باید گفت برای دستیابی به این هدف راه طوالنی در پیش است و شاید دهه ها زمان نیاز 
شکل  فرهنگ سازیو  آموزش ،است اگر در جهان اسالم توسط نخبگان و مردم کار ، تالش 

ا کمرنگ یا از میان بر یتا به بهترین نحو از فرصت ها استفاده و با چالش ها مقابله گردد  گیرد
 داشته شود  در آن زمان جهان اسالم می تواند به این مهم دست یابد.

 

 نتيجه گيری

اگر چه وحدت اسالمی ، شکل گیری امت واحده و  احیای تمدن نوین اسالمی از آرزو های 
بسیاری از رهبران جنبش های اسالمی د ر قرن جاری بوده است و بطور خاص انقالب اسالمی 
ایران و رهبران آن  در این زمینه حرکت های قابل توجهی از خود بروز داده اند و در این آرزو 

یای این تمدن با مرکزیت ایران اسالمی شکل گیرد ولی تحقق این امر کاری بسیار هستند که اح
طرح فرصت ها و چالش های بطور کلی همانگونه که مشاهده شد با پیچیده و سخت بنظر می آید. 

به این نتیجه می رسیم  سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و..  جهت احیای تمدن نوین اسالمی
مورد و  59فرصت هائی وجود دارد که حدود  در جهان اسالم در این مسیر یبصورت تطبیق که

مورد می باشد. با بررسی به روش تطبیقی یا مقایسه  93مورد که جمعا  79چالش های بیشتر حدود 
ای آنها گرچه چالش ها و فرصت ها عمدتا بعد کیفی در آن غالب است و کار مقایسه ای از این 

مورد( نسبت به 59د ولی حداقل از بعد کمی مقایسه تعداد فرصت) منظر کاری سخت می باش
مورد( وزن کمتری دارد. به عبارت دیگر وجود چالش و موانع درمسیر احیای  79تعداد چالش ) 

خصوصا  تمدن نوین اسالمی بسیار بیشتر مطرح است. بنابراین دستیابی به احیای تمدن نوین اسالمی
در سال های  خواهد بار حل این چالش ها را یک تنه بدوش بکشدبا محوریت ایران اسالمی که ب

ا سرعت و به راحتی بعید بنظر می آید. البته در صورتیکه اراده رهبران، نخبگان و ملت های ب آتی
و بدنبال آن آگاه  و به همکاری عملی با ایران اسالمی همت گمارد مسلمان بر این مهم تعلق گیرد
ش و فرهنگ سازی شود تا به نحو احسنت از فرصت ها استفاده شود و سازی، برنامه ریزی، آموز



 091 /  مطالعه تطبیقی فرصت ها و چالش های احیای تمدن نوين اسالمی 

کثر از میان بر داشته شود شاید اا حداقل کمرنگ و ناکارآمد و یا حدتبا چالش ها مقابله گردد 
 بتوان در دهه های آتی به این مهم دست یافته و برای احیای این تمدن نوین امیدوار بود.
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های اساسی علم و فناوری در تمدن نوين  مؤلفه

 اسالمی

 5سيدمهدی بيابانکی

 چکيده

اسالمی این است که روش ما در سازی نوین  های اساسی در مسير تمدن یکی از پرسش
ویژه تمدن غرب، باید چگونه باشد و از چه مدلی برای  های موجود، به یا تمدن  مواجهه با تمدن

تکنولوژیکی و همچنين   -های علمی مواجهه با آن بهره بگيریم؟ برخی معتقدند همۀ یافته
یک از این  عتقدند هيچفرهنگی غرب را بپذیریم و برخی دیگر م و اجتماعی ،های سياسی نظام

 ،های سياسی تکنولوژیکی و نظام -های علمی دو مؤلفه را نپذیریم و تمدن نوینی را با مؤلفه
تکنولوژیکی  -های علمی فرهنگی جدید بسازیم؛ گروه سوم نيز اعتقاد دارند یافته و اجتماعی

رهنگی آن نشویم. ف و اجتماعی ،های سياسی غرب را بپذیریم و به کار بندیم؛ ولی تسليم نظام
هدف نگارندگان این مقاله آن است که نشان دهند روش معقول و عملياتیِ مواجهه با عناصر 

بر این اساس «. محور خوانش توحيدیِ جزئیِ اخالق»تکنولوژیکی غرب عبارت است از  -علمی
کاربردهای محور از  ای اخالق های علمی کوشيد، برنامه باید برای ارائۀ خوانشی توحيدی از نظریه

 صورت جزئی، و نه کلی، دنبال کرد. علم و تکنولوژی فراهم آورد و هر دو برنامۀ فوق را به

 علم، تکنولوژی، تمدن اسالمی، تمدن غرب، خوانش توحيدی:  ها  واژه کليد

 

                                                           
، ایميل: 33799209353تلفن: السالم دانشگاه اصفهان،  استادیار گروه معارف قرآن و اهل بيت عليهم 7
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 مقدمه 

 نحوۀ مواجهه با تمدن غرب

بسیار تحت تأثیر قرار ا ویژه در یکی دو قرن اخیر، جوامع اسالمی ر مواجهه با تمدن غرب، به
دارد و از سوی حکایت غرب  جانبۀ همه ای که از سویی از پیشرفت چشمگیر و مواجهه داده است؛

های علمی و  . آشنایی با یافتهاستپیشرفت  ۀماندگی جوامع اسالمی از قافل از عقب حاکی دیگر
نان، اندیشمندان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آ تکنولوژیکی جدید در غرب و همچنین نظام

موضع ما در برابر این تمدن باید »اساسی مواجه کرد:  را در جوامع اسالمی با یک مسئلۀ مسلمان
اند  ترین آنها عبارت مهم .و دارد است های متنوعی برای انتخاب وجود داشته حل راه «چگونه باشد؟

 از:
 ؛فرهنگی غرب اجتماعی و های سیاسی، تکنولوژیکی و نظام -های علمی یافته پذیرش همۀ( 5 
 -های علمی هتمدن نوینی با مؤلفساختن و یک از دو مؤلفۀ فوق  هیچ نکردن قبول( 7

 های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جدید؛ تکنولوژیکی و نظام
نشدن در  تسلیم تکنولوژیکی غرب و به کار بستن آنها، ضمن -های علمی فتهیاپذیرفتن ( 9

  عی و فرهنگی آن.های سیاسی، اجتما مقابل نظام
نخستین گروه، روشنفکرانی بودند که از نزدیک رشد و ترقی غرب را در موضوعات مختلف 

های  ماندگی آن با عقب اجتماعی مشاهده کردند و پس از مقایسۀعلمی، تکنولوژیکی، اقتصادی و 
و ترقی  ی برای رشدگوناگون در جوامع اسالمی به این نتیجه رسیدند که تمدن غرب الگوی مناسب

افرادی همچون میرزا عسکرخان افشار، میرزا صالح شیرازی، میرزا فتحعلی  است. در ایران
خان از رجال تأثیرپذیر فرهنگ غرب و  خان آدمیت و میرزا ملکم میرزا عباس قلیآخوندزاده، 

این (. ۱36: 593۱فر و اسعدی،  های آن و از مبلغان و مروّجان آن بودند )عظیمی ها و جاذبه جلوه
از فرق سر تا ناخن انگشت پا »صراحت اعالم کردند  ۀ فرهنگ غرب شدند که بهگونه شیفت افراد آن

واقع اولین احمد معتقد است این افراد در  جالل آل (.539: 5930)زیباکالم، « بایست غربی شد
و را ترجمه کردند های غربی  قوانین اساسی و مدنی از متنکردگان در غرب بودند که  تحصیل
 (.700: 59۱5رفتند )آل احمد،  میکنندگان اصلی نهضت مشروطه به شمار  اداره

های منتسب به فرهنگستان علوم اسالمی مشاهده  توان در دیدگاه آن را می ۀگروه دوم که نمون
 ، اجتماعی وهای سیاسی یک تمدن در مؤلفه تکنولوژیکیِ-های علمی اند که مؤلفه کرد، بر آن

شود  پذیر نیست؛ به این معنا که نمی تفکیک آنها از یکدیگر امکانده است و فرهنگی آن تنیده ش
نی و اسالمی ما اجازه که باورهای دیی را طرد کرد. بر این اساس و ازآنجایکی را پذیرفت و دیگر
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قائلین به این دیدگاه معتقدند باید عناصر ، میهای فرهنگی تمدن غرب را بپذیر مؤلفهدهد  نمی
 و تمدن نوینی مرور کنار گذاشت ممکن است و بهژیکی این تمدن را نیز تا آنجا که تکنولو -علمی
 .ساخت برپا را

فرضی پنهان از آن  صورت پیش است و گاه علنی و گاه بهاما دیدگاه سوم که دیدگاهی رایج 
تمدن غرب را از  تکنولوژیکی -های علمی توان مؤلفه بر آن است که می ،شود حمایت می

و اولی را پذیرفت و دومی را کنار گذاشت.  های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن جدا کرد مؤلفه
شدن برخوردار است؛  رسد و هم از قابلیت عملیاتی ر میاین دیدگاه در نگاه نخست هم معقول به نظ

دهد تفکیک  ان مینش ویژه در سه قرن اخیر، اما تحلیل دقیق تاریخ و فلسفۀ علم و تکنولوژی، به
تنها امری معقول  جریان علم و تکنولوژی در غرب نه فرهنگی از های سیاسی، اجتماعی و مؤلفه

ازآنجاکه یکی از ارکان اصلی  شدن آن نیز بسیار دشوار است. ، عملیاتی)موجّه( نیست
تافیزیکی های فلسفی و م یک تمدن، اندیشه فرهنگیِ های سیاسی، اجتماعی و دهندۀ مؤلفه تشکیل

ها با جریان علم و تکنولوژی در غرب تا حدود زیادی  این اندیشه ۀآن است، بررسی نسبت و رابط
 دادن این امر کوشش شده است. برای نشانسازد. در ادامه  د ادعای ما را آشکارتوان می

 نقش متافيزیک در علم

اصر بسیاری در علم های اخیر نشان داده است که مقدمات و عن های تاریخی در دهه پژوهش 
اما در تکوّن و تکامل آن نقش  ؛اند و دارد که از جنس علوم تجربی نبودهاست وجود داشته 
رود، از این  به شمار میمذکور های تاریخی  اند. آرتور برت که از پیشگامان پژوهش بسیاری داشته

(. کویره، 11: 599۱، کند )برت مییاد « مبادی متافیزیکی علوم جدید»مقدمات و عناصر با عنوان 
دانان علم  و دیگر تاریخها آناند.  ای داشته پوپر، وستفال و دیگران نیز در این مسیر سهم ویژه

گیری علم جدید در قرن  ویژه در آغاز شکل با پژوهش تاریخی و پسینی دربارۀ علم، به کوشند می
شکل گرفته و رشد یافته که علم جدید در بستر آن  را های متافیزیکی فرض ، پیشهجدههفده و 
 .کنندنمایان  ،است

عبارت است از  ،اصلی متاقزیکی که علم جدید در بستر آن شکل گرفت ۀهست از نگاه برت
فاعلیت و واقعیت از آنِ عالَم ریاضی است؛ عالَمی که عبارت است از اجرام مادّی »این باور که 

این بینش  ۀالتی که به غلبست در تحو(. برت معتقد ا905: 599۱)برت، « متحرک در زمان و مکان
  :لی در تصور رایج ازمتمایز وجود دارد؛ تحو ، سه رکن اساسیِشدمتافیزیکی منتهی 

 ( واقعیّت 5
 ( علَّیت 7
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 ( ذهن و دستگاه ادراکی انسان )همان(. 9
کنیم، دیگر جهانی آکنده از جواهر نیست؛  در مرتبۀ نخست، جهانی که ما در آن زیست می

هایی است که اوصافی جز اوصاف ریاضی ندارند و حرکاتشان تابع قوانینی است که  جهانِ اتمبلکه 
بندی کامل ریاضی دارد؛ در مرتبه دوم، تبیین حوادث برحسب صُوَر جوهری و علل غایی،  صورت

ترین  خواه در جهان مادّه و خواه در قلمرو ذهن، کنار رفته و جای خود را به تبیین برحسب ساده
را تا آنجا که ممکن است، باید در میان حرکات مکانیکی  این اجزا ای یک سیستم داده است.اجز

به حساب کدام را که بر دیگری تقدم زمانی دارد، علت فاعلی آن و هر جو کردو اجسام جست
و اگر هنوز اعتقادی به او باقی است، وی را  الغایات نیست آورد. بر این اساس دیگر خدا غایه

. انسان هم که روزگاری در نظام غایی، برتر از طبیعت و دانند عالَم یا مبدأالمبادی میل العل عله
ز به شمار یروحش نیز که مخزن قوا و غرا از مسند رفیع خود نزول کرد. شد، حاکم بر او دانسته می

 ای از احساسات شده است. در مرتبۀ سوم نیز در سایۀ دو تحول فوق، تالش اکنون بستهرفت،  می
دکارتی ظهور یافته که  تِذهن انسان با طبیعت، در ثنوی فالسفۀ علم برای ارائۀ توصیفی نو از نسبت

تکوّن  ای از مغز و نظریۀ دن ذهن در گوشهشنظریۀ اوصاف اصیل و تبعی، محصورمرکب است از 
 علم سرتاسرِ ،الت(. از نگاه برت این تحو907-905: 599۱)برت، مکانیکی احساسات و باورها 

که بگذریم، تحلیل او از  برت های ای از مؤلفه جدید را شکل داده است. از برخی نقدها به پاره
که علم جدید  رنگی وجود داشتهدهد باورهای متافیزیکیِ پر گیری علم جدید نشان می خ شکلتاری

 ن یافته است. در بستر آنها تکو
رسد که دو مضمون  تیجه میوستفال نیز با پژوهش در تاریخ پیدایش علم جدید به این ن

که  فیثاغورثی -ت افالطونیسن»هفده حاکم بوده است: عمده بر انقالب علمی قرن  متافیزیکیِ
ۀ اصول ریاضیات ساخته شده نگریست و بر این باور بود که عالم بر پای وار به طبیعت می هندسی
کارهای ن بود تا سازوپنداشت و در پی آ میمکانیکی که طبیعت را ماشینی عظیم  ۀو فلسف است

  (.3: 5969)وستفال، « ها را بیابد پنهان در پس پدیده
که علم و وق گواه و شاهد محکمی است بر اینف دانانِ های تاریخی فالسفه و تاریخ پژوهش

الذکر معتقدند  . جالب این است که متفکران فوقاند های علمی واجد نوعی متافیزیک نظریه
های علمی  همچنان بر بخش عظیمی از فعالیت های علمی قرن هفدهم نظریهطوی در من متافیزیکِ
اند  کوشیده برخی فالسفۀ علم نیزاند و  نشمندان کمتر به این امر توجه کردهچند دا؛ هرحاکم است

باورهای متافیزیکی نقش رنگ جلوه دهند. حال که تا حدودی روشن شد  آن را انکار کنند یا کم
های علمی و تکنولوژیکی  مؤلفه دربارۀلم دارند، سؤال این است که موضع ما ای در ع کننده تعیین

چگونه باشد؟ آیا باید باید  است، متأثر خصوصی به غرب که بدون شک از باورهای متافیزیکیِ
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که چشممان مستتر در آن ببندیم یا این های متافیزیکیِ منفعالنه آن را بپذیریم و چشممان را بر مؤلفه
 امر باز بکوشیم ایندهیم یا آن حکم ۀ ببندیم و به طرد یکپارچ اش ه های گسترد موفقیترا بر روی 

با برچسب بخشی را  سلیقۀ خود )فرد/ گروه( برطبقتقسیم کنیم و  خوب و بدهای  را نیز به بخش
 ؟را با برچسب بد کنار بگذاریمو برخی دیگر  خوب بپذیریم

سه  های علمی و تکنولوژیکی غرب مؤلفهراهکار نویسنده آن است که در مواجهه با 
 دستورالعمل زیر را مبنا قرار دهیم:

 ؛های علمی ارائه دهیم خوانشی توحیدی از نظریه (5
 های علم و تکنولوژی فراهم آوریم؛محور از کاربرد ای اخالق ( برنامه7
 .، دنبال کنیمو نه کلی ،یصورت جزئ ۀ فوق را بهدو برنام (9

طور خالصه عبارت  بهروش مواجهه با عناصر علمی و تکنولوژیکی غرب  دربارۀنظر نویسنده 
محوری در ادامه  خوانش توحیدی و اخالق«. یِ اخالق محورئخوانش توحیدیِ جز» :است از
در مواجهه با زمین این است که  ،و نه کلی، یئاما مقصود از حرکت جز داده خواهد شد؛ توضیح

 تن بذر در سراسر این زمین نباشیم؛آن و کاش بارۀ زدن یک خمعلم و تکنولوژی در غرب به دنبال ش
مرور و شاید  غییر را از آنجا آغاز کنیم تا بهای از آن را آگاهانه و هنرمندانه انتخاب و ت بلکه گوشه

، محصوالت است در آن کاشته شده تدریج این زمین با بذرهای نوینی که به چند قرن کل طولدر 
یک بار در قرن  این روش را اندیشمندان مسلمان ادعای نویسنده آن است کهد. جدیدی به بار آورَ

رسد روش  به نظر می دیگر عباررت ؛ بهآمیز بوده است و موفقیت اند آزمودههجری  سوم و چهارم
اندیشمندان مسلمان با عناصر فلسفی و علمی یونان و روم از مدلی مشابه مدل فوق تبعیت  ۀمواجه
اما برخی از شواهد آن  ؛نیاز دارد پژوهش مجزاییانجام دادن این امر به  ه نشان؛ البتکرده است می

 در ادامه ارائه خواهد شد.

 . خوانش توحيدی از علم7

 است؛ شناسی توحیدی هستیدر بستر های علمی  نظریه تفسیر ،مقصود از خوانش توحیدی علم
در پرتو  تاهای علمی واجد نوعی متافیزیک باشند  فرض چنین کاری این است که  نظریه البته پیش

تا حدودی برای . در بخش قبل شود های علمی فراهم  آن امکان تفسیرهای مختلف از نظریه
شناسی  هستیعلم را مبتنی بر نوعی  توان متافیزیکِ میبر این اساس . دادن این امر کوشش شد نشان

های علمی را در بستر چنین متافیزیکی تفسیر کرد. اکنون باید به این  داد و نظریهتوحیدی شکل 
شناسی توحیدی،  هستی .هایی دارد شناسی توحیدی چیست و چه مؤلفه که هستی دادپرسش پاسخ 

 های زیر باشد:  ای است که حداقل واجد گزاره شناسی هستی
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ن وجود نداشته فراتر از آ چیز هیچ باشد و محدود هستی به طبیعت ۀچنین نیست که هم( 5
 ؛نیز وجود دارند فراطبیعی های خداوند و هویت باشد. بر این اساس

در  بلکه علل فراطبیعی نیز ؛های طبیعی محض باشند ها صرفاً علت علت ۀچنین نیست که هم( 7
 علل ۀخداوند نقش علَّی در عالم دارد و چنین نیست که هم عالم وجود دارد. بر این اساس

  پذیر باشند؛ دسترسیاالصول برای علم  علی
چون روح برای او « مجردی»وجود هویت  انکار انسان یک هویت مادّی صرف نیست و( 9

  ؛کند فراهم می ویانداز معقولی برای بقای پس از مرگ  هویتی که چشم ممکن نیست؛
و بدایت ای منشأ همچنان که دار ؛دهد است که به آن معنا می یم دارای هدف و غایتعالَ( ۱

 ؛تنظیمی نیستاست و محصول تصادف و خود
با علل طبیعی انسان  برای ویژه به ، ازجمله حیات و ذهن،های موجودات زنده ویژگی توضیح (1

  پذیر نیست. صِرف امکان
ل با در تقاب ،دهند شناسی توحیدی را شکل می اصلی هستی ۀگانه که هست این عناصر پنج

دهند؛ تصویری که جان هات  لحادی از عالم ارائه میاِ یتصویر دارند کههایی قرار  مشخصه
 داند: زیر می ۀمشخص هفتنامد و آن را دارای  می« گرایی فلسفی طبیعت»

گیرد، هیچ چیزی  بر میهای فرهنگی آنها را نیز در  ها و خالقیت که انسان ( بیرون از طبیعت5
 وجود ندارد؛

 ؛تنظیم استشود که طبیعت، خود جه حاصل میمشخصۀ شمارۀ یک این نتیاز ( 7
 که به جهان نیست یبزرگ یا متعالی فراتر از طبیعت وجود ندارد، هیچ هدف ( چون هیچ چیز9

 ؛معنای نهایی بدهد
شعور پس از  ذی انداز معقولی برای بقای انسانِ وجود ندارد و هیچ چشم« روح»چیزی مثل ( ۱

 ؛مرگ نیست
 ؛قصدی بوده استتکامل، تصادفی و غیرات و ذهن در ظهور حی( 1
زیرا هیچ علت الوهی وجود  ؛محصول دیگر حوادث طبیعی است نفسه فیطبیعی  ۀهر حادث( 9
علم به آنها دسترسی االصول  ؛ یعنی علیدنمحض باش های طبیعیِ ها باید علت علت ۀیعنی هم ؛ندارد

 داشته باشد؛

های مختلف موجودات زنده، ازجمله انسان، درنهایت با عبارات  یژگیو ۀتوضیح هم( 9
 (.Haught, 7009: 3) پذیر است امکان ویژه داروینیستی، هبتکاملی، 

شناسی توحیدی قرار  هستی ۀمشخص پنجفوق در تقابل با  ۀگان هفتهای  روشن است مشخصه
و  صورت عام بههای علمی  فسیر نظریهتأثیر اصول متافیزیکی در ت ۀدارند. اکنون با ذکر مثالی نحو
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  شود. نشان داده میطور خاص  های علمی به حیدی در تفسیر نظریهشناسی تو تأثیر اصول هستی ۀنحو
جهان  وجود دارد. براساس این اصل« اصل آنتروپیک» در نظریات اخترشناسی اصلی موسوم به

واجد شعور  ظهور نهایی افرادِ ۀکه اجازاست به وجود آمده  طوریاز همان لحظات آغازین خود 
توازن بسیار دقیقی میان نیروهای ایجاد ظهور حیات در جهان مستلزم  را بدهد. بر این اساس

ود، شرایط بروز حیات تر از میزان فعلی آن ب اگر یکی از نیروها اندکی قوی .طبیعت است ۀچهارگان
اصل آنتروپیک معروف شده است.  به توازن دقیق میان نیروهای طبیعت شد. ر نمیدر جهان میس

های فیزیکی و  که مقادیر برخی ثابت درصورتی اند دریافته براساس این اصل فیزیکیدانان  فیزیک
تحقق حیات در جهان ناممکن  ،یافت ترین تغییری می دیگر شرایط در جهان اولیه حتی کوچک

نهایی شعور در تکامل کیهانی ظهور  میان فیزیک جهان اولیه ورسد  بنابراین به نظر می ؛شد می
وجود داشته باشد؛ بدین معنا که ظهور نهایی شعور با نیروی گرانش، میزان انبساط  یخوانی جالب هم

 مرتبط باشد.  شده به ذرات و نیروهای اولیه داده نسبت جهان، چگالی جهان و مقادیر نسبیِ
 د: کرآنتروپیک را تفسیر توان اصل  به دو شیوه می «خلقت جهان»درزمینۀ موضوعی همچون 

 نهایت جهانِ ما با بیاند  مدعی شده ،اند از فرض وجود خدواند بپرهیزند که خواسته( برخی 5
نهایت جهان  این بیدر یکی از دارد احتمال ط متفاوتی دارند و یک شرایروییم که هر ممکن روبه

 -( استاد شیمیPeter Atkins) پیتر اتکینزوجود داشته باشد. شرایط مناسب بروز حیات  ممکن
 گوید: پذیرد و می لحدان معروف معاصر است، این تعبیر را میفیزیک دانشگاه آکسفورد که از مُ

ها تریلیون جهان وجود  ممکن است این تنها جهان نباشد... در جایی تریلیون
های بنیادی را داشته  های مختلف از ثابت ها ترکیب دارد. ممکن است این جهان

ها به اندازۀ فیل باشند و غیره.  باشند و در آنها الکترون π=7عضی دارای باشند. ب
کنندۀ دیگری  ها حتی منتهی به ماده نشوند. آنها صرفاً جهانِ خسته دیگر جهان

ها بیلیون  توانید مجموعۀ کاملی از بیلیون هستند که پر از تشعشع است. شما می
د که یکی از آنها... وجود پیدا طور اتفاق بیفت جهان داشته باشید و درست این
های بنیادی را داشته باشد که اجازه دهد حیات  کند و ترکیب خاصی از ثابت

 (. 595 :5966گلشنی، ظهور پیدا کند )
ن دآزمو زیرا رود؛ علمی به شمار نمی یخود نظریه یا حتی رویکرد خودیِ این دیدگاه به 

های  حتی اگر جهانپذیر نیست؛ عالوه بر این  امکانممکن(  نهایت جهانِ بیتجربی این فرضیه )
از یک جهان به جهان  گونه دانستن اینکه چرا قوانین فیزیک  این ،دیز وجود داشته باششماری ن بی

واقع اصل قائلین به این دیدگاه در فرض متافیزیکیِ پیش کند، ممکن نیست. دیگر تغییر می
دانشمندان مجاز نیستند برای توضیح روندهای گوید  است که می«  شناختی روشیسم پوزتیو»
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 جهان فیزیکی به نیروهایی ورای جهان فیزیکی اشاره کنند.  درونیِ
این رویکرد به خداوند نسبت داده شود. روشن است  ۀ طبیعتنیروهای چهارگان تنظیم دقیقِ (7
راجر  طور مثال به شود؛ تفسیر می علمی در بستر آن ۀمتافیزیکی خواهد بود که نظری یرویکردنیز 

 دهد: فیلسوف معاصر انگلیسی، تفسیری خداباورانه از این اصل ارائه می ،(Roger Triggتریگ )
کنم اصل آنتروپیک حاکی از چیزی از نوع برهان نظم است.  من فکر می

از  آن اسلوبی جدید از برهان نظم بر وجود خدا است... بعضی صحبت
به این  دادن کنم اگر جواب من فکر می... اما کنند تعداد زیادی جهان می

رو خواهیم  هنهایت جهان ممکن باشد، ما با مشکالت زیادی روب سؤال بی
تر است معتقد به خدایی باشیم که این جهان  من خیلی آسان ۀبود. به عقید

جهان وجود  واحد را به وجود آورد تا اینکه بگوییم تعداد بسیار زیادی
که به این نحو به  باشیمدر آن جهانی ما طور اتفاق افتاده که  دارند و این

 (. 597وجود آمده است )همان: 
های علمی و  سوی تمدن نوین اسالمی و در مواجهه با مؤلفه بنابراین برای حرکت به

های علمی را یکسره  تکنولوژیکی تمدن غرب الزم نیست دست از تالش تجربی برداریم یا نظریه
مرور  آنها را بهها را از نصوص دینی استخراج کنیم؛ بلکه باید ۀ آنبکوشیم هم اینکه یا کنار بگذاریم

و هم در ادامه  استفاده شودها  این نظریهاز تا هم  بازخوانی کنیمشناسی توحیدی  بستر هستی در
 هایی با چنین متافیزیکی متولد شوند. نظریه

 محوری   . اخالق4

های علمی و تکنولوژیکی  یکی از ارکان مواجهه با مؤلفه شد،طور که در بخش قبل بیان  همان
که کاربردهای کابردهای علم و تکنولوژی است. ازآنجامحور از  ای اخالق ۀ برنامهارائ تمدن غرب
الزم است بحث  ،دهند های نرم یا سخت بروز و ظهور می خود را در قالب تکنولوژی علم نیز غالباً

 .ودبر مؤلفۀ تکنولوژی متمرکز ش

  تکنولوژی و اخالق 4-1 

که در  ای گونه فتن آن با ابزار و ماشین است؛ بهگر ترین تعریف از تکنولوژی یکسان عمومی
ها برای نمایش  های برق، کامپیوترها و کارخانه ها از شکل موشک، نیروگاه تبلیغات و آگهی
را که از ماشین یا  ی نرمها تعریف، تکنولوژی (. این91: 5939گیرند )دوسک،  میتکنولوژی بهره 
مثابه قاعده تعریف  گیرد. برای رفع این نقیصه گاه تکنولوژی را به بر نمیدر  ،برند ابزار بهره نمی
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مثابه سیستم تعریف  وسیله است. گاه نیز تکنولوژی به-کنند که حاوی الگوهای روابط هدف می
افزاری بخواهد تکنولوژی باشد، باید  سخت ۀاگر یک مصنوع یا یک قطع» شود که براساس آن می

کنند، قرار بگیرد. این امر  یا نگهداری و تعمیرش می گیرند ای که به کارش می ت انسانیدر باف
افزار است و هم شامل  آورد که هم شامل سخت مفهوم سیستم تکنولوژیکی را به میان می

-99)همان: « داری آن مورد نیاز استکردن و نگه نسانی و نیز سازمانی که برای عملهای ا مهارت
افزار و نیز رویکرد  از رویکرد ابزارها/ سخت»(. رویکرد اخیر در تعریف تکنولوژی 99
ابزاری  (. رویکرد93ِ)همان: « گیرد واقع هر دو را در بر میافزار فراگیرتر است و در اعد/نرمقو
رویکرد، تکنولوژی نه خوب است و که در این  ای گونه ؛ بهکوشد تکنولوژی را خنثی جلوه دهد می
از چاقو هم برای  که کند؛ چنان که برچسب خوب یا بد پیدا می کاربرد آن است ؛ بلکه نحوۀنه بد

اما در تعریف  ؛گناهی کردن بر پیکر بیشود و هم برای جراحت وارد میبریدن گوشت استفاده 
در درون یک را  آنشوند و  یها نیز در مفهوم تکنولوژی وارد م سیستمی از تکنولوژی، انسان

 دهند.  شکل می سیستم
نظر بسیاری از فالسفه تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات در زندگی فرهنگی و اجتماعی از
دربارۀ پول، ( Georg Simmelاجتماعی زیمل ) -مطالعات فلسفی ؛ مثالًها را نیز به همراه دارد انسان
ۀ مبادله بود، ازطریق ساددا یک ابزار نه پول که در ابتدهد چگو نشان می منزلۀ یک ابزار تکنیکی، به

ها را تغییر داد  اجتماعی انسان -نحو بنیادینی زندگی فرهنگی کردن همۀ مبادالت به پولیزه
(Mitcham, 7003: 996.) نوع جدیدی از زندگی  سفه معتقدند تغییرات تکنولوژیکیبرخی از فال

دهی  ها در آن برای جهت انسان فرهنگی کهرهنگی با است. این زندگی ففرهنگی را ایجاد کرده 
نظر آنها تکنولوژی از جامعه، سیاست و کنند، در تناقض است. از میوگرایش اخالقی تقال 

اَشکال »ا دهد. از نگاه آنه گیرد و به آنها جهت می های عقالنی یک فرهنگ پیشی می ظرفیت
های  رگونیخود را با دگ و با تأخیر بسیار لنگان جزء و لنگان نحو جزء سیاسی و قانونی فقط به

های  یک نمونه از این تأخیر در قرن بیستم و با ورود سالح (.ibid: 993)« دهند صنعتی تطبیق می
عقالنی یا محتاطانه از آنها را  ۀسیاسی، استفاد این تأخیر قبل از اینکه تعدیل ای بروز کرد. هسته

نانچه چ ؛بزرگ را در شناخت علمی و قدرت تکنولوژیکی در پی داشت یخیز ،تضمین کند
ما بدون تغییر  که حاالت اندیشۀ ؛ درحالیچیز را تغییر داد رهاشدۀ اتم همه قدرتِ»گوید:  انیشتین می
آیند، این است که  برمی صدد بیان آنای از این دست در آنچه فالسفه (.همان« )باقی ماند

که اخالق به شکل سنتی آنها را پوشش  است نتایجی را در بر داشته مسائل و تکنولوژی جدید
این تغییرات تکنولوژیکی و الزامات فرهنگی و اجتماعی آن به تأمالت فلسفی درزمینۀ دهد و  نمی

 و اخالقی نوین نیاز است. 
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تکنیکی به  -توازن فرهنگی نداشتنِبسیاری از کشورها کوشیدند به  ۀ دوم قرن بیستمطی نیم
های اخالق زیستی،  حوزههای اخالقی در  بسیاری از جنبش عالوه هب ؛کل عملی پاسخ دهندش

هایی در سطح فرهنگ  توان پاسخ مپیوتر، اخالق نانو و غیره را میاخالق مهندسی، اخالق کا
 ی در نظر گرفت. عقالنی به تغییرات تکنولوژیکی در سطح فرهنگ مادّ

اما  ؛غاز شد و با سرعت در تمام ابعاد اجتماعی نفوذ کردآ هفده و هجدهانقالب صنعتی از قرن 
. برخی معتقدند شدابعاد اخالقی تکنولوژی به شکل گسترده از قرن بیستم آغاز درزمینۀ پژوهش 

 (.Franssen, 7056رویکرد ابزاری نسبت به تکنولوژی بوده است ) بۀغل ئلهعلت اصلی این مس
لحاظ  هتکنولوژی ب تکنولوژی داشته است. بر این اساسنگرش مثبتی به  عموماً رویکرد ابزاری

 ۀ اول قرن بیستماما در نیم ؛ستآن بد و نابجااخالقی خنثی است و تنها برخی از کاربردهای 
طرفیِ  شدیداً به بی ،(Ellul( و ایلول )Heideggerویژه هایدگر ) هب ،پردازان مختلف نظریه

طرف کامالً فاصله  ی بیمفهوم تکنولوژی از ابزار بیستمۀ دوم قرن در نیمانتقاد کردند. تکنولوژی 
این تصورات مشتمل بر مفهوم تکنولوژی به »گرفت و مفاهیم و تصورات جدیدی عرضه شد. 

 مثابه یک فعالیت اجتماعی )التور، کالن، اسی )وینر، فین برگ، اسکالو(، بهسی ۀمعنای یک پدید
ای )اخالق  فعالیت حرفهعنوان یک  رگمان(، بهعنوان یک پدیدۀ فرهنگی )اید، بو بیخکر(، به

(. امروزه ibid« )مثابه یک فعالیت شناختی )بونگ، وینسنتی( است مهندسی مانند دیویس( و به
تا آنجا  اند؛ توجه بسیاری کردهابعاد اجتماعی، فرهنگی و اخالقی تکنولوژی به فالسفه و دانشمندان 

فلسفۀ استانفورد به ابعاد اجتماعی و اخالقی  ۀانشنامتکنولوژی د ۀفلسف ۀکه حدود نیمی از مقال
تنگناهای رخی از مسائل اخالقی در تکنولوژی یا درواقع به ب اوری اختصاص یافته است. در ادامهفن

  (.575-559 :5963د )دووریس، شو می، اشاره ییمرو هتکنولوژی با آن روب درزمینۀاخالقی که 
 الف( ایمنی و اخالق

آید،  گذاران به وجود می بین رعایت اصول ایمنی با منافع یک شرکت یا سرمایهتعارضاتی که 
مشهور این چالش انفجار ۀ هایی است که اخالق فناوری با آن درگیر است. نمون یکی از چالش

که قبل از ؛ با اینشدن تمام سرنشینان آن شد است که منجر به کشته 5369( در Challengerچلنجر )
شده  ،خصوص در دماهای پایین ۀ کار برخی واشرها، بهمتوجه اشکاالتی در نحوپرتاب، مهندسان 

انجام تغییرات  بندی این پرتاب مشهور ۀ زماناما برنام ؛بودند. مهندسان در این باره هشدار دادند
از باید رو بودند: یا  همهندسان با تنگنایی اخالقی روب رو ؛ ازاینبود کردهاساسی در طراحی را دشوار 

صورت بودند که در مصالح فضانوردانی میکردند یا به فکر  نافع شرکت خود تبعیت میم
سرنشینان  ۀچنین هم شد و هم آمد که ای برای آنان پدید می نکردن طراحی موقعیت پرمخاطرهتغییر

 (. 556آن جان باختند )همان: 
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 محیطی  ب( مالحظات زیست
جا در اینیرات مخرب آن بر محیط زیست است. تأث دربارۀامروزه بیشترین نقدها به تکنولوژی 

تر( یا عواملی از این  جویی اقتصادی )تولید محصول بیشتر یا ارزان چالش از تعارض میان صرفه
یکی از راهکارها برای حل این « تکنولوژی سبز»شود.  دست با آسیب به محیط زیست ناشی می

های اجتماعی و سیاسی  دیریتچالش است که امروزه در جوامع انسانی و حتی در سطح م
 جدی پیدا کرده است.  یطرفداران

 ج( فناوری اطالعات و حریم خصوصی افراد
هم دسترسی به اطالعات را برای عموم  ممکن استاست که چگونه  آنله ئمس بخشدر این 

اغلب کار دشواری  مسئله . جمع میان این دوبودحریم خصوصی افراد حافظ د و هم کرفراهم 
ها  شرکت ۀها برای تأمین بودج که بانک زمانیاست. هنگامی که پلیس به دنبال مجرمان است یا 

که برای دیگران  ؛ درحالیکند کنند، قابلیت دسترسی به اطالعات اهمیت پیدا می گیری می تصمیم
 .(570ماندن این اطالعات حائز اهمیت است )همان:  محرمانه

 نظامی تکنولوژید(کاربردهای 
 توان تنگناهای اخالقی است )همان(. آیا میبه تعبیر دووریس این حوزه سراسر مملو از 

ها یا کشتن آنهاست؟ تا چه  رساندن به انسان د که تنها کاربرد ممکن آنها صدمهتسلیحاتی تولید کر
 در اینجا رود آیند؟گناه ف حد امکان دارد این تسلیحات به هدف اصابت نکنند، بلکه بر سر افراد بی

مرگ سریع و آسان یا مرگ تدریجی و . نوع مرگ ناشی از این تسلیحات نیز مطرح است ۀلئمس
تنگنای اخالقی میان ارزش یک انسان )فردی که هدف قرار بخش واقع در این ؟ دردردناک

 همان(.دارد )گیرد( و ارزش انسانی دیگر )فردی که قرار است با این کار محافظت شود( وجود  می

 نسبت تکنولوژی با اخالق در تمدن کهن اسالمی 4-5

ای است که پروفسور احمد یوسف  این نتیجه .«کننده استتاریخ تکنولوژی اسالمی مسحور»
بدان « تکنولوژی اسالمی»در پایان کتاب ارزشمندشان با عنوان  7و دکتر دانالد هیل 5حسن
 کنند: رسند. آنها اضافه می می

ای که به  های تازه به مباحث و موضوع توجه حاضر با نویسندگان کتاب 
اند...  ، به هیجان درآمدهمناسبت نگارش این اثر بر آنها آشکار شده است

                                                           
در « تحقيقات و مطالعات خاورميانه»و استاد دپارتمان « تاریخ علوم اسالمی حلب»مدیر سابق پژوهشکدۀ  7

 دانشگاه تورنتو کانادا

 ای و مؤلف آثار متعددی درزمينۀ تکنولوژی اسالمی محقق افتخاری دانشگاه لندن، مهندس حرفه 2
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اش، هنوز از  رغم کیفیت مسحورکننده حال تاریخ تکنولوژی اسالمی، به بااین
لۀ زمینه هنوز در مرح های بنیادین در این بسیار دارد. پژوهش مرحلۀ کمال فاصلۀ

کنون منتشر شده است، مشارکت تمدن اسالمی ابتدایی است و گذشته از آنچه تا
هایی است که تازه باید به کشف  در پیشرفت علم و تکنولوژی یکی از موضوع

 (. 995: 5991یوسف حسن و هیل، های ناپیدای آن همت گماشت ) گوشه
ته در تمدن کهن سیستم تکنولوژیک پیشرفیک تحقیقات این دو محقق حاکی از وجود 

مهندسی مکانیک، مهندسی  ؛ ازجملهگرفته است های وسیعی را در بر می اسالمی است که حوزه
بافی، کاغذ و چرم،  رانی و دریانوردی، تکنولوژی شیمیایی، پارچه عمران، تکنولوژی نظامی، کشتی

که این سیستم ... . ازآنجاکشاورزی و تکنولوژی غذایی، استخراج معادن و ذوب فلزات و
و توسعه و گسترش پیدا کرده است، کاوش در کرده تکنولوژی در بستر تفکر دینی اسالمی ظهور 

کنونی ما با  ۀتواند حاوی نکات ارزشمندی برای نوع مواجه نسبت آن با دین و اخالق می
ی ما گیری آن را در تمدن نوین اسالمی برا تکنولوژی مدرن باشد و جایگاه تکنولوژی و نوع جهت

 . کندتا حدودی روشن 
کار و همچنین صنعت  و دربارۀ کسبهای اخالقی، احکام فقهی و حتی باورهای اعتقادی  بایسته

ان بر همین مبنا به های دینی دارند. صنعتگران مسلم رنگی در آموزهو حرفه جایگاه و نقش پر
صنعت برای آموزش مریدان  کردند. صاحبان هر درت میمبا« ها نامه کسب»یا « ها نامه فتوت»تدوین 

و گاه « نامه فتوت»نوشتند و آنها را  مردی میآیین جوان هایی درزمینۀ ها یا کتاب خود رساله
واقع اصول اخالقی است ها در نامه این فتوت (. محتوای73: 5967)افشاری، نامیدند  می« نامه کسب»

؛ اصولی که امروزه کدهای کار الزامی بوده استو ت یا کسبکه رعایتش برای صاحبان آن صنع
ای با نام  ها در مجموعه مهنا شود. متن تعدادی از این فتوت می اخالقی یا منشور اخالقی نامیده

است. آنچه در بسیاری از با تصحیح مهران افشاری منتشر شده « خاکساریهها و رسائل  نامه فتوت»
 .یک حرفه یا صنعت الزامی استاست، شرایطی است که برای ورود به  چشمگیرها  نامه این فتوت

مشترک است )همان:  داشتن در میان آنها داربودن و مروت اقل و بالغ بودن، دینشرایطی همچون ع
شرط الزم برای  داشتن شرط الزم جوانمردی و داربودن و مروت دین ها نامه فتوت(. از نگاه 95

دامنی،  نصاف، پاکصولی همچون اعالوه بر اینها ا ه یک حرفه یا صنعت است؛ورود ب
اصول اخالقی مشترک میان این اخالقی، صبر و شکیبایی، وفای به عهد و رازداری از  خوش
 (.۱9هاست )همان:  نامه فتوت

کاربردهای  درزمینۀو  های علمی و تکنولوژیکی تمدن غرب در مواجهه با مؤلفهآنچه امروز 
هایی است که اندیشمندان  دغدغهنگاهی از جنس د، علم و تکنولوژی باید بدان اهتمام ورزی
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بارز این مواجهه  ۀمحوری که مشخص اخالقاند. روشن است  اسالمی در مواجهه با تکنولوژی داشته
ای دقیق و امروزی نیاز دارد؛ اما  شود و به برنامه ها حاصل نمی نامه فتوت ۀاست، امروزه تنها با تهی

مرور  های موجود بهره گیریم، به تکنولوژیدهد از  می تنها به ما اجازه نه توجه به این جنبه از مواجهه
البته  ؛شوند مدارانه متولد می هایی منجر خواهد شد که از ابتدا اخالق گیری تکنولوژی به شکل

مداری نیز ریشه در باورهای دینی و اسالمی دارد. باورهای دینی و  روشن است این اخالق
تواند تا حدود زیادی از  که می کند میکنولوژی را القا های اسالمی شکلی از کاربرد علم و ت آموزه
 های اخالقی تکنولوژی معاصر بکاهد.  چالش
 

 نتيجه

یکی  «چگونه باشد؟ باید موضع ما در برابر تمدن غرب»پاسخ دقیق به این پرسش که 
 های مختلفی که به این سازی نوین اسالمی است. در میان پاسخ ر مسیر تمدنهای اساسی د ضرورت

رسد مدل  ، به نظر میاست پرسش داده شده و مسیرهای متنوعی که با آزمون و خطا پیموده شده
البته این مدل  ؛«محور ئیِ اخالقخوانش توحیدیِ جز»معقول و کاربردی مواجهه عبارت است از 

را برای حرکت  یتا بتواند مسیر دقیق پذیر تبدیل شود سنجشهای عملیاتی دقیق و  باید به برنامه
 ،ضرورتی است که تا حاصل نشود ی مشخص از مواجههتوافق بر سر مدل کند؛ اما درهرحالروشن 

 ها و خطاها خواهد شد.  ای از آزمون سازی آمیزه های ما در مسیر تمدن تالش ۀهم
 

 منابع

 (: غربزدگی، تهران: رواق. 59۱5احمد، جالل ) . آل 5
 ل خاکساریه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی. ها و رسائ نامه (: فتوت5967. افشاری، مهران )7
(: مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین، ترجمۀ عبدالکریم سروش، تهران: علمی و 599۱. برت، ادوین آرثر )9

 فرهنگی. 
(: درآمدی بر فلسفه تکنولوژی، ترجمۀ مصطفی تقوی، تهران: مؤسسۀ آموزشی و 5939. دوسک، وال )۱

 تحقیقاتی صنایع دفاعی. 
(: آموزش دربارۀ تکنولوژی، ترجمۀ مصطفی تقوی و محبوبه مرشدیان، 5963دووریس، مارک جی ) .1

 تهران: دانشکدۀ صدا و سیما.
 (: سنت و مدرنیته، تهران: روزنه.5930. زیباکالم، صادق )9
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(: جریان روشنفکری التقاطی ایران در تفسیر قرآن در 593۱فر، علیرضا و اسعدی، محمد ) . عظیمی9
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.7های تفسیری، جلد  شناسی جریان بآسی

 (: از علم سکوالر تا علم دینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.5966. گلشنی، مهدی )6
(: تاریخ پیدایش علم جدید، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ و رضا رضایی، تهران: 5969. وستفال، ریجارد )3

 نشر نی. 
(: تاریخ مصور تکنولوژی اسالمی، ترجمۀ ناصر توفیقیان، 5991. یوسف حسن، احمد و دانالد ر.هیل )50

 تهران: علمی و فرهنگی. 
11. Franssen, Maarten (8112), "Philosophy of Technology", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edwar Zalta (ed.),  https://plato.stanford.edu/entries/technology 
18. Haught, John (8112). Is Nature Enough? Meaning and Truth in the Age of Science, 

Cambridge, Cambridge University Press 
11. Mitcham, Carl & Katinka Waelbers (8112), "Technology and Ethics: Overview", In 

ACompanion to the Philosophy of Technology, J. K. B. Olsen and others (eds), 

Blackwell: 123-121. 
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 سازی نوين اسالمی رويکردهای تمدن

 )ره(خمینی های امام در آرا و انديشه 

 5اکبر جعفری علی

 7عظيمه پاینده

 چکيده

گيری انقالب اسالمی ایران شد.  ساز شکل خمينی)ره( سبب ها و شخصيت امام آرا، اندیشه
گرایی  گرایی، اسالم ای از اهداف مبتنی بر اصول ترین اهداف رهبر انقالب اسالمی مجموعه اساسی

بود که تحقق آن به « یاِحيای اسالم ناب محمد»ساز نبوی و علوی در قالب  و تمدن
سياسی قرن بيستم  -سازی نوین اسالمی منجر خواهد شد. بررسی تحوالت اجتماعی تمدن

دهد انقالب اسالمی  ميالدی با همۀ مسائل و حوادث بسيار مهمی که داشته است، نشان می
رچوب ترین حوادث این قرن بوده است. این انقالب و ایدئولوژی حاکم برآن در چها ایران از مهم

دنبال احيای تمدنی است که در مقطعی از تاریخ خود در اوج قرار  دولت اسالمی درواقع به
سازی نوین  داشت. بنا بر اهميت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکردهای تمدن

کند تا به این پرسش پاسخ گوید که  خمينی)ره( تالش می های امام اسالمی در آرا و اندیشه
خمينی چيست و چه نتایجی را  های امام سازی نوین اسالمی در آرا و اندیشه نرویکردهای تمد

های تاریخی  به همراه داشته است. پژوهش به شيوۀ توصيفی ـ تحليلی و با استفاده از داده
 های مختلف هدف و سؤال تحقيق را تبيين کند. کند تا جنبه تالش می

                                                           
 ،ایميل: 33799342947. دانشيار و عضو هيئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، تلفن: 7

a.Jafari2949@yahoo.com    
  ، ایميل:33793941299آباد،  و مدرس دانشگاه آزاد نجف . کارشناس ارشد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان2

Apayandeh97@yahoo.com  

mailto:Apayandeh31@yahoo.com
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 گرایی    سازی، الگوهای تمدنی، اسالم مدنخمينی، انقالب اسالمی، ت امام:  واژگان کليدی

 

 مقدمه

های  ها، آسیب این پژوهش بر آن است تا ضمن مطالعه درزمینۀ مفهوم تمدن، فراز و فرود تمدن
گیری  گیری و فراز و فرود تمدن اسالمی، فرایند شکل ها، مبانی و چگونگی شکل فراروی تمدن

خمینی بررسی کند. بر این اساس نگارندگان  های امام اندیشهتمدن انقالب اسالمی را براساس آرا و 
سازی نوین  خمینی درزمینۀ تمدن های امام سازی و اندیشه های تمدن پژوهش ضمن بررسی مؤلفه

خمینی و میزان  های امام سازی نوین اسالمی در اندیشه اسالمی و انقالب اسالمی، رویکردهای تمدن
 اند. ن پیروزی انقالب اسالمی تاکنون تحلیل کردهاجرای  این رویکردها را از زما

های  خمینی پژوهش های امام درزمینۀ تمدن اسالمی و رابطۀ آن با انقالب اسالمی و اندیشه
تحلیلی متعددی انجام شده که رویکرد بیشتر آنها سیاسی است. این پژوهش برآن است تا ضمن 

سازی نوین انقالب اسالمی، این موضوع  تمدنهای نبوی و علوی در  تأکید بر اهمیت و نقش آموزه
 تحلیلی بررسی کند. -را با دیدگاهی تاریخی و توصیفی

 شناسی تمدن با تأکید بر تاریخ تمدن در فالت ایران مفهوم

شدن، خویِ شهری گزیدن، به اخالق مردم شهر آشناشدن،  تمدن در لغت به معنای شهرنشین
کردن اسباب ترقی و  ر در امور زندگانی و فراهمزندگی اجتماعی، همکاری مردم با یکدیگ

 تمدن(. : ذیل واژۀ5997است )بهشتی، آسایش 
شناسی تعاریف متعددی از این واژه ارائه  پردازان و اندیشمندان ازلحاظ مفهوم مورخان، نظریه

شود  پذیر می داند که با خالقیت فرهنگی امکان تمدن را نظمی اجتماعی می« ویل دورانت»اند.  داده
و الزمۀ آن چهار رکنِ اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن اخالقی و کوشش در راه معرفت و هنر 

(. 1، بخش اول: تا داند )ویل دورانت، بی میومرج را الزمۀ ظهور تمدن  یافتن هرج است. او پایان
تمدن های  اقتصاد، سازمان سیاسی، سنن اخالقی و دینی، معرفت و هنر را از مؤلفه« هنری لوکاس»

های  جانبۀ ساخت پیشرفت همه برایندتمدن را « جوادی آملی(.»۱: ، ج اول5999داند )لوکاس،  می
جامعه، حاکمیت نظم و اقتدار، برقراری امنیت پایدار، رشد علم و فناوری، توزیع متناسب شرایط 

های مختلف  های اخالقی و معنوی و سریان عقالنیت و عدالت در عرصه محیطی، گسترش سنت
-509 :5963جوادی آملی،  ؛559: 5939امیدی، داند ) اجتماعی با هدف تأمین سعادت انسان می

551.) 
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ها و قوانین الزمۀ  کردن سنت مسلَّم است خداوند با آفرینش جهان بر پایۀ نظم و قانون و حاکم
ین الهی منزلۀ پیامبر هدف از آفرینش را که اجرای احکام و قوان طبیعت و با خلق نخستین انسان به

های دینی، شکوفاکردن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و  منظور تحقق ارزش به
؛ 79؛ فتح/97کند )احزاب/ نظام عدل زیر سایۀ حکومت به رهبری پیامبر است، مشخص می

قومٍ انَّ اهلل الیغیّر ما ب»(. خداوند با نزول آیۀ 573: 5963؛ جوادی آملی، 93و 5۱: 5937مطهری، 
دهد تا در سایۀ هدایت انبیا قوانین طبیعت را  (، به انسان اختیار می55)رعد/ 5«حتَّی یغیّروا ما بانفسهم

نیافتن انسان  با کمک عقل خود کشف کند و به تمدن مطلوب خویش برسد. بر این اساس در دست
ن نوید را هم به انسان رود. خداوند ای به تمدن و جایگاه واال مقصّر خود اوست که راه را اشتباه می

دهد که صالحان سرانجام وارثان روی زمین خواهند شد و کسانی که به آنها ستم شده است،  می
 (.1؛ قصص/501شوند )انبیا/ جانشین و وارث روی زمین می

طلب آفریده  شود انسان از همان آغاز خلقت، کمال براساس این منطق و اصول مشخص می
طالب تمدن و زندگی بهتر است. ویژگی فوق موجب شده است در  رو فطرتاً شده است؛ ازاین

ترین و  های تمدنی دیده شود. فالت ایران یکی از مهم های وسیعی از کرۀ زمین آثار و نشانه گستره
شناسی نشان  های باستان شود. یافته ها محسوب می گیری تمدن های شکل شاید از نخستین کانون

. پیشرفت رسد در تنگ پبده میبه ده الی پانزده هزار سال قبل از میالد دهد سابقۀ تمدن در ایران  می
-3: 5960تعقیب کرد )گریشمن، توان  تمدن درسرزمین ایران را در هزارۀ پنجم قبل از میالد نیز می

های  شگفتی اندیشمندان غربی را برانگیخته، پیوستگی تمدن ایران در طول هزاره (. آنچه57و 50
سازی مردم و موقعیت سرزمین ایران و روحیۀ تساهل  بتوان گفت استعداد تمدن متعدد است. شاید

النهرین،  پادشاهانی همچون کوروش و داریوش در ادارۀ  قلمروهایی مانند شاهنشاهی مصر، بین
تر از آن یکتاپرستی فراگیری که  سوریه، آسیای صغیر و جزایر و شهرهای یونان و حتی هند و مهم

های ایران تأثیر داشته است، از عوامل مؤثر این پیوستگی است )گریشمن،  نگیری تمد در شکل
(. 39و  63و  99و  11و 17: 5990کوب،  زرین؛ 75: 5930؛ دوعلم، 591-59۱و 597: 5960
ها تا  رفتند. در همۀاین تمدن های باستانی به شمار می های مصر، یونان و روم هم از تمدن تمدن

ها قدرتمند و  زمانی که دین نقش داشت، عدالت برقرار بود، فاصلۀ طبقاتی وجود نداشت، دولت
بر خداوند که منشأ قدرت است و تابع قانون بودند و نظم و امنیت و عدالت و رفاه اقتصادی با تکیه 

کردند، پیشرفت و رونق وجود داشت؛ اما زمانی که  توجه به اهمیت دین را برای مردم فراهم می
و  599-59۱: 5960رسید )گریشمن،  میشد، دوران سقوط تمدن فرا  این اصول و مبانی سست می

 (.569و  599-59۱و  63و 69و  11و  17و  99: 5990؛ زرین کوب، 755و 590و 519
                                                           

 دهد، مگر اینکه خودشان بخواهند. . همانا خداوند وضع هيچ قومی را تغيير نمی7
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های فرهنگ، شامل معارف و علوم،  سازی، فرهنگ است. مؤلفه یکی از ارکان اساسی تمدن
های حاصل از پیشرفت ذهن  اعتقادات، هنرها، صنایع، اخالق، قوانین، آداب و رسوم، عرف و سنت

لیمانی، ت )چلونگر و سانسان، نتیجۀ انتزاعی قوۀ تفکر و ادراک او و حلقۀ پیوند انسان و اجتماع اس
منزلۀ  توان از آن به ای است که می گونه گیری تمدن به . اهمیت فرهنگ در شکل(59: 5937

شود، هر زمان در  ها مشاهده می یاد کرد. آنچنان که در تاریخ حیات تمدن سازی زیربنای تمدن
ت کنار های نادرست و دور از حقیق های فرهنگ بیشتر از قوۀ فکر و اندیشه استفاده و فرهنگ مؤلفه

 گذاشته شده، تمدن گسترش بیشتری یافته است. 
ویــژه در قــرون وســطی، بــه دلیــل تعصــبات بیجــای کلیســا،   فالســفه و اندیشــمندان اروپــا، بــه 

ــد از       ــل بع ــوۀ عق ــر ق ــه ب ــن و تکی ــا حــذف دی ــن مســیح ب ــاد در دی ــر و انحــراف زی جمــود، تحجّ
ــد ازلحــاظ مــادی و عم   ــه  تحــوالت رنســانس تمــدنی را ســاختند کــه هرچن لــی پیشــرفت کــرد، ب

ــه همــین علــت تــالش     دلیــل نادیــده گــرفتن بُعــد زیربنــایی و معنــوی تمــدن دچــار بحــران شــد. ب
ــر مدرنیســم و ســپس پســت    ــی ب ــا و اصــولِ مبتن ــۀ راهکاره ــا ارائ ــد ب ــرن   کردن ــدرن در اواخــر ق م

تنهـا کمـال مطلـوب و آرامـش خـود       نوزدهم و بیسـتم ایـن بحـران و خـ  را جبـران کننـد؛ امـا نـه        
ــتعمارگری   را  ــۀ اسـ ــنگری درزمینـ ــا روشـ ــا بـ ــیاری از آنهـ ــد، بسـ ــوزدهم و   نیافتنـ ــرن نـ ــای قـ هـ

هـای   دادن بـه افسارگسـیختگی دولـت    هـای قـرن بیسـتم بـه دنبـال راهـی بـرای خاتمـه         طلبـی  قدرت
ــایی  ــوذری،  اروپـ ــتند )نـ ــن759-569: 5999گشـ ــوب،  ؛ زریـ ــتنفورد، 703: 5990کـ  :5963؛ اسـ

ــا مطـــرح  (. ایـــن75/9/5969ای،  ؛ خامنـــه۱51و  ۱0۱و  939-933 ــه بـ ــالی بـــود کـ کـــردن  درحـ
ــه  ــی ب ــدن غرب ــورهای       تم ــی را در کش ــانگی فرهنگ ــوعی ازخودبیگ ــرب ن ــر، غ ــدن برت ــۀ تم منزل

ــات          ــت، روحی ــادق اس ــم ص ــران ه ــارۀ ای ــه درب ــوع اگرچ ــن موض ــرد. ای ــاد ک ــوم ایج ــان س جه
ــاوت       ــران تف ــا دیگ ــذکور ب ــۀ م ــالت در زمین ــن ف ــاکنان ای ــه  س ــایی دارد. زمین ــاری  ه ــای ت خی ه

شــود؛  هــای فرهنگــی از صــدها ســال قبــل هــم مشــاهده مــی  گــرایشِ کمتــرِ ایرانیــان بــه نادرســتی 
هــای برتــر باعــث شــد آنــان در   کــه بصــیرت و آگــاهی ایرانیــان در شــناخت فرهنــگ  ای گونــه بــه

ــف   ــتاوردهای تحری ــران از دس ــان فتوحــات مســلمانان در ای ــگ  جری ــۀ فرهن ــده و تغییریافت ــا و  ش ه
گیـری از سـابقۀ تمـدنیِ     ه بگیرنـد، فرهنـگ اسـالمی را بپذیرنـد و بـا بهـره      هـای پیشـین فاصـل    تمدن

 (. 1۱و  19: 5۱تا، ج  )مطهری، بیخویش برای ایجاد تمدنی نوین آماده شوند 
خلدون عصبیت، اقتصاد و  بر مسائل فوق، عدالت، وحدت و اتحاد جمعی یا به قول ابن عالوه

نگری با  ومرج و آینده اقتدار، امنیت و پرهیز از هرجزدگی، آگاهی و بصیرت، نظم،  پرهیز از رفاه
های گذشته و همچنین ارتباط سالم و بدون فراموشی فرهنگ  تکیه و توجه به عوامل انحطاط تمدن

توجهی به هرکدام از آنها باعث  سازی دارند و بی های دیگر، نقش مهمی در تمدن خودی با تمدن
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پذیر  که رهگیری آن در تاریخ تمدن ایران نیز امکان شود؛ موضوعی ها می آسیب و انحطاط تمدن
 (.771: 5917خلدون،  است )ابن

 تمدن اسالمی

ای است که فقط با زندگی اجتماعی و  گونه آنچنان که اشاره شده، ماهیت خلقت انسان به
تواند به اوج کمال و تمدن برسد. بر  کشف قوانین طبیعت به کمک عقل، اراده و اختیار خود می

ن اساس اسالم ترکیبی از احکام و قوانین مادّی و معنوی، دینی و اجتماعی است و به شخصیت همی
(. خداوند 95و  79: 5915حجتی کرمانی، اجتماعی و زندگی تعاونی افراد کمال توجه را دارد )

تواند راه کشف قوانین  پیامبران را آفرید تا حکومت عدل تشکیل دهند؛ چون فقط خداست که می
انسان بیاموزد و به همین منظور الزمۀ اجرای احکام اسالم نیز تشکیل حکومت است تا احکام  را به

با رهبری الهی و متصل به وحی تفسیر شود و چگونگی کشف قوانین را به انسان بیاموزد. قانون 
 (.79: 5935شفیعی مازندرانی، اساسی اسالم نیز کتابی جز قرآن، معجزۀ الهی و سند رسالت نیست )

گذاری شد. پیامبر در  با هجرت پیامبر به مدینه و تشکیل حکومت اسالمی، تمدن اسالمی نیز پایه
مدینه با ساخت مسجد که مرکز عبادی، سیاسی و نظامی و محل تجمع و تبادل نظر بود، با بستن 

وین عقد اخوت با مسلمانان، امت واحده را تشکیل داد. براساس قرآن قوانینی را در سطح جامعه تد
؛ ۱10-۱90: 5961)جعفریان، کرد و با مسلمانان، یهودیان و مشرکان یثرب پیمان عمومی بست 

(. برای ایجاد امنیت و دفاع از دولت تمدن اسالمی، هم دفاع و هم صلح 579: 5965منتظرالقائم، 
ارزه با مجاز شناخته شد و به این ترتیب دولت اسالمی مدینه قوانین اسالم را درزمینۀ جنگ برای مب

شکنی و از بین بردن مشرکین و  فتنه، دفاع از مستضعفان و مسلمانان در مقابل مستکبران، پیمان
 539و 530درزمینۀ صلح با انعقاد صلح حدیبیه با مشرکان در سال نهم بعثت به اجرا گذاشت )بقره/

مبر پس از (. پیا۱13-۱19: 5961؛ جعفریان، 59و 57و  9؛ توبه/91؛ نساء/۱0و  93؛ حج/7۱9و 
: 5961صلح حدیبیه دعوت سران کشورهای مختلف به اسالم را ازطریق نامه آغاز کرد )جعفریان، 

های ماهیت تمدنیِ دین اسالم است؛ یعنی  (. این اقدام پیامبر اسالم نیز یکی دیگر از نشانه133
ن سفیر نه از برقراری روابط با کشورهای دیگر و دعوت آنها به اسالم، آن هم با نامه و فرستاد

های روم گسترۀ فرهنگ و تمدن اسالمی باز  طلبی طریق جنگ. با فتح مکه و سپس مبارزه با سلطه
توان گفت  (. ازنظر علمی و تعقلی نیز با جرأت می911-973: 5961هم گسترش یافت )جعفریان، 

زی و اندو یک از ادیان و مکاتب به اندازۀ اسالم برکسب معرفت و آگاهی یا دانش در هیچ
نگری در زندگی تأکید نشده است. حتی در ایمان به خداوند هم اساس، علم و معرفت است  ژرف

؛ 530؛ آل عمران/19داند )روم/ و پروردگار یکتا ایمان بدون تقلید کورکورانه را ایمان واقعی می
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آیۀ دوم  به (. باتوجه19-19، ج اول: 5969؛ والیتی، 70-59؛ غاشیه/ 55؛ انعام/1؛ یونس/39انعام/
کرد و کتاب و  خواند و آنان را تربیت می فرماید پیامبر آیات خدا را بر مردم می سورۀ جمعه که می
شود در حکومت اسالمی زمان پیامبر)ص( نظام تعلیم  (، مشخص می7داد )جمعه/ حکمت تعلیم می
/ مائده( 11) الوداع هم با نزول آیۀ والیت آموزی نیز وجود داشته است. در حجه و تزکیه و علم

منظور استمرار و  علی)ع( در جایگاه جانشین ایشان به ابالغ رسالت پیامبر، به شرط معرفی امام
گسترش تمدن اسالمی، انجام شد. به این ترتیب خداوند با حکمت خود رابطۀ الهی انسان و خدا را 

  ن داد.برای ایجاد تمدن اسالمی با انتخاب امامان معصوم)ع( بعد از پیامبر)ص( نشا
مداران جامعۀ صدر اسالم،  بعد از رحلت رسول اکرم)ص( بر اثر تندرَوی و دنیاطلبی سیاست

ترین  توجهی به امامت اهل بیت یکی از مهم های قرآن و پیامبر)ص( و بی نکردن به سفارش عمل
د های تمدن اسالمی، یعنی حکومت اسالمی، برای اجرای احکام اسالم دچار انحراف شد. بع مؤلفه

های  گانه و پس از یک دورۀ کوتاه احیای حکومت مبتنی بر آموزه از دوران خالفتِ خلفای سه
امیه احکام قرآن و اهل  حسن)ع( با روی کار آمدن بنی علی)ع( و امام تمدنی در زمان حکومت امام

یت وری از علم و عمل اهل ب بایست با بهره بیت مطرود و مهجور شد و مسیر جامعۀ اسالمی که می
 ، ج5997)جعفریان، ای از اعمال نادرست و ناشایست دیگران مستند گردید  شد، به پاره تغذیه می

 (. 9۱-99اول: 
ها  های امامان معصوم)ع( باوجود فشارها و اختناق حفظِ بدون تحریفِ اسالم ناب نتیجۀ تالش

مقدم بر فتوحات و  سالۀ حکومت، مبارزه با فسادهای سیاسی را علی)ع( در دوران پنج بود. امام
ها را اصالح کرد و  رَوی های اسالمی و اخالقی کج گیری از شیوه تسخیر اراضی دانست، با بهره
های  حسن)ع( ، حادثۀ کربال، فعالیت های خود قرار داد. صلح امام حفظ اسالم را محور همۀ تالش

های  ه با آموزهسجاد)ع( به زبان دعا، تدوین فرهنگ شیع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امام
باقر)ع(، تأسیس مذهب جعفری و تربیت شاگردان بسیار برای گسترش فرهنگ شیعی به  امام

کردن مذهب شیعه با تقیه و برخوردهای سیاسی با خلفای عباسی با  صادق)ع(، اداره کوشش امام
زمان  کاظم)ع( به همراه مبارزۀ منفی، گسترش مفهوم امامت میان عموم مردم در های امام تالش
رضا)ع( و گسترش و حفظ رابطۀ امامان با شیعیان ازطریق سیستم وُکال و نامه از زمان  امام
ستیزی، اعتقاد به ظهور  ، ظلمغالترضا)ع( به بعد، مبارزه با جعل احادیث، صوفیه، جبر،  امام

حضرت مهدی)عج( و تأسیس حکومت عدل و حمایت از مستضعفان و بسیاری موارد دیگر از 
ت امامان معصوم)ع( بود. ثمرۀ این زحمات تشکَّل شیعۀ منسجم و دارای فرهنگ جامع در اقداما

 (.70-77آخر و ج دوم:  الی 17، ج اول: 5997آستانۀ غیبت کبری بود )جعفریان، 
جغرافیای تمدن اسالمی بعد از خالفت ابوبکر گسترش یافت و تا قرن دوم هجری ادامه یافت. 
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آفریقایی را نیز در بر گرفت. ازلحاظ فرهنگی هم با علوم و فرهنگ های  ایران و روم و سرزمین
های مختلف، ازجمله ایران، هند، روم و مصر رابطه برقرار کرد و در سدۀ سوم هجری با  تمدن

های علمی  نهضت ترجمه تکامل یافت. این تمدن از سدۀ چهارم تا هفتم هجری  با ظهور چهره
گیری تمدن اسالمی نتیجۀ فرهنگی  ا و بیرونی اوج گرفت. اوجسین ای همچون فارابی، ابن برجسته

ها و اختالفات داخلی،  بود که پیامبر بنیان نهاد و ائمه تداوم دادند؛ اگرچه در همین دوران، درگیری
آفرینی مؤثر ترکان آسیای میانه در نظام  ویژه ازسوی فاطمیان و خلفای عباسی همراه با نقش به

های صلیبی آماده کرد. تمدن اسالمی  اصه ایران، زمینه را برای وقوع جنگسیاسی جهان اسالم و خ
های هفتم تا دهم هجری با حملۀ مغوالن و مسائل مربوط به جانشینان ایلخانی و سپس  در سده

تهاجمات تیمور دچار توقف و رکود شد. از سدۀ دهم تا دوازدهم هجری با ظهور صفویه و 
های عثمانی و بابریان با عقیدۀ سنی تجدید شدند؛ اما  حکومت زمان با گسترش فرهنگ شیعی، هم

جانبۀ  های استعماری و تهاجم همه گیری دولت های سیزدهم و چهاردهم هجری با شکل در سده
های مختلف بار دیگر رو به ضعف و انحطاط  به جهان اسالم  و حمالت استعمار در قالبآنها 

 (.95: 5995؛ رحیمی، 79-71: 5937نهادند )چلونگر و سلیمانی، 

 سازی آن انقالب اسالمی ایران و اهداف تمدن

انقالب اسالمی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که جهان عرصۀ رقابت دو قطب 
های مذکور ازلحاظ  وجود اینکه قدرت داری و کمونیستی با تفکرات مادّی بود. با سرمایه

اصطالح تمدنیِ خود داشتند و به دنبال  ارِ بهایدئولوژیکی یک خ  جدی )نداشتن دین( در ساخت
منظور حفظ منافع خود برای تمدن غربی و تفکر کمونیستی تبلیغات  پرکردن آن خ  بودند، به

بوالرد و بسیاری کردند؛ بنابراین تأثیرات فرهنگی سوئی را بر جوامع تحت سلطه گذاشتند )
گرفتن سابقه و  ران نیز رضاشاه با نادیدهای (. در75/9/5969ای،  خامنه؛ 9و 7: 599۱اسکراین، 

صورت ناقص و  جستن به تمدن ایران باستان، آن هم به اسالمی و توسل -پیوستگی تمدن ایرانی
برخی دستاوردهای تقلیدی و پوچ تمدن غربی بدون اطالع و شناخت کامل از وضعیت و محتوای 

بود و با به هم ریختن ساختار آنها فرهنگ و تمدن غربی را با حکومت استبدادی درآمیخته 
با خشونت قصد  ایرانی جامعه های ارزشتهاجم به اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و  

حقانی،  ؛ نجفی و فقیه۱79و 735و  ۱۱9-۱۱0: 5960ند )کاتوزیان، داشت آن را بر مردم تحمیل ک
-915: 5930؛ فوران، 599-597: 5 ، ج5993؛ آوری، 591-595: 5937؛ آبراهامیان، ۱99: 596۱
دادن راه پدر و  وابستگی کامل به آمریکا، ضمن به هم ریختن  محمدرضاشاه نیز با ادامه (.916

ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی در ایران، کشور را به عامل نظامی ثبات 
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یاسی و فرهنگی آمریکا در منطقه خلیج فارس درراستای منافع آمریکا، قطب نظامی و اقتصادی و س
 -ونس؛ 579و509: 5999روبین، و سدی درمقابل نفوذ شوروی در منطقه تبدیل کرده بود )

: 5990، شوکراس؛ 51: 55تا، شمارۀ  مسلمان پیرو خط امام، بی دانشجویان؛ 3 :5997برژینسکی، 
777.) 

ت را بر هم زد و تمدن نوینی را خمینی)ره( همۀ این معادال انقالب اسالمی ایران به رهبری امام
مداران  غرب و شرق را شگفت زده ساخت. این  گذاری کرد که اندیشمندان و سیاست پایه

(. گفتنی 79۱-793: 5967 )محمدی،پردازان انقالب بود  های نظریه انقالب، انقالبی فراتر از نظریه
و دستاوردهای تمدنی با هم سازی  گیری انقالب اسالمی ایران اهداف تمدن است در فرایند شکل

پیوند اساسی و بنیادی دارند و استمرار همۀ آنها در کنار یکدیگر تمدن انقالب اسالمی را به وجود 
 های بسیاری را پیش روی آن قرار داده است. آورده و افق

 خمينی)ره( های امام گيری انقالب اسالمی با الهام از آرا و اندیشه شکل

های امام  مدن نوین را باید با تحقیق دربارۀ شخصیت و اندیشهگیری این ت فرایند شکل
جو کرد. ایشان قبل از اینکه مبارزات خود را علیه رژیم شاه آغاز کنند، وقایع و خمینی)ره( جست

شناسی  دقت تحلیل و بررسی کردند تا از آسیب دوران مشروطه به بعد در ایران و وقایع جهان را با
دئولوژی نوین اسالمی بهره بگیرند. ایشان با مطالعات گسترده و عمیق آن وقایع برای طراحی ای

جدید و قدیم و  نجومی و هیأتتوأم با تدبر عرفانی،کالمی، سیاسی، فقهی و حدیثی، ادبی، 
الصلوه، طلب و اراده،  شرح دعای سحر، شرح چهل حدیث، آداب»هایی همچون  نگارش کتاب

انداز روشنی از مبانی  و کتب دیگر چشم« سرار، والیت فقیهاال مکاسب، تحریرالوسیله، البیع،کشف
بود، ترسیم کردند  دار تمدن نوین اسالمی می حکومت مد نظر خویش را که بایست پرچم

 (.56-59و  96-76 :5939)فوزی،
گذاری کرده بود  هدف امام احیای تمدن اسالم نابی بود که حضرت محمد)ص( در مدینه پایه

گ آن را تداوم بخشیده و حفظ کرده بودند. ایشان با شناخت جامعی که از و امامان شیعه فرهن
طور  آن قدرت را دارد که بهها، شرایط و ضروریات جامعه پیدا کرده بودند، دریافتند انسان  آموزه

پذیر  شود؛ بلکه حل آن با والیت امکان خودآگاه تاریخ را بسازد؛ اما این کار با اجتهاد حل نمی
 (. 990-993: 5996)جوادی آملی، خواهد بود 
مبحث والیت فقیه را برای نخستین بار « البیع»با نگارش کتاب فقهی  59۱0خمینی در سال  امام

اصلی فقه سیاسیِ مذهب شیعه، مبنی « والیت فقیه»با نوشتن کتاب  59۱6مطرح کردند؛ اما در سال 
ضرورت وجودی والیت اب یادشده بر پیوند دین و سیاست، را به آن برگرداندند. ایشان در کت
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و نادرست اسالم و خودباختگى افراد  فقیه را اثبات کردند و بر نقش استعمار در معرفى ناقص
هاى مادّى غرب تأکید ورزیدند؛ همچنین اعتقاد به ضرورت تشکیل  جامعه در برابر پیشرفت

م  و قوانین اسالم و حکومت را جزء والیت دانستند و دالیل لزوم تشکیل حکومت و ماهیت احکا
علی)ع( را بیان کردند؛  )ص( و امام ضرورت استمرار اجراى احکام و سنت و رویۀ رسول اکرم

هایی از احکام اسالم، همچون مسائل مالى، دفاع ملى، اِحقاق حقوق و احکام جزایى،  سپس نمونه
کردند. ایشان وحدت اسالمی و لزوم نجات مردم مظلوم و محروم با انقالب سیاسی را بررسی 

ها  با سایر انواع حکومتحکومت اسالمی  دربارۀ لزوم حکومت از منظر روایات تحقیق و اختالف
و شرایط زمامدار)علم به قانون، عدالت( را بیان کردند. در ادامۀ تحقیقاتشان ازطریق روایات اثبات 

مقابل تعدّی ومرج روا نیست و عقل هم لزوم دفاع در  کردند که چون در دوران غیبت هرج
دشمنان و لزوم دستگاه قضایی را حکم می کند و احکام مالی اسالم، همچون خمس و زکات و... 
برای ادارۀ جامعه است، باید فقیه در دوران غیبت با همان شرایط عدالت و علم به قانون حکومت 

دانستند و  هاى عالى بخشیدن به هدف اى براى تحقق اسالمی تشکیل دهد. ایشان حکومت را وسیله
ها و  نماها، طرد آخوندهای درباری، تصفیۀ حوزه با اثبات والیت فقیه بر ضرورت اصالح مقدس

 (.3-510 :5930کردند )موسوی خمینی،های جائر تأکید  براندازی حکومت
ها و بیانات ایشان دقت شود،  خمینی)ره( و اندیشه اگر در مطالب این کتاب و دیگر آثار امام

خمینی)ره(  های امام شود. جامعیت اندیشه صورت کامل مشخص می متمدن به خصوصیات جامعۀ
تفکر اصولی ایشان است که براساس آن میان مردم و فقیه پیوند فکری و اجتهادی، یعنی رابطۀ 

 (.799-791: 5963اند )جوادی آملی،  کردهمجتهد و مقلد، ایجاد 
تفکر انقالبی در میان مردم و اتحاد مردم ایران خمینی)ره( بود که باعث ایجاد  انگیزۀ الهی امام

(. طرز تفکر حاکم بر ۱00و  771: 5996و سرانجام پیروزی انقالب اسالمی شد )جوادی آملی، 
: 5960انقالب اسالمی، اسالم بود که اکثریت مردم جامعه به آن ایمان و باور داشتند )اکبرزاده، 

امام)ره( در سخنان مشاهیر عرصۀ سیاست در جهان (. جایگاه باورهای الهی در اندیشۀ 799-796
صل آمریکایی و از مخالفان انقالب، اال شود. هنری کیسینجر، دیپلمات یهودی معاصر دیده می

ریزی مواجه کرد. تصمیمات او آنچنان  اهلل خمینی غرب را با بحران جدی برنامه آیت»گوید:  می
پردازان سیاسی  مداران و نظریه ی را از سیاستریز رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه

توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند. او با معیارهای دیگری غیر از  کس نمی گرفت. هیچ می
گرفت.  کرد. گویی از جایی دیگر الهام می گفت و عمل می شده در دنیا سخن می معیارهای شناخته
الیم الهی او بود. او در دشمنی خود نیز خلوص نیت اهلل خمینی با غرب برگرفته از تع دشمنی آیت

خمینی)ره( فقط ایدئولوگ انقالب نبود؛ بلکه  . امام)http://www.najanews.com(داشت 

http://www.najanews.com/
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پای مردم ایستادگی کرد تا انقالب پیروز  مرد عمل بود. درراستای آنچه که طراحی کرده بود، پابه
 (.769: 5963)جوادی آملی، « شد

شدۀ روحانیان، یعنی خاصیت انقالبی و  ها شروع کردند تا هویت گم ایشان نهضت را از حوزه
های علمیه، را که نقش مهمی در ایجاد انقالب و تمدن نوین اسالمی داشت و  حیاتی اسالمی حوزه

بازگردانند. به فرمودۀ امام)ره( ها گرفته شده بود،  با اقدامات فرهنگی و سکوالریسم غربی از حوزه
 ۀاین تصور را به وجود آورند که روحانیت در اسالم جز بیان احکام وظیف»خواستند  آنها می

سازی  و مفهوم «تقیه حرام است» صدور حکمِ(. 57-50: 5930خمینی،  موسوی « )دیگری ندارد
د )مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار بوصحیح تقیه از منظر شیعه )مبارزۀ مخفی( از دیگر اقدامات ایشان 

سازی مفهوم حماسۀ عاشورا و نقش مهمی که در ایجاد  فرهنگ 5(.596: 5، ج 5930خمینی،  امام
و ستم، تخلف از قانون و تخلف از دین و  روحیۀ انقالبی در میان مردم و روحانیان و مبارزه با ظلم

ایجاد اتحاد و رافت و انسانیت، دفاع از کرامت، ششرع، امر به معروف و نهی از منکر، عدالت، 
طلبی، اخالص و ایمان  یکپارچگی، روحیۀ شجاعت، مقاومت، ایثار، آزادی، استقالل، شهادت

؛ 91و 5۱9و 599و53۱-539: 1و ج  599: 5، ج 5930خمینی،  داشت )مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام
، انتظار، اعتماد به نفس سازی مستضعف و مستکبر ( و مفهوم۱: 5999مؤسسۀ فرهنگی قدر والیت، 

سازی انقالب اسالمی بود )مؤسسۀ  های انقالبی ایشان در تمدن و خودباوری از دیگر آثار اندیشه
(. ایشان توکل به خدا، تحول ۱79-۱79: 9و ج 505: 55، ج 5930خمینی،  تنظیم و نشر آثار امام

دانستند )مؤسسۀ تنظیم و نشر  روحی در مردم و وحدت کلمه را نیز عامل ایجاد انقالب اسالمی می
 (.99۱و  ۱37-۱35: 9، ج 5930خمینی)ره(،  آثار امام

ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران هم براساس اصول تمدن اسالمی شکل گرفت: تأکید بر 
خمینی، تأکید بر نقش مردم در پیروزی انقالب  والیت فقیه و ایجاد جمهوری اسالمی ازطرف امام

دانستند و بر این موضوع تأکید  تنها خود را خدمتگزار مردم می خمینی)ره( نه اماماسالمی و اینکه 
فرمودند که باید خدمتگزار مردم باشند تا  مکرر داشتند، به سایر مسئولین جمهوری اسالمی نیز می

خمینی)ره(،  عدالت که از اهداف انقالب اسالمی است، محقق شود )مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام
 (.56: 3و ج  99۱: 9ج  ،5930

ریزی امام برای تنظیم قانون اساسی حتی قبل از پیروزی انقالب و صدور فرمان تشکیل  برنامه
نویس قانون اساسی با همکاری  تدوین پیش 9کردن مردم از این اقدامات، و آگاه 7شورای انقالب

                                                           
 
 مبنی بر ضرورت تشکيل شورای انقالب 7951/ 74/9خمينی)ره( به شهيد بهشتی در  فرمان امام 2
 22/73/7951پيام ایشان به مردم ایران  9
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دانان غربی  ناسان و نه حقوقش وسیلۀ اسالم نویس به دانان، تأکید امام بر بررسی پیش جمعی از حقوق
بودن و  و تصویب قانون اساسی با تالش نمایندگان مجلس خبرگان منتخب مردم، دالیلی بر مترقی

بودن نظام جمهوری اسالمی ایران است )مؤسسۀ  بودن قانون اساسی با تکیه بر اصل اسالمی مردمی
-۱1و  99: 5961؛ ورعی، 535: 6و ج  ۱79: 1و ج  909: ۱، ج5930خمینی،  تنظیم و نشر آثار امام

 (.579و  ۱9
خمینی)ره( استقالل و خودکفایی انقالب را در ابعاد فکری،  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  امام

و اجتماعی هم در دوران مبارزه با رژیم شاه و هم بعد از پیروزی انقالب اسالمی از اهداف مهم 
همۀ انواع استقالل را استقالل فکری می کردند. ایشان الزمۀ  ایجاد حکومت اسالمی تلقی می

کردند دلیل ازخودبیگانگی و وابستگی در دوران پهلوی وابستگی فکری و  دانستند و تأکید می
فرهنگی و الزمۀ استقالل جمهوری اسالمی اصالح فرهنگ و استقالل فکری است. ایشان راه 

دانستند )مؤسسۀ  ایرانی می پذیری را ادب و فرهنگ اسالمی و ادب و فرهنگ جلوگیری از آسیب
به  (. باتوجه756: 56و ج  ۱07: 57و ج  797: 50و ج 31: 6، ج 5930تنظیم و نشر آثار امام خمینی،

سازی است و ازخودبیگانگی فرهنگی و  و زیربنای تمدن« ها فرهنگ مایۀ اصلی هویت ملت»اینکه 
سازی است،  ز ضروریات تمدنفکری باعث از بین رفتن روحیۀ خودباوری و اعتماد به نفس که ا

ای،  خامنهسازی را آغاز کرد ) به این مولفۀ مهم، تمدن شود. انقالب اسالمی نیز باتوجه می
 (. 59-59: 5999؛ محمدی، 76/7/5969

های  رویکردهای تمدنی انقالب اسالمی براساس آرا و اندیشه

 خمينی)ره( امام

 -گذاری انقالب اسالمی و ماهیت معنوی بنیانخمینی)ره( در  ها و اهداف امام به آرمان باتوجه
ترین رویکردهای تمدنی انقالب اسالمی که در قالب دستاوردهای انقالب  سیاسی این انقالب مهم

 اند از: شوند، عبارت سازی نوین اسالمی محسوب می اند و الگویی برای تمدن بروز کرده
 7/36با  5916م فروردین احیای حکومت عدل، یعنی جمهوری اسالمی که در دوازده. 1

درصد آرای مثبت  مردم تایید عمومی شد. نظام جمهوری اسالمی ایران که مجری احکام و قوانین 
رود، نظامی جامع و کامل است و احکام قضایی،  قرآن و کشف علوم در دوران غیبت به شمار می

ین راستا به برخی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامع و کامل شیعه را داراست. در ا
دستاوردها رسیده است و با احیای بعضی دیگر و شروع راه بعد از پیروزی انقالب مسیر 

سیاسی جمعه،  کردن تئوری والیت فقیه، احیای نماز عبادی دهد. عملی سازی را ادامه می تمدن
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گانه،  هتدوین قانون اساسی اسالمی مطابق با شرایط ایران اسالمی و نه عاریتی، وجود قوای س
دادن به نقش مردم و اتحاد، دفاع از امنیت و تمامیت  شورای نگهبان، مجلس خبرگان، اهمیت

ارضی ایران ازجمله دستاوردهایی است که محقق شده است. درراستای اجرای اقتصاد اسالمی نیز 
از وابستگی دوران پهلوی به مرزهای خودکفایی رسیده و فاصلۀ طبقاتی فقیر و غنی و شرایط 

به قوانین اسالم و قانون اساسی  ضعیف اقتصادی قبل از انقالب کاهش یافته است؛ اما باتوجه
ریزی اقتصاد صحیح اسالمی برای حمایت فقرا و محرومان،  جمهوری اسالمی که هدفش پی

 کردن برطرف ،ایجاد رفاه و رفع فقر برایریزی اقتصاد صحیح و عادالنه برطبق ضوابط اسالمی  پی
است، برای تداوم و  بهداشت و تعمیم بیمه ،کار ،مسکن ،های تغذیه رومیت در زمینههر نوع مح

بگیرد )قانون اساسی جمهوری اسالمی های بیشتری صورت  ایجاد کامل تمدن اسالمی باید تالش
؛ شفیعی 59: 50، ج 5930؛ مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 57، بند 9، اصل 5ایران، فصل 
 (.60: 5935مازندرانی، 

دینی تمدن غربی در جهان را پر کرد  . انقالب اسالمی با احیای تفکر دینی، خ  حاصل از بی7
های اول پیروزی انقالب اسالمی اندیشمندان  عینیت بخشید. از همان سال و به ماهیت جهانی اسالم

ایران آن را با  هاست و مردم نگران بودند که انقالب اسالمی ایران، انقالب واقعی اندیشهآمریکا 
)جوادی آملی، « اکبر تنها سالح ملت ایران برای دفاع از خود است اهلل»اند و  عشق و ایمان پذیرفته

: 5997زا،  ؛ کیه7۱:  1، سند شمارۀ 5۱تا، شمارۀ  ؛ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، بی767: 5996
چف با پیام دعوت به اسالم ازجملۀ خمینی)ره( به گوربا (. نامۀ امام993 -9۱0: 5990؛ نیکسون، 9۱

؛ مؤسسۀ تنظیم 996: 5990؛ نیکسون، 5۱7  :5990 ؛ شوکراس،6۱: 5930نجفی، این دستاوردها بود )
(. انقالب اسالمی ایران با احیای تمدن نوین اسالمی 770: 75، ج5930و نشر آثار امام خمینی، 

که  طوری المللی به مذهب تشیع شد؛ به مداران بین باعث توجه بیشتر مردم، اندیشمندان و سیاست
اهلل لبنان، تأثیر انقالب  پس از انقالب اسالمی تنها در نیجریه ده هزار نفر شیعه شدند. تشکیل حزب

اسالمی بر شیعیان عراق، تأثیر انقالب اسالمی ایران بر مردم شیعۀ بحرین، یمن، افغانستان، پاکستان، 
های  قا و تحول در مبارزات مردم فلسطین )انتفاضه( از نمونهعربستان، شبه قارۀ هند، مالزی، آفری

های مسلمان  ملت»تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر مردم جهان است. به فرمودۀ مقام معظم رهبری 
پس از چند قرن انحطاط، رکود و ذلت در چهارگوشۀ جهان اسالمی به بیداری و قیام اهلل 

(. این گرایش در بین دیگر مردم جهان، 79/9/5990ای،  ؛ خامنه9: 5937)محمدی، « اند گراییده
مدرنیسم همچنان ادامه دارد؛  دینی بعد از پست خصوص جوانان و نخبگان در دوران خ  بی به

هراسی، رشد  سازی انقالب اسالمی، ترویج اسالم منظور مقابله با این بُعد از تمدن رو به ازاین
رای جلوگیری از استقبال جهانی از اسالم ناب در حال ها، ترویج اسالم سکوالر و... ب تکفیری



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   111

به جوانان غربی بازتاب  5/55/39افزایش است. نامۀ مستقیم و بدون واسطۀ مقام معظم رهبری در 
منزلۀ نشان اعتماد رهبر ایران به جوانان و آغاز  ای در جهان به همراه داشت و از آن به گسترده

یشان در این نامه از جوانان اروپایی و آمریکای شمالی خواستند دیپلماسی نوین جهانی یاد کردند. ا
 (.5/5/5939ای،  )خامنه« داوری از اسالم را از دست ندهند فهم صحیح و درک بدون پیش»که 
گستری، دفاع از کرامت  محوری، عدالت . تأکید بر حقوق ملت و آرای عمومی، عدالت9

مداری،  گرایی، توسعۀ اخالق و دین نفس، استقاللطلبی، عزت  های مشروع، صلح انسانی و آزادی
سازی انقالب اسالمی است )قانون اساسی جمهوری  های دیگری از دستاوردهای تمدن جنبه

(. انقالب اسالمی به برکت احیای تمدن ۱5: 5930؛ دهشیری، 9، بند 7، اصل 5اسالمی ایران، فصل 
که بتواند عضو مفیدی برای جامعه  طوری بهنوین اسالمی شخصیت و عزت زن را به او بازگرداند؛ 

(. 79/50/5996قرار بگیرد )خامنه ای، «  قلۀ تمدن بشری»باشد تا جمهوری اسالمی ایران در 
ازجمله دستاوردهای انقالب اسالمی اخالق و رفتار اسالمی است که به دلیل اهمیت آن 

ی اسالمی و پایبندی به اخالق و های جمهور خمینی)ره( مکرراً به رعایت اخالق در همۀ بخش امام
های انسانی، برتری تهذیب اخالق و تعهد بر تحصیل، وظیفۀ نویسندگان در اصالح اخالق  ارزش

کردند )مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار  جامعه و لزوم حفظ نهضت با اخالق و رفتار اسالمی تأکید می
(. مقام معظم 96۱و596و5۱: 91و ج  ۱66: 59و ج 5۱7و 9۱1و 536: 57، ج 5930خمینی،  امام

رهبری نیز با سفارش به اخالق و رعایت الزامات اخالقی و رفتاری عملی تأکید کردند که درزمینۀ 
نیافتن فضایل اخالقی مشکالتی وجود دارد و فرمودند فضای  فرهنگ، اخالق عمومی و رواج

و  9/3/5939یاناتای، ب عمومی جامعه را باید برادری، مهربانی و حسن ظن فرا بگیرد )خامنه
گرایی یکی از  به اینکه اخالق (. باتوجه5966/ 6/ 73و  5930/ 1/ 59و  5935/ 7/ 59و  73/9/5937

های  سازی نوین انقالب اسالمی باید به توصیه سازی است، در تداوم تمدن ضروریات تمدن
 خمینی)ره( و مقام معظم رهبری توجه کرد. امام
اسالمی تأکید بر اهمیت تعقل و تفکر توأم با تربیت دینی، . از دیگر دستاوردهای انقالب ۱

توان به وحدت حوزه و دانشگاه اشاره  های علمی است که از آن جمله می علوم و فنون و پیشرفت
اعتماد  های غربی، این دو قشر نخبه نسبت به هم بدبین و بی کرد. در دوران پهلوی به دلیل سیاست

خمینی)ره( بر ضرورت  تأکید امام(. 75: 9، ج 5930خمینی،  ر امامبودند )مؤسسۀ تنظیم و نشر آثا
کنندۀ کشور و الزمۀایجاد تمدن و آزادی  تربیت قشر جوان دانشگاهی و متخصصینی که اداره

ها بر لزوم تربیت دانشجویانی که با علم خود وابستگی به خارج را  دانشگاهو توصیۀ ایشان به هستند 
های تفکر بومی تالش  جدایی از شرق و غرب با به کار افتادن مغز قطع کنند و با کاهش آثار

، 5930)مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، درزمینۀ خودکفایی در علوم مختلف را آغاز کنند 



 111 /(رويکردهای تمدن سازی نوين اسالمی در آرا و انديشه های امام خمینی)ره

 

(. باوجود تحریم و فشارهای 96۱-961و  791: 50و ج  ۱۱5: 75و ج  159: 6 و ج  711: 9ج
قتصاد خودکفا از بعد از انقالب اسالمی آغاز شد. با مقایسۀ المللی تالش برای رسیدن به ا بین

آمارهای مرکز آمار ایران از وضعیت صادرات، واردات و تولیدات ایران قبل و بعد از انقالب 
توان به دستاوردهای اقتصادی و صنعتی ایران پی برد.  فرمان تأسیس جهاد سازندگی به  اسالمی می
منظور فقرزدایی و بازسازی خسارات ناشی از دوران  به 5916 خرداد 79خمینی در  فرمان امام

های انقالب در این راستا بود )مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار  پهلوی ازجمله اقدامات و برنامه
(. مقام معظم رهبری نیز در تداوم راه امام)ره( با تأکید بر 560-593: 6ج  5930خمینی)ره(، امام

بنیان و نقش نخبگان در  ، همچون اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانشهمین بُعد و با طرح نظریات جدید
خوانند.  سازی فرا می پیشرفت کشور مردم را به تالش توأم با فکر و اندیشۀ بیشتر در مسیر تمدن

ها و ابزار تولید جدید، کسب رتبۀ  گیری از توانمندی موفقیت در افزایش تولیدات صنعتی، بهره
ای،  های بنیادی، تولید انواع ماهواره، پهباد، انرژی هسته انو، سلولهفتم تولید علم در حوزۀ ن

نوع دستاورد نظامی، تولید انواع  16ای در غرب آسیا، بیش از  اندازی نخستین بیمارستان هسته راه
شده از چنین رویکردی است  های حاصل هایی از پیشرفت موشک ازجمله موشک عماد و... نمونه

(. 593۱/ 6/ ۱؛ مرکز اسناد ملی ایران؛ خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، 77/9/593۱ای،  )خامنه
ها  کرده است که آمریکا با هراس از این فعالیت ساز ی را فراهم ها آنچنان زمینۀ تمدن این موفقیت
سازی روی آورده و ایران را جایگزین شوروی سابق در بحران ساختگی خود کرده است.  به بحران

نیروی دریایی آمریکا در زمان »نوشت: در واکنش به پرتاب موشک عماد  ایییک نشریۀ آمریک
روزنامۀ  ؛900-1: 5939پورتر، )ای ایران ناو هواپیمابر در خلیج فارس ندارد  اجرای توافق هسته

 (.79/9/593۱: 50۱9۱: جمهوری اسالمی، شمارۀ
های خارجی تبدیل  ا و دولت. انقالب اسالمی، ایران را از کشوری با وابستگی کامل به آمریک1

های  به کشوری مستقل و دارای استقالل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر ظرفیت
که سیاست خارجی خود را براساس اصل  ای گونه ای مبدل ساخت؛ به دینی، فرهنگی، ملی و منطقه

راستا ابتدا با نفی هرگونه  این (. در95: 5، ج5935)عالیی، کرد گذاری  پایه« نه شرقی نه غربی»
پذیری، حفظ تمامیت ارضی، مبارزه با ظلم و ستم و حمایت از مستضعفان و  ستمگری و سلطه

های آمریکا در دوران پهلوی آغاز  مسلمانان و برقراری عدالت از مبارزه با استبداد شاه و جنایت
کردن مبارزه با صهیونیسم،  هانیخمینی)ره(، ج کرد؛ سپس با اعالم برائت از مشرکین به فرمان امام

ای  های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی روند ثبات منطقه مبارزه با تروریسم و توسعۀ همکاری
: 5930بند ج؛ دهشیری، ، 7، اصل 5خود را ادامه داد )قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، فصل 

؛ خبرگزاری جمهوری 951و  95۱: 70، ج 5930. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱5و  ۱9
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 (.593۱/ 6/ ۱اسالمی ایران، 
ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایران اتحاد است. در شرایطی که بین مردم و  . یکی ازمهم9

روز بیشتر  نظام حاکم و مستبد محمدرضاشاه  فاصلۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روزبه
خمینی)ره( بذر بصیرت و آگاهی و اعتماد را در  بخش امام اهیشد، نیروی ایمان و بیانات آگ می
؛ 65: 5963های مردم و روحانیان نشاند و همین امر باعث اتحاد آنها شد )جوادی آملی،  ذهن

ای اهمیت دارد که در قرآن کریم مسئلۀ  (. حفظ اتحاد و یکپارچگی به اندازه530: 5999محمدی، 
(؛ بنابراین 31ج هدف بعثت انبیا معرفی شده است )نساء/ومر رفع اختالف و جلوگیری از هرج

تحقق تمدن توحیدی به اتحاد جامعه وابسته است. بعد از پیروزی انقالب اسالمی حفظ وحدت 
داد. مقام معظم رهبری دربارۀ  ترین بخش از بیانات امام را تشکیل می ها و مسئولین مهم مردم، گروه

 91قلبی سال  ۀخمینی در جریان عارض امام ۀنام وصیت ۀصخال»فرمایند:  اهمیت این موضوع می
حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعی هم احساس کردیم، ولی این بود که  ایشان

دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعاً 
است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد  کردیم تکلیف شرعی انجام آنچه که تصور می

(. درواقع آنچه باعث اقتدار نظام شده، حضور و اتحاد مردم است 57/۱/5996ای،  )خامنه« بود
های مختلف با  خمینی)ره( راه تفاهم و وحدت در بین گروه (. از منظر امام59/7/5937ای،  )خامنه

، 5930خمینی،  سسۀ تنظیم و نشر آثار امامنظرات متفاوت در جامعه تقویت نیروی ایمان است )مؤ
(؛ همچنین به فرمودۀ ایشان اتحاد و یکپارچگی مردم آنقدر در تداوم و حفظ انقالب 795: 51ج 

و « پوسیده»، «زده کرم»خواهد انقالب را از درون  اهمیت دارد که دشمن با ایجاد اختالف می
ادارات، قوای مسلح، کشاورزان و های کلیدی کشور بین جوانان پاک،  و در بخش« مدفون»

کردند که  خصوص به قوای مسلح، تأکید می های مختلف کشور نفوذ کند. ایشان به کارکنان بخش
با هوشیاری و بدون دید سیاسی انسجام خود را حفظ کنند تا بتوانند به کشور خدمت کنند )مؤسسۀ 

 (.799: 56ج و  ۱99-۱9۱و ۱۱7: 55، ج 5930خمینی،  تنظیم و نشر آثار امام
. تحول فرهنگی: انقالب اسالمی، مردم ایران را از خودباختگی فرهنگی به خودباوری 9

فرهنگی هدایت کرد و همین امر از عوامل پیروزی انقالب اسالمی شد؛ سپس جامعیت آرمان و 
فرهنگ انقالب اسالمی باعث بیداری کشورهای اسالمی و جوانان و اندیشمندان آنها شد. این 

نگرند. در چنین شرایطی که تمدن  منزلۀ الگو می ع در مبارزات خود به انقالب اسالمی بهجوام
اش تمام تفکر و نیروی خود را برای انزوا ی ایران به کار گرفته و از لحاظ  غرب نیز با خ  درونی

فرهنگی به اسالم ناب هجوم آورده است، اگر تالشی برای حفظ این فرهنگ صورت نگیرد یا آثار 
شدۀ پیشین تحت تأثیر تبلیغات  ازخودبیگانگی فرهنگی و خرافات و عادات غلط و ازدورخارج
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تک افراد  اند؛ پس تک بیگانه دوباره زنده شود، عواقبی به همراه دارد که اندیشمندان نگران آن
 فرمایند برای پویایی و حفظ این تمدن نوین باید تالش کنند. مقام معظم رهبری در این زمینه می

که علما، اساتید، روشنفکران انقالبی و هنرمندان متعهد نگاه نقادانۀ خودشان را نسبت به اوضاع 
آفرینی و متهم کردن ادامه دهند تا تردیدی در فرهنگ مردم ایجاد  فرهنگی کشور بدون جنجال

ای ز تردید اگر به عوامل تخریب (. بی5/5/5939نشود و عزم راسخ ملی از بین نرود )خامنه ای، 
اثرکردن آنها صورت نگیرد، کشورهایی که انقالب  فرهنگ در ایران توجه نشود و تالشی برای بی

چنین »اند، در شرایط نابسامان تبلیغات انحرافی غرب  اسالمی ایران را الگوی خود قرار داده
« گونه اوضاع و احوال نامطلوب شده است پندارند که اعتقادات دینی موجب پیدایش این می
خمینی)ره( ومقام معظم رهبری مکرراً  (؛ به همین منظور امام577: 7و 5، ج 599۱باح یزدی، مص)

ویژه با گسترش و توسعۀ  اند. به این مسئله، به بر بصیرت و هوشیاری همۀ اقشار تأکید کرده
های اجتماعی و ضریب تأثیر زیادی که دارند، بیشتر باید توجه کرد. فضاهای جدید با  شبکه

توانند بر ساختار فرهنگی نظام و در بُعدی فراتر، جهان اسالم تأثیرگذار  فراگیری زیاد می سرعت و 
 باشند.
 

 نتيجه

های حاصل از این پژوهش مشخص شد انقالب اسالمی که برخاسته و متبلور از  براساس یافته
پردازان و  یهسازی شد که اِعجاب نظر ساز رویکردهای تمدن خمینی بود، سبب های امام آرا و اندیشه

سازی انقالب اسالمی به دلیل داشتن اصول  اندیشمندان غربی را برانگیخت. رویکردهای تمدن
اند که  های اسالم ناب و تفکر و فرهنگ شیعی در جهان تحول فراگیری ایجاد کرده مبتنی بر آموزه

تردید  . بیتواند باعث بیداری اسالمی جهانی شود و تمدن استکباری غرب را به چالش بکشد می
برای تداوم این راه باید همچنان ایمان، اخالص، اخالق، فرهنگ خودی، اقتدار، صلح، ترقی 
علمی، استقالل، اتحاد، بصیرت درونی و تعاون ایران حفظ شود و طبق سفارش مؤکد مقام معظم 

ن نوین ( تا در سایۀ آن تمد5/1/5937ای،  )خامنه« های امام نقش برجسته یابد گیری جهت»رهبری 
برانگیزی را برای تمدن  ها عواقب تأسف توجهی به هر جزء از این بخش جهانی شکل گیرد. بی

انقالب اسالمی در بر دارد. براساس آنچه گفته شد، انقالب اسالمی هم در عرصۀ طراحی و بستن 
ی ها برا ها و تدارک زیرساخت اصول و مبانی تمدن نوین اسالمی و هم در میدان اجرای برنامه

های تمدن نوین اسالمی مبتنی بر انقالب  ترین شاخصه تحقق این تمدن دارای ظرفیت است. مهم
 اند از: اسالمی عبارت
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 کتابنامه

 ها کتاب

 .قرآن کریم 
 ( ایران بین دو انقالب، ترجمۀ احمد گل5937آبراهامیان، یرواند ،)  ،محمدی، محمدابراهیم فتاحی

 تهران: نی،  چاپ بیستم.
  ،(، تاریخ معاصر ایران از تأسیس تا انقراض سلسلۀ قاجاریه، ترجمۀ محمد رفیعی 5993پیتر)آوری

 جا: مؤسسۀ مطبوعاتی عطایی. مهرآبادی، جلد اول و دوم، بی
 خلدون، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  (، مقدمۀ ابن5917خلدون ) ابن

 چاپ سوم.
 ( نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملی نفت و انقالب اسالمی، تهران: مرکز 5960اکبرزاده، فریدون ،)

 اسناد انقالب اسالمی.
  (درآمدی بر فلسفۀ تاریخ، تهران: نی، چاپ چهارم.5963استنفورد، مایکل ،) 
 ( شترها باید بروند، ترجمۀ حسین ابوترابیان، تهران: 599۱بوالرد، سر ریدر و اسکراین، سرکالرمونت ،)

 چاپ سوم. نو، 

شاخصههایالگویی
تمدننویناسالمی
 متأثرازانقالباسالمی

توحيدمحوری فرهنگ و تمدن و احيای حکومت دینی   

 باورمندی به ارزیابی عملکرد نظام الهی

(ع)استفاده از تعاليم عالی قرآن وسنت و سيرۀ نبوی و معصومين  

 خودباوری ونقش آفرینی در جامعه

 ظلم ستيزی وپرهيزازاستبداد رای ونظر

 خالقيت واستقامت

 مشارکت وهمزیستی مبتنی بر اصول اخالقی وانسانی

 پرهيز از چندگانگی و توسل به وحدت و یکپارچگی

قناعت و تالش مضاعف   

علم و تجربه آموزی بر رعایت تقوا   
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 ( فرهنگ صبا، ذیل واژۀ تمدن، انتشارات صبا.5997بهشتی، محمد ،) 
 ( داستان ناگفته از ایران هسته5939پورتر، کرت ،)  ای، ترجمۀ معاونت آموزش و پرورش خبرگزاری

 نا. جا، بی فارس، بی
  ( تاریخ سیاسی اسالم، جلد 5961جعفریان، رسول ،)قم: دلیل ما، چاپ چهارم.5 ، 
 ( حیات فکری سیاسی امامان شیعه، جلد اول، بی5997ــــــــــــــــــــ ،)  جا، مرکز چاپ و نشر سازمان

 تبلیغات اسالمی، چاپ دوم.
 ( بنیان مرصوص، قم: اسرا، چاپ دوم.5996جوادی آملی، عبداهلل ،) 
 چاپ دهم.(، والیت فقیه والیت فقاهت و عدالت، قم: اسرا5963) ــــــــــــــــــــــــــ ، 
 ( تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، اصفهان: انتشارات 5937چلونگر، محمدعلی و سلیمانی، مریم ،)

 کانون پژوهش، چاپ دوم.
 ( اسالم آیین زندگی، تهران: انتشار.5915حجتی کرمانی، علی ،) 
 ( نامۀ رهبر انقالب اسالمی به جوانان غرب، 5939ــــــــــــــــــــــ ،)5/55/5939. 
 ( جنگ قدرت5999روبین، باری ،) جا، آشتیان. ها در ایران، ترجمۀ محمود مشرقی، بی 
 (، تاریخ در ترازو، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.5990کوب، عبدالحسین ) زرین 
 ( درس5935شفیعی مازندرانی، سیدمحمد ،) خمینی، قم: دفتر نشر معارف، چاپ  نامۀ امام هایی از وصیت

 ودوم. شصت

 1931، تهران، مرز وبوم، 2و1یی، حسین، روند جنگ ایران وعراق، جعال . 
 ( آخرین سرنوشت شاه، سرنوشت یک متحد امریکا، تهران: البرز، چاپ هفتم.5990شوکراس، ویلیام ،) 
 ( های دین،  (، تاریخ تحوالت سیاسی ایران )بررسی مؤلفه596۱فقیه حقانی، موسی و نجفی، موسی

ملت در گسترۀ هویت ملی ایران، تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ  -ن دولتحاکمیت، مدنیت و تکوی
 معاصر ایران، چاپ چهارم. 

 ( مقاومت شکننده، ترجمۀ احمد تدین، تهران: رسا، چاپ یازدهم.5930فوران، جان ،) 
 ( اندیشۀ سیاسی امام5939فوزی، یحیی ،) ها، خمینی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

 ویکم. چاپ بیست
  ،5996قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 
 ( دولت و جامعه در ایران، ترجمۀ حسن افشار، تهران: مرکز، 5960کاتوزیان، محمدعلی همایون ،)

 چاپ دوم.
 هادی سهرابی، تهرانترجمۀ وقایع پشت پرده،  و تهران، تهاجم کارتر هدف:(، 5997)زا، جولیتو  کیه: 

 دوم. اپنو، چ نشر
 ( ایران از آغاز تا اسالم، ترجمۀ محمد معین، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ 5960گریشمن، رومن ،)

 سیزدهم.
 ( تاریخ تمدن از کهن5999لوکاس، هنری ،)  ترین روزگار تا سدۀ ما، جلد اول، ترجمۀ عبدالحسین
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 آذرنگ، تهران: کیهان.
 ( اصول سیاست خارجی جمهوری 5999محمدی، منوچهر ،).اسالمی ایران، تهران: امیرکبیر 
 ( بازتاب انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، روزنامۀ جمهوری اسالمی، 5937ـــــــــــــــــــــ ،)

51/55/37. 
 ( تحلیلی بر انقالب اسالمی، تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم.5999ـــــــــــــــــــــ ،) 
 ( آموزش عقای599۱مصباح یزدی، محمدتقی ،) جا، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات  ، بی7و5د، جلد

 اسالمی، چاپ دوازدهم.
 ( انسان5937مطهری، مرتضی ،) .شناسی در قرآن، تهران: صدرا 
 افزاری. ، تهران: صدرا، مجموعه نرم5۱تا(، مجموعه آثار، جلد  ــــــــــــــــــــ )بی 
 ( تاریخ صدر اسالم، اصفهان5965منتظرالقائم، اصغر،).دانشگاه اصفهان، چاپ پنجم : 
  خمینی. (، والیت فقیه، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام5930اهلل ) خمینی، سیدروح موسوی 
 ( عاشورا و عبرت5999مؤسسۀ فرهنگی قدر والیت ،) جا: مؤسسۀ فرهنگی قدر والیت. ها، بی 
 ز، چاپ دوم.(، اروپا در قرون وسطی، شیراز: نوید شیرا5999اهلل ) نوذری، عزت  
 ،اپچ اطالعات،: تهران شاهی، فریدون دولتترجمۀ  پیروزی بدون جنگ، ،(5990) ریچارد نیکسون 

 دوم.
 ( مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسالمی ، بی5961ورعی، سیدجواد ،)  جا، دبیرخانۀ مجلس

 خبرگان رهبری.
 ایران، جلد اول، تهران: مرکز اسناد و تاریخ (، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و 5969اکبر ) والیتی، علی

 دیپلماسی.
 تا(، تاریخ تمدن، بخش اول، ترجمۀ احمد آرام، تهران: انتشارات فرانکلین.  ویل دورانت )بی 
 ( توطئه در ایران، ترجمۀ محمود مشرقی، بی5997ونس، سایروس برژینسکی ،) .جا، هفته 
 مقاالت 
 ( 5939امیدی، مهدی ،)«فصلنامۀ «های تمدن از منظر حکیم متأله جوادی آملی ساحت تعقل و تدین در ،

 .5۱9-559، صص: 9۱نقد و نظر، سال نوزدهم، شمارۀ 
 ( 5930دوعلم، علی ،)«مجلۀ روابط «های تمدنی ایرانیان ای درخصوص جهش نظریه اوج سوم، نیم ،

 .73-53، صص 9شماره  فرهنگی، پیش
 ( ،5930دهشیری، محمدرضا ،)«ب اسالمی ایران و نقش آن در ارتقای بیداری قدرت نرم انقال

 .۱3-۱0، صص 5، مجلۀ روابط فرهنگی، شمارۀ «اسالمی
 ( 5995رحیمی، حسین ،)«57،مجله دانشگاه انقالب، شمارۀ «انقالب فرهنگی در انقالب اسالمی ایران ،

 .99-90صص
  (5967محمدی، منوچهر ،)«ظام جمهوری اسالمی بررسی نظریات انقالب در انقالب و رابطۀ آن با ن

 .79۱-793، 95، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ «ایران
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 ( 5930نجفی، موسی ،)«مجلۀ جستارهای سیاسی «یابندۀ تمدن غربی فلسفۀ تکامل بیداری و جوهر افول ،
 .30-99، صص۱معاصر، شمارۀ 

 ها  روزنامه 
  79/9/593۱، 50۱9۱روزنامۀ جمهوری اسالمی، شمارۀ 
 منابع الکترونیکی 
  ،75/9/5969بیانات در دیدار طالب و اساتید مدرسۀ علمیۀآیت اهلل مجتهدی، 

http://www.khamenei.ir. 
  ،79/50/5996بیانات در دیدار با گروهی از زنان پزشک سراسر کشور، http://www.khamenei.ir. 
  ،76/7/5969بیانات در جمع کارکنان صدا و سیما، http://www.khamenei.ir. 
 77/9/593۱کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا،  بیانات در دیدار شرکت، 

http://www.khamenei.ir. 
 59/7/5937اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا،  بیانات در دیدار دست، 

http://www.khamenei.ir. 
  ،5/5/5939بیانات در حرم رضوی، http://www.khamenei.ir. 
  ،9/3/5939بیانات در دیدار اعضای عالی بسیج مستضعفین http://www.khamenei.ir. 
  ،73/6/5937بیانات در دیدار پنجاه هزار فرماندۀ بسیج سراسر کشور http://www.khamenei.ir. 
  ،59/7/5935بیانات در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور http://www.khamenei.ir. 
  ،59/1/5930بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی http://www.khamenei.ir. 
 5/1/5937نظام،  مسئولین با بیانات در دیدار http://www.khamenei.ir. 
 .4/8/1934www.irna.ir 

 http://www.najanews.com 

 http://www.mehrnews.com 
 http://afarineshdaily.ir 
 http://www.khabaroline.ir 
 Http://gsia.tums.ac.ir 

 اسناد 
 تهران: انتشارات 55، 5۱،59،6تا(، اسناد النۀ جاسوسی، شمارۀ  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام )بی ،

 النۀ جاسوسی.
 

http://www.najanews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://afarineshdaily.ir/
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 منظر از دينی سینمای نظری مبانی بر درآمدی

 اسالمی نوين تمدن

  5جوادی علی

 چکيده

دارد، تحقق  یفراوان یالزامات و مالحظات نظر ینْمطلوب از منظر د ينمایکه س رو آن از
 یفو بازتعر يبیالتفات به عوالم غ ی،دشوار ینعلت ا ینتر است. مهم يچيدهدشوار و پ یآن امر

 معنای به البته التفات این. است غيبی فهم این اساسبر ينمامطالعات س ۀدر حوز یهپا يممفاه
 سينما موضوع به مربوط که است ای يچيدهو پ مبهم ابتدا در مفاهيم و غامض مسائل ورود

 دسترسی و است محبوس)ماده(  محسوس عالم در ظاهر، برحسب امروزی، انسان. بود خواهد
 های یدهپد یتمام يقتحق ینْد ،سویی از. است مغفول و غيرمتداول امری او برای دیگر عوالم به
و  ينکاربرد، قوان يت،ماه موضوعْ این به بودن و قائل دهد یم ینشان یگریعالم را در عوالم د ینا

 و کند می دگرگون کلی را به ينمابشر، از جمله س یمختلف زندگ های یدهمربوط به پد یهنجارها
 يشترهرچه ب ييندر تب یسع یمتماد ياندر سال یاسالم یعرفا، فالسفه و حکما دليلْ همين به

 یاسناد ۀمقاله با روش مطالع یناند. نگارنده در ا عالم، با عوالم باال داشته ینا های یدهنسبت پد
 دربارۀ یمطالعات فرهنگ ۀبه حوز یحکمت اسالم وردهایادست دادن یانتا با سر کند یتالش م

 يلیهرگونه مبحث تکم ۀرا که مقدم ینمطلوب از منظر د ينمایس یملزومات نظر ينما،س
 .ندکاست، فراهم 
 حس قلب، عقل، باطن، ظاهر، شهادت، عالم غيب، عالم دین، سينما، :کليدواژه
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 مقدمه

 برای و دکن می تجربه را خویش تمدنی و بیرونی موجودیت اندیشه، یک که هنگامی
 با را مختلف معنایی های حوزه است ناگزیر کند، می علم قد خودْ مختلف نیازهای به دهی پاسخ
 سیاست، اقتصاد،. کند بومی را آنها اصطالح به و دهد سامان نو از خود، معنادهی شبکۀ از استفاده
 دار داعیه که ایران اسالمی انقالب سویی از. اند جمله این از... و هنر و فرهنگ اجتماعی، مسائل
 را خود موضع و کند نظراظهارِ ها حوزه این تمامی در باید حال هر به است، گیر عالم تمدنی تمهید
 ابداع به دست باید الجرم بسیاری های حوزه در نوین، های تمدن عبارتی به. دکن روشن آنها قبال در
 .باشند کننده مصرف صرفاً توانند نمی و بزنند نوآوری و

 جملگی آن، های آموزه و است محور تمدن ای اندیشه آن، از شیعی خوانش خصوص به اسالم،
 از پس ،شیعی اسالم ما عصر در. است شده تشریع ابعاد تمامی در بشر زندگی به دادن سامان برای

 موارد در نیز ما دارد؛ خود بیرونی موجودیت از سابقه بی ای تجربه محاق، و مهجوریت قرن چهارده
 که معنا بدین هستیم؛ مختلف های حوزه در تمدنی، دستاوردهای با مواجهه از ناگزیر بسیاری
 که طور همان ؛دهد می قرار تأثیر تحتِ نیز را ما تمدنی حوزۀ آنها، فراگیری و تبعات ناخواه، خواه

 .است بوده چنین تاکنون
 است کنونی گیر عالم تمدن قبال در آن سازی یریتغ یران،ا یانقالب اسالم هویت سلبی وجه

 یانقالب اسالم یتاز خود است. هو یجابیا یفیتعر ۀشرط برساخت و ارائ یر،و البته مواجهه با غ
انسان، برساخته  یزندگ یغرب برا یتمدن یاز الگو برتر ییالگو ۀبر ارائ یخود مبن یبا ادعا یران،ا
اما  ؛متصور است یانقالب اسالم ینددر فرا ینظر فرضی یشصورت پ ادعا به ینو ا شود یم

 یجاد. انیستچندان آسان  یم،خور یآن برم یاتکه به جزئ یهنگام ،یکل ۀگزار ینا یبازخوان
 یبه معنا، از لوازم هر تمدن یده شکل یبرا یعبارت بهتر، سازوکار به یا یامانتقال پ یبرا یسازوکار

 و ارائه کرده است. یشیدهاند یازن ینا یبرا یاریبس یاست و البته تجدد، راهکارها
 سینماست؛ معنا، به دهی شکل تمدنیِ نیاز به گویی پاسخ برای غرب تمدن راهکارهای از یکی

 سینما نیز و گرفته گرفته کار به بسیار گذشته، قرن یک حدود از را غرب آن که سازوکاری
« /رسانه/صنعتهنر» گانۀ سه از ای ملغمه که سینما. است آورده ارمغان به آنان برای زیادی فتوحات
، و از آن بهمخاطبان  توجه از سویی و کرده ایجاد معنا به دهی شکل برای نظیری بی سازوکار است،

از آن،  یشترهرچه ب ۀاستفاد یسردمداران تمدن غرب برا یندۀفزا یانداز دست سوی دیگر
 رسانه بوده است.  ینا یرگذاریقدرت تأث دهندۀ نشان

در  یاریاقتضائات بس تواند یمسئله، م ینتجدد است و ا یشۀغرب و اند ینماخاستگاه س
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. البته یستن یمنتف ی،تمدن اسالم یبحث امکان انتفاع آن برااما  ؛دکن یجادچندوچون آن ا
 ارائه یغرب، نظرات مختلف یتمدن یو دستاوردها یتکنولوژاز  یعیمختلف اسالم ش یها خوانش
 یگاهجا ی،تمدن اسالم یبرا یامکان انتفاع تکنولوژ یعنی مسئله، ینا یتو بحث بر سر ماه اند کرده
 مهمسؤال  اما(؛ 90-60 :5937 ،یوجود دارد. )نامدار یزن یادیباره مباحث ز یندارد و در ا ای یژهو
 یاچه نسخه  ینو د گیرد یچگونه صورت م یندافر ینباشد، ا ینید تواند یم ینمااگر س کهاست  ینا

 ینگفتن به ا پاسخ ی. تالش براکند یارائه م ینماشدن س ینید یبرا ییها یژگیرا با چه و ییها نسخه
 . دهد یسوق م ینید ینمایس یینتب ینگشامل چگو ینظر یا یباچهد ینتدو یرما را در مس ،سؤال
عنوان ضرورت  به ینید یمو مفاه ها یامکارکرد انتقال پ ،گفته یشبه مالحظات پ توجهبا
 ،در عصر اطالعات است یمعنو یها ما که گرفتار فقر ارزش یکنون یایدن یبرا ینماس ناپذیرانکار
 با کند یمقاله، تالش م این ؛ پسآن کشف شود ۀو ابعاد ناشناختبشود  یشتریب ۀمطالع یدبا

 ینمایس یمسلمان، ملزومات نظر یشمنداناز نظر اند یو فلسف یحکم یدادن دستاوردها سریان
 است. یلیهرگونه مبحث تکم ۀکه مقدم فراهم کند را ینمطلوب از منظر د

 اهمیت و ضرورت
 ارزیابی دغدغۀ اخیر های دهه در افزود باید شد، اشاره اینجا تا که هایی ضرورت بر عالوه
 انقالب فرایند در اسالمی انقالب گیری شکل از پس خاص طور به سینمایی، محصوالت از صحیح
 مورد همواره ،باشد جدید فرهنگی محیط این های آرمان و ها ارزش بر مبتنی که ایران، 19 سال

با  یرمغا ییالگو خودْ یجتدر که به ییها جشنواره در سینمایی های فیلم داوری در. است بوده مناقشه
ها و  مالک رنگرفتنِکا به ی،همواره معضل اصل یزدند نکر یجرا توسعه و ترو یعالم انقالب اسالم

و  ها یتمورأمرور اهداف و م به ها ی. داوربوده است یمتناسب با عالم انقالب اسالم یبوم یارهایمع
به  ینماییس های فیلم یشو ماحصل نما اند را مالحظه نکرده ینماییس یها جشنواره یتهو یحت

 ؛بدل شده است یانقالب اسالم یها با اهداف و آرمان یرمغا یبا کارکرد یقیاستقرار نظام تشو
 یها نمونه یرکه در نسبت با سا یشرافت برخالفِرا  ینماییس های یخروج توان یکه نم یا گونه به
 دانست. ینمطلوب از منظر د ینمایس ،خود دارند یو شرق یغرب

را در بر  یمختلف ینظر یها گسترده است که حوزه یاربس ای یدهپد ینماس یدۀهرحال پد به
 های حوزه تمامی با سینما نوع این نسبت شود، می گفته سخن دینی سینمای از که زمانی. یردگ یم

 سینمای ماهیت دقیق تبیین ؛ بنابراینگرفت خواهد قرار تأثیر تحتِ و شد خواهد مطرح نیز درگیر
 است الزم اینکه سخن کوتاه. کند می دنبال را آن واقع در مطالعه این که است ضروریاتی از دینی،
 دقیق تعبیرِ به زیرا ؛کنیم پرسش سینما ماهیت از دیگر بار باید و شود ارائه سینما از جدیدی تعریف
 دوران این در و است شده آغاز بشر حیات در ای تازه عصر اسالمی انقالب وقوع با ،آوینی شهید
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 هرچیز و جدید دینی سینمای. کنیم تعریف نو از چیز همه با را خودمان نسبت است الزم جدید،
 درستی به سازی تمدن فرایند وگرنه برآید آن از و بگنجد انقالب متن و بطن در باید تنها دیگر،
 .گرفت نخواهد صورت

 پژوهش ۀنيشيپ

با موضوع مرتبط است.  یبر چند نمونه پژوهش علم یاجمال یبخش، غرض تنها مرور یندر ا
 یدچون شه یگرید یشمنداناند یاز سو یفراوان یغن یها یدگاهد ینید ینمایس ینۀالبته در زم

 ینوروز یاحسان و مصطف یاری،دوست، اسفند یهنم یراحسان،م ی،مرحوم مددپور، معتمد ینی،آو
 .اند قاله نقش داشتهم یاصل یدۀا یریگ شکلو... صورت گرفته است که در 

 عنوان با را سوره دانشگاه در خود ارشد یکارشناس ۀنامانیپا( 5930) یجواد
 یرانیا ـ  یاسالم ینمایس یالگو ۀارئ و نید غیتبل در نمایس یهاتیظرف یبررس

 نمایس ۀرسان در امیپ انتقال یسازوکارها یبررس به پژوهش نیا در. است گذرانده
 با پژوهش نیا. است شده پرداخته ینید منظر از آن یمقدمات ینظر مالحظات و

. است گرفته صورت نظرانصاحب از یریگ مصاحبه و یاکتابخانه ۀمطالع روش
 از ینظر یمدل وشده  ییشناسا ینید ینمایس مبحث بر یاگونه مقدمه اتیادب
 .است شده ارائه نمایس ۀرسان در معنا انتقال ندیفرا

که خود  ،در رسانه نید یریتصو انیبعنوان  با ی( در کتاب593۱فر )یمیفه
 یهارسانه نیعنوان کارآمدتربه نمایو س ونیزیتلو ۀدربار یا هاز مطالع یبخش
زبان  ۀاز بحث دربار ریغ د،یآیبه حساب م ریاخ یهامدرن در سال یجمع

و  نمایس نیب ینسبت افتنی یو الزامات و سواد خاص آن، در پ ریمشترک تصو
 چه تا دیجد یها رسانه کند نییتب تا کردهکتاب تالش  نیدر ا یاست. و ونیزیتلو
 نیچن مطالعه نیا ریمس دررا انتقال بدهند.  ما یبوم فرهنگ یهاامیپ و میمفاه حد
 مدرن یارسانه سکوالر تیماه کردندگرگون ازمندین رانیا که شده یریگجهینت
 یهنر اتیتجرب کنار در یعلم تالش هدف، نیا به دنیرس و است ینید یتیماه به

 برقرار رسانه یفن و یهنر تیماه و هاارزش نیا انیم یذات یارابطه بتوان تا است
 کرد.

 دیتول یبرا کند یعنوان م لمیف ینیمطالعات د( در کتاب 5937) رخندانیم
مطلوب  لمیتحقق ف یبرا ینظر یهانهیزم سیسأت ازمندین لم،یف ۀباردر ینیدانش د

با  لمیف یمحتوا لیتحل یشناسدر کتاب خود به روش ی. ومیهست نیاز منظر د
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را  ونیزیدر تلو سمینیفم ۀمطالع یبرا یاوهیو ش کند یمساختارگرا اشاره  یمنطق
در  تیو روا دیگشا یم لمیف ینید یۀدر مبحث نظر یباب نیهمچن کند؛ یم یمعرف

. کند یم نییتب ینید یرا از منظر لمیدر ف تیتحول شخص ۀدیمقدس و ا خیژانر تار
 .است کتاب نیا مباحث گرید از لمیف نمونهو نقد سه  یقیفقه موس

 مورد موضوع ۀنیزم در ،نمایس و نید نام با خود کتاب در( 5969) مددپور
 نید ۀرابط هکرد یسع کتاب نیا در مددپور. کرده است قیتحق مطالعه نیا یبررس
 و یصور یمبان همچون یمقوالت به یبررس نیا در و ندک یبررس هفتم هنر با را

و  یینمایس لیتحل ای یفلسف شبه توهم نما،یس یمعنو حکمت ،ینید ینمایس یمعنو
در  نیهمچون انکشاف عالم د یبه موضوعات یدست بپردازد. و نیاز ا یموضوعات
 است. همچنانه در مقام محاکات توجه کرد ایک یحاتم ینمایو س یینمایجهان س

 شده یدر آن بررس نمایو س نیرابطه، تعامل و نسبت د دْیآ یبرمکه از نام کتاب 
 یاصل ۀاست که مسئل موضوع نیا یایخود گو «نمایس»بر  «نید» ۀاست و تقدم کلم

 عنوان به نما،یس کهکند  این را بررسی می کتاب واقع در. است نید سندهینو
 و یاصل ای دهیپد عنوان به ن،ید با تواند یم چگونه یرضروریغ و یفرع ای دهیپد

 .کند برقرار تعامل یضرور
 مشترک مخرج که ی داردهنر مختلف یها هنیزم در زیادی فاتیتأل مددپور

 و جینتا به و در این آثار است یعیش اسالم قواعد با هنر مطابقت لزوم آنها یتمام
 در را قاتیتحق نیا جینتا و دهیرس نید با نمایس ارتباط ربارۀد یتوجه جالبِ یآرا

 به کتاب نیا در او. است کرده منتشر (596۱)ی اشراق ینمایس نام اب یگرید کتاب
 ریمس نیا در و است الزم ینید ینمایس تحقق یبرا که پردازد یم یاتیضرور انیب
 .است برده فراوان ۀبهر ینیآو دیشه یآرا و تجربه از

 یبرا ،یاسالم عرفان در یشناسییبایز یمبان کتاب در زین( 5939تابش )
 .را سامان داده است ینظر یتالش یعرفان یشناس ییبایز یمبان ۀاز چهر ییگشا افق
 ینیقیادراک  نیکه برتر یوح یِاری را به یعرفان یشناس ییبایز ،در کتاب خود یو

 یمباناست. کتاب  کرده نییو تب فیبخش در آثار عارفان است، توص و معرفت
 اصول و مبانی کوشیده تحقیقی است که اثر یک ی،در عرفان اسالم شناسی یباییز

 دارد، سنَّت و کتاب در ریشه که را مسلمان عارفان آثار در شناسی زیبایی علمی
 چهار در عمده طور به نوشتار، این در شده مطرح مبانی. کند بررسی و استخراج
 شناختی ارزش و شناختی معرفت شناختی، هستی معناشناختی، مبانی گروه
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 ساختاری با و جداگانه فصلی قالب در مبنا هر تا شده تالش و اند شده دهی سازمان
 .شود بررسی منطقی
 یاز منظر ییاستعال ینمایس(، در کتاب خود با عنوان 5969) دریریش پل

 یسبک ،ریاخ یها است. در سال کرده یرا بررس ینید ینمایموضوع س ،یراسالمیغ
گوناگون  یها با فرهنگ یو هنرمندان است دهیبه ظهور رس «ییسبک استعال» نامِ به
 افتندیقرن در نیا لیشناسان در اوا اند. مردم از آن سود جسته یامر قدس انیب یبرا

 انیب یبرا یمشابه یها به هم، از روش ارتباط یب یها با فرهنگ یکه هنرمندان
 یها با فرهنگ یانساز فیلم زین نمایاند. در س گرفته مشابه بهره یعواطف معنو

 ییاستعال تاًیماه سبک نیا. اند آورده وجود به را یکسانی ییتلف سبک استعالمخ
 .دهد یم نشان «متعال» به تقرب یبرا را یراه اما ؛ستین یمذهب ای

 عرصۀ است آن بر «برسون» و «یردرا»، «اوزو» یعنیساز بزرگ  یلمآثار سه ف یلبا تحل یدرشر
 را پرسش این غیرمستقیم طوربه کتاب مختلف فصول در وی. کند بررسی را سینما در دینی هنر

 و شکل هر یا است ایویژه صورت مستلزم هنر عرصۀ در دینی مفاهیم طرح آیا» که سازد می مطرح
 «دارد؟ را مفاهیم نوع این ارائۀ قابلیت صورتی
 از تا کوشد می و دهد می اهمیت شناسی نشانه به سازان فیلم این آثار تفسیر و تأویل در شریدر 
 او، نگاه از. کند تبیین را آنان استعالیی سبک آثار، این صورت در دینی نمادهای شناسایی طریق

 در که است آن صورت و سبک بلکه نیست؛ بودن معنوی یا دینی نشانۀ فیلم داستان یا موضوع
 .کند یم ینیدیرغ یا ینیرا د یلمف محتوا، و ماده با اتحاد و هماهنگی

و افکار  آرا در جوجست: ندهیآ یها افق و نمایس کتاب در ،(5966) این یمعزز
و برداشت خود،  دگاهیاز د ینیتفکرات مختلف آو یبر بررس عالوه ،ینیآو دیشه

ت را بحث از تقابل سنَّ ینیآو یاصل ۀ. او اصوالً دغدغپردازد یم زین نمایبه بحث س
 دیگو ی. او مداند ینوع م نیاز هم زیاو را ن یینمایس یها یو بررس داند یم تهیو مدرن

تمدن غرب،  خیاز تار یرا بخش نمایکه او س دینیب یم ینیآو یها که در نوشته
 دیجد یبرآمده از تکنولوژ یصنعت یها از رسانه یکیاز هنر مدرن و  یبخش
ذاتاً به فرهنگ غرب تعلق دارد، در آنجا  نمایکه س کند یم دیتأک نیبنابرا ؛داند یم

فرهنگ  یدستاوردها گرید همراهِ ها بعد، به و رشد کرده و سال افتهی تیموجود
 ۀآنچه دربار ۀبه هم نما،یس ۀپس در بحث دربار است؛ مدرن به کشور ما وارد شده

 نهیزم را از پس نمایو س کند یو فرهنگ مالزم با آن در ذهن دارد، رجوع م تهیمدرن
 نیا در ینیآو دیشه یآرا لیتحل ۀجیدرنت. کند یجدا نم اش یفرهنگ ۀو سابق
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 دیگو یارائه دهد و م نمایاز س یدیجد فیکه تعر داند یالزم م این یمعزز ،کتاب
 .میپرسش کن نمایس تیاز ماه گریبار د دیبا

 

 هياول ميمفاه و فیتعار

 یدمسلمان، با یشمنداناز منظر اند یند یفخصوص تعر بهمرتبط با بحث،  یفتعار یاناز ب پیش
غلط و  یبیو ترک یرتعب «ینید ینمایس» یرتعب ،یند یاشاره شود که با توجه به گستره و قلمرو مفهوم

و  یقدق تبیین. بریم یو به کار م پذیریم میبا اغماض آن را  یجغلط را یک ۀمثاب ناقص است که به
ست. در واقع ممکن ا «ینمطلوب از منظر د ینمایس» تر یقدق یربا تعب «ینید ینمایس»مفهوم  یعلم

 ؛(5963 ی،)آذر وجه من خصوص و عموم نه و است مطلق خصوص و عموم رسانهْ و دین نسبت
 یک ۀمثاب به ینمااز س ینه آنکه بخش ؛کامل دارد یپوشان هم ینمانسبت به س یند یعنی
توان  ینم ،سخن یگرشود. به د یفداخل آن تعر یگرد یو بخش ،ینخارج از د ۀسانرـ  صنعت رـهن
 یوصف یبلذا ترک ؛است ینیدیرکه غ ینماییس یکوجود دارد و  ینید ینمایس یککه  یرفتپذ
 هنر چون مباحثی زیرمجموعۀ تواند می دینی سینمای اینکه با. یستن یمناسب یبترک ینید ینمایس

 موضوع گویای معنایی ترکیب این ولی د،گیر قرار دینی رسانۀ و دینی اقتضائات با فناوری دینی،
 متناسب سینمای آن تبعِ به وسانه رـ  صنعت رـهن صاحب دین، شود گفته که است آن مناسبْ و نیست

 .است خود با
افتاده است: در  یرکانهمغرضانه و ز یچیده،پ یاربس یاتفاق ینیْدر عالم د ینماس یتبحث از ماه در

همان روشنفکران  ؛یافتندموضوع را در ینا یحیتبه مس نانیّو متد ها یشابتدا کش یحی،غرب مس
در  یعموم های یاستاز س یساییکل یها آموزه ییمنجر به جدا یشانا های یمکه تصم یحیمس ینید

 ینمایس»بار عبارت  یناول یبرا ،محو شود یزن یکاناز وات یساشد و نگذاشتند کل یغرب ۀجامع ۀادار
 آن در و تحدید واتیکان در مسیحیت پایگاه و سنگر آخرین که گونه همان تا دندکر جعل را «ینید

 «دینی سینمای» عنوان با مفهومی به نیز سینما در دینی های آموزه پایگاه و ملجأ آخرین شد، خالصه
 نظر و بحث «دینی سینمای» دربارۀ غرب در که هستیم آن شاهد امروز اگر بنابراین ؛شود محدود
 عرصۀ در دین حفظ برای نمتدیّ غرب سنگر آخرین این که است دلیل این به است، فراوان

 همین بخواهیم نیز ما ایران، اسالمی جامعۀ در امروز اگر که کنیم فرض مالحظه این با .سینماست
 مفهوم این فراگیری و دینی عالم در سینما حضور خود دست با واقع در بگیریم، پیش در را راهبرد

 ؛(5963)کلهر،  ایم داده تقلیل مذهبی مباحث با مرتبط مضامین و موضوعات با هایی فیلم به صرفاً را
 ینماییبلکه ما س ؛یستمفهوم ن ینبه ا یحیمس یکردبحث رو یندر ا ینید ینمایمراد ما از س بنابراین
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رسانۀ » یا «ینید ینمایس» یر. تعبیابد یتحقق م یشئون آن در عالم اسالم یکه تمام کنیم یرا مراد م
 5990 ۀکه در کشور ما در اواخر ده (5963 میرخندان،) است یواردات یریمنظر تعب یناز ا «ینید

 .(5963وارد کشور شد )کلهر، 
 در واقع در ببریم، کار به را تعبیر این ما اگر دینی، سینمای تعبیر نپذیرفتن یا پذیرفتن از جدا
ایم  بیان کرده و دارد وجود نیز «دینیرغی سینمای» که ایم پذیرفته فرض پیش صورت به و آن کنار
 دیگر نهادهای کنار در نهادی دینْ ،غربی متجدد عالم در. نیست ناپسندی امر لزوماً امر این که
 دینی مضمون که فیلمی فقط و فقط اگر بنابراین ؛باشد داشته ورود چیز همه در نیست قرار و است
 غیردینی باید را دیگر مضامین که است این معنایی چنین فرض پیش آید، شمار به دینی دارد،
 به امر این از و اند شده جدا دین از علوم و معارف مختلف های ساحت غرب در هک چنان. دانست

 تقلیل مفهوم به زدایی دین لکن ؛نیست دین با ضدیت موضوع این ظاهراً. شود می تعبیر سکوالریسم
 توانید می شما که است این ،برداشت این تبعات از. است «گذاشتن پرانتز درون را دین» و دین
و  (5963 میرخندان،) باشید داشته نیز «ضددینی سینمای» حتی و «غیردینی سینمای» ،«دینی سینمای»

 ینیو بلکه ضدد یردینیغ های یلمف «یاجتماع ینمایس»چون  ای کننده یهظاهر توج به یِبا پوشش اسام
 .یدبساز یزن

 

 نید

 یناست. بحث از د یند، مفهوم دکر یینتب یدبا ینید ینمایکه در بحث از س یمفهوم ینتر مهم
است که در ادامه،  یاز مباحث خرد و کالن یاریبس یبنا آن، سنگ یقتحق یینتب یو تالش برا

 ینید ینمایاز ورود به بحث س یشبا رجوع به آن مشخص خواهد شد. پ یاتاز جزئ یاریبس یفتکل
 یفمرتبط با موضوع بحث، تعر یممفاه یرو مانند ساشود روشن  یند ۀمنظور و مراد از واژ یدبا

 یناز د یفوجود دارد که تعر یزن یضرور یازن ینا عالوه، ؛ بهدشومفهوم ارائه  یناز ا یروشن
 .شود خود جدا یحظاهراً صح یفتعار یرآن از سا یلاص یمعنا به

 دین، از منظور بلکه ؛است شده تحریف الهی ادیان نه و بشری و خرافی ادیان نه دین، از مراد
 مبنای بنابراین ؛است مانده مصون تحریف از و گرفته سرچشمه وحی از که است اسالم مبین دین

 .است گرفته قرار معاصر مسلمان متفکران آرای و نظر پایۀ بر دین تعریف
 فردی زوایای از برخی به منحصر و عدیبُ تک نگاه صرفاً اسالم معارف ،شناسان اسالم نگاه از
 فرامین و احکام اخالق، انسان، ای اندیشه و فکری زیربناهای همان یعنی عقاید شامل بلکه ؛نیست
 به گویی پاسخ براساس بندی تقسیم این هک چنان است؛ اجتماعی و فردی مختلف سطوح در عملی
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 نیز اسالم معارف جهت همین به و گرفته شکل رفتار و فکر روح، عدبُ سه در انسان اساسی نیازهای
اگر  ؛ بنابراین(599 :9: ج5991 ،ی)مطهر اند داده گسترش ها حوزه این همۀ به را خود جامعیت
 از ای شبکه در ،است تصویر واجد که را ای رسانه هر یا و را دین منظرمطلوب از  ینمایتحقق س
 هم رفتاری و فکری روحانی، عدبُ سه این متنبه و متوجه باید ناچار به ،کنیم درک انسانی ارتباطات

 و باشیم( فیلم)تماشاگران  هنری اثر مخاطبان یا و مخاطب در هم و( ساز فیلم) هنری اثر ۀسازند در
 .ندانیم انسان استعدادهای از خاصی عدبُ به منحصر را فیلم ثیرأت حوزۀ

 و علمی وردآ ره بر آن شمول و دین گسترۀ و قلمرو تبیین در نیز)ره( جعفری محمدتقی عالمه
 هستی جهان با خدا، با خودش، با)ارتباط  انسان ارتباطات ۀچهارگان انواع بیان از پس بشر فرهنگی

 و تنظیم برای برداری بهره قابل که ای پدیده و حقیقت هر»: آورد می چنین( خودش نوع همبا  و
 محسوب دین جزء اسالم دیدگاه از ،باشد مزبور ۀچهارگان ارتباطات در انسانی حیات اصالح
 پیشروِ معنای به فرهنگ هنر، اخالق، حقوق، اقتصاد، سیاست، بینی، جهان علم، درنتیجه... گردد می
 دین از یئجز باشد،ه داشت تأثیر مزبور امور اصالح و تنظیم در نحوی به آنچه ۀهم و صنعت آن،
 ،ی)نصر «داند می را آن باشد داشته دین از اطالعی که کسی هر که است حقیقتی این. است اسالم
 یرا برا نظری یارچوبهچ توان یم ینید ینمایمالحظه در مبحث س ینبا ا .(717 -719: 5993
خود را  نظری بنای و کرد ترسیم سینما بومی مطالعات حوزۀ در الزم مفاهیم تبیین به بخشیدن سامان

 در معنا انتقال سازوکار و نحوه به ما توجه حاصل که ای چهارگانه ارتباطات این. ردک یسسأت
طور  و به سینما محیط در معنا و پیام انتقال تبیین و تحلیل برای مناسب محملی است، دینی جهانی

رو ارتباط  یناز ا ؛آورد یما فراهم م یتماشاگران را برا یمتحرک برا یرتصو یشخاص نما
 یآفاق یرس او، ارتباط او با خداوند و ارتباط او با عالم خلق و یانفس یرس یریتعب با خود و به ینماگرس

او  یبرا ی،اثر هنر یددر تول یکه در مقام خلق ثانو یارتباط او با مخاطب اثر هنر یتاو و درنها
و واژگان  یممفاه یرتا سا کند یرا فراهم م ینیدر عالم د یمفهوم یمنکشف شده است، بستر

 .یمکن یو بازخوان یفبستر بازتعر ینرا در ا ینماگون س منظومه
 متجلَّی را معیّنی اصول و حقایق وحیْ طریق از که دانست آسمانی سرآغازی توان می را دین

 های آموزه بر مشتمل دین، این. دهد می تشکیل را سنَّت اصول، آن کارگیری به و اطالق و سازد می
 به که است ای وسیله بر مشتمل نیز و توهم و مطلق واقعیت یا باطل و حق میان تمایز دربارۀ بنیادین
 سینمای عالم در سینماگر ،دید این با. سازد متصل حق حضرت به را خویشتن دهد می امکان آدمی
 بدون دیگر تعبیر به. بپردازد هنری اثر خلق به معنا عالم به اتصال و وحی از فارغ تواند نمی دینی
 خلق هنری اثری و هدد صورت کشفی خلق عالم در دتوان نمی ،است مطلق که امر عالم به اتصال
 و ثانویه خلق مقام در خلق همان ،شود می تعبیر هنری اثر خلق به آن از اغماض با آنچه البته. کند
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 .است الهی ارادۀ امتداد در
و  یناموس اله یانم یوندحاصل پ اش، ینیزم یللحاظ تج به یند (5965) نصر یدگاهاز د

 یابد یخاص تحقق م یبشر 5وعاء یکهمواره در پرتو  یاله یتاست؛ چرا که مش یجماعت بشر
 یانکه در م یصورت به ؛است ینقش و نشان ناموس اله کنندۀ یافتدر ی،اله یتکه بنابر آن مش

 .(۱9: 5965 ،)نصر است یوندپ ینو مولود ا شود یمختلف شناخته م یها ها و فرهنگ ملت
 ۀرسان طریق از معنا انتقال سازوکار و ساختار در نسبی و مطلق امر فهم قراردادن فرض پیش با
 عالم در انسانی ارتباطات مفهومی ارچوبهچ به آن کردن ضمیمه و دینی سینمای آن تبعِ به و دینی
 ادامه در دینی سینمای تبیین برای مفیدی نتایج شد، نقل جعفری عالمه قول از این از پیش که دینی
 .شود می تکمیل دینی سینمای مبحث نظری مقدمات و شود می حاصل
 مقابل در جبهه دو کلی نگاهی در اسالم، از متعدد های خوانش تکثر و انشعابات میان از

 یا و باشد داشته وجود مشخصی مرز جبهه، دو این میان که نیست چنین و اند بسته صف یکدیگر
 و زاده رویکردْ دو این از هرکدام. باشد خاص ای دوره و عصر یا زمان به منحصر مرزبندی این

ها،  احکام و گزاره یات،جزئ یاریدر بس یکرددو رو ینهستند. ا یادو نوع نگاه متفاوت به دن محصول
 آخرین در)ره( خمینی امام بیان در رویکرد دو این. است متفاوت هایشان اولویت ولی ؛هستند یکی
 .اند شده تعبیر آمریکایی اسالم و محمدی ناب اسالم به ایشان، مبارک عمر های سال

 ینوع و به یکرددو رو ینا ۀگسترد یزاتتما یینتب یبرا یچند ورق، مجال ینا طبیعتاً
 این پژوهش،در موضوع  اما ؛آنها ندارد یاتجزئ ۀآنها و بحث دربار یانکردن تفاوت م یزهتئور
 دو این تفاوت اند داشته سعی اندیشمندان برخی اخیر های سال در :گفت یمعن ینتوان با اتکا به ا یم

 نیز انقالبی مسلمانان و تجددمآب مسلمانان. نندک بندی صورت نیز تجدد و تسنَّ ۀدوگان با را نگاه
 به توجه ضرورت ،هست آنچه اما ؛هاست بندی صورت دست همین از دیگری متفاوت و کلی تبیین
 تفاوت بی را آرمان نبودِ یا وجود تا کند غافل آن از را ما نباید آرمان از دوری که است واقعیت این

 های آموزه براساس که بود خواهد سینمایی دین، منظر از مطلوب سینمای شک، بدون. بینگاریم
 در هایی تفاوت دینی سینمای صورت در ثبات این اگر حال .باشد گرفته شکل ناب، اسالم پایدار
. بود خواهدپذیرفتنی  بدهد، اجازه شریعت که حدودی تا تفاوت این ،کند پیدا ظاهر و پوسته الیۀ
 خویش محوری دال را مظلومان نفعِ به جهان، های عدالتی بی و ظلم علیه قیام که اسالمی مثال برای
 این تواند می سینمایی متفاوت های بیان با اطالق دارای ارزش یک به پرداختن در ،باشده گرفت
 شک یب منظر این از ؛ بنابراینکند دعوت ارزش آن به را ملل سایر و دکن تبلیغ و ترویج را ارزش
 و تکفیر و تحجر اسالم نیست؛ ها طلبی عافیت و ها تفاوتی بی اسالم دین، نظر از مطلوب سینمای
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 و جغرافیایی مرزهای به محدود اسالم نیست؛ هم گرا اباحه و گرا صوفی اسالمی یا نمایی مقدس
 است نکته این یادآوری مبحث، این از مراد ،هرحال در... . و نیست فردگرا اسالم نیست؛ فرهنگی

 ناب اسالم معنای به موارد، تمامی در دبای اسالمی، سینمای آن، تبعِ به و اسالم از تعریف در که
رده آو نظر در ،هستند شمول جهان و تکوینی و فطری که دینی های ش ارز تمامی و شود رجوع
 افتد می... و تکنیکی و فلسفی های وتاب پیچ دام در ما، سینمایی مباحث صورت، این غیر در ؛شوند
 .داشت نخواهد چندانی کارآمدی عمل، در و

 ینید ینمايس بحث مدخل

 نظری مباحث چه سینما حوزۀ در که شود بررسی باید ابتدا دینی، سینمای بحث به ورود برای
 نه و دین تمامیت با تعامالتی چه نظری مباحث این بررسی شود که سپس ؛وجود دارد یا رشته یانم

 چه به تعامل این در و کنند می برقرار فقهی های دستورالعمل یا دینی های ارزش برخی فقط
 .شوند می دچار هایی دگرگونی
 نظری مبادی جزء هنر فلسفۀ های سرفصل علمی، رایج روال طبق سینما حوزۀ در بحث در
 باید بلکه ؛شوند نمی بحث علم آن خود در علمی هر مبادی که دانیم می و آید می حساب به بحث
 فرض پیش طور به یا و باشیم کرده گیری موضع مبادی این دربارۀ دیگری علم در و آن از تر پیش
 بحث موردنظر علم درون در خود گیری موضع یا فرض براساس سپس .باشید پذیرفته را مبانی آن
که  رسد یبه نظر م یم،کن یفبازتعر ینید یکردبا رو یمرا اگر بخواه ینماس یمباحث نظر اما .کنیم

 یفلسف یکردیبا رو یصبغه و جنبۀ حِکَم یک یدبلکه با ، کافی نیستند؛هنر ۀفلسف یها سرفصل
 ینما. مباحث حوزۀ سیردمدنظر قرار گ یزن یو صبغۀ فقه یکردمباحث رو یهمراه شود و در برخ

زیر که  یاست مباحث گونه ینخواهند کرد. هم یداکنند، با فلسفۀ هنر نسبت پ یداپ یجنبۀ فلسف یوقت
به مباحث هنر  ی. به هر صورت در ادامه، هرگونه مرورگیرد یشکل م ینمااز س یا فهم رسانه عنوان
 ؛بود خواهد ینماعنوان مطالعات س با یا شده یبوم دانش مبانی و مبادی نقش در واقع در یاسالم
و  یددانش جد یریگ و شکل تدوین چگونگیاز  هایی نمونهزیر  یاه مثال پاسخ به پرسش یبرا
 :خواهد بود ینمابا عنوان مطالعات س یا رشته ینمطالعات ب ۀحوز یسسأت

که  یمذهبـ  یخیژانر تار های یرشاخهاز ز یکی« )مقدس یختار» ینۀدر زم یساز فیلمهنگام  
اگر  یاو  یر؟خ یا یمدست ببر یخدر تار توانیم یم یا( آشود یبرشمرده م یخیژانر تار یرشاخۀز

قرار  یشود و در کالبد اثر هنر یاز کجا صادر م معنااست؟  یامر شدن ینا یزانا چه مممکن است ت
 با فرامتن برقرار یچه ارتباط یمتن اثر هنر یرد؟گ یخوانش مخاطب از اثر چگونه شکل م گیرد؟ یم

منجر  ییثر است؟ چه استعدادهاؤم دارد، یاثر هنر ی که مخاطب ازلف در خوانشؤم یاکند؟ آ می
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 و سلوک برای اساساً و چیست تخیل جایگاهشود؟  می یساز و اخالق دگرگون یاثر هنر به خلق
 از هنری شاخۀ و سطح کدام در سلوک و اعتقاد این خیر؟ یا هستیم قائل جایگاهی هنرمند اعتقاد
 یکیاگر  یرد؟مدنظر قرار گ یدو...( با یکارگردان یگری،باز نویسی، یلمنامهف یقی،)موس یساز فیلم
هم  یگرانباز یدبا یاآ شود؟ ینباشند، چه م یهاعتقاد و سلوک باشند و بق ینا یموارد دارا یناز ا

 ینمعصوم ۀائم یا یتمفهوم وال بارۀکه هنرمند در یماساساً معتقد یاباشند؟ آه داشت ییباورها
 ۀچهر یشما نسبت به نما یکالم یمبان یر؟خ یاباشد  داشته یقضاوت یا یدگاهد یدالسالم( با یهم)عل

 دارد؟ و.... یدگاهیالسالم( چه د یهمعصوم )عل

 اسالم نید ساختار یبند دسته

 ید،اسالم، اسالم به سه بخش عقا ینساختار د یبند آن است که در دسته یبعد ینظر مقدمۀ
. در دنگیر یقرار م یکل ۀمعارف اسالم، عمدتاً در سه مقول بنابراین ؛شود یم یماخالق و احکام تقس

آن در امر  یریکارگ سهولت به یزو ن بندی یمتقس ینا یریو فراگ یتجامع دلیل به پژوهش ینا
 یبند دسته یناز ا ینماس ۀمطالع یبرا ،مناسب یو نظر یارچوب مفهومهچ یستأس یتپژوهش و قابل

 دین کلیت از ای ساده مدل. گرفت نظر در را گانه سه مدلی توان می ،اساس ین. بر اشود یاستفاده م
 مدل این. سازد می محقق ما برای را دین منظر از ها پدیده تحلیل قابلیت سطح سه در که اسالم
 نوشتار مدعای برای نظری مدل و دپذیر انجام بهتر هرچه آتی موضوعات تبیین تا کند می کمک
 ترکیب و ادغام با ساحتی سه مدل این چگونه که دید خواهید ادامه در. شود تکمیل و ترسیم حاضر

 ارچوبهچ ،خلق عالم و امر عالم بودن نسبی و مطلق از فهم و انسانی ۀچهارگان ارتباطات فهم با
 .داد خواهد ما به دینی سینمای بازتعریف و ترسیم برای مستحکمی مفهومی

 دیعقا

هر  یفۀکه وظ یزهاییچ یعنی یدمعتقد است اصول عقا یمطهر یدکه اشاره شد، شه طور همان
انسان است، از  ۀبرعهد ینهزم ینکه در ا یآنهاست و کار ۀدربار یدهعق یلتحص ۀفرد کوشش دربار

 یتهستند که وضع ییها گزاره ،یدعقا .(99 :7، ج5991 ،ی)مطهر است یو علم یقینوع کار تحق
ها  به آن گزاره یدبا یو هر مسلمان کنند یانسان را در جهان مشخص م یتجهان و وضع یکل

 ین. ادارد ینید ییو باورها یدعقا یمسلمان ینماگرهر س ،مالحظه ینباشد. با ا اعتقاد داشته شناخت و
 های آموزهو  یقبه حقا یحداکثر یدتا عقا یحداقل یداز عقا یفیدر ط یافته، رسوب یدعقا یاباورها 
اسالم با  یند یها انطباق آموزه حکمِ بلکه به ،مسلمان ینماگرتنها س است. نه کردنیتصور دینی،

چه مسلمان وچه  ساز فیلمهر  یو باورها برا یدعقا یبند یفط ینهر انسان، ا نییفطرت و خلقت تکو
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 .یابد می یانسرکند، ای که خلق می یدراثر هنر ساز فیلمونوع نگاه وباور هر  استمسلمان مطرح ریغ

 اخالق

 ملکه یعنی راسخ و پایدار صفت معنی هب لغت در خلق»: گفت توان می اخالق معنی بیان در
 به اختصاصی ،اخالق لغوی معنای. شود می اطالق صفات گونه این مجموعۀ به اخالق و است
 اصطالحی، معنای در اما ؛شود می نیز ناپسند و زشت صفات شامل و نداشته پسندیده و نیکو صفات
 صفت مثالً ؛رود می کار به پسندیده و نیک افعال و صفات درمورد صرفاً اخالق واژۀ گاهی

 .(59: 5993 ،)مصباح «شود می نامیده غیراخالقی صفت که دزدی و اخالقی صفت که ایثارگری
تکامل  است. هدف اخالقْ یلو کسب فضا یلنفس، زدودن رذا یتترب یدار چگونگ عهده ،اخالق
منظور  را به یو ،است که خداوند متعال یاو به درجات یاخالق های یلتفض یتانسان و تمام یو تعال
 ست.ا یدهآفرآنها  به یدنرس

را در  یگرانتعامل مسلمان با خود و د ۀکه نحو یمند مجموعه افعال قاعده ،یگرد یرتعب به
 پشتکار، صداقت، مانند صفاتی. دهد یم یلرا تشک یاخالق اسالم کند، یمشخص م یزندگ

 و خود با رفتار رد راآنها  باید مسلمان که هستند معیارهایی...، و محبت خیرخواهی، اخالص،
 و فردی اخالق مانند د؛شو می تقسیم تری کوچک های دسته به گاه اخالق. کند رعایت دیگران
 اخالق خانوادگی، اخالق مانند هایی دسته به قلمرو و حیطه برحسب نیز گاه. اجتماعی اخالق

 مند قاعده افعال ۀمجموع را اخالق کهرو  آن از. شود می تقسیم... و سیاسی اخالق تحصیلی،
 این سینما زیرا ؛شود می برقرار سینما تبعِ آن به و تصویر دارای ۀرسان با نسبتی کنیم، می تعریف
 و ها آموزه با شده تنظیم قواعد بر رفتار این اگر حال. باشد انسانی رفتار نمایشگاه که رددا را قابلیت
 و اخالق گاه تجلی و نمایشگاه سینما معنا یک به بالعکس، و باشند استوار دینی های ارزش

 .بود خواهد انسانی اجتماع یک از نمایندگی به اجتماع آحاد و افراد های بداخالقی
 

 احکام

 یامکروه، حرام  که در قالب واجب، مستحب، مباح، هستند یاز معارف اسالم یبخش ،احکام
 :دنشو یم یمتقس« معامالت»و « عبادات» ۀبه دو دست ی. احکام اسالمدنشو یم یانو باطل ب یحصح

. ندنک یم انیب راآنها  تیفیک و یاسالم یها که انواع عبادت اند از احکام یبخش ،عبادات

 ؛...و حج زکات، خمس، روزه، نماز، :از اند عبارت اسالم در مهم عبادات
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... و یتجار ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیکه ناظر به امور س اند از احکام یمعامالت، بخش

 .هستند
 

 
 اسالم دین کلیت از ساختاری الیۀ سه مدل :1 ۀشمار شکل

. است شده تشکیل پیرامون دو و هسته یک از اسالم دین کلیت که دهد می نشان ساده مدل این
 و هنرمند دینی باور با و عقیدتی تحلیل سطح با ،مدل این هستۀ در و اصلی و درونی الیۀ در

 رفتار نمایشِ حوزۀ در اخالق یعنی ،دوم تحلیل سطح با میانی الیۀ در. هستیم مواجه فیلم مخاطبان
 های پدیده بر حاکم فقهی قوانین و قواعد ،سوم تحلیل سطح در و مواجهیم فیلم در دینی
 .کنیم می تحلیل را سینما درآنها  نمایش نحوۀ و شرایط و شده داده نمایش
. کند می برقرار تناظر یگرید یها گانه گانه با سه سه ینا ین،مطلوب از منظر د ینمایبحث س در
 یرنوع و سا انسان با خدا، خود، هم یعالمه جعفر یدگاهانسان از د ۀارتباطات چهارگان ۀیندر زم

 عقاید

 اخالق

احکام  
 (قوانین)
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ساختار  یا ینهزم یها گانه سه ،ارتباط ینکند و در هرکدام از انواع ا می مخلوقات ارتباط برقرار
انسان  یاستعدادها یها گانه چون سه یگرید یها گانه ، با سهکرده یینکه شارع مقدس تع ین،د
 ۀگان سه یها و ساحت یلمتماشاگر ف ۀگان سه یاستعدادها ینما،در س یعنوان کنشگر اصل به ینماگرس

 یکسان سطوح در است و متناظر... یعتفرهنگ و طب ی،جمع یتهو یعنی ی،عالم انسان اجتماع
ها برقرار  گانه سه ینا یانکه م یارتباط و تناظر فراخورِ . در ادامه و بهکرد تحلیلتوان آنها را  می

به  ینیعالم د ۀدرج سه یکردرو یداز آن با یشاما پ ؛گردیم یبحث بازم ینبه ا دوبارهاست، 
 .شود تبیین نیزعالم خلق  یها یدهپد

 شهادت عالم و بيغ عالم

 و «غیب». است شهادت عالم و غیب عالم میان تفکیک اسالمی، شناسی جهان مهم های پایه از یکی
 و ادراک حوزۀ از که است چیزی غیب، از مقصود. است «آشکار» و «پنهان» معنای به «شهادت»

 معنای که شود می روشن اینجا از. است شدنی ادراک که شهادت برخالف باشد؛ خارج آگاهی
 ۀقو با خاص شخصی به نسبت واحدی ءشی است ممکن یعنی است؛ نسبی معنایی شهادت و غیب

 دشو تلقی شهادت دیگری اداراکی قوۀ با دیگر شخصی به نسبت و باشد غیب خاصی، ادراکی
 .(509: 5969 ،یسندگاناز نو ی)جمع

 از که است هستی از بخشی شناختی، جهان مباحث در غیب عالم از مقصود نکته، این به اتوجهب
 بخشی اسالمی، بینش در. شود درک نمی متعارف حسی ادراک با و است خارج بشر حواس حیطۀ
 از خارج موجودات و جهان های واقعیت همۀ که نیست چنین و است غیب انسان برای هستی از

 آموزۀ. یافت دستآنها  شناخت به حسی تجربۀ طریق از بتوان و باشد محسوس انسان، وجود
 وجود که دهد قرار می گرایی مادی مکاتب تمام مقابل در را اسالم شهادت، از غیب تفکیک
 حواس که هستند واقعیاتی آموزه، این براساس. کنند می انکار را نامحسوس و غیرمادی های واقعیت
 فرشتگان الهی، اقدس ذات. کند نمی پیدا تمام و تام شناخت و شود مین محیط آنها بر هرگز آدمی

 ویژگی نخستین را غیب به ایمان کریم قرآن. اند غیب عالم از هایی نمونه وحی، پدیدۀ و
 .داند می آدمیان یابی هدایت شرط پیش و پرهیزگاران
 عالم بلکه ؛دشو نمی محدود طبیعت عالم در هستی که معناست بدین شهادت، از غیب تفکیک
 که دارد وجود برتری عوالم و ستآنها ترین پست الواقع فی و هستی عوالم از یکی تنها محسوسات

 وجود اساسی های تفاوت شهادت و غیب عالم میان هرچند .)همان( آیند درنمی حسی ادراک به
 ای ریشه است، شهادت عالم در هرچه و است برقرار دو آن میان عمیقی و ناگسستنی رابطۀ دارد،
 نزد چیزی هر اصل و ریشه که دارد برمی پرده ژرف حقیقت این از قرآن. دارد غیب عالم در
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 ماورای جهان در که هستند حقیقتی فرودآمدۀ صورت واقع در طبیعی موجودات همۀ و خداست
 فوق آن دیگر بخش و است حقیقت از بخشی طبیعتْ دینی، نگاه در پس. دارند آشیانه طبیعت
 آن بر محیط و شهادت یا طبیعت نشئۀ با مرتبط است، عالم غیب که طبیعت فوق. است طبیعت
 های ویژگی به توجهاب خصوص به عالم، دو این ارتباط که شود می مطرح سؤال این اکنون. است
 ای نشئه علت مادی، کثرت از مبرا و محض خیر عالم چگونه ؛شود می تبیین چگونهآنها  متضاد
 .است آن ذاتی لوازم از شر و کثرت که است
 فوق با طبیعت ارتباط که است این طباطبایی عالمه و صدرالمتألهین افکار بررسی حاصل 
 به ربط عین بلکه غیب، نشئۀ به مربوط نه شهادت عالم و است حقیقی و تکوینی ارتباط یک طبیعت
 و ارزش ،غیب با ارتباط و وجودی کماالت میزانِ به طبیعت اجزای از هریک بنابراین ؛است آن

 ینگر،تدو یگر،بردار، بازیر)کارگردان، تصو ینماگرانسان س وجودی استعدادهای. دارد قداست
 .از این قبیل است (یلم)تماشاگر ف یآهنگساز و...( و وجود مخاطب اثر هنر

 است این کالم اصل است، پیوسته ارتباطی غیب، عالم با شهادت عالم میان ارتباط که رو آن از
 و غیب نشئۀ خصوصیات و وجود به توان می ،است محسوس آنچهدربارۀ  عقلی استدالل با که

 از کسی که زمانی آوینی شهید چرا که کند خطور ذهن به اگر. رسید غیب عالم حقایق از بعضی
 ،فراخواند)ره( خمینی امام اسرارالصاله مطالعۀ به را او ،دکر پرسش سینما عرصۀ به ورود دربارۀ او
 متحرک تصویر و آب شد، گفته آنچه مبنای بر. اندیشید مضامینی چنین در پاسخ حصول برای باید
 شهید که طور همان بلکه ؛نیست کاربرد فالن با و فرمول فالن از متشکل مایعی تنها دیگر آن،

 این با. است شده متبلور چنین عین، نشئۀ و عالم در که است متعالی حقیقتی آب ،گوید می آوینی
 فرا نهایت بی تا شود، می شناختهمدلول ـ  دال وار زنجیره ارتباط به شناسان نشانه نزد آنچه کالم،
 شدۀ ییکه ظهور عوالم شناسا ینماییس یررو، در تصو یناز ا؛ (1: 5969 ،پور یران)ا رفت خواهد

 یناش یسازیرباشد، چه تصو یعتعالم طب یها یدهمستند و ضبط پد یراست، چه تصو ینماگرس یکل
 که خودْ یافته یتجل یباطن ییمعنا از یباشد، در هر صورت ظاهر ینماگرس ۀیو وهم یلهمتخ ایاز قو
 در تکثر این به چیز چه اما کرد؛خواهد  ایجاد یزن را ینماییمتکثر مخاطب اثر س یها یلوأو ت یرتفس
 نیازمند یافتن پاسخش برای که است الیؤس این داد؟ خواهد آرایش و وحدت خوانش، و خلق
 .هستیم اسالمی حکمت منظر از باطنی امر و ظاهری امر بر حاکم قواعد از فلسفی فهمی
 

 باطن و ظاهر

 است همان ظاهرش. است باطنی و ظاهری دارای آنکه مگر ؛نیست وجود عالمِ در شیئی هیچ
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 های عقل کنند که را فقط کسانی درک می باطنش و است شدنی درک ها انسان ۀهم برای که
 حقیقت و باطن به رسیدن برای راهی عنوان به آن از و کنند نمی بسنده امور ظاهر به دارند و فروزان
 هر ،آن براساس که چنان ؛گرفت نظر در را ای گانه سه مدل توان می مبنا این بر. کنند می استفاده
 شامل این از بیش حتی و شود می باطن باطنِ و باطن ظاهر، الیۀ سه شامل خود آفرینش در ءشی

 یالگو یمهرچه بهتر مطالب و ترس یینتب برای یزمدل ن ین. اشود می گرفته نظر در متعدد بواطنی
 .کند یمطالعه به ما کمک م ینا یبرا یینها

 

 
دین منظر از اشیا شناسی هستی الیۀ سه : مدل۲ ۀشمار شکل  

 های یدهپد یابیارز یمتفاوت برا یلتا سه سطح تحل دکن یامکان را فراهم م ینا یراخ ۀساد مدل
 یتیمحدود گونه یچه بندی یمتقس ین. ایردما قرار گ یاردر اخت ینیدر عالم د ینمامختلف از جمله س

... و افعال اجتماعی، های پدیده مشاهده، قابلِ یانتزاع یممفاه ا،یاش یۀکل یلتحل یبرا تواند می ندارد و
 .ه شدگرفت بهره آن از اسالم دین ساختار بندی تقسیم در ،این از پیش که طور همان شود؛ استفاده

 باطنباطن

 باطن

 ظاهر
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 یدر عکس فرض به. دکن یم ینیبازب ای یشهاند ینرا با چن یاکه اش دیرا تصور کن یهنرمند ،حال
 یتمام به( 5967 ،)بارت 5ها یسلکس ۀمجموع یعبارت به یاها  بندد، دال می اساس صورت ینکه بر ا
از  یتلق ینگذشت. همآنها  از کنار یسرسر توان یاند و نم وصل یطوالن یتغا به ای یرهبه زنج

هنر و  یبرا یزن یگریو اقتضائات فراوان د دکنورو یرهنر را ز تواند یوجود است که بالقوه م
است: اگر  یرادیا ینچن یاقتضائات، تدارک پاسخ برا یناز ا یکیکند.  یجادانضمامات آن ا

ژرف بنگرد؟  ینرا چن یهست های یدهو پد یااش تواند یم یواقعاً چه کس ید،د ینرا چن یابناست اش
را  ینگیو آ سانی ینهمبحث آ ینی،باز هم با رجوع به همان فهم د ینی،مثال آو یکه برا یجاستا

نحو ارائه  ینرا بفهمد و آن را به بهتر یقآنکه بتواند حقا یصد البته که هنرمند برا .کند یمطرح م
باره قائل است که نفس انسان،  ینرا سلوک کرده باشد. مالصدرا در ا یهاز تزک یمراتب یدبا ،دکن

وجود  یول ؛باشد یقحقا ۀدهند انعکاس تواند یشده و پاک است و م یقلو ص ینهبالذات آ
)محقق  گردد یشناخت م ینمانع از ا ،شود یل مینفس و لوح محفوظ حا ینکه ب ییها حجاب
)باطن  یبعالم شهادت )ظاهر( و عالم غ یانم یکاست که تفک گفتنی .(۱09و  900: 5967 ،داماد

 یانهگرا تسنَّ های یافتره ینو همچن ییو مراتب مختص آن(، عمدتاً از منظر حکمت صدرا
عنوان  به ینظر یممفاه ینکارگرفتن ا مطالعه، سازگارکردن و به ینبرداشت شده است و رسالت ا

ذکر است که فهم  یانشا یناست. همچن ینماس ۀمباحث مرتبط با مطالع یرسا یارچوب مفهومهچ
و  یندر تدو یدجد ینگاه یدایشموجب پ ییابتدا یممفاه یرو سا یناز د یهال یهو ال یچندساحت

 .شود یم یبوم یکردیبا رو ینماس یدۀپد ینظر یلتحل
 

 یا درجه سه جهان

با تفکر ماقبل  یشرق یشۀهنر و اند ینو همچن یباستان یان( در ادیسم)دوآلییگرا دوگانه
با دکارت آغاز  یدجد ۀدر فلسف یسمطور مشخص، دوآل به یاست؛ ول داشته یانجر یونان یزیکیمتاف

گشت. در نظر دکارت، عالم از دو جوهر کامالً مستقل نفس  ینو علوم ما عج یدشد و با تمدن جد
از  یدوقطب یرتفس ینعد است. اماده، بُ یتو ماه است یشهنفس، اند یتماه است. یافته ینو ماده تکو
و  شود یدکارت آغاز م« من»غرب مدرن از  ۀفلسف یرااستوار است؛ ز یشناخت انسان ینیعالم بر دوب

 ی،)علم الهد است یو فان یو جسم ماد مرگ یو ب یرمادیتقل روح غمرکب از دو جوهر کامالً مس
مشکل ارتباط دو جوهر مستقل ذهن  تواند ینم یزدو جوهر ن ینشدن جوهر خدا به ا (. افزوده5969

                                                           
7 Lexis 
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نداشته باشند،  یکدیگربا  یمشترک یزچ یچه یءاگر دو ش ینوزا،اسپ قولِ به یرارا حل کند؛ ز ینو ع
که طبق شرح دکارت از آن دو جوهر  یزباشد و جوهر خدا ن یگریعلت د تواند یاز آن دو نم یکی
نقل از  هاسترول، ب ینبود )پاپک نخواهد یرگذارتأثآنها  مستقل است، در یو روان یجسمان
و  شدنی نیستجسم و روان انکار یجوهرها یوستگیاست که پ یحال در ین(. ا5969 ی،الهد علم

 کامل داشته باشد یگانگیو  یوستگیاست که نفس با بدن پ یمقتض یم،آنچنان که ما هست
 .(5969 ی،الهد )علم

 مادی های پدیده تحلیل برای را الیه سه یا ای درجه سه جهانی غربی عالم از متفاوت اسالم، عالم
 از و دینی هنر طرح اساس که است مفهومی همان ای، درجه سه جهان. کند می ارائه معنوی حتی و

 .است شده استوار آن بر سینما مطالعات حوزۀ در هنر ۀمثاب به سینما جمله
 

است؛ چرخش از  یدر گرو سه چرخش فلسف 5ای درجه سه جهان به دوقطبی عالم از چرخش
. یکیتشک یزبه تما یذات یزبه وجود، چرخش از کثرت به وحدت، چرخش از تما یتماه

فلسفه،  ۀتنها در حوز هستند که نه یاسالم یشۀاند یجیحاصل تطورات تدر ذکرشده، یها چرخش
رخ داده است. چرخش از  یخصوص عرفان اسالم و به یرتفس یث،اخالق، حد ۀبلکه در حوز

همزاد  یکیتشک یزبه تما یذات یزبه وجود با چرخش از کثرت به وحدت و چرخش از تما یتماه
 ۀفلسف در یاز مباحث اساس یطور خالصه برخ ها الزم است به چرخش ینا یحاست. در توض

  .7مرور شود یاسالم
و واحد وجود،  یشخص یقتکه حق است یننظر است ادم ینجاصدرا که در ا یۀنظر ۀخالص

همچون مقام  یو مقامات کند یم یصاحب مراتب است و به اطوار گوناگون و مراتب متفاضل تجل
 یرا شامل است. برخ یاسما و صفات حق، مقام عقول، مقام نفوس، مقام برزخ و مقام عالم جسمان

شدت و  یثمراتب وجود از ح شود یموجب م یناند و ا متقدم یگرمراتب د یمراتب وجود بر برخ
نقص/غنا و فقر( متفاوت شوند. اختالف مراتب وجود در عالم جسم به عوارض  ضعف )کمال و

                                                           
ها  بلکه همچون صورت ،مستقل یها عنوان ذات و موجودات نه به شود یم يدکأاصالت وجود، بر وحدت وجود ت ۀدر فلسف 7

 يریکارگ هب و يستندچندان مطرح ن یافته يتو تمام يّنمتع یها ذات یناند؛ بنابرا توجه وجود مورد یگانه يقتو شئون حق
 ۀفلسفه ناسازگار است. کانون فلسف ین( با روح ایقطب )در عالم چندقطب یا( و یعدانسان دوبُ عد )درهمچون بُ يمیمفاه

و مجزا از  يّناست و آنها ذوات متع يکیتشک یزموجودات تما یزبر رتبه و درجه است. تما یمبتن يکاصالت وجود تشک
 ييراتوجود و تغ ۀو چندمرتب یگانه يقتحقبر  یطور اساس اصالت وجود که به ۀرو فلسف ین؛ از اشوند ینم یتلق یکدیگر

 .کند یعد و قطب از مفهوم درجه و رتبه استفاده مبُ يماز مفاه يشدارد، ب يدکأمراتب آن ت یجیتدر

 يهفرهنگ از منظر حکمت متعال یفلسف يادهایو بن یمناش ۀبه مقال يدرجوع کن یفلسف يادهایبن ینمرور ا یبرا 2
 نگارنده. يناز هم
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که از  وجود یقت. اگرچه حقدارد یعالمات و لوازم ماد یوجود ماد یراز ؛آن مربوط است یماد
مراتب وجود  یول ؛دارد یظهور و تجل یدر تمام مراتب وجودات امکان ،هر جهت واحد است

منزه است. آنها  از یقیهستند که وجود واحد حق یکه دارند، متضمن صفات یصیحدود و نقا دلیلِ به
رو اختالف موجودات  یناز ا ؛است و تمام کماالت آن یباییقدرت، علم، ز ینع یزیوجود هر چ

نقل از  به ین،لهأ)صدرالمت کند یبازگشت مآنها  یر صفات و کماالتشان به اختالف مراتب وجودد
و  یاننحو سر تمام موجودات شمول دارد و شمول آن به وجود بر یعنی ؛(5969 ی،الهد علم
 .است نیّدر مراتب متع یافتن نیّتع

وحدت وجود و کثرت  یرشناظر به پذ یو عرفان یفلسف های یهبه نظر در مجموع باتوجه
 یبند به مراتب متعدد درجه ی،درپ یپ یجو تدر یتنزل طول یگفت که وجود، ط توان یموجودات م

 مطلق وجود(، تعالی )حق بالذات واجب وجود ۀمرتب سه در وجود بندی، درجه اولین در. شود یم
 ینانی،)د شود می بندی درجه)جهان(  مقید وجود و( اول صادر یا منبسط فیض یا رحمانی)نفس 

و  «یالخ»، «عقل»)جهان(، خود به مراتب  یدوجود مق ۀمرتب یول ؛(5993، یالهد نقل از علم به
 .شود یم یبند درجه« جسم»

. یابد می ای درجه سه ساختاری ،وجود مراتب تعدد و تنوع برخالفِ هستی جهان ترتیب، بدین
 عالم، موجودات .«جسم عالم» و( یال)خ «مثال عالم» ،«عقل عالم» از است عبارت درجه سه این

. شوند می واقع عالم سه این در شرافت، و تجرد ترتیب مبنای بر و ای درجه سه ساختار این برحسب
 عالم. مجردند مادی حدود و قیود و عوارض تمام از که هستند محض عقول عقل، عالم موجودات

 و مادیت فاقد و نیستند هیوالنی محل یا ماده در حالَّ گرچه که است موجوداتی بر مشتمل مثال،
 عالم در باالخره و اند اندازه و وضع مقدار، صورت، حاوی ولی اند، مادی عوارض برخی از مجرد
 .اند مادی موجودات عوارض تمام و مادیت دارای و اند جسمانی که هستند موجوداتی جسم،

که قوام هر مرتبه به  یا گونه دارند؛ به یقیعم یوجودشناخت یوندپ یکدیگرگانه با  سه یها عالم
همواره مراتب  یگر،عبارت د به ؛برقرار است یعلَّ یوندیپآنها  یانسته است و مبمافوق آن وا ۀمرتب
است.  یمراتب عال ۀمراتب نازل، برعهد یراحاطه و اشراف دارد و تدب عالم بر مراتب فروترْ فراتر
مراتب نازل است و در مراتب نازل، همواره شور و  یموجب تحقق استعدادها ی،مراتب عال یرتدب
 در یکشش و کوشش، حرکت سراسر ینوجود دارد که از ا یصعود به مراتب عال یبرا یاقیاشت

 و کثرت با ماده عالم و است برخوردار محض تجرد و بساطت از عقل چون البته. آید یم یدعالم پد
 که مثال عالم و دورند یکدیگر از بسیار حس عالم و عقل عالم است، آمیخته تغییر و تبدل و انقسام

 دو آن ۀواسط و باشد هریک از خصوصیاتی واجد تواند می است، صرف ۀماد نه و محض عقل نه
 و عقل عالم دو بین مثال عالم وساطت. دارد سنخیت جسم عالم با هم و عقل عالم با هم چون شود؛
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تطابق  یگانه نوع عوالم سه یانم .است ضروری معلول با علت سنخیت ضرورت برحسب حس عالم
با  یزدر عالم مثال و ن تر یطتر و بس نحو کامل واقع است، به یعتآنچه در عالم طب یعنیبرقرار است؛ 

که در عالم  یستن یعیدر جهان طب یموجود یچه ینبنابرا ؛بساطت محض در عالم عقل وجود دارد
 (50۱: 5999 ین،لهأ)صدرالمت نداشته باشد یصورت یو عالم عقل یمثال
 

 یا درجه سه جهان با( نماگريس) انسان نسبت

از مراتب وجود است که  یا انسان مرتبه یه،حکمت متعال خصوص در به ی،اسالم یشۀدر اند
او فراهم است. از آن  یدر تمام عوالم وجود برا یرورتو ص یامکان حرکت در تمام مراتب هست

جهت تقرب به  در ییاستعال یحرکت یدبا یاست و آدم یآدم یذات ۀیصخص ی،که آزاد رو
حرکت گسترده و  ینو امکانات چن یلاهلل را آغاز کند، الزم است وسا یفهخداوند و کسب مقام خل

 باشد. یااو مه یدر تمام عوالم وجود برا یا پردامنه
جودات است و مو یافتهتنزل  یبترت الوجود در مراتب وجود، به وجود از ذات واجب یانسر
اند. در قوس نزول و در  اسما و صفات حق یقتمتنزل حق یها صورت ی،و حس یالیخ ی،عالم عقل

مقام و  ترین یو کسب عال یاله یاسما یلتحص یآمده که برا یدپد یخلقت، موجود یانتها
 یدبا شود، یم یدهموجود که انسان نام یناست. ا یتظرف یشترینبه حق، واجد ب یتموقع ترین یکنزد

و  یصفات اله یلبازگردد )إنَّا هلل وإنَّا إلیهِ رَاجعُون(. تحص یطور صعود را به یقوس نزول یرتمام مس
است. بدون شک حرکت  یو تکامل معرفت یمقام به او در گرو حرکت علم ترین یکاکتساب نزد
و  یاسالم یشناس در انسان ،رو یناز ا؛ وابسته است یادراک یندهایابه فر یمعرفت یو استعال

 ی،مشتمل بر ادراکات حس یا درجه سه یانسان دستگاه ادراک یبرا ی،ا درجه سه ینیب جهان تناسبِ به
 عقلی، ۀگان سه عوالم یمابازا حسی، و خیالی عقلی، ۀگان سه ادراکات. شود یم یینتب یو عقل یالیخ

 و مثالی عالم با( یله)متخ خیال طریق از جسمانی، عالم با حواس طریق از آدمی. اند جسمی و مثالی
 عوالم کماالت واجد گانه سه ادراکات همین طریق از و شود می مرتبط عقلی عالم با عقل طریق از
 .دشو می گانه سه

 یال،خ ۀدر مرتبآنها  از یرسازیجهان و تصو ینمتنوع ا های یدهپد ۀمشاهد پی در آدمی
تفکر ماست و ما  یشرط اساس یساز آورد. مفهوم یدرا پد یکل یها عقل، مفهوم ۀدر مرتب تواند یم

 متفکر یعنی ناطق، حیوان انسان، رو این از دهیم؛ می دست از را زبان و شناخت ،5یکل یمبدون مفاه

                                                           
 يمو قابل اشاره و مفاه ينیناظر به موجودات ع يهاول يماند از مفاه شامل دو دسته مفهوم است که عبارت یکل يممفاه 7

 یاعتبار يم. مفاه2 يتجوهر، عرض، ماه يرنظ یفلسف یهثانو مفاهيم. 7 شوند یخود سه دسته م یاعتبار يم. مفاهیاعتبار
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 (.5969 ی،الهد نقل از علم ، به5997 یی،)طباطبا شده دانسته گویا و
 و رسد نمی کمال به یکباره روح. است تجرد مراحل شدن طی درگرو انسان تدریجی استعالی
 است گوناگون ادراکات ضمن در بلکه شود؛ نمی نائل فعلیت به ناگهانی طور به آدمی استعدادهای

 فعلیت به انسانی قوای و کند می دریافت دیگری از بعد یکی را جدیدی های صورت روح که
 ضمن خیالی ادراک قوای یابد، می فعلیت و شود می مرتبط طبیعت با حسی ادراک قوای. رسد می

 فعلیت به عقل عالم معانی با ارتباط و تعقل ضمن نیز عقلی ادراک قوای و مثال عالم با ارتباط
 (.5۱0 :5999 ،ینلهأ)صدرالمت رسد می

 ۀگان عکاس عوالم سه ینفس انسان ین،لهأاست که بنابر نظر صدرالمت ینمهم ا یاربس ۀنکت
مشابه با  یکند، موجودات ذهن گانه ارتباط برقرار بلکه هرگاه نفس با عوالم سه یست؛ن ذکرشده

 شود یخود متحد م ۀشد خلق یها واقع با صورت و در کند یخود خلق م موجودات آن عوالم را در
و حاس و محسوس )دال و  یلو متخ یال(. اتحاد عاقل و معقول، خ119: 591۱ ین،)صدرالمتأله

که  ییتا جا آورد؛ یآن را فراهم م یو امکان استعال شود یمستمر نفس م اتییرمدلول(، سبب تغ
و بالقوه نگاه  کند یخداوند، تمام عوالم وجود را در خود انباشته م یفۀعنوان خل انسان به

 (999: 5991 ین،لهتأ)صدرالم.دارد یم

 یا درجه سه جهان با آن نسبت و( اليخ) مثال عالم

 و است برخوردار بسزایی اهمیت از آن، خلق و هنر از بحث در خیال، عالم که رو آن از
بررسی  بیشتر تفصیل با عالم این دارد، ریشه خیال در هنری اثر خلق سازوکارهای از بسیاری
 از برخی متضمن و است ای درجه سه جهان سوی به چرخش ارکان از که مثال، عالم بارۀدر. شود می

 به اسالمی متفکران عموم. ندارد وجود نظر اتفاقِ است، عقل و حس عالم دو هر های ویژگی
 انسان نسبت ویژه به ذکرشده عوالم حدود ۀدربار هنوز ولی ؛دارند اعتقاد جهان ای درجه سه ساختار

 یعالم تلق یرترینو فراگ ینتر را بزرگ یالخ ی،عرب توافق کامل حاصل نشده است. ابنآنها  با
 یعنیمنفصل ) یالدر وجود خ ین،لهأدو عالم جسم و عقل است و صدرالمت ۀکه دربردارند کند یم

انسان  یالحاصل خ یتمام بهو عالم مثال را  کند یم یدانسان باشد( ترد یالاز خ یکه جدا یعالم مثال
 ین،لهأمثال اعظم و مثال اصغر وجود دارد )صدرالمت یردو تعب ینلهأ. اگرچه در آثار صدرالمتداند یم

منفصل  یالاو خ اعتقادِ به یمتصل اشاره دارند، ول یالمنفصل و خ یالبه خ یرتعاب ین( و ا۱93: 591۱
حد واسط دو عالم  یال،خ ۀاست که در مرتب ینفس آدم یناست و ا ینفس انسان یتحاصل فاعل

                                                                                                                                        
 يمحقوق. مفاه یاست،ر يت،مالک يرنظ یمدن يممفاه یاخاص  یاعتبار يم. مفاه9 نسبت يفيت،ک يت،کم يرنظ یمنطق

 است )همان(. یاجتماع یو الزمه زندگ گرداند یما ممکن م یرا برا یمدن زندگی ير،اخ
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 (.5969 ی،الهد نقل از علم ، به5999 ،ینانی)د پردازد یم یالو به خلق عالم خ شود یجسم و عقل م
 باید اینجا در .است خیال عنصر ...و شعر از اعم هنری اثر خلق مقوّم اسالمی، حکیمان نظر از

 قائل ادراکی ۀقوّ چهار انسان برای اسالمی ۀفالسف دیگری بندی تقسیم در که کرد خاطرنشان
 ویژگی دارای قوا این از هریک. عقلی ۀقوّ. ۱ وهمی؛ ۀقوّ. 9 خیالی؛ ۀقوّ. 7 حسی؛ ۀقوّ. 5: هستند
 .(5969 ،نژاد )هاشم است شده بیان گسترده طور به فلسفی های کتاب در که هستند خود خاص
 تعریف و خیال ۀقوّ خصوص در» شد گفته که طور همان اما گوید: می چنین باره این در نژاد هاشم
 مانند دانند؛ می مادی نیمه و مجرد نیمه را آن برخی. ندارد وجود نظر وحدت خیالی ادراک
 های صورت که جهانی .لهینأصدرالمت مانند دانند؛ می مجرد مطلقاً را آن برخی و الرئیس، شیخ
 عالَم یا مُنفصل خیال عالَم که است جهانی بلکه نیست؛ مادی جهان این ،دارند تحقق آن در خیالی
 هم و حسی های صورت هم هین،ألصدرالمت نظر از بحث درنهایت و شود می نامیده مُثُل

 تأثیر از بیشتر مراتب به مردم ۀتود نفوس در خیال تأثیر هرچند... هستند مجرد خیالی های صورت
 و عقلی ادراک از تر ارزش کم و تر ضعیف را خیالی ادراک اسالمی حکیمان اکثر ،است برهان

 ارزش از کمتر بسیار مخیالت و شعری قیاس ارزش اسالمی حکیمان دیدگاه از. دانند می استداللی
 .)همان( «است برهانی قیاس و یقینیات
 حکمای نظر بالزوماً  که است تصور قابل خیالۀ قوّ و خیال از متعالی تلقی یک ترتیب بدین
 لقتع از کمتر تخیل و خیال ارزش تنها نه خیال، از تلقی طرز این در یعنی. ندارد مطابقت اسالمی
 .است آن از بیشتر بلکه نیست،
 

 
  انسانقوای ادراکی : 9شکل شمارۀ 

و حد واسط  اهمیت دارد یارنفس بس یالخ ۀمرتب اسالمی شناسی معرفت در صورت هر در
و عقل متصل است،  یعتچون به دو عالم طب یالخ ۀعقل است. نفس در مرتب ۀحس و مرتب ۀمرتب

 ییها موجب خلق صورت ،یعت. توجه به طبگیرد یقوت و ضعف مآنها  از یکبرحسب توجه به هر
مشابه، حفظ و  یها صورت یدضمن تول یال،خ ۀ. البته در مرتبشود یم یعیموجودات طبمشابه با 
مشابه با  یالیخ یها صورت یبو ترک یهتجز ینهمچن دهد؛ یم یرو یزها ن صورت ینا یادداری

 قوای ادراکی انسان

 قوّه حسی قوّه خیالی قوّه وهمی قوّه عقلی
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 یال،خ ۀ. مرتبکند یم یانفس مه یرا برا سابقه یو ب یعبد یها امکان خلق صورت یعی،موجودات طب
 است. فایده یاحساس ناتمام و ب یالی،خ های یساز است و بدون صورت یراک حساد ۀکمال مرتب
هنر محدود  ۀرا به حوز شناسی یباییکه ز یجرا یشناس معرفت برخالفِشد،  بر آنچه گفته عالوه

 ی،اسالم ۀیشدر اند یالخ یگاهجا کند، یدور م شناسی یباییخصوص علم را از ز و به کند یم
درک بهتر  یبرا ی. آدمدهد یم یماز جمله علم، تعم ی،بشر یها را به تمام معرفت شناسی یباییز

 ها، یدهاز پد یعقل یینبه تب یابیدست یو برا آید میحواس فراتر  یاز تنگناها یالخ کمکِ به یت،واقع
 پندار برخالف علم،. دکن می ترسیم متنوع های تمثیل قالب در راآنها  روابط و کند می تصویرسازی

 است خیالی مدیون ،مشاهده از بیش بلکه نیست؛ عقل و احساس یا تجربه و مشاهده حاصل رایج،
 های نظریه شامل علم. سازد می ممکن را رویدادها تفسیر پردازی، تمثیل و تصویرسازی با که
 ها نظریه ولی کند؛ می تبیین و توجیه را رویدادها های سبب و ها پدیده روابط که است ای کننده تبیین
)ذهن(  خیال ۀمرتب در که هستند هایی تمثیل و ها سازواره ها، واره مدل سنخ از و برتر کیفیتی واقع در

 متضمن نیز غیرعلمی های معرفت علم، بر عالوه. شود می خلق ها پدیده و حوادث شناسایی برای
 .(5969 الهدی، )علم هستند شناسانه زیبایی رویکرد
 

 یبند جمع

ت است و در و اصول منبعث از کتاب و سنَّ یبر مبان یمبتن یدر عرفان اسالم شناسی یباییز
مورد توجه  یشناخت و ارزش یشناخت معرفت شناختی، یهست ی،معناشناخت یهمچون مبان ییها حوزه

 یعوالم هست یدر تمام یباییخداوند اصل و منبع ز شناختی، یهست یمبان ۀنمونه در حوز یاست. برا
خواه در  گنجد، یاست. هرچه در عالم وجود م یعد قدسبُ یو دارا یجمال اله ۀو عالم جلواست 

و  یاله یصفات و اسما ۀو متصف به هم یطاز وجود واحد بس ینمود یبی،عوالم غ یا ینمود ناسوت
 ۀدر هم یباییز یانرو عارفان مسلمان به سر یناز ا ؛است یباییاز جمله متصف به صفت جمال و ز

 .دانند یم یبر ینیتکو یباییو ناز یمعتقدند و آن را از هرگونه زشت یهست
است.  همواره مورد توجه اصحاب خرد بوده ی،انسان یلاص یلعنوان تما به یبایی،به ز یشگرا

متفکران  های یمشغول دل ینتر قدیمیاز  یبایی،جمال و ز دربارۀبتوان ادعا کرد که مطالعات  یدشا
 یهم، در نوسان و سرشار از آرا یاز نگاه علم یشینه،پ یناست. ا بوده یخع تاریوس ۀبوده و گستر

به  یآن، برخ یو ظاهر یعد مادبه بُ یبرخ یبایی،ز یو فطر یعیطب ۀبه جنب یگوناگون است. برخ
مختلف به برافروختن  یها گونه و به اند آن و... همت گماشته یعیطب یو ماورا یزیکیابعاد متاف
 .اند یدهمبادرت ورز یمباحث علم یگرد ینبحث در ب ینا ییروشنا
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 یکردهارو یشترها، ب تالش ینبودن ا ستودهبا وجودِ شد  یمدع توان یم یکل یبند جمع یکدر 
 یدر عصر کنون یژهو به ؛و محسوس است یظاهر های یباییو محدود به ز یسطح ی،شناس یباییدر ز

خود، تالش کرده هنر و  یخیتار یراثبه م مهری یجانبه، افزون بر ب تجدد همه ۀبهان که بشر به
 شناسی یباییکند. ز یویو دن یعصر یشینه،از پدور  یگری،د ۀرا هم همانند هر عرص شناسی یباییز

 یجرا ینت و دبلکه از لحاظ روش مطالعه هم با آنچه در سنَّ ی،شناس معرفت نظر تنها از معاصر، نه
اما  ؛است بوده یو عمل یعلم ۀیندر زم یاریفاصله، بروز مشکالت بس ینا یامدو پ گرفته یهبود، زاو
 یباییمعتبر، به باطن ز یاتقرآن و روا یاتعارفان مسلمان با الهام از آ یانی،وح شناسی یباییدر ز

عد بُ سان ینو بد اند یافته یجمال اله ۀو عالم را جلو یبایی، خداوند را منبع زاند کرده توجه یشترب
 ای شاخه عنوان به هدفش، و موضوع علتِ به عرفان که نیست تردیدی. اند یافتهرا در یییباز یقدس
 انسان برای خلقت نهایی هدف اینکه چه. است مطرح دانش های شاخه بین در اصلی علمی و مهم
 عالم همان که را هستی حقیقت بتواند سالک عرفانی، سلوک اثر بر که شود می کشف آنگاه
 مددِ به که باورند این بر مسلمان عارفان. کند نظاره را الهوت و ملک وحدت و بدیاب است، الهوت
 های زمینه در را ایشان که یابند می هستی به نسبت معرفت ای گونه وحی، یاری و مساعدت
 یکردرو ی،اثر هنر ابداع نیز و هنر و شناسی زیبایی مبانی تأسیس در و کند می یاری گوناگون
 .(5939 ،)تابشکند  یبوده، توانمند م یجاز آنچه در محافل هنر از گذشته تاکنون را یمتفاوت
مقاله،  ۀیدکالن که اصل ا نظری مبانیاز  یاذعان داشت که بخش ینتوان چن می قسمت، ینا در

 غیراسالمی فلسفۀ درموجود  ی. جهان دوقطببیان شد یکهر یگاهو جاشد ارائه  ،بر آن استوار بود
تر وجود دارد  گسترده یعالم، عالم ینا یورا ی،که در جهان دوقطب ه شدگفت آنجا در و شد مطرح
بشر  ه شد،گفت که چنان .جهان در آن قرار دارد ینا های یدهپد یقتبر دارد و حق جهان را در ینکه ا
به  داند، یم یرناپذ را مسدود و آن را دسترس یزیککه راه معرفت به جهان متاف یلدل ینبه ا یغرب

 یقتبا حق تواند یکه نم داند یظواهر م ینهم یباگونۀز یشو هنر را نما کند یاکتفا م ها یدهظاهر پد
و  شد ارائه یاسالم ۀمدنظر فلسف یِا درجه داشته باشد. در مقابل، جهان سه ینسبت ها یدهآن پد

جهان )جهان  ینا های یدهپد یی،صدرا یدگاهد . براساسِگرفت اصل قرار ،آن ییصدرا یدگاهد
 یتیدارند که از هرگونه ماد یلیاص یقتحق ها، یدهپد ین. ااند یشخو یتجسم(، محصور در ماد

قرار  یدر عالم یقحقا یناست. ا یقتحق ینا ۀعهد بهآنها  یجهان یناقتضائات ا یرتدب و است یراستهپ
 یآنها، عالم یرت مادو صو ها یدهپد یقتفاصل حقاما حدِ ؛اند دارند که آن را عالم عقل نام نهاده
را چه  ینهرحال هنر مطلوب از منظر د . بهیندگو می یالعالم خ یاقرار دارند که آن را عالم مثال 

به  یمسائل نظر ینکردن ا یلآنچه مهم است، تبد ندانیم،و چه  یمبدان ییدار حکمت صدرا وام
 یقاز طر توان یرا م یارهامع ینا ،طور که گفته شد همان است. پذیر ملموس و سنجش یاریمع
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نظران  صاحب برخی یدگاهکه پس از آنکه د به کار گرفت شده مطرح یِنظر یها کردن بحث یعمل
 .د شدبحث خواه گیری نتیجه قسمتباره در  یندر ا ،شد معاصر ذکر

 

 گيرینتيجه

 ۀما در مقول یعلم ۀجامع یانکه نگاه سکوالر در م رو از آن آید، یم یریگ یجهنت یندر ا آنچه
و  یااش یزیکوجود و متاف یاندر نسبت م یغرب یدگاهد جایگزین نوعی بهاست،  یافتهتوسعه  یزهنر ن
گرفت که  یجهنت ینتوان چن می ؛ پساست نسبت این درکمتأثر از  یزن ی. خلق اثر هنرهاست یدهپد
 هنری اثر نزول مراتب بحث گیری شکل مادی، عالم ورای عالمی به باور اقتضائات از یکی واقع در

 کرده که هنرمند آن را از نزد خود انشا یستن یزیچ یاثر هنر یکبحث،  ینا یاست و بر مبنا
از  گمان یب آید، یکه محسوس است و از نسبت بالعرض محسوس با معقول برم بلکه چنان ؛باشد
 های یشسرا ۀهماست و  یکل ییادعا ینا .است یافته( تنزل ینماگر)هنرمند/س یبر آدم یبغ ۀنشئ
قرار دارند و هنرمند،  ها یدر کنار پاک ها یناپاک یزن یبدر عوالم غ زیرا ؛گیرد یرا در بر م یهنر

 از ای پیچیده زنجیرۀ چنین از رمزگشایی برای و اثنا این در. گیرد یخود از آن الهام م یربسته به س
ناخواه متأثر از  حکما برساخته شده است که خواه یانم یزن ی، علمینمامطالعات س ۀدر حوز هنر

 یاسالم های ینمردمان سرزم یانم یطوالن یانسال یاست و برا یاسالم یثو احاد ینید ینیب جهان
 .یلمگر علم تأو یستن یزیعلم چ ینا ؛است رواج داشته
مطلب است که عالم، ابداً  ینقراردادن ا مطرح شود، اصل یدبحث با ۀاز ادام یشکه پ یا نکته

خصوص  بهمطلب و  ینبودن به ا قائل .یستآن رفت، ن ۀکه دربار یمحدود به عالم ماده، با اوصاف
 خیال عالم به جسم، عالم قوام اگر. کند یدگرگون م یکل را به یقراردادن آن، هنر و هنرور لاص

 اه پدیده حقیقت باشد، داشته بستگی عقل عالم به نیز خیال عالم قوام اگر و باشد داشته بستگی
 بنابراین ؛شود جوو جست باال های عالم در باید و است جسم عالم این از غیر دیگری جای در اساساً
ناچار  به یباست،ز یدر قالب یقحقا یندادن ا الجمله رسالتش، نشان یکه ف ینماخصوص هنر س هب ،هنر
. از دهد یقرار م یرتأثِ هنر را تحت خودْ ،امر ینا .مرتبط سازد یخود را با عوالم فراماددر ابتدا  یدبا
 یناشراف و اطالع از ا ینکهو آن ا آید یم یشپ یگریمرحله، بحث د ینا یرشپس از پذ ییسو

 یعوالم فراجسم ی،و از طرف یستن یعبارت ساده، کار هر کس دارد و به یورسم خاص عوالم، راه
العبورتر  و صعب تر یچیدهپ یز،نآنها  یانحراف یرهایبعاً مسط ترند و بزرگ بسیار یشک عوالم یب

 ببخشد، تجسد آن بهو  بکشد یرونعوالم ب ینرا از کُنه ا یقکه بنا دارد حقا یشخص بنابراین ؛است
ه که عبارت از شد حاصل یجۀباشد؛ وگرنه نت سلوک اهل و طریقو آشنا به  یژهو یاربس یشخص یدبا
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 شود یگرفته م یجهنت نیز گونه این بحث اینعالم نخواهد بود. از  یقاست، مطابق با حقا فیلم یدتول
و مضمون و  یلمبر آنکه ف عالوه ینما،خصوص س هاسالم و ب یدگاهمطلوب از د هنرِ بحثِ یکه برا
در  یزن یمدار و یند یساز و زندگ یلمف ، خودِاهمیت زیادی دارند شئون فرم و... همه ید،تول یندافر
جداگانه بحث  یقیدر تحق باید ییها مؤلفه ینچن یابیارز ۀنحو ۀ. البته درباراست مهم یرمس ینا

 است. مهم آن یگاهگفت، اشاره به جا باید یآنچه در مقام نظر م اما ؛دکر
 های یدهو پد یدادهاخداوند است و تمام رو ۀیدارد و آ یننماد یذات عالمْ ی،در نگرش اسالم

است. در  ییرمزگشا یعالم مقتض یناوست؛ بنابرا یسو به یاز خداوند و دعوت مییاپ یعالم محتو
 یاعتقادات یانسان است. تمام معارف و حت ییهنرنما ۀسراسر قوس صعود، صحن ی،عرب ابن یدگاهد

 یناوست. همچن یوجود ۀو مناسب با مرتب یاثر هنر ینوع آورد، یم یدکه هرکس در ذهن خود پد
 آدمی. شوند یم یتلق یاثر هنر یما هستند، نوع های یدهما که در واقع آفر یاعمال و افعال فرهنگ

: 596۱)حکمت  پردازد می خود آثار و اعمال آفرینش به ذهن، در معارف و مفاهیم خلق ضمن در
770-779) 
 تلقی برخالف» که است آن ،شود می مطرح خیال از متعالی تلقیدربارۀ  که مباحثی دیگر از
حضور  ینحضور ندارند. ا یکه در جهان ماد کند یرا در ذهن حاضر م یاییاش یالخ ۀقوّ ،رایج
از عالم  یا عرصه و مرتبه یچکه در ه بیند یرا نم یاییاش ذهنْ ،یگرعبارت د . بهیستموهوم ن یامر
باالتر و  یانکه در جه یادراک و شهود امور یعنی یلتخ یقت،باشند. در حق وجود نداشته یهست

ملکوت خوانده  یاعالم مثال  ی،مرتبه از هست ینو محسوس قرار دارند. ا یواالتر از جهان ماد
 .(5969نژاد،  )هاشم «شود یم

 حضرات یا مراتب این... دانند می مرتبه پنج را وجود مراتب سلسله عارفان اینکه دیگر توضیح
 :از اند عبارت
 جسمانی؛ و مادی جهان یا فلک عالم. 5
 (؛یالمثال )عالم خ یاجهان برزخ  یا. عالم ملکوت 7
 فرشتگان مقرَّب؛ یا. عالم جبروت 9
  ی؛عالم اسما و صفات اله یا. عالم الهوت ۱
 .یتعال یذات بار یوبالغ یبغ یا. عالم هاهوت 1

 یناز اشکال هم یا و اشکال و الوان آن، جلوه ،ملکوت یفضا یندر واقع نمودار ا ینیهنر د
و  یتؤر ۀیجنشده؛ بلکه نت یصرفاً از وهم هنرمند ناش یآثار هنر قدس»است.  یالیو خ یالم مثالع

در وجود هنرمند  انگیزی یالخاص و خ یاست که فقط با شعور و آگاه ینیع یتیشهود واقع
به  دیّوجود دارد و تق ینماس بارۀکه در یارهاییاز مع یاریبس .(5969 ،نژاد )هاشم« است یرپذ امکان



 157 / مبانی نظری سینمای دينی از منظر تمدن نوين اسالمی بر درآمدی

 

 ینیضدد یحت یا یردینیغ ۀمنزل از آن، به یو تخط یناز منظر د ینماشدن س مطلوب ۀآن، الزم
آنها،  ینتر است که مهم یی، برآمده از حکمت صدراینماشدن هنر و سن دانسته یا شدن دانسته

جا دارد است که  یقتیحق ینهنرمند به چن یبندیو پا یفراماد یقتبا حق یهنر یدهنر و تولمطابقت 
 دیدگاه بر  عالوه اما ورود داشته باشند، تفصیلهب زمینه، این درتا پژوهشگران در مطالعات آتی 

 هایی پردازی نظریه این باره در نیز گرا اسالم اندیشمندان دیگر هنر، و عالم و دین به صدرایی
 و شود می نزدیک بسیار صدرایی حکمت به ها پردازی نظریه این بسیاری، موارد در که اند کرده
 .شود استفاده می بحث این برای آن، مفاد

 
 
 

 منابع

 ها کتاب

 میکر قرآن. 
 رانیا یاسالم یجمهور یمایصداوس عملکرد یهایناهمگون لیو تحل یی(: شناسا5963) ابوذر ،یآذر 

 .مایوسارشد، دانشگاه صدا یکارشناس ۀنامانیپا رسانه، و نید ۀحوز نظرانصاحب دگاهید بر یمبتن
 واحهجادو، جلد اول، تهران:  ۀنی(: آ5930) یدمرتضیس ،ینیآو. 
 ------------- (5930آ :)واحهجادو، جلد دوم، تهران:  ۀنی. 
 ------------- (5930آ :)واحه: تهران سوم، جلد جادو، ۀنی. 

یاسالم یحکما منظر از وجود یمتوال عوالم: 4شکل شمارۀ   
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 ------------- (5930فردا :)واحهتهران:  گر،ید یی. 
 ۀنامانیپا ،ییو عالم شهود از منظر مالصدرا و عالمه طباطبا بی(: رابطۀ عالم غ5969) نیپرو پور،رانیا 

 ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.  یکارشناس
 ،(: لذت متن، تهران: مرکز. 5967) روالن بارت 
 تهران: حکمت.  ،یمجتبو ۀترجمفلسفه،  اتی(: کل5996) استرول ن،یکیپا 
 ،یفاراب یینمایس ادیتهران: بن ،یدر عرفان اسالم یشناسییبایز ی(: مبان5939) اهللنصرت تابش. 
 و نشر آثار عالمه  نیتدو ۀسسؤتهران: م شرو،یفرهنگ پ روی(: فرهنگ پ5993) یتقمحمد ،یجعفر

 .یجعفر
 ------------- (5965ز ،)یو نشر آثار عالمه جعفر نیتدو ی و هنر، تهران، موسسه ییبای. 
 معارف نشر: تهران ،(7( و )5) ی(: معارف اسالم5999) سندگانینو از یجمع. 
 پژوهشگاه فرهنگ، تهران ،(7) و( 5) رانیا ینمایس در یوکاو(: کند5963) سندگانینو از یجمع :

 هنر و ارتباطات.

 شرفت،یپ یرانی/ایاسالم یالگو ۀارائ و نید غیتبل در نمایس یهاتیظرف ی(: بررس5930) یعل ،یجواد 
 .سوره دانشگاه: تهران ارشد، یکارشناس ۀنامانیپا

 ( حکمت و هنر در عرفان ابن596۱حکمت، نصراهلل :)هنر فرهنگستان: تهران ،یعرب. 
 یفاراب یینمایس ادیبنتهران:  ،یمحمد گذرآباد ۀترجم نما،یدر س یی(: سبک استعال5969) پل در،یشر. 
 صدراتهران:  و سوم، (: مجموعه آثار، جلد اول5991) یمرتض ،یمطهر . 

 یتهران: مول ،یمحمدخواجو ۀالحشر، ترجم(: رساله5999) یرازیش میمحمدابن ابراه ن،یلهأصدرالمت. 
 ----------------------------- (5991): یمحمدجواد مصلح ۀترجم ه،یشواهد ربوب، 

 تهران: سروش.
 ----------------------------- (591۱ المبدأ والمعاد، تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ ،)

 ایران.

 بیان تصویری دین در رسانه، تهران: سروش. :(593۱اصغر ) فر، علی فهیمی 

 ( 596۱کچویان، حسین): های هویتی ایرانیان )ایران در کشاکش تجدد و مابعد  تطورات گفتمان
 .تهران: نیتجدد(، چاپ اول، 

 افزاری آموزش منتقد  نرم ۀ)از مجموع5 مای مطلوب از منظر دینسین :(5930) کلهر، مهدی
 سینمایی(، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 ( 5967محقق داماد، سیدمصطفی): )بنیاد حکمت  ، تهران:شواهد الربوبیۀ صدرالدین شیرازی )تصحیح
 اسالمی صدرا. 

 ( 596۱مددپور، محمد): مهر. ۀسور :سینمای اشراقی، تهران 

 ----------- (5969): مهر. ۀسور :دین و سینما، تهران 

 ( 5993مصباح، مجتبی): امام خمینی)ره(.نشر آثار  ۀسسؤاخالق، قم: م ۀفلسف 
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 ماتیکان. :های آینده، تهران سینما و افق :(5966) نیا، حسین معززی 

 افزاری آموزش منتقد  نرم ۀ)از مجموع 5سینمای مطلوب از منظر دین  :(5930) میرخندان، سیدحمید
 سینمایی(، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 --------------- (5963): دین و رسانه، قم ۀنام فیلم دینی، فصل ۀشناسی تلویزیون، نظری زیبایی: 
 اول. ۀجدید، شمار ۀهای اسالمی صداوسیما، سال نهم، دور مرکز پژوهش

 --------------- (5937): .مطالعات دینی فیلم، تهران: بنیاد سینمایی فارابی 

 کارشناسی  ۀنام نسبت تمدن اسالمی و مدرنیته از دیدگاه امام خمینی، پایان :(5937اهلل ) نامداری، روح
 ارشد، قم: دانشگاه باقرالعلوم)ع(.

 ( 5965نصر، سیدحسین):  ،ر پژوهش دفت تهران: انشاءاهلل رحمتی، چاپ اول، ترجمۀمعرفت و معنویت
 .و نشر سهروردی

 ( انتظار بشر از د5993نصری، عبداهلل :)معاصر. ۀشیدانش و اند یفرهنگ ۀسسمؤ. تهران: نی 
 

 ها مقاله 
 ۱76 ۀشمار ،رسانه نمایس ۀنام. ماهرانیا یاسالم یجمهور ینمایس نی(: دکتر5963) حسن ،یعباس ،

۱5-79. 
 یها ینوآور ۀنامفصل ،یا درجهبه جهان سه ی(: چرخش از عالم دوقطب5969) لهیجم ،یالهدعلم 

 .5۱3-599 ،9 ۀنسخ ،یآموزش
 ۀنامفصل ،یبزرگ اسالم لسوفانیف دگاهیبر فلسفۀ هنر از د ی(: درآمد5969) نینژاد حس هاشم 

 .93 ۀقبسات، شمار
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13 
 

در تحقق « نظام امت و امامت»بررسی طرح 

 شهید بهشتی تمدن اسالمی از نگاه

 7آبادی نجف حقيقی محمود

 چکيده

از دیدگاه  اجتماعی است. نظم و نظم اجتماعی تعالی فرهنگی ،دانشافزونی  نتيجۀمدن ت
که حزب، تشکيالت و تعهد حزبی داشته باشد.  وجود خواهد آمده بای  جامعهدر  شهيد بهشتی

 به «نظام امت و امامت»های حزبی در قالب  آموزهاز  گيری جمعی، با بهره یستدر یک ز امت
. تمدن اسالمی با تولد اولين سازد میانه ی متمدنا جامعه واندیشد  می الهی کسب فضایل انسانی

 امانند ب با نهضتی علمی و بی قصد داشت و گرفت )ص( شکل پيامبر ۀاسالمی در مدین حکومت
واقعی خود برسد. در تفکر شهيد بهشتی، محصول  به اوج شکوفایی ،محوریت قرآن و سيره

مبنی بر  ییعقال یحاکميت معصوم و تداوم آن، تحقق آیات دال بر حکومت شورایی و بنا
نسبت بين حکومت فردی و حکومت دارد حاکميت حزبی در زمان غيبت است. این مقاله سعی 

. را توضيح دهداسالمی  سازی انتقال رهبری فرد به حزب را در گفتمان تمدن حزبی و زمينه
را  های آن و چالش اسالمی یکی از شرایط تحقق تمدن تحليلی –نوشتار به روش توصيفی 

شهيد بهشتی، راهکار چگونگی تحقق حاکميت حزبی پيشنهاد  تبيينبا  پایان در وبررسی کرده 
 داده است.با نگاه به وحدت جامعه را ارائه 

رهبری فرد، رهبری حزب، شهيد  نظام امت و امامت، تمدن اسالمی، ی کليدی:ها واژه
 بهشتی

                                                           
 33797993741طلبۀ خارج فقه و اصول حوزۀ علميۀ اصفهان، ده سال تدریس در حوزه و دانشگاه،  7
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 مقدمه

 ۀ. حتما شالوده و جوهرکردهستی تلقی  هشده نسبت ب دهی سامان ای تمدن را باید منظومه
مدنیتی که بر قانون و نظم بنا شده است. اگر نظم بر این منظومه و  ؛تمدن، مدنیت خواهد بود

 انپرداز رونقی خواهد گرایید. یکی از نظریه انحطاط و بیهستی حاکم نباشد، مدنیت به  ۀمجموع
در  شثیر بیشتر افکارأبر ت اوکه شهادت  استبهشتی  حسینی محمد مهم انقالب اسالمی دکتر

کارگیری  هدر گرو نیروسازی و تربیت نیروهای مستعد و ب اونظر دجامعه افزود. تحقق نظم جمعی م
قانون خوب  حتی اگرعقیده دارد  او. استو ناظمان قانون مجریان  منزلۀ هآنها در ارکان قدرت ب

نیروی انسانی متعهد و متخصص پرورش نیافته باشد، به مدنیت و تمدن  تا زمانی کهنوشته شود، 
دارد. نیاز شویم. تربیت و پرورش، مهارتی است که به دانش، تکرار و تجربه  اسالمی، نزدیک نمی

 ۀپذیر نیست. حزب، خان المدن )دانش سیاست( امکان لمایجاد نظم اجتماعی و مدنیت بدون ع
 یکرد تشکیالت حزبی که شهید بهشتی از آن صحبت میتربیت دانشمندان سیاست است. 

، با اندیشه و ایدئولوژی اسالمی و نگاه فقاهتی به موضوع «اهلل حزب»شده در راستای  سازماندهی
، اهداف حزب باید در اودر تفکر انقالبی  .دانست بر همین اساس حزب را معبد خود می .بود

هشتی بر در جامعه تعریف شود. ب ایجاد نظم و انضباط برای کادرسازیو  ساختار، تشکیالتجهت 
ارچوب هدار با هویت مشخص و در چ احزاب شناشنامه اسالمی ۀجامعاین باور بود که اگر در 

های افراطی با  شک گروهک باشد، بی آزادام امور سیاسی رها و شکل نگیرند و زم انقالب اسالمی
سمت نابسامانی،  شدن در اطراف اشخاصی که مقبولیت عمومی دارند، فضای سیاسی را به جمع

گرفتن قدرت سیاسی باید  دست د برد. برای همین تالش برای بهنتفرقه و چنددستگی پیش خواه
 .دهد رخ می تشکیل حزبدر قالب  ناچار بهضابطه پیدا کند و این انضباط 

 چيستی تمدن اسالمی

هرچند به  تمدنوجود  دهندۀ نشانها  جوامع مختلف در طول قرن ۀگذری کوتاه بر تاریخچ
تمدن اسالمى، تمدنى دینى »نویسد:  معاصر می پژوهشگرانیکی از  .استساده و ابتدایی  ۀگون

دلیل وجود همین پسوند پرمایه،  گردد. به میهاى آن بر محور دین اسالم  است که بسیاری از مؤلفه
از یک سو قابلیت تحدید زمانى و تعریف معنایى دارد؛ زیرا آغاز و انجامش تقریباً مشخص است و 

ها، ظرایف و  پیچیدگی ۀهم  ازسوى دیگر، داراى گستردگى مفهومى و موضوعى بسیارى است که
در خود دارد. بدین ترتیب، تمدن اسالمى داراى  - عنوان دینى الهى به –شمولى دین اسالم را  جهان
)ص(  هاى قرآنى و متکى بر سنت پیامبر اکرم هاى تمدن الهى در چارچوب آموزه ویژگی ۀهم

https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   161

 «هاى آن دین، اخالق، علم، عدالت، قوانین، مقررات، اصول دینى و... است است و مؤلفه
 .(15: 5969، احمدی )جان

بهشتی در تبیین مفهوم تمدن اسالمی چنین نگاشته است: دکتر شریعتی در طرحی مشابه شهید 
ها و  اى از ساخته تمدن اسالمى با اساس نگرش توحیدى، تمدنى است ایدئولوژیک با مجموعه»

دهد.  سوى کمال معنوى و مادى سوق می اسالمى که انسان را به ۀهاى معنوى و مادى جامع اندوخته
مدنى است که در شرایط عادى در جامعه وجود ندارد و ، آن بخش از حیات ت«ها ساخته»مقصود از 
ها،  ها و داده نیز آن چیزى است که از انباشتن تجربه« ها اندوخته»سازد. مراد از  را می  انسان آن
 ۀجوامع بشرى، تحت نفوذ حکومت اسالمى به جامع ۀها، قراردادها و اختراعات گذشت دانش

آداب و  ۀاى از هم فرهنگ و تمدن اسالمى مجموعه بنابراین، ؛اسالمى به میراث رسیده است
رسوم، اعتقادات و باورها، سنن، معارف، علوم اسالمى و ذخایر مشترک مادى و معنوى است که 

 (57-59 /55 :5913شریعتى، « )دهاى مسلمان وجود دار در میان ملت

 ،مدنظرهای  مطلوب و مالک و مکاتب حکومتی ها تمدنمختلف  های  تعریف بررسیبا 

تعالی  های عقالنی وحیانی، دانش: افزونی زیر دانست سه رکن ۀنتیج اسالمی را مدنتوان ت می

 اسالمی و نظم اجتماعی پایدار. فرهنگمستمر 

 «نظام امت و امامت»کليت طرح 

سعی در تحقق ارکان  «نظام امت و امامت»شهید بهشتی با طرح نظام مکتبی یا همان 
هدف گفت:  می اونگی و نظم اجتماعی در رسیدن به تمدن اسالمی داشت. افزایی، تعالی فره دانش

گویاترین . (9۱تا:  بی بهشتی، حسینیت )جامعه برای حکومت الهی اس کردن  از بعثت پیامبران آماده
 دلیل است که به« نظام امت و امامت»، کردتوان انتخاب  میحکومتی اسالم نامی که برای نظام 

برای « جمهوری اسالمی»و « حکومت اسالمی»مردم در زمان انقالب ایران عناوین  ۀآشنایی تودنا
اعتقاد به اسالم گروهی با نام امت به  ۀپای ناس با امت تفاوت دارد. بر ،آن انتخاب شد. در این نظام

از )این امامت(  ودارند نیاز لحاظ مبانی عقیدتی و عمل به اسالم به امامت  آیند که به وجود می
 بهشتی، حسینی) انب خداوند به پیامبران و سپس امامان معصوم منصوص واگذار شده استج

 استلیت ئوصالح کل مردم جهان مدنظر و امت، حامل این مس ،در این نظام .(51و  59 :5999
دسترسی مردم به حکومت علم و عدل وجودنداشتن در عصر غیبت و  .(53 :5999بهشتی،  حسینی)

شود که شرایط آن را داشته  ن غیراختصاصی امامت به کسانی منتقل میئوشتوسط امام معصوم، 
 (579 :تا بی، بهشتی حسینی)باشند. این شرایط، اکتسابی و در دسترس همه است 

http://pajoohe.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C__a-31450.aspx#_ftn4
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 با حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی «نظام امت و امامت»تفاوت 

ه او تعبیر قرآنی امت را ب .جمالت شهید بهشتی در تبیین طرح، بسیار روشن و شفاف است
نظام سیاسی »برد. در کتاب مبانی نظری قانون اساسی آمده است:  کار میه جای جمهور یا ناس ب

اجتماعی جمهوری اسالمی نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ یک از این عناوینی 
کنیم عنوان ...ما فکر می تطبیق نیست. های حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل که در کتاب

مردم  ۀنظام ما باید نظام امت و امامت باشد. منتها در اثنای انقالب، چون این عنوان هنوز برای تود
انتخاب شد که بسیار هم خوب و گویا بود و « حکومت اسالمی»عنوان شعار اول،  روشن نبود، به

جمهوری »آن وقت گفنه شد جمهور هم دارد  یسیسپس وقتی معلوم شد این نظام حکومتی، ر
: الف 5930، بهشتی حسینی) «است« نظام امت و امامت»ولی نام راستین و کامل این نظام، ؛ «اسالمی

93). 

 امامت عدل در طرح نظام امت و امامت

 ۀتا عمد شود میشهید بهشتی بحث  ۀچند موضوع مقدماتی و مرتبط با نظریدر اینجا دربارۀ 
مشخص « جمهوری اسالمی»و « حکومت اسالمی» های با عنوان« امامتنظام امت و »تفاوت عنوان 

مردم به حکومت علم و عدل توسط امام  نداشتن عصر غیبت و دسترسیو معتقد است در ا. شود
شود که شرایط آن را داشته باشند. این  ن غیراختصاصی امامت به کسانی منتقل میئومعصوم، ش

هویت نظام اسالمی با داشتن امامت تحقق  بارۀایشان در. شرایط، اکتسابی و در دسترس همه است
اجرا  های مختلف جامعه تنها با عمل به کتاب و سنت قابل قسط و عدل در جنبه»گوید:  می عدل

گردد، امام معصوم نیز تجسم  است. عالوه بر قانونی که توسط پیامبر آورده شده و عدالت پیاده می
البته عدل منحصر در شخص امام معصوم نیست؛ بلکه وی در رأس  ؛باشد عینی قسط در جامعه می

باشد. در   چراکه حتی در امام جماعت نیز عدالت جزء شرایط الزم می؛ باشد تجسم عدالت می
الن ئومراتب مس همین راستا نایب امام و جانشین امام معصوم و مرجع تقلید و به همین ترتیب سلسله

مامت عدل چیزی است که باید در جامعه پیاده گردد و با امام عادل ا. باید عادل باشند نیز حتماً
بدین معنا که بدون  ؛کند تفاوت دارد؛ البته هویت نظام اسالمی با داشتن امامت عدل تحقق پیدا می
گردد. برای اجرای قوانین  قسط معنوی و اخالقی، قسط اقتصادی و سیاسی در جامعه ایجاد نمی

ها به معنای تکلیف بوده و هر شخص باید  لیتئودو، الزم است. مس داشتن تخصص و تعهد، هر
 «نهایت تالش خود را انجام داده تا طبق موازین اصیل اسالمی آن را به نحو احسن انجام دهد

 .(559-573 تا: ، بییهای حکومت اسالم بررسی ویژگی)
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 تخصص و تعهد در حکومت عدل

داشتن تخصص و تعهد، هر  اسالمی جرای قوانینبرای اطور که اشاره شد، شهید بهشتی  همان
در اسالم شکل خاصی برای مدیریت جامعه ارائه نشده است و در »گوید:   داند. او می میالزم  را دو

البته نظام  ؛تواند با رعایت اصول مذکور شکل خاصی پیدا کند زمان، مکان و شرایط مختلف می
 :5999، بهشتی حسینی) «قبول نیست جود دارد، قابلعلت آنکه تعیین و تحمیل در آن وپادشاهی به

از آنچه در اسالم وجود دارد یک سلسله تکالیف واجب یا مستحب عمومی است که برخی . (75
لیت مشترک اجتماعی و تأمین ئو. وجوب کفایی یا مسهستندکفایی  بیشترشانعینی و آنها 

اند به  توانسته است و تمام کسانی که مین بر همه واجب امسلم ۀهای مادی و معنوی جامع نیازمندی
تواند در  . از آنجا که یک نفر نمیشوند میلند و مؤاخذه ئواند، مس تأمین آن اقدام کنند و نکرده

اش  طور مستقیم تالش کند، هر دسته باید به کاری که بهتر از عهده ها به نیازمندی ۀتأمین هم
 (.576و  579 تا: بهشتی، بی حسینی) آید، بپردازد می بر

 نقش دسته و حزب در تربيت متخصص و متعهد

دار با هویت مشخص و در  نامهساحزاب شنا اسالمی ۀجامعهشتی بر این باور بود که اگر در ب
شک  باشد، بی آزادشکل نگیرند و زمام امور سیاسی رها و  انقالب اسالمیچارچوب 
شدن در اطراف اشخاصی که مقبولیت عمومی دارند، فضای سیاسی  ا جمعهای افراطی ب گروهک

گرفتن  دست تالش برای به ،د برد. برای همیننسمت نابسامانی، تفرقه و چنددستگی پیش خواه  را به
دهد. با  قدرت سیاسی باید ضابطه پیدا کند و این انضباط الجرم در قالب حزب و تحزب رخ می

الشیطان! اگر  است یا حزب اهلل حزبشتی حزب از دو حالت خارج نیست یا این تفاوت که ازنظر به
هی های سیاسی خدوم و با روش ال خدا و خدمت به خلق خدا و تربیت انسان ۀبا هدف استقرار اراد

« معبد من»حزب خداست و به تعبیر او  ، شکل بگیرد، قطعاًاست که در قامت فقه شیعی محقق شده
اما  ؛عبادات است ترین بزرگکه از است اهلل  است! جایی برای عبادت سیاسی و خدمت به خلق

و به  بستاندای برای هر هدفی بهره بگیرد و آزادی اندیشه را از اعضای حزب  اگر از هر وسیله
 .تعصبات کور برساند، مصداق عینی حزب شیطان است

 نقش رهبری در تعاون اجتماعی

نظام امت و امامت در تحقق  ۀاهمیت نظری بارۀشدن مانیفست شهید بهشتی در بعد از روشن
ثیرگذاری حزب در کادرسازی و تربیت مدیران متخصص و متعهد، به أتمدن اسالمی و میزان ت

https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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انسان در چارچوب قوانین الهی »گوید:  وی میارسیم.   اجتماعی مینقش رهبری در رشد و هدایت 
تحلیلگر خود ابتدا به وحی خدا، نبوت انبیا، کتاب و سنت پیامبران آگاهی  ۀآزاد بوده و با اندیش

محاسبات و ۀ عنوان زیربنای هم تنظیم قانون زندگی، وحی به ۀسپس در مرحل ؛پیدا کرده
در این نوع (. 953و  956 نام: بی) «رود گاه انسان به شمار می تکیهمنزلۀ  های عقلی به بررسی

(. 59: 5999بهشتی،  حسینی) لیت متقابل دارندئوحکومت، امامت و امت نسبت به هم تعهد و مس
تقسیم کار از وظایف حکومت است. امت نیز  ۀرهبری و هدایت این تعاون اجتماعی و تنظیم برنام

. در صورت تسامح بر همه الزم است کوشش استط حکومت اجرا توس ۀل مراقبت از نحوئومس
و در  وادار کنندحکومت را به انجام آن  در قوانین اسالمی، های مقررشده کنند با استفاده از روش

 که بر انجام وظایف خود قادر باشد کنندکارآوردن حکومتی  غیر این صورت، تالش بر روی
 (.579-576تا:  بهشتی، بی حسینی)

 ۀاز نکات بنیادین نظریکار گیرد. ه شناخت قبل از پذیرش ببرای رهبری باید تمام تالشش را 
است. در حالی که عموم « پذیرش»پیش از « شناخت»، تأکید بر اصل شهید بهشتی امت و امامت

بدون هیچ قید و شرطی به آرای  انتخاب حاکمان راۀ غرب، نحو  ۀنظریات حکمرانی در نظام اندیش
سپارد و در مقام عمل نیز طبیعتاً عنصر تبلیغات و مبارزات سیاسی و حزبی، نقش   می عمومی

کند.   امت و امامت، شناخت آگاهانه را پیش از پذیرش مطرح می ۀاما نظری ؛پررنگی خواهد داشت
تواند تحت عنوان فقیه عادل باتقوا، آگاه  کسی نمی»: که است کردهچنین مبنایی تأکید بر  بارهاو ا
این مردم هستند که باید او را به این صفات  .ه زمان و شجاع، خودش را بر مردم تحمیل کندب

 (.5/996 :599۱ ،بهشتی حسینی) «شناخته باشند و پذیرفته باشند

د، پیش از ناین عبارات عالوه بر اینکه بر لزوم پذیرش حاکمان جامعه ازسوی مردم تأکید دار
گوید:   تر می  د. بهشتی در بیانی صریحندان آن را مقدم می د ونکن پذیرش، بر شناخت تأکید می

مشخص است. دقت بفرمایید! شناختن آگاهانه و  ۀامت و امامت در عصر ما یک رابط ۀرابط»
در این بیان عالوه بر اینکه تحمیل را او (. ۱0: 5999، بهشتی حسینی)« پذیرفتن نه تعیین و نه تحمیل

اندازی حزب و  شناختی که در پرتو راه ؛داند  م بر پذیرش میشمارد، شناخت را مقد مردود می
 شود. تشکیالت، با کمک و تعاون رهبری به جامعه محقق می

 ساز شرایط حزب تمدن

داشتن تشکیالت و احزاب قوی در کنار مساجد، شهید بهشتی در راستای تعاون اجتماعی، 
و اداند.  ایجاد نظام مکتبی )تمدنی( ضروری می برایآموزش و تربیت مدیران متخصص را  برای

کردن را  بدون تشکیالت حرکت !آگاه رادران و خواهران دلب»گوید:  در سخنرانی خود چنین می
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روزی که به اشتباه  ؛روز پشیمانی در برابرمان قرار خواهد گرفت  نپسندید که در چنین صورتی،
تشکل را  نفری بی 100تواند یک جمعیت  ل مینفری متشک 10دانید یک گروه  خود پی ببریم. می

ها با منطق قرآن سازگار نیست.  ید که احزاب و تحزبیپا درآورد؟ و این روشن است و نیز نگو از
ها  جماعتی که ما مسلمان کدام منطق قرآن؟ تمام دستورات قرآنی تشکیالتی است. همین نماز

ت مساجد متعدد نیست، هر کدام با یک مگر امام جماع. خوانیم، تمرین یک نوع تشکل است می
ها در مساجد گوناگون در ایام هفته کمک به  آیا این نماز جماعت د.خوانن جماعت می عده نماز

های میلیونی خود را از همین  کمک به تشکل است. ما حرکت تشکل است یا ضد تشکل؟ مسلماً
راه ه جود آمده بود، توانستیم بوه ی که در مساجد بیها و اعتمادها ها و عالقه مساجد و جماعت

یت متعهد و آگاه و رهبری فقیه مسئول کافی نمساجد و روحا بیندازیم و برای این مقدار تشکل، 
اما فرض بر این ؛ کافی بود. دیگر احتیاجی به تشکیالت نداشتیم واقعاً  . اگر فقط تا اینجا بود،تاس

خواهد شد. در رابطه با این وحدت هماهنگ  این به مراتب بیشتر ما بعد از یها است که مسئولیت
آوری استعدادها و شکوفاکردن آنها در  استعدادها و جمع ۀشد ی حسابیشناسا ۀمسئل ،که یاد شد

شرط اینکه چهار اصل رعایت ه ب .مساجد، عملی نیست. برای این مسئله راهی جز تشکل نیست
 د:شو

فریبی که از بدترین  تظاهر و مردم ـ تشکیالت ما باید براساس صداقت باشد و نه ریا و5
 های اجتماعی است آفت

طرد  ۀها باشد و نه مسابق ها و سازندگی های متعدد ما باید در راه خیرات و نیکی گروه ۀـ مسابق7
 .و تخریب
 ۀتر در یک جبه ها وقتی دیدند خطوط اصلی مشترکی دارند، باید هرچه سریع ـ این گروه9

 .وجود آورنده تر ب ول گرد هم آیند تا توانی بزرگتر با رهبری موردقب گسترده

اصلی حرکت و همکاری و هماهنگی خود قرار  ۀها باید قانون اساسی ایران را زمین ـ گروه۱
 (.۱: 5913بهشتی،  حسینی« )دهند

 حزب، در طول رهبری است

. تبیین شد که یکی از وظایف رهبری، هدایت جامعه، تعاون و کمک به شناخت اجتماع است
 - که متن آن توسط شهید بهشتی تنظیم شد - در اصل پنجم قانون اساسی« امامت و امت»ترکیب 

که مکتبی است و بر اصول اعتقادی و عملی  جهتآمده است. در این نوع از نظام سیاسی، از آن 
امور قرار دارد. حتی حزب و تشکیالت حزبی نه  ۀاسالم استوار است، امامت و رهبری در رأس هم

بلکه در طول نهاد رهبری و با چنین اعتباری مشروعیت دارد. شهید بهشتی در توضیح  عرض در
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این تشکیالت در »افزاید:  کند و می تأکید می« ضرورت»مواضع حزب جمهوری اسالمی بر این 
چون  ؛نظام امت و امامت باشد ۀبخشند طول رهبری باشد نه در عرض آن. این تشکیالت باید تحقق

 5930 ،بهشتی )حسینی« ی ما، نظام امت و امامت است؛ نه اینکه معارض امامت باشدنظام اسالم
 (.779 الف:

طور تشکیالتی و سیستماتیک،  هو ب نداز رشد و آگاهی رسید بعد از اینکه مردم، به درجه ای

خیرات،  ۀکنند در یک مسابق های فکری متفاوت شدند، سعی می امت منسجم با احزاب و مشرب

 .کنندامانت و مسئولیت را به اهلش واگذار 
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا »: آمده است چنین - نساء ۀسور 16 ۀآی -تفسیر المیزان  ۀترجمدر 

ا یَعِظکم بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ االَمَنَتِ إِلی أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکَمْتُم بَینَ النَّاسِ أَن تحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ
کند که منظور از امانت، امانت مالى و منظور از   تبادر مىذهن شنونده به  اینگونه معنا :سمِیعَا بَصِیراً

براى اینکه تشریع وقتى مطلق شد مقید به  )اما( ؛داورى هم داورى در اختالفات مالى است
فرماید: رد  طور مطلق مى قرآن کریم به ى مثالًبلکه وقت ؛شود موضوعات احکام فرعى فقهى نمى

فرماید حکم به عدل واجب است، از این دو مطلق هر  طور مطلق مى امانت واجب است و یا به
گیرد و هر موضوعى که مربوط به اصول  موضوعى که مربوط به فقه باشد حکم مناسب خود را مى

فن دیگرى از معارف دینى حکم مناسب و همچنین هر  گیرد معارف باشد آن نیز حکم خود را مى
 .(۱/909: 599۱همدانی،  موسوی) «دگیر خود را مى

 حزب و کشف استعدادها

داند، انتظارات مهم خود را از این جایگاه چنین  شهید بهشتی وقتی حزب را در طول رهبری می
ی یباید بعد از شناسا .بدون شک برای دوران سازندگی نیازهای جدیدی است»کند:  بیان می

توانند قرار بگیرند  بندی کرد تا معلوم شود هرکس و هر گروهی در کجا می استعدادها آنها را گروه
توانند برای شکفتگی این  چه کسانی می .بندی باید به آنها میدان شکفتگی داد و بعد از گروه

ها و  منسجم، با شاخه فکر و هماهنگ و هم  وجود یک مدیریت ؟استعدادها میدان باز بدهند
ی در دوران سازندگی بعد از پیروزی انقالب یگیری و اجرا سوی مراکز تصمیم های فراوان به رشته

اند و هر کدام دارای اندیشه و  ولی مسلماً کسانی که امروز و دیروز همدیگر را یافته ؛الزم است
وجود ه هماهنگ منسجم ب ۀآسانی با هم یک مجموع توانند به نمی ،طرز فکر مخصوص خود هستند

توانیم  شود که ما از چه راهی می ال مطرح میؤما این س ۀدر این مرحله از جامع ،بنابراین ؛آورند
ارزی، یکدیگر را درست  شناسی و هم فکری، همکاری و هم آمادگی برای هم  ۀقبالً یک دور



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   168

 وجود آوریم؟ه ارزیابی کرده و ب

ط از راه تشکیالت و تشکل خواهیم توانست چنین ال این است که فقؤپاسخ ما به این س
ما به یک تشکیالت نیرومند هماهنگ خالق منسجم که در آن استعدادها  .محیطی را ایجاد کنیم

ی متقابل یهمدیگر را بیابند، نیازمندیم. ما به محیطی که محل تالقی استعدادها و محل شناسا
ی پیدا کنند و به محیطی مناسب برای یرای شکوفاای ب استعدادها باشد و استعدادها در آنجا زمینه

تواند تا حدود زیادی  همکاری و هماهنگی احتیاج داریم. چنین تشکیالت وسیع مؤثر و منسجم می
در کل تهران یک  .تری بشناسد هر دو مطلب را تأمین کند و استعدادها را در سطح گسرده

اشتغال  ۀرد یا چقدر افراد نزدیک به مرحلداند چند نفر آماده برای اشتغال وجود دا مرکزیت می
شدن  اند و چه کسانی آماده برای ساخته داریم. در هر شاخه چه کسانی را داریم که ساخته شده

توانند هماهنگ کار کنند، این هنر یک تشکیالت  داند که اینها چگونه می هستند و همچنین می
 .(۱: 5913بهشتی،  حسینی« )ستا

 حزبسيس أامام خمينی و ت

پس از پیروزی انقالب، امام »گوید:  دیدار خود با امام خمینی چنین می بارۀشهید بهشتی در
 .شده احتیاج است شناخته ۀشد سازندگی به نیروهای متشکل ساخته ۀاحساس کردند که در دور

مشورت کردم، تأیید کردند که کار را شروع کنیم. ایشان مکرر فرمودند: من آنچه  وقتی مجدداً
شناسم. و  چون شما را از دیرگاه می؛ انم، اعتماد به شما پنج نفر از آقایان مؤسس حزب است د می

 بارۀدر... نم به اعتبار تأیید و اعتمادی است که نسبت به شما آقایان دارم. ک تأییدی که از حزب می
ر و به هر مبلغ دانید به هر مقدا اند: مادامی که شما الزم می صرف سهم امام هم عین این را فرموده

ه دهید، موردقبول من نیز زهای سودمند حزب مصرف شود، اجا که از سهم امام برای فعالیت
 .(Vista.ir، ر. ک. مرکز اسناد انقالب اسالمی) «هست

 دو مقطع نظام امت و امامت

در طول رهبری دانستن حزب است. با توجه به  ،«نظام امت و امامت» ۀشاهکار نظری
ها در زمان شهید  ها و گروهک ین دموکراسی توسط مردم و انحراف دستهتمروجودنداشتن 

نام احزاب و تشکیالت را همچون نقش رهبری نظام، ه بهشتی، اینکه شهید سعی دارد مقطعی ب
بندی  . در یک دستهدارد توجیه علمی یتقابلاست که پررنگ و کلیدی جلوه دهد، امری شگرف 

: مقطعی با رهبری فردی و مقطعی بندی کرد را در دو مقطع دسته اوتوان نظام پیشنهادی  مناسب می
 با رهبری جمعی )حزب(.
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 رهبری فردی

امت و »شهید بهشتی ترکیب نظام امت و امامت را در معنایی بسیار نزدیک به تعبیر شریعتی از 
ام معصوم، برد. با این تفاوت که در تحلیل شریعتی، این نوع نظام، در امامت ام  کار میه ب «امامت

دهد. به  غیبت و رهبری در انقالب توسعه می ۀاما بهشتی این مفاهیم را به دور ؛متوقف شده است
رسالت  ۀادام عنوان هسیاسی یک دوران مشخص انقالبی است. ب ۀوصایت، فلسف»نظر شریعتی 
که  عنوان یک مبنای انقالب در رژیم امامت گذار نهضت فکری و اجتماعی و به اجتماعی، بنیان

سازی رهبری انقالب طی چند نسل است، تا هنگامی که جامعه  مسئولیتش تکمیل رسالت جامعه
، یعنی دوران مشخص سازندگی «خاتمیت امامت یا وصایت»بتواند روی پای خود بایستد و پس از 

شود که شکل نامحدود و همیشگی و عادی رهبری  انقالبی، دوران شورا و دموکراسی آغاز می
 (.599-5۱0: 59۱6)شریعتی،  «جامعه است

اجتماعی -سیاسی های مختلف مردم در زمینه و بالندگی ساختن یکی از وظایف حاکم، آگاه
 افزایی. تعلیم و تعلم، بصیرت گیرد: میکردن به دو طریق صورت  است. آگاه

 تعليم و تعلم

للناس الحجّ و ذکَّرهم امّا بعد فاَقم : »دنفرمای )ع( در این زمینه به حاکم مکه می حضرت علی
حج را یعنی  ؛(99 ۀنامالبالغه:  نهج« )باَیام اهلل واجْلس لهم العصرین فانت المستفتی و علَّم الجاهل

برای مردم بپا دار و روزهای خدا را به یاد آنها بیاور و صبح و عصر برای رسیدگی به امور آنها، 
 .را تعلیم ده کنندگان پاسخ بگو و جاهالن مجلس تشکیل بده و به سؤال

 افزایی بصيرت

هایی نسبت به حاکم شایع شود و مردم در این باره  ظن با روشنگری ممکن است در جامعه سوء
خوبی روشن و آنها را  دچار تردید شوند. در این صورت حاکم موظف است امور را برای مردم به

 :فرمایند شتر میدر این باره به مالک ا )ع(. حضرت علی کنداز ابهام و سردرگمی خارج 

و اِنْ ظنَّت الرعیۀ بک حیفاً فَاَصْحِر لهم بعذرک و اعْدل عنک ظنونهم باِصحارک فاِنَّ فی ذلک »
هرگاه مردم نسبت به تو بدبین یعنی  ؛(19 ۀنامالبالغه:  نهج« )ریاضۀ منک لنفسک و رفقاً برعیتک

ور کن. صراحت باعث ها را از آنها د شوند، افشاگری کن و عذر خویش را بازگو و گمان
 ؛شود آن حضرت فراوان یافت می ۀاین شیوه در سیر. خودسازی تو و لطف در حق مردم است

ای حتی برای بعضی افراد بود، حضرت با سخنرانی یا نامه به تبیین و  صورتی که هرجا شبهه به
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 .کرد پرداخت و مشکل را حل می توضیح آن می

 رهبری جمعی )حزب(

)ع(  )ص( امامان معصوم شد و پس از پیامبر اگر وصایت در سقیفه نقض نمیبه تعبیر شریعتی، 
شد که  )ع(، امتی ساخته می دادند، با پایان دوران امامت دوازده معصوم رهبری امت را ادامه می
و بر کرسی دهد ترین رهبری را تشخیص  الیق« اصل شورا»براساس  که خود لیاقت آن را داشت
اما چنین نشد و مسیر تاریخ اسالم نیز  ؛)ص( ادامه دهد ا بر راه رسالت محمدبنشاند و مسیر تاریخ ر

، دفاع خوبی «دکتر شریعتی، جستجوگری در مسیر شدن»دیگرگونه گشت. شهید بهشتی در کتاب 
 (.71ب:  5930بهشتی،  )حسینی است کردهشریعتی  ۀاز این نظری

اهمیت دارد که زمینه را برای  به این دلیلرهبری  شهید بهشتی، نهادفکری طبق مبنای 
به  اوحزب و انتقال رهبری فردی به رهبری جمعی فراهم کند.  ۀوسیل هشدن جامعه ب دموکراتیک
بین بود.  آزاد عمومی، اعتماد و اطمینان داشت. به نسل آینده خوش یاحزاب و آراو  عقل جمعی
صحیح این است  . کند... محدود میقانون اساسی مقداری از والیت آینده را »بود که: این باور او 

زور در هیچ جای مملکت  وارد دخالت نشود... کسی که به که رهبر در هیچ جایی مستقیماً
ها   و در انتقاد از برخی افراد و دیدگاها .(5969: 599۱، بهشتی حسینی) «تواند کاری بکند نمی
این مملکت سوءظن دارند که گویی تنها  ۀای هستید که چنان به آیند آن عده ءشما جز»گفت:  می

فعالیت  ۀبنابراین، آقا، دایر ؛ما هستیم و این نسل )حاضر( که حافظ و نگهدار مملکت و قانون است
 .(699: 599۱، بهشتی حسینی« )مردم را اینقدر تنگ نکنید ۀنمایندگان آیند

طباطبایی در  در راستای لزوم تشکیل رهبری جمعی و اجرای اصل شورای رهبری، عالمه
بـه مـعـناى آن پیشنهاد و امرى است که  شـورىۀ و کـلمـ»... گوید:  تفسیر معروف خود می

ی، )شور و امرهم شورى بینهم: فرموده و اش مشاوره شود. این کـلمـه نیز در قرآن آمده درباره
د بکنند، در شـود: مؤمنـین آنهایند که هر کارى مى خواهنمعناى آیه چنین مـى ،بنابراین ؛(96

آید که  کنند و از گفتار بعضى از ایشان برمى شود که پـیرامونش مشورت مى ى مىیبینشان شورا
شود: کار مؤمنین مشاورت در بین خویش  آنان معنا چنین مى ۀو بنا به گفت مصدر است شورى ۀکلم
کنند که درواقع  ىاى است به اینکه مؤمنـیـن اهـل رشـدنـد و کـارى م ه اشارهآیدر این ... . است

آورنـد و بـه  ى صـحـیـح دقـت بـه عـمـل مـىأآوردن و اسـتـخـراج ر دست هم باید بکنند و در به
ۀ شریف ۀالمعنى با آی شریفه قریب ۀکنند. درنتیجه آی ایـن مـنـظـور بـه صـاحـبـان عـقل مراجعه مى

 .(56/39: 599۱همدانی،  موسوی)« دخواهد بو ،(59، )زمر« الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»
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 گيری نتيجه

با کنار هم قراردادن متن مذاکرات بهشتی در مجلس خبرگان و حزب جمهوری و نیز 
شریعتی تلقی « امت و امامت» ۀیید نظریأتوان عبارات شهید بهشتی را در ت می اوهای  نوشته دست
طرح نظام امت و امامت برای  رهبری و جانشینی رهبری در ۀ. از نگاه شهید بهشتی به مسئلکرد

کید بر اولویت مقطعی رهبری برای بسط أرسیدن به یک تمدن اسالمی یا همان نظام مکتبی، ت
و براساس چنین ارزیابی خود از نظام امت و امام بر مبانی اساالری در قالب احزاب بوده است.  مردم

 ۀگوید و هم از برنام می صورت موقت( سخن هعقالنی وحیانی، هم از ضرورت رهبری )البته ب
دادن امت در امامت. او تا مقطعی از  حزب برای انتقال از رهبری فردی به رهبری جمعی و مشارکت

گوید تا  انقالب، از اولویت رهبری و جانشین رهبری بر حزب و اتکای حزب بر رهبری سخن می
و جامعه  بد، دوام و قوام یاهای چنین رهبرانی حمایت ۀرکن دموکراسی بتواند در سای منزلۀ هحزب ب

آمادگی بیشتری برای انتخاب مستقیم و درست پیدا کند. طبیعی است اگر احزاب رشدیافته، 
های  مدیران متخصص و متعهد به جامعه و نظارتۀ های خود را به کادرسازی، عرض  صادقانه فعالیت

 نخواهد بود.نیاز ، دیگر به دخالت رهبر فردی در امور کنندبعدی 
 

 منابع

 قرآن کریم. - 
 نهج البالغه. -
 .بنیاد شهید انقالب اسالمی :او به تنهایی یک امت بود، تهران تا(: نام( )بی )بی -
 .: معارف قم ،نجف تدوین مهدی  ،اسالمى تمدن و فرهنگ خیتار :(5969 احمدى، فاطمه ) جان -
 (: مجموعه گفتارها.5913) محمد دیس ،یبهشت ینیحس -

 (. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی599۱) ________________
 جمهوری اسالمی ایران، تهران: ادارۀ کل امور فرهنگی مجلس.

 .بقعه: تهران اساسی، قانون نظری مبانی :(5999) ________________
تهران:  وشتارها،ن گفتگوها، گفتارها، ؛یاسالم یجمهور حزب :(الف 5930) _______________

 .یبهشت دکتر اهلل تیآ دیشه یها شهیاند و آثارنشر  ادیبن
 آثار نشر ادیبن: تهران شدن، ریمس در یجستجوگر یعتیشر :(ب 5930) ________________

 .یبهشت دیشه
 .آرا جهان :جا یب ،یالله تیآ یمهد حیتصح استاد، مقاالت مجموعه (:تا یب) _______________
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 سایت پژوهه.
 ناصر. قم: اسالمی، حکومت های ویژگی تا(: بررسی )بی ________________
 .گفتار تا(: جزوۀ سه )بی ________________

 .59۱6ماه  فروردین 5۱، و 59، 57، امامت و امتسخنرانی  (:59۱6) على ،یعتیشر
 دکتر آثار مجموعه میتنظ و نیتدو دفترتهران:  ،( تمدن خیتار) آثار مجموعه :(5913) _______

 .عتىیشر
 .قم علمیه ۀحوز مدرسین ۀجامع:  قم المیزان، تفسیر ۀترجم :(599۱)   محمدباقر سید همدانى، موسوى

http://vista.ir 

 

http://vista.ir/
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ساز اسالمی در احیا و تقويت  نقش دانشگاه تمدن

 انقالبی تمدن اسالمی و فرهنگ 

  5سادات خشوعی دکتر مهدیه

 چکيده

ساز اسالمی در احيا و تقویت تمدن اسالمی  هدف این پژوهش، بررسی نقش دانشگاه تمدن
. روش این پژوهش، تحليل محتوا و استفاده از اسناد و مدارک استو فرهنگ انقالبی در جامعه 

(، 7991)جوادی آملی،  قرآن در جامعهعلمی است. برای دستيابی به هدف، هفت کتاب شامل 
تنظيم و نشر آثار امام  ۀ)مؤسس دانشگاهيان و دانشگاه(، 7937)جوادی آملی،  کربال کوثر

 ایرانیـ اسالمی ساز تمدن دانشگاه(، 7999، ای خامنه) دانشگاه و دانشجو(، 7919خمينی)ره(، 
 روشِ آ( به7937، یا خامنه) علم روشنایو ( 7933  ،ای خامنه) حرکت منشور( 7999)معينی، 

تحليل محتوا بررسی  روشِ و به شود می گيری هدفمند از نوع موارد معروف انتخاب نمونه
. ابتدا با تحليل دو کتاب اول، مفاهيم مرتبط با تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی شود می

 ۀارائ منظورِ . سپس بهشود میبندی  شناسایی و براساس اشتراک در محتوا به یازده شاخص طبقه
ها  های تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی، سایر کتاب احيا و تقویت شاخص برایراهکارهایی 

ها  دانشگاه بارۀالعالی( در هو بيانات امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبری )مدظلّ شوند می تحليل
شجو رئيس دانشگاه، استاد و دان ۀسه مؤلف تفکيکِ و به شوند می راهکار شناسایی عنوانِ به

. به یابند میو سپس براساس محتوا به هریک از یازده شاخص اختصاص  شوند می بندی طبقه
و اعتبار و پایایی آن نيز بررسی و  شود می ساز اسالمی تدوین انقالب تمدن ۀنقش ،این ترتيب

ساز اسالمی  براساس این نقشه در صورت استفاده از راهکارهای دانشگاه تمدنشود.  میتأیيد 
 احيا و تقویت تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی در جامعه ميسر خواهد شد. ۀزمين

ساز  ساز اسالمی، تمدن اسالمی، فرهنگ انقالبی، انقالب تمدن دانشگاه تمدن : کليدواژه
 اسالمی

                                                           
 یسازمان و یصنعت یشناس روان یپسادکتر 7

 33799707770: شماره تماس  Khoshouei.mahdieh@gmail.com: کيالکترون پست

mailto:Khoshouei.mahdieh@gmail.com
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 مقدمه

آ( یعنی باورهای 5996ها )موسوی خمینی،  مبدأ خوشبختی و بدبختی ملت عنوانِ به فرهنگ
عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سروکار دائمی  مردم، ایمان مردم،

همین تأثیرگذاری فرهنگ است که  خاطرِ بخش مردم در حرکات و اعمال آنهاست. به دارند و الهام
 نۀتنها مراقب رخ بنابراین مسئوالن باید نه ؛جاست تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه

های موجود در داخل کشور نیز توجه  کاری ها و غلط کاری بلکه به کم ،اشندفرهنگی بیگانگان ب
فرهنگ انقالبی، فرهنگ اسالمی، یعنی ایجاد  . البته مقصود از فرهنگْ(5939 ای، کنند )خامنه

(. امام مؤمن متعبد همانهای اسالمی است ) حرکت فرهنگی بر مبنای اسالم و بر مبنای ارزش
مبانی فکری، مردم را در مسیر حاکمیت دین خدا در جامعه هدایت نمود. انقالبی نیز با همین 

استضعاف و آسیب  و جهل و کنی فقر حاکمیت دین خدا یعنی برقراری عدالت اجتماعی، ریشه
پیشرفت  ،اخالقی و معنوی و های اسالمی، تأمین سالمت جسمی ارزش ۀاجتماعی، برقراری منظوم

هایی که  کردن ظرفیت المللی و فعال ت ملی ایرانی و اقتدار بینعلمی کشور، تأمین عزت ملی و هوی
. این همان هدف امام حسین)ع( یعنی احیای (5931 ای، خدا در این سرزمین قرار داده است )خامنه

نظامی که در آن با مبناقراردادن قرآن،  ؛(5935دین با تأسیس نظام اسالمی است )جوادی آملی، 
، هماناستقامت در جامعه ایجاد و عوامل انحطاط تمدن مانند فقر ) عوامل شکوفایی تمدن مانند

انقالبی فردی است که در این مسیر فردِ ( از جامعه حذف خواهد شد. پس با این دیدگاه، 5969
گری، این مسیر را طی  یعنوان مظهر انقالب همچنان که امام)ره( به ؛دکنیعنی تمدن اسالمی حرکت 

 تمدن اسالمی را در کشور احیا کرد. د و با پیروزی انقالب،کر
العالی( انقالبی یعنی فردی شجاع،  هنیز از دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظلَّ دلیلبه همین 
توان راه تحقق تمدن  ن، دارای ابتکار، پیشگام، خودباور و غیور که با تربیت آن میباسواد، متدیّ

تمدن اسالمی  ینوین اسالمی همان احیا. تمدن (5931 ای، نوین اسالمی را هموار نمود )خامنه
 در .است. در تمدن اسالمی، توجه به پیشرفت معنویات و اخالقیات همراه با پیشرفت مادی است

 ۀمعنوی دچار خسران شده و نتیج ۀاما جنب ؛در تمدن غربی علم و تکنولوژی پیشرفت کرده ،مقابل
. از دیدگاه ایشان، این تمدن نوین (5961 ای، این مسئله به ضرر بشریت تمام شده است )خامنه

پیشرفت  عنوانِ هایی که ما امروزه به افزاری یعنی همین ارزش بخش سخت  دارای دو بخش است:
 عنوانِ بهافزاری که  نرمو بخش  ...مانند علم، اختراع، اقتصاد، سیاست و ؛کنیم کشور مطرح می

عقالنیت دینی، اخالقی و حقوقی  مظاهر زندگی براساسِ ۀدر هم« سبک زندگی اسالمی»حاکمیت 
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 .(5935 ای، شود )خامنه شناخته می
بال تمدن و انقالب اسالمی دو وظیفه داریم: اول آنکه نهضت را حفظ کنیم اکنون ما در قِ
هر انسانی، هر  .ب( و حفظ و پاسداری مخصوص سپاه پاسداران نیست5996)موسوی خمینی، 

داشتن  ایجادکردن از انقالب نگاه . البته انقالب(593۱ ای، موجود مؤمنی موظف است )خامنه
آنکه این امت در طول تاریخ خود  دلیلِ خصوص آنکه به به ؛(5960تر است )مطهری،  سهل

باید به احیا و تقویت نهضت نیز پرداخته شود.  (،5935 ای، هایی داشته است )خامنه فرازونشیب
گونه که  رسانی آن به سایر کشورهاست. همان ما در قبال نهضت، صدور آن و پیام ۀدومین وظیف

انقالب امام حسین)ع( بودند )مقام معظم رهبری،  آور ( پیامسامام سجاد)ع( و حضرت زینب)
 ب(. 5935

اما ایجاد، احیا، تقویت و حتی صدور تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی نیازمند ابزاری است و 
« ساز انسان»و « گرا ارزش»، «گرا معنویت»ترین این ابزارها دانشگاه است. دانشگاهی  سییکی از اسا
عنوان  جامعه است و در عین پرداختن به علم به« دهی فرهنگی جهت»و « رهبری معنوی»که در پی 

دهد. این همان  دار الهی را چهارچوب حرکت علمی خود قرار می یک اصل، علم جهت
های  عبارتی یعنی متناسب با ویژگی کردن یا به سازی اقدام ی آگاهانه به تمدنیعن ؛سازی است تمدن

های مختلف صنعتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی،  تمدن اسالمی، کشور را در حوزه
 تا بر مبنای آن، تمدنِ اشدپویا و مستمر ب شرطی که این بالندگیْ البته به ؛کردن ساختن و بالنده

(. بر همین مبنا 5966مرار یابد و مدام پویا و بالنده شود )خرمشاد و آدمی ابرقویی، شده است فراهم
یک کشور اصالح شود، آن کشور اصالح  نیز براساس دیدگاه امام خمینی)ره( اگر دانشگاهِ

تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ۀشود )مؤسس گردد و با انحراف دانشگاه، کشور نیز منحرف می می
سازی نوین اسالمی قابل  مقام معظم رهبری نیز نقش دانشگاه در تمدن س دیدگاهسا( و برا5996

 .(593۱ ای، توجه است )خامنه
یعنی دانشگاهی که در آن علم با دین  ؛ن استهای مذکور همان کارکرد دانشگاه متدیّ ویژگی

االتر از نفعش ها و بر اسالم ب زیرا علمِ تنها اگر ضررش بر ملت (؛5930 ای، همراه است )خامنه
هایی را به باد فنا دهد و آن  تواند کشوری را، انسان تقوا می که هست، باید گفت که بی ،نباشد

تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ۀتواند که مردم را فاسد کند )مؤسس بهتر می ،تر است کسی که عالِم
آموختگان  دانش (. بر همین اساس نیز فرض اساسی نظام جمهوری اسالمی این بود که5996
بنابراین در  ؛(5930سروی،  ها باید افرادی دارای تخصص و تعهد توأمان باشند )خواجه دانشگاه

اعتقاد نیز وارد دانشگاه شد، در حالی  یک دانشگاه اسالمی، توقع آن است که اگر یک جوان کم
 (؛5969 ای، است )خامنه ن و دارای تعهد دینی و اخالق دینیاز دانشگاه بیرون بیاید که عمیقاً متدیّ
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( 5996تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ۀرغم تأکیدات مکرر امام خمینی)ره( )مؤسس اما متأسفانه علی
 ۀها و ارائ آ( مبنی بر اهمیت دانشگاه5935العالی( )مقام معظم رهبری،  هو مقام معظم رهبری )مدظلَّ

ساز  آ( یا دانشگاه تمدن593۱خشوعی، راهکارهای عملی جهت ایجاد یا گسترش دانشگاه اسالمی )
ب( امروزه این هدف، کمی مورد غفلت قرار گرفته است و وجود 593۱؛ 5939اسالمی )خشوعی، 

های کشور و  (، نیازهای متعدد و متحول بخش5937ها )خشوعی،  مشکالت متعدد در دانشگاه
ی )ناظمی اردکانی و ها با اهداف انقالب اسالم وجود شکاف بین عملکرد وضع موجود دانشگاه

 ( داللت بر این مسئله دارد. 5935شعبانی سارویی، 
 ای، و تمدن اسالمی )خامنه (5939 ای، اهمیت فرهنگ انقالبی )خامنهبه  باتوجه ،در مجموع

با وجود موانع در راه  (593۱ ای، آ؛ خامنه5996در جامعه و حفظ آنها )موسوی خمینی،  (5961
؛ 593۱ ای، سازی )خامنه و البته اهمیت نقش دانشگاه در تمدن (5935 ای، انجام این وظیفه )خامنه

(، انقالب اسالمی )موسوی 5966ب؛ خرمشاد و آدمی ابرقویی، 593۱آ؛ 593۱؛ 5939خشوعی، 
( لزوم بررسی نقش 5996تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ۀج( و اصالح کشور )مؤسس5996خمینی، 

بین  ۀخصوص آنکه فاصل دانشگاه در بهبود تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی ضروری است. به
ها با اهداف انقالب اسالمی ایران )ناظمی اردکانی و شعبانی  عملکرد وضع موجود دانشگاه

العالی(  هها براساس بیانات مقام معظم رهبری )مدظلَّ ( و وجود مشکالت در دانشگاه5935سارویی، 
  بنابراین ؛ساز اسالمی است های دانشگاه تمدن به ویژگی هیتوج بی ۀدهند ( نشان5939)خشوعی، 

احیا و تقویت تمدن  برایساز اسالمی راهکاری  بررسی نقش دانشگاه تمدن ،هدف این پژوهش
های  شدن شاخص تر در این پژوهش با مشخص عبارت دقیق بهاسالمی و فرهنگ انقالبی است. 

دن اسالمی و فرهنگ انقالبی براساس قرآن کریم و نهضت کربالی امام حسین)ع(، راهکارهای تم
ایجاد تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی براساس بیانات امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری 

ساز اسالمی نیز  های دانشگاه تمدن شود و این راهکارها همان ویژگی العالی( نیز تدوین می ه)مدظلَّ
 هد بود. خوا

 لحاظِ منابع نوشتاری نظری و تجربی موجود بود که به یۀآماری این پژوهش شامل کل ۀجامع
ساز اسالمی در  های تمدن اسالمی، فرهنگ انقالبی و راهکارهای دانشگاه تمدن توجه به شاخص
گیری  های مختلف نمونه آماری، از بین روش ۀاست. از این جامعمهم های مذکور  ایجاد شاخص

7گیری موارد معروف ، از روش نمونه5دفمنده
یک متخصص  نظر از آن در که استفاده شد. روشی 

انتخاب  بارۀ در کافی پژوهشگر اطالعات که دشو می شود و زمانی این روش استفاده می استفاده

                                                           
7- Purposive sampling 
2- Reputational case sampling 
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(. به این 7003، 5باشد )تدلی و تشکری متکی زمینه این نظر متخصصان در بر باید و ندارد نمونه
)جوادی  قرآن در جامعهیعنی  کریم قرآن موضوعی تفسیرترتیب با استفاده از این روش، کتاب 

های تمدن اسالمی و  شناسایی شاخص برای( 5935)جوادی آملی،  کربال کوثر( و 5969آملی، 
)مؤسسه  دانشگاهیان و دانشگاهد. عالوه بر این، پنج کتاب شعنوان نمونه انتخاب  فرهنگ انقالبی به

 ساز تمدن دانشگاه(، 5969، ای خامنه) دانشگاه و دانشجو(، 5996تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 
آ( 5935ی، ا خامنه) علم روشنایو ( 5930  ،ای خامنه) حرکت منشور( 5966)معینی،  ایرانیـ  اسالمی
عنوان نمونه  فرهنگ انقالبی بهشناسایی راهکارهای دانشگاهی ایجاد تمدن اسالمی و برای نیز 

کفایت حجم نمونه بود  ۀدهند نشان 7د. از نظر حجم نمونه نیز در دو منبع اول، معیار اشباعشانتخاب 
و  شد )رنجبر می با آن مواجه پژوهشگر بود که های قبلی تکرار داده به اشباع، رسیدن برای و معیار
های  بودن آنها با شاخص استخراج راهکارها مرتبطمالک (. در سایر منابع نیز 5935، دیگران
این راهکارها نیز فراتر از این  ۀآنکه ذکر هم دلیلِ شده و مفاهیم مرتبط با آنها بود. البته به شناسایی

هر شاخص چند راهکار را  تفکیکِ نیز به ذکرشدهپژوهش است، پژوهشگر از بین راهکارهای 
بودن راهکار )در حد امکان( و  بودن یا عینی اب نیز رفتاریده است. مالک انتخکرانتخاب و ارائه 

 تطابق با شاخص بود. بیشترین
ه ، این نکتکربال کوثرو  کریم قرآن موضوعی تفسیرها از کتاب  استخراج شاخص بابِدر
صورت زیرنویس ذکر شده  مفاهیم، منبع مفهوم )اعم از آیه یا روایت( به بیشتراست که در  گفتنی
اهلل جوادی آملی است، پژوهشگر فقط به  ر موارد نادری که ویژگی بر مبنای تفسیر آیتاما د ؛است

استخراج راهکارها نیز با توجه به رعایت اصل اختصار، راهکارها  بارۀده است. درکرویژگی اشاره 
 د. شکوتاه ارائه  صورتِ به ،دکنای وارد ن تا جایی که به اصل کار لطمه

 ابزار

آوری اطالعات در هر پژوهش، روشی است که اطالعات حاصل از آن در  جمعبهترین روش 
های پژوهش و تحقق اهداف مطالعه بهترین کارکرد را داشته باشد )حریری،  گویی به پرسش پاسخ
ابزار این پژوهش  عنوانِ ها به سندکاوی یا استفاده از پیشینه، به این هدف پژوهش (. باتوجه5961

 د.شمحسوب 

                                                           
7- Teddlie & Tashakkori 

2- Saturation 
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 پژوهشروش 

استفاده شد. علت انتخاب روش تحلیل محتوا  5دستیابی به هدف از روش تحلیل محتوا رایب
 ساخت تا مقادیر زیادی از اطالعات متنی را بررسی این بود که این روش، پژوهشگر را قادر می

 .دکرد. در این روش، پژوهشگر ابتدا متن را تعیین کنهای آنها را شناسایی و تحلیل  و ویژگی کند
سپس به استخراج مفاهیم موردنظر با هدف پژوهش خود در آن متن پرداخت. سپس مفاهیم 

 (. 5969  مهر، بندی شد )محمدی بندی یا مقوله ها، طبقه براساس شباهت

 ها یافته

 (:5انجام گرفت )شکل  زیر شرحِ های این پژوهش در قالب شش مرحله به یافته

 
 های پژوهش مراحل یافته -5شکل 

 اول و دوم ۀلمرح

و شد  ییتحلیل محتوا کربال کوثرو  قرآن در جامعه موضوعی تفسیراول کتاب  ۀدر مرحل
دوم مفاهیم  ۀد. سپس در مرحلشمفاهیم مرتبط با تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی استخراج 

د )جدول شبندی  براساس اشتراک در محتوا به یازده شاخص تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی طبقه
 .است شده در این مرحله، مبنای استخراج مفاهیم از سایر منابع (. ضمناً مفاهیم شناسایی5

                                                           
7- Content analysis 

 شناسایی مفاهيم مرتبط با تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی و طبقه بندی مفاهيم براساس اشتراک در محتوا

 طبقه بندی مفاهيم در قالب یازده شاخص  تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی براساس اشتراک در محتوا

و مقام معظم رهبری ( ره)شناسایی راهکارهای مرتبط با یازده شاخص  براساس بيانات امام خمينی
 به تفکيک رئيس دانشگاه، استاد و دانشجو( مدظلّه العالی)

براساس محتوا به هریک از یازده ( مدظلّه العالی)و مقام معظم رهبری ( ره)تخصيص بيانات امام خمينی
 شاخص

 تدوین نقشه انقالب تمدن ساز اسالمی

 اعتباریابی نقشه
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 کوثرو  کریم قرآنهای تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی در جامعه براساس  شاخص -5جدول 
 کربال

 پذیرش سهم وحی و تقواداشتن )پرهیز از کفر ورزیدن و انکار حقیقت(
 -7 ؛ها وجود اختالف زیاد در نظر و عمل میان انسان -5علت ضرورت وحی و پذیرش آن: 

امر خدا به ایمان و  -9 ؛iاالمر خطاب خدا به مؤمنان برای اطاعت از خدا، رسول)ص( و اولی
معنای کفر: نفی ربوبیت، * های الهی، انبیا و روز قیامت کتاب ،کفرنورزیدن به خدا، فرشتگان

جستن از مؤمنان و دوستی با  ترک اوامر الهی، بیزاریانکار نعمات الهی و ناسپاسی، دوری و 
iدشمنان دین است i قدرِ تقوا: تقوای عام )پرهیز از حرام(، خاص )امساک از حالل به* درجات 

* مانع انواع کفر: کفر اعتقادی و کفر عملی* ضرورت(، اخص )پرهیز از توجه به غیر خداست(
پیامد پیروی از * الهی یانبیابار به رهاورد جویی و استک پذیرش سهم وحی: داشتن خوی برتری

iدستیابی به سعادت، رستگاری و حسن عاقبت -5و کفرنورزیدن: تعالیم وحیانی  i i  و سعادت
iاخروی vاز تعالیم وحیانی: شقاوت، گمراهی،  نکردن پیامد پیرویتکامل کیفی جامعه*  -7 ؛

 .viنرسیدن به هدفو  vبدفرجامی

 او پذیری والیتوجود رهبر الهی و  لزوم
شناخت امام و جایگاه امامت و  -5پذیری او:  عوامل مؤثر بر وجود رهبر الهی و والیت

دستیابی به پیشوای مردم و هدایت  -7 ؛ضرورت وجود امام و رهبر در جامعه و پیروی از او
همتا بودن رسول اکرم)ص( و عترت  -5علت ضرورت شناخت امام و جایگاه امامت: * آنان
viسنجش نیستند ن ایشان با قرآن کریم و به همین دلیل نیز با اشخاص عادی همتا و قابلِطاهری i ؛

viامامت انتصاب الهی است نه انتخاب مردمی -7 i i مردم  و نه وکیل ،پس امام ولی است ؛
iپس سنجش آنان نیز باید فضای دیگری انجام شود ؛نه موکل ،متولی هستند xبودن  واجب -9 ؛

عبارتی  به .دهد و اینکه نصب و تعیین امام را مستقیم خدا انجام می پذیرش امامت در شیعه
، سپس اولیای الهی و xiو پس از او فرستادگان و انبیای الهی xنخستین ولی مؤمنان، خداست

xiامامان معصوم)ع( i علت * ترین افراد به ایشان است و پس از ایشان در مراتب طولی، نزدیک
انسان کامل است و انسان کامل همتای قرآن کریم و مظهر  ،امام -5ضرورت پیروی از امام: 

xiاعالم آمادگی پیامبر)ص( و امام علی)ع( -7 ؛خداوند است i i امامان از جمله امام  ۀو بقی
علت ضرورت وجود رهبر و هدایت مردم: * به فرزندی پذیرفتن امت اسالمی یحسین)ع( برا

xiانبیا همچون نوح، ابراهیم ۀهدف هم -5 vیح هدایت و حمایت مردم بود و در این ، کلیم و مس
انبیاست همین هدف را  ۀدند و امام حسین نیز که وارث همکرراه هر نوع رنجی را تحمل 

امام  -7؛ xvاند آن حضرت نیز چشیده ،اند هایی که پیامبران چشیده تلخی ۀاند و هم داشته
جامعیت  -9 ؛xviندا های خود از هدایت و حمایت از مردم سخن گفته حسین)ع( در سخنرانی
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بلکه وجود حاکم و رهبری قوی در  ؛تنهایی قادر به تأمین تکامل و تعالی جامعه نیست قانون به
انسان فطرتی دارد که برابر آن موحد،  -۱ ؛رأس آن امت برای اجرای آن قانون ضروری است

 گیر اما طبعی دارد که براساس آن بسیاری از رذایل دامن ؛جوست خواه و کمال فضیلت
xviاوست i. های طبیعت را باید در پرتو  ولی بخش ؛کنند های فطرت را انبیا شکوفا می بخش

ویژگی و راهکارهای * شود آفرین می نه تعطیل وگرنه مشکل ،دکرشکوفایی فطرت تعدیل 
دن مراحل معرفت )شناختن راه راست از باطل(، هجرت، کر طی -5پیشوای الهی مردم شدن: 

xviسرعت i i یر( و سبقتگرفتن در مس )سرعتxi x نحوی که  )در فضایل از دیگران سبقت به
زیرا  ؛ندوختن به آنچه از زینت دنیا در دست دیگران است چشم -7 ؛فرد اتقا و ازهد شود(

ها مانند حضرت  شکستن بت موعظه، جدال احسن، دلیل و برهان، درهم -9 ؛xxرفتنی است ازبین
xxiهای متعدد مانند تحمل ابراهیم در برابر حاکمان رنج با وجودِدن کر تحمل -۱ ؛xxiابراهیم i؛ 

xxiتقواپیشگی و زهد -1 i iپیشوای پرهیزکاران شدن -9 ؛xxi v های برخاسته  از بهترین خواسته
 -50 ؛نوشتن نامه -3 ؛دنکر سخنرانی -6 ؛دنکرایثارکردن و نثار -9 ؛از عقالنیت است

اوصاف رهبر الهی عبارت است از:  ر عبارت دیگ . بهشمردن فرصت برای رازونیاز با خدا غنیمت
 -ب ؛(xxvنه ایستادن ،کردن قائم به قسط بودن )یعنی روی اصول قسط و عدل ایستادگی -الف

 ؛(xxviقدر اهل ایستادگی باشد که بتواند هر باطلی را در هم بکوبد قوام به قسط بودن )یعنی آن
بودن به  نالهی و متدیّکردن به کتاب  عمل -ج ؛خصوص اگر خطر سیاسی و اجتماعی باشد به

گاه خود را در برابر خدا رها  دینداری قرار دهد که هیچ ۀدین خدا و آنچنان خود را در محدود
xxviنبیند iانبیا که به یکدیگر متصل بوده و  ۀبرخالف سلسل پیشوای الهی و غیرالهی: ۀ* مقایس

xxviکنند همگی انسان را به یک مبدأ یعنی خدا دعوت می i i، جامعه را  از طاغوتیان هریک
در ساالری دینی:  ساالری صرف و مردم مردم ۀ* مقایسکند سمت خود دعوت می به

 ؛ساالری صرف انتخاب نمایندگان توسط مردم و اجرای امور براساس قوانین انسانی است مردم
* مانع وجود رهبری و جامعه براساس وحی و مکتب قرآن است ۀساالری دینی ادار اما در مردم

بودن )هم از خدا و  ایمان و تماشاچی سستمانع شناخت جایگاه امامت:  -5و: پذیری ا والیت
تهور  باک و اهلِ ترسد و هم از شمشیر طاغیان هراسان است(، انکارکردن امامت، بی جهنمش می

تکاثردوستی، مانع پیشوای مردم شدن:  -7 ن؛بودن یعنی نه از خدا و نه از خلق خدا ترسید
اولیای دین، ندانستن اینکه دنیا ناپایدار است و فرد قطعاً آسیب  ۀنپذیرفتن سخن ناصحان

xxiبیند می x *پیامد شناخت جایگاه امامت:  -5پذیری:  پیامد وجود رهبری و والیت
در  xxxi، نترسیدن از کافران و ترسیدن از خدا )توحید در خوف(xxxایمان شدن اهلِ دست یک

  شدن مردان الهی: پیامد حاکم -7 ؛ی باشددادن به فردی که حائز شرایط هنگام نصب امام، رأی
طوری  به ؛ایجاد وحدت، ارتقای فرهنگ و معرفت، تنظیم امور جامعه بر مدار عقل و محور عدل

xxxiکه هم خودشان راحت باشند و دیگران را به رفاه برسانند i. آن در  ۀخواندن نماز و اقام
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یابند و به مقصد و مقصود  می به لقای خدا راه ،ازمنکر نمودن معروف و نهی جامعه، امربه
xxxiرسند می i iبربستن فحشا و منکر ، رختxxxi vشدن و پیروی از امام: جزء  پیامد هدایت -9 ؛

اسالمی و حمایت، حفاظت، شفاعت و  ۀ، مدیریت جامعxxxvشدن خاندان پیامبران محسوب
به راه رشد ، xxxviسازی مشکالت توسط امامان و برخورداری از کرامت انتساب به آنان برطرف

xxxviیدن در صورت اجابت دعوت خدا و پیامبر)ص(رس iاندیشیدن  ، موحدشدن جامعه و الهی
جایگاه امامت: مخالفت  نشدن هپیامد شناخت -5پذیری او:  رهبری الهی و والیت دِنبوپیامد * آن

تبدیل اسالم ناب محمدی )علوی، حسینی( به اسالم اموی )عباسی،   کشی، مبا امام، اما
xxxviی تبدیل امامت به سلطنتآمریکایی( و تالش برا i i  که پیامد آن معرفی رسالت و نبوت

پیامد  -7 ؛جای توحید، ربوبیت و الوهیت است زمامداری عادی و قرارگرفتن وثنیت به عنوانِ به
xxxiومرج، فساد، فتنه و آشوب هرج  شدن مردان غیرخدایی: حاکم xدن کر پیامد ترک -9 ؛

اسالم اموی )آمریکایی( و اعتقادات غلط، شدن  حاکم  از امام: نکردن هدایت و پیروی
شدن سالطین،  ، مسلطxlترید یافتن گروهی بر شما که شما نسبت به حق از آنها شایسته تسلط

ها را عزیز و  کشانند و ذلیل زنند و عزیزها را به ذلت می به فساد و فتنه دست می هیعنی کسانی ک
xlکنند برخالف قسط و عدل عمل می i *رجوع به  -5گاه امامت و امام: راهکار شناخت جای
xlسازی اسالم اموی نامه و سخنرانی جهت روشن ۀارائ -7 ؛محکمه قرآن برای شناخت امام i i؛ 

بلکه در دوران براندازی  ؛انگار نیست دادن وظایف خود سهل بودن انسان )در انجام خداترس -9
 .نظام باطل و دوران بازسازی نظام حق، کوشا است(

 یتأسیس نظام اسالم
افزایش فرهنگ دینی و  -7 ؛مداری الهی قانون -5عوامل مؤثر در تأسیس نظام اسالمی: 

xlداشتن رهبر الهی و شایسته -۱ ؛نثار جان و مال، قیام، دفاع و جهاد است -9 ؛معرفت i i i صبر ،
علت ضرورت تأسیس نظام اسالمی: احیای  *)و صباربودن( و پایداری و شکر )و شکوربودن(

xlخورده مانند دوران امام علی)ع( زمین ههای ب دین )آزادسازی دین و برداشتن عالمت i v ،)
xlاهلل)ص( و پدرشان امام علی)ع( جدشان رسول ۀهدف نهایی امام حسین)ع( احیای سیر v  یعنی

xlکردن جامعه احیای دین و قرآن )نورانی viردم، تشکیل نظام و کردن م ( بود و راه نورانی
های فکری،  فرهنگ و توانایی -5علت ضرورت افزایش فرهنگ: * حکومت اسالمی است

 ؛اهتمام حیوان در رفاه و فربهی است ۀزیرا هم ؛امتیاز وی بر حیوان ۀمنحصر به انسان است و مای
ست و غریزی و ثابت ا رفتار حیواناتْ .راستین در جهت رشد معنوی است تالش انسانِ ۀولی هم

 مۀنیازمند تعالیم و فرهنگی است که بتواند ه ،انسان -7 ؛ها عقلی و در تحوّل و تطور رفتار انسان
پویایی جامعه  ۀفرهنگ اساس سعادت و پای -9 ؛های علمی و عملی او را پاسخگو باشد خواسته
ث توانند باع مداری الهی: قوانین بشری هرچند مترقی باشند، نمی علت ضرورت قانون* است
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xlزیرا آگاهی انسان در مقابل علم الهی بسیار محدود است ؛شکوفایی جامعه شوند vi i * معنای
معنای قانون: مجموعه تعالیم قرآن * فرهنگ در اسالم: فرهنگ فارق حیات انسان و حیوان است

مانع تأسیس * گیرد ابعاد فردی و اجتماعی انسان را دربرمی ۀو سنت معصومان)ع( است که هم
برتردانستن جان خود و اطرافیان  -7 ؛وجود تفکر باطل جدایی دین از سیاست -5  اسالمی:نظام 
پیامد   پیامد وجود قانون الهی: -5پیامد ایجاد نظام اسالمی: دستیابی به کمال از طریق * از دین

جای قانون بشری شکوفایی جامعه، درحقیقت قوانین بشری هرچند  پیروی از قانون الهی به
زیرا آگاهی انسان در مقابل علم الهی بسیار محدود  ؛اشند، چنین خصوصیتی ندارندمترقی ب
xlاست vi i iهای باکمال در  متعالی و انسان ۀپیامد افزایش فرهنگ و معرفت: ساختن جامع -7 ؛

فرهنگ رشدیافته:  دِنبو -5نظام اسالمی:  نشدنپیامد ایجاد* صورت وجود فرهنگ رشد یافته
xlشدن به پرتگاه سقوط و پلیدی با حیوانات، کشیده نداشتن تمایز رکود و انحطاط در جامعه، i x؛ 

 ایجاد فرهنگ منحط: به پستی کشاندن جامعه و گمراهی -7

 اتحاد و وحدت یا محبت و تألیف قلوب داشتن )پرهیز از اختالف و تفرقه(
توصیه به ایجاد  -7 ؛lتوصیه به دوری از اختالف -5علت ضرورت ایجاد وحدت و محبت: 

lوحدت iترین نعمت اجتماعی پس از توحید و عدل مهم عنوانِ وحدت به -9 ؛l i i
انسان  -۱ ؛

خواهان کمال است و حصول کمال در گرو اجتماع اشخاص و حقیقت اجتماع وابسته به حب و 
مالک وحدت * قرب باطنی افراد است و چون انسان طالب کمال است، به این تألیف نیاز دارد

l، پایبندی به آندر اسالم: اعتقاد دینی i i i و تقواl i v بودن عوامل ظاهری مانند ن است )مالک
اختالف پسندیده:  -5انواع اختالف: * عامل وحدت( عنوانِ زبان، نژاد، رنگ، زمین و قومیت به

نه  ،عقاید و قوانین خودشان ۀاختالف پیش از نزول کتاب آسمانی یعنی اختالف بین مردم دربار
علت  *: اختالف مردم پس از نزول کتاب آسمانی و پس از علماختالف ناپسند -7 ؛کتاب الهی

ها  اختالف افراد با توجه به اختالف استعدادها و ذوق -5وجود اختالف یا موانع وجود وحدت : 
lای پذیرفته است )اختالف درونی( تا اندازه vعامل روحی و روانی: پاکی و پلیدی نفس  -7 ؛

اما نفس پلید  ؛بیند حق را آشکارا می ،نفس سعیدزیرا  ؛عامل مهمی در ادراک حقایق است
lکند آشکارترین حق را انکار می viهوس، چشم دل بسته شده وا هو علتِ زیرا به ؛l vi i  و در

lشود قیامت باز می vi i iعامل اخالقی و عملی: گاه شخصی طبع لجوج و عنود ندارد و در  -9 ؛
ولی بنا به عللی به آلودگی اخالقی  ؛ها با دیگران یکسان است باور و پذیرش حقایق و واقعیت

توان به ارتکاب معاصی،  کند. از جمله علل می راحتی ادراک نمی گرفتار است و حقایق را به
د که جان انسان را کرلحاظ احکام الهی اشاره  انحرافات اخالقی و استفاده از طعام و پوشاک بی

lسازد آلوده می i xد، با تبلیغاتْاشیک منطقه خالی بفکری مردم  ۀشرایط محیطی: اگر زمین -۱ ؛ 
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های ظاهری مانند زبان، نژاد،  درنظرگرفتن مالک -1 ؛شوند هر تفکری به همان سمت رانده می
واقع این عوامل باعث اختالف و گمراهی  عنوان عامل وحدت که در رنگ، زمین و قومیت به

lشود نیز می x :)بر)ص( و اوصیای وحی الهی و پیام -5* راهکار حل اختالف )ایجاد وحدت
lپیامبر)ص( است xi دادن به  نقش انبیا در ایجاد وحدت: جهت اختالف یعنی عنوان مرجع حل به

یافتن از یکدیگر در  بخشیدن به مسیر حق و سبقت دادن مسیر حق(، سرعت حرکت مردم )نشان
ی اصول و مبان ۀتمهیدات انبیا برای پیدایش وحدت شامل تبیین هدف مشترک، ارائ مسیر حق و
مشی واحد، تعلیم  لحاظ آغاز، انجام، وحی و نبوت، ارشاد، ارشاد و راهنمایی خط مشترک به

l، پیروی از راهنمای واحد و رهبری مشترکیمشی کل پوشش خط فروع جزئی تحتِ xi i7 ؛- 
در صورتی که علت امراض روحی، غفلت از ؛ درمان امراض نفسانی از طریق تقوا و خداترسی

lشود زیرا تقوا باعث ادراک حقایق می ؛خدا باشد xi i i نفس ۀو از طریق تهذیب و تزکیl xi v  در
lهای روحی باشد که راه آن ایمان صورتی که علت امراض روحی، آلودگی xv  و رجوع به

lدردها است ۀقرآن است که شفای هم xviزیرا  ؛تدبر در متون دینی یعنی قرآن و سنت -9 ؛
lبهترین میزان حل اختالف قرآن xvi i و سنتl xvi i i وحدت جامعه  -1 ؛تبادل افکار -۱ ؛است

بودن عوامل ظاهری یا اعتباری که علت آن  مالک -9 ؛آوایی ارواح ممکن نیست بدون هم
lای های استعماری، زندگی ابتدایی قبیله دولت xi x جغرافیایی ۀو اختالف منطقl xx 9 ؛است- 

قیاد از اطاعت و ان نداشتنِ -3 ؛پذیرش حقیقت ۀبودن روحی ضعیف -6 ؛غرور و خودخواهی
پیوند و  ۀوسیل الشعاع قرارگرفتن دوستی به خداوند و رسول او به تحت -50 ؛پیشوایان دینی

lدوستی با پدران، فرزندان، برادران، زنان و خویشاوندان xxiتعصّب -55 ؛l xxi iنکول از  -57 ؛
حق، گرایش به باطل، ترجیح دنیا بر آخرت، فروش شرف و استقالل به فرومایگی و خواری که 

lشود و باعث تبدیل نعمت به اختالف می دهبب غضب الهی شهمگی س xxi i i * پیامد وجود
lاستقرار در جوار رحمت حق و سعادت آشکار -5وحدت یا محبت و تألیف قلوب:  xxi v7 ؛- 

یافتن ملت و البته عزت و حکمت  یافتن و شکوه تر کمال، عزت یافتن، شکوفایی سریع سعادت
کند که محبت و الفت میانشان بیشتر  ذات الهی است و آن را به بندگانی عطا می ۀویژ

lباشد( xxv * پیامد اختالف یا غلط قراردادن مالک وحدت )مانند امور ظاهری را مالک قرار
lوفجور و گمراهی فسق -5دادن(:  xxviانحطاط و سقوط جامعه -7 ؛l xxvi iای  ظاهراً جامعه -9 ؛
lو سست بودن اما در اصل پراکنده ؛بودن منسجم xxvi i i. 

 ازمنکر  معروف و نهی امربه
مردم و در هر زمان و  ۀدر میان هم -5ازمنکر:  معروف و نهی علت ضرورت و اهمیت امربه

شما مأمورید به  -9 ؛ازمنکر از نوع دستوری است معروف و نهی امربه -7 ؛زمینی مطرح است
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lاخالق الهی متخلق شوید xxi x ازمنکر است معروف و نهی ای از اخالق الهی امربه و نمونهl xxx؛ 
بودن افراد به یکدیگر )افراد جامعه همانند سرنشینان یک کشتی هستند که هرگونه  پیوسته  -۱

lهمراه دارد آسیب به کشتی خطر مرگ جمعی را به xxxiازمنکر  معروف و نهی امربه -1 ؛
ازمنکر مانند  معروف و نهی اه خدا نسبت به امربهجهاد در رو  یکی از شعب جهاد است عنوانِ به

lآب دهان در برابر دریا است xxxi iگفتن از موضع قدرت  منکر که نوعی سخن و معروف -9 ؛
ازمنکر:  معروف و نهی معنای امربه* بسیار کمیاب است  و در صورت لزوم همراه با تندی است،

و منکر چیزی است که نزد  شناسند معروف چیزی است که عقل و نقل آن را به رسمیت می
معروف و  مراتب امربه* عقل و نقل نکره و ناشناس است و به رسمیت شناخته نشده است

جایگاه * ترین مرتبه است سوم عالی ۀازمنکر: با قلب، زبان و دست است که مرتب نهی
 ؛دکرنهی اگر کسی عالماً عامداً معصیت کند باید نسبت به او امرو  -5ازمنکر:  معروف نهی امربه
دادن آن  ازمنکر را هم خود باید انجام دهیم و هم دیگران را به انجام معروف و نهی امربه -7

منکر: با حد و تعزیر که کار قضایی است، با تعلیم، از نهیمعروف و  امربه* تفاوت تشویق کنیم
* د و تعلیمموعظه، پن ۀنه از مقول ؛زیرا از سنخ فرمان و حاکمیت است ؛ارشاد، هدایت و موعظه

بلکه فقط  ؛شود غیبت است که با آن مشکلی حل نمی ،ازمنکر معروف و نهی مقابل امربه ۀنقط
کند تا خود را  کننده، غیبت می درحقیقت غیبت .شود کننده گشوده می درونی غیبت ۀعقد

 «به من چه»ازمنکر: گفتن  معروف و نهی مانع امربه* ندکنه اینکه گناهکار را اصالح  ؛سبک کند
سعادت، کمال و برتری  -5ازمنکر:  معروف و نهی پیامد امربه* «به تو چه»وگفتن 
lجامعه xxxi i iروزی را کم و اجل را نزدیک  -9 ؛دفع و جلوگیری از گناهان -7 ؛
lکند نمی xxxi v *شدن افراد شرور و  والی -5ازمنکر:  معروف و نهی پیامد ترک امربه

lنشدن دعا مستجاب xxxvلعن گذشتگان تبهکار  -7 ؛l xxxviازمنکر  وقتی در عصری به نهی -9 ؛
راهی جز قیام خونین  ،کنند دانسته بر ضد دین اقدام می شود و افرادْ معروف اعتنایی نمی و امربه

lبرای اصالح جامعه نیست xxxvi iحطاط و پستی جامعهان -۱ ؛.  

 گستری )پرهیز از ظلم و تعدی به دیگران( عدالت
خداوند،  -7 ؛اجتماعی فطری استگرایش به عدالت  -5گستری:  علت ضرورت عدالت

های خردوکالن  صورتی که پدیده به ؛جهان هستی براساس عدالت است -9 ؛عین عدل است
شود و بصیرت و  هریک در جای خود است و هیچ کاستی، ناسازواری و تفاوتی یافت نمی

lکند این مسئله را تأیید می ۀتکرار نگاه عالمان xxxvi i iهای درونی انسان  ساختار بخش -۱ ؛
lمتعادل و هماهنگ و مکمل یکدیگر است xxxi xهای  مردان در تمام عرصه کوشش دولت -1 ؛

 -9 ؛xcترین ارزش اسالمی، حاکمیت عدل است مهم -9 ؛جامعه برای حاکمیت عدالت
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بودن به ظلم و تعدی به نمجاز -6 ؛xciآزاری در اسالم ناپسندبودن مطلق ظلم، خیانت و مردم
 علتِ ظلم و نابرابری به نکردن وق هر صاحب حقی حتی حیوانات به هر دلیلی )توجیهحق

xciدینی( ورزی و بی دشمنی، کینه iها حتی  انسان ۀهم رموردضرورت رعایت عدالت د -3 ؛
xciدرمورد یهودیان و ترسایان در صورت داوری بین آنها i i البته  ؛و حتی درمورد کافران

xciنگ نکرده باشندشرطی که در کار دین با شما ج به v *5خواهان:  و عدالت معنای عدالت- 
ادای حق هر صاحب حق  ،عدالت اجتماعی -7 ؛قراردادن هر چیزی در جای خود است، عدالت

و هم حقوق خویش را  کنند میخواهان هم حقوق دیگران را ادا  عدالت -9 ؛در جامعه است
عدالت: داشتن منبع علمی و داشتن  ویژگی*حق نیستند جانبۀ ۀ یککنند کنند و رعایت استیفا می
قرآن کریم به مسلمانان  ،اسالمی ۀدر حوز -5های عدالت اجتماعی:  حوزه *اجرایی ۀپشتوان
تر  عبارت دقیق به ؛xcvفرماید براساس اخوت ایمانی، حقوق و تکالیف متقابل را رعایت کنند می

مالی به همدیگر دریغ  های دستی از کمک دستی و تنگ ، در فراخxcviبا یکدیگر مهربان باشید
تنها خشم خود  هنگام غضب نه مسلکان خود بگذرند و به های هم نورزند و از خطاها و نابخردی

xcviبه یکدیگر احسان کنند ، بلکهرا فرو ببرند iۀمشترکات هم ۀبر پای ی،خداپرستدر حوزۀ  -7 ؛ 
xcviادیان آسمانی، حقوق و تکالیف متقابل را رعایت کنند i i اید و ضمن احترام به عق
xciهدایت آنان را فراهم آورند ۀطرفداران آن ادیان با حکمت، موعظه و جدال احسن زمین x؛ 

زندگی  ۀپای ها بر انسان ۀدهد که روابط خود را با هم انسانی نیز به مؤمنان دستور می ۀدر حوز -9
زیستی  اینکه آنان خواهان هم شرطِ البته به ؛آمیز و رعایت عدالت تنظیم کنند مسالمت

عبارتی در  به ؛cو در پی آزار و کشتار مسلمانان و تبعید رهبران آن نباشند اشدآمیز ب لمتمسا
و مردم را  یرندمظهر تعقل را برگ ،قرآن آمیز با کافران، با یک دستْ زندگی مسالمت ۀحوز

جو را  سلطه نمظهر اقتدار و صالبت در برابر زورگویا ،آگاه کنند و با دست دیگر شمشیر
کردن چراغ هدایت  بخشی باشند تا مبادا بیگانه درصدد خاموش برگیرند و پاسدار چراغ آگاهی

تکلیف: وظایفی است که خدا، جامعه یا افراد خاصی  فۀک -5های عدالت:  کفه * ciقرار گیرد
عه حقوقی است که خدا و جام ،حق ۀکف -7 ؛اند انسان گذاشته ۀمانند همسر و فرزندان به عهد
ظلم  -5انواع ظلم: * اند و حق دفاع از آنها به او داده شده است برای انسان به رسمیت شناخته

مانند ظلم پادشاهان و سالطین به زیردستان خود یا تعدی و تجاوز استکبار جهانی به  ؛آشکار
 ظلم پنهان که فرد از مفهوم ظلم آگاهی ندارد و آن رفتار -7 ؛ملت مظلوم و مستضعف فلسطین

ه هدف امام حسین)ع( به ک بودن عدل با عقل )عادل و عاقل(: چنان همراه* پندارد را عادالنه می
کردن مردم و رهاکردن آنان از جهالت بوده است و امام  عاقل عدل و مبارزه با ستمْ مۀغیر از اقا

نهد و اگر خردمند  علی)ع( نیز فرمودند عاقل کسی است که هر چیزی را در جای خود می
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عدالت در مقایسه با گذشتن از حق: گذشتن از حق با * شود اخته شود، نابخرد نیز شناخته میشن
بلکه مصداق احسان است که از عدل برتر است و خدا به عدل و احسان  ؛عدالت منافاتی ندارد
ciهر دو فرمان داده است i  *حقوق دیگران بی آنکه فرد  ۀجانب گستری: رعایت یک مانع عدالت

ciمحترم بشمارد در حکم نوعی بردگی استحق خود را  i i * :قوام و  -5پیامد وجود عدالت
ciاستحکام جامعه v چندبرابرشدن برکات -7؛cvتأمین امنیت، استقالل، آزادی، اقتصاد و  -9 ؛

cviشدن و از فرقان برخوردار شدن پرهیزگاران ۀو در زمرcviتحصیل تقوا  -۱ ...؛فرهنگ و i 
داند و نه  آموزد که نه آن را می که البته با برخورداری از تقوا، خدا چیزی را به انسان می

cviتواند از کسی یاد بگیرد می i iگری خواهد بود و نه در جهان  بنابراین نه اهل ترفند و فتنه ؛
ciافتاد خواهد گران پرفتنه به دام فتنه x  یابد میو از هر بدی نجاتcx  به و البته با داشتن تقوا

زیرا تقوا به  ؛(cxiتوان رسید )مسافر لقای جالل و جمال الهی بودن هدف نهایی یعنی به خدا می
cxiرسد خدا می i  *اعصار ۀهالکت مردم ظالم در هم -5عدالتی:  پیامد ظلم و بیcxi i i  که با
cxiروشن انبیا هیج امیدی به ایمان آنها نباشد  ۀوجود ادل v ِانابه را به خود  و عمداً راه توبه و در
فرار یا قیام  -۱ ؛وجود مشکالت خردوکالن -9 ؛cxviشکست ملت -7 ؛cxvبسته باشند

cxviمردم iحاکمیت کامل عدالت و رسیدگی به حقوق مظلومان در روز قیامت -1 ؛cxvi i i  *
 .راهکار قرآن در مقابل ظالم: مقاومت، صبر و تحمل، جهاد و پایداری در مقابل ستم ظالمان

 اع از حق صبر، استقامت و عزت در راه جهاد و دف
زیرا تقوا عامل  ؛شناخت حق و باطل از طریق تقواداشتن -5عوامل مؤثر در دفاع از راه حق: 

cxiادراک حق مداری یعنی شناخت حق از باطل است  xاعتقاد به پیروزی حق و شکست  -7 ؛
. cxxشود و بنابراین سازشی وجود ندارد جا جمع نمی زیرا حق و باطل با یکدیگر در یک ؛باطل

توانند نور  ولی آنها نمی ؛cxxiکند نور خدا ثابت است و نار طاغوتیان را خاموش می همچنین
cxxiالهی را خاموش کنند و آتش آنها نیز به هم پیوسته نیست i 9 ؛ناپذیر خدا( زوال ۀ)اراد- 

 -1 ؛مداری عزم -۱ ؛دفاعی در جهاد بین حق و باطل )دفاع از حق در مقابل باطل( ۀداشتن روحی
cxxiزیرا محور عزت خداست ؛یری از طریق تقرب و پیوستن به خداعزت یا نفوذناپذ i i  و پس

cxxiاز خدا بالعرض برای انبیا و اتقیا است vزدگی در میدان  صبر، استقامت و پرهیز از شتاب -9 ؛
: علت ضرورت* ایثار و ایستادگی تا شهادت -9 ؛cxxviو حتی در میدان غیرجنگ cxxvجنگ

نکردن باطل توسط  به حق و ترکنکردن  عمل علت ضرورت شناخت حق از باطل: -5
cxxviافراد iعلت ضرورت عزت: عزت از اوصاف کمال الهی و از فضایل اخالقی بایسته  -7 ؛

یاد خدا و هر عاملی که باعث آن شود حق است و غفلت * معنای حق و باطل: برای انسان است
تواری معنای صالبت و اس به * معنای عزت:از خدا و هر عاملی که باعث آن شود باطل است
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شود با متاع دنیوی، مقام، منصب و شهرت در  گویند که نمی است و عزیز به انسان نفوذناپذیر می
او نفوذ نمود و یا با تطمیع و تهدید او را از پای درآورد و در او نفوذ کرد )همچون کوه استوار 

cxxviآورد که هیچ باد تندی او را به حرکت در نمی i i) * :ا خد -5انواع حق عبارت است از
مانند حقوق مادر،  ؛حقوقی دارد ۀحقی که صبغ -7 ؛حق است که این نوع حق، مقابل ندارد

cxxiسربازان ۀنظام خلقت را به حق آفریده و هم ۀخداوند هم -9 ...؛همسایه و x  خدای رحمان و
قیام مهاجمانه  -5 * انواع قیام:cxxxرحیم هستند که در موقع ضرورت قهار و منتقم است

مانند نهضت کربال که بر زن و نابالغ  ؛قیام مدافعانه -7 ؛مهاجم باید مرد باشد و بالغ ؛)ابتدایی(
جهاد اصغر )مانند جنگ با  -5* انواع جهاد: )که البته اهل تمیز و عقل باشد( واجب است

خواهد سرزمین را اشغال کند( که هدف از آن کسب امور مادی مانند زمین،  دشمنی که می
عبارتی حق  جهاد اوسط مانند نهضت کربال که جهاد بین عقل و هوس یا به -7 ؛است ...معادن و

جهاد اکبر که جنگ بین عقل و قلب  -9 ؛فرمایی و ریاست است و باطل است و هدف آن حکم
دنبال شهود و دیدن است )مانند اینکه قلب  برهان و استدالل و قلب به دنبالِ عقل به .است
بهشت و جهنم هست و قلب باور دارد که بهشت و جهنمی  خواهد دلیلی اقامه کند که می

فرمایی و ریاست است. در این نوع  خواهد آن را ببیند( و هدف آن نیز حکم اما می ؛هست
وظایف  *بنابراین موضوع بر سر حق و احق است ؛اند جنگ هر دو )عقل و قلب( حق را پذیرفته

نکردن به دیگران و  ظلم ،ن به حق خودبود انسان در قبال حق و باطل عبارت است از: قانع
روح توحیدی، اخالق دینی،   خواهی: طلبی و زیاده راهکار جلوگیری از رفاه* ستیزی ستم

* مانع صبر و پیشگی، تعبد و اطاعت الهی، شکرگزاری، رعایت انصاف و اعتدال قناعت
ر روز بودن و ندیدن خدا حتی د رک و مانع شناخت حق از باطل: کور -5  استقامت:
ها و  پنداشتن شناخت ارزش د راهنما، آساننبو، دنیاطلبی، وجود حکومت فاسد، cxxxiقیامت
گو، لئیم و ذلیل  زیرا اگر انسان مرده باشد، کر، نابینا، سفیه، باطل ؛ها، مردبودن انسان ارج بی

طلبی یا  مانع شناخت اینکه حق پیروز و باطل محکوم به شکست است: جاه -7 ؛است
 .پیرو شیطان است ،طلبی دارد برای مثال هرکس دعوی جاه ؛، پیرو شیطان شدنخواهی مقام
cxxxiخواری طلبی و آسایش، حرام رفاه iمانع عزت: درخواست عزت از  -9 ؛دنیا ۀخورد ، فریب

cxxxiغیرخدا انحراف است i iبودن عقل )به خواب غفلت رفتن  خفتهمداری:  مانع عزم -۱ ؛
cxxxiعقل( v * :شناخت حق و باطل: قیام برای احیای حق و پیامد  -5پیامد صبر و استقامت

گذاشتن  نابودی باطل، شناخت عزت، کرامت و استقالل، شناخت ذلت، باطل و کذب، تفاوت
 ؛بین حسن و قبح، حق و باطل، حرکت در پی مصداق صحیح و گرفتار مغالطه نشدن در عمل

یا حداقل حفظ زمین غنیمت جهاد اصغر یا تصرف زمین است و دفاعی:  ۀروحیداشتن  پیامدِ -7
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خود که البته زمین و امور مادی ماندگار نیست، غنیمت برای فاتح جهاد اصغر، تواضع، عدالت، 
صداقت، زهد و پارسایی است و غرامت برای مغلوب، تکبر، خیانت و دروغگویی است، 
دستاورد جهاد اکبر توحید ناب، شهود، خلیفت اللهی، انسان کامل شدن، گستراندن پرهای 

و غرامت آن واماندن از فیض و فوز  cxxxviو سپس معلم مالئکه شدن cxxxvالئکه زیر پای فردم
cxxxviپیامد داشتن صبر و استقامت: پیروزی -1 ؛پیامد وجود عزت: پیروزی -۱ ؛عظیم i ،

cxxxviمددرساندن و نصرت خدا i iرده را زنده، زبون را عزیز، ضعیف را نیرومند و برده را ، م
حق و باطل:   نشناختنپیامد  -5د صبر و استقامت: نبو پیامد* ن، خشنودی پروردگارکردآزاد 

cxxxiفرورفتن در نظام هستی اعم از زمین مانند قارون xفرعون ، دریا مانند آلcxlد نبوپیامد  -7 ؛
cxlماندگی، مسکنت و بدعاقبتی ذلت و خواری، انحطاط و پستی، حرمان و عقبعزت:  i9 ؛- 

cxlخواهی: کفر پیامد زیاده i iان و مترفان، سقوط جامعه و هالکت مسرفcxl i i i  که البته از روی
cxlعدالت و حکمت الهی است i v. 

 رفع فقر، محرومیت و تقلید غیرمحققانه
ف اصلی در هد -7 ؛ها زمینه ۀزدایی در هم محرومیت -5علت ضرورت رفع فقر و جهل: 
cxlبلکه فقرزدایی است ؛فقرزدایی فقط کمک به فقیر نیست vنهی از تصدیق و پیروی  -9 ؛

cxlغیرعالمانه vi و نهی از طرد و نفی غیرمحققانهcxl vi iزیرا اصول دین براساس تحقیق است،   ؛
ولی در آنجا  ؛تقلید در معارف اعتقادی اسالم جایگاهی ندارد، در فروع دین تقلید جایز است

گردد، مبنای تقلید در احکام اسالم نیز پیروی متعصبانه و  نیز روح تقلید به تحقیق بر می
 ؛ید پس از علم به اجتهاد و تقوای عالم دینی از وی پیروی کردبلکه با ؛کورکورانه نیست

اهمیت تقلید منطقی در اسالم در صورت  .بنابراین اصالت بر تحقیق و نه تقلید است
cxlنیاز vi i i ،ستایش اکرام والدین، آبا و اجداد و دیگرانcxl i x  در مقابل نکوهش تقلید

clمعنای پیروی نیست به)احترام الزاماً  clعقاید و افکار آبا و اجداد ۀکورکوران i) * معنای فقر: از
های پشت کمر است. فقیر کسی است که ستون فقرات پشت او  معنای مهره به« فقار» ۀریش

clشدن معنای جهل: ندانستن با وجود آگاهی، اعمال زشت مرتکب* شکسته باشد  i i به پیامبر ،
clنیاوردن خود ایمان i i iزدن بر  وعظه، تکیهنبردن، سودنبردن از پند و م ، به اشتباه خود پی

شدن )گرفتار افراط و  آرزوهای دنیوی، چشم سر را معیار حقیقی دانسته، از مرز اعتدال خارج
چون امری ذاتی  ؛موجودات است ۀفقر تکوینی که شامل هم -5انواع فقر:  * تفریط بودن(

موجودات از آن جهت که وجود امکانی دارند، نسبت به ذات واجب  ۀزیرا هم ؛است
clدفقیرن i vبلکه توجه به آن امری ممدوح است ؛، این نوع فقر امری نکوهیده نیستcl vفقر  -7 ؛

clاعتباری که امری نکوهیده است vi  ،و شامل انواعی مانند فقر اقتصادی، فرهنگی و علمی
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راهکار کاهش * جهل عملی -7 ؛جهل علمی -5انواع جهل: * فرهنگ دینی و مذهبی است
 ۀنظارت مشفقانه و عالمان، تسهیل دسترسی به اموال عمومی ،جهل و فقر اعتباری: ترغیب به کار

 برایبرای  وتربیت احکام خمس، زکات و صدقات برای زوال فقر اقتصادی، تعلیم، هیئت حاکم
مانند  ؛هایی از اقوام پیامبران معرفی نمونهازمنکر و  معروف و نهی زوال فقر فرهنگی، وجوب امربه

clسرانجام شوم قوم لوط vi i حل برای جلوگیری از تقلید غیرمحققانه:  راه* حو قوم نو
: * پیامد وجود فقر و تقلید غیرمحققانهجای تقلید گیری از عقل و جایگزینی تحقیق به بهره

دلیل  سوی همه حتی کافران و اهل کتاب و پذیرش شرایط آنها به درازبودن دست نیاز به
clبرآوردهشدن نیازها vi i iی، ذلت و خواری، زوال عقل ، کفر به خداوند و انکار حقایق هست

انسانی، فساد و تباهی، دشمنی، اعراض از تعالیم دینی، انحطاط فرهنگی و اجتماعی، دوری از 
clعلوم و معارف حقیقی و اجتناب از حیات انسانی،  انحراف و هالکت جامعه i x ، ضاللت و

clهالکت و ندامت x.  

 لقاءاهلل ۀدستیابی به مرتب
 -9 ؛شناخت پیام نهضت کربال -7؛ تطهیر مردم -5لقاءاهلل:  ۀبعلل مؤثر در دستیابی به مرت

علت ضرورت شناخت پیام:  -5لقاءاهلل:  ۀعلت ضرورت دستیابی به مرتب *های عقلی احیای دفینه
clهای کربال و امر ائمه)ع( داشتن پیام نگه زنده xi ،های کربال برای همگان،  امیبودن پ آموزنده

یعنی  ،که همان هدف نهایی دین یعنی به کمال انسانی رسیدن توجه به پیام نهایی نهضت حسینی
clشدن نورانی xi i یعنی لقاءاهللcl xi i i یعنی  ؛رسد تنها به مقام کأن می نه است )یعنی انسان
ای که واقعاً بهشت  یابد یعنی مرتبه بلکه به مقام إن دست می ؛بیند ای که گویا بهشت را می مرتبه
clبیند را می xi v)بلکه  ؛خواری منع کند ت که بشر را مثالً از رشوهبنابراین هدف این نیس ؛
ا را ببیند و اموال خود را با روش صحیح در جهت بخواهد به جایی برساند که باطن رشوه و ر می

زیرا طبق بیان  ؛آورد طیب و طاهر باشد افزایش تولید و اشتغال هزینه کند تا آنچه به دست می
clتقرآن ربا و رشوه و مانند آن همان لجن اس xv الدرجات  و این در پرتو پیوند با خدای رفیع

clپذیر است امکان xviعقل و فطرت در  ۀها: وجود ذخیر علت ضرورت احیای دفینه -7 ؛
clانسان xvi i خدا در زمین باشد ۀاینکه انسان خلیف منظورِ بهcl xvi i i * راهکارهای دستیابی به
clبودن( بتن )ناروح داش بودن و طهارتِ تطهیر مردم از طریق پاکیزه -5لقاءاهلل:  ۀمرتب xi x ،7- 

دادن(،  احیای دفینه از طریق کندوکاو و تالش محققانه )اعم از سخنرانی، موعظه، کتاب، خون
clرهبری جوامع بشری برایها  وجود رهبران الهی با بهترین کتاب xx ۀخدا باید احیاکنند ۀ)خلیف 

clهای جانی، عقلی و فطری مردم دفینه xxi  باشد(، سپردن فطرت الهی )که در حکم امانت
clاست( به امین خدا xxi iپرور، مدیر، مدبر، دادخواه، دادگر و  شناس، اسالم ، وجود حاکم اسالم
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احیای *مانع علم و سایر صفات پسندیده مانع شناخت پیام نهضت: ادعای داشتنِ* دادگستر
clوجود طاغیان و رهزنان و گرفتار آنان بودن -5ها:  دفینه xxi i iفریبی آنان مانند  عوام -7 ؛

clترسم موسی دین شما را تغییر دهد گفت می فرعون که به مردم می xxi vسپردن فطرت  -9 ؛
لکنت  ملتی که در آن حق ضعیف گرفته نشود و مظلوم نتواند بی -۱ ؛الهی به دیوان و اهریمنان

 ۀمحدود اینها بیرون ۀاند و هم بعضی وهام و برخی خیال و گروهی حساس -1 ؛سخن بگوید
پیامد * یابد عقل راه نمی ۀبه محدود ،کنند و تا کسی اینها را تعدیل نکند عقل زندگی می
شود و  زندگی جامعه پاک می ۀپیامد تطهیر مردم: سرزمین و زمین -5لقاءاهلل:  ۀدستیابی به مرتب

شود که خود نیز مجدد باعث تطهیر  ن و شهیدپروری میاین منجر به پرورش جوانان متدیّ
پیامد شناخت پیام نهضت حسینی: انرژی و  -7 ؛های فراوان شوند، ایجاد انقالب رزمین میس

و هراسی به دل  نندتهدیدها مقاومت ک مۀبخشیدن پیام کربال به مسلمانان تا در برابر ه آمادگی
clوعار است زیرا مرگ سعادت و زندگی در کنار ستمگران ننگ ؛راه ندهند xxvپیامد  -9 ؛
 .خوشدن فرشته ها: احیای دفینه

 پرهیز از اسراف و تبذیر
نظم در  .خروج از حد طبیعی است ،ضرورت پرهیز از اسراف و تبذیر: اسراف و تبذیر

ای در مسیر طبیعی خود به هدف برسد و پیامد  کند که هر پدیده جهان هستی اقتضا می
شناخت مانع تبذیر مانع تبذیر: * اختالل در رسیدن به هدف خواهد بود ،نظمی ترین بی کوچک
معنای تبذیر: جداکردن  -7 ؛تحدی و تجاوز از حد شریعت است  معنای اسراف: -5* معنا: است

پیامد اسراف: هالکت قوم  -5پیامد:  *کردن مال است اثر و ضایع و ریختن بذر در جای بی
clاسرافکار xxviندا پیامد تبذیر: چون تبذیر شیطنت است و مبذران برادران شیطان -7 ؛cl xxvi i  و

 .پیامدش سقوط است و کفر به پروردگار است

 ها سایر شاخص
وجود اندیشه و تفکر، ورع و تقوا، رفتار جوانمردانه، اخالق پسندیده، حسن رفتار، حیات 

 ودِنب* گرایی، انفاق، عفاف و پاکدامنی، قیام در راه خدا و هجرت طیب و پرهیز از تجمل
ی، خیانت در امانات الهی، فراموشی یاد خدا، رانی و هواپرستی، غرور و خوی استکبار شهوت

دلی،  شکنی، سنگ صفتی، سرکشی، عنادورزی، پیمان پرستی، دورویی و سالوس دنیاطلبی و مقام
 .همتی سستی و تنبلی و پست
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 سوم و چهارم ۀمرحل

 ساز تمدن دانشگاه، دانشگاه و دانشجو، دانشگاه و دانشگاهیانهای  سوم، کتاب ۀدر مرحل
های تمدن اسالمی و فرهنگ  به شاخص باتوجه علم روشنایو  حرکت منشور، ایرانیـ  اسالمی

)ره( و یو بیانات امام خمینشد  ییاول و دوم( تحلیل محتوا ۀشده در مرحل انقالبی )مفاهیم شناسایی
رئیس دانشگاه، استاد و  ۀسه مؤلف تفکیکِ دانشگاه به بارۀالعالی( در همقام معظم رهبری )مدظلَّ

چهارم هر راهکار براساس محتوا به هریک از یازده  ۀد و سپس در مرحلشبندی  شجو مورد طبقهدان
 (. ۱تا  7شاخص اختصاص یافت )جدول 

 

 برایساز اسالمی با تأکید بر رئیس دانشگاه  راهکارهای دانشگاه تمدن -2جدول 

م احیا و تقویت تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی در جامعه براساس بیانات اما

 العالی( هخمینی)ره( و مقام معظم رهبری )مدظلّ
شاخص 
تمدن اسالمی 
و فرهنگ 
 انقالبی

مفهوم مرتبط با 
 شاخص

 ساز اسالمی راهکار دانشگاه تمدن

پذیرش 
سهم وحی و 
تقواداشتن 
)پرهیز از 

کفرورزیدن و 
 انکار حقیقت(

پیروی از تعالیم 
 وحیانی

 ۀاگرچه هم اجرای شئونات ظاهری اسالمی:
ولی یکی از  ؛پوشش مناسب نیست داشتنِ ،مسئله

ن بودن تدیّ خصوصیات دانشگاه اسالمی، غالب
clاست xxvi i i. 

پرهیز از توجه به 
 غیر از خدا

: از داشتن تعصب بر حاکمیت دین در دانشگاه
ا تعصب جاهلی، بد است والَّ .تعصب نترسید ۀکلم

انقالبی  ۀدرصد تعصب دینی و روحی شماها باید صد
clداشته باشید xxi x. 

 لزوم
وجود رهبر 
الهی و 
پذیری  والیت
 او

شناخت رهبر و 
 پیروی از او

همگی از  همکاری با دفاتر نمایندگی رهبری:
ها گرفته تا دانشجویان نیازمند  رؤسای دانشگاه

clها هستند همکاری با نمایندگی xxx. 
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تأسیس 
 نظام اسالمی

 ۀایجاد جامع
 اسالمی

وحدت   حوزه و دانشگاه:برقراری پیوند بین 
معنای اشتراک در دروس و  حوزه و دانشگاه صرفاً به

بلکه وحدت در هدف، یعنی ایجاد  ؛ها نیست روش
clمستقل ۀاسالمی پیشرفت ۀیک جامع xxxi. 

اتحاد و 
وحدت یا 
محبت و 
تألیف قلوب 
داشتن )پرهیز 
از اختالف و 
 تفرقه(

توصیه به ایجاد 
وحدت و پرهیز از 

 اختالف

زی امکان رجوع مسلمین به دانشگاه سا فراهم
این را بدانید که اگر دانشگاه درست کار  ایرانی:

کرد و خود را به دنیا عرضه نمود و مردم دنیا 
فهمیدند که دانشگاه ایران برای خودش کار 

کند، نه برای خارج، قهراً مسلمانان دیگر کشورها  می
clبه اینجا خواهند آمد xxxi i. 

توجه به مالک 
 اسالموحدت در 

دانشگاه را باید رو به خدا   نمودن دانشگاه: الهی
ها هم  درس ۀببرید، رو به معنویت ببرید و هم

ها هم برای خدا خوانده  درس ۀهم .خوانده بشود
بشود. اگر این را توانستید که شما برای این کار 

چه  ؛بروید و این کار را بکنید در کارتان موفقید
 .clxxxiiiبرسید به مقصدتان، چه نرسید به مقصدتان

تبادل افکار 
 عنوان عامل وحدت به

: قدیمی و جوان اتیدزمان از اس هم ۀلزوم استفاد
در کنار استفاده از اساتید قدیمی قوی و باارزش، 

کنم که بایستی از اساتید جوان و  مؤکداً عرض می
clپرانگیزه هم استفاده شود xxxi v. 
حضور   های دولتی: دستگاه همکاری دانشگاه با

ساز  تصمیم ۀدانشگاهی در مجموع ۀهای برجست ذهن
clیک ضرورت است ،نظام xxxv. 

معرو امربه
ف و 

 ازمنکر  نهی

تشویق دیگران به 
معروف و  امربه
 ازمنکر نهی

باید به افراد برای  های آزاداندیشی: ایجاد کرسی
نظر او نباید بیمناک نظر میدان داد و از اظهارِاظهارِ
clبود xxxvi. 
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گ عدالت
ستری )پرهیز 
از ظلم و 
تعدی به 
 دیگران(

قراردادن هر چیزی 
 جای خود به

نباید   های علمی: رشته ۀداشتن نگاه متوازن به هم
اول قرار بگیرد و برخی  ۀها در درج بعضی از رشته
clدر انزوا باشد xxxvi i. 

صبر، 
اسقامت و 
عزت در راه 
جهاد و دفاع 
 از حق

 جهاد

در گذشته  علم و دین: مبارزه برای جدانشدن
شد که محیط دانشگاه از دین و تقوا و تعبد  سعی می

فاصله بگیرد. هدف از این ترفند که از سوی دشمنان 
شد، این بود که نسل  ریزی می ملت ایران برنامه

کرده و روشنفکر، دچار القیدی و مباالتی  تحصیل
های بزرگ  شده، حساسیت و عالقه خود را به آرمان

دهد و اسیر تمایالت حقیر و سود شخصی از دست ب
شود. دانشگاهیان باشرف و استادان و دانشجویان 

ن در آن محیط دشوار، همواره با این ترفند متدیّ
clکردند شیطانی مبارزه می xxxvi i i. 

رفع فقر، 
محرومیت و 
تقلید 

 غیرمحققانه

افزایش سطح 
 آگاهی

اساتید نباید  آشنانمودن اساتید با معارف دینی:
نیاز بدانند و  ا از دانستن معارف دینی بیخودشان ر

clریزی است این نیازمند برنامه xxxi x. 
: بنده از آمار کارگیری آن هتولید علم و ب

های علمی منتشرشده در مجالت معتبر دنیا  مقاله
اما این کار )تولید مقاله و نشر آن در  ؛اطالع داشتم

 ۀیک نیست و با انجام آن، هم دنیا( کار مهم و درجه
بلکه باید این فکر در اینجا  ؛صورت نگرفته کارْ

عمل درآید  ۀپخته، تولید و اجرایی شود و به مرحل
 .cxcتا بشود گفت پیشرفت حاصل شده است

پرهیز از تقلید 
 کورکورانه

ما نباید صرفاً به  گرفتن تحقیق: ضرورت جدی
 .cxciاین وابستگی است ؛گرایی متوسل شویم ترجمه
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دستیابی 
 ۀبه مرتب
 لقاءاهلل

 تطهیر مردم

عدم   اصالح نظام اعطای امتیازات علمی:
اعضای هیئت علمی صرفاً  یقراردادن مالک ارتقا

بلکه  ؛ISI  5براساس تعداد درج مقاالت در مجالت
یعنی  ؛های دیگری نیز مدنظر قرار گیرد مالک

cxciپرورش دانشجو i. 

پرهیز از 
اسراف و 
 تبذیر

 ۀتوجه به استفاد
 صحیح از امکانات

کنارگذاری  برگزاری سمینارهای واقعی:
المللی یا داخلی  بین ۀسمینارها و کنگر

cxciفایده بی i i. 
صرف افزایش  ی و کیفی:توجه به رشد کمّ

cxciها مفید نیست ها و رشته دانشگاه v. 
علم بدون  نمودن علم با عمل و تهذیب: توأم

بلکه مضر است. تمام این  ،عمل مفید که نیست
هایی که االن در دنیا به وجود آمده است،  خرابی

م با أاینها برای این است که علمی بوده است که تو
تهذیب نبوده است. شما اگر بخواهید خدمت بکنید 
به اسالم، به کشور خودتان، استقالل کشور خودتان 

 ۀجا نباشید، باید هم رشت را حفظ کنید، وابسته به هیچ
علم را تقویت کنید و هم تهذیب اخالق را و هم 

 .cxcvعمل را
سایر 
 ها شاخص

پرهیز از سستی و 
 تنبلی

: زمان زیادی ابتدا و حذف تعطیالت غیرقانونی
 .cxcviرود پایان ترم و تعطیالت نوروزی به هدر می

 

 

 

                                                           
7- Institute for Scientific Information (ISI) 
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احیا و  برایساز اسالمی با تأکید بر استاد  راهکارهای دانشگاه تمدن -1جدول 

تقویت تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی در جامعه براساس بیانات امام خمینی)ره( و 

 العالی( همقام معظم رهبری )مدظلّ
شاخص تمدن 
اسالمی و فرهنگ 

 انقالبی

مفهوم مرتبط با 
 شاخص

 ساز اسالمی راهکار دانشگاه تمدن

پذیرش سهم 
وحی و 

تقواداشتن 
)پرهیز از 

کفرورزیدن و 
 حقیقت(انکار 

پرهیز از خوی 
عنوان  جویی به برتری

مانع پذیرش سهم 
 وحی و تقواداشتن

ایجاد احساس مسئولیت و روح تعهد در 
: دانشجو و استاد، نباید مقابل سرنوشت کشور

ای  وغمشان این باشد که صرفاً آینده همه همّ
cxcviبرای شخص خودشان بسازند i. 

 ایمان داشتن

های  پیشرفت ۀهم کردن:ربا عشق و ایمان کا
گونه پیش آمده است که کسانی از  دنیا نیز این

اند. یا  روی عشق یا ایمان و یا هر دو کار کرده
باید عشق به کار باشد یا ایمان به ثواب الهی یا 

توانید هر دو را با هم  شما میو هر دو با هم. 
cxcviداشته باشید i i. 

وجود  لزوم
رهبر الهی و 

 پذیری او والیت

 پرهیز از هدایت
 غیرالهی

 توجه به انحراف اساتید: انحراف اساتیدِ
انحراف  ؛دانشگاه انحراف خودش تنها نیست

cxciیک گروه است x. 

تأسیس نظام 
 اسالمی

 احیای دین

چه بهتر که استاد در  تربیت دینی دانشجو:
دهد،  کالسی که دانش دیگری را تعلیم می

طوری حرف بزند و مشی کند که دانشجو در 
 .ccفراگیری این علم، به دین هم معتقد شود ۀسای

اتحاد و 
وحدت یا محبت 

و تألیف قلوب 
داشتن )پرهیز از 
 اختالف و تفرقه(

توصیه به ایجاد 
 وحدت

شدت  به ایجاد آرامش در محیط دانشگاه:
مراقبت کنید که این دعواهای بیرون دانشگاهی، 

 .cciداخل دانشگاه نیاید

کار جمعی در کشور  تشویق به کار جمعی:
cciما نیست و این یک نقص ملی است i. 
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معروف و  امربه
 ازمنکر  نهی

توجه به تأثیر 
معروف و  امربه
 رازمنک نهی

مقابله با منحرفین و اخاللگران و 
از نویسندگان و گویندگان و  نبودن: تفاوت بی

روشنفکران و اساتید محترم و معلمان و 
دانشمندان کشور تقاضا دارم که در هر مسلک و 
گروهی هستند، به یک مطلب مهم توجه نمایند 

نخواسته جمهوری اسالمی،  که اگر خدای
جای  شکست بخورد، هرگز گمان نکنند که به

ر و ت خوارتر و ملی آن یک رژیم متعهدتر و غم
یقین بدانند که  آید و به تر روی کار می اسالمی

یک رژیم صددرصد غربی آمریکایی یا شرقی 
کمونیستی به دست یکی از دو ابرقدرت، 

اگر چه با صورت ملی و  ؛گردد جایگزین آن می
اسالمی. پس در این صورت، کارشکنی یا 

کردن کشور است  تفاوتی در این امر، نزدیک بی
هدردادن  خوار و به نسوی دو قطب جها به

فرسای  های طاقت های جوانان و زحمت خون
cciملت i i. 

گستر عدالت
 ی )ظلم و تعدی

به  نکردن
 دیگران(

رعایت حقوق 
 خود و دیگران

ام که اساتید  من شنیده رعایت وقت کالس:
چقدر  .آیند در دانشگاه بعضاً اول وقت نمی
دقایق  ،آید خوب است وقتی استاد سر کالس می

دانه یادداشت کند، بعد  گردان را دانهتأخیر شا
روی تخته بنویسد یا به دستشان بدهد که شما 
مثالً دیر آمدید یا چند جلسه است که دیر 

کاری که بعضی از اساتید  ؛آیید می
cciکردند می v. 

قراردادن هر 
 جای خود چیزی به

ما بایستی در  توازن در آموزش و پژوهش:
های گوناگون علمی چه در آموزش و چه  رشته

در پژوهش، توازن و تعادل صحیح و واقعی 
 .ccvایجاد کنیم
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صبر، اسقامت 
و عزت در راه 
جهاد و دفاع از 

 حق

عزت و 
 نفوذناپذیری

نجات ملت از وابستگی فکری و نجات 
زده و تربیت متخصص  زده و شرق مغزهای غرب

شنفکران و متفکران و گویندگان و رو: مستقل
توان خود را  ۀدانشگاهیان و دانشمندان، هم

صرف قطع امید دشمنان اصلی ما آمریکا کنند 
یک  دشمن قدرتمند، برای هیچ ۀکه با سلط

ما اساتید  .ccviچیزی باقی نخواهد ماند
خواهیم که آن اساتید بتوانند  دانشگاهی را می
 ؛های ما را مستقل بار بیاورند مغزهای جوان

وری بار بیاورد که اینها مغزهایشان وابسته ج
نباشد و فکری جز اسالم و ایران در سرشان 

ccviنباشد i. 

رفع فقر، 
محرومیت و 

 تقلید غیرمحققانه

افزایش سطح 
آگاهی خود یا 

 دیگران

: آنهااساتید و بروزبودن  ۀضرورت مطالع
مطالعه در کار اساتید کم شده است. خب، شما 

ام(  ها تدریس کرده سالببینید استاد )من خودم 
مطالعه سر درس برود، چیزی برای  وقتی بی

هرچه هم محفوظاتش باال  ؛گفتن ندارد
ccviباشد i i. 

: استاد باید گذاشتن استاد برای دانشجو وقت
بلکه در اتاق  ؛صرفاً به کالس درس قناعت نکند

ال ؤد و از او سیخود بنشیند تا دانشجو بیا
cciبپرسد x. 

انشمندان باید د تعهد به مسئولیت خویش:
طور شایسته دانش خود را، دانش خودشان را  به

 .ccxبه دانشجویان منتقل بکنند

دستیابی به 
 لقاءاهلل ۀمرتب

 تطهیر مردم

اساتید   مد برای جامعه:اپرورش شاگرد کار
هایشان شاگردپروری باشد.  باید یکی از اهتمام
های درس شما  آیند در کالس این افرادی که می

های  های کارشناسی، چه در دوره چه در دوره
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اینها را نباید به  ،نشینند تحصیالت تکمیلی می
یک منبر به   یک سخنرانی، حساب یک مستمعِ

نباید مثل مصنوعی که اینها را  .حساب آورد
خواهید با دست خودتان بسازید، با اینها  می

 .برخورد کنید. البته استعدادها یکسان نیست
ها یکسان نیست. نگاه کنید ببینید چقدر  شوق

اید. شاگرد فقط آن کسی  شاگرد پرورش داده
آنی است  .شود کالس حاضر می نیست که سر

شود و تحویل داده  شما ساخته می ۀوسیل که به
مد و اعنوان نیروی کار علم به شود به دنیای می

 .ccxiعلمی
آموزش همراه با تربیت )تخصص همراه با 

شان این باشد اساتید دانشگاه فقط همّ اگرتعهد(: 
فقط بنایشان بر این باشد که  ،که درس بگویند

تعلیم کنند اینها را، پهلویش تربیت نباشد، تربیت 
آید بیرون که  معنوی نباشد، از دانشگاه آنها می

ccxiکند فساد می i. 

پرهیز از 
 اسراف و تبذیر

 ۀتوجه به استفاد
 صحیح از امکانات

وسوی نیازهای  ها در سمت انجام پژوهش
راردادن عدم ق مدترشدن پژوهش(:اکشور )کار

مالک پیشرفت علمی صرفاً براساس تعداد درج 
ISI  ccxiمقاالت در مجالت i i. 

یعنی علمی که  کسب و آموزش علم نافع:
به نفع کشور و متناسب با نیازهای کشور 

ccxiباشد. v 

سایر 
 ها شاخص

 اخالق پسندیده

طور نباشد  اینندادن به منافع مادی:  اولویت
باشیم که کنیم به فکر این  که ما هر کاری می

اش چقدر است. اگر این شد، آن  ارزش ریالی
پیشرفت حاصل  ؛شود تحقیق سست می ۀوقت پای
 .ccxvخوانند درس نمی ؛شود نمی
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به دانشجو قدرت تحلیل   امیدبخشیدن:
به اینها توان کار و نشاط کار بدهید.  .بدهید

چجور؟ با امیددادن فضای کالس را، فضای 
امید  ؛مید کنیدفضای ا ،محیط درس و دانشگاه را

 .ccxviبه آینده

 

احیا  برایساز اسالمی با تأکید بر دانشجو  راهکارهای دانشگاه تمدن -۹جدول 

و تقویت تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی در جامعه براساس بیانات امام خمینی)ره( 

 العالی( هو مقام معظم رهبری )مدظلّ
شاخص 
تمدن اسالمی و 
 فرهنگ انقالبی

مفهوم مرتبط 
 شاخصبا 

 ساز اسالمی راهکار دانشگاه تمدن

پذیرش 
سهم وحی و 
تقواداشتن 
)پرهیز از 

کفرورزیدن و 
 انکار حقیقت(

اطاعت از 
خدا، رسول)ص( 

 االمر و اولی

شما  پیروی از راه انبیا و نرفتن به راه اشتباه:
اند راه را  دانشجویان از همین راهی که انبیا تعیین کرده

طی کنید. همین راه خداست و ما همه باید از همین راه 
حرکت کنیم. کسانی که دعوت بر غیر این راه بکنند، 

ند و کسانی که مردم را برخالف مسیر طبیعی ا طاغوت
خودشان و مسیری که فطرت آنها متوجه به اوست 

ccxviند، ضاللت استی کنیراهنما i. 

تقوا و 
 پرهیزگاری داشتن

: عزیزان من به توجه به علم همراه با تزکیه و اخالق
علم اهمیت دهید. البته در کنار آن، این امر بدیهی را هم 

قدر که  باید در نظر داشته باشید که علم و عالِم همان
توانند مضر هم باشند. اگر کسی  می ،توانند مفید باشند می

که علم در وجود او هست، تقوا و پرهیزگاری و امانت و 
تواند موجود مضری باشد.  صداقت در او نباشد، می

تواند علیه کشور، علم خودش را مورد استفاده قرار  می
بنابراین در کنار علم، فرهنگ و تزکیه و اخالق و  ؛دهد

ccxviمعنویت هم الزم است i i. 

 نکردن دوستی
  با دشمنان دین

باید قشرهای غیراسالمی  دوری از اقشار غیراسالمی:
را که عقیده و عملشان برخالف اسالم است و دارای 

به  ،های دیگرند، هر نوع مکتب باشد گرایش به مکتب
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پرور اسالم دعوت کنید و در  مکتب مترقی عدالت
یت هر نوع که باشد و هر شخص ،صورت نپذیرفتن از آنها

ccxiتبری یا الاقل احتراز کنید ،که هست x. 
لزوم 

وجود رهبر 
الهی و 

پذیری  والیت
 او

شناخت امام و 
 پذیری او والیت

  : خوب است برادران، جوانان،تبیین مبانی خط امام
فکر و تحقیق، طالب و دانشجویان روی این مبانی  اهلِ

این  ؛روی اینها کار کنند. فقط متن باقی نماند ؛فکر کنند
 .ccxxتبیین شود ؛ها درست توضیح داده شود متن

تأسیس 
 نظام اسالمی

توجه به 
های فکری  توانایی

 در فرهنگ

  پرسشگری: ۀخواندن جدی همراه با روحی درس
دانش باشید و دانش را فقط خواندن متن  ۀحقیقتاً جویند

و فراگرفتن متون ندانید. دانشجو باید پرسشگر، متعمق، 
کننده به استاد، جستجوکننده از زوایا و  اشکال
 .ccxxiکنارهای بحث علمی بار بیاید گوشه

اتحاد و 
وحدت یا 
محبت و 

تألیف قلوب 
داشتن )پرهیز 
از اختالف و 

 تفرقه(

 تبادل افکار

بر شما  ها و تبلیغ اسالم: فتگان و ملتسازی خ آگاه
ها را آگاه  باشد که ملت اسالم الزم می ۀجوانان ارزند
سوز استعمارگران را  های شوم و خانمان سازید و نقشه
تعالیم  .در شناسایی اسالم بیشتر جدیت کنید .برمال نمایید

با کمال اخالص  .مقدس قرآن را بیاموزید و به کار بندید
برد  در نشر و تبلیغ و معرفی اسالم به ملل دیگر و پیش

کردن طرح  برای پیاده .های بزرگ اسالم بکوشید آرمان
حکومت اسالمی و بررسی مسائل آن اهتمام بیشتری به 

ccxxiخرج دهید i. 

معرو امربه
ف و 

 ازمنکر  نهی

توجه به 
مراتب 

معروف و  امربه
 ازمنکر نهی

اگر  منحرف، مستکبر و افشاسازی:برخورد با هر فرد 
از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و 
دینی که سرنگونی رژیم پوسیده در رأس آن است 
دیدید، شدیداً اعتراض کنید و راه ملت را که راه 
خداست به آنان پیشنهاد کنید و در صورتی که نپذیرفتند، 

اصد منحرف آنان را از آنان احتراز کرده و صریحاً مق
اولی که  ۀ. همان دفعccxxiiiبرای مردم مظلوم شرح دهید

شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک چیز انحرافی 
اول گزارش بدهید تا جلویش گرفته  ۀدیدید، همان دفع

ccxxiبشود v. 
: یک لحظه از انتقاد شخصی نداشتنخواهی و  عدالتحاکمیت گ عدالت



 110 / ....و تقويت تمدن اسالمیدانشگاه تمدن ساز اسالمی دراحیا نقش 

 

ستری )ظلم و 
 نکردن تعدی

 به دیگران(

این شأن  .عدالت کوتاهی نکنید ۀدرخواست و مطالب عدالت
وجود خودم هستم و  ۀاین فکر هم با هم ۀشماست. پشتوان

امروز بحمداهلل نظام هست. البته تخلفاتی هم ممکن است 
تان این باشد: گفتمان  شما زرنگی .انجام بگیرد

اما انتقاد شخصی و  ؛خواهی را فریاد کنید عدالت
 .ccxxvزی نکنیدسا مصداق

صبر، 
اسقامت و 

عزت در راه 
جهاد و دفاع 

 از حق

 پایداری

 راه انقالب: ۀدهند داشتن شعار اسالم و تداوم نگه زنده
شما جوانان دانشجو و جوانان عزیزی که از هرجا 

اید، امید این ملت هستید که باید این راهی را که  آمده
این است به آخر برسانید و ه فراراه شما گذاشته شد

فشانی شده است،  همه جان نهضتی را که در راه او آن
 .ccxxviادامه بدهید

 
پرهیز از 

عنوان  طلبی به رفاه
 مانع استقامت

: و شما پزشکانی که در ضرورت بازگشت به ایران
کنیم که شما یک عمر زیادی  ما فرض می ،خارج هستید

آخر چه؟ بهتر نیست که  ؛هم بکنید و در رفاه هم باشید
های  در خدمت مستمندان باشید، در خدمت مریض

کشور خودتان باشید، در خدمت این کشوری که مظلوم 
گمان  ؟های طوالنی است و تحت ستم بوده است در سال

ندارم که اگر یک ساعت فکر کنید وجدان شما حاضر 
ccxxviولو با رفاه زیاد ؛بشود که آنجا باشید i. 

رفع فقر، 
ت و محرومی

تقلید 
 غیرمحققانه

پرهیز از تقلید 
 کورکورانه

باید از قید تعاریف علمی  ایجاد شجاعت علمی:
این مسئله  .دانستن آنها خالصی یافت القاشده و دائمی

ccxxviخصوص در علوم انسانی مهم است به i i. 

افزایش سطح 
 آگاهی

 ؛افزاری بسیار مهم است نهضت نرم ۀمسئل  تولید علم:
بلکه باید  ؛یعنی ما نباید صرفاً به فراگیری قانع باشیم
ccxxiهدف تحقیق و آموزش را تولید علم قرار دهیم x. 

باید جوانان روحانی و  شناخت اصول اسالم:
دانشگاهی قسمتی از وقت را صرف کنند در شناخت 
اصول اساسی اسالم که در رأس آن توحید و عدل و 

گذاران عدالت و آزادی  بزرگ، پایه یشناخت انبیا
است، از ابراهیم خلیل تا رسول خاتم )صلی اهلل علیه و آله 
و علیهم اجمعین( و در شناخت طرز تفکر آنها از نقطه 

تنظیم جامعه و نوع حکومت  اقصای معنویت و توحید تا
االمر و طبقات دیگر، از امرا و والت  و شرایط امام و اولی
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ن که علما هستند و متصدیان مالیات و قضات و فرهنگیا
اسالمی و شرایط آنها تا برسد به شرطه و کارمندان 
شهربانی و ببینند اسالم چه کسانی را برای حکومت و 
کارمندان آن به رسمیت شناخته و چه کسانی از شغل 

 .ccxxxهای آن مطرود است حکومت و شاخه
من به دانشجویان و  استفاده از کتب استاد مطهری:

های این  کنم که کتاب روشنفکران متعهد توصیه می ۀطبق
های غیراسالمی فراموش  استاد عزیز را نگذارند با دسیسه

 .ccxxxiشود

گیری از  بهره
عقل و جایگزینی 

جای  تحقیق به
 تقلید

من جوانان انقالبی  نظرِ به خوان و فعال بودن: درس
خوب فکر و  .دانشگاه سعی کنند خوب درس بخوانند

معرفتشان را باال ببرند. سعی کنند در محیط خودشان اثر 
روی محیط خودشان، اثر  .نه منفعل ؛فعال باشند .بگذارند

ccxxxiفکری و روانی بگذارند. این شدنی است i. 
های درسی  در گزینش رشته توجه به نیازهای کشور:

و نیز در جدوجهدی که برای آموختن و اندیشیدن به کار 
ccxxxiبرید، نیازهای کشورتان را مدنظر قرار دهید می i i. 

دستیابی به 
 لقاءاهلل ۀمرتب

 تطهیر مردم

بر شما  ها و تبلیغ اسالم: سازی خفتگان و ملت آگاه
 ها را آگاه باشد که ملت اسالم الزم می ۀجوانان ارزند
سوز استعمارگران را  های شوم و خانمان سازید و نقشه
تعالیم  .در شناسایی اسالم بیشتر جدیت کنید .برمال نمایید

مقدس قرآن را بیاموزید و به کار بندید، با کمال اخالص 
برد  در نشر و تبلیغ و معرفی اسالم به ملل دیگر و پیش

 کردن طرح برای پیاده .های بزرگ اسالم بکوشید آرمان
حکومت اسالمی و بررسی مسائل آن اهتمام بیشتری به 

ccxxxiخرج دهید v. 

پرهیز از 
اسراف و 

 تبذیر

توجه به 
صحیح از  ۀاستفاد

 امکانات

هرجا یافتید  کسب علم و استفاده از آن در راه کشور:
اما باید  ؛علم را، حتی از هر کافری یافتید، آن را بگیرید
نه علم را  .بگیرید و در خدمت اسالم و کشور باشد
 .ccxxxvبگیرید و بر ضد کشور خودتان استعمال کنید

سایر 
 ها شاخص

اخالق 
 پسندیده

احترام به استاد از مظاهر دانشگاه   احترام به اساتید:
 .ccxxxviاسالمی است
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 پنجم ۀمرحل

د شساز اسالمی ترسیم  انقالب تمدن ۀ( نقش5در این مرحله براساس مراحل چهارگانه )شکل 
 (.7)شکل 

 

 ساز اسالمی  انقالب تمدن ۀنقش -7شکل 

 ششم  ۀمرحل

 زیر انجام گرفت: شرحِ در این مرحله، اعتباریابی نقشه به
 ،به این منظور ؛شد استفاده 5(CVRاعتبار: برای تعیین اعتبار نقشه از نسبت اعتبار محتوا )

درصد کارشناسان 10ها به شش کارشناس مذهبی داده شد و چون بیش از  هریک از شاخص
عنوان یک عامل بسیار  ( صحت استخراج هر شاخص را به7057، 7ونیمی کامپوس و دو پرادو)ب

 د.شمؤثر در تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی تأیید کردند، درنتیجه اعتبار حاصل 
به این منظور،  ؛استفاده شد 9پایایی: برای سنجش پایایی نقشه نیز از ضریب توافق کاپای کوهن

ها نامور مذهبی داده شد و دیدگاه آ ۀیانات( در اختیار سه فرد آگاه در زمینهریک از راهکارها )ب

                                                           
7- Content validity Ratio (CVR) 

2- Bonini Campos & Do Prado 

9- Cohen's Kappa coefficient  
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های  تعلق راهکارها به طبقات رئیس دانشگاه، استاد و دانشجو و تناسب راهکارها با شاخص بارۀدر
تعلق راهکارها به  موردکاپا در ۀبه میانگین نمر باتوجه. شد تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی بررسی

های تمدن اسالمی و  ( و تناسب راهکارها با شاخص30/0و دانشجو )پطبقات رئیس دانشگاه، استاد 
 توافق بین آنها در حد مطلوبی بود. (66/0فرهنگ انقالبی )

دهی(، عالوه بر پژوهشگر،  بندی و تخصیص ضمناً در مراحل مختلف )اعم از شناسایی، طبقه
صورت مستقل به شناسایی،  رت تحلیل محتوا و آشنا با مفاهیم مذهبی نیز بهکارشناس مسلط به مها

یابی پرداخت و در مواردی که اختالف مشاهده شد، بحث مستقل برای  بندی و تخصیص طبقه
رسیدن به توافق صورت گرفت. همچنین بعد از اتمام پژوهش نیز پژوهشگر، فرایند تحلیل و 

 د.کرنی آمده را بازبی دست های به مقوله

 گيری نتيجهبحث و 

ساز اسالمی در احیا و تقویت تمدن اسالمی و  این پژوهش با هدف بررسی نقش دانشگاه تمدن
نتایج با  ۀد تحقیقات در این زمینه، امکان مقایسنبو دلیلِ فرهنگ انقالبی انجام گرفت. متأسفانه به

 است: گفتنینتایج، هفت نکته  بابِاما در ؛ها نیست سایر پژوهش
د که ش، یازده شاخص فرهنگ انقالبی و تمدن اسالمی شناسایی 5اول، براساس نتایج جدول 

لزوم  -7 ؛پذیرش سهم وحی و تقواداشتن )پرهیز از کفرورزیدن و انکار حقیقت( -5ند از: ا عبارت
اتحاد و وحدت یا محبت و تألیف  -۱ ؛تأسیس نظام اسالمی -9 ؛پذیری او وجود رهبر و والیت

گستری )پرهیز از  عدالت -9 ؛ازمنکر  معروف و نهی امربه -1 ؛رهیز از اختالف و تفرقه(قلوب )پ
رفع فقر،  -6 ؛صبر، استقامت و عزت در راه جهاد و دفاع از حق -9؛ ظلم و تعدی به دیگران(

 -55 ؛پرهیز از اسراف و تبذیر -50 ؛لقاءاهلل ۀدستیابی به مرتب -3 ؛محرومیت و تقلید غیرمحققانه
 ها. ر شاخصسای

های فرهنگ انقالبی و تمدن اسالمی  شاخص ،مشخص است 5گونه که در جدول  دوم، همان
یعنی ایجاد زیرا منظور از فرهنگ انقالبی همان فرهنگ اسالمی  شد؛تجمیعی ارائه  صورتِ به

های فرد انقالبی  همچنان که مالک ؛های اسالمی است حرکت بر مبنای اسالم و بر مبنای ارزش
برای  ؛( است5969های شکوفایی تمدن اسالمی )جوادی آملی،  همانند مالک(. 5939 ای، )خامنه
 عنوانِ یک مالک فرد انقالبی و رفع هرگونه فقر به عنوانِ توان به تشابه بین باسوادبودن به مثال می

ن با ترکیب تمدن اسالمی و فرهنگ توا بنابراین می ؛دکریک مالک شکوفایی تمدن اشاره 
 کار برد.ه ساز اسالمی را ب انقالبی، اصطالح انقالب تمدن

ساز اسالمی  های انقالب تمدن نیز راهکارهای دانشگاهی با شاخص ۱تا  7سوم، براساس جدول 
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بلکه نشان  ،سازی است نقش مؤثر دانشگاه در تمدن ۀتنها تأییدکنند منطبق است. این انطباق نه
تبدیل خواهد  ،یعنی علم همراه با دین ،سازی اسالمی دهد دانشگاه در صورتی به مرکز تمدن می

 بیت)ع( قرار گیرد. اهل ۀهای قرآنی و سیر شد که بر مبنای شاخص
چهارم، قراردادن هریک از مفاهیم در قالب یک شاخص و انطباق هریک از راهکارها در هر 

ستفاده، نظر پژوهشگر و سایر متخصصان انجام گرفته و به نویسندگان منابع موردا شاخص باتوجه
پوشی،  هم دلیلِ ، بهاین با وجودِ ؛ششم نیز از پایایی و اعتبار الزم برخوردار است ۀمطابق با مرحل

 ؛تواند در چند شاخص و برخی از راهکارها نیز با چند شاخص منطبق شود برخی از مفاهیم می
ولی در اصل موضوع تغییری  ؛ز در هریک از طبقات وجود داردجایی آنها نی بنابراین امکان جابه
 حاصل نخواهد شد.

تمدن اسالمی و  -5: داردساز اسالمی شش بخش  انقالب تمدن ۀنقش 7 پنجم، براساس شکل
ساز  گرفته از انقالب تمدن های نشئت شاخص -7؛ ساز اسالمی( فرهنگ انقالبی )انقالب تمدن

اجرای راهکارها توسط رئیس  -۱ ؛ها اجرای شاخص برای راهکارهای دانشگاهی -9 ؛اسالمی
ساز  احیا و تقویت انقالب تمدن -9 ؛ساز اسالمی ایجاد دانشگاه تمدن -1 ؛دانشگاه، استاد و دانشجو

 .اسالمی
ساز  چگونگی نقش دانشگاه تمدن ۀدهند نشان 7ساز اسالمی در شکل  انقالب تمدن ۀششم، نقش

نقشه نیز  در موجودهای  پیکانی در احیا و تقویت تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی است و اسالم
عبارت  ها بر یکدیگر و چگونگی این فرایند است. به تأثیر متقابل هریک از بخش ۀدهند نشان
های تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی براساس قرآن کریم و  براساس این نقشه ابتدا شاخص ،تر دقیق
ها براساس  سپس راهکارهای دانشگاهی متناسب با این شاخص .شود بیت)ع( شناسایی می هلا ۀسیر

بعد در  ۀشود. در مرحل العالی( استخراج می هخمینی)ره( و مقام معظم رهبری )مدظلَّ بیانات امام
ساز  استاد و دانشجو، دانشگاه تمدن و کارگیری این راهکارها توسط رئیس دانشگاه هصورت ب
ساز  احیا و تقویت انقالب تمدن ۀتواند زمین شود که این دانشگاه می ر کشور ایجاد میاسالمی د

تنها  ساز اسالمی در جامعه نه سازی این بستر، انقالب تمدن بنابراین با فراهم ؛دکناسالمی را مهیا 
امام خمینی)ره( )موسوی  ۀفرمود توانیم به حفظ بلکه حتی صادر خواهد شد و به این ترتیب می

خود را در قبال  ۀب( وظیف5935، ای خامنهالعالی( ) هب( و مقام معظم رهبری )مدظل5996َّخمینی، 
 انقالب به انجام برسانیم.
تئوری یا نظری و کاربردی یا  ۀساز اسالمی دو جنب انقالب تمدن ۀ، نقش7هفتم، براساس شکل 

( و بخش 5)جدول  های تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی بخش نظری همان شاخص دارد.عملی 
( است. ۱تا  7العالی( )جدول  هکاربردی همان بیانات امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری )مدظلَّ
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 ؛راهکار ارائه شده عنوان به ای نیز فقط نمونه ۱تا  7است در بخش کاربردی یعنی در جدول  گفتنی
 راهکارها نیازمند پژوهشی مستقل است. ۀهم ۀتردید ارائ زیرا بی

امام حسین)ع( )با تأکید بر  ۀموع، این پژوهش از این نظر که براساس قرآن کریم و سیردرمج
صورت تجمیعی پرداخته  های تمدن اسالمی و فرهنگ انقالبی به نهضت کربال( به شناسایی شاخص

ها  سازی این شاخص خصوص آنکه راهکارهای پیاده شود. به است، پژوهشی نوآورانه محسوب می
علت محدودیت پژوهشگر  به این، با وجودِ ؛دشساز اسالمی ارائه  نیز در قالب ایجاد دانشگاه تمدن

شود با  لذا به سایر پژوهشگران پیشنهاد می ؛دشدر استفاده از منابع، صرفاً همین ده شاخص شناسایی 
ریزان  نند. به برنامهکها و راهکارهای بیشتری را شناسایی  خصشا های مرتبطْ تر کتاب بررسی جامع

شود با نگاهی به اهداف انقالب کبیر اسالمی ایران و  ها مانند وزارت علوم، پیشنهاد می دانشگاه
معمار انقالب امام  ۀامر و نصایح حکیمانوبیت)ع(، ا اهل ۀتوجه به آیات قرآن کریم و سیر
العالی(، درعمل اقدام به ایجاد دانشگاه  همقام معظم رهبری )مدظلَّ خمینی)ره( و خلف صالح ایشان،

ند تا با برخورداری از تمدن اسالمی و انقالبی، جامعه در مسیر پیشرفت کنتمدن ساز اسالمی 
 ازپیش قرار گیرد.   معنوی و مادی بیش

 

 منابع

 ها کتاب
 ( ترجمۀ آیت5999قرآن کریم :) القرآن الکریم )دفتر مطالعات تاریخ و اهلل مکارم شیرازی، قم: دار

 (.معارف اسالمى
 طالب)ع(، تصحیحِ سیدهاشم رسولی  ابی (: مناقب آل5993شهرآشوب، محمدبن علی مازندرانی ) ابن

 محالتی و محمدحسین دانش آشتیانی، قم: عالمه.
 عادل احمد  اللباب فی علوم الکتاب، تحقیقِ  ق(،5۱53عادل، ابحفض عمربن علی دمشقی حنبلی ) ابن

 علی محمد معوض، چاپ یکم، بیروت: دارالکتب العلمیه.  -عبدالموجود
 ق(: مثیراألحزان و منیر سبل األشجان، تحقیقِ مدرسۀ امام 5۱09نما حلی، جعفر بن محمد ) ابن

 مهدی)عج(، چاپ سوم، قم: مدرسۀ امام مهدی)عج(.
 لحسین )للخوارزمی(، تحقیقِ محمد ا ق(: مقتل5۱95بن احمد خوارزمی حنفی ) اخطب خوارزم، موفق

 جا(: انوارالهدی. سماوی، چاپ پنجم، )بی
 م(: نوادر األصول فی أحادیث الرسول)ص(، تحقیقِ 5337بن حسن ) ترمذی، محمدبن علی

 عبدالرحمن عمیره، بیروت: دارالجیل.
  ،تر تبلیغات. الکلم، قم، انتشارات دف الحکم و درر ش(: غرر5999عبدالواحد بن محمد ) تمیمی آمدی 
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 ( 5969جوادی آملی، عبداهلل): قم:  ،تفسیر موضوعی قرآن کریم: جامعه در  قرآن کریم، جلد هفدهم
 اسراء.

 --------------- (5935کوثر کربال :)، .قم: اسراء 
 ( وسائل5۱5۱حر عاملی، محمدبن الحسن :)الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت  ق

 التراث.إلحیاء 
 واحد علوم و -تهران: دانشگاه آزاد اسالمی ،های پژوهش کیفی (: اصول و روش5961) جالحریری، ن

 تحقیقات.
  ،الداعی، بیروت: دارالکتاب االسالمی. ق(، عده5۱09فهد ) ابن حلی 
 ----------- (5935 انسان ،)مبارزاتی ـ  زندگی سیاسی ۀساله: بیانات مقام معظم رهبری دربار710ب

 فرهنگی ایمان جهادی. ۀسسؤتهران: م ،معصومین)ع( ۀمائ
 ------------ (5930:منشور حرکت :)  ها از منظر مقام معظم  رسالت اساتید و رؤسای دانشگاه

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.  رهبری. تهران:
 ------------ (5935روشنای علم: مروری بر بیانات حضرت آیت :)اهلل العظمی سیدعلی  آ

پیرامون دانش و تولید علم. تهران: انتشارات  ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،العالی( های )مدظلَّ خامنه
 انقالب اسالمی.

 دها و انتظارات در رهنمودهای رهبر یام  ها، (: دانشگاه و دانشجو: نگرانی5969) ای، سیدعلی خامنه
 فرهنگی قدر والیت. ۀمؤسس  تهران: ،اسالمی انقالبمعظم 

 البالغه، تحقیقِ صبحی صالح، بیروت: داراالسوه. ق(، نهج5۱51بن موسی ) ی، محمدبن حسینسیدرض 
 ------------------------ (5۱0۱شرح عبدالحمیدبن محمد مدائنی، ابن ابی )الحدید  ق

 اهلل العظمی مرعشی نجفی. ق(، تحقیقِ محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: کتابخانۀ آیت 919 -169معتزلی )
 ش(: اللهوف علی قتلی الطفوف، تهران: جهان.59۱6بن جعفر ) بن موسی وس، سیدعلیسیدطاو 
 ق( عیون أخبار الرضا )ع(، تصحیحِ سیدمهدی 5996بن بابویه قمی ) شیخ صدوق، محمدبن علی

 حسینی الجوردی، تهران: جهان.
 -------------------------  (5۱59من الیحضره الفقیه، تصحیحِ علی :)ی، چاپ اکبر غفار ق

 سوم، قم: مؤسسۀ انتشارات اسالمی.
 مشهد: مرتضی.  ق(، االحتجاج، تحقیقِ سیدمحمدباقر موسوی،5۱09)  طبرسی، احمدبن علی 
 االخالق، علق علیه: محمد الحسین األعلمی،  هـ(: مکارم5937بن الفضل ) نصر الحسن طبرسی، ابی

 ششم، بیروت: مؤسسه األعلمی للمطبوعات.
 الطبری )تاریخ الرسل و الملوک(، تحقیقِ محمد ابوالفضل  ق(: تاریخ5553یر )بن جر طبری، محمد

 ابراهیم، قاهره: دارالمعارف.
 ( األمالی، تحقیقِ قسم5۱5۱طوسی، محمدبن الحسن :)مؤسسه البعثه، اول، قم:  -الدراسات االسالمیه ق

 دارالثقافه.
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 ----------------- (5۱55ِمصباح المجتهد، تصحیح و تحقیق :)ابوذر  -اصغر مروارید علی ق
 بیدار، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.

 ( )ق(، االختصاص، تصحیح و تعلیقِ 5۱59عکبری البغدادی، محمدبن محمدبن النعمان )شیخ مفید
 اکبر غفاری، قم: منشورات جامعۀ مدرسین. علی

 ------------------------------- (5۱59 اإلرشاد فی معرفه حجج اهلل علی ،)العباد، ق
 البیت)ع(، قم: کنگرۀ شیخ مفید. تحقیقِ مؤسسۀ آل

 اکبر  ق(: الکافی، جلد هشتم، تصحیح و تعلیق علی5۱05بن اسحاق ) کلینی رازی، محمدبن یعقوب
 التعارف. غفاری، چهارم، بیروت: دار صعب، دار

 چاپ  الطف، تحقیقِ محمدهادی یوسفی غغروی، ق(، وقعه5۱59مخنف ) بن یحیی ابو کوفی، لوط
 سوم، قم: جامعۀ مدرسین.

 اصغر  النواظر )مجموعه ورام(، تحقیقِ علی الخواطر و نزهه تا(، تنبیه فراس )بی بن ابی مالکی اشتری، ورام
 حامد، قم: مکتبه الفقیه. 

 چاپ دوم، قم:  الجنان، ترجمۀ موسوی دامغانی،  ش(: مفاتیح5993بن محمدرضا ) محدث قمی، عباس
 تابان. 

 علوم  ۀتهران: گنجین ،(: روش تحلیل محتوا )راهنمای عملی تحقیق(5969) المرضاغمهر،  محمدی
 نگار. دانش-یانسان

 تهران: صدرا. ،چاپ نوزدهم ،(، پیرامون انقالب اسالمی5960) رتضیمطهری، م 
 های امام خمینی)ره( و  آرا و اندیشه ۀساز اسالمی ایرانی در آین (: دانشگاه تمدن5966) ائزهمعینی، ف

ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و  تهران: دفتر برنامه ،ام معظم رهبریمق
 فناوری.

 (: دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی)س(5996ی )تنظیم و نشر آثار امام خمین ۀمؤسس، 
 تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(: ۀتهران: مؤسس

 تنظیم و نشر آثار امام  ۀجلد سوم، تهران: مؤسس ،امام )ره( ۀ، صحیفآ(5996اهلل ) موسوی خمینی، روح
 (:سخمینی)

 ---------------- (5996صحیف ،)تنظیم و نشر آثار امام  ۀجلد دهم، تهران: مؤسس ،امام )ره( ۀب
 خمینی)س(:

 ---------------- (5996صحیف ،)تنظیم و نشر آثار امام ۀجلد نهم، تهران: مؤسس ،امام )ره( ۀج 
 خمینی)س(:

 ---------------- (5996صحیفد ،)دوازدهم، سیزدهم،   اول، دوم، ششم،جلد  ،امام )ره( ۀ
 تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(: ۀتهران: مؤسس  نوزدهم،  چهاردهم، پانزدهم، هفدهم،

 Teddlie, C., & Tashakkori, A (9002): Foundations of mixed methods research: 

integrating quantitative and qualitative techniques in the social and behavioral sciences. 
London: SAGE.  
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 ها مقاله

 ساز، دانشگاه  انقالب اسالمی، انقالب تمدن» (:5966آدمی ابرقویی ) علی و حمدباقرخرمشاد، م
 .566 -595(، 59) 7تحقیقات فرهنگی،   ،«ساز ایرانی، دانشگاه تمدن

 اساتید ارزشیـ  شغلی های شایستگی: اسالمی بیداری و بسیجی تفکر»(: 5937سادات ) هدیهخشوعی، م 
 المللیبین همایش اولین شده در ارائه(: ها دانشگاه پژوهشیـ  آموزشی های آسیب رفع جهت راهکاری)

 مستضعفین، تهران. جهانی بسیج و اسالمی بیداری

 --------------- (5939 ،)«تقویت و احیا عامل: اسالمی ساز تمدن دانشگاه ایجاد راهکارهای 
، تهران: 995 -969 صص ،، جلد دومقرآنی های پژوهش المللی بین همایش ، هشتمین«اسالمی تمدن

 .5939خردادماه 
 -------------- (593۱آ :)«بر انطباق با و( ره)خمینی امام بیانات به توجه با اسالمی دانشگاه ایجاد 

 ،«سازی اسالمی در جامعه دولت در ایجاد تمدن راهکار: کریم قرآن در السالم علیه پیامبران سیرۀ
 .593۱، اصفهان: آذرماه 95، صاسالمی تمدن دولت، المللی بین همایش

 -------------- (593۱ :)بیت  اهل گفتار براساسِ اسالمی ساز تمدن دانشگاه نظریۀ تدوین»ب
 .593۱ماه  ، شیراز: آبان56، صعلم تولید و( ع)بیت اهل المللی نبی همایش ،«السالم علیه

 کیهان  ،«ایرانی در مسیر اجراـ  ساز اسالمی دانشگاه تمدن ۀبرنام»(: 5930) المرضاخواجه سروی، غ
 99 -97، 909و  907 ،فرهنگی

 محمدعلی؛ سلیمانی، لیرضا؛خوشدل، ع هوش؛صلصالی، م اکبر؛ علیوست، د حق ادی؛رنجبر، ه 
 دانشگاه ۀ، مجل«روعایی برای شراهنم: کیفیهای   پژوهش در گیری نمونه»(، 5935) سیمبهرامی، ن

 .710 -796(، 9) 50ایران،  اسالمی جمهوری ارتش پزشکی علوم
 ارکان امت واحده و تمدن اسالمی از منظر امام خمینی و »(: 5935) زایی لک رضا و سعودپور، م معینی

 .99 -15(، 76) 3مطالعات انقالب اسالمی،  ،«مقام معظم رهبری
 مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی »(: 5935شعبانی سارویی ) رمضان و هدیناظمی اردکانی، م

 .796 -705(، 7) 5مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی،  ،«سازی اسالمی تمدن ۀالزم ،دانشگاه
 Bonini Campos, J. A. D., & Do Prado C, D. d (9099): Cross-cultural adaptation of the 

Portuguese version of the Patient-Generated Subjective Global Assessment. Nutrición 

Hospitalaria, 99(9): 138-114. 

 
 ها سخنرانی

 یرؤسا و یعال آموزش و فرهنگ وزارت مسئوالن و ریوز دارید(: در 5993ای، سیدعلی ) خامنه 
 .5993مرداد  79، کشور سراسر یها دانشگاه

 ------------ (5993 در :)56، ها دانشگاه نیمدرس یاسالم انجمن یمرکز یشورا یاعضا دارید 
 .5993شهریور 
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 ------------ (5993 در :)5993آبان  5 ،یپزشک علوم یها دانشگاه یرؤسا دارید. 
 ------------ (5993 در :)دانشگاه انیدانشجو و هیعلم یها حوزه طالب از یریکث جمع با دارید 

 .5993آذر  76 دانشگاه، و حوزه وحدت روز مناسبت به را
 ------------ (5999 در :)اردیبهشت  59 معلم، هفته و کارگر روز در معلمان و کارگران با دارید

5999. 
 ------------ (5999 در :)5999اسفند  9 کشور، سراسر ها دانشگاه یرؤسا با دارید. 
 ------------ (5999 در :)5999اردیبهشت  77 تهران، دانشگاه پاسخ و پرسش جلسه. 
 ------------ (5993 در :)5993آذر  79 ها، دانشگاه دیاسات و رؤسا با دارید. 
 ------------ (5993 در :)5993اسفند  3 ر،یرکبیام یصنعت دانشگاه دیاسات و انیدانشجو جمع. 
 ------------ (5960 در :)5960آبان  57 ، اصفهان استان جوانان دارید. 
 ------------ (5965در :) 5965فروردین  59 نمازجمعه، یها خطبه. 
 ------------ (5967در دی :)5967آبان  6 ها، دانشگاه دیاسات از یجمع دار. 
 ------------ (5967 در :)5967بهمن  75 نخبه، جوانان دارید. 
 ------------ (5969در دی :)5969آذر  79 ، ها دانشگاه دیاسات از یجمع دار. 
 ------------  (5969 در :)5969دی  59 ها، دانشگاه یرؤسا از یجمع دارید. 
 ------------ (596۱ در :)596۱دی  73 ،(ع) صادق امام دانشگاه انیدانشجو و دیاسات دارید. 
 ------------ (5961 در :)5961مرداد  79 ،یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه یرؤسا دارید. 
 ------------ (5961:) 5961آبان  70شاهرود،  مردم با دیدار در. 
 ------------ (5969 در :)5969اردیبهشت  71 مشهد، یفردوس دانشگاه انیدانشجو با دارید. 
 ------------ (5969 در :)یفردوس دانشگاه در خراسان، استان یها دانشگاه دیاسات با دارید 

 .5969اردیبهشت  71 مشهد،
 ------------ (5969:) 5969اردیبهشت  71، در دیدار با اساتید استان خراسان. 
 ------------ (5969 در :)5969تیر  71 ان،یرو ۀپژوهشکد از دیبازد. 
 ------------ (5969 در :)5969مهر  3 ها، دانشگاه یرؤسا و دیاسات با دارید. 
 ------------ (5969 در :)5969اردیبهشت  5۱ راز،یش یها دانشگاه انیدانشجو و دیاسات با دارید. 
 ------------ (5969 در :)5969مهر  9 ها، دانشگاه ییبازگشا مناسبت به امیپ. 
 ------------ (5969 در :)آبان  7 اروپا، در انیدانشجو یاسالم یها انجمن هیاتحاد نشست به امیپ

5969. 
 ------------ (5966 در :)5966آبان  77 ها، دانشگاه دیاسات از یجمع دارید. 
 ------------ (5966 در :)5966آبان  77کشور، سراسر یها دانشگاه دیاسات و مسئوالن با دارید . 
 ------------ (5966 در :)5966شهریور  6 دانشگاه، دیاسات دارید. 
 ------------ (5966 در :)5966بهمن  59 تهران، دانشگاه استادان و علوم ریوز دارید. 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3092
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3092
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3092
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3114
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3153
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959
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 ------------ (5963در :) نیکمی و ستیب در ینیخم امام حرم در تهران معهج نماز یها خطبه 
 .5963خرداد  5۱ ،(ره) ینیخم امام حضرت ارتحال سالگرد

 ------------ (5930در :) 5930شهریور  7رمضان،  ماه در ها دانشگاه اساتید از جمعی دیدار. 
 ------------ (5930در :) 5930شهریور  79اسالمی،  بیداری المللی بین اجالس. 
 ------------ (5935:) 76آنان،  های خانواده و کشور شمال منطقه مسلح نیروهای دیدار در 

 .5935شهریور 
 ------------ (5935در :) 5935مهر  79شمالی،  خراسان استان جوانان دیدار. 
 ------------ . (5939در :) 5939فروردین  5رضوی،  مطهر حرم. 
 ------------ (5939:) 5939خرداد  ۱اسالمی،  شورای مجلس نمایندگان دیدار در. 
 ------------ (5939 در :)5939مرداد  5 ان،یدانشجو دارید در اناتیب. 
 ------------ (5939 در :)5939آبان  50 رمضان، مبارک ماه در انیدانشجو با دارید. 
 ------------ (593۱در :) 593۱شهریور  71اسالمی،  انقالب پاسداران سپاه فرماندهان دیدار. 
 ------------ (593۱:) و علم های پارک و رشد مراکز ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه رؤسای دیدار در 

 .593۱آبان  70فناوری، 
 ------------ (5931در :) خرداد  5۱، (ره)خمینی امام رحلت سالگرد وهفتمین بیست مراسم

5931. 
 ------------ (5931در :) 5931مهر  76، جوان علمی نخبگان دیدار. 
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cxxxv -  ،9۱ :5ج ،: 5۱05کلینی 

cxxxvi - 99/بقره 

cxxxvii - 91/انفال 

cxxxviii - 571/عمران آل 

cxxxix - 65/قصص 

cxl - 96/طه 

cxli - 95/بقره 

cxlii - 9۱/سبا 

cxliii - 59/اسراء 

cxliv - 559/هود 

cxlv - 567 :السابع المجلس ،5۱5۱ ،یطوس 

cxlvi - 99/اسراء 

cxlvii - 93/ونسی 

cxlviii - 75/لقمان 

cxlix - 69/بقره 

cl - 90/اعراف 

cli - 51/لقمان ؛6/عنکبوت 

clii - 11/نمل 

cliii - 596/اعراف 

cliv - 51/فاطر. 

clv - 579: 5۱09حلی،  ؛93:90ج االنوار، بحار 

clvi -  ،۱:۱9۱ج ، : 5۱05کلینی،  ؛7:909ج ،: 5۱05کلینی 
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clvii - 599 -59۱/شعراء 

clviii - 503/بقره 

clix - 50۱/مائده 

clx - 99/احزاب 

clxi -  ،37 :79ج ،5۱5۱حر عاملی،  ؛909 :5ج ،5996شیخ صدوق 

clxii - 5/میابراه 

clxiii - 999 :۱۱ج بحاراالنوار، ؛90 :اللهوف 

clxiv -  736 :۱۱ج النوار،بحار 

clxv - 566/بقره 

clxvi - 19/میمر ؛99/نور 

clxvii -  ،599 :6ج ،: 5۱05کلینی 

clxviii - 90/بقره 

clxix- ،705 :36ج بحاراالنوار 

clxx - 71/دیحد 

clxxi - 5 ۀخطب البالغه، نهج 

clxxii -  ،993 -996 :7ج ،5۱55طوسی 

clxxiii - 56/دخان 

clxxiv - 79/غافر 

clxxv - 93 :اللهوف 

clxxvi - 3/اءیانب 

clxxvii - 79/اسراء 

clxxviii - (73/50/6۱) 596۱ ای، خامنه 

clxxix - (79/1/93) 5993 ای، خامنه 

clxxx - (59/50/69) 5969 ای، خامنه 

clxxxi - (76/3/93) 5993  ای، خامنه 

clxxxii -  ،5۱5 -5۱7 :53ج ،د5996موسوی خمینی 

clxxxiii -  ،719 :53ج ،د5996موسوی خمینی 

clxxxiv - (71/7/69) 5969 ای، خامنه 

clxxxv - (77/6/65) 5965 ای، خامنه 

clxxxvi - (6/9/66) 5966 ای، خامنه 

clxxxvii - (79/1/61) 5961 ای، خامنه 

clxxxviii - (9/9/69) 5969 ای، خامنه 

clxxxix - (3/9/69) 5969 ای، خامنه 

cxc - (75/55/67) 5967 ای، خامنه 

cxci - (57/6/60) 5960 ای، خامنه 

cxcii - (79/1/61)  5961 ای، خامنه 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3346
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cxciii - (79/3/69) 5969 ای، خامنه 

cxciv - (79/1/61) 5961 ای، خامنه 

cxcv -  ،539 :53ج ،د5996موسوی خمینی 

cxcvi - (59/5/65) 5965 ای، خامنه 

cxcvii - (79/3/69) 5969 ای، خامنه 

cxcviii - (59/7/99) 5999ای  خامنه 

cxcix -  ،7۱6 -7۱3 :9ج ،د5996موسوی خمینی 

cc - (79/3/96) 5996 ای، خامنه 

cci - (56/9/93) 5993 ای، خامنه 

ccii - (59/55/66) 5966 ای، خامنه 

cciii -  59۱ :51ج ،د5996خمینی، موسوی 

cciv - (9/57/99) 5999 ای، خامنه 

ccv - (6/9/66) 5966 ای، خامنه 

ccvi -  ،95 :57ج ،د5996موسوی خمینی 

ccvii -  ،79۱ :5۱ج ،د5996موسوی خمینی 

ccviii - (9/57/99) 5999 ای، خامنه 

ccix - (59/55/66) 5966 ای، خامنه 

ccx -  ،511 :59ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxi - (3/9/69) 5969 ای، خامنه 

ccxii -  ،70 :59ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxiii - (71/۱/69) 5969 ای، خامنه 

ccxiv - (5/1/39) 5939 ای، خامنه 

ccxv - (77/6/65 ) 5965 ای، خامنه 

ccxvi - (6/9/66) 5966 ای، خامنه 

ccxvii -  ،1۱ :59ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxviii - (50/6/39) 5939 ای، خامنه 

ccxix -  ،56 :7ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxx - (5۱/9/63) 5963  ای، خامنه 

ccxxi - (71/7/69) 5969 ای، خامنه 

ccxxii -   ،569 :5ج ، د5996موسوی خمینی 

ccxxiii -  ،55۱ :7ج ، د5996موسوی خمینی 

ccxxiv -  ،551 :59ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxxv - (5۱/7/69) 5969 ای، خامنه 

ccxxvi -  ،55 :5۱ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxxvii -  ،599 :56ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxxviii - (3/57/93) 5993 ای، خامنه 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3346
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3263
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2353
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3393
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ccxxix - (6/6/67) 5967 ای، خامنه 

ccxxx -  ،56 :7ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxxxi -  ،15 :57ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxxxii - (77/7/99) 5999 ای، خامنه 

ccxxxiii - (7/6/69) 5969 ای، خامنه 

ccxxxiv -   ،569 :5ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxxxv -  ،799 -79۱ :5۱ج ،د5996موسوی خمینی 

ccxxxvi - (5/6/93) 5993 ای، خامنه 
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 نقد اجتماعی و فرهنگی رمان خاطرات سفیر

 5نائينی نعميه رضوی

 7زاده آرانی سيدسعيد حسينی

 چکيده 

انقالب اسالمی حاصل مکتب  .شود ایمان استوار میمکتب و  یۀتمدن نوین اسالمی بر دو پا
دليل نيست که انقالب  . بیدنمبين اسالم و نگاه به آینده ریشه دارو اصولی است که در دین 

سبک زندگی  .ساز را داراست حرکتی عظيم و تمدنالگو برای  شدن به تبدیلاسالمی گنجایش 
ای  ت نسخه. یکی از بهترین دالیل اثبات موفقيگرفته از همين مکتب است وام ایرانی هم بالطبع

 های انقالب اسالمی در هستند که رویشدهد، جوانان موفقی  می که این سبک زندگی ارائه
ها خوش  شوند و در این عرصه محسوب می جهانی اجتماعی و بعضاً ،های علمی عرصه

که بخشی از زندگی یکی از همين جوانان  را رمان خاطرات سفير ژوهش حاضراند. پ درخشيده
د فرهنگی از این بابت که متن ادبی یا نقکند.  نقد میشناختی  از دیدگاه فرهنگی و جامعه است،

رود و  برای بازتوليد در روند جریان فرهنگی به کار می بلکه عمدتاً ،برای مصرف داستان نه صرفاً
نقد اجتماعی از این منظر که فضای داستان چگونه کنش متقابل دو نگاه زایيده از دل دو تمدن 

امر نتایج پژوهش بيانگر این اند.  قرار گرفته، در این پژوهش مد نظر کند را تبيين می متفاوت 
به  ، عالوه بر اینکهکند مو در بستر مکتبی که انقالب اسالمی معرفی میاست که تأثير رشدون
 در قِبالکند که  ای را تربيت می های رشدیافته ، انسانشود میمنجر انسان سعادت دنيا و آخرت 

اری بر گذکنند و انگيزه و توانایی تأثير می احساس را مسئوليتی سترگو اطرافيان خود محيط 
 های واالی کرامت انسانی را دارند. دیگران برای رسيدن به افق

 تمدن اسالمی، انقالب اسالمی، خاطرات سفير، نقد اجتماعی :واژگان کليدی 

                                                           
  . دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان7
  Hoseynizadeh03@ut.ac.ir. دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی، دانشگاه کاشان، ایميل: 2
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 نيلوفر شادمهری و رمان خاطرات سفير

را در  کارشناسی و کارشناسی ارشد خود ۀدور . اودر تهران است 5919نیلوفر شادمهری متولد 
 .رفت به دانشگاه آنژه در فرانسه یدکترۀ دور کردن سپریو برای  دانشگاه هنر تهران گذراند

 طراحی صنعتی است. ۀاکنون استاد دانشگاه هنر تهران در رشت همشادمهری 
اسالمی  انقالب موفق پرورش یافته در دامان استاد ، نماد محجب و موفق بانویی وی در جایگاه

دانشگاهی دنیا امتیاز انسم طرف بهترین شدن از فتهپذیر باوجودحفظ حجابش  به دلیلاست که 
 .های علمی قرار دارد نخست کرسیاما همچنان در جایگاه  ؛کند را رها می تحصیل در آن دانشگاه 

در کشور فرانسه  شادمهری های روزانۀ ها و خاطره نوشته حاصل دست« خاطرات سفیر»کتاب 
شد و بعدها برای چاپ  او نوشته میدر وبالگ شخصی  «سفیر ایران»عنوان  است که ابتدا با

 د.آوری و تکمیل گردی جمع

 معرفی کتاب

در قامت  ،ای موفق از ترویج گفتمان انقالب اسالمی است نمونه نوعی که به« خاطرات سفیر»
در کشور فرانسه ی در مقطع دکتر تحصیلش دوراناز  را خاطرات نویسنده ،یک کتاب داستان

 . کند می بازگو
پوشش و رفتار اسالمی ناگزیر به توضیح  دلیل داشتنبه  یسنده در بدو برخورد با اطرافیانشنو
است. محتوای اصلی با دیگران  او شروع مباحثات ۀنقط امرو همین  شود می مسئلۀ حجاب چراییِ

های خود به ایران  فرض است که هرکدام با عقاید و پیش وشنودهای نویسنده با افرادی کتاب گفت
 و رفتارها اولین با فرانسه، به رسید که پایم»: ریستند. در ابتدای کتاب آمده استنگ میو اسالم 

 شدم متوجه ایران، شرایط و وضعیتۀ دربار خصوص به و شد می حجابم درمورد که هایی الؤس
 مسلمان یک ،کردند می باز را صحبت سر او با و دیدند می آنها که آن. بیند نمی را من کسی آنجا
 ضعف و قوت نقاطۀ هم گوی پاسخ باید من! "ایران" شدم من و ...شادمهری نیلوفر نه بود ایرانی
 ناچاری این از البته و نبود ای چاره. بودم وقایع و شرایطۀ هم مسئول من انگار. بودم می ایران

 تا بود فرصتی این و بودم شده اطالعات از بخشی انتقال ۀواسط ناخواسته من. نبودم هم ناراضی
 حافظ و بودم ایران سفیر من! بود شده گرفته تصمیم. دهم انجام را ام وظیفه ،شاید و باید که طور آن
 (. 6: 5939)شادمهری، « مردمش و کشورم منافع

هایی  اصول و آرمانواقع از یک سو معطوف به اثبات حقانیت در کتاب اصرار نویسنده در
دیگر شادمهری خود را موظف به  و از سویدفاع از آنها را دارد  ۀاست که انقالب اسالمی داعی
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 ام و یاد گرفته: »گوید وی در جایی از مقدمۀ کتاب می داند. اش می عقاید مذهبی توضیح چراییِ
رسد.  کستان می، به تربه غایت درست و مستقیم که برود اعتقاد دارم که مذهب بدون موضع

« اعتنا بمانی داشته باشی و به پیرامون خودت بیشود به مفاهیمی چون حق و باطل باور  نمی
 (. 6: 5939)شادمهری، 

 ،ترین ویژگی شخص اول کتاب که همان شخصیت حقیقی نویسنده استشاید زیبا
، ا آوردن اعمالداری را به ج . نویسنده دینباشدجدایی بین اسالم فردی و اجتماعی  نکردن لحاظ

جمع االت سکوت در برابر شبهات و سؤدهد مسلمانی با  بیند و نشان می پشت درهای بسته نمی
 .شود نمی

قلم  .دنکن را بیان می ای هرکدام خاطره یی است کهمجزا های کوتاهِ شامل داستان کتاب مذکور
های داستان خودنمایی  الی روزمرگی آهنگی که البه ه همراه طنز خوشساده و روان و شیرین ب

تبدیل کرده  ،خصوص دختران ، بهای جذاب برای جوانان و نوجوانان مجموعه ، این اثر را بهکند می
قانیت عقاید شخص اول ح نقد و اثبات پیروزمندانۀ به های دست حاضرجوابی مؤدبانه، پاسخ است.

بردن خوانندگانی  ل لذتپردازی داشته باشد، یکی از دالی داستان، حتی اگر رنگ و بوی داستان
بارز این کتاب نگاه ویژه های  از دیگر ویژگی اند. کردهپنداری شدت با نویسنده همزاد است که به
اسالمی نصیب شخص و آرامش و امنیتی است که پوشش  به تر شکل کلیحجاب و به  به مسئلۀ

برخورد اسالمی کتاب برای اثبات این مسئله  ۀهای هوشمندان کند. یکی از روایت جامعه می
: گفت و کرد باز رو در ژولی» :فرد استنامحرم و اشاره به واکنش همسر آن فردی شادمهری با 

 متعجب کم یه .اون اتاق توی رفت. بگیره ریاض از فایل سری یه خواد می محمد پیشتون؟ بیام میشه
 داده ترجیح اما ؛بود دوست باهاشون و شناخت می قبل از رو خوابگاه دخترایۀ هم کهاین از شدم
 اومد! کنیم صحبت هم با ای دقیقه چند تا ما پیش بیاد خواستم ازش خوشحالی با! من پیش بیاد بود
 چون و شده جدا ازش .داشته بدی همسر و کرده ازدواج بار یه کهاین از. گفت ماداگاسکار از. تو

 نداشته کاری زندگیش به دیگران تا فرانسه به بیاد خواسته ازش مادرش ،بده خیلی طالق مادا توی
 اون کنار در بودن از کهاین و گفت محمد به مندیش عالقه از. کنه زندگی تر راحت بتونه و باشن
 و در به زد محمد که گذشت ای دقیقه چهل سی... . و گفتم ایران از براش هم من. راضیه خیلی
. در جلوی رفتم اش بدرقه برای ،بره خوابگاه از محمد با خواست می وقتی بریم؟ نمیای ژولی: گفت
 کرد روبوسی و داد دست اونا تک تک با محمد. بودن هم خوابگاه های بچه از تا چند و ویدد نائل،
 سرم .دیدار امید به: گفت و کرد خم رو سرش و اش سینه روی گذاشت رو دستش .من به رسید تا
 .دیدار امید به: دادم جواب تر مهربون لحنی با ،بود کرده رعایت رو حریمم چون و دادم تکون رو

 گوشم کنار و کرد بغلم محکم ،من به رسید وقتی. کرد خداحافظی همه با محمد از بعد ژولی
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. نشدم موضعش متوجه درست !نکردی روبوسی و ندادی دست محمد با که ازت ممنونم: گفت
 .محترمه هم من برای تو نامزد دونی می که تو وگرنه ده؛ نمی من به ای اجازه چنین من دین: گفتم
 رو نگاهم بودن گنگ شاید .ممنونم. دونم می. دونم می: گفت زد، می برق چشماش که طور همون
 احساس من و کرد صحبت باهاش محمد که بودی کسی اولین تو دونی، می: داد ادامه که فهمید
اما یکی از  ؛دست در کتاب زیاد است این مواردی از .(599: 5939شادمهری، )...« نکردم ناامنی

اشاره  تجاری به فرهنگ صرفاً اخالقی و نگاهِ به سبک زندگی غربی، بیمصادیق زیبایی که 
. بودم کنفرانس سالن توی» افتد: های مد و لباس می کند، اتفاقی است که در یکی از همایش می
 لباسی ویژگی کهاین و زد حرف لباسا ۀدربار. کرد آغاز رو سخنرانیش مد مطرح ایه طراح از یکی
 بودن؛ افتضاح ،داد می نشون بروشور قالب در رو شون طراحی که لباسایی چیه؟ ،شده طراحی که
 خیلی طراح خانم اما ؛کج های کاله و بند دست و بند گردن انبوهی همراه... لووِ شل... پاره تیکه
 فکر توی! جووناست ۀهم نیازِ که توجهه جلب لباسا دیزاین ویژگی ترین مهم که داد توضیح خوب

 جلب طراح خانوم لباس به توجهم. شدن پذیرایی برای بریم کردن دعوت اَزمون که بودم خیال و
 حس اون به کردن نگاه با و بودم سالن ۀمحجب خانوم تنها من! سنگین و شیک بسیار. ..!عجب. شد

 هم با. رسیدیم هم به. جذابم اون برای هم من کرده، جلب رو من توجه اون که قدر همون کردم
 بیشتر هرچی... گردم می چی دنبال دقیقاً اینکه و من تز ۀدربار کمی و زدیم حرف ایران از کمی

 آنتراکت زمان. نبوده اتفاقی لباساش رنگ و نوع انتخاب که شدم می مطمئن بیشتر کرد، می صحبت
 .بپرسم رو اون گرفتم تصمیم. بود ذهنم توی الؤس عالمت یه. شد می تموم داشت
 !       خصوصی الؤس یک ،خوام می عذر -
 .بپرس بله، -
 قبوله؟ قابل نظرتون به ،اند کرده طراحی شما تیم که لباسایی این -

 ... . و دارن دوست رو مُد چون دارن؛ دوست رو مدال این مردم نه؟ که چرا -
. دونید می کالسیک تیپ همون توی رو زیبایی اتفاقاً میگه من به شما فعلی لباسای: گفتم
 خودتون شما. داره تفاوت لباسا این طراحی با درجه صدوهشتاد شماست، انتخاب پشت که نگاهی
 نأش. مدیرم یه من... نه: گفت و انداخت باال رو ابروهاش !پوشید؟ می رو لباسا همین تابستون هم
 بسیار خودش مد، طراحی بخش مدیرِ فرمودید؟ توجه !مردمه برای .نیست من برای اینا .نیست من

 مُدال چون! نیست ایشون نأش در چون ؛کنه نمی پیروی خودش تیم دمُ از و پوشه می لباس سنگین
اند از  های کتاب عبارت تیزبینی دیگر«. (510 همان:) !الخالق جل. ایشون نه میشه طراحی مردم برای

از ملیت  یتی واحساس خجالت دوست آمریکایی نیلوفرهو گرفتۀ فرانسه، بی کلیسای تعطیل و خاک
   زند. ها می هایی که ازالجزایری ها با مثال دادن شکست ناشی از تسلیم دربرابر ابرقدرت نشانخود و
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 شناسی ادبی جامعه

شکلی  پیوند ازحیث ،رمان ازجمله داستانی های متن ویژه به ادبی، متون تحلیل و بررسی
 شناسی جامعه گذار بنیان را( نوزده قرن) تن ایپولیت پذیر است. اغلب امکان جامعه با آن محتوایی
عالیی، ) است نویسنده عصر خلقیات و رفتار و آداب بازتاب ادبیات او نظر از. دانند می ادبیات
 که مارکس مبنایی نگرش تأثیر تحت مارکسیست منتقدان میالدی بیستم قرن در (.79: 5960
 ودادند  بسط را تن ایآرنهد،  بنیان می را ادبیات و هنر قانون، حکومت، سیاست، زیربنای اقتصاد

 متخصص معتقدند( لوکاچ وگلدمن) مارکسیستی نقد حوزۀ برجستۀ پردازان نظریه .کامل کردند
است،  شده خلق آن در که ای جامعه با را اش رابطه و ادبی اثر محتوای باید ادبی شناسی جامعه

 با «اجتماعی های گروه جمعی آگاهی» پیوندۀ لئمس به (.گلدمن95: 5969عسگری، ) بررسی کند
 جهان ادبی شناسی جامعه کارهای اغلب» نویسد: می و کند می اشاره آنها ازدرون برآمده ادبیِ آثار

 آنهاآفریده میان در آثار این که اجتماعی گروه آن یا این جمعی آگاهی و ادبی آثار ترین بین مهم
 (.99: 5965)گلدمن، «سازند می برقرار پیوند اند، شده

 از جدا و مستقل نیست ممکن هنری دستیِ چیره هیچ»نگرش  این بر بنا گفت توان می درمجموع
 اثر یعنی ؛(76 :5991لوکاچ، ) «باشد داشته وجود ای ذهنی و تاریخی اجتماعی، احوال و اوضاع
 را محورانه انسان و اخالقی اجتماعی، های جنبه از ای مجموعه خود، حالت ترین ناب در دقیقاً»هنری 
 .(59 :5991لوکاچ، )« گیرد می بر در

 حقایق ادبی متن است معتقد ادبیات، شناسی جامعه متأخر پردازان نظریه از ،بوردیو یر پی
 گوید می سخن از آن ای شیوه به یعنی ؛کند می آشکار مستور زبانی با فقط»اجتماعی را  -فرهنگی

 ۀحوز پژوهشگررو به باور او  ازاین (؛37 :5969 بوردیو،)« گذارد باقی ناگفته را آن که
 و حوزۀ قدرت ساخت شناختی جامعه مشخص و مستقیم تحلیل سراغ به باید ادبیات شناسی جامعه
 اثر سوی آن و بیان آشکارا است، گفته نمادین رمزی و زبانی به ادبی اثر را آنچه، برود ادبیۀ حوز
 (.31 :5969بوردیو، )فرهنگی آن را تحلیل کند. و  سیاسی اجتماعی، ۀزمین و ادبی

 داشته رئالیستی اجتماعی های زمینه باید لزوماً ادبی اثر که اصل این به توجه لئولوونتال بدون
نویسد:  می ادبیات شناس جامعه تعهد و کار ۀدربار باشد، پذیر آن امکان شناختی جامعه نقد تا باشد
 تاریخی خاص فضای و خیالی های شخصیت های تجربه بین که دارد وظیفه ادبیات شناس جامعه»
« شناسی شناخت بدل کند ادبی را به بخشی از جامعه تأویل و زند پیوند است، ها تجربه منشأ که
أثیر عناصر ای به بررسی ت به همین اصل، اشاره . در مقالۀ حاضر باتوجه(99 :5969 لوونتال،)

خواهد شد. شادمهری هم در « خاطرات سفیر»رمان اعی محیط زندگی شادمهری بر اجتم فرهنگی
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 بااز کودکی  بارها اشاره کرده که« خاطرات سفیر»های بعد از چاپ  خود کتاب و هم در مصاحبه
 است.صورت استداللی فرا گرفته  مباحث اعتقادی آشنا شده و اصول را بهتربیت مادر و خانواده با 

را در دوران دانشجویی نیز به دانشجوی مذهبی و فعال فرهنگی  محیط خانواده او و تربیت اصولی
مشاهده ش ا بندی نویسنده به اصول اعتقادی وضوح پای متن کتاب مکرراً و به در خالل. تبدیل کرد

از محیط اصیل خانوادگی  وی پذیریۀ تأثیرمستقیم رفتارهایی که نتیجصورت غیر شود یا به می
 کند. خودنمایی می، است

 شناختی نقد جامعه

 در این مقال محتوای داستان ذیل چند سرفصل مبنایی مهم بررسی خواهد شد.  
 اسالمی  سبک زندگی ایرانی

 شمار به اسالمی زندگی سبک مصادیق از یا آید به حساب می اسالمی زمانی پدیده، هر قطعاً
 بخش آن اسالمی، زندگی سبک درواقع. باشد داشته ریشه اسالمی سنت و معارف در که رود می
 شناسی معرفت فکری، منظومۀ از باید شریعت با فقه و نداشتن ضمن مغایرت که است رفتارهایی از
 نیازمند فرد منحصربه و همتا بی اسالمیِ زندگی سبک خلق تردید بی. برآید مسلمانان شناسی هستی و

 و مبانی بر و موجودند آنها از بخشی یا اسالمی های سرزمین ۀهم دری است که مشترک های ویژگی
به هویت های گوناگون  مکان و ها زمان از فراتر ها ویژگی این تکیه دارند. مسلمانان ۀیکپارچ سنت

 (.753 :5969مهدوی کنی، )انجامد  میخاصی از فرهنگ اسالمی 
 اطالق فرد هر کنش الگوهای و رفتارها ۀمجموع به فرهنگی مطالعات ۀحوز در زندگی سبک

 چنین براساس است طبیعی معطوف است. اجتماعی زندگی معنایی و ابعاد هنجاری به شود که می
 اشخاص های کنش و تعامالت خاص محتوای و ماهیت بر اینکه بر زندگی عالوه سبک رویکردی

 است، روزمره عمل جریان در فرد تفاسیر و معانی نیات، اغراض، مبین و داردداللت  جامعه هر در
برداشتی از نظر به چنین  نیز خواهد بود. افراد های ارزش و باورها نظام کیف و کمّ دهندۀ نشان

پذیر خواهد  ۀ اسالمی امکاناساس اقتضائات جامعسازی این مفهوم بر مفهوم سبک زندگی بومی
 بود.

زندگی گیری سبک  ی برگرفته از نظام اسالمی بر شکلها تأثیر ارزش شده بررسی در مصداقِ
مسائلی که در  ۀو هم نیز بر آن استوار استمحور اصلی کتاب ، وضوح پیداست تنها به نویسنده نه

بارز و موفقی است  نمونۀ« خاطرات سفیر. »سوار است بر همین محور ،داستان به آن اشاره شده
ی اسالمار اسالمی در غرب یا هر محیط غیرهای رفت دادن این امکان که چهارچوب برای نشان

مسئول ببیند،  غ اسالم،بلَّمُ در جایگاهبلکه اگر فرد خود را  شود؛ محسوب نمیمحدودیت  یدیگر
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تبلیغ دین و مکتب درست برای هرکس که به گفتۀ برای  خواهد بودفرصتی  زندگیهمین سبک 
بر همین سبک زندگی اسالمی  وجود دارد که های زیادی در کتاب النفس باشد. نمونه کتاب سلیم

از تعامل با دیگران تا برگزاری گرفته تا نوع انتخاب غذا؛  حجاب و پوشش ۀاز شیو کند؛ می داللت
  .مراسم دعا و نیایش

 مهاجرت و تقابل خود و دیگری

فلسفه، های  حثی است که در قرون اخیر در حوزهاز مبا «دیگری»و  «خود»تقابل میان 
 ۀدر حوز به آن توجه شده است.سااستعماری شناسی، نقد ادبی و مطالعات پَ شناسی، روان شرق
یکی از مفاهیمی است که با  ،اجرتمه ۀله در مقولئتجلی این مس شناختی رمان جامعهنقد  ثبح

فرهنگ ایران  پذیرفتن یا نپذیرفتنها و  توان چگونگی تعامل یا تقابل میان فرهنگ می استفاده از آن
خارج از کشور نوشته شده  یی که از زبان ایرانیانِها بررسی کرد. هرچند در اغلب رمان اسالمی را
خصوص در  بهعناصر این فرهنگ  نپذیرفتنگرایش به مقاومت در برابر فرهنگ بیگانه و است، 
« خاطرات سفیر»شبیه  کمتر اثریکنون ، تاشود ها و زندگی خانوادگی دیده میها، باور ارزش حیطۀ

باشد، موضعی تهاجمی  پذیری از فرهنگ بیگانه مقاومرأثیتنها در برابر ت است که نهرسیده  به چاپ
و نشان دهد  داشته باشددر محیط بیگانه  یرساندن برتری فرهنگ و ارزش خود برای به اثبات 

در  نویسنده اینکهکَما ؛گذاری مثبت و مؤثر را نیز داراستأثیرهای اسالمی ایران قابلیت ت ازرش
 ما» گوید : صراحتاً می با خبرگزاری تسنیم انجام داده که در اردیبهشت ماه سال جاری ای مصاحبه

. است داده رخ بشری تاریخ انقالب ترین بزرگ آن در که کشوری ؛ایم آمده دنیا به ایران در
 بحث در من. داد نخواهد رخ شکل بدین دنیا در انقالبی دیگر معتقدند اندیشمندان از بسیاری
 قطعیت این به و کنم تحقیق خصوص این در ،دادم می ارائه که تزی برای شدم مجبور شناسی جامعه
 نظر از ما اینکه برای. هستند ایران در فقط هایش آدم بگیرد، شکل بخواهد انقالبی اگر که رسیدم
 و فانتوم های شیعه دنبال اما باشند؛ شیعه یک توانند می آخرش آنها. ایم یافته پرورش گونه این فکری
 کتاب حاضر «.بگذرانند را هایی دوره و بیایند ایران به که افرادی مگر ؛نگردید آنها در جنگنده

 ۀشاکل ،داند میرمان  گیری شکل اساس را صداییگو یا چندو تعامل و گفتکه  باختین ۀنظری قطب
اند؛  بیفرهنگ غر ۀکه نماینداستوار کرده است خود با دیگرانی گوی دوسویۀ و متن را بر گفت

 .«ساحت معنا همیشه غالب و پیروز استگویی که در و گفت

 نقد کتاب از منظر مطالعات فرهنگی 

های دنیا علیه ایران  و پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلیِ ابرقدرت بعد از پیروزی انقالی اسالمی
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ایم.  اسالمی بوده بر ضد فرهنگ اصیل ایرانیغرب،  هژمونیکشاهد انواع شبیخون فرهنگی و  عزیز
تولید محصوالت  های ضد هژمونیک وهای ارزشی فرهنگی هم با راهبرد در این راستا جریان

 اند. چشمگیری انجام دادههای  های انقالب تالش فرهنگی در مسیر دفاع از آرمان
ادبیات و متن  ۀعرص های اخیر در سالهای تولیدات فرهنگی داخلی  ترین حوزه یکی از موفق

 بلکه عمدتاً ،برای مصرف واقع متن ادبی نه صرفاًردبوده است.  ی،خصوص ادبیات داستان ، بهادبی
به تحلیل  پژوهشگران مین دلیلشکل گرفت. به ه ازتولید ایدئولوژی انقالب اسالمیب منزلۀ به

  توجه کردند.تر مندصورت هدف فرهنگی ادبیات به
اندیشه گو و تفکر، ظرفیت مناسبی برای گفتمان و و گفت ۀکنند منزلۀ فضای تسهیل بهداستان 

تواند منبع خام  مییعنی آید؛  به حساب می. ادبیات توصیف مستند جامعه هم داردعد جهانی در بُ
ها  بیات این ظرفیت را دارد که قضاوتاز سوی دیگر اد های مختلف یک جامعه باشد. ۀ دورهمطالع

فرصت مذکور  زا گیری با بهره« خاطرات سفیر»نویسندۀ جامعه را بسازد.  دربارۀ های افراد و نگرش
ی دانشجویان در رویارویی با غرب در قالب باختگی فرهنگودو درک درست از معضلی به نام خ

ه به لحاظ تقابل اکثریت و ک کرده استتولید بازدر بستر اجتماعی  را گرا تجربه یک داستان واقع
دانشجوی دهد  یر کتاب نشان میاما سِ ؛پذیری منفی شخص اول داستان استاقلیت مستعد تأثیر

ر به مصاف های اصیلی است که وی را دست پُ رش در دامن ارزشانقالبی داستان حاصل پرو
مان هم دلیل نیست که رهبر عزیز بی. کندتأثیرگذار ایفای نقش  یبلغمُفرستد تا در جایگاه  می

لی و د به نفس ماعتما .اند جلسۀ کوتاهی با نویسنده داشته سفارش به خواندن این کتاب فرمودند و
خاطرات »گذاری حوزۀ تأثیر ست،ا ای که در سراسر کتاب ساری و جاری قدرت پیروزمندانه

روزهای اول نمایشگاه کتاب در که  طوری استقبال زیاد از کتاب به چندان کرده است.دو را« سفیر
ۀ توجه ویژ ،کاربران مجازی به خواندن کتابۀ جلب توجه و توصی ،چاپ اول آن به اتمام رسید

دعوت پیاپی از خانم شادمهری برای حضور در جلسات نقد این کتاب در میان  ،ها دانشگاه
 این مدعاست. ی بر، شاهدین دورۀ چاپبیست وچهارم کتاب بهدانشجویان و رسیدن 

 نتيجه گيری

انقالب، پرورش نسلی است که خاستگاه  منزلۀ بههای مکتب و تمدن اسالمی  یکی از افق
 روند. نویسندۀ به شمار میسعادت بشر  ۀهایی باشد که تنها نسخ دار ارزش پرچم بلغ ومُ ،دار میراث
ساده در  به زبانیمهم را  های انقالب اسالمی این در جایگاه یکی از رویش« خاطرات سفیر»کتاب 

ادبیات داستانی  غنای حوزۀ. است آوردهۀ تحریر درمثابه یک الگوی کاربردی به رشت کتاب خود به
برای تبیین ادبیاتی که  کرده است.به ساحت تمدن اسالمی  کمک چشمگیریمعه در سطح جا
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کند،  های کرامت انسانی احساس مسئولیت می قالب اسالمی و تعیین افقهای واالی ان ارزش
. در این مسیر نقد سازی باشد عملی برای انسانحال ساده و  ی بسیار مؤثر و درعینتواند فرصت می

میزان موفقیت و سطح  برای بررسی مد نظرراهکارهای اجتماعی و فرهنگی ادبیات یکی از 
منظور  به مفید هایپیشنهاد ارائۀهای درست بعدی برای  گیری تصمیم گذاری آثار ادبی و طبعاًتأثیر

 . خواهد بود در این فضا پسندیدهخلق آثار 
 
 

 منابع و مآخذ

 ها کتاب
 (، خاطرات سفیر، تهران: سورۀ مهر، چاپ دوم. 5939، نیلوفر )شادمهری 
 ( ترجمۀ نسرین پروینی. تهران: 5969عسگری، عسگر ،)(، ادبیات داستانی )رمان و واقعیت اجتماعی

 فروغی.
 ( جامعه5991لوکاچ، جورج ،)  .شناسی رمان، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران: تجربه، چاپ دوم 

 ( 5969لوونتال، لئو،) شناسی ادبیات، ترجمۀ محمدرضا شادرو، تهران: نشر  رویکرد انتقادی در جامعه
 نی.

 ،رمان(، ترجمه محمدجعفر شناسی جامعه از دفاع ادبیات) شناسی (،جامعه5965لوسین) گلدمن 

 .چشمه نشر :تهران .پوینده
 

 مقاالت
 مۀ یوسف اباذری، ترج« شناسی و ادبیات: آموزش عاطفی فلوبر جامعه»(، 5969یر ) بوردیو، پی

 . 559-99، چاپ دوم، صص 50و 3ارغنون، شمارۀ 
 ( 5960عالیی، مشیت ،)«50، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، سال چهارم، شمارۀ «شناسی نقد ادبی و جامعه 

 .99-70، مرداد و شهریور، صص55و 
 تحقیقات ،«اجتماعی علوم در آن گسترۀ و زندگی سبک مفهوم» (،5969محمدسعید ) کنی، مهدوی 

 .790-533.ص 5شمارۀ  اول، سال فرهنگی،
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 در اسالمی انقالب نقش تحلیل و بررسی

 اسالم جهان خودباوری

 5بهمن زینلی
 7حمید برقی
 9بهنام نصر اصفهانی

 چکيده

دینی ساز و باورمند در مبانی  داربودن از عناصر هویتبرخوررغم  علی، اسالمی ایرانی جامعۀ
، اعتماد و باور ی درونیها ی گذشته بر اثر حمالت خارجی و چالشها و فکری خود در طی سده

ی ها ای که در سدهی بزرگ اسالمی از دست داد. جامعهها گيری اهداف و آرمانخود را در پي
بر اثر دو ، ی تمدنی را به نمایش بگذاردها ترین جلوه سوم تا ششم هجری موفق شده بود عالی

در  نهم و یازدهم ۀویژه در سد به ،رو به افول گذاشت . اگرچه در ادوار بعدی شده ل یادعام
اما دوران آنها ؛ ایران شاهد شکوفایی تمدن اسالمی هستيم خصوص بخشی از جهان اسالم به

با ورود استعمار به دنيای  نوزدهم ميالدی ۀمحدود بود. با آغاز سد آنها  جغرافيای ۀو حوز هکوتا
از عناصر و  زدگی بر بسياری تمدن اسالمی در برابر تمدن غرب رنگ باخت و غرب، یاسالم

الب اسالمی که با الهام از . انقشداسالمی حاکم  ، اقتصادی و فرهنگی جامعۀحيات سياسی
محوری شکل گرفت و حاصل یک  و خودباوری و آینده و با فرهنگ ایثار ناب اسالمی اندیشۀ

ی ها زمينه، «غربی  شرقی و نه  نه»که با شعار  شدموفق  ،بودخط سير مبارزاتی طوالنی 
به  و با اتکا به دنيای غرب و شرق د و به دور از وابستگیکنحاکميت نظام اسالمی را فراهم 

د. یکی از کنتمدن اسالمی فراهم  ۀراهبرد نوینی را در ظهور دوبار، های تمدن اسالمیداشته

                                                           
 شناسی دانشگاه اصفهان گروه تاریخ و ایران. استادیار  7
 . دانشيار گروه جغرافيای دانشگاه اصفهان 2
 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی دانشگاه اصفهان 9
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حرکت به سوی تمدن  ۀتوانستن بود که مقدم ۀباوری و اندیش خودایجاد ، ابعاد نوین این راهبرد
و با استناد به منابع اصلی  توصيفی و تحليلی ۀ. پژوهش حاضر که به شيوشدنوین اسالمی 

ترین راهبرد انقالب اسالمی در ایجاد  گرفته در صدد تبيين این مسئله است مهم صورت
اسالمی  ۀرا در جامع ی چگونه این راهبرداسالمی چيست و انقالب اسالم ۀباوری جامع خود

توان گفت که انقالب االت میؤدر پاسخ این س .آن را چگونه است ۀعملياتی کرده و امکان ادام
، روشن ۀاميد به آیند، مبارزه با استعمار و استبداد ایثار و انتظار و، اسالمی با استعانت از دو باور

 ه است. کردفراهم  را حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی ۀزمين
خود ، فرهنگ انتظار، فرهنگ ایثار، تمدن نوین اسالمی، انقالب اسالمی :  هاواژه کليد

 باوری 
 

 مقدمه

 بيان مسئله

ای  تحوالت و تغییرات گسترده به پیروزی رسید، منشأ 5919در بهمن انقالب اسالمی ایران که 
نه شرقی و نه غربی و استقالل آزادی و ». با پیروزی انقالب اسالمی که با شعار شددر جهان اسالم 
ی استعماری که به شدت از ها عالوه بر قدرت ،جهانی ظاهر شد ۀدر عرص «جمهوری اسالمی

های  جمله دولت ای از ی منطقهها بسیاری از قدرت، پیروزی انقالب اسالمی به وحشت افتادند
اما  ؛ندکردثباتی حکومت خود ارزیابی  بی ۀو این حرکت را مای ران شدندکشورهای اسالمی نیز نگ

ی مقاومت ازجمله در ها جریان ،و همچنین ی اسالمی چه شیعه و چه سنیها مقابل ملت ۀدر نقط
فلسطین و لبنان و سایر جوامع اسالمی از این اتفاق خشنود و امیدوار شدند. پیروزی انقالب اسالمی 

ترین  نظر از این ابعاد یکی از مهم . صرفشدتحول در افکار مسلمانان  ۀمینز از جهات بسیاری
که در سطح باوری و اعتماد به خویشتن است  ات انقالب اسالمی در جهان اسالم ایجاد خودتأثیر

ی تحلیلی و مقاالت ها . در این مقاله با استناد به گزارششدحاکم  اسالمی ۀوسیعی در جامع
گذاری انقالب اسالمی بر ایجاد خود باوری در  فرایند اثر صیفی و تحلیلیتو ۀپژوهشی و به شیو
نوین اسالمی تحلیل و  گیری تمدن باوری و اعتماد به نفس در شکلتأثیر این خودجوامع اسالمی و 

 . شود بررسی می

 تحقيق ۀپيشين

خاص صورت  به، باوری در جهان اسالم خصوص نقش انقالب اسالمی در ایجاد خود اگرچه در
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انقالب  تأثیر ۀبار ویژه مقاالت بسیاری در اما مطالعات و به ؛پژوهش مستقلی انجام نشده است
انقالب اسالمی بر تحوالت  تأثیر ۀبار صورت خاص در صورت عام و مقاالت به اسالمی در جهان به

مباحث دلیل کثرت این آثار از پرداختن به محتوا و  به.  برخی کشورهای اسالمی تدوین شده است
شود. عمده ترین مباحث   می گذاری اشاره تأثیری این ها لفهؤو فقط به م پرهیزمطرح در آنها 

باوری  ند از نقش انقالب اسالمی در ایجاد حس استقالل و خودا شده در این مقاالت عبارت مطرح
اثرات با وجود اینکه انقالب اسالمی  ها ی این پژوهشها در بین جوامع مسلمان. بر اساس داده

نامطلوبی بر نظام حکومتی بسیاری از کشورهای اسالمی گذاشت و ثبات سیاسی و اجتماعی این 
ای  کننده مثبت و امیدوار تأثیره مقابل ۀدر نقط شد،و موجب وحشت آنان متأثر کرد را  ها حکومت

آثار این  مباحث ،ی اسالمی گذاشت. با وجود اینها ویژه نهضت ی مسلمان و بهها بر روی ملت
باوری در جهان  بندی کاملی از نقش و جایگاه انقالب اسالمی در ایجاد خود کدام یک جمع هیچ

 . است پرداختن به این مهم ،حاضر ۀاند و هدف مقال اسالم ارائه نکرده

 باوری انقالب اسالمی و خود

توانست نوعی در جهان اسالم  بر ترویج فرهنگ و تفکر استقاللی ایران با تکیه انقالب اسالمی
بردن  بین به ارمغان آورد و با از را برای مسلمانان ای باوری فرهنگی و استقالل اندیشه خود
که  تمدن اسالمی مبادرت کند. بدین ترتیب سازی به باز فکر و اندیشهت ۀدر حوز باختگی خود

 و تبادلی به هویت تقویت توان تعاملی، هویت مستقل به ایجاد در عین اهتمام کشورهای اسالمی
 گونی سازنده در بینش دگر، و معنوی های بومیبر ارزش جهان اسالم مبادرت ورزند و ضمن تکیه

نخبگان  به استقالل تفکر باورهای دینی و عقیدتی تکیه بر فرهنگ خودی و، و نگرش مسلمانان
ی ها فعالیتو ارتقای ای  ی فرهنگی و اندیشهها و ارتقای فعالیتای  و اندیشه فکری و فرهنگی

و مذهبی  تا نخبگان علمی کنندو معرفت عمومی اهتمام  و شناخت و آگاهی برای افزایش فرهنگی
مرتضوی و ) ظهور رساند ۀپذیر خود را به منص لیتئوو مس خالق، مبتکر، بتوانند رویکرد مستقل

  (.507: 5935، دیگران

 باوری در تاریخ معاصر ایجاد خود ی تاریخیها زمينه

چون درصدد  اند؛ را نخستین بیدارگر اسالمی معاصر خوانده آبادی الدین اسد لجما سید
او ، آمدن به این راهبرد کالن بــرای نائل .و برای اســالم بوداسالم نام  کردن مســلمانان به بیدار

توانستند بر وضع   می مسلمانان ،هشت راهبرد عملیاتی پیشنهاد کرد که در صورت عمل به آن
و به وضع مطلوب و موردنظر اسالم برای بشریت و مسلمانان نائل شوند.  کنندموجود غلبه نامطلوب 
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 :الدین اسدآبادی عبارت بودند از هشت راهکار سیدجمال
شدند که پای اسالم و تکلیف شرعی در میان   می ابا در این عرصهحم حضور گسترده و بی -5
و مبارزه با استبداد و مستبدان را یک  شوندکرد که مردم بیدار   می همین جهت باید کاری به، باشد

 .تکلیف دینی بدانند
 شدن به آن آشنایی با علوم و فنون جدید و مجهز .7

 ، بدون بدعت و دور از قشرگراییاسالم بدون خرافه، اسالم اصیل اولیه هبازگشت ب. 9

که توانایی الزم برای نجات مسلمانان عنوان مکتبی  ایمان و اعتقاد راســخ به مکتب اسالم به .۱
مبتنی بر ، چون اسالم دین عقل و برهان و استدالل ؛و رهایی آنها از وضع نامطلوب موجود را دارد

دین ، کوشی ، تالش و سختدین کار، دین جهاد، دین علم، شرافت انسانی و کرامت ذاتی او
ناپذیری و دینی  خواهی و ذلت عزت، پذیری دین مسئولیت، معروف و نهی از منکر اصالح و امر به

 .مهیاست« قاب قوسین او ادنی»اســت که در آن قدرت پرواز انسان تا مرز نبوت و 
در اینجا نیز  ؛فرهنگی و...، اقتصادی، مبارزه با استعمار خارجی اعم از استعمار سیاسی -1

و فشارهای آن را خنثی  ایستدبتواند در مقابل اســتعمار   می ســیدجمال معتقد بود که فقط یک نیرو
 .د و آن نیست جز نیروی مردمکن

 ضرورت اتحاد جهان اسالم -9

 جهاد در جوامع اسالمی و دمیدن روح مبارزه در میان مسلمانان ۀفریض یاحیا -9

 (.91-59، 5919، مطهری) مبارزه با خودباختگی در برابر غرب -6
وری در جهان اسالم بود و یکی از اهدافشان ایجاد خودبا جمال بیدارگران اسالمی بعد از سید

اسالمی در راستای استقالل و  ۀهرگز نتوانستند یک نهضت فراگیر در بطن جامع رغم توفیقاتی علی
گذار بود که آرمان بیدارگران  تأثیر. انقالب اسالمی اولین حرکت واقعی و  ندکنباوری ایجاد  خود

و اسباب حرکت به سمت  کردبیداری امت اسالمی را فراهم  ۀزمین را به واقعیت تبدیل و اسالمی
 از دیگری شکوهمند مقطع اسالمی انقالب پیروزیا ساخت. در واقع هیتمدن نوین اسالمی را م

 جدیدی شکل تکاملی حرکتی در را قبل ادوار ناقص وجوه از بسیاری که اسالم است تاریخ

 (.99 :5966، ارجنکی نجیگ) بخشید

 

 در جهان اسالمی باور راهبردهای انقالب اسالمی در ایجاد خود

های دین با  ای که بر بنیاد ارزش عنوان پدیده انقالب اسالمی به: بازسازی تمدن اسالمی
از مقاومت و مبارزه  یی نوین دموکراسی شکل گرفت و الگوی جدیدها ها و شیوه تکیه بر روش
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سیاست و ، قدرت ۀالگوی جدیدی از مدیریت در عرص ،با استعمار و استبداد را به نمایش گذاشت
شکل نوینی از کارکرد تاریخی مزبور را بنا نهاد و نوع جدیدی از احیاگری و بیداری و حاکمیت 

امت »ر اصطالح با جمهوری اسالمی برای اولین. کردمتجلی  داد وفکری و هدایت را سامان 
ای خود  نفوذ منطقه ۀحوز تاعنوان یک مفهوم انقالبی وارد ادبیات سیاسی جهان کرد  به را« اسالمی

انقالب با اعطای خودباوری (. این 550: 5939، رحمانی) جهانی اسالم ارتقا دهد ۀرا به حوز
انتقال پیام نواندیشی های مدرن ارتباطی برای  گیری از فناوری های مسلمان و بهره فرهنگی به ملت

از رهگذر  ،دینی در جهان اسالم توانست رویکرد تمدنی خود را به منصۀ ظهور رساند. همچنین
، زا جانبه و درون توسعه و تعالی همه، گستری محوری و عدالت هایی چون عدالت احیای ارزش

، گرایی استقالل، نفس عزت، طلبی صلح، های مشروع کرامت انسانی و آزادی، محور عدالت ۀتوسع
دوستی و  علم، طلبی حقیقت، شکوفایی حس خداجویی، هنجارسازی، مداری اخالق و دین ۀتوسع
موجبات شکوفایی و بالندگی ، ساالری دینی و بسط و گسترش آن دوستی و تحکیم مبانی مردم نوع

می تمدن اسال، ترتیب سازی نوین فراهم آورد. بدین مجدد تمدن اسالمی را در راستای تمدن
کشیدن از ادعای  توانست بلوک ایدئولوژیکی واحدی را تشکیل دهد که غرب را وادار به دست

ای جز این  چاره، تمدنی بوده استانقالب اسالمی ایران  چون حدوث .شمولی خود سازد جهان
به این معنا که انقالب ؛ (9-۱: 5966، خرمشاد و آدمی) ندارد که بقای تمدنی نیز داشــته باشد

 ،در غیر این صورت ؛دهی تمدن نوینی در ایران باشد بخش و مبنای شــکل می باید بتواند الهاماسال
 .محکوم به زوال و نابودی خواهد بود

 
های امید در  درخشش خورشید انقالب اسالمی موجب شد بارقهارتقای بیداری اسالمی: 

اسالمی و اصول و عقاید دینی  های امید به حاکمیت آرمان شود. به برکت آن،جهان اسالم پدیدار 
، خواهی آزادی، طلبی عدالت، خواهی استقالل، جویی جمله حق مبتنی بر فطرت پاک انسانی از

. انقالب اسالمی توانست با ارتقای شدچندان  استکبارستیزی و حمایت از مظلوم دو، ستیزی ظلم
روحیۀ شهامت و ، اسالم محروم و مستضعف جهان، آگاهی و بیداری گسترده در بین مردم مسلمان

شجاعت الزم در آنان را برای مبارزه ایجاد کند و با ایجاد خودباوری نسبت به توان و امکانات 
ت ئ، جربخش تر نسبت به تجربۀ تاریخی و عملی جنبش آزادی درونی و تشویق لزوم شناخت فزون

ونی بخشد. پیروزی انقالب های انقالبی اسالم فز اساس اندیشه های مردمی را برای مبارزه بر حرکت
با برداشتی نوین از  ،اطالع بودند اسالمی ایران موجب شد مردمی که از عظمت قدرت خود بی

حکومتی مبتنی ، با ایجاد دگرگونی سیاسی باشندو ناب به حرکت درآیند و درصدد  اسالم راستین
بخش در جهان  فراگیر و وحدتعنوان پیامی  بر ایدئولوژی اسالمی را بنا نهند. پیام امام خمینی به
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اسالم توانست ضمن ایجاد روحیۀ اعتماد به نفس و خودباوری و ایستادگی و مقاومت در برابر 
ارزشی و ، توان با توجه به جایگاه مباحث معنوی به مسلمانان عزت بخشد و نشان دهد می، ظلم

ان امت اسالم به بسط اعتقادی در جوامع اسالمی و با تکیه بر روحیۀ ایثار و مبارزه در می
 ۀنقط اسالمی انقالب .های اسالمی مبادرت ورزید ایدئولوژیک نه شرقی نه غربی و گسترش ارزش

 در را اسالم و تشیع، خود ۀسال هشت دفاع با و آورد پدید مسلمانان دینی هویت احیای در عطفی
 در مسلمانان(. این در حالی بود که 91۱ :5999، پارسانیا) داد قرار جهانی اخبار و حوادث مرکز

 دهد می نشان اسالمی جوامع در مسلمانان سیاسی عملکرد بررسی. بردند می سر به رخوت و رکود

، خود یها فعالیت در غالباً مختلف کشورهای در مسلمان مختلف یها گروه، انقالب از پیش تا
 کرده استوار غربی مکاتب براساس را خود حرکت مبانی و گذاشته کنار را دینی باورهای و اسالم

 بود تحوالت و تغییر آغاز این ۀنقط اسالمی انقالب پیروزی (.700-705: 5996، محمدی) بودند

 راهبردی فکری عمق آن به و آورد منظر به را آن و بخشید وسعت را اسالم جهان جغرافیای که

 (.9۱: 5930، الراشد) آورد هوش غفلت به خواب از را مسلمانان و بخشید

 و شد جدید ای مرحله وارد، اسالمی بیداری جنبش، ایران اسالمی انقالب پیروزی بان، بنابرای
 را فکری عمق با توأم جهش

 ه. بآورد وجود به اسالمی جوامعۀ خفت یها الیه و ها توده میان در ویژه به اسالم جغرافیای در
 قرار رفتاری و فکری تهاجم موضع در و خارج انفعالی دفاع حالت از اسالمی بیداری که ای گونه

 یداریکرد. ب عیان رخ مقاومت یها جنبش حتی و سیاسی نهادهای و ها جریان اشکال در و گرفت

، شد ظاهر سیاسی یک نظام شکل در بار اولین برای که اسالمی انقالب از شده آزاد انرژی از منتج
 را اسالم جهان سیاسی یها نظام سایر و شد وارد دیپلماتیک و سیاسی مدیریت ۀحوز به زودی به

سالمی و عظمت جهانی آن خاتمه و انحطاط تمدن ا این انقالب به چند قرن خمودگی .کرد متأثر
و مکتب  یژبه ایدئولو بازگشت ۀهم بر پای اسالم آن و موجب بروز نوعی بیداری و احیاگری داد

کرد سوسیالیزم را کساد ، لیبرالیزماعم از ناسیونالیسم،  ی وارداتیها ایسم ۀو بازار هم شداسالم 
 (. 575: 5969، محمدی)

تواند  انقالب اسالمی ایران نشان داد دین می هویت جهان اسالم: باوری و خود احیای
جهان اسالم با تکیه بر باورها و  شود.گیری جهانی قلمداد  عنصری تأثیرگذار بر نظام تصمیم

دهی به ساختارهای اجتماعی و سیاسی  هنجارهای بومی از توان و قدرتمندی الزم برای شکل
توان با  های مسلمان اعطا کرد که می برخوردار است. انقالب اسالمی این خودباوری را به ملت

عزت و عدالت و ، آزادی، لهایی چون استقال تعریف آرمان شناخت دقیق از فرهنگ اسالمی و باز
رسانی باب خالقیت اسالمی را گشود.  گیری و اطالع تصمیم، آگاهی، با تکیه بر الگوی تفکر
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های دینی فراخواند و  زدن مظاهر مدرنیته با سنت انقالب اسالمی توانست جهان اسالم را به گره
دین و سنت دعوت و راه های  انسان را به گزینش نکات مثبت مدرنیته و همخوانی آن با مؤلفه

نقش ، فرهنگی و اجتماعی، سومی عرضه کند که ضمن توجه به تجربیات غرب در بسط سیاسی
انقالب اسالمی با اثبات توانایی دین برای . های فرهنگی را بنیان توسعه قرار دهد دین و مؤلفه
سعه همراه با انقالب اسالمی با تأکید بر تو عنوان عنصری داری و احیای نقش دین به حکومت

افزاری فرهنگ غنی اسالمی را برای مدیریت تحول در عصر  های نرم عدالت توانست قابلیت
کنون  یی که تاها و کارکرد ها ویژگی، انقالب اسالمی با توجه به ماهیت .بخشد شدن ارتقا جهانی
جمله  ازرا موجب شد. نظیری  بیو آثار به جای نهاد  ی وسیعی را در جهانها بازتاب، داشته

ی بسیار مهم و ها در سراسر جهان از بازتاب ی دینیها به آموزه گرایی و بازگشت معنویت
خودباوری که  (. شاید بتوان گفت9۱: 5961، احمدی) العاده دیگر انقالب اسالمی است خارق

گونه که هر  همان؛ اسالمی است نگرش مثبت به خویشتن ۀآن است به مثاب انقالب اسالمی سرمنشأ
دارای خویشتنی است که چنانچه نسبت به آن آگاهی  ملت همدی دارای خویشتن است؛ یک فر

  (. 66:  5963، پور مختار) کنند می به خودباوری دست پیدا، پیدا کنند
اند. در زیر به دو نمونه از  ره( و مقام معظم رهبری بارها به این مسئله اشاره کرده) خمینی ماما

 شود:  می اشاره ها این دیدگاه
و در کارهایشان محکم و استوار  ی خود و کشور باور داشتهها بایستی به توانایی می مسئولین»
ها  گیری باعث تزلزل در تصمیم خودباوری و اعتماد به نفس باعث خواهد شد اوالً عدم، باشند
را  ها قدرتکنند که توانایی مقابله با ابر می زیرا فکر ؛شود می اجانب ۀشود و در ثانی سبب سلط می

  (.30:  5931، لک جاویدی و بهروزی) «نمی توان به پیشرفتی دست یافت آنهاندارند و بدون 
 ۀیک ارزش اساسی و پای، س و خودباوری در مدیرانفگونه گفت که اعتماد به ن توان این می»

شود و  می ث سازندگی و آبادانی کشورعید و باآ می اصلی در نظام سیاسی مطلوب به حساب
، یی که هر کشوری برای پیشرفت الزم داردها شود که از برنامه می سبب آنهااعتماد به نفس  دمع

جاویدی و بهروزی ) «منصرف شوند ها دلیل سستی اراده از اجرای این برنامه غافل شوند و یا به
 .( 35-30: 5931، لک
تقویت » :فرمایند یم خودباوری و اعتماد به نفس ۀرهبر معظم انقالب در بیانات خود دربار 

، فلسفه، . باید در سیاستجا هست.. این اعتماد به نفس در همه، خودباوری و اعتماد به نفس است
دیدار با کارگزاران ) «ی اخالقی و خودباوری داشته باشیمها ابتکارهای مردمی و ارزش

 .(53:  5939، ترابی وپیروزفر) (73/9/5961
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 گرایی در جهان اسالم تبيين معنویت

 ایدئولوژی دارای و روز با شرایط متناسب و جامع دینی عنوان به را اسالم اسالمی انقالب

 ارائه را)ص( محمدی ناب اسالم واقعیۀ چهر، جهانیان به معنویت صدور به و کرد عرضه سیاسی

 به مسلمانان ترغیب نیز و اسالمی جمهوری از نظری و عملی الگوی ارائۀ با عالوه ه. بکرد

 به دینی یها ارزش براساس جدیدی دینی و سیاسی هویت توانست، وحدت اسالمی و همگرایی

 و مشارکت ۀزمین، انقالب مختلف یها عرصه در مردم داشتن حضور نگه زنده با و ببخشد مسلمانان
 که توانسته لحاظ آن از این انقالب .(69: 5965، رگاهید) کند فراهم را مردم سرنوشت تعیین حق

 و فرهنگی قطب و افزاری نرم جنبش سردمدار و کند عرضه جهانیان به را خود یها آرمان است
 و پردازی نظریه، سازی گفتمان در، اسالم جهان ثقل مرکز عنوان به نیز و شود جهان اسالم علمی
. است داشته نظری توفیق، منطقی و کارآمد، عملی، جذاب صورت به انقالبی ۀاندیش ۀارائ

 معنویت، دیانت و روشنفکری، مدرنیته و سنت، سیاست و دین تلفیق در انقالب توانایی ،همچنین

انقالب  (.9: 5967، دهشیری) است توجه قابل امنیت و استقالل، آزادی و عدالت، مادیت و
یل اخالقی و ی الهی و فضاها و طرح ارزش، باوری دین و دین ۀبا احیای دوبار اسالمی توانست

الگوی  ۀضمن ارائ، در عصر سکوالریسم و مادیت محض، امور جامعه ۀادارمعنوی در فراگردهای 
و مسلط  ی رایجها کشیدن تئوری چالش پردازی و به و تمدن سازی نظری جدید از فرهنگ

 تمدن نوین اسالمی( در پیش روی جهانیان قرار دهد) از فرانوگراییای  تمدنی نوع ویژه -فرهنگی
، سیاسی دستاوردهای ۀهم کنار در ایران 5919 الس اسالمی(. انقالب 97: 5961، احمدی)

 رویداد بود. این اسالمی بینی عطف جهان ۀنقط، المللی بین شگرف تأثیرات و ساختاری، اجتماعی
 در نهایت و ایفاکرد ای عمده نقش دینی باورهای نوزایی و جهان مسلمانان بیداری در بزرگ
 ماهیت ۀواسط به که رسید. انقالبی پیروزی به( ره) خمینی امام رهبری به ایران اسالمیانقالب 
 .گرفت شکل اسالمی ایدئولوژی مبنای بر که بود انقالبی جنبش اولین اش اسالمی و فراملی
 است انقالبی ۀیگان و فرد منحصر به های انقالب جمله از ایران اسالمی انقالب کرد عنوان توان می
: 5963، صادقی) شوندعاجز می آن مبانی و ماهیت مناسب تحلیل از غرب انقالب یها نظریه که
599) 
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 گيری نتيجه

 و بود خویش هویت به بازگشت اسالمی انقالب ۀمسئل ترین مهم ،شده با توجه به مباحث مطرح
اقتصادی شکل گرفت و موجی از  و فرهنگی، سیاسی یها عرصه در استقالل نگرش این ۀسای در

توجه به خودباوری و ایستادگی بر توانایی  ،پیروزی انقالب اسالمیاز بدو . افکار جدید ایجاد شد
ی ها ویژه فناوری ما سرایت کرد و اگر ایران امروز صاحب دانش و فناوری به ۀخود در درون جامع

منوط به روح بیداری اسالمی و انقالبی  ،همه این فضا و فناوری نانو است؛ و نوین مانند فناوری هوا
ید آ می حساب عنصری مهمی به، عنصر خودباوری در انقالب اسالمی ،این؛ بنابردر ملت ایران است

ی فردی مسئوالن و کارگزاران نظام اسالمی را خودباوری و ها نجایی که یکی از شاخصآتا 
 داند. می اعتماد به نفس
. انقالب است انقالب اسالمی در ایجاد خودباوری در جهان اسالم تأثیر ،تر مهمۀ اما مسئل

گذار عبارت  تأثیری ها ترین حوزه . عمدهکردباوری را فراهم  این خود مینۀاسالمی از چند جهت ز
تر از همه استفاده از ظرفیت  فرهنگی و شاید مهم، اقتصادی، اجتماعی، ساختار سیاسی :بودند از

اصیل  یها درست از مصداق ۀویژه استفاد باوری و به معنوی اسالم. انقالب اسالمی با احیای دین
گذار تأثیرجمله مصادیق کرد. ازباوری در امت اسالمی را فراهم  خود ۀزمین گرای اسالمی معنویت

های مقاومت،  و جریان شدت رشد کرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که به ،در این عرصه
ی مختلف ها خیزش امت اسالم در عرصه ۀزمین ،. گسترش این فرهنگشدجدیدی  ۀوارد مرحل

 آورد. ساز تحقق تمدن نوین اسالمی را فراهم می زمینه ،و این حرکت ستشده ا

 

 منابع

 5961زمستان  پیام،، مجلۀ های دینی انقالب اسالمی احیاگر ارزش(: 5961) رضا احمدی، محمد - 
 .60تا  1۱، صص 65 ۀشمار

 تهران دانشگاهپیامبراسالم، تهران:  تاریخ(: 5935)گرجی  ابوالقاسمو  ابراهیم آیتی، محمد. 
 سیاسی، علوم، مجلۀ اسالمی بیداری در ایران اسالمی انقالب های اندیشه نقش(: 5931) بیژن، عارف 

 .506تا  31، صص 57ۀ شمار مدرس، تربیت دانشگاه
 (: دولت مطلوب و کارآمد اسالمی در سپهر اندیشۀ مقام معظم 5939فر ) ترابی، یوسف و مهدی ژیروز

 .79تا  9، صص ۱9اسالمی، شمارۀ  رهبری، رهیافت انقالب
 ( قدرت نرم جمهوری اسالمی، مجلۀ مکاتبه و اندیشه، شمارۀ 5937جباری، علیرضا :)97، صص ۱9-

67. 
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 راهبرد (: انقالب اسالمی و بیداری اسالمی و تمدن نوین اسالمی، مجلۀ 5937باقر ) خرمشاد، محمد
 .519تا  579صص  پاییز، ،بیست و سوم ۀشمار، فرهنگ

 ( انقالب اسالمی و بیداری جهان اسالم، تهران: نیروی مقاومت بسیج.5965عمران درگاهی، علی :) 
  بهمن59 ۀزمانه، شمار ۀانقالب، ماهنام ۀدر پروژ سازی امت (:5967)دهشیری، محمدرضا ،. 
 ( بیداری اسالمی نگاهی به موانع مطالبات، خالصه مقاالت همایش بیداری 5930الراشد، راشد :)

 می، تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران. اسال
 یها منطق امنیت و عربستان و ایران راهبردی رقابت الگوهای (:5939) واسوکالیی، محسنی حمانر 

 .شیراز دانشگاه سیاسی علوم و حقوقۀ کارشناسی ارشد، دانشکد ۀنام ایران، پایان اسالمی جمهوری
 ( 5963صادقی، سعید  :)ب، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نورهای انقال تئوری. 
 (: انقالب اسالمی ایران و مُجددان مذهب شیعه، مطالعات انقالب 5935ثمر حسینی، کامیار ) صداقت

 . 91-71، صص 95اسالمی، شمارۀ 
 انگارانۀ انقالب اسالمی ایران بر آغاز بیداری  های سازه زتاب(: با5937)یوسف سیفی و  عباسی، مجید

 .59۱تا  591، صص ۱رۀ شما های سیاست اسالمی، پژوهش، جهان اسالماسالمی در 
 حقوق و علوم  ۀدانشکد، مجلۀ ازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم(: ب5969) محمدی، منوچهر

 .5۱7تا  553، صص 99 ۀشمار، دانشگاه تهران سیاسی
 شناسی  (: آسیب5935خاری )جواد و اصغر افت زاده، سید جمعه علی، امام ای، سید مرتضوی امامی زواره

قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی انقالب اسالمی ایران، مجلۀ رهیافت انقالب اسالمی،  - جایگاه و نقش
 .550تا  39، صص 70ش 

 ( نهضت5919مطهری، مرتضی :) .های اسالمی در صد سال اخیر، قم: انتشارات صدرا 
 ( انقالب اسالمی و خلق بی5967ملکی، بهنام :)  فرصت اقتصادی، مجلۀ اندیشۀ انقالب اسالمی، نهایت

 .799-796، صص 6و  9شمارۀ 
 (: تأثیر انقالب اسالمی بر بیداری اسالمی در کشور 5937حسین بلندیان ) صادق و غالم نجفی، محمد

 .706-563، صص 99بحرین، مطالعات انقالب اسالمی، شمارۀ 
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اقتصادی انقالب اسالمی بررسی و تحلیل نقش 

 در ايجاد تمدن نوين اسالمی

 5بهمن زینلی

 7مراد کيانی

 چکيده

ها و  قابليتآن است که  ترین ساختارهای تمدن بزرگ اسالمی نظام اقتصادی یکی از اساسی
آشکار شد. با  ۀ عربستان و گسترش آن در جهانجزیر با طلوع اسالم در شبهاستعدادهای آن 

فراهم  شکوفایی تمدن اسالمی اسالمی زمينۀ های در سراسر سرزمين اسالمدین شدن  نهادینه
و  های طوالنی در جهان اسالم رغم موفقيت در سال یگرا عل مکتب د. این ساختار نوینِش

 شدبا ورود استعمار دچار رکود و سستی  های دیگر متأسفانه در حوزه کردن اسباب توسعه فراهم
تبع آن وابستگی  به دنيای غرب و به سمت وابستگی اقتصادی به آرام آرام و دنيای اسالمی

ثر از اسالم اصيل بود، بار دیگر أسياسی و فرهنگی حرکت کرد. انقالب اسالمی در ایران که مت
 ۀدر عرص ویژه به ،ها به اصول اساسی اسالم در همه زمينه احيای هویت اسالمی و بازگشت ۀزمين

امروز شاهد  ،خارجی و داخلی نبود های بسيارِ ها و دسيسه نکرد و اگر بحرا مهيارا  ،اقتصادی
بودیم. هدف اصلی این  ،اقتصادی ۀدر عرص خصوص  به ،تمدن اسالمی های بارزهاز  بسياری

 های نوین و با استناد به منابع اصلی، اسناد و پژوهش توصيفی و تحليلی ۀپژوهش که به شيو
های اقتصادی  زمينه کردن در فراهم نقالب اسالمیا های اقتصادی ، تبيين قابليتگرفتهانجام 

اقتصادی  ۀترین مؤلف سؤال اصلی تحقيق حاضر این است که مهم است.تمدن نوین اسالمی 
اساس این فرضيه برانقالب اسالمی در تجلی تمدن نوین اسالمی چيست؟ نتایج حاصل از مقاله 

بر مکاتب گرا در برا ادیِ عدالتکردن مکتب اقتص که انقالب اسالمی با نهادینه تبيين شده

                                                           
 شناسی دانشگاه اصفهان و ایران . استادیار گروه تاریخ 7
 . کارشناس ارشد فرهنگ و تمدن اسالمی دانشگاه اصفهان 2
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 است. کردهرا در ظهور تمدن نوین اسالمی فراهم  راهبرد جدیدی کاپيتاليسم و سوسياليسم
 گرایی المی، مکتب اقتصادی، عدالتاسالمی، انقالب اس تمدن نوین: ها  کليدواژه

 

 مقدمه

 لهئبيان مس

گذاری نظام  انقالب تاریخ بشریت بود که زمینۀ بنیان نیتر بزرگص( )خدابعثت رسول 
 سیتأسد. با ریزی کر یپ ی فرهنگ و تمدن اسالمی راها هیما بن و را فراهم حکومت اسالمی
شتاب بیشتری به خود گرفت و  سازی اسالم جریان تمدن وحدت دین و دانش حکومت اسالمی و

فراهم شد. دوران حکومت اسالمی رسول ریزی آیندۀ جامعۀ اسالمی  زمینۀ تدوین و برنامه
زحماتی که برای حکومت نوپای  وجودبا ها چالشاین  .دی بسیاری مواجهه بوها چالش)ص( با خدا

ی نیز شد. حرکت حکومت اسالمی ا گسترده و تحوالت تمدنیِ ها حرکت منشأ کرد،اسالمی ایجاد 
از عمر حکومت اسالمی  هرچهو  بودی همراه ا گسترده با دستاوردهای مادی و معنوی روی شیپ  به

جوامع اسالمی را هم سرنوشت  ی اسالمی پشت سرها دولتوسعت آن نیز افزایش یافت.  ،گذشت
ی دیگر را نیز در چهارچوب اقتدار و حکومت خود ها حکومت زمان مردم به دست گرفتند و هم

و با ایرانی  جامعۀ اسالمیۀ بیداری نوین جیتدرن 5919 در سالدادند. انقالب اسالمی ایران  قرار
 بهدر حرکت  انقالبی مهم ها مؤلفهیکی از  است.اسالمی شکل گرفته  هدف احیای تمدن اصیل

است که در صورت تحقق و ی اقتصادی آن ها تیقابلو  ساختار تمدن نوین اسالمی یسو 
اسالمی خواهیم  ۀی و معنوی جامعنوینی از دستاوردهای مادّ ۀصفحایجاد شاهد  آنهاشدن  عملیاتی

 .نامند میبود که آن را تمدن نوین اسالمی 

 پيشينۀ تحقيق

با نوعی  حاضر به اسالمی و انقالب اسالمی که مقالۀ تمدن اسالمی، اقتصاد دربارۀ سه موضوع
  ها امکان معرفی گزیدهآن تعداد کثرت به دلیلآثار بسیاری تدوین شده که  آنها در ارتباط است،

حاضر که رویکرد  به موضوع بحث مقالۀ پذیر نیست. باتوجه نوشتار امکاندر این  زآن آثار نیای از 
به تعداد محدودی از  ،اقتصادی انقالب اسالمی و نقش آن در تمدن نوین اسالمی است

را مستقیماً موضوع مقاله  این تحقیقاتکدام از  . هیچشود می اشارههای مرتبط با موضوع  پژوهش
 با ها و مقاالت مرتبط و نزدیک . کتاباند در ارتباطبا بخشی از مقاله ا تنه اند و مطرح نکرده
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 اند از: عبارت موضوع
 اسالم  اقتصادی  ـعاد مختلف نظامضـمن تـرسیم اب در کتاب اقتصاد ما :(5910)ره( )صدرشهید 

چـون تـکافل که شامل اصولی   اقتصادی  و عدالت  سه اصل آزادی اقتصادی، مالکیت مختلط
نگارندۀ  شده است.هدف نظام اقتصادی اسالم معرفی  منزلۀ به ،است  اجتماعی  و توازن اجتماعی
  ها و راهبردهای و روش  دانسته  متناسب  با مقتضیات روحی و جسمی انسان  ایـن اهـداف راکتاب 
وین اسالمی به موضوع تمدن ن اما کرده است؛ارزیـابی  در دسترسبینانه و  واقع را هاآن  تحقق  دینی

 .ی نکرده استا اشارهو نقش اقتصاد اسالمی 
 ایرانِ اقتصاد ،اقتصاد ایران پس از انقالب ای با نام کارنامۀ هدر مقالنویسنده  :(5995آموزگار )
ی ضمن بیان اهداف اقتصادی انقالب طرف یبرار بر رعایت را نقد کرده و با اصپس از انقالب 

در حصول اهداف مد نظر به را تبیین کند که انقالب اسالمی  تا این موضوع کوشیده استاسالمی 
 موفقیتی دست پیدا نکرده است.

اهداف نظام  ،مکتب و نظام اقتصادی اسالم کتابنگارنده در  :(5996هادوی تهرانی )
، رشـد  اسـالمی  اقـتصادی اسـالم را تـحقق عدالت اقتصادی، ایجاد قدرت اقتصادی برای حـکومت

. این کتاب تصویر روشنی از مکتب اقتصادی  کرده است  اقـتصادی و اسـتقالل اقـتصادی معرفی
 ای نکرده است. اشارهبحث تمدنی و همچنین اقتصاد انقالب اسالمی  به اما ؛کند یماسالم ارائه 

اهداف نظام اقتصادی  ،و ساختار اقتصاد اسالمی  ماهیت در کتاب :(5993) همکارانیوسفی و 
شده معرفی  ،روحیۀ یعنی قرب الهی و تزکی ،اسالم در طول اهداف غایی نظام اجتماعی اسالم

 ارائه کرده است:  دسـته  اسالم را در سه  اقتصادی  اهداف نظام است. نویسندۀ کتاب
 ؛اهداف نهایی: سعادت انسانی (الف 
 ؛اهداف میانی: کفاف عمومی، توازن ثروت، قدرت اقتصادی (ب 
 . ها اهداف عملیاتی: رشد، اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت (ج 

 اما است؛ ی نکردها اشارهاقتصاد و تمدن اسالمی  ۀلئمسمستقیم به  طور به در این اثر مؤلف
 الگوی اقتصادی تمدن اسالمی باشد. تواند یمموضوع این ماهیت 

  را  اهداف نظام اقتصادی اسالم ،کلیات نظام اقتصادی اسالمنویسندۀ کتاب  :(5993موسویان )
اول از اهداف ناظر به تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است.  ۀدست :داند شـامل دو دسـته هدف می

 ؛ جامعه است  در  جاد توازن اقتصادیمین رفاه عمومی و ایأاین دسته از اهداف شامل دو هدف ت
دوم از اهداف ناظر به ایـجاد قـدرت اقتصادی در جامعه اسالمی است که شامل رشد  ۀدست

 .شود میی اقتصادی یو استقالل و خودکفا  اقتصادی

ابهام در اهـداف نـظام اقـتصادی اسالمی و  با عنوان ای در مقالهنگارنده  :(5961یوسفی )
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 مجموعه زیر  میان اهداف نظام اقتصادی اسالم و اهداف دیگر بایست معتقد است، ساماندهی آن
 مین رفـاه اقتصادیأکه تـ گرفتهاساس آیـات و روایـات نتیجه برتمایز قائل شد. او   اسالمی  های نظام

 .نظام اقتصادی اسالم است  هدف نهایی
 در اسالم اقتصادی نظام اهداف تحقق تجربی ررسیبۀ در مقال :(5939) همکارانفراهانی فرد و 

نقش  به و بررسی شدهعنوان مقاله بیشتر مبانی اقتصاد اسالمی انقالب، برخالف  از پس ایران اقتصاد
 اشاره نشده است. در انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی اقتصاد

 نظام اقتصادی اسالم

 مبانی اقتصاد اسالمی

 کل عالم وجودو مبتنی بر بنیاد عقیدتی به واقعیت حاکم در جهان هستی  مبانی اقتصاد اسالمیِ
چه در جهان تکوین و نظام حاکم بر جهان و چه در نظام تشریع، بر  ،متکی است و عدالت خدا

سرانجام عدل باید در اخالق و رفتار ما نیز حاکم باشد و نظام مالی  رو مبتنی است؛ ازاین همین اصل
تحقق واقعیت اقتصاد اسالمی در  5(.5۱9/ است )بقره شدهن عدالتی استوار چنی اساسبراسالم 

ی ها انسانخارج و سپردن آن از عالم تشریع به دست تکوین و وجود خارجی، مستلزم پروردن 
 این نظامآگاهی است که عالوه بر شناخت نظام اسالمی و محتوای آن، قادر به اجرای دقیق 

( بایستند و به تعبیر 1۱ /مائده) «ال یخافون لومه الئم»و در حد  اشندبی الهی اایمان و تقو اساسبر
در این آیه  7(.591 /نساء) رندینگعوامل مثبت یا منفی و عواطف شخصی قرار  ریتأثقرآن تحت 
 هاآنعذر فقر و غنای  باپدر و مادر و نزدیکان  ،انحراف از عدالت به نفع خود و لغزش خداوند از

هر  9(.60 /مائده)مائده از لغزش به ضرر مخالفان منع کرده است  ۀسوردوم  ۀیآنهی فرموده و در 
 خبار خدا از اعمال انسان پایان داده است.دو آیه به توجه به علم و اِ

باشد، چند سال از ی اسالمی ها طرحموفقیت  ی برشاهد تواند یمکه  یالگوی اقتصاد نیتر مهم
رسول ی نخست حکومت اسالمی در مدینه ها ماه ت)ص( است. مشکالدوران حیات پیامبر اسالم

تحکیم حکومت اسالمی و سالمت اجتماعی و اقتصادی این  منظور بهواداشت تا  را )ص(خدا
 زمینهص( در این )خدااقدامات رسول  نیتر مهم اساسی انجام دهد. یاقدامات ادینوبن حکومتِ

                                                           
 و کذالک جعلنکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس.  7
کونوا قوامين بالقسط شهداءهلل و لو علی انفسکم او الوالدین و االقربين ان یکن غنيا او فقيرا فاهلل اولی بهما فال .  2

 تتبعوا الهوی ان تعدلوا
 و ال یجرمنکم شنئان قوم علی اال تعدلوا.  9
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 عبارت بود از:
 ( اعالن حکم پرداخت زکاتالف

بخشی از  نیتأمص( برای اصالح ساختار اقتصادی مدینه و )خدانخستین اقدام رسول 
ید أیمهاجران که با حمایت و ت ای از بخش عمده ژهیو به آن شهر، ریپذ بیآسی اقشار ها یازمندین

امکان این  هاآنمسلمانانی بود که شرایط اقتصادی  بهآیات قرآن همراه شد، دستور پرداخت زکات 
 وجوب زکات مال و زکات فطریه با تغییر قبله زمان همسال دوم هجرت  در .کرد میراهم امر را ف

 لهیوس نیتا بد کرده استقرآن پرداخت زکات را بر مسلمین واجب شد.  مطرحبرای مسلمانان 
 .(90و  1 /توبه ؛597 /نساء ؛799، 599 ،550 /)بقره فراهم شودعدالت اجتماعی  ۀ برقراریزمین

 فعالیت تجاری مسلمانان در مدینه دنکر بازار و فراهمتشکیل  (ب
بازارها و  از هاآنوابستگی قطع رونق اقتصادی مسلمانان و  برایدومین اقدام رسول خدا 
به  حضرت باتوجه آن مدینه بود. بازار در چند نقطۀ سیتأسدستور  فروشندگان یهودی و مشرک

رکان مدینه دستور دادند تا از فروشندگان مسلمان در قیاس با یهودیان و مش سرمایۀ اندک مسلمانان
را کنترل و ارزیابی  مسلمانان حضرت بازارهای (. آن۱93: 5996نژاد،  زرگری) رندینگمالیات 

با وضع مقررات صریح و  القی و اخروی به بازاریان مسلمانی اخها هیتوصبر  و عالوه کردند یم
 دربارۀ . ایشانی کردندزیر یپرا  بازارهای مسلمانانتجاری در ی ها تیفعالشفاف اساس نظارت بر 

 ،خریداران و فروشندگان از اعم ،فرمودند: بازاریان مسلمان المت اقتصادی و مالی بازار مسلمانانس
 ،ربا، سوگند، کتمان عیب کاال اعمالی چوناز را رعایت کنند و اصول تجارت اسالمی  اند موظف

 .کنندآن در هنگام خرید پرهیز  ستودن جنس در هنگام فروش و نکوهش
 غنائم به فقرا خمس دادن اختصاص (ج
منظور کمک به آنها از دستورات پیامبر)ص(  به غنائم  به فقرا و نیازمندان خمساختصاص  

اولین خمسی که در اسالم پرداخته برای رفع مشکالت اقتصادی اقشار ضعیف جامعۀ اسالمی بود. 
ترتیب  . بدین(۱99: 7 ج، 599۱یعقوبی، بود )عبداهلل بن جهش  ۀمربوط به غنائم حاصل از سری ،شد

اسالمی  ۀاقتصادی را از جامع یها موجی از تنش ند)ص( با دقت و زیرکی تمام توانسترسول خدا
 کندوارد  یا سالمت حکومت اسالمی ضربه  های اقتصادی بهد که کاستیند و مانع از آن شونبزدای
 (.79۱: 59۱9شریعتی، )

اجراشده به این  عدالتِ. دتوسعۀ عدالت در جامعۀ اسالمی را فراهم کر ۀزمینذکرشده اقدامات 
بعد از  ایجاد کرده بود. این امر باعث شد بسیاری را و نشاط نشأتدر جامعۀ اسالمی  سبک
و  غبطه بخورددوران صدر اسالم  اوضاع مسلمانان در )ع( بهگرفته، علی صورت یها انحراف

در مقابل را بستگی و یکپارچگی آنان  یکدلی و صفای آن روز مسلمانان و همهنگامی که 



 111 / در ايجاد تمدن نوين اسالمیقش اقتصادی انقالب اسالمی یل نو تحلبررسی 

 

قد اصبحتم فی زمن ال یزداد الخیر فیری ال ادباراً و الشر » فرمود: آورد، می میبه یاد  ها یعدالت یب
من الناس هل  فیری ال اقباالً و الشیطان فی هالک الناس اال طمعا... اضرب بطرفک حیث شئت

تبصر اال فقیراً یکابد فقراً او غنیاً بدل نعمه اهلل کفراً او بخیال اتخذ البخل بحق اهلل وافرا... این 
اخبارکم و صلحاوکم و احرارکم و سمحاوکم و این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی 

  (199: 5۱9 ، خطبۀ5997شهیدی، « )مذاهبهم
مرفه، زندگی مجلل، تنعم و ی طبقات جا  بهاقتصاد اسالمی  در دهد یماین سخنان نشان  
ند، کثرت خیر و تقلیل شر یا اقبال به نیکی و دان یمطلبی که آن را نشانی از اقتصاد پیشرفته  رفاه
و  شد نمیفقیر و غنی دیده  میان اختالف طبقاتی روزگاردر آن  .خواهی وجود داشته استخیر

 اندوزی در فکر مالو  ندکرد یمبه فقرا نزدیک  خود را اخد ی از نعمتسپاسگزاراغنیا برای 
فکر کسب حالل و پاکی از  بهمردم  و احرار و جوانمردان بود ،محیط در اختیار صلحا نبودند.
مقاصد  شدن هانتظار برآورد توان یمگونه  بدون ایجاد محیطی این آیا .ی حرام بودندها یآلودگ

 ؟ اقتصاد اسالمی را داشت

 اسالم تمدن گيری شکل در اقتصاد نقش

بس واالیی در فرهنگ قرآنی  جایگاهِاز اقتصاد  شود مشخص میقرآنی  یها آموزهبا نگاهی به 
همواره در کنار شود که  این واقعیت آشکار می آیات قرآن با نگاهی گذرا به. استبرخوردار 

مطرح  نیز زکات و حقوق مالی ،فروع اساسی چون نماز، انفاق ،نبوت و معاد ،اصولی چون توحید
 .(1 -5 /)بقره شده است

آیات و آیات دیگر رستگاری و سعادت واقعی انسان را در اموری چون  اینخداوند در 
-6۱ /؛ هود61 /)اعراف داند یم یزیفسادانگگونه المت امور اقتصادی و پرهیز از هرس ،یکتاپرستی

و اگر اقتصاد در  ابدی یمانسانی با اقتصاد قوام  ۀمعکه جا دیآ یمنساء بر ۀسور 1 ۀچنین از آیهم ؛(69
 .پاشد یم انسانی فرو ۀبه شکل درستی مدیریت نشود، جامع یا باشد انسانی وجود نداشته ۀجامع

بیان امور اعتقادی و عبادی  ۀدر حد و انداز را اقتصاد جایگاهکه  وجود دارد آیه در قرآن ها ده
ی و خاکی آمده است تا مسئولیت جهان مادّ به انسان زیرا ؛(...و 69 ،۱9 ،۱5 ،9 /)بقره کنند می

را چنان آباد کند که خود و دیگر موجودات روی  آنگیرد و باستعمار و آبادانی زمین را به عهده 
 خویش برسند ۀبهره گیرند و به کمال بایسته و شایست یدرست بهمواهب الهی  ۀاز هم زمین
با  ،که به معنای مظهریت در الوهیت و ربوبیت خداوندی استخالفت انسانی  اصوالً .(95/)هود

پروردگاری در کل  تاو در مراحل باالتر  ابدی یمو معنا شود  میانسان در طبیعت آغاز  پروردگاریِ
انسان مکلف است در طبیعت کار   بنابراین ؛کند پیدا میجمله فرشتگان کمال اهلل از هستی و ماسوی
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 .و تولیدات عمرانی خویش جهان و جامعه را بسازد هاکار باو تولید کند و 

را از حقوق الهی و  ها و ثروت هادرآمد ات،تولیداز  بخشی یا دهد یمخداوند به انفاق فرمان 
 به معنای لزوم . این فرمان الهی(71 /؛ معارج53 /)ذاریات شمارد یمدست و بینوا  حقوق مردم تهی

 یها تیفعالبدون تولید ثروت و  زیراکار و تولید ثروت است؛  ،اقتصادی یها تیفعال انجام
 .پذیر نیست امکانانفاق و حقوق مالی  ،احسان ،بخشش گفتن دربارۀ سخناقتصادی 

فرهنگی  یها تیفعالپای اصول اعتقادی و جامعه موظف است هم رهبر در جایگاه امام و مدیر
اعتقادی و اقتصادی را   یها بخشطعات توجه کند و ق نیز اقتصادی یها تیفعالبه  و عبادی

از این روست  ؛کند دیتأک هااصلی کالبد و اسکلت ساختمان انسان و جامعه بداند و بر آن های قطعه
توجه داشتند؛ زیرا هم در کنار قطعات اعتقادی به قطعات اقتصادی  ص( و پیامبران دیگر)امبریپکه 

ساختمان انسان و جامعه بدانیم، اقتصاد آجرهای این ساختمان است. این  یها آهناگر اعتقادات را 
ی چون پیامبران به این دلیل. سازد یمآهن و آجر است که فیزیک اصلی ساختمان انسان و جامعه را 

)ص( به اقتصاد اسالم یگرام)ع( و پیامبر یموسحضرت  ،)ع(حضرت یوسف ،ع()بیشعحضرت 
 :دیفرما یم)ع( حضرت شعیب. اند داشتهمبذول  یا ژهیواص و آرمانی توجه خ ۀدر تحقق جامع

تا اسکلت بنای  هاست در صدر آموزش اصول اصالح اعتقادات و اقتصاد جامعه  آموزشمن  ۀوظیف
در دو بخش اصالح اصول اعتقادی و امور  ،چه در توان دارمنآهر .سانیت و جامعه شکل بگیردان

 .(569 -599 /؛ شعراء69و 6۱ /د؛ هو61 /)اعراف کنم یماقتصادی هزینه 
تمدنی  ۀتا جامع ندمدت رهبری و امامت خویش تالش کردتمام )ص( در اسالم یگرامپیامبر 

تمام مباحث به و ر ازاین ؛دناسالم را براساس اصول اعتقادی و امور اعتقادی سالم و صحیح بر پا دار
بخش مهمی ند. توجه داشت ،آن مانند وگردش پول  ،اجاره، معامالت مثل ،ریز و درشت اقتصادی

و به امور اقتصادی توجه دارد  اسالمی تعالیماز آیات قرانی به این امور تخصیص یافته است. 
بر د و نگیربدر چارچوب قوانین عادالنه و سالم قرار  باید همه ،تولید، توزیع و مصرف گوید می
 .(569-599/؛ شعراء39 -39 /؛ کهف1/؛ نساء11/؛ یوسف9/اعمال شود )حشر یدائمنظارت آنها 

 اسالمی از منظر قرآن ساز تمدن اصول اقتصاد

و اساس این اصول مقررات و بر کند یمراه رسیدن به اهداف اقتصاد اسالمی را اصول مشخص 
و تمسک به  کرده . قرآن کریم در آیات مختلفی این اصول را تبیینآید میی به وجود ا ژهیو نیقوان

 از: اند عبارتاین اصول  داند. میساز اقتصاد در جامعه اسالمی  آنها را از اهداف تمدن
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 5؛(97 /زخرف)ست ها تفاوتها مستلزم قبول  اختالف قابلیت

 7؛(71۱/بقره) به کار گرفته شود در راه جذب خدمات اجتماعی باید ی فردیها زهیانگ

 9؛(799/بقره) پذیر است امکان ی الهیها ارزشاقتصادی در پرتو احیای  ۀرشد و توسع

 ۱؛(55رعد/) دیتولتاریخ است نه عوامل ۀ انسان سازند

 1؛(99/قصص) است ستوده ،طریق مشروع پدید آید و در راه صحیح به جریان افتدازثروتی که 

 9؛(3رحمان/) کند در مسیر عدالت حرکت مینظام اقتصادی اسالم 

 9؛(73/نساء)ممنوع است آید،  به دست میاز راه باطل  ی کهدرآمدهای

 6؛(9۱/توبه)نقدینه نباید از روند معامالت خارج شود 

 3؛(9/حشر) است انحصار تمرکز ممنوع
 50؛(95/اعراف) ممنوع است اسراف

 55؛(79/اسراء) ممنوع است تبذیر

 57؛(61/اعراف) است اموال ممنوع ۀبخس یا از ارزش انداختن ظالمان

 59؛(1/نساء)از تصرف در اموال کوتاه کرد  باید فها رادست نابخردان و سُ

 5۱؛(599/بقره)سر و حرج و اضطرار مشمول ارفاق است حاالت عُ

 51؛(1/نساء)مصالح جامعه بر مصلحت و منافع شخصی مقدم است 

 59؛(599/بقره) است اضرار به دیگران ممنوع

                                                           
 فی الحيوه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخریانحن قسمنا بينهم معيشتهم .  7
 من ذاالذی یقرض اهلل قرضا حسنا . 2
 یمحق اهلل الربوا و یربی الصدقات.  9
 ان اهلل ال یغير ما بقوم حتی یغيرو ما بانفسهم . 4
 استو ابتغ فيما ءاتک اهلل الدار االخره.  5
  تخسروا الميزانو اقيوا الوزن بالقسط و ال.  0
 یا ایهاالذین ءامنوا ال تاکلوا اموالکم بينکم بالبطل.  1
 و الذین یکنزون الذهب و الفضه و الینفوقنها فی سبيل اهلل فبشرهم بعذاب اليم.  9
 کی ال یکون دوله بين االغنياء منکم.  3

 کلوا واشربوا و ال تسرفوا.  73
 ان المبذرین کانواخوان الشياطين . 77
 ال تبخسوا الناس اشياءهم و . 72
 و ال توتوا السفهاء اموالکم . 79
 فمن اضطر غير باغ و ال عاد فال اثم عليه . 74
 و ال توتوا السفهاء اموالکم التی جعل اهلل لکم قيما وارزقوهم فيها واکسوهم . 75
 ال تضار ولده بولدها . 70
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 5؛(76/توبه)مصالح جامعه بر منافع جامعه مقدم است 

 7؛(39/توبه)است  مؤثری اقتصادی ها ارزشقصد در 

 9؛(753/بقره) شود یماخالق اسالمی بارور  اساسبرنظام اقتصاد اسالمی 
در اقتصاد زمان آن حضرت  یص( چنان تحول چشمگیر)امبریپشده به دست احیای اصول یاد

یادآوری وضع اقتصادی آن  از میان برداشته شد.کشی جود آورد که فقر، جنایت و فرزندبه و
و انتم معشر العرب علی شر دین و فی  ...ان اهلل بعث محمدا» .کند یمان موی را بر تن راست دور

شر دار منیخون بین حجاره خشن و حیات صم تشربون الکدر و تاکلون الجشب و تسفکون دماوکم 
 (5۱9: 79 ۀخطب ،5997شهیدی، )« و تقطعون ارحامکم

 اهداف نظام اقتصاد اسالمی

برخی از این اهداف، اخالقی و ؛ مین اهداف فراوانی استأدرصدد ت مکتب اقتصادی اسالم
 از: اند عبارتاهداف مکتب اقتصادی اسالم  نیتر عمدهبرخی دیگر اجتماعی است. 

 ؛حاکمیت سیاسی اسالم .5
 ؛ی معنوی و اخالقیها ارزشتحکیم  .7
 ؛وابستگی اقتصادیقطع  .9
 ؛برپایی عدالت اقتصادی .۱
 ؛ار اقتصادیخودکفایی و اقتد .1
 ؛توسعه و رشد .9
 .رفاه عمومی .9

با حفظ برخی دیگر هدف قرار  هاآنبلکه برخی از  یکدیگر نیستند؛اهداف فوق همه در عرض 
؛ ی به سه هدف اول نزنندا لطمهکه  اند مطلوبچهار هدف آخر به این شرط  مثالً ؛رندیگ یم
دیگری  ۀنکت. مد نظرندن به هدف چهارم نرساند آسیب شرط  بهی پنجم تا هفتم ها هدفچنین هم

؛ اما است مد نظر مکتب اقتصادی اسالم آن است که در این بحث ،که باید به آن توجه داشت
تفاوت شرایط در جوامع مختلف ممکن است متفاوت  به توجهکردن این اهداف با چگونگی پیاده

رفع فقر، ایجاد رفاه  لیقب، ازاهداف دیگر اقتصاد اسالمی .(90: 5993 مصباحی مقدم،)باشد 
مانند حاکمیت سیاسی اسالم، تحکیم  ،تر مهماهداف  ۀمحدودباید در  رشد و توسعه و... ،عمومی

                                                           
 انما المشرکون نجس فال یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عيله فسوف یغنيکم اهلل من فضله . 7
 ما علی المحسنين من سبيل.  2
 و ان تخالطوهم فاخوانکم.  9
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یعنی آن اهداف در صورتی باید ؛ ی اخالقی و ایجاد عدالت اجتماعی، در نظر گرفته شوندها ارزش
در غیر این صورت فقر،  .داسالم و مانند آن لطمه وارد نشو تعقیب شوند که به حاکمیت سیاسی

 تا مبادا به حاکمیت سیاسی اسالم ضربه وارد شود. شود یمرفاه پذیرفته نداشتن گرسنگی و 
ساز از منظر قرآن  اقتصادی تمدن یها مؤلفه نیتر مهمتوان گفت  بندی می در یک جمع

 :از اند عبارت
 5؛(593 /آل عمران ؛5۱5/استقالل اقتصادی )نساء (الف
 7؛(559/هود ؛90/حفظ حاکمیت و اقتدار سیاسی اسالم )انفال (ب 
 9؛(90/توبه ؛97/تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر )اعراف (ج 
 ۱؛(90/توبهجامع اقتصادی ) ۀرشد توسع (د 
 1(.796/برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی )بقره (ه 

 اقتصاد انقالب اسالمی

صورت  گیرد و به کا به آن شکل میتوجه و ات کشورها با ای است که نظام سیاسی اقتصاد پدیده
برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم  این روندر شود. د امری کامالً سیاسی و حکومتی ظاهر می

نگرش  ۀدهند شود که نشان انین اساسی، اصولی گنجانده میطور معمول در قو بر اقتصاد کشورها، به
های  صول با طرح دیدگاه. این ااستاقتصاد حاکم بر هر کشور  اقتصاد و نوع ۀحاکمیت به مسئل

ؤثر نقشی کامالً م ه موارد جزئی و متغیرمسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود ب ۀکلی دربار
 د.جامعه و حاکمیت سیاسی آن دار شدۀ فتهدهی اقتصاد هر کشور متناسب با نگرش پذیر در سامان

 سالمیانقالب ااقتصادی  اصول کلی

 59را در  کلی اقتصادی جامعه اصولفصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 از: اند عبارتمحورهای این اصول  نیتر عمده .تکرده اساحی طرمورد 
خداوند با  ۀخداوند با جهان طبیعت و همچنین رابط ۀرابطکه شامل  خداشناسی (الف
 ست.ها انسان

                                                           
 و لن یَجعل اهلل للکافرین علی المومنين سبيالً.  7
 واعِدوا لَهم مَا استَطَعتم من قوّه و من رباط الخيل . 2
 قُل مَن حَرُم زینه اهللَ التی اخرج لعباده و الطيبات من الرّزق . 9
 اهلل سبيل فی و الغارمين و …انما الصدقات للفقراء و المساکين و . 4
 یا ایها الذین امنوا انفقوا من طيّبات ما کسبتم و مما اخرج لکم من االرض . 5
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اساسی  دین رسمی کشور در قانون در جایگاهخداوند با جهان طبیعت: پذیرش اسالم  ۀرابط. 5
این دین مشترک،  درشده  جمهوری اسالمی و در پی آن پذیرش مجموعه اعتقادات ارائه

 نظر نظام جمهوری اسالمی مدگیری نظام اقتصادی  بسیاری از معیارهای الزم در شکل ۀکنند تعیین
فرد و  خداوند نقش منحصربه مسلمان موحداز دیدگاه  و مراتب آناست. با پذیرش توحید 

وجود  شود و چیز به او منتهی می همه .ر جهان طبیعت به عهده داردای در خلقت و تدبی کننده تعیین
 .بالمنازع اوست ۀلحظه منوط به اراد این عالم لحظه

اساس اصول اعتقادی اسالم که در قانون اساسی دین رسمی ها: بر رابطه خداوند با انسان. 7
 ۀتحت اراد ،و البته جزء برتر آن ،جزئی از جهان خلقتمنزلۀ  بهکشور شناخته شده است، انسان نیز 

میان  ۀمیان خداوند و انسان، رابط ۀباشد. رابط رادهمطلق خداوند قرار دارد و باید تسلیم محض این ا
انسان است و عملکرد او را  ۀکنند دارنده و هدایت ند آفریننده، نگهخادم و مخدوم است. خداو

 (.197و  75اصول  ایران، قانون اساسیدهد ) به او پاداش و عذاب می کند و میداوری 
 انسان با جهان طبیعت است. ۀانسان با خداوند و همچنین رابط ۀکه شامل رابط شناسی انسان (ب 

انسان  ۀن اساسی جمهوری اسالمی ایران با احترام به جایگاه ویژانسان با خداوند: قانو ۀ. رابط5
است، طی اصول متعددی بر  کردهو لزوم حرکت انسان به سمت تکاملی که خداوند برای او میسر 

 قانون اساسیکند ) های مساعد برای رشد فضایل اخالقی در جامعه تأکید می آوردن زمینه فراهم
 (.۱9 و 9اصول  ایران،

موجودات از آن  ۀانسان با جهان طبیعت: با قبول این نکته که مالکیت حقیقی هم ۀ. رابط7
، باید بپذیریم انسان نیز در است اوست که انسان را مجاز به تصرف شمرده خداوند است و هم

برداری از امکاناتی که در اختیار او گذاشته شده، موظف به رعایت موازین و معیارهایی است  بهره
 .(۱9و  ۱9، ۱۱9اصول  ایران، قانون اساسیر داشته است )مقرکه خداوند 

اقتصادی  آیا در نظام این بخش به دنبال پاسخ به این سؤال است که :اقتصاد و انسان (ج
شود و یا صرفاً  نفسه اصالت دارد و خود هدف شمرده می فی« اقتصاد» برگرفته از قانون اساسی

                                                           
لزوم تسليم در  ،اختصاص حاکميت و تشریع به او ،یکتاایمان به خدای  ۀجمهوری اسالمی نظامی است بر پای.  7

آن در سير تکاملی انسان به سوی خدا، کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با  ۀنقش سازند ،برابر امر او
 .مسئوليت او در برابر خدا

خویش حاکم ساخته او انسان را بر سرنوشت اجتماعی  حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم. 2
 .تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد کس نمی است. هيچ

قوانين اسالم خارج  ۀاز محدود ،مالکيت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد.  9
، مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی نباشدزیان جامعه  ۀو مای شوداقتصادی کشور  ۀموجب رشد و توسع ،نشود
 است.
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کردن  اقتصاد اسالمی فراهم ۀبرنام ؟ در پاسخ باید گفتای برای رسیدن به اهداف دیگر است مقدمه
تأمین امکانات مساوی و  سبب متفاوت انسانی است و بدین یها تیمناسب برای بروز خالق ۀزمین

بر  استمرار حرکت تکاملی او منظور بهافراد و رفع نیازهای ضروری  ۀای هممتناسب و ایجاد کار بر
 .حکومت اسالمی است ۀعهد
مالکیت بحث  ۀقانون اساسی جمهوری اسالمی دربار ۱9و  ۱9، ۱۱ در سه اصلِ :مالکیت (د

رچه در گ است. در این اصل ۱۱، اصل را مطرح کردهترین اصلی که این مسئله  اما مهم ؛شده است
سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی  ۀنظام اقتصادی جمهوری اسالمی بر پایابتدا تنها عنوان شده 

ه در این س« مالکیت»تأکید شده  در انتهای این اصلاستوار است و نامی از مالکیت در میان نیست، 
 ۀدربار طور خالصه حمایت قانون است. آنچه به درمحترم و  بخش با شرایط مذکور در این اصل

این است که اوالً سه نوع مالکیت  ،گفت بایدنظر قانون اساسی  مدمالکیت در نظام اقتصادی  ۀمسئل
ت هیچ یک از انواع مالکیت دارای مزی اًیثان ؛پذیرفته شده است نظر آن مددر قانون اساسی و نظام 

انون اساسی و ده در قش شرایط معین ۀخاصی بر دیگری نیست و تمامی انواع مالکیت در محدود
 اند و موجودیت دارند. محترم قوانین عادی

رد و های اقتصادی شامل دو سطح خُ آزادی :های اقتصادی ریزی یا آزادی نظام برنامهو(  
های اقتصادی به سمت و سویی خاص مؤثرند  گیری نظام خود در جهت ۀنوب یک بهکه هراند  کالن

 .(۱9 و ۱9، ۱9، 76، 77اصول  ایران، قانون اساسی)

های فردی شامل مواردی همچون انتخاب  رد یا همان آزادیهای اقتصادی در سطح خُ آزادی
ک، حق ای، حق تمل های مصرفی یا سرمایهآزادانه شغل، حق افزایش و رشد مال، انتخاب نوع کاال

درآمد، انتخاب مسکن، گذراندن دوران استراحت و مواردی از این قبیل، پیوندی  ۀمصرف آزادان
گرفتن  توانند در فاصله صادی دارند و میسایر مسائل اقت درزمینۀعمیق با موضع هر نظام اقتصادی 

 .کامالً مؤثر باشند داری یا سوسیالیسم تصاد سرمایههر نظام اقتصادی از نظام اق
های اقتصادی،  در صحنهسطح کالن، همچون چگونگی حضور دولت  در های اقتصادی آزادی

های اقتصادی با یکدیگر از یک سو و با نیازهای جامعه از سوی  کردن فعالیت روش هماهنگ
درآمد بین عوامل تولید و  ۀو تقسیم عادالن مدصورت کارآ عوامل تولید به یریکارگ دیگر، به

گویند نیز اهمیت  می« ریزی اقتصادی برنامه»ها مواردی از این قبیل که در اصطالح به آن
 .های اقتصادی از یکدیگر دارند ای در تمایز نظام العاده فوق

 انقالب اسالمیاهداف اقتصادی 

آوردن نیازهای انسانی کردن فقر، بر کن ۀ مستقل، ریشهایجاد جامع صاد اسالمیهدف نظام اقت
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مسکن مناسب با  و و درمانی، آموزش رایگانبهداشتی ناه عدل اسالمی، دسترسی به خدمات در پ
 مجموعدر .(فصل سوم و چهارم ،ایران قانون اساسی) آنها شناخته شدم حقوق مسلَّ منزلۀ بهنیاز افراد 

. این اهداف به شرح هفت هدف اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی دنبال شده است
 زیر است: 

که در جامعه  ای افزودهق و ارزش اساسی در پرتو کار خال ین نیازهایمبارزه با فقر و تأم .5
 کند. میتولید 

رشد  ،خودسازی منظور بهکه فرصتی مناسب اشتن بخشی از وقت انسان برای ایند آزاد نگه. 7
تالش برای  به تعبیر دیگر در نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ؛معنوی داشته باشدانسانی و تعالی 

بلکه مقداری از وقت آنان باید  ؛وقت افراد جامعه را بگیرد ۀنباید هم تصادیاق های نیازمندیتأمین 
 .آزاد باشد ودسازی انسانی، الهی و رشد معنویبرای خ
امکاناتی که  ازبرداری تخریبی  ارزه با اسراف و نفی هر نوع بهرهاعتدال در مصرف، مب. 9

 .در اختیار همگان قرار داده است طبیعتخداوند در 
داری دولتی  داری خصوصی یا سرمایه سرمایه ۀتا برددر حیطۀ اقتصاد آزادی انسان حفظ  .۱

 .عامل اقتصاد حفظ شود درزمینۀنشود و آزادی و کرامت او 
خود تولید کند و  .خودکفا باشد دی کشور تا جامعه از نظر اقتصادیتأکید بر استقالل اقتصا .1

 ۀوابستگی اقتصادی زیربنا و ریش امروز انهج درمتناسب با نیازهای خود مصرف کند؛ چون 
 .نیست سازگاراستقالل جامعه  با دیگراست و های وابستگی
انسان است و جزء ذات درونی صنعتی  های پیشرفتتأکید بر تکامل فنی و صنعتی؛ زیرا . 9
 .تأکید شود این امرریزی اقتصادی جامعه باید بر  بنابراین در برنامهاز آن غفلت کرد؛ گاه نباید  هیچ
 گری و منابع طبیعی و جلوگیری از چپاول المال بیتبرقراری عدالت اقتصادی در استفاده از  .9
ۀ هماستفادۀ را خداوند برای  منابع طبیعیاز اموال عمومی است و  المال بیتخاص؛ زیرا  ای عده

 .(706 ،709 :5993 به نقل از شهید بهشتی، پور، اولیایی) آفریده است کشورافراد 

 دارد.بسیاری عد اساسی اقتصاد توجه به این هفت بُ قانون اساسی ۱۱و  ۱95 های اصل

                                                           
کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان  برای تأمين استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن 49اصل  -7

 .اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر این اساس استوار است تنظيم شده است و در مسير رشد با حفظ آزادگی او
تأمين نيازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای  .7

 .تشکيل خانواده برای همه
باید وسایل کار در  هدفرسيدن به اشتغال کامل. برای نيل به این  منظور بهشرایط و امکانات کار برای همه  .2

شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا  بهایل کار در اختيار ندارند، کسانی که قادر به کارند، ولی وس ۀاختيار هم
های خاص منتهی شود و نه دولت را  هر راه مشروع دیگر قرار گيرد تا نه به تمرکز ثروت در دست افراد و گروه
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 اسالمی نوین تمدن سمت به حرکت اقتصادی، جهاد

والیت فقیه و ساخت  ۀاسالم در چارچوب نظری تمدنیِ ۀتدوین نقش از اخیر پس یها سالدر 
اسالمی  ۀبر جامع کافراز سوی جوامع  یاسکلت فوالدین اعتقادی از سوی امام، فشارهای سهمگین

 ۀ اسالمیجامعاعتقادی جدیدی با محور خدا و عدالت در  ۀساز شد. از دیدگاه آنهانوبنیاد وارد 
دمکراسی  برالیلجهانی است و  ۀخالف گفتمان حاکم بر فضای جامعبر گرفته است کهشکل 
داده شد تا این اسکلت  تیبترسنگینی  ۀحمل از این رو کشانده است؛داری را به چالش  سرمایه
 چهلافتد؛ اما پایداری اسکلت فوالدین اعتقادات مردمی در طول تخریب شود یا از پا در فوالدین
برده است که اگر این بنا با بتون و آجرهای اقتصادی کامل شود، فرو دشمن را در این اندیشه  سال

گذارد و جهانیان را مبهوت و مقهور خود  میبه نمایش را  ینمای کلی از جامعه آرمانی اسالم
 ساختمان تمدنیِ یآجرگذارسازی و  را برای تخریب بتون خود حمالتۀ هم کند؛ بنابراین می

 ۀکار در دور اینهدایت کردند.  کشور اقتصادرا به سمت  ها میتحراسالم آغاز کردند و 
 .انجام شده بود نیز ایجاد تمدن اسالمی زمانِ )ص( وامبریپ

یت و معنویت در مادّ و دنیا و آخرت ۀتمدن اسالمی با اقتصاد قوی ایجاد شود و دو جنباگر 
الگوی جهانیان  تواند میساختمان خارجی تمدن اسالمی پیش چشم دوست و دشمن قرار گیرد، 

؛ (71 /؛ حدید5۱9/)بقره ه گفتمان استکباری غرب قیام کنندآن علیاز شود و مردم به تبعیت 
 .جانبه از سوی استکبار جهانی شکل گرفته است همه یها میتحرای اقتصادی و فشارهرو  ازاین

                                                                                                                                        
اقتصاد ریزی عمومی  های حاکم بر برنامه صورت یک کارفرمای مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت به

 .کشور در هریک از مراحل رشد صورت گيرد

بر تالش  اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه ۀتنظيم برنام. 9
شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و 

 .ه باشدافزایش مهارت و ابتکار داشت
کشی از کار  کاری معين و جلوگيری از بهرهانجام افراد به  مجبورنکردن ،رعایت آزادی انتخاب شغل .4

 .دیگری
 .ربا و دیگر معامالت باطل و حرام ،احتکار ،انحصار ،غير منع اضرار بر. 5

توليد، توزیع و منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، . 0
 .خدمات

 .استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر متناسب با توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور. 1

 .اقتصادی بيگانه بر کشور ۀجلوگيری از سلط. 9

کشور را به  ،که نيازهای عمومی را تأمين کند ؛ طوریکيد بر افزایش توليدات کشاورزی، دامی و صنعتی. تأ3
 49اصل  ؛(75159خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. )قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ص  ۀمرحل

 کند. بيان میدر مقابل افراد جامعه  را های اسالمی همچنين وظایف و مسؤوليت
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ستون مکمل اعتقادات عمل  صورت بهقوام جامعه است و  ،البته باید توجه داشت اقتصاد
 باید اعتقاد و اقتصاد فرهنگی و علمی برای تثبیت دو اصلِ ،جهادهای نظامی ؛ بر این اساسکند یم

افراد  یدائمهمیشگی و  ۀجلب شود و دغدغ این دو اصل یسو  به هاتتوج ۀهم ،دهی شود سامان
بود تا اصول اعتقادی و  مراقبهمواره باید تمدنی اسالم  ۀبنای ساز ایجاد زیرا پس از جامعه باشند؛

گونه و از هر مستحکم باشداقتصادی که قوام جامعه بدان است، تخریب نشود و بنیادهای آن 
است و به  یشگیهمو  یدائمهاد اقتصادی همانند جهاد اعتقادی و عملی ج ؛ پساهمالی دور شود

ماهی  یاموقت و متغیر برای سالی  یرمان جهاد اقتصادی فرمانو ف شود ینمخاص محدود  یا دوره
قصد ادامۀ حیات و  ردیگ یمزمانی است که تمدن اسالمی شکل  برای کل یبلکه فرمان ؛نیست
اسالم را  ظاهر زیبای تمدنیِ  بنیادهای اسکلت و کالبد اصلی، در ای گونه سستی؛ زیرا هردارد

 .شود یمو باعث فروپاشی آن  کند یمتخریب 

 اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسالمی

انقالب اسالمی برای رسیدن به قابلیت ظهور و بروز  شده در این مقاله به مباحث مطرح توجه با
های  ساله و برنامه بیستانداز  را در چارچوب قانون اساسی و چشم مبانی تمدن نوین اسالمی اهدافی

 اند از: کند که عبارت راهبردی دنبال می ۀپنج سال
نیازمند بیگانگان  کشور الزم برایمین کاالهای اساسی أکه در تاقتصادی، تا آنجا استقالل  .5
 ؛نباشیم
 ؛منطقه بزنیم ل دراقدر جهان یا حد تا آنجا که حرف اول را ،پیشرفت صنعتی .7
 ؛هدف گسترش عدالت اجتماعی و پرهیز از عنصر ربا اجرای اقتصاد اسالمی با .9
مسکن و  ،کاالهای اساسی مین نیازهای اساسی مردم مانند بهداشت، آموزش و پرورش،أت .۱
 ؛شغل
کس به دلیل  هیچکردن فقر و محرومیت به شکلی که در سراسر مملکت اسالمی  کن . ریشه1
 ؛بالین نگذارد گرسنه بر سرِ بودن محروم
 باال و پایین جامعه در حد ۀدرآمدی طبق ۀفاصلشکاف طبقاتی، تا جایی که کردن  . کم9
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 گيری نتيجه

بر اثر یا اند  عوامل درونی ۀیدیزا یامشکالت و مصائبی که داشتن امروز جهان اسالم باوجود 
حیا و بالندگی دارد. نگاهی به برای اِ زیادیهای بسیار  ، ظرفیتاند ایجاد شده عوامل بیرونی

کشورهای مسلمان، منابع  یموقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ۀجهان اسالم در سه حوز های توانمندی
این  ،سالمهای فرهنگی و معنوی ا سرمایهتر از همه  زیرزمینی و انسانی کشورهای مسلمان و مهم

صورت بالقوه در  کند که جهان اسالم امکان خیزش و اقتدار مجدد را به حقیقت را آشکار می
، بار دیگر کننداختیار دارد. اگر مسلمانان بتوانند موانع عملی استفاده از این امکانات را برطرف 

 های تمدنی باشند. عرصه ۀشاهد شکوفایی و بالندگی در هم خواهند توانست
شکال عمده در بلکه اِ ؛سالم امروز دارای مشکل فیزیکی و حتی متافیزیکی نیستجهان ا
های ناالیق  اصلی که متأسفانه بر اثر حاکمیت ؛خودباوری و بازگشت به خویشتن استنداشتن 

مچنین ند و ها ه اخیر بر سرنوشت این حوزه حاکم شدۀ در یکی دو سد ژهیو استبدادی که به
رنگ شده است. اگر جوامع  در جامعه کمداشتن جهان اسالم  نگههای غرب برای عقب  تالش

 د، عوامل توسعه در بستر جهان اسالم فراهم است.کننرا برطرف  مانعد این نبتواناسالمی 
 ،اقتصادی ۀدر عرص ژهیو به ،ها عرصه ۀانقالب اسالمی با حاکمیت گفتمان اسالم ناب در هم

هور انقالب مبتنی بر اسالم و با ظاست.  کردهفراهم  ی تمدن نوین اسالمی راسو بهحرکت ۀ زمین
 ایرانی و اسالمی در قالب تمدن نوینِ گیری حکومت دینیِ برآمده از مردم، گفتمان تمدنیِ شکل

در عمل به احیاگر  انقالب اسالمی با احیا شد و ایران با آنهاو آمیخته  از این دو تمدن برخاسته
کننده و  ب اسالمی قطعاً یکی از نیروهای تعیین. انقالشددیل فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی تب

داشته  بسزاییتمدنی بوده و در احیا و پیشبرد آن در عصر جدید نقش  ۀدر این حوز رگذاریتأث
 است.

تمدن نوین  یسو  بهو ابزارهای انقالب اسالمی در مسیر حرکت  دستاوردها نیتر مهمیکی از 
سایر دستاوردها و ابزارها برگرفته از مبانی و  مانند ی و اهداف اقتصادی آن است که مبان اسالمی

 ژهیو به ،شیعه با تالش و کوشش فقها و مجتهدین ون و اسالم بود آاهداف اقتصادی قر
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، یعنی قانون اساسی ،و در منشور انقالب اسالمی شدبا مقتضیات زمان هماهنگ  ،ص()ینیخم امام
ی ها حوزهبسیاری از  مانند ی ناروای اقتصادی که ها تیفعالنظر از اقدامات و  تبلور یافت. صرف

، ها حوزه ۀاصیل انقالب اسالمی در هم اهداف، مبانی و استدیگر  مبانی و اهداف انقالب اسالمی 
و تمدن نوین  شکوفایی و شتاب فرهنگ ۀزمین ،که از قوه به فعل درآید ، درصورتیجمله اقتصاداز

 آن وظایف انقالبیون واقعی نیتر یضرورو  نیتر یاساساز یکی  .به همراه خواهد داشت اسالمی را
اهداف انقالب اسالمی که نرم افزار آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی  کردن عملیاتیاست تا با 
 .کنندواقعی فرهنگ و تمدن نوین اسالمی را فراهم  ۀرسیدن به جلو ۀ، زمینشده استتدوین 

 

 منابع

 ها کتاب
 .قرآن کریم 
 های اقتصاد اسالمی،  مجموعه مقاالت فارسی اولین سمینار بررسی(، 5993) اسماعیل ،پور ییاولیا

 .آستان قدس رضوی های پژوهشبنیاد  :مشهد
 سمت: تهران عصر نبوت، ،، تاریخ صدر اسالم(5996غالمحسین ) نژاد، زرگری. 
 ( 59۱9شریعتی، علی)، ارشاد یۀنیحس: خاتم پیامبران، تهرانمحمد  از هجرت تا رحلت. 
 ( نهج5997شهیدی، سیدجعفر ،) البالغه، تهران: آموزش انقالب اسالمی. 
 انتشارات اسالمی ۀسسؤمحمدکاظم بجنوردی، تهران: م ۀ(، اقتصاد ما، تـرجم5910باقر )صدر، محمد. 
 ( مکتب و نظام 5996هادوی تهرانی، مهدی ،)خرد.  خانه  فرهنگی مؤسسۀ: قم اسالم، اقتصادی 

 ،اسالمی، اقتصاد ساختار و  ماهیت ،( 5993) لشکری علیرضا فرد، فراهانی سعید احمدعلی، یـوسفی 
 اول. چاپ معاصر، اندیشۀ و دانش فرهنگی مؤسسۀ: تهران

 ،علمی و  :تهران آیتی، میمحمدابراه ۀترجم تاریخ یعقوبی، ،(599۱)احمد بن ابی یعقوب  یعقوبی
 .چاپ هفتم ،فرهنگی

 

 مقاالت

  ،9۱9صص : ۱0نامه، شماره  کارنامۀ اقتصادی ایران پس از انقالب، ایران (،5995) ریجهانگآموزگار 
 99۱تا 

  در اسالم اقتصادی نظام اهداف تحقق تجربی بررسی»(، 5939)محسن  ،کشاورزفراهانی فرد، سعید و 
 .90-9صص  ،59 شمارۀ ،«اسالمی اقتصاد مطالعات اسالمی انقالب از پس ایران اقتصاد

  ،59، شماره نور علممجلۀ  ،«عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی» ،(5993غالمرضا )مصباحی مقدم ،

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/796
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/60125
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/60125
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18 

شاخص الگوی گفتگوی مطلوب برای تمدن  ۀارائ

 نوين اسالمی

 ای اهلل خامنه آيتدر ديدگاه حضرت 

 1جزی مریم سعيدیان

 چکيده

الگوی گفتگوی  ۀاست و ارائ جدیدهای مهم برای جهان  اسالمی از اولویت جدیدتمدن  ۀاید
ساز  فرصت ،اثربخش یرود. گفتگوی مطلوب، گفتگوی مطلوب از ارکان مهم این ایده به شمار می

پردازی و با هنرمندی  رائه، نقد و ایدهها و مسائل اصلی ا چالشآن آفرین است و به سبب  و حيات
 ،شود. بين گفتگوهای موجود جمعی پاسخ داده می ۀشناسی و عزم و اراد ریزی، وظيفه و برنامه

برخورداری از توانمندی علمی و جایگاه خاص  دليل ای به اهلل خامنه های حضرت آیت آرا و دیدگاه
پردازی  ایده زمينۀاجتماعی را در  و فرهنگیگرایی  توجه است. ایشان آزاداندیشی و هم شایان
و گفتگو را شرط الزم برای استقالل  اند تمدن اسالمی و رسالت نخبگان مطرح کرده ۀدربار

توليد فکر و  ،یافتن به الگوی گفتگوی مطلوب در این دیدگاه شرط دست پيش دانند. داخلی می
می در مقياس جهانی و حرکت گيری تمدن اسال جهت دینی است. ۀپرورش انسان تراز اندیش

اسالمی است و خردورزی و معنویت، اخالق، حقوق،  ۀفاضله و امت واحد ۀمدینتشکيل برای 
های مهم  علمی برخی از مؤلفه ۀگرایی، خودباوری، تفکر انتقادی، گفتگوی اجتماعی و جامع عمل

دربارۀ  اسنادی،-صيفیتو ۀد. در این مقاله به شيونرو آزاداندیشی و گفتگوی مطلوب به شمار می
 .شود میای بحث  اهلل خامنه های الگوی گفتگوی مطلوب با استفاده از آرا و بيانات آیت شاخص

 جدیددینی، تمدن  ۀانتقادی، اندیش کرامت انسانی، تفکر، آزاداندیشی :های کليدی واژه
 ای اهلل خامنه اسالمی، آیت

                                                           
 msaeedyan@ltr.ui.ac.irدانشيار دانشگاه اصفهان  7



 157 / اسالمی شاخص الگوی گفتگوی مطلوب برای تمدن نوينارائه 

 

 مقدمه

ها و  درواقع پاسخ به واقعیت ،شده است  که توسط مقام معظم رهبری مطرح جدیدسازی  تمدن 
ما » :نداین زمینه معتقد ای در اهلل خامنه آیت براساس اسالم و وحی است. نیازهای بشر معاصر

و با کمک  معنویتتمدن نوین اسالمی را برپا کنیم و دنیایی بسازیم که سرشار باشد از  توانیم می
 (.53/3/5937« )راه برود معنویت هدایتو  معنویت

امروز نوبت » بیان کردند:  دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمىایشان در 
ز نوبت مسلمین است که با ماست، امروز نوبت اسالم است. وَ تِلکَ االَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النَّاس؛ امرو

و  از دانش روز آنها  اروپایی که همچنانکنند.  ریزی شالودهخود، تمدن نوین اسالمی را  همت
، از ابزارهای کنیم میمسلمین استفاده کردند، ما امروز از دانش جهان استفاده ۀ و فلسف تجربه

با روح اسالمی و با روح  منتها ؛برای برپاکردن تمدن اسالمی کنیم میموجود جهانی استفاده 
 (.6/50/593۱« )امروز ماست ۀ. این وظیفمعنویت

ای در  اهلل خامنه . آیتکند را بررسی مییعنی گفتگو  جدیدسازی  این مقاله یکی از ارکان تمدن
  و بدون  نیست  و مناظره  جز مشاوره  ای ، چاره جمعی  عقل  بیدارکردن  برای» :نداین زمینه معتقد

یت او هد  اسالمی  حکومت حمایتآزاد با   و گفتگوی  بیان  آزادی  و بدون  سالم  انتقادی  فضای
یا   ، ناممکن پردازی و جامعه  سازی ، تمدن و درنتیجه  دینی  ۀو اندیش  ، تولید علمنظران صاحبعلما و 

نباید از آزادی ترسید و از مناظره » که: ندو بر این باور (.59/55/5965« )خواهد بود  بسیار مشکل
 (.59/55/5965« )انتقاد را به کاالی قاچاق یا امری تشریفاتی تبدیل کرد گریخت و نقد و

سان تولید علم، تربیت ان عقل جمعی، ارتباطات انسانی، ۀبر پای جدیدسازی  بر این اساس تمدن
گیرد. این مقاله یکی از محورهای مهم برای  پردازی، عقالنیت، علم و اخالق شکل می و جامعه
و براساس  کند را بررسی میهای هر کدام از مقوالت باال  کارگیری ظرفیت سازی و به فعال
 یعنی ؛بنا شده است - اند ای مطرح کرده اهلل خامنه که آیت -اسالمی  جدیدسازی  تمدن ۀوار طرح

پردازی  یکی از ضروریات تفکر و ایده شود میگفتگو و آزاداندیشی. براساس این مقاله معلوم 
اجتماعی و تمدنی  زندگیگفتگوست. اهمیت و جایگاه گفتگو در  جدید،سازی  تمدن ۀدربار

با توجه به ابتکار و  جدیدسازی  تمدن ۀدر حوزآن اما کاربست  امری معلوم و بدیهی است؛
موضوعی است که نویسندگان و  وجود دارد،پی که در این مقوله  در های پی ویشنواندیشی و ر

اهلل  جدی آیت ۀدغدغ با وجود ،ازسوییاند.   طور جدی به آن توجه نکرده بهپژوهشگران این حوزه 
کمتر دربارۀ  ،علمی کشور ۀمدیران فرهنگی و جامعرسد  به نظر می ،باره  این ای در خامنه

به روش  این پژوهش. بر این اساس اند کرده و به آن توجه گفتگوی مطلوب بحثآزاداندیشی و 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770
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را آزاداندیشی  ۀمسئل ،ای اهلل خامنه های آیت توصیفی و تفسیری و با استفاده از بیانات و دیدگاه
عنوان  باآن را  ،که آزاداندیشی اصول و منطق عقالنی و عملی دارد آنجا از تحلیل کرده و

های گفتگوی مطلوب عوامل  ضمن تبیین شاخصه زمینهرائه داده است. در این گفتگوی مطلوب ا
و را بررسی کرده  جدیدسازی  یابی به گفتگوی مطلوب و جایگاه آن در تمدن مؤثر در دست

علمی و  ۀرسد برای ایجاد خالقیت در جامع که به نظر می ه استپیشنهادهایی ارائه داد نهایتدر
 م خواهد بود.گفتگوی اجتماعی مفید و مه

 ای انجام اهلل خامنه های آیت اسالمی و تبیین دیدگاه جدیدتمدن  ۀهایی که دربار برخی پژوهش
(؛ 593۱تمدنی اسالمی،  ۀ)اندیش بایدها و نبایدها ،سازی نوین اسالمی تمدن ند از:ا عبارت اند، شده

ی اسالمی ایرانی )الگو مقام معظم رهبری ۀهای تمدن نوین اسالمی در اندیش واکاوی شاخصه
(؛ 5969قم،  ۀعلمی ۀپردازی در علوم دینی )حوز مدی بر آزاداندیشی و نظریهآ(؛ در593۱پیشرفت، 

 های انقالب (؛ نقش حوزه5969های نظری )خرمشاد،  بایسته ؛ساز اسالمی مدی بر دانشگاه تمدنآدر
جدید در علوم های پیش رو در تمدن نوین اسالمی )تحقیقات  (؛ چالش5939)سپهر سیاست، 

 اسالمی از منظر مقام معظم رهبری ۀهای تحقق تمدن نوین اسالمی در جامع (؛ زمینه5939انسانی، 
مقاله فارغ از هرگونه  ۀنویسند اند؛ اما مهم همگی باارزش و ها پژوهشاین  .(5939)پانزده خرداد، 

و آزاداندیشی بهره  یدجدسازی   تمدن ۀبرداشت و تفسیر، ترجیح داد از این فرصت برای فهم اید
بسترهای  ها و دانشگاهی و تدریس دروس معارف اسالمی زمینه ۀببرد و با توجه به فعالیت در جامع

 .کندآن را میان دانشجویان و دانشگاهیان فراهم 
ای در این مقاله  اهلل خامنه حضرت آیت یآرا بیانات و ۀهمکه است این نکته ضروری ذکر  

این مقاله در  و اند محور و در تناسب با موضوع بوده های انتخابی گزینشو محور اند نشدهبررسی 
برداری از بیانات سایت  است. منبع بهره شدهبحث ن هافراوانی و تکرار آن دربارۀ

http://farsi.khamenei.ir است. برای  شدهاده استف 5939ن بهم 77تا  59که از تاریخ است  بوده
در  هاو آدرس کامل آن بع از ذکر هر نقل قول داخل متناختصار آدرس بیانات در قالب تاریخ 

حضرت  یمقاله از بیانات و آرا ۀهای نویسند های تفسیری برداشت منابع آمده است. دیدگاه
 باشد.فهمی شده  دچار کجدر بعضی موارد ای است و ممکن است نویسنده  اهلل خامنه آیت

 های الگوی گفتگوی مطلوب شاخص

 ،اسالمی حیاتی و کلیدی است. به تعبیر دیگر جدیدجایگاه عقالنیت در تمدن  خردورزی:
های معاصر  رفت از چالش شروعی داشته باشد و این تمدن برون ۀاگر قرار باشد تمدن اسالمی نقط

گذاشتن در مسیر   اقدام برای قدم نخستین» که: ندآن همان عقالنیت است. ایشان بر این باور ،باشد

http://farsi.khamenei.ir/بوده
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عقالنیت در مقیاس  (.73/۱/5966« )تمدن اسالمی تقویت نیروی عقل و خرد در سطح جامعه است
 اسالمی و تمدن بزرگ اسالمی ۀفاضله و امت واحد ۀتمدن اسالمی که افق آن برابر با تشکیل مدین

 و مالک عقل باشد. جا معیار یعنی در همه ؛است
یعنی نیروی خرد انسان را  عقالنیت یا خردورزی»چیست؟ براساس این دیدگاه عقالنیت  اما

این  ۀرسد گستر به نظر می «.کردن و آن را بر تفکرات و اعمال انسان حاکم قراردادن استخراج
اما  محدود باشد؛ است، شده  تعریف با توجه به اهمیت موضوع و جایگاهی که برای عقالنیت ارائه

ای  اهلل خامنه عقالنیت نیست به شناختی از عقالنیت دست یافت. مطابق دیدگاه آیتتوان با آنچه  می
 (.73/۱/5966« )کاری، مسامحه و تساهل نیست عقالنیت به معنای محافظه»

 جدیدبرای آنکه بتواند در تمدن  ،تر عقالنیت دینی بدیهی است عقالنیت یا به تعبیر دقیق
که در این دیدگاه به آن اشاراتی  نیاز داردهایی  شرط و پیشالزامات  به ،آفرینی کند اسالمی نقش

 آن بر تفکرات و اعمال انسانی است. ۀاستخراج خرد انسانی و عرض»شده است. رسالت عقالنیت 
در  (.73/۱/5966« )کند گیری از نیروی خرد بشری مسائل را درک می اندیشد و با بهره عقالنیت می

با اجتهاد و استنباط از  (6/50/593۱« )و روشنفکران راستین عالمان دین» مسیر مجاهدت علمی،
. عقالنیت دینی از اخالق و (57/3/5993) دهند های مسائل را پاسخ می گیری از پشتوانه عقل و بهره

گیرد و عالوه بر طرح ایده و تفکرات براساس رویکردی که برای تمدن اسالمی و  حقوق مایه می
 کند و در اصالح فرهنگی جامعه نقش بسزایی دارد میایجاد امید  ،شود تعریف می فاضله ۀمدین
(79/9/5935.). 

 ،گرایی جزم ،آزاداندیشی در مقابل تحجر قرار دارد. به همان نسبت که تحجر آزاداندیشی:
و سبب دورشدن از  (57/3/5993) رفت عامل پس و نداشتن انعطاف در برابر تحوالت، خردگریزی

اساساً در تقابل با عقالنیت و خردورزی قرار دارد. اگرچه  المی است،اس جدیدتمدن  ۀوار طرح
مهم آن است که آزاداندیشی  ۀنکت ،رسد مشکل به نظر می« تحجر»ۀ تعریف مشخص از مقول ۀارائ

توان در  اما چگونه می؛ رود یکی از وجوه عقالنیت به شمار می ؛ بنابراین،در مقابل تحجر قرار دارد
ای برای آزاداندیشی دو  اهلل خامنه آیت کرد؟گی و آزاداندیشی را تقویت برابر تحجر ایستاد

آزاداندیشی مستلزم  ،بنابراین اند. نخست تولید فکر و دوم پرورش انسان؛ شرط مهم قرار داده پیش
 ۀ. توضیح هر کدام از این دو عامل در ادام(5۱/57/5993؛ 5۱/57/5935) فکر و انسان متفکر است

 است. آمدهبحث 
ای به آن توجه  اهلل خامنه است که آیت «آزادی بیان»یکی از مقوالت مرتبط با آزاداندیشی 

ناپذیر  جداییکردن عقل جمعی ضروری و جزء  آن را برای بیدار و اند بسیاری نشان داده
هایی  شرط پیشبه البته این آزادی  ؛دندان پردازی می سازی و جامعه تولیداندیشی دینی و تمدن
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بیانگر  ،ای به این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن اهلل خامنه است که رویکرد آیتنیازمند 
دقت نظر  ریزی و برنامهبه اما  اند؛ کاربست آزادی بیان و موانع و موضوعاتی است که به نظر ممکن

عقل برای بیدارکردن » از بیان ایشان بازگو شود: ،نکات مدنظر در اینجا الزم است. نیاز دارندکافی 
ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و  جمعی چاره

دینی  ۀنظران تولید علم و اندیش گفتگوی آزاد با حمایت حکومت اسالمی و هدایت علما و صاحب
 (.59/55/5965« )پردازی ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود سازی و جامعه و درنتیجه تمدن

اسالمی و از لوازم  جدیدعلم از عناصر مکون و مقوم تمدن  علم و مجاهدت علمی: تولید
 رود به شمار می از تحجر و شرط آزاداندیشی نرفت رونیآزاداندیشی است و یکی از دو راه ب

اند  کردهکید أعلم همراه با معنویت ت ۀ. ایشان در بیان نسبت علم و دین بر مسئل(57/3/5993)
 آیند و ضروری جامعه هستند علوم با نیت الهی علم به شمار می ۀعتقدند همو م (70/6/5961)
ای چراغ راه تمدن اسالمی مجاهدت علمی است.  اهلل خامنه آیت ی. براساس آرا(57/3/5993)

 وحی استۀ با پشتوان ،توجه به عقلو  منظور از مجاهدت علمی اجتهاد، استنباط علوم
نشاط و شوق  و برای درک نیازهای جامعه است و با شور؛ حرکت مستمر و دائم (57/3/5993)

ای صحیح و  عقیده ۀای بر پای اهلل خامنه آیت ،تمدن است ۀ. اگرچه علم پای(55/7/5937) همراه است
د و بر نقش عوامل دیگری چون ندان ( نمیجدیدآن را شرط کافی برای مدنیت )تمدن  پذیرفتنی
 (.70/6/5930) دنکن تمدن اسالمی تصریح می عنوان ارکان عقالنیت و اخالق به دین،

های وحیانی  دار آموزه وام ،تمدن اسالمی چه از منظر نگاه تاریخی و چه از منظر نگاه هویتی
 های وحیانی و مسلمانان است. مسلمانان در پرتو آموزه ۀاست. قرآن کریم و مسیر انبیا، تنها سرمای

کردند، از تجارب دیگران بهره بردند و سهم شریعت توحیدی اسالم علوم انسانی را تأسیس 
 جدیددنیای امروزی الگویی  اما اند؛ علوم جدید داشته ویژه بهگذاری علوم بشری و  بسزایی در پایه

که امکان ایجاد  یهنگام .کند مهم را گوشزد می ای کند. گویی مسئله از تمدن اسالمی مطالبه می
آیا توان ایجاد تمدنی دیگر که متناسب با  ،راهم آمدتمدنی اسالمی در مقیاس جهانی در گذشته ف

جهانی و این ظرفیتی که در اسالم و  ۀاین مطالب ؟وجود دارد ،های امروزی بشر باشد نیازها و ظرفیت
 کند. میاسالمی را دوچندان  جدیدرسالت ما در ایجاد تمدن  ،مسلمانان وجود دارد

 جدیدجهانی و ابزارهای موجود در تمدن  ای ضمن تأکید بر جایگاه دانش اهلل خامنه آیت
خ  موجود و رهیافت تمدن اسالمی تأکید  عنوان روح اسالمی یا روح معنویت به ۀاسالمی بر مسئل

دانش یا به تعبیری تولید دانش  ۀترین موضوع تمدن اسالمی را مسئل و مهم (6/50/593۱اند ) کرده
 عهده دارند می در این زمینه رسالت مهمی بربدیهی است مراکز عل .(59/۱/593۱) کنند بیان می

(70/6/593۱). 
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 اگر تمدن اسالمی را در مقیاس ملی همان استقالل داخلی در جمیع جهات بدانیم
صورت جدی و اساسی بیندیشیم. در  الزم است به عنصر گفتگو و آزاداندیشی به(، 95/1/5931)

ان تولید علم دینی خواهد بود. با این مبنا این صورت یکی از ارکان آزاداندیشی، تولید فکر یا هم
نخبگان، نسل جوان و  ۀهای تمدن اسالمی تولید علم است که رسالت آن بر عهد یکی از اولویت

 .(76/9/5931) نسل انقالبی خواهد بود
 ۀگفتگوی مطلوب، طرح سؤال دربار زمینۀیکی از موضوعات مهم در  ساز: نگرش تمدن

های کشور و الزام دانشجویان برای گذراندن آن است.  دروس معارف اسالمی در دانشگاه ۀفلسف
برخی در مقام تعارض و است سبب شده  ،ناتوانی در تبیین جایگاه و کاربست این سلسله دروس

 و بحث بر سر چرایی و مانایی آن محل بحث بسیاری از دانشگاهیان است. یندشاید تقابل برآ
های  رفتن دروس معارف در مجموعه دروس دانشگاهی از برکات آرمانباید گفت قرارگ

های شورای عالی انقالب فرهنگی و  گذاری ساز و متعالی انقالب اسالمی است و سیاست انسان
تراز انقالب اسالمی بوده است. با این مقدمه  ،تربیت انسان زمینۀسازوکارهای ستادی و اجرایی در 
که دروس  نویسندهارف اسالمی با تمدن اسالمی چیست؟ برای باید گفت نسبت بین دروس مع

، دکن هاست دروس معارف را تدریس می و سال ه استمعارف را مثل دیگر دانشگاهیان گذراند
های دیگری که در ابتدای این  ای در پاسخ به این سؤال و سؤال اهلل خامنه توجه به دیدگاه آیت

های  رسد براساس این رویکرد الزم است رویش نظر می . بهاستتوجه  مهم و قابل ،بحث مطرح شد
های انقالب اسالمی تناسب  ها و آرمان دروس معارف صورت گیرد که با ریشه دربارۀجدیدی 

کند. ایشان معارف  تر را در این حوزه روشن تادانرسالت مراکز علمی و اس بیشتری داشته باشد و
بیان  ،ساز معارف الهی، معارف مدنی و معارف انسان ساز، معارف تمدن»اسالمی را با تعابیری چون 

. چنانچه دیدگاه ایشان (56/7/5937) دندان و هدف آنها را سربلندی و پیشروی انسان می اند کرده
معارف  شود که باید به علوم با نیت الهی هستند را در نظر بگیریم، معلوم می ۀمبنی بر اینکه هم
ونه عمل شود، هر دانشمندی خود یک عالم گاگر این شود وعلوم و دروس توجه ۀ اسالمی در هم

 ها با گفتگوی مطلوب و نسبت این دانش ۀ. دربار(5۱/9/5993) روحانی و عالم به زمان خواهد بود
رفت از شرایط موجود، آزاداندیشی او به کاربستن دو رکن مهم آن یعنی تولید فکر و  شرط برون

دانش اهمیت دارد، تربیت انسان متفکر هم  ۀنسبت که مسئلتربیت انسان تراز است. پس به همان 
و کنند نخست وظیفه دارند مقدمات آزاداندیشی را فراهم  مرحلۀاهمیت دارد و معارف اسالمی در 

 ساز گام بردارند. نگر و انسان در مسیر تمدن اسالمی جامعه
توان گفت مجاهدت  ای می اهلل خامنه براساس نگاه تمدنی آیت گرایی کاربردی: نتیجه

های  گیری جهت ،تقارن داشته باشد. به تعبیری دیگر اما علم باید با عمل دینی است؛ یتکلیف ،علمی
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علوم در جهت  ۀعلمی در صورتی کارآمد و مفید خواهند بود که بین علم و عمل تقارن باشد و هم
این منظر از مقصود تا مقصد همگی در  ور فراماده حرکت کنند. ازمراتب هستی و ام درک سلسله
به  ؟این علم با این مختصات با کدام عمل تقارن دارد تعالی و عبودیت قرار دارند. ،مسیر هدایت
فعلیت قرار دهد؟ ایشان تبیین  ۀرود تمدن اسالمی را در کدام مرحل از علم انتظار می ،عبارت دیگر
تصویر به چنین  و آن را این اند اسالمی ایران را در یک جایگاه ممتاز قرار داده انداز تمدن افق چشم

تبدیل ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف، صاحب حرف نو در مسائل بشری و » :شندک می
آنچه تمدن اسالمی  شود  معلوم می (.76/9/5931« )پرچم تمدن نوین اسالمی ۀالمللی و برافرازند بین

، تأکید بر علم کند  بخش می مؤثر و نجات ،ر سیاسی و داخلی و از جمیع جهات مستقلرا ازنظ
علم  منزلۀ آنچه در مجامع علمی به که گاه تمدن اسالمی علم است. پرواضح است یعنی تکیه ؛است

دیگری ندارد. در این شرایط دو راه بیشتر وجود ندارد یا  ۀعمل جز وابستگی نتیجدر  ،شود ارائه می
 .(95/1/5931) ن اسالمی یا وابستگیتمد

پرورش انسان است. یکی از مسائل مهم  ،یکی از دو رکن آزاداندیشی پرورش انسان تراز:
از  یالگوی ۀو ارائ (95/7/5939) اسالمی نجات انسان، کرامت انسانی جدیدو اساسی در تمدن 
استعدادها و استخراج  ،انسان، تربیت ۀای بر مسئل اهلل خامنه . آیت(5۱/57/5935) انسان روحانی است
 ۀد و دربارندارتأکید بسیاری اسالمی  تمدن بزرگ ۀوار در طرح هاگیری از آن استعدادها و بهره

توجهی را  های قابل چالش انسان امروز با تمدن غرب و تنزل حیوانی آن در مقیاس جهانی دیدگاه
اسالمی و جایگاه آن چیست؟ ایشان  جدیدمدن د. بر این اساس باید گفت انسان تراز تنده ارائه می
و شرط تحقق تمدن  (57/3/5993) رفت از پس نرفت رونیمنزلۀ راه ب پرورش انسان به ۀبر مسئل

 ۀو همواره بر مسئل (76/9/5931اند ) کردهکید أالمللی ت ای و بین اسالمی در مقیاس ملی منطقه
: شجاع، باسواد، متدین، را داردهای زیر  گید که این نسل ویژنکن تربیت نسل انقالبی تمرکز می

. یکی از ارکان مهم این (76/9/5931) گام، خودباور، غیور و دارای انگیزه دارای ابتکار، پیش
موتور  اسالمی، جدیدعامل تحقق تمدن منزلۀ  . ایشان توجه به نخبگان را بهاند توجه، نخبگان

 دنمیان توجه بسیاری به نسل جوان دار و از آن کنند میتلقی  ناپذیرمحرک و امری انکار
 که جوانان عامل ایجاد تحوالت اجتماعی و سیاسی خواهند بود ندو بر این باور (76/9/5931)
تمدن اسالمی ایجاد تحوالت  ۀایده دربار طرح و ۀ. با درنظرگرفتن اینکه شرط ارائ(53/3/5937)

ه نسل جوان نقش بسزایی در ایجاد ک شود  روشن می ،های اجتماعی و سیاسی است جدی در حوزه
و آزاداندیشی و ضرورت چابکی  اهمیت تولید فکر ازنظراین تحول دارند. تأکید بر این دو مقوله 

بیانگر آن است  -رود  که از برکات عظیم انقالب اسالمی به شمار می -و ظرفیت استقالل داخلی 
اندازی همسو با  د که چشمندان قالبی میهای نسل ان ای نسل جوان را از نمونه اهلل خامنه که آیت
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تمدن »: ندایرانی دارند. ایشان در این زمینه معتقد – اسالمی جدیدتمدن  ۀدیدگاه ایشان در حوز
جهانی یعنی یک فکر جدید، یک حرف جدید، یک نگاه جدید به مسائل هستی و مسائل انسانیت 

جمعی  ۀعزم و اراد و خودباوری، خوداتکایی ،. همچنین در دیدار با جوانان«و عالج دردهای انسان
 ندشمر میهای نسل جوان بر ویژگیاز  – هستندکه از عناصر تمدن واقعی  -برای استقالل داخلی را 

ای در  اهلل خامنه آیت(. 57/7/5960کنند ) دعوت میافزایی  و آنها را برای ایجاد تمدن ایرانی به هم
از  .ما تمدن ایرانی تمدنی است که متکی به خود ماست تمدن واقعی برای» :نداین زمینه معتقد

 .(57/7/5960« )ما در هم آمیخته و چفت شده است استعدادهای ما جوشیده و با شرایط زندگی
ند ا ای عبارت اهلل خامنه آیت یهای کلی برای تربیت انسان تراز تمدن اسالمی براساس آرا شاخصه

مندی از خدمات  م، امانت، نشاط کار، عفت و بهرهتقویت دین، تقوا، پاکیزگی روح، عل از:
 .(73/6/5937) اجتماعی و ورزشی

اسالمی به وسعت تمدن جدید، مقیاس  جدیدگیری تمدن  جهت نگری و جامعیت: کالن
ها به گفتگو  عرصه ۀ. بر این اساس تمدن اسالمی در هم(73/۱/5966) فاضله است ۀجهانی و مدین

 رویارویینو برای استقالل داخلی و  یجدید و طرح ینگاه ۀدنبال ارائ و به( 5۱/57/5935) نشیند می
این اساس هر آنچه نیاز و ظرفیت امروز بشری است و در  . بر(95/1/5931) جدی با وابستگی است

مسائل تمدن اسالمی قرار  ۀدر زمر شده است،جدی به آن وارد  ۀطی ادوار مختلف آسیب و خدش
 .(95/7/5939) گیرد می

کردن آن بر  مندی از نیروی خرد و حاکم بهره به معنیآزاداندیشی  گفتگوی اجتماعی:
اصالت دانست و حق آن را در  روح و دون توان جامعه را ب آیا می ؛ اماتفکرات و اعمال انسان است

تمدن اسالمی نادیده گرفت؟ شاید بهتر باشد بگوییم ایجاد توان آزاداندیشی در سطح نخبگانی و 
های علمی برای تحقق تمدن بزرگ اسالمی و  گیری از مجاهدت تولید فکر و بهره امکان
اجتماعی و  گرایی فرهنگی و فاضله در صورتی ممکن خواهد بود که هم ۀگیری مدین شکل
جامعه باید به حدی از بلوغ و رشد  ،به عبارت دیگر داشته باشد؛ افزایی عمومی در جامعه وجود هم

بینی و  بسا الزم است روشن نقد و خردورزی مقاومت منفی نکند و چه ۀظربرابر منا برسد که در
اهلل  مطالبات عمومی و حقوق اجتماعی قرار بگیرد. به تعبیر آیت ۀتعهد در برخورد با مسائل در زمر

برای  (.59/55/5965« )ای جز مشاوره و مناظره نیست برای بیدارکردن عقل جمعی چاره»ای  خامنه
و تمام نهادهای علمی و حکومتی را به کار  هارت گفتگو را در جامعه تقویت کرداین کار باید م

کردن، پرداختن به  دادن، استدالل گرفت. دانشمندان ارتباطات مهارت گفتگو را شامل گوش
کاری و تساهل قرار مقابل محافظه ۀدانند. چنانچه عقالنیت را در نقط ها می سؤاالت و بیان ایده

و عموم  (73/۱/5966) یم تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه باید انجام بشودباید بگوی ،دهیم
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 ،نهادهای رسمی و غیررسمی در تربیت انسان آگاه و بااراده که باید در سرنوشت خود سهیم باشد
نقش دارند. اساساً انسان تراز انقالب اسالمی، انسانی است آگاه، بااراده و فعال که حضور اجتماعی 

البته هر موضوعی  ؛آورد حساب می یک تکلیف شرعی انقالبی و قانونی خود به بلکه ا حقتنه را نه
در یک سطح که مربوط به جامعه است، عمومی و در یک سطح که توسط متخصصان و صاحبان 

ها سطح  ایده ۀبسا در استخراج مسائل و موضوعات و ارائ شود، تخصصی است. چه فن ارائه می
سازی  الگوپردازی طراحی و  اما ایده ؛ضروری است و هممفید  هماجتماعی  برای زندگیعمومی 
پذیری  کارشناسان و صاحبان فن است. جامعه ۀعهد گرایی و اجتهاد بر نگری و نتیجه و کلیت

 ۀجمعی به این نکته دست پیدا کند که ما توانایی آن را داریم تا در هم ۀهمچنین باید در سطح اراد
« توانیم ما می» یعنی شعور عمومی برای درک شعار ؛ایی و استقالل داخلی برسیمها به خودکف عرصه

باید امروز درصدد ساختن تمدن خود » :ندای در این زمینه معتقد اهلل خامنه . آیت(53/3/5937)
 (.9/9/5965« )باشیم و باور کنیم که ممکن است

معی است که از دیدگاه تقویت فرهنگ کار ج ،پذیری یکی دیگر از مسائل مهم در جامعه
. (79/9/5935) رود امروزی ما به شمار می ۀهای اجتماعی جامع ای یکی از آسیب اهلل خامنه آیت

ها و استعدادها  افزایی توانمندی هم وحدت تعامل و ارتباط با دیگران و ۀگفتگوی مطلوب در نتیج
ترین موانع  شونت از مهمجویی و خ برتری خودمداری، ؛ بنابراین،و تضارب آرا محقق خواهد شد
د. همچنین باید توجه داشت فضای گفتمان اجتماعی باید امنیت و نرو گفتگوی مطلوب به شمار می

ای که امکان انتقاد سالم و آزادی بیان وجود داشته باشد. بدیهی  گونه به ،باشد داشتهآرامش خاطر 
ساز برای گفتگوی  های پیش یتاولو است نظارت و پشتیبانی نهادهای حکومتی و بسیج نیروها از

 متفکران نظران تولید علم و حضور صاحب بهمطلوب خواهد بود. گفتگوی مطلوب عالوه بر این 
تولید علم به خودکفایی  ۀای که درنهایت عقل جمعی ما را در عرص گونه است. بهنیازمند دینی 

 .(59/55/5965شود )اهم های موجود فر پردازی ایده سازی و جامعه برساند و شرایط برای تمدن
بندی این بحث باید گفت در صورتی عقالنیت و آزاداندیشی در سطح نخبگانی مؤثر  در جمع

تا امکان  شودو مفید خواهد بود که ظرفیت عقالنیت و خردورزی در سطح عمومی جامعه فراهم 
و قالبی های هیجانی  و کنششود و کالن ایجاد  بخش در سطح عالی گفتگوهای مستمر و رهایی

 د.نامکان کاهش یاب تا حد ،دنگیر که با خشونت و ناامنی فرصت آزاداندیشی را از جامعه می
اخالق کاربردی و الهی است. شاید  یکی از وجوه اخالق، گرا: گفتگوی اخالقی فضیلت

این موضوعی ای با توجه به قلمرو  اهلل خامنه بیان تعریفی جامع از اخالق براساس دیدگاه آیت
 ۀوار که ایشان در طرحاست اما آنچه اهمیت دارد این  ؛امری غیرضروری به نظر برسد شپژوه

آن بر  ۀگویی اخالق روح این کالبد است و سیطراند.  کردهتمدن اسالمی به اخالق توجه جدی 
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علم و اخالق در  ۀمالزم معتقد بهای  اهلل خامنه تمدنی گسترده است. آیت زندگیابعاد این  ۀهم
 د،ندان چنانکه انسان متفکر و نخبه را عالم به زمان خود می و( 79/9/35)هستند داندیشی آزاۀ حوز

شاید مناسب باشد تعبیر طبیب روحانی هم در . (5۱/9/93) دنده او را در مقام یک روحانی قرار می
و  اند اخالق در هم آمیخته چنانکه ایشان همواره علم و عقالنیت را با برده شود.کار ه ب زمینهاین 

 کنند. وجود یکی را در گرو دیگری بیان می
پردازی است. منظور  اسالمی، جامعه جدیدهای مهم در تمدن  یکی از مؤلفه پردازی:  جامعه
سازی است.  های منتهی به تمدن عرصه ۀحضور فعال عقل جمعی در هم پردازی، از جامعه
ه نقش مهمی دارد و هم یکی از اهداف عالی آن ب جدیدگیری تمدن  پردازی هم در شکل جامعه

پردازی  توان بخشی از رفتار جمعی و فضای عمومی جامعه را مصادیق جامعه رود. می شمار می
توان به عقل جمعی، ایجاد فضای انتقادی سالم، آزادی بیان، گفتگوی  از این نمونه می دانست.
ظران با عقل جمعی و ایجاد شرایط و ن گرایی نهادهای حکومتی و علمی و صاحب آزاد، هم

سازی  دینی و درنهایت تمدن ۀتولید علم و اندیش ۀهای مناسب برای مشاوره و مناظره دربار زمینه
 .(59/55/5965) دانست

 ؛سوی آن است حرکت بهحال اسالمی در  جدیدپردازی از اهداف عالی است که تمدن  جامعه
المللی باشد که  جهانی و بین ،ملی هاد یا مقیاس آننباش البته غایت و اهداف ممکن است آنی و آتی

در  .(5۱/9/5993) و رسیدن به تمدن اسالمی است (55/1/5939) یکی از غایات مهم، الگوشدن
برخی محورها مانند سهم فرد، جامعه، تفاوت الگوی تمدن اسالمی و غرب توجه باید به الگوشدن 
کند، پرداختن به این  ز دید آیت اهلل خامنه ای بیان میاما آنچه رسالت گفتگوی مطلوب را اشود؛ 

روشنفکران و علمای دین »آن به دنیاست و بار آن به دوش  ۀیابی به آن و ارائ الگو، چگونگی دست
 .(6/50/593۱) است« راستین
یعنی یک طرف  ؛آن است ۀکنند الگو و دریافت ۀدهند میان ارائه هدو طرف ۀالگو، رابط ۀوار طرح

دهنده، انقالب  تمدن اسالمی ارائه ۀوار الگو و طرف مقابل تأثیرپذیر است. در طرح ۀدهند ارائه
ها از اسالم است و  و تأثیرپذیری فکری ملت (55/1/5931) آن به دنیا ۀاسالمی و هدف، ارائ

 . غایت نهایی تمدن اسالمی تغییر باورها(9/7/5931) ها خواهند بود ملت ۀمخاطب آن هم
ها به اختیار خود با انتخاب خود با  تا ملت هاست الهی به ملت ۀکردن هدی عرضه»و  (70/57/593۱)

های  اندیشی مرهون آرمان این غایت (.6/50/593۱« )درست را انتخاب کننده تشخیص خود را
آن در قالب تمدن اسالمی به جهان در گام نهایی  ۀانقالب اسالمی ایران و روح اسالمی است و ارائ

 .(5۱/57/5935) یردگ قرار می
دین، عقالنیت، علم و اخالق از ارکان تمدن اسالمی به شمار  جدیدتمدن  ۀوار براساس طرح
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و هدف نهایی تمدن  (77/1/5935) . دین و زندگی به هم آمیخته است(79/9/5930) دنرو می
 .(79/9/5930) اسالمی ایجاد امت واحد اسالمی است

وظایف دینی فرد  ترین مهمر مقیاس جهانی را از اسالمی هدایت و اصالح د جدیدتمدن 
سرشار از معنویت و هدایت  جدیدای که جهان در تمدن  گونه . به(6/50/593۱) داند مسلمان می
های کالن که با اساس عالم  تمدن اسالمی با طرح جدی نهادها یا گزاره .(53/3/5937) خواهد بود

کردن تعارض و چالشی   روشن ها و استعدادها، ظرفیت برداری از د، بهرهنهستی و انسان سروکار دار
که با ایدئولوژی تمدن مادی غرب دارد و درنهایت الگوی عینی و عملی از تمدن اسالمی توان 

اهداف عالی  ۀبسا در زمر و چهاست یافتن به این مهم راهی طوالنی  تأثیرگذاری جهانی دارد. دست
مبدأ و کردن  ای برای ملموس اهلل خامنه رسد آیت دور تمدن اسالمی باشد. به نظر می ۀو آیند

و تمدن اسالمی را به چالش با  کنند میشرایط امروزی بشری تاکید بر مقصود تمدن اسالمی 
 ،های تمدن اسالمی در پرتو روح اسالمی د تا شالودهنکن های موجود دعوت می واقعیت
 (.95/7/5939) دنو اثرگذار باشبخش  نجات ،آفرین حیات

ها و  ظرفیتهستند. مسائل اساسی بشر همچنان پابرجا  شود که بدین ترتیب روشن می
تمدن مادی  ۀخورد و بشر امروزی فریفته و فریب اند شده  گرفته استعدادهای بشری نابجا به کار

سیری که تمدن مادی از م  نهابازخوانی این مسائل و حل آ هدرنهایت تمدن اسالمی ب .غرب است
پردازد. شاید بهتر باشد بگوییم مشکالت تمدن  می -یعنی دین و معنویت  -است آن را طرح کرده 

کار ه و آن را علیه دین ب کرددین خارج  ۀکه علم را از حوزاند  ت گرفتهئمادی غرب از آنجا نش
در سیاست و برای  بلکه گرفت. علم را نه برای نجات انسان و کشف حقیقت و معناداری زندگی

اومانیستی و استکباری  ۀها به کار گرفت و نخبگان علمی را برای تقویت بدن قدرتمندی دولت
توان استنباط کرد که مسیر تمدن اسالمی از الگوی  این اساس می ها به خدمت گرفت. بر دولت
 و در گام بعدی امت بزرگ اسالمی( 5۱/57/5935شد )ایرانی پیشرفت آغاز  - اسالمی

 جدیدتمدن  ۀوار . طرح(6/50/593۱داشت ) و درنهایت در مقیاس جهانی گام برشد  (7۱/3/5966)
 .(5۱/9/5993) تمدن جهانی و عالج دردهای انسان است اسالمی،

 ؛تمدن اسالمی است ۀاسالمی مسبوق به سابق جدیدتمدن  گرایی تاریخی و هویتی: تجربه
توجه  این سابقهبه ای  اهلل خامنه تمدنی که در عصر طالیی خود جهانیان را مبهوت خود کرد. آیت

 ایشان. (55/1/5939) دندان ترین معیار سرآمدی مسلمانان را برخورداری از علم می و مهم اند کرده
 - ی راصدرای ۀد ونقش فلسفندان را فهم و تفسیر هستی می جدیدیکی از موضوعات مهم در تمدن 

 .(5/9/5996) دندان در این زمینه مهم می -دارد بندی عقالنی  ارچوب و استخوانهکه چ
های  خود از گذشته تاکنون مرهون تالش زندگیتمدن اسالمی در طول  گرایی: نخبه
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اسالمی هم مرهون نخبگان  جدیدگذاری تمدن  پایهدنبال آن  به ( و55/1/39)است دانشمندان بوده 
اند. بدیهی  کرده روشنفکران راستین از آنها یاد ای با تعبیر اهلل خامنه است که آیتعلمی و دینی 
گیری از دانش جهانی و ابزارهای موجود نقش بسزایی در  مرکز ثقل بهره منزلۀ است دانشگاه به

 ،همچنان که مرکز علم است»"تواند  دانشگاه می .(70/6/593۱) عهده دارد اسالمی بر جدیدتمدن 
« دانش ۀمسئل»ای با طرح موضوع  اهلل خامنه آیت (.53/9/5999) ین و معنویت هم باشدمرکز د

افزاری تمدن که به متن زندگی و  ویژه در طراحی بخش نرم و رسالت نخبگان به (59/۱/593۱)
و سیاسی و جوانان  یو دیگر نخبگان فکر تادانظرفیت اسبه  (،79/9/5935) شود رفتارها مربوط می

 (.59/۱/593۱؛  79/9/5935کنند ) میتوجه 
علمی با توجه به  ۀتعریف جامع از جامع ۀارائ با توجه به آنکه گیری جامعۀ علمی: شکل

ای است که در آن به دو بخش  توان از یک منظرگفت جامعه می ،ممکن نیست هااختالف نظر
های علمیه و  ا و حوزهه افزاری توجه کافی و بنیادی شده باشد. اگر دانشگاه افزاری و نرم سخت

پژوهشی و خدماتی مرتبط با این -وپرورش و سایر نهادهای آموزشی مراکز علمی مانند آموزش
فرهنگ و  ۀافزاری آن مرتبط با جامع بخش نرم ،علمی بدانیم ۀافزاری جامع نهادها را بخش سخت
برای ما  علمی را ۀهای اجتماعی و دیگر مقوالتی است که هویت جامع آداب و رسوم، سنت

فاضله و رسالت مراکز علمی  ۀای تمدن اسالمی را از مصادیق مدین اهلل خامنه . آیتکنند مشخص می
بر جایگاه  ایشانکید أ. ت(79/9/5935) دانند را در تمدن اسالمی بسیار مهم و حیاتی می

ان آموز آن است که دانش دلیل توجه است و این امر به وپرورش در تمدن اسالمی قابل آموزش
وپرورش مقدم بر هر  ریزی تمدن اسالمی برمبنای آموزش سازان کشور خواهند بود و شالوده آینده

شرط (. 59/7/5939) جا درست بشود اینجا را درست کنید تا همه» د:نفرمای چیز است. ایشان می
علمی چه در  ۀ. جامع(95/7/5939) درپی است علمی رویش و نوشدن پی ۀدوام و پویایی جامع

 توانیم سازی مفهوم ما می عمومی و چه در سطح عالی باید توان خود را برای نهادینه سطح
اجتماعی  افزایی فرهنگی و هم ۀجمعی و ایجاد زمین ۀیعنی عزم و اراد به کار گیرد؛ (53/3/5937)

و طراحی یک تمدن » ها نبهج ۀاحساس مسئولیت برای ایجاد تحول در هم برای استقالل داخلی و
 (.5۱/57/5935) اسالم است ۀها برمبنای تفکر و اندیش عرصهۀ پیشرفته در همجدید و 

علمی فعال و کارا چنانکه از این تمدن انتظار  ۀیافتن به تمدن اسالمی و ایجاد جامع برای دست
اهلل  آیت دارد.توجه به نسل جوان و جایگاه آنها در تحوالت اجتماعی اهمیت بسزایی  ،رود می

و در  اند موتور حرکت تحوالت اجتماعی و سیاسی تصریح کرده منزلۀ جوانان به ۀلای بر مسئ خامنه
 کنند رهیافت تحقق تمدن اسالمی تأکید میمنزلۀ  تربیت جوانان به ۀتربیت انسان بر مسئل ۀمقول زیر
(73/6/5937). 
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خ ها پاس ترین متن یکی از مهم اند، شده  اسالمی مطرح جدیدتمدن  ۀبین مباحثی که دربار
پردازی است. ایشان  های نظریه کرسی ۀحوزوی دربار متفکرانجمعی از  ۀای به نام اهلل خامنه آیت

نهادهای  ۀجانب های گفتگوی آزاد، فضای انتقادی سالم و بسیج همه ضمن تأکید بر ایجاد زمینه
علمی براساس گفتگوی  ۀگیری جامع های علمیه در شکل بر رسالت حوزه ،علمی و حکومتی

بر د. در این نامه ندان می جدیدپردازی در تمدن  و آن را از ضروریات ایده اند تصریح کرده مطلوب
های علمیه در تولید  ها و نقش حوزه گیری گفتگوی مطلوب در حوزه امکان طراحی الگوی شکل

 ۀعلمی ۀشورای مدیریت حوز اند کردهازجمله پیشنهاد  .(5۱/9/5993) دینی تأکید شده است ۀاندیش
در علوم مختلف مانند فقه، اصول، فلسفه،  ،حوزه ۀبرجست پژوهشگرانو  تادانبا مشارکت اسقم 

و در بالندگی آن سهیم باشند. یکی از نکات مهم در  وارد شوندسایر موضوعات  کالم و تفسیر و
 کردن دینی با جامعه و فعال متفکرانهای علمیه و  پردازی و ارتباط حوزه این نامه تأکید بر جامعه

زندگی به هم  جامعه است. این به معنای آن است که دین و ینهضت پاسخ به سؤاالت نظری و عمل
. حوزه در بطن جامعه باید حضور داشته باشد و با ایجاد ارتباط و گفتگو با جامعه وارد اند آمیخته
های  اصلی نامه به ضرورت ایجاد کرسی ۀکه مسئل آنجا از .تولید شود خالقیت و ۀعرص
ۀ پردازی در فضای حوزه منوط به ایجاد روحی رسد نظریه به نظر می ،استمربوط پردازی  هنظری
دینی، پرداختن به مسائل مختلف، ایجاد امکان ارتباط با اقشار  متفکرانهمگرایی  افزایی و هم

دینی است. بر  ۀبراساس اندیش از شرایط موجود نرفت رونیمختلف جامعه و آمادگی برای اجتهاد و ب
های  ایجاد تحوالت مهم در حوزهبه  ،پردازی به همان اندازه که مهم و حیاتی است ن اساس نظریهای

است.یکی  نیازمند نظران گرایی علمی میان صاحب اجتماعی و سیاسی و ایجاد مهارت گفتگو و هم
 ۀنو ایجاد زمی  نهاپاسخ علمی و کاربردی به آ ،علمی استقصای مسائل از جامعه ۀاز مصادیق جامع

 .(59/55/5965) اجتماعی است زندگیهای  عرصهۀ خالقیت و تولید در هم
به اسالمی برای رسیدن به مقصود مطلوب خود  جدیدتمدن  تعامل با دانش جهانی:

تمدن اسالمی گذشته، توجه به تولید فکر و پرورش  ۀاست. عالوه بر ابزار تجربنیازمند ابزارهایی 
ترین موضوعاتی است که  دانش جهانی یکی از مهم ۀمسئل ینیروی انسانی و اصالح ساختارها

های تجربی بخشی از  گیرد. از یک سو دانش با آن قرار می رویاروییاسالمی در  جدیدتمدن 
های  دانش دیگر، و ازسویاست حیات علمی و تاریخی جهان معاصر را به خود مشغول کرده 

معنویت را ندارند و چه بسا آنها را طرح  تجربی توان درک مسائل جدی عالم هستی و پرداختن به
بر  کنند بلکه نمی تنها نفی  ای دانش جهانی و ابزارهای موجود را نه اهلل خامنه دانند. آیت یا منتفی می

. این دیدگاه بیانگر آن است که تمدن اسالمی کنند میتأکید  «برپاکردن تمدن اسالمی»برای  هاآن
قرارگرفتن در معرض انتخاب و تشخیص باید قوی و پرتوان باشد و الگو و  منزلۀ شدن به برای ارائه
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 رویاروییاما تفاوت تمدن اسالمی با تمدن غرب در  با تمدن غربی را داشته باشد؛ رویاروییتوان 
رسد  اسالمی در چالش با غرب چیست؟ به نظر می جدیدبا عالم هستی چیست؟ کاربست تمدن 

درک مسائل اساسی انسان و نظام هستی و پاسخ تجربی چالش اصلی تمدن مادی غرب، ضعف در 
آن به دنیا در پیش گرفته  ۀو محدودنگر به مسائل عمومی بشر امروزی و رهیافتی است که برای ارائ

است. باید گفت تمدن غرب از ابزار علم و ساختارهای جهانی مرتبط با تمدن غربی برای 
با بحران هویت و ازخودبیگانگی  را نسان امروزیکشورگشایی و تسلط بر جوامع استفاده کرده و ا

گیری از  اسالمی، بهره جدیدترین تفاوت و تمایز تمدن  مهم دلیلاست. به همین  کردهرو  رودر
ای در دیدار با  اهلل خامنه آیت جهان و حراست از ناموس هستی است. ۀاسالم برای فهم جهان، ادار

ریزی تمدن اسالمی را با  دین و اسالم و پایه ۀدربار گفتگو ی،سران نظام و کنفرانس وحدت اسالم
د و جایگاه تعامل و تقابل تمدن اسالمی با ندان روح اسالمی و روح معنویت رسالت مسلمانان می

امروز نوبت اسالم امروز نوبت  .امروز نوبت ماست» . به باور ایشانکنند  تمدن غربی را روشن می
. تمدن (6/50/593۱« )ریزی کنند نوین اسالمی را شالودهن است که با دست خود تمدن انامسلم

 ای تمدن اسالمی مطالبه ۀاستعمار و کشورگشایی و تجاوزطلبی ندارد. مطالب ااسالمی هیچ نسبتی ب
اسالم و  ۀالهی به جهانیان، وظیف ۀکردن هدی راه و عرضه ۀها خواهد بود و ارائ درونی و ازجانب ملت

 .(6/50/593۱) تمسلمانان و تمدن اسالمی اس
نرمش »جهانی در شرایط موجود براساس اصل  ۀاسالمی با جامع ۀشاید بتوان گفت تعامل جامع

است. نرمش قهرمانانه درواقع یک اصل مهم و اساسی اسالمی است که با منطق عقل و  «قهرمانانه
 ای: اهلل خامنه آیت یخوانی و مطابقت دارد. براساس آرا  ( همعبیت ) اهل ۀهای وحیانی و سیر آموزه

منظور آن که سالک  یافتن به مقصودات به نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست»
کند به هر شکل و به هر نحوی  های گوناگون و متنوع اسالمی که حرکت می سمت آرمان اهلل به الی

 (.73/6/5937« )های متنوع استفاده کند برای رسیدن به مقصود هست باید از شیوه
گرایی با  در گفتگوی مطلوب اثربخش و هممهم یکی از مسائل  گرایی و تفکر خالق: واقع

 ۀیافتن به این شاخص دستکه است. بدیهی است  ، تفکر خالقبشری ۀهای جامع مسائل و واقعیت
و  ها های امروز بشری و بازخوانی رهیافت اسالمی در گرو فهم نیازها و ظرفیت جدیدمهم در تمدن 

این اساس افق تمدن  بر .اند هایی است که درنهایت در آفرینش شرایط موجود سهیم بوده ایده
مسیری که چه بسا دور باشد اما آیا مبهم و  ؛المللی و جهانی است اسالمی افق بین

اساساً آیا قرارگرفتن تمدن اسالمی در جایگاه الگوی جهانی  هست؟هم  ناپذیر یدسترس غیرقابل
 شود که معلوم می ،ی و سریع خواهد بود؟ براساس آنچه از تمدن اسالمی ارائه شدامری اتفاق

مسلمانان و  ۀهای وحیانی و تجرب تمدن اسالمی با توجه به ماهیت اسالم و آموزه ۀپرداختن به اید
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. شرط تحقق این (95/7/5939) است «روشن»های امروزی بشر امری ضروری، ممکن و  واقعیت
اندیشی و قرارگرفتن در مسیر عقالنیت و آزاداندیشی است و یکی از  جر و جزمایده آزادی از تح

نگری و پرداختن به مسائل اصلی و حیاتی بشر است. نتیجه آنکه  واقع ،الزامات مهم در آزاداندیشی
 ،کند یافتن به اهداف عالی که این تمدن برای آن تالش می تمدن اسالمی و دست ۀشرط دوام اید

ۀ تصویری روشن از آن به جامع ۀدرپی است که شرط دوام تمدن و سبب ارائ پی رویش و نوشدن
بودن و دشواربودن فرایند  ای بر طوالنی اهلل خامنه . تصریح آیت(95/7/5939) بشری خواهد بود

و نمودی از تفکر خالق در این  جدیدتمدن  ۀگرایی اید واقع ۀتحقق اهداف تمدن اسالمی هم نشان
انقالب  ند از:ا در این تفکر فرایند تمدن اسالمی در گام تعریف شده است که عبارت .زمینه است

. بر این اساس (75/3/5960) اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، کشور اسالمی، دنیای اسالم
و  (55/6/5999است ) «انقالب اسالمی یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی» توان پذیرفت که می

یابی به تمدن  . دست(5۱/9/5993) خواهد بود جدیدتمدن  ۀب زوال اندیشانحراف در آن سب
گیری، اصالح مرتب خطاها و  نکردن مسیر و جهت اسالمی ازطریق استقامت و پایداری دینی، کم

 .(75/3/5960) نقدپذیری ممکن خواهد بود
 یکی از اصول مهم در گفتگوی مطلوب آزادی از عقاید خودباوری و دوری از تقلید:

همچنان در  ،های جدیدی که دارد رویش با وجودعلم جدید  .قالبی و خودمداری است
و  کنند را نفی میمراتب و حقایق هستی  ۀعلوم جدید هم ؛ زیرابرد اندیشی و تحجر به سر می جزم

را به چالش بکشد با استفاده از ابزارهای دانش تجربی و حیات تکاثری   نهاچنانکه یک دیدگاه آ
های  بر علوم انسانی برخاسته از نگرش ،و ابزارهای مادی است جدیدهای  لب فنوریکه در قا
کنند. تمدن اسالمی شرط  رقابت خارج می ۀصحن ها را ازنو آ وم آوردهمدار هج شناسی دین معرفت

یکی از اصول مهم برای تولید  منزلۀ بهاجتهاد و بر  داند درپی می های نو و پی دوام خود را رویش
 کند. تأکید می ،وحی برخوردار باشد ۀنی الزم و خردورزی که از پشتوانعلم دی

جهت خودباوری دینی و استقالل داخلی بسیج  تمدن اسالمی، اراده و همبستگی جمعی را در
افزاری تمدن اسالمی گام  کند و با تغییر در متن زندگی و اصالح رفتارها در راستای نهضت نرم می
آنها را برای  «توانیم ما می» خواند و با شعار به مجاهدت دائم فرامی هوادارانش را دارد. برمی

خالقیت و  برایرویارویی با مشکالت و حوادث جدید آماده و انگیزه و پشتکار الزم را 
ای  اهلل خامنه کند. افت جدی در این مسیر تقلید است که آیت پی فراهم می در های پی ینشرفآ

دانند. تلقی اینکه این دیدگاه تعامل با  اسالمی حیاتی می جدیددن دوری از آن را برای ساختن تم
با توجه به آنچه پیش است، ورزی شده  غرض ودانش جهانی را نفی کرده یا اساساً دچار سوگیری 

 .نادرست خواهد بود ،تعامل با دانش جهانی بیان شد بارۀای در اهلل خامنه دیدگاه آیت ۀاز این دربار
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بودن اصل  ورزی در طرح این دست مباحث و منطقی غرض نداشتنشان بر تصریح ای ،ازسویی
خودباوری بیانگر آن است که تقلید در مواردی که در عسر و حرج بوده و تبعیت و فراگیری 

و چنانچه غیر است جایز  ،شود های موجود سبب استقالل داخلی و برپاشدن تمدن اسالمی می دانش
و مسیر تمدن  ودش انانخطرافتادن کیان اسالم و مسلم و به گانگانبیو سبب تسلط کفار و  اشداین ب

 دهند شدت از آن پرهیز می جایز نیست و ایشان به رو کند، روبهاسالمی را با کندی و رکود 
(79/9/5935). 

: 5967)اسالمی، « گیری داوری و خرده: »ند ازا که عبارت داردنقد دو عنصر  تفکر انتقادی:
نقد سازنده نقدی است که به ». (95: 5967)اسالمی، « گیرانه داوری خرده»د یعنی نق (؛ بنابراین،59

های خود را برطرف کند و رفتار و عملکرد خویش را  کند تا عیب شخص موردانتقاد کمک می
درستی مورداستفاده قرار گیرد نقدی سازنده  هر نقدی اگر به(. »99: 5967)اسالمی، « بهبود بخشد
نقدپذیری یعنی تحمل نقدهای دیگران هرچند که ناحق باشد و » (.91: 5967می، )اسال« خواهد بود

ترین  . مهم(57۱: 5967)اسالمی، « ای توأم با شرح صدر کامل شنیدن سخن هرکس با هر انگیزه
مهار  ،داشتن ند از: پرهیز از نقد خود را مقدما اصول اخالقی موردنیاز برای مؤثربودن نقد عبارت

پرهیز از  ،تفکیک رفتار از فرد ،انتخاب زمان و مکان مناسب ،استفاده از زبان مناسب ،ها انگیزه
ای در این  اهلل خامنه . آیت(599: 5967)اسالمی،  گذاری و همدلی هدف ،تعیین معیارها ،گویی کلی

یا انتقاد را به کاالی قاچاق  نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت و نقد و» :ندزمینه معتقد
 (.59/55/5965« )امری تشریفاتی تبدیل کرد

 هایی برای ارائۀ شاخص الگوی گفتگوی مطلوب پيشنهاد

 دینی باشد ۀدانشگاه پیشرو در این مباحث باشد و مرکز ثقل تولید علم و اندیش. 
 گفتگوی مطلوب یکی از الگوهای شایسته گفتگوی ادیان است  الگوی ۀبرای ارائ

از  )ع(بیت  و اهلاست بوده  )ع(پیشوایان معصوم و امام رضا  ۀآن در سیر ۀکه سابق
توحیدی و تمدن اسالمی بهره بردند. در  ۀکردن اندیش این فرصت برای جهانی

فهم و تفسیر هستی و بیدارکردن عقل  ۀگفتگوی ادیان امکان بحث و مناظره دربار
 جمعی و بازگشت به معنویت وجود دارد.

 جهانی و بازگرداندن  ۀزا باشد و نجات جامع درونگرا و  گفتگوی مطلوب برون
 کرامت انسانی در محور آن قرار گیرد.

 و  شوداجتماعی و سیاسی فراهم -ها و بسترهای فرهنگی برای گفتگوی مطلوب زمینه
مدیریت گفتگوی آزاد و تفکر انتقادی و  برایدینی  متفکراننظران و  از صاحب
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 شود.های مختلف ایجاد  ر عرصهعلمی د ۀو جامعشود خالق بهره گرفته 
 نظران و  جوان، صاحب متفکراننسل جوان،  یها از توانمندی استعدادها و ظرفیت

نو و انقالبی حمایت و  ،های خالق و از اندیشه شودبرداری  نخبگان بیشتر بهره
 شود.پشتیبانی 

 ارچوب دروس معارف اسالمی با رویکرد تربیت انسان تراز انقالب اسالمی و هچ
 شود.پردازی اصالح و بازنویسی  سازی و جامعه های تمدن اندیشه

 آزاداندیشی خالقیت و تولید در نظام آموزش و  ۀعقالنیت و خردورزی به شیو
 شود.پرورش نهادینه 

 پردازی و اجتهاد  های گفتگوهای اجتماعی برای استخراج مسائل ایده از ظرفیت
 .استفاده شود

 ای و جهانی تنظیم و  گفتگو در مقیاس ملی، منطقهآمایش  جدیدتمدن  ۀوار در طرح
 شود.افزاری مرتبط با آن پیوست  افزاری و نرم های سخت سازه

 ۀبخشیدن به مسئل الهی و مهدویت برای عینیت یسازی انبیا از الگوی تمدن 
 شود.برداری کاربردی  بهره جدیدآزاداندیشی و گفتگو و طراحی تمدن 

  

 گيری نتيجه

اسالمی مرهون تفکر انقالب اسالمی است. انقالب اسالمی حرکتی در  جدیدسازی  تمدن
های  کند. یکی از آرمان ها و اهداف متعالی خود تالش می مقیاس جهانی است و برای تحقق آرمان

 ۀدینی و معنویت به بشر امروزی است. این خواسته در نتیج ۀاندیش ۀعالی انقالب اسالمی عرض
ناب اسالم محمدی در انقالب اسالمی ایران محقق شد  ۀاندیش مینی وجمعی و رهبری امام خ ۀاراد

ایرانی -و در شرایط امروزی ایران اسالمی تمام توان خود را برای فهم و کاربست الگوی اسالمی
 جدیداما افق حرکت آن برای جهانیان است. برای تحقق فرایند تمدن  برد؛ پیشرفت به کار می

های حیاتی  گفتگو و آزاداندیشی از اولویت ،نقالب اسالمی استهای ا اسالمی که غایت آرمان
تولید علم دینی و پرورش انسان  مسیراست. آزاداندیشی در گرو رهایی از تحجر و قرارگرفتن در 

آزاد و خالق برای  ،عالم به زمان است. گفتگوی مطلوب نوعی عقل جمعی، تفکر انتقادی سالم
گفتگوی مطلوب باید تحوالت جدی  ۀاست. برای ایجاد زمین های مناسب بشر امروزی یافتن پاسخ

 ،کل جامعه تسری پیدا کند خردورزی به ،فردی و اجتماعی شکل بگیرد زندگیهای  عرصه ۀدر هم
افزایی  نهادهای علمی و فرهنگی و حکومتی هم ،نقادی و گفتگوی اجتماعی تقویت شود ۀروحی
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تولید علم، اجتهاد و پرورش انسان را داشته  ۀدینی دغدغ متفکران نظران و و صاحبباشند داشته 
با محور  پژوهشباشند و از رویکردهای تقلیدی و جزمی و خودمحوری و تخریب بپرهیزند. این 

های  دیدگاه ،آزاداندیشی ۀهم مسئل اسالمی و جدیدتمدن  ۀای که هم دربار اهلل خامنه بیانات آیت
 کرده است. ع را بررسیاین موضو دارند، برجسته و کاربردی

 

 

 منابع

 ( اخالق نقد، دفتر نشر معارف.5967اسالمی، حسن :) 
 5930/09/79 المللی بیداری اسالمی بیانات در اجالس بین 
 5935/09/79 بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 

 5965/09/09بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی 

  5931/01/95 جماعات مساجد استان تهرانبیانات در دیدار ائمه 

 5931/01/55 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 
 593۱/50/06  س وحدت اسالمىبیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفران 

 593۱/57/70 بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 
 های علم و فناوری ها، مراکز رشد و پارک پژوهشگاهها،  بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه 

593۱/06/70 
 5930/09/79 المللی بیداری اسالمی بیانات در اجالس بین 

  5939/07/59معلمان و فرهنگیان سراسر کشوربیانات در دیدار 
 5937/06/73بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 
 5937/07/56 هنگیانبیانات در دیدار جمعی از فر 
 5937/07/55 بیانات در دیدار جمعی از مداحان 
 5935/09/79 بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 
 5935/01/77 ها بیانات در دیدار اساتید دانشگاه 
 5967/07/77 بیانات در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی 
 5960/03/75 بیانات در دیدار کارگزاران نظام 
 5960/07/57  بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلَّای رشت 
 93/09/5۱ بیانات در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 
 5996/09/05 ی بزرگداشت مالصدرا پیام به کنگره 
 5999/09/53 بیانات در دیدار جمعی از پرستاران 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3145
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3145
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32587
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32587
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26342
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24552
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24552
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22515
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22443
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22443
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20729
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3175
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3175
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10881
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10881
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3064
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3064
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2947
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2852
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2852
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 5999/06/55 آموزان و دانشجویان بیانات در دیدار جمعی از دانش 
 5931/09/76 بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان 
  5931/07/09 با رهبر انقالب« مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»دیدار اعضای شورای عالی 

 593۱/0۱/70 بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان 

 593۱/0۱/59 ها بیانات در دیدار اساتید دانشگاه 

 5939/07/95 السالم سداری امام حسین علیهبیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پا 
 5937/03/53 بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 

  دیداراعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با رهبر بیانات در
 5935/57/5۱نقالبا

 5935/01/77 ها بیانات در دیدار اساتید دانشگاه 

 5967/07/77بیانات در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی 

 5961/06/70 بیانات در دیدار مردم شاهرود 
 5993/09/5۱ حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه بیانات در جمع اساتید، فضال و طالب 

 5993/03/57 بیانات در دیدار کارگزاران نظام 

 73/۱/5966 بیانات در سالروز عید سعید مبعث  
 های آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد کرسی پاسخ به نامه جمعی از دانش 

 5965/55/59پردازی ظریهن

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2731
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30199
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26468
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22126
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22126
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22126
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20729
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3175
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3175
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3366
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3366
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8290
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8290
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 کشمیر هایجنبش بر ايران اسالمی انقالب تأثیر

 5صفورا سليمانی   

 7اصغر فروغی ابری  

 9پایندهعظيمه   

      چکيده

 مردم بين و ایران در تنهانه آن، اسالمی و بلند اهداف و هاآرمان و ایران اسالمی انقالب
 اسالمی ملل بين در خصوصبه و جهان سطح در است، کرده ایجاد زیادی تحوالت و آثار ایران

 ایدئولوگ و معمار رهبر،( ره)خمينی امام هدف. است داشته همراه به زیادی نتایج و آثار نيز
-تمدن و جهانی هدف این. بود ابعاد تمامی در محمدی ناب اسالم احکام اجرای اسالمی، انقالب

 این راستا، این در. است داشته همراه به زیادی نتایج و آثار نيز کشمير در اسالمی، انقالب ساز
 هایجنبش بر تأثيراتی چه ایران اسالمی انقالب» سؤال به گوییپاسخ با که است آن بر پژوهش
 زندگی پيشينۀ و خمينی امام شخصيت رسد،می نظر به چنين» فرضيۀ «گذاشت؟ کشمير
 منطقه این در اسالمی بيداری و کشمير فرهنگی تحول در اسالمی انقالب آن دنبال به و ایشان
-می موضوع این بررسی به فرضيه این اثبات ضمن تحقيق هاییافته. «است بوده مؤثر بسيار

 .پردازد
 .اسالمی بيداری جنبش، کشمير، خمينی، امام اسالمی، انقالب: هاکليدواژه

 

                                                           
 mahdnoor7905@gmail.com، 33790299312  فارس، خليج رشته ارشد کارشناس-7
 39791399793 اصفهان، دانشگاه تاریخ، گروه علمی هيئت عضو و دانشيار-2
  اصفهان، دانشگاه اسالمی ایران تاریخ ارشد کارشناس اسالمی و آزاد دانشگاه امام وصایای درس مدرس-9

ahoo.com@y97apayandeh، 33793941299 

mailto:apayandeh31@yahoo.com
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 مقدمه

 یک دارای اما قومی هایتفاوت با مردمی از اسالم جهان شرقی الیهمنتهی در ایمنطقه کشمیر
 سبب دالیلی اما شد؛ العبورصعب منطقۀ این وارد سختیبه اسالم دین. است شده تشکیل واحد دین
 در ایرانیان از گروهی را اسالم دین. باشد عمیق بسیار منطقه این در اسالم دین تأثیرگذاری که شد

 به ایویژه خاطر تعلق اسالم، به عالقه بر عالوه کشمیر، مردم که طوری به دادند؛ گسترش کشمیر
 راستا این در. دارند( ره)امام شخصیت و خمینی امام خاندان و ایرانی سادات خصوصبه ایرانیان،
 بر هاگذاری تأثیر این دلیل اما. گذاشت کشمیر هایجنبش در ایویژه تأثیر نیز اسالمی انقالب
 شده پرداخته آن به آن، ویژۀ اهمیت دلیل به و است حاضر پژوهش موضوع کشمیر هایجنبش
 .است

 کشمير جغرافيایی موقعيت

 که است هند قارۀشبه غربی شمال در خیزحاصل و کوهستانی ایناحیه( kashmir) کشمیر
 کشمیر مساحت. هیمالیاست هایدامنه در واقع «جلم» رود و «شامبا» هایدره شامل

 نواحی. است شده برآورد نفر میلیون57 بر بالغ 7057 سال در آن جمعیت و است کیلومتر777799
 پایتخت که سرینگر آن شهر ترینبزرگ و بالتیستان جاگیر، پونچ گیلگیت، الداخ، آن معروف
 در مردم بیشتر شغل. است شده شناخته زمستانی پایتخت بیشتر نیز جامو شود،می محسوب تابستانی
 معین،) است منطقه این محصوالت از لبنیات و چای توتون، ذرت، برنج، و بوده کشاورزی کشمیر
 محصوالت فروش کشاورزی، کشمیر، مردم آمد در اصلی منبع واقع در(. ذیل کشمیر:  596۱

 لحاظ از(. 79: 5960 سیدناصری،. )است باغبانی و کاریصیفی ابریشم، کرم پرورش جنگلی،
 از که است گرفته قرار هند قارۀشبه شمال در آسیا جنوبی نواحی در کشمیر سیاسی، جغرافیای
 با جنوب از و پاکستان کشور با غرب از و افغانستان با غربی شمال از چین، کشور با شرق و شمال
 منطقه این در نیز قراقروم نظامی-ارتباطی شاهراه. است مرزهم هند پنجاب و پرادش هیماچال ایالت
 هند قلمرو در که -کشمیر و جامو ناحیۀ دو از شودمی نامیده کشمیر امروزه که سرزمینی. دارد قرار
 و دارد قرار پاکستان قلمرو در که - آزاد کشمیر و – است سرینگر شهر آن مرکز و دارد قرار
 نشین مسلمان منطقۀ شش به کشمیر و جامو ایالت. است شده تشکیل – است مظفرآباد آن مرکز
 (.79: همان) است شده تقسیم

 قومی، هایتفاوت وجود با آن مردم و است شده واقع اسالم جهان شرقی الیهمنتهی در کشمیر
 هند، قارۀ در کشمیر و جامو هایایالت آمارها اساس بر که طوری به هستند؛ واحد دین یک دارای
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 9 و هندو درصد 90 مسلمان، منطقه این در مردم درصد 9۱. دارند را مسلمان درصد باالترین
 دین پیرو مردم درصد 3۱ حدود کشمیر منطقۀ خود در ولی هستند؛ هابودایی و هاسیک درصد
 (.79: همان) هستند اسالم

 کشمير تاریخی پيشينۀ

 پیش سال هزار 1000 به کشمیر منطقۀ در انسان سکونت قدمت آمده،دستبه شواهد اساس بر 
 بن حجاج داماد که بود میالدی 957 سال در باراولین ولی گردد؛می بر( ع) مسیح حضرت میالد از

 محمود سلطان بعد سال 900. آورد در اسالم قلمرو جزو را آنجا قاسم بن محمد نام به ثقفی یوسف
 مردم مقاومت با ولی بیفزاید خود قلمرو به را منطقه آن کرد تالش لشکرکشی نوبت دو در غزنوی
 نیفتاد منطقه این تصرف اندیشۀ به کسی هاسال تا پس آن از و ماند ناکام زمستان فرارسیدن و منطقه

 (. 95 ،90: همان)
 به معروف عبدالرحمن الدین اشرف سید کوشید، منطقه این در اسالم تبلیغ به که کسیاولین

 حکمران اولین و شد وارد کشمیر در سرینگر شهر در میالدی 597۱ سال در او. بود شاهبلبل
 بر میالدی 5979 – 5970 هایسال فاصلۀ در او. بود الدینصدر اسالمی نام با چان دین هند مسلمان
 الدینشمس را خود بعدها که- میر شاه را هاهندو حکومت به نهایی ضربۀ. راندمی حکم منطقه این

 در هاسلطان حکومت واقعی بنیانگذار را او بتوان شاید رو این از آورد؛ وارد بعد سال 9 نامید،
 گروهی الدین،قطب سلطان دورۀ در ق.ه 999 سال در(. ۱5: 5997 حسین، الطاف) دانست کشمیر

 بود؛ همدان شاه به معروف همدانی سیدعلی آنها ترینمهم که آمدند کشمیر به ایران اهل سادات از
 دین احکام از بسیاری و گذاشت کشمیر منطقۀ فرهنگی و اجتماعی زندگی بر عمیقی تأثیر او

 گذشت از پس همدانی میرسیدعلی های فعالیت تأثیرات. داد آموزش مردم و دربار به را اسالم
 (.۱1و۱۱: همان) خوردمی چشم به کشمیر در چنانهم سال 900

 اسالم دین تبلیغ برای همدانی کاروان همراه نیز   «موسوی صفوی سیدحیدر» خمینی، امام جدّ
: 5937 پسندیده،) کردند ایفا کشمیر در اسالم دین گسترش در مؤثری نقش و شدند کشمیر عازم
 احمد، سید اینکه تا داشت ادامه ایشان فرزندان وسیلۀ به هند در اسالم دین تبلیغ روند(. 713-797
 گزید اقامت خمین در و کرد سفر ایران به ش.ه5759/ ق.ه571۱ سال در( ره) خمینی امام جدّ
 (.59: 5ج ،5960 ستوده،)

 در را پارسی زبان اسالم، دین تبلیغ بر عالوه که بود کسی العابدینزین سلطان ، آنها از پس 
 سالهای آغازین در یعنی بعد سال 100 تا زبان این. کرد معرفی دربار و مردم رسمی زبان کشمیر
 داد اردو زبان به را جایش میالدی 5306 سال در اینکه تا بود کشمیر رسمی زبان بیستم، قرن
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 (. 577:  5997 حسین، الطاف)
 سیاسی هویت و دارد مستقل کشور 30 از باالتر جمعیتی و کشور 96 از بیش وسعتی کشمیر

 سرزمین این. است کرده حفظ میالدی سال5169 تا مسلمانش و هندو هایملکه و شاهان با را خود
 بود نقاشی و شعر و ادبیات هنر، فرهنگ، دانش، مرکز و سانسکریت بزرگ دانشمندان خانۀ هاسال
 کشور با منطقه این ناگسستنی پیوندهای واسطۀ به نیز و دلیل همین به شاید(. 711 ،71۱: همان)

 اتخاذ با و دوم جهانی جنگ از پس آباد و بزرگ منطقۀ این ولی مینامند؛ صغیر ایران را آن ایران،
 تبدیل سیاسی هایحساب تسویه و مذهبیقومیتی هایجنگ برای محلی به مغرضانه هایسیاست
 در را سعودی عربستان ازجمله غیرهمسایه کشورهای پای رد توانمی کشمیر بررسی با امروز. شد

 (.5/57/5939 :سایت به مراجعه تاریخ ،basirt.ir باقری،) دید مسلحانه نظامیشبه گروهای تجهیز
 و خشونت آمار کشمیر، مردم بین در مذهب در تفاوت وجود با میالدی بیستم قرن اواسط تا

 معروف منطقه آن بزرگ شاعران اشعار بین در زمین روی بهشت به کشمیر. بود کم بسیار درگیری
-می تأیید مهر ادعا این بر بودند، دیده خشونت و درگیری آغاز از پیش را آنجا که کسانی و بود

 جنگ دامنه شدنکشیده و بزرگ هایقدرت میان جهانی دوم جنگ آغاز با آرامش این ولی. زدند
 خود مستعمرۀ را هندوستان پیش چندی تا که انگلستان. شد تالطم دستخوش شدتبه آسیا قارۀ به
 در خود برای محکمی پای جای چنانهم ای،تازه هایسیاست اتخاذ با کرد تالش شناخت،می

 بحران و جنگ آتش تا کرد تالش غیرمنطقی هایمرزبندی ایجاد با روازاین. کند حفظ منطقه
 کشورهای هایبندیتقسیم در شودمی را بریتانیا هایتالش نمونۀ. بماند روشن خاورمیانه در همیشه
 مالحظات از یک هیچ آن در که هامرزبندی این. دید خاورمیانه و هند قارۀشبه منطقۀ مختلف
 متعددی درگیرهای و هاجنگ باعث بعدها بود، نشده گرفته نظر در جغرافیایی و اجتماعی سیاسی

: 599۱ مهدوی، هوشنگ) کرد اشاره کشمیر بحران به توانمی آن جملۀ از که شد مناطق این در
 (. 937-935: 5996 کوثری، و 937-93۱

 شد داده وعده درگیر مناطق مردم به آتالنتیک، منشور طبق جهانی، دوم جنگ پایان از پس
 کهاین از پس که بود این داد رخ چه آن واقع در ولی. بود خواهند آزاد ملتی جنگ، پایان در که
 شناخته رسمیت به پاکستان استقالل جناح، محمدعلی هایتالش با هند، قارۀشبه و آسیا قارۀ در
 که رسید جایی به حتی کار و کردند تالش مسلمانان نابودی برای قوا تمام با افراطی هندوهای شد،
. رساندند قتل به نبود موافق کشورش مسلمان ساکنان آنی کشتار با که را گاندی خود، بزرگ رهبر
 (. 9:  5976 سعیدی،)

 پاکستان، مستقل کشور ایجاد و هند کشور تقسیم از پس روز چند میالدی، 53۱9 سال در
 اکتبر در. کرد اعالم کشمیر و جامو ایالت به را بلتستان و گلگیت مناطق انضمام انگلستان دولت
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 نهرو آن، از پس روز چهار و کرد اعالم هندوستان به را ایالت این الحاق کشمیر، حاکم 53۱6 سال
 را ایالت این سرنوشت کشمیر، در آرامش برقراری از پس»: نوشت هندوستان وقت وزیر نخست

 سال 90 گذشت از پس که مهم این(.  65:  5960 سیدناصری،) «کرد خواهد واگذار مردم رأی به
 میان منطقه، آن در ناامنی و خشونت از طوالنی ایدوره آمدن وجود به باعث نشده، محقق چنانهم
 از گیریبهره با تا کرده تالش میان این در نیز هند دولت. است بوده دولتی نیروهای و مردم

 هندوها دادن اسکان و پاکستان به کشمیر منطقۀ از مسلمانان اجباری مهاجرت چون هاییسیاست
 از را منطقه جمعیتی ترکیب کشتار، و قتل و افراطی هندوهای توسط ناامنی ایجاد آنها، جای به

-هم ولی است؛ یافته توفیق آن در هم زیادی حد تا البته که کند تبدیل اقلیت به مسلمان اکثریت

 هندوهای و مسلمان مردم هند، دولت نیروهای و مردم میان بحران و درگیری محل کشمیر چنان
 با نظامیشبه مختلف هایگروه حتی و حاکم دولت و مسلمان نظامیشبه نیروهای افراطی،

 . یکدیگراست
 سراسر در. شد آغاز میالدی 53۱9 سال در هند قارۀشبه تجزیۀ از پس کشمیر در هادرگیری

 موجب تنها ایالت آن کنترل برای هند مرکزی حکومت تالش میالدی 5390 و 5310 هایدهه
 استقالل طرفداران و فعاالن از بسیاری ها،سال این طول در. شد سیاسی هاینارضایتی افزایش
 و هند مرکزی دولت طوالنی هایسال برای( 53:  5976 سعیدی،) شدند شکنجه و زندانی کشمیر

 در مناسبی واکنش جهانی جامعۀ کهاین بدون ؛پرداختند مسلمانان آزار و قتل به افراطی هندوهای
 پیروان وضعیت قبال در نیز اسالمی کشورهای دیگر سوی از. دهد نشان خود از کشینسل این قبال
 .بودند کرده اختیار سکوت هندوستان حتی و کشمیر و جامو منطقۀ در اسالم آیین

 ایران اسالمی انقالب و کشمير

 رویکردی با انقالبی میالدی، 5393 سال در کهاین تا داشت ادامه کشمیر در جریانات این 
 در( ره) خمینی اهلل آیت نام به تشیع جهان وقت علمای ترینبزرگ از یکی هدایت با و اسالمی
 مقطع آن در که شد پیروز حالی در انقالب این. رسید پیروزی به ایران یعنی منطقه، این نزدیکی
 و شدمی محسوب خاورمیانه در آمریکا متحده ایاالت کشور حامی ترینبزرگ ایران، کشور زمانی
 ایران در. بود دنیا هایارتش مجهزترین از یکی نفت فروش هنگفت ثروت از مندیبهره واسطه به

 همۀ بودند، کرده سفر آن به که هاییغیرایرانی نیز و کشور این مردم اذعان به انقالب از پیش
 برای منطقه مسلمان کشورهای مردم جملۀ از کسهیچ و شدمی گذاشته پا زیر اسالمی احکام
 به میالدی 5393 فوریه در اسالمی انقالب شرایطی چنین در. نداشتند امیدی آن وضعیت بهبود

 حمایت و استکبارستیزی هایسیاست در که رویکردی و ایران در انقالب پیروزی. رسید پیروزی
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 جهان ستم تحت هایملت همۀ شد باعث کرد، اتخاذ دیگر کشورهای به نسبت مستضعفان از
 از پس که ایستیزانهظلم هایحرکت و متعدد هایجنبش. شوند امیدوار خود شرایط تغییر به نسبت
 در امل اسالمی جنبش به توانمی آن جملۀ از و پیوست وقوع به جهان در ایران اسالمی انقالب
 جبهۀ مراکش، مجاهدین جنبش تونس، نهضت حزب لبنان، در اسالمی توحید جنبش فلسطین،
 این بر شاهدی کرد، اشاره غیره و مصر اسالمی بخش آزادی سازمان الجزایر، اسالمی نجات

 (. 79/9/5990 ای،. خامنه 9: 5937 محمدی،) ادعاست
 بین کشمکش مورد و هند دولت سیطرۀ در مسلمان ایمنطقه کشمیر زمانی مقطع آن در
 وجود با کشمیر. بود کشور دو این بین نظامیسیاسی حساب تسویه محل و هندوستان و پاکستان
 علمای از بسیاری. بود کردهتحصیل و بزرگ علمایی با متدیّن مردمی با ایمنطقه مشکالت، تمام
 اوضاع از خوبی شناخت و بودند نشسته نجف علمیۀ حوزۀ استادان بحث و درس پای کشمیر منطقۀ
 انقالب پیروزی از پس هایسالآغازین در کشمیر علمای ترینبزرگ از. داشتند اسالم جهان
 انقالب از حمایت در آغاز همان از که بود بدگام صفوی موسوی یوسف سید ایران، در اسالمی
 ایگونه به کشمیر در خمینی امام مرجعیت تبلیغ در او. کوشید منطقه مردم بین آن تبلیغ و اسالمی
 سرمایۀ کتاب مؤلف چنینهم ایشان. شدند امام مقلدان از کشمیر شیعیان تمام که شد ظاهر موفق
 از کشمیر در که دیگری بزرگ عالم. است( ره) خمینی امام رسالۀ شرعی احکام باب در نجات
 عالم دومین ایشان. است انصاری حسین افتخار موالنا بود، آن حامی و اسالمی انقالب مروّجان
 (.97:  5969 محمدی، شیخ) داشت منطقه آن در زیادی دوستداران که بود کشمیر در پرنفوذ

 در فقه اساساً و شوندمی شناخته مذهبی امور در پیشوا بیشتر تسنن اهل مسلمانان میان در روحانیت
 مرجعیت واسطۀبه شیعه علمای ولی نیست؛ مردم دنیایی امور در دخالت موافق چندان تسنن مذهب

 است علت همینبه  و برخوردارند شیعیان میان در بیشتری نفوذ از بودن غائب امام نائب بر اعتقاد و
 اسالم مذاهب سایر در که حالی در ایم؛بوده شیعیان محوریت با زیادی هایقیام شاهد تاریخ در که
 . آیدنمی چشم به چندان موضوع این
-فعالیت و ایالت آن هایدانشگاه در ایرانی دانشجویان برخی حضور آگاه، روحانیون درکنار 

 کشمیر مردم میان در دیگر سوی از. بود مؤثر دیار آن مردم هوشیارترشدن در نیز آنها انقالبی های
 ایران روز مسائل به نسبت عالقمندی جوانان سرینگر، شهر آن تابستانی پایتخت در خصوصبه و

 از پس آغازین روزهای همان از را ایران اول دست و روز اخبار کردند،می سعی که داشتند وجود
 برای. برسانند مردم اطالع به کتابچه توزیع و شهر اصلی بازار در پوستر نصب با انقالب پیروزی
 مشارکت این تأثیرات. کرد اشاره دوستانش و رضوی حسین قلبی سید هایفعالیت به توانمی نمونه
 تعطیل کشمیر ادارات و بازار خرمشهر، فتح از اطالع محض به مورد یک در که بود ایگونه به
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 بودند داده سر رهبر خمینی اکبر، اهلل فریاد و رفته هاکوه روی مردم کوهستانی منطقۀ آن در. شد
 درشهر ضوی حسین سیدقلبی هایفعالیت اثرات از دیگری نمونۀ( 593: 5969 محمدی، شیخ)

 جنگ هایجبهه به کمک برای را خود طالهای شهر این زنان از بسیاری که افتاد اتفاق کارگل
 (. 579: همان) فرستادند نو دهلی در ایران سفارت به ایران،

-می جمله آن از که است توجه قابل و زیاد بسیار کشمیر در اسالمی انقالب فرهنگی تأثیرات

 :کرد اشاره زیر موارد به توان
 اسالمی بانک تأسیس – 7 مسلمان؛ متفکران انجمن معنای به «فرم مفکرین مسلم» تأسیس – 5
 -۱ بار؛اولین برای هند پارلمان به شیعه نمایندۀ یک فرستادن -9 کارگل؛ منطقۀ در ربا بدون
 5990؛ سال در ایخامنه اهلل آیت حضور جمله از کشمیر در ایرانی هایهیأت از گسترده استقبال

 تأسیس – 9 قم؛ علمیۀ حوزۀ همکاری با سرینگر شهر در( ع) رضا امام دینی مدرسۀ تأسیس -1
 گذاریپایه – 9 کارگل؛ در مطهری مرتضی شهید نام به مدرسه هاده و دبیرستان دو دانشکده، یک

 آموزشی، امور، تمام امروز تا که( ترست مموریل خمینی امام( )ره) خمینی امام یادبودِ مؤسسۀ
 هایفعالیت منطقه مردم برای توانسته و است دارعهده کارگل در را اقتصادی و فرهنگی ، سیاسی
 ( .96: همان) دهد صورت را مفیدی

 در کشمیر درواقع است؛ کشمیر در اسالمی انقالب تأثیرات از ایگوشه تنها شد گفته آنچه
 بوده ایران نظام و انقالب حامی خود بضاعت حد در اسالمی، انقالب پیروزی از پس هایسال
 از( ره) خمینی امام که سعودی، عربستان در شمسی 5999 سال خونین حج از پس مثال برای. است
 طور به نیز کشمیر مردم کردند، جلوگیری بعد سال چند در حج مراسم در ایرانی حجاج حضور
 باشکوه برگزاری دیگر نمونۀ(. ۱۱: 5937 زاده،قیوم) کردند امتناع حج به رفتن از داوطلبانه کامالً
 انقالب دوستدار کشورهای سایر میان در که است کشمیر در بهمن 77 راهپیمایی مراسم هرسالۀ
 ایران در بهمن 77 روز در که طورهمان معتقدند آنجا مردم. رسدمی نظر به نظیرکم ایران اسالمی
 بیفتد اتفاق همین باید هم صغیر ایران در شود،می برگزار اسلالمی انقالب پیروزی هایجشن کبیر
 (.55/5939/ 5۱ مشاهده تاریخ کشمیری حسین امتیاز با مصاحبه ایکنا،)

 کشمير هایجنبش بر اسالمی انقالب تأثيرات

 آماده جانبههمه مبارزۀ یک برای کشمیر در شرایط میالدی، 5330 دهۀ اوایل تا 5393 سال از
-می تالش آنها. داشتند طلبانهخشونت اقدامات از جلوگیری در سعی چنانهم مردم ولی شد؛می

 همین در. برسند خود اهداف به خونریزی و سالح به توسل بدون ایران، انقالب چون هم کردند
 است گفتنی. شدمی برگزار مشترک صورت به سنت اهل با( ع) حسین امام عزاداری مراسم راستا
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 هاینزاع و اختالفات سنی و شیعه مسلمانان بین کشمیر، در ایخامنه اهلل آیت حضور از پیش که
 در سرینگر شهر سنت اهل جمعۀ نماز محل در ایشان حضور با ولی گرفت؛می صورت فراوانی
 ایام آن در. بود شده برقرار اسالم مذهب دو این میان ایسابقهبی وحدت میالدی، 5360 سال

 کشمیر دیوارهای روی نمونه برای شد؛می شنیده زیاد کشمیر در نیز ایران اسالمی انقالب شعارهای
 وجود با کشمیری جوانان ولی. خوردمی چشم به زیاد «اسالمی اسالمی، شرقی، نه و غربی نه» شعار
 نیافتند مؤثر خود اهداف به رسیدن برای را آمیزمسالمت هایراه ها،تالش تمام
(.https://www.tasnimnews.com، 7/57/5939: سایت به مارجعه تاریخ). 

 در سخنانی ایراد با ایران، اسالمی جمهوری رهبر ایخامنه اهلل آیت 7359 ژوئن و جوالی در
 کشتار و رحمانهبی رفتار به ایران قضایی قوۀ مسئوالن میان در آن از پس هفته یک و فطر عید نماز
 نظر از تا خواستند قضاییه قوۀ مدیران از و کردند اعتراض کشمیر چون نشینیمسلمان مناطق در

 مسئلۀ قبال در ایران رویکرد این(. فارسی سی بی بی بهروش، میثم) شوند مسئله وارد حقوقی
 به کشمیر مردم دلگرمی باعث همواره اسالمی انقالب پیروزی از پس هایسال طول در کشمیر
 از پس روزهای آغازین از کشمیر مردم. است شده استقالل به نیل به امید و مبارزات تقویت
 ایرانی هایهیأت و مقامات از گسترده استقبال و ایران از پشتیبانی با ایران، اسالمی انقالب پیروزی

 توانمی نمونه برای که اند؛کرده ثابت اسالمی جمهوری به را خود قدرشناسی عادی، مردم حتی و
-رسانه اذعان به که برد نام سرینگر شهر در میالدی 5360 سال در ایخامنه اهلل آیت از استقبال به

 همین از نیز غفوری گلزاده اهلل آیت و رفسنجانی آقای از استقبال. است بوده نظیربی محلی های
 . است دست

 در اسالمی قوانین اجرای و هند از کشمیر و جامو ایالت جدایی خواستار اول مرحلۀ در آنها
 و رعب ایجاد چونهم باریخشونت اقدامات به زدن دست با هند دولت ولی بودند؛ ایالت این

 .دادمی نشان واکنش مردم خواستۀ این مقابل در قتل و شکنجه دستگیری، مسلمین، برای وحشت
 تماس کشمیر و جامو بخشآزادی جبهۀ بنیانگذار خان اهللامان با میالدی 5366 سال در مبارزان

 با را جنبش که بود کشمیر در شدهشناخته سازمان ترینگسترده و ترینقدیمی سازمان این. گرفتند
 که آمدند پدید هم دیگری هایسازمان میالدی 5363  سال از. کردمی هدایت آزاد کشمیر هدف
 مبارزه پاکستان به کشمیر الحاق برای دیگر برخی و مستقل کشمیر ایجاد آنها از تعدادی هدف
 حقوق پزشکان سازمان) کردندمی دریافت سالح پاکستان از هاگروه این همۀ ولی. کنندمی

 بازگشتند؛ خود منطقۀ به پاکستان خاک در آموزش از پس هم کشمیری جوانان(. ۱۱:  بشرآسیا
 در که جوانان این. شد جدیدی شرایط دستخوش زده،بحران ایالت این شهرهای اوضاع باراین ولی
 در گسترده هایگذاری بمب به بودند، گرفته یاد را مهمات و سالح با کار خود آموزش دورۀ

https://www.tasnimnews.com/
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 به تعداشان زود خیلی و کردند حمایت ایشان اقدامات از مردم کردند؛ اقدام کشمیر شهرهای
 . رسید نفر هزاران
 به هند کشور وزیر سعید، محمد مُفتی دختر سعید، روبینا میالدی، 5363 دسامبر 6 تاریخ در
 شد معاوضه کشمیری مبارز چند با و شد ربوده سرینگر شهر در کشمیری مسلمان مبارزان دست

 (.555:  5960 سیدناصری،)
 برجای کشته هزار 96 از بیش تاکنون م 5363 سال از کشمیر در هاخشونت دامنۀ وسعت
-گروه به آنها وابستگی به توانمی کشمیر در را هادرگیری و حمالت گسترش دلیل. است گذاشته

 خشونت از حجم این که است آن امر واقعیت. کرد عنوان القاعده جمله از تروریستی بزرگ های
 جمهوری مقامات و باشد گرفته نشئت کشمیر در اسالمی جمهوری تأثیرات از تواند نمی گاههیچ

 سایت فائق، حسینی) اندکرده تالش دیپلماتیک هایراه از کشمیر منازعات حل برای بارها اسالمی
 (. تابناک
 ایگونه به شد؛ آغاز کشمیر و هند در سیاسی هایگیریگروگان از ایدوره که بود این از پس

 دولتی، مقام هاده سال این در. نامید هند در گیریگروگان سال توانمی را میالدی 5335 سال که
 را سوئدی مهندس دو و اسرائیلی نفر 6 ازجمله خارجی اتباع و سیاسی هایشخصیت وابستگان
 هایگروه است گفتنی. کنند معاوضه سیاسی زندانیان با تا ربودند مبارزکشمیری های گروه

 گروه به توانمی جمله آن از که اندآمده وجود به کشمیر در هند دولت با مبارزه برای متعددی
 کشمیر، اهلل حزب چریکی ،گروه کشمیر المسلیمن اخوان گروه کشمیر، اسالمی انقالب پاسداران
 گفتۀ به کشمیر در هاگروه این درگیری و مبارزات ثمرۀ. کرد اشاره..  و العمر مجاهدین گروه
. بودند نظامیان غیر از آنها بیشتر که بود کشته 795۱ میالدی، 5335 سال در هند ملی اتحاد شورای
 با(. 579 ،5۱7: 5960 سیدناصری،) افتاد هندی نیروهای دست به در نیز سالح توجهی قابل مقادیر
 توانمی راحتیبه مبارز، نظامیشبه هایگروه ایجاد از پس خصوصبه کشمیر وضعیت بررسی
 صورت منطقه آن در که زیادی هایدرگیری در روزه هر زیرا دید؛ را دیگر کشورهای حضور
 مجروح و کشته دنیا مهمات و ها سالح ترینپیشرفته با نظامیان و مردم از بسیاری تعداد گیرد،می
 .نیست میسّر کشمیر در ثالث کشورهای دخالت با جز قطعاً این و شوندمی

 هند اوتارپرادش ایالت در را بابری تاریخی مسجد افراطی هندوهای میالدی، 5337 سال در
 نشاندۀدست حاکم اصفهانی، میرباقی دست به و گورکانی دورۀ در که مسجد این. کردند ویران
 مسجد این تخریب دیگر سوی از. شد تبدیل استقامت نماد به تخریب از پس بود، شده ساخته آنها،
 ایرنا، خبرگزاری باقی، کوروش) شد منجر هندوها و مسلمانان میان خونین هایدرگیری به
 پاکستان مجلس در رفسنجانی هاشمی ایران، وقت جمهور رئیس سالهمین سپتامبر در(. 59/3/35
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 کشمیر مسئلۀ»: گفت کشمیر مشکالت حل در توانایی عدم دلیل به ملل سازمان از شدید انتقاد با
:  5960 ناصری، سید) «باشدمی نواهم پاکستان با مورد این در ایران و است اسالمی موضوع یک
 که کندمی ثابت اسالمی جمهوری مسئوالن از کشمیر موضوع در دیگر هایگیریجبهه(. 591

 .است نکرده تغییری تاکنون گذشته از ایران خارجی رویکرد
 5339 سال تا که ایگونه به گرفت؛ خود به تریتازه ابعاد کشمیر بحران اتفاقات این از پس
. بودند غیرنظامی آنها بیشتر شدندکه کشته کشمیر در درگیری طرفین از نفر 9000 از بیش میالدی

 مبارزان علیه را ایگسترده تهاجم «ببر» نام به عملیاتی در هند حکومتی نیروهای م 5337 سال در
 و مبارزان ترساندن و دستگیری کشتن، هم را عملیات این از هدف. کردند آغاز کشمیری
 پس(.  6 ،9:  5960 آسیا، بشر حقوق طرفدار پزشکان سازمان) کردند بیان آنها غیرنظامی طرفداران

 در. دارند مبارزه داعیه کشمیر در پاکستان حمایت مورد مسلحانۀ مذهبی هایگروه بیشتر آن از
 به و ندارد مذهبی تمایالت هم آن که است کشمیر ملی جنبش کشمیر در غیرمسلح گروه تنها واقع
/ 7، علی محب قاسم با گفتگو) کندمی تبعیت هند دولت از سیاسی هایگیریجبهه در رسدمی نظر
 (.پژوهی آینده سایت ،1/5931

 

 گيرینتيجه

 در( ره) خمینی امام خاندان ازجمله مسلمان ایرانیان تبلیغات و فرهنگی هایفعالیت سابقۀ
 طرف از و طرفی از منطقه این در اسالمی-ایرانی فرهنگ و فارسی زبان گسترش همچنین و کشمیر
 شد سبب منطقه این در انگلیس خصوصبه بزرگ هایقدرت افکنیتفرقه و عدالتیبی و ظلم دیگر
 زیادی تأثیرات اسالمی انقالب پیروزی و خمینی امام رهبری به ایران مردم طلبانهحق مبارزات که
 روابط آن دنبال به و کند ایفا کشمیر اسالمی بیداری در مؤثری نقش و بگذارد کشمیر منطقه در را

 در یکدیگر دوست و حامی ایران مردم و کشمیر مردم که شود سبب کشمیر، و ایران دوستانۀ
 در مؤثری نقش نیز ایران اسالمی جمهوری نظام مسئولین میان این در. باشند مختلف هایزمینه

 تمامی در کشمیر مردم دیگر طرف از. داشتند کشمیر مردم میان در همبستگی و اتحاد گسترش
 و سیاسی اقتصادی، هایحمایت بود، تحریم و جنگ فشار در ایران اسالمی جمهوری که مراحلی
 .نداشتند دریغ ایران حکومت و مردم از توان حد در را خود فرهنگی
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 های انقالب اسالمی نقد و بررسی آرمان

 در آثار احمد عزيزی

 5زاده دکتر مهران سهراب

 7نعميه رضوی نایينی

 چکيده

ادبيات منجر به رویش نسل  خصوص حوزۀ هب ،هنر أثير شگرف انقالب اسالمی در عرصۀت
خمودگی  از شعر و متن را ای در ادبيات دميدند و حوزۀ حق روح تازه شد که بهجدیدی از شعرا 

. طرح نوی قالبی را در هم آميختندو به مدد تمسک به مبانی دینی، شور و شعور ان نجات دادند
جد برای  انۀ دهۀ شصت به، نتيجۀ هنر شاعرانی بود که در ميانداخته شدنقالب درکه در شعر ا

های  دار ارزش لمعَ ،پای مردم جلو آمد و حماسه آفریدند. شعر انقالب پابه این مهم  تالش کردند
خون هزاران شهيد قد علم که به بهای  شد های انقالب و مروج اصولی پاسبان آرمان ،اسالمی

سته برخا ب با این موجِچرایی و چگونگی همراهی و همکاری شاعران انقال ۀ. مطالعکرده بودند
را به درک درستی از  انسان از متن جامعه و شناسایی نمادها و تماشای نمودهای این آثار،

های انقالبی در  در پی واکاوی اصول و ارزش حاضر ۀ. مقالشود شعر انقالب رهنمون می ۀپدید
رمندانی است که معدود هن. عزیزی از ، استانقالب اسالمی از شعرای بنامِ ،آثار احمد عزیزی

در  نظير ها را با مالحتی بی بندی به اصول و ابراز کراهت از ضد ارزش صراحت پایتوانسته 
 کرده است.متمایز از دیگر شاعران آثار وی را  ،و همين ویژگی آميزدبه هم در شعرش

 شعر، شعر انقالب، احمد عزیزی، ادبيات :های کليدی  واژه

 

                                                           
 sohrabzade@kashanu.ac.ir. دانشيار علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، ایميل: 7
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی2

mailto:sohrabzade@kashanu.ac.ir
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 مقدمه

و تبیین  ترین فضاهایی که امکان تفهیماسالمی یکی از بهترین و کارامدبعد از پیروزی انقالب 
ار هنری فاخر زیادی در در همین راستا آثۀ هنر بوده است. ، عرصرا فراهم کردههای انقالب  ارزش

اندکِ مخاطبین به کتاب و  چند اقبالِاین روند همچنان ادامه دارد. هر و شده استتولید این دوره 
شدن ادبیات مقاوت و پایداری از سوی  انگاشته  ، نادیدهستازمانی گیر و فرا همه یموضوعادبیات 
هایی که عمده  . در همان سالشود مشاهده میوضوح  ، بههفتاد خصوص در اوایل دهۀ ، بهجامعه
و زبانی  کرد اجتماعی را مطرح می مضامین عاشقانه و نهایتاً ،اعم از شعر یا متن ،های ادبی کتاب

یا بسیارکم بود یا مبتنی بر نگاه های انقالبی  ارزشی و همسو با آرمان  ساده و سنتی داشت، آثارادبیِ
ه منجر به اقبال مخاطب شود. از سوی دیگر فضای سیاسی حاکم در دهۀ هفتاد  قانون ک ی نبودنو

به صراحت  های انقالبی زشای برای دفاع از ار یسندهو نو کمتر شاعرای ایجاد کرده بود که  نانوشته
زبانی تند یا  غالباً ،کردند ه مسئوالنه اعالم موضع و دفاع میمعدود هنرمندانی هم ک آورد. روی می

 گزنده داشتند. 
هنرمندانه به یکدیگر پیوند  احمد عزیزی از معدود شاعرانی بود که توانست عرفان و سیاست را

به که در مثنوی  نظیری  و با تغییر بی تغزل شاعرانه بیامیزدلحن نرم  ازبان تند شعار و شعور را ب ،زند
اش  با قلم شجاعانه  کرد،های انقالب جلب  تنها توجه مخاطبان زیادی را به ارزش وجود آورد، نه

 های ها و قضاوت ، بدون نگرانی از برچسبپوشید امی که لباس سربازی انقالب را میهنگ
بیان نافذش همواره   صراحت لهجه وحال  آفرید و درعین یروشنفکرمأبانۀ دوست و آشنا حماسه م

 عفت کالم و استحکام ادبی بود.  ،لطافت شاعرانه، لبریز از ظرافت ادبی

 نامه و بيوگرافی احمد عزیزی  زندگی

از شعرای کرمانشاه  ذهاب و ان کرمانشاه است. پدرش شهردار سرپلدر است 5999 متولداحمد 
دبستان با فراگیری  به رفتن از قبل نظیرش را از همان اوان کودکی و غ بیاستعداد ذاتی و نبوبود. 
نسبت به محیط  اش بودن همیشگینشان داد. هوش سرشار او و جلوتر نوشتن و آگاه خواندنناخود

دبیرستان را  ؛ به همین دلیلچهل نگنجد ۀند آموزش و پروش دهو اطرفیان باعث شد در سیستم کُ
به لطف  ا؛ امفقط مدرک رسمی ششم ابتدایی را دارداو  ،شاعر به قول خودِ رها کرد.تمام  نیمه

 و معلومات میزان عرفان و فلسفه وادی ادبیات، در مستمر و عمیق مطالعات سایۀ هوش سرشار و در
 و هنرمند و فاضل جوانی قامت در و بیشتر شد دانشگاهی داران مدرک بسیاری از اش بینی جهان
 انقالب پیروزی از قبل . عزیزیبرافراشت قد معاصران بین در قریحه خوش و توانمند شاعری
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. شد ،مطهری اهلل آیت ،شهید دیدار استاد به موفق و آمد تهران به احمد آل شمس دعوت به اسالمی
شدید دکتر علی  ثیرأمن در آغاز تحت ت» گوید: میگیری عقایدش  دربارۀ چگونگی شکل او

مرتضی  ،ا انقالب اسالمی و مفاهیم انقالبی شیعی آشنا کرد. استاد شهیدشریعتی بودم. شریعتی مرا ب
های فکری مرا منظم کرد و امام)ره( نماد عرفان انقالبی ایران بود، نماد تشیع  استوانه ،مطهری

انقالب اسالمی به روشنفکران و مردم ایران  ۀعرفان اجتماعی هدی .انقالبی در طول تاریخ
اجتماعی اصطالحی است که بارها  عرفان(  5937فارس، خبرگزاری مرادی، دکتر مصاحبه.)«است

، گزینی رفان را به دور از خمودگی و عزلتکه عالح این اصط خاص تعریفِ. از عزیزی شنیده شد
 .شود الی همۀ آثارش دیده می البه بیند، بلکه محرک و بالنده می

 ، با روزنامۀنواده در تهران ساکن شدهنگامی که همراه خا ،عزیزی چندین سال بعد از انقالب
و شطحیاتش در این روزنامه چاپ اشعار  ،ها مقاالت و سالهمکاری کرد جمهوری اسالمی 

، هنری و نشریات متعهد دیگر حوزۀ با ی انقالبی و آیینیشاعردر جایگاه  شد. او در دهۀ هفتاد می
 باغ و نامه خواب» ،«آواز شرجی» ،«مکاشفه های کفش»کرد.  ، نیز همکاری میهمچون کیهان

 ،«ایلیایی های ترانه» ،«الماس ناودان» ،«رؤیا رودخانۀ» ،«پروانه باران» ،«زخم ترجمۀ» ،«تناسخ
 آثارِ ازجمله متعدد مقاالت و «غزالستان» ،«فطرت روستای» ،«سرخ گل سیل» ،«متکل ملکوت»
عزیزی پس از چند دهه فعالیت فرهنگی  .است ینیآی و انقالبی ادیب و شاعر این رسیدۀ چاپ به

تألیف چندین اثر فاخر  نگارش و ادبیات انقالب و نظیر در حوزۀ ، درخشش کمنثر شعر و درزمینۀ
بر اثر ، اش به کرمانشاه رفته بود سالگی در سفری که برای دیدار با خانواده۱3ادبی سرانجام در 

خوابیدن در بستر و تحمل بیماری جان سال ه ما فرو رفت و پس از نُاختالالت کلیوی به حالت اغ
 آفرین تسلیم کرد. به حضرت جان

 شناسی  آثار عزیزی از منظر سبک

. های ادبی بود  احیای قالب وراند ۀ شصتده، ۀ ادبیاتبسیاری از متخصصان حوز زعم به
 اکثر این دوره در .هایی برداشتند گام های ادبی تعدادی از شاعران سنتی به سمت احیای قالب

 چندان که برآمدند قصیده قالباحیای  درصدد نیزبرخی  .ندسرود شاعران در قالب غزل شعر می
 قالب اما ؛کنند ایفا ثریؤم نقش انقالب از پس ادبیاتِ ۀصحن در و نتوانستند نکردند توفیقی حاصل
یکی از منزلۀ  به ،انی و احمد عزیزیدامغ معلم علی، یعنی شاعران از تن دو لطف به مثنوی بیشتر

 های شعری در دیگر قالب رو پیدا کرد. احمد عزیزی و بعدها دنباله شد مطرحهای پرطرفدار  قالب
 .ددرخشیاحیاگران قالب مثنوی  یکی ازدر جایگاه  شصت ۀدر ده اما ؛آثاری دارد نیز

لعات فراوان مطا ها ین زمینهازیرا در  ؛شناسی عرفانی و فلسفی بود دارای نظام نشانهقلم عزیزی 
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  .زیادی داشت ۀگرایش و عالقاسالمی  به عرفان همچنینی انجام داده بود؛ عمیق و

زیبایی  معنوی به های لفظی و با بیانی کنایی وآراسته به آرایه در نثرهایش شطحیات خود راوی 
دلیل  بهنوع بیان  این سبک و بَرد. به کار می فراوان ،نثر در نظم و را تعابیر استعاری کند. مطرح می
 .کرده استفرد معرفی  ، آثار عزیزی را منحصربهعرفانی شناسی فلسفی نظام نشانه کاربرد

شک  در آثارش زیاد است، بیموضوع اهل بیت شاعری بدانیم که بسامد  اگر شاعر آیینی را
 ست.اشده وضوح  نمایان  آثارش بهبه شعر شیعی در عموم  او آیینی است که تعهد یعزیزی شاعر

در نثرها و  بلکه غالباً ،نه در غزل برعکس بسیاری از شاعران معاصر درخشش احمد عزیزی
ملکوت » و« های مکاشفه کفش»ۀ ادیبان بسیار زیبا و کتاب دو خصوص در هب ؛ستاو های مثنوی
را های زبان او  ویژه و نماد و نشانه سبک اوج ۀنقط اند و در قالب مثنوی سروده شده که «تکلم

 د.نشامل می شو

 کسی اگر که بود شکلی به او زبانی فضای زیرا نداشت؛ ای رو برجسته عزیزی دنباله
 در خالقیت که زمانی. کرد می تکرار را تعابیر و اطالعات همان باید ،باشد او رو دنباله خواست می

کند. مرحوم طاهره صفارزاده و  رو پیدا نمی دنباله معموالً ،سازی باشد ترکیب و تعابیر زبان، حوزۀ
 .رو نداشتند که دنبالهبودند دیگر شاعرانی نیز از نصراهلل مردانی 

اما اثرگذار بود.  ؛شعر احمد عزیزی مقلد نداشت .بودن نیستنرونداشتن به معنای اثرگذار دنباله
ابتدا در « یاس» )س( بهحضرت زهرا یرطور مثال تعب بخش بود؛ به برای خیلی از شاعران الهام اوشعر 
. دیگر تکرار شد معاصر از شاعران تعداد زیادیبعدها در آثار  وآمده بود  «های زهرایی الله»کتاب 

بر شعر  چشمگیریثیر أنمایی کرد و توضوح خود به« های مکاشفه کفش»در  سبک خاص عزیزی
 ۀ معنویت، عرفان، فلسفهغلب ؛ اماشد معاصر گذاشت. عزیزی با خلق این اثر در سطح جامعه شناخته

. مطلب دیگری که باید به آن بندی به مبانی انقالب اسالمی وجه مشترک تمام آثار اوست پای و
ر بسیاری از موارد اقبالی به عزیزی است که د در آثار تولیدات هنری فراوانیِ ،توجه داشت

 امر همین ار هم قرار گرفته است.در کنو ضعیف کردن آنها نشان نداده و ابیات قوی  چین دست
 شده است به او انتقاداتی شود.باعث 
؛ آتشفشانی مهارنشده که گاه بی تردید احمد عزیزی را باید آتشفشان خالقیت دانست»

نشده از دل زمین  های کشف ؛ ولی گاه سنگدهد ثمر بیرون می های سوزانِ بی خاکستر و گدازه
)کاظمی،   «راستی در هیچ جایی دیده نشده است گذارد که به ما می آورد و در منظر بیرون می
5930 :969.) 

مباحث عرفانی و  زیادحجم  اند، کردهیکی دیگر از ایراداتی که اهل فن به آثار وی وارد 
؛ اما پنهان است عاممعنا در آثار اوست. این ایراد از چشم مخاطب  در  فلسفی بدون صراحت
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رهبر انقالب در دیدار شاعران اند.  المی اشاراتی به این موضوع کردهعلوم اس متخصصان حوزۀ
 یک عزیزی آقای شعر درخصوص» :دربارۀ این موضوع فرمودندسازمان تبلیغات انقالب اسالمی 

 خواندند، امشب که هم شعری. پسندم می خیلی را ایشان شعر من چون کنم؛ می مطرح را دیگر نکتۀ
 را آن از خیلی اند، کرده چاپ اخیراً که هم مثنوی دیوان این. بود زیبایی خیلی شعر انصافاً
 های مایه باید شما. دهم می تذکر را نکته این جهت این از دارم. عالقه ایشان شعر به چون. ام خوانده
 وحدت این. دارد وجود قول هفت شش، وجود وحدت در که دانید می. کنید تر پخته را عرفانی
 جزو که بود آن در هم چیزهایی. بود آن در قول هفت شش، هر کردید، بیان شما که وجودی
 باید باالخره شما .بکنید کاری یک را اینها باید شما. نیست وجود وحدت در اقوال این از یک هیچ

. معتقدید وجود وحدت قرُطُ و سالیق این از یک م کدا به و چیست وجود وحدت که بگویید
 هم این ،خوانید می هم قشنگ و دارید شما که زیبایی شعر قالب این در و کنید انتخاب را همان
 بدون بخوانند، هم جلسه در اگر و است خوب عزیزی آقای شعر. بریزید ،است دیگر سنحُ یک
 کاغذی در بعد سال دویست که نیست شعری آن شعر، این که بدانید اما شنید؛ خواهند به به تردید
(. 95/05/5993  اسالمی، تبلیغات سازمان شعرای دیدار)« گوید چنین عزیزی بگویند و بنویسند

 کند.  ضعف آثار عزیزی را گوشزد می ترین نقطه ۀ ظریف رهبر اصلیاشار شاید بتوان گفت

 انقالب شعر

   تقریباً که دارد را ویژگی این ایران طوالنی تاریخ مقاطع همۀ میان در اسالمی انقالب شعر»
   و افکار و احساسات گوی سخن و واال های هدف و ها آرمان جهت در کامل و یکدست

 انقالب،     دوران شعر. است وابسته بدان و برخاسته آن متن از شاعر هک است ملتی های گیری جهت  
 بشری     حقیر امیال و نفسانیات و آرزوها به متکی و سطحی احساسات شعر نیست. زور و زر شعر
 که است     ای جامعه بزرگ روح از انعکاسی است. امت یک حال شرح و ملت یک دل زبانِ. نیست

 شعر. است     کرده فداکاری و برداشته گام انسانی و الهی های آرمان و ها هدف جهت در یکپارچه
در  شعر که کند را القا تفکر این که است آن پی در. است مردمی و بومی سازندۀ و دار هدف

 و انقالب و سیاست و جهاد عظیم صحنۀ شعر   نیست. ها عشرتکده و ها میخانه و خدمت دربارها
 (.9: 5999سبزواری،) «است خدایی شعر. است نگری جهان
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   مضامين قلمرو در اسالمی انقالب شعر های ویژگی از ای پاره

 بيداری به دعوت و ستيزی غفلت

 در ریشه خود انقالب،. است     «ستیزی غفلت» انقالب شعر اصلی خصوصیات ازیکی 
 انقالب شعر و دارد بیداری و هوشیاری   به مردم دعوت و ناآگاهی و جهل با     مبارزه و ستیزی غفلت
 از نسلی شعرشاخصۀ  ترین اصلی «ستیزی غفلت»     درواقع. است بیدارگر و ستیز غفلت آن تبع به هم

 و گداختند آن تجارب های کوره در ،شدند متولد خودِ انقالب با که است اسالمی انقالب شاعران
 . است تکثیرشده و گسترده ای هشاخ اکنون     که نسلی. شدند نزدیک کمال به

 غربزده روشنفکر طبقۀ با مبارزه و خویشتن به بازگشت

   اقبال و اسدآبادی الدین سیدجمال همچون بزرگانی قبالً     که خویشتن به بازگشت ۀلئمس
 های نوشته و ها سخنرانی در سپس وآن را مطرح کرده بودند  دقیق و جدی شکل به الهوری  

 ،شد ارائه متعهد نویسندگان از دیگر ای عده و احمد     آل جالل مرحوم ،شریعتی علی دکتر یاد زنده
 و درد بی روشنفکرانِ با ستیز در کس هیچ سهم انقالب از پیش واقع  در. یافت راه نیز شعر قلمرو به

 که خصیصه این. نبود مسلمان اندیش روشن و متعهد شاعران ۀانداز به شعر     حوزۀ در خودباخته
   چشم به ،روشنفکرمآب شاعرانِشدۀ  هاستفاد های قالب همان یعنی ،سپید و نو های قالب     در بیشتر

 کرده     آغاز دگراندیشان علیه مذهبی شاعران که است ای معارضه بیانگر درحقیقت خورد، می  
  اقدام کردند. ایشان با رویارویی به آنان خودِ سالح با و بودند

 عارفانه و آسمانی عشق به بازگشت

 مجازی عشق محتوای با هایی غزل و( کفرگونه)     آلود گناه هایشعر انقالب از پیش عصر در
 حملههم  دینی های ارزش ترین مقدس حوزۀ به حتی گاهیو  سروده گسترده و فراگیر صورت به
 داد.      را ترویج می   مجازی و جسمانی های عشق این اشعار. شد می

 موعود انتظار

 انتظاری چنین. است انقالبی جامعۀ در توجه مورد و مهم مسائل ازجمله   مثبت     و سازنده انتظار
 حال در همواره را مسلمان     امت و بگذارد جای بر ویژه تأثیر جامعه سطوح تمام در تواند می

 جور و ظلم جایگزین را برابری     و عدالت که کسی آمدن برای آمادگی دارد؛ نگاه آرمانی آمادگیِ
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  . کند می تضمین را عالم مستضعفین حاکمیت و
   الی البه در وفور به انتظار مضمون با اشعاری است. کرده پیدا تجلی انقالب شعر در تفکر این

 ۀزمین ایجاد    سببکه  دخورَ می چشم به مطبوعات ادبی صفحات نیز و شعرها مجموعه صفحات  
 .است شده انقالب شعر در مساعدی

 عزیزی آثار در اسالمی انقالب گفتمان بازتاب

ه آوردۀ تحریر درآن را به رشت «ب»تا  «الف»ابدی که فقط از حرف  نامۀ کتاب واژه عزیزی در
آوردن فصل رویش بشر، سر در ان،بهار جامعه، فصل سرخ انس» گوید: انقالب می در تعریف است،

ها، خیابانی که به آزادی منتهی  تحویل سلسله ومت نظامی بهمن، عید اجتماع، سالفروردین از حک
 (.96 :الف 5991)عزیزی، « شود می

 انقالب پيروزی

 که انقالب از قبل سیاهِ فضای ترسیم با ،شود انقالب مقولۀ وارد خواهد می وقتی عزیزی
 :کند باز می شاهی ستم دوران دربارۀ را صحبت باب ،دهد می نشان در شعرها را خود خوبی به

  بود روباه  معبر ماۀ کوچ                               د بو ماه ما آیینۀ ها سال
 ها سال آن بود کوتاه  روزها                         ها سال آن بود آه زندگانی

 شوند نامردم روز هر مردمان                   شوند گم ها گل داد فرمان شاه

 آورند بازار به عریان را عشق                        آورند خار تا داد فرمان شاه

  داشت ساواک در ساک یک کسی هر              داشت صدچاک ۀسین یک نفر هر
  آفتاب شد می اعدام شب نصفه                        آفتاب شد می اعالم ناگهان
 بود کرده داری سرمایه را عشق                 بود را سواری کرده عصیان شاه

 داشت اعالمیه برگ صد دلی هر                داشت دیه عشقبازی و حد عشق

 داشتیم هامان سلول در عشق                      داشتیم هامان کول بر جنون ما

: 5997عزیزی،) نداشت هم شهادت حق کس هیچ           نداشت هم عادت ترک جواز کس
99۱)   

 شروع ۀنقط و داند می( ره)امام حضرت به معطوف را انقالب جرقۀ «تکلم ملکوت» کتاب شاعر
 :سراید می گونه این را انقالبی حرکت

 نور زد خمینی شمس افق از                             زد تنبور بر آیینه ناگهان

  دیدمش می من و بود صادق صبح             دیدمش می چمن در سروی چو من
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 او بود عیسی و موسی مجمع                              او بود  کلیسا  یردِ جامع

 چکید می چشمش ز عرفانی شعر                  چکید می خشمش ابر از خدا او

 کرد جلوه خمینی تمثال به حق                  کرد جلوه عینی بود ذهنی عشق

  (991: 5997عزیزی،) اند خالص  خمینی مثل اولیا                      اند ارسطاطالس هم مسیحا هم
 های افق شود می باعث مسلماٌ ،دارد اسالمی انقالب از عزیزی که جامعی تعریف و درست نگاه
 :آمده است مثنوی این ۀادام در که نیست عجیب پس ؛ببیند متعالی را انقالب روی پیش
  گمان بی امامی  االمر نایب                 گمان بی عامی و خاص نفوس تو

  بگذرد باید خرداد پانزده                              باید بگذرد باد روزهای
 شود آور مولوی حیرت شمس                           شود خاور ۀجلو خمینی تا

: 5997عزیزی،) پسر ای است ظهور عصر گمان بی                  پسر ای است نور قرن طالیه این
991)  

 بعد به( ره)امام حضرت رحلت ازشود.  مشاهده می نگاه این ۀادام نیز بعدی مثنوی در
 :شود می بیان تمام زیبایی ا بدر شعر عزیزی  فرج انتظار و مداری والیت

  شد بیمار عارفان  طبیب آن                     شد خوار حیرت آیینه ناگهان
 گریست باید تو داغ از سحر ای        نیست تو در شب خمینی ای گریه کن

 است مهدی سال امسال شیعیان                    است مهدی دیدار جمال سال

  بیا خونین دل ای آمد مهدی                         بیا دین جانِ و ینیآ دلِ ای
  ولی شد خمینی دست از که آن                           سیدعلی او استقبال دست
  خامنه آمد طنین خمین از                        خامنه زمین شد مهدی فرش
  (999: 5997عزیزی،) یار باش را مهدیا سیدعلی                         باش بیدار خدا چشم ای آه
 تماشا به شود می بیت این با را عزیزی استکبارستیزی و جهانی انقالب به نگاه شعر ۀادام در
 :نشست
: 5997عزیزی،) رویم می هم با قدس تا قدم یک                رویم می نم نم دوست سوی به ما
996)  

 غایت هب چیزی ایران انقالب است که کرده درک خوبی به حاذق تئوریسین یک مانند عزیزی
 دهد می نشان دیگری بسیارِ وآثارِ شعر این در او. است پهلوی حکومت و شاه سرنگونی از فراتر

 بخش رهایی ۀنسخ  و الگو ،است مهدی حکومت تشکیل ۀمقدم رینت ممه تنها نه اسالمی حکومت
 درو  انقالب به عزیزی مقدس نگاه در مدعا این شاهد. رود به شمار می جهان مظلوم های ملت تمام
 جهانی انقالب ۀمقدم را اسالمی انقالب او که جایی شود؛ دیده می مذکور مثنوی دو بیت شاه
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( عج)عصر ولی حضرتۀ ویژ عنایت برکت را انقالب پیروزی مقدمات تمام و داند می موعود
 :گوید می «ملکوت تکلم»در . بیند می

 (996: 5997عزیزی،) است کرده فراهم را خمینی او        است کرده دم را خورشید این مهدی

  اسالمی نوین تمدن های ویژگی ترسيم

 از استعانت با و هنر قامت در را انقالب از بعد ایرانِ اسالمی تمدن های ویژگی برخی عزیزی
 :کشد می تصویر به گونه این «یارودخانۀ رؤ» شطحیات در ها واژه زیبانگاری

 ایم داده اجازه ما. ایم گذاشته باز شهادت پایان خط از گذشتن برای را ها شقایق ۀهم دست ما»
 همۀ. دارند عرفان کاسه یک ما مردم همۀ اکنون .بگذرد ابدیت مرزهای از ،خواهد می هرکس
 دعا. سوزد می خود درجۀ باالترین در نیایش. است ارزان عشق. کند می آواز را شهیدی نام ها کوچه
 (.70:599۱)عزیزی، « است تکلیم حرارت در

 کرد ظهور که مردی .بود ذوالفقار تجلی آخرین خمینی» :نویسد می« نافلۀ ناز»در شطحیات  یا
 خون با که مردی .کرد ترجمه ها زبان همۀ به را فارسی سلمان که مردی. کنیم باور را غیبت تا

 آخر اوایل به ما را که مردی. داد رونق را آخرت کشاورزی که مردی .درآورد زانو به را شمشیر
 (.795:  5991 عزیزی،) «رساند زمان

را ترسیم  انقالب نظر مد اسالمیِ تمدن از صورتی عزیزیدر آن  که هایی نمونه از دیگر یکی
 برای بود قرار کجایی؟ خمینی: »است آمده «ناز نافلۀ»در ( ره)امام حضرت سوگۀ بهان به ،کند می
 ما فرهنگ پابرهنگان برای .ببری خدا مالقات به را ما بود قرار .کنی وارد تجلی ملکوت مرز از ما

: 5991عزیزی،) «ازعرش تر پایین به .کنی دعوت ابر از باالتر به را ما. بخری مکاشفه های کفش
79۱). 

 مقدس دفاع

 بر مبتنی دفاعِ و ایستادگی ،مقاومت بارۀدر که شود می اطالق ادبیاتی به مقدس دفاع ادبیات
 مضامینی و ها ویژگی در ایران مقدس دفاع ادبی آثار. کند صحبت می الهی و دینی های ارزش
 ندا عبارت ها کرده است. این ویژگی متمایز جهان در مقاومت ادبیاتانواع  سایر از را آنها که دندار
 وداع رزمندگان، و شهیدان جبهه، مظلومیت های ارزش و ها میراث رفتن دست از نگرانی: از

 .(99-53: 5963 سنگری،) جبهه با غمگینانه و بار حسرت
 دفاع و انقالب ادبیات، جنگ و انقالب پیروزی زمانی قرابت و مبانی پیوستگی دلیل به هرچند

 لطف از خالی عزیزی منظر از شهادت و جبهه مفهوم به مجزا ، اشارۀاست خورده پیوند مقدس
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 ساله هشت دفاع این قداست از عمیق درک با است شده باعث عزیزی فکری های ریشه. نیست
 .عاشورا مجسم زیارت را عملیات و دببین کربال اعالی تربت را جبهه
 و باز و شهادت ۀگسترد مفهوم با را ما ملت جنگ .کرد باز را کربال تاریخی راه دوباره جنگ»
 (.599 :ب 5991عزیزی، ) .«کرد آشنا غیبی امدادهای چتر شدن بسته

 ،بیش زخمش هرکه جبهه در .شود می باز خورشید به رو که هست هایی پنجره جبهه در»
 جبهه به ،نشود شهید اول تا کس هیچ. آید می فلسطین های زیتون بوی جبهه در. بیشتر عشقش
 همه جبهه درخواندم.  هتَ تا بسیجی یک های چشم در را وارث زیارت یک خودم من. رود نمی

  .(799ب:  5991 عزیزی،) «زنند می حرف عاشورایی
 راهی ۀنقش از نشان است، آمده متن این ۀادام در که عزیزی قلم زبان از اسالمی انقالب اهداف

 :رساند می کمال به را آدمی هم و جهان هم که دارد
 ناسوت اشغالگران از را قدس عالم خواهیم می ما.  کنیم حفظ را بقیع بقایای خواهیم می ما»
 «شود فراموش ماه و انسان ۀفاصل که شود نزدیک قدر آن ملکوت خواهیم می ما. کنیم آزاد
 (.73: 599۱ عزیزی،)

 والیت از دفاع

 جسارت حاشیه، بی و غیرسیاسی ظاهر به و آرام شخصیتداشتن  رغم عزیزی بهدر کالم 
 های هجمه برابر در اصالً یا هفتاد ۀده هنرمندان شود. این در حالی است که دیده می ای هوشمندانه
 که هم معدودی تعداد یا کردند نمی مسئولیت احساس انقالب های ارزش علیه سیاسی و فرهنگی

 کسی کمتر. داشتند زننده گاه و تند زبانی و قلم ،بودند واکنش اهل هنر ۀعرص انقالبیون منزلۀ به
 شجاعت، تا این حد سیاست قامت به هنر ردای پوشاندن برای عزیزی احمد همچون شد که پیدا می
 او وآرمانی ویژه نگاه عزیزی های زنی قلم زیباترین از یکی .داشته باشد تشخیص قدرت و هنرمندی

 :گوید می «رویا رود خانۀ»که در شطحیات  آنجا ؛است انقالب فرزانۀ رهبر به
 که ما های دل برای ای خامنه آقای. رساند خواهد خورشید دامن به را ما دست ای خامنه آقای»
 از من. است دم سپیده خاندان از ای خامنه .افروخت خواهد شعبان نیمۀ چراغ عاشوراست، گرفتۀ افق
 آقای از من. شود نیایش صبحگاه از پر پرستش پادگان دهد فرمان کنم می خواهش ای خامنه آقای
 ای خامنه آقای از من .برساند الزمان صاحب سرچشمۀ به را ما تشنۀ نسل کنم می خواهش ای خامنه
 مسهمه، خُ دهد فرمان. کنند پست اجابت آدرس به را ما دعای های نامه دهد دستور خواهم می

: 599۱ عزیزی،) «کنیم پرداخت ها آینه به را زیبایی زکات و بپوشانیم برهنگان بر را خود شادمانی
73). 
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 ضرغامی  به عزیزی احمد ۀنام

ای  نامه  کند، بیان می فقیه والیت مسئلۀ از را عزیزی فهم جنس مطالبی که مطالعۀ آن از یکی
 ابتدا بعد ها مدت که ای نامه ؛نوشت ،سیما و صدا وقت رئیس ،ضرغامی اهلل عزت به ایشان که است

 در نامه این .شد منتشر ادب شهرستان نامۀ ویژه در سپس تصویر اصل نامه و پنجره مجلۀ در اصل آن
 عموم امروز»  :خوانیم می نامه از قسمتی درتحریر شده است.  96 تیرماه حوادث از بعد و 93 سال
 دید نشاید اهلل اولیای دیدۀ به جز را سیدعلی جمال که مستحضرند نظر اصحاب کافۀ و بصر ارباب

 نور چراغش شعشعۀ از و گذر در مطلق اولیای رایحۀ باغش، پنجرۀ از و عین نور جمالش، مرتبۀ و
 .  است گر جلوه حق بر سادات

 ملت، و مذهب از وگرنه ؛برداری ای خامنه غاشیۀ که باید !داری سر در خمینی عشق که آن ای
 میان از است، کافر خمینی، جانشین بر هرکه حقا. جایگاهی بی والیت، فقیهان نظر در و گمراهی

 .اسالمیان کشور از است، منکر ای، خامنه والیت بر هرکس و رود
 بر منکرید، فقیه والیت بر اگر و نیست جایز سفیه والیت که نگریزید فقیه والیت از! اهلل! اهلل
 ارباب از جز معنا این طلب و دریابند را فقیه والیت که سزد چه را سفیهان ،آری. باشید مُقر فضل،
 کوهستان در والیت اهل گلۀ و نیست چوپان بی حجت، جویندگان رمۀ و است حاصل بی دل،

 اما ،است الحسن)عج( بن حجت باکفایت کف در والیت سررشتۀ گرچه و گردد نمی یله وصایت،
 .است مؤتمن ابنوّ و ممتحن فقیهان دست در آن چرخ گردش
 جایز درنگ خراسانی سید لشکر به پیوستن در که ؛نکنید فرنگ فتنۀ بر گوش! اسالمیان ای
 «ناصِر مِن هَل» ندای عالم گوشۀ شش در و است یندِ شیعیان، گردن بر را شهیدان خون و نیست

 .بکوشید دشمنان دفع در و بپوشید والیت رخت پس ؛است حسین)ع(
 آرایش هرچه آیین و دین دشمنان کنند، رهبر فدای جان ایران سربازان که میدانی در! ایرانیا
 کاخ کنند، کر خصم، گوش ایران، شیران نرۀ غرش که ای بیشه در و است شکست کنند، لشکر
 .نشست در اجنبی
 جان آرام آن منزل از و نیست میسر عج()صاحب حضرت مالقات را ما که حال! سوختگان ای

 در والیت گلشن عطر وی واسطۀ به و آویزیم سیدعلی دامن بر آنکه بهتر نه، خبر را ما دل، کعبۀ و
... است پیوستن سعادت نه الزمان)عج( صاحب ابروی به را ما اگر ،آری .بیا میزیم جان مشام
 (.5993)نامۀ احمد عزیزی به ضرغامی،  «است دست به ای خامنه

 این. است فقیه والیت به عزیزی قلبی اعتقاد کند، می خودنمایی نامه در که وجهی بارزترین
 نگاه دهد می نشان صریح و محکم است، شده روایت او عارفانۀ و شاعرانه نگاه با هرچند اعتقاد



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   198

 

 مداری قانون و کشوردوستی حکم به که نیست قانونی یجایگاه صرفاً والیت جایگاه به عزیزی
 ایران مرزهای است داده نشان خود آثار در بارها بلکه ؛دهند اعتبارش و کنند احترامش باشد الزم

 قداست و بیند می آسمان بلندای تا زمین پهنای از بشر نسل تربیت و کردن مادری برای را اسالمی
 ای خامنه اهلل یتآ دستان قداست و کبیر خمینی مسیحایی نفس برکت از را مهم رسالت این
 .است انقالبی اثرگذارِ ۀشیع با ایرانی ۀساد شهروند تفاوت یۀما بن نگاه همین. داند می

 فرهنگی تهاجم

دیده  «یارودخانۀ رؤ»در کتاب ، نامیم می فرهنگی تهاجمآن را  آنچه از عزیزی درست فهم
 ها اللهی حزب خواهید می شما. »داردریشه  انقالب راه حقانیت به عمیق اعتقاد در فهمی که شود؛ می
 پرستش از صحبت وقتی چرا. اند اللهی حزب عالم موجودات تمام که درحالی ؛کنید منزوی را
 پرستوهای را خود که شاهنشاهی های کرکس ای گیرید؟ می شیطان مثل را دماغتان ،شود می

 هرچه و بیایید ها خیابان پرشکوه شط به آزادانه خواهید می شما !کنید می معرفی پروسترویکا
 و حجر عصر های السلطنه اعتماد و استعمار فرهنگی بازوان شما. بیندازید تور به را معصومیت
 مالقات صف در شهبانو جرعه یک برای چقدر طاغوت عصر در آید می یادتان. قجرید
 زنان و  فراموشی بارهای جز غرب مگر کنید؟ می تطهیر را غرب و تحقیر را شرق چرا؟ ایستادید می
 عفونی مجرای از که ایدزید فلسفی ویروس شما. کنند می سکوالریزه را انسان آنها دارد؟ چه تهی

 و بروند یلتسین سربازان مثل ها بسیجی خواهید می شما. ریزند می مشرق روشن خون به لیبرالیسم
 نسل این مجروح ۀسین به را ویدئو مسلسل نوار شما. بشکنند دست و سر دونالد مک همبرگر برای
 .(90 :599۱ عزیزی،) «اید رفتهگ

  شرق و غرب دوگانگی

 تکلیف تعیین و تعریفاعتنا کرد،  باید به آن اسالمی نوین تمدن فهم در که وجوهی از یکی
اگر  که ای دوگانه است؛ شده خالصه شرق و غرب به عزیزی نگاه در که است ای دوگانه

 تواند نمی قطعاً نکند، تبیین التقاطی رویکرد و نگاه با را خود تمایز وجه یابالتکلیف و معلق بماند 
 .ببرد سالمت به سر و دوام بیاورد اصلی مسیر در

 این ،شرق و غربدر بیان مضمون  نمادگرایی با و ظرافت با «یاؤرۀ رودخان»عزیزی درکتاب 
: نویسد می را ایمان و کفر نتیجۀ ،شرق غرب با تقابل بهانۀ به و است کشیده تصویر به را تمایز وجه
 سرچشمۀ از رودخانه دو. قابیل مغرب، و است هابیل مشرق،. است مشرق خوردۀنور فیلم مغرب»

 شرق در هرچه .غرب ظلمانی فاضالب دیگری و شرق نورانی رودخانۀ یکی است: جاری جهان
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 هگل. کفرند ائمۀ مقابل در که معصومین ائمۀ مثل درست. است موجود غرب در آن نگاتیو ،داریم
 کار به را شا اشراقی خمُ شرق هرچه. است نی از بشنو غربیِ مشابه هگل. موالناست ژنریک طرح

. فرستاد ثروت و مال تحصیل پیِ را شا اقتصادی مغز غرب ،رفت عشق و شعر دنبال و انداخت
 یزیباروی هیچ لب بوسه، نبرد در نیست راضی شرق اما ؛شدبکُ آدم منافعش برای است حاضر غرب
 روح شرق. را عظمتش شرق و کشد می شرق رخ به را ثروتش غرب. بردارد هم خال یک حتی
 .(95: 599۱ عزیزی،) «کند می تشریح را بشر جسد غرب و دهد می توضیح را انسان
 مبارزه راه تنها من نظر به» :زند می گونه این شرقی و غربی تمدن تبیین ادامۀ در را خالص تیر و
 وجود مشرقی عالم این در اگر. شویم شرقی سیبلمان تاب تا سر فرق از ما که است این غرب با

 «است زمین در خداوند چهرۀ ترین شرقی محمد. است( ص)محمد چشم ۀپیال از ،باشد داشته
 .(96: 599۱)عزیزی،

 

 گيری نتيجه

 روح. شدوارد  ،شعر خصوص هب ،ادبی مضامین به ای ویژه نگاه اسالمی انقالب پیروزی از بعد
 معدودی تعداد  میان این در .شد مزین اسالمی و ارزشی مضامین به دوباره ها مدت از پس شعر بلند
 شعرای ازجمله نیز عزیزی احمد. خلق کردند پرمحتوا و بدیع آثاری و درخشیدند خوش شعرا از

 قصه این در و را با زیباییِ سبک آمیخت خواه عدالت و انقالبی شعر که است اسالمی انقالب
 های واکنش مدعا این مصادیق از یکی. بود مسلط خود روزِ اوضاع به عزیزی .درانداخت نو طرحی

در همۀ آثار  او. شود در آثارش دیده می که بود وقت اجتماعیِ و سیاسی های کنش به او موقعِ به
 قطارانش هم از بسیاری اذعان به و است کرده دفاع اسالمی انقالب دستاوردهای از همواره خود
 .است اسالمی انقالب ۀکارنام ،خود
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 راستای در گاز و نفت منابع ۀيکپارچ مديريت

 اسالمی نوين تمدن اهداف تحقق

  5شاهوردی حميدرضا

 7یمرغملکسليمانی رضا

 چکيده

 آن از یبزرگ قسمتکه  است کشور یبخش اقتصاد ،یاسالم رانیا قدرت یها مؤلفه از یکی
 تواندمی گاز و نفت ذخایر ازکشورها  مندیبهره. دهد  یم ليتشکگاز  ورا صنعت نفت 

 های شرکتدهد.  قراررشد اقتصادی پيش روی آنها  یبراو استثنایی  العادهفوق های موقعيت
 در. اند کرده توجهمنابع  اینصحيح و توليد حداکثری  مدیریتبزرگ نفتی در دنيا همواره به 

 یتیریمد یها روش هنوز نفت، صنعت قدمت و فسيلی عظيم ذخایر دارابودن وجود با ایران
امر سبب شده  نيهم و شوند یمبه کار گرفته  نفت مخازن از برداریدر بهره ینتس و یارهیجز

بهره ای کند دايپ کاهش مخازن ديمف عمر و شود وارد کشور مخازن یبه برخ یخساراتاست 
است که  مهم اريبس یموضوع مخازن ۀکپارچیجامع و  تیرینباشد. بحث مد نهيبه آنها از یبردا

کشور ما  در متأسفانه اما شود؛یم داده فراوان تياهم آن به نفت ۀنيزمدر  شرويپ یهادر کشور
. در این مقاله ابتدا اند کرده توجه کمترمسئله  نیاصنعت نفت و دانشگاهيان به  متخصصان

و  وریبهره افزایش در آن نقش و گاز و نفت ميادین ۀیکپارچمروری کوتاه بر اهميت مدیریت 
 این در کشور نيازهای با متناسب یپيشنهادهاو  کارهاسپس برخی راه شود؛ یمعمر مخازن 

 .شد خواهد ارائه زمينه

 یاسالم جدید تمدن گاز، و نفت منابع کپارچه،ی تیریمد: ی کليدیها واژه

                                                           
: ایميل آدرس ،شيمی مهندسی ۀدانشکدهيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان،  عضو 7

Hr_Shahverdi@cc.iut.ac.ir 
 شيمی مهندسی ۀدانشکدمهندسی نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان،  ارشد کارشناسی دانشجوی 2
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 مقدمه

 لزوم آن، سیاسی-ییایجغراف حساس تیموقع و گاز و نفت ریچشمگ منابع از رانیا مندی بهره

 به توجه با. طلبد یم  شیپ از شیبمدیریت صحیح از ذخایر خدادادی را  و ینگهدار به ژهیو توجه
 احتمالی افزایش و هاچاه و میادین برخی تولید کاهش و جهان سطح در انرژی تقاضای افزایش
 ،و مخازن نامتعارف یمیدر مخازن قد دیتول یها نهیهز شیافزا زین و ندهیآ هایسال در نفت قیمت
خواهد  ناپذیراجتناب امری فسیلی های انرژی منابع از صیانتی و علمی مدیریت و صحیح ۀاستفاد
گذشته، به  ۀو محافل علمی در چندین ده ها دولت هرچنداست که  این توجهقابل ۀنکتبود. 
این نوع  اند، کرده توجهدنیا  دریکی از منابع انرژی  ۀمنزل به ایهسته و تجدیدپذیر های انرژی
 از استفاده ۀگسترو با توجه به  باشندجایگزین مناسبی برای منابع فسیلی  اندهنوز نتوانسته ها انرژی
 بود؛ خواهد شرویپ ندهیآ یها دهه یبرا همچنان یانرژ نیا ع،یصنا شتریب در یلیفس یهایانرژ
را در  یریپذ بازگشت سود دهی،بهره و ینفت ریذخا باالبردن یبرا یگذارهیسرما زانیم هر ن،یبنابرا

 ۀکپارچی تیریمد ۀبهین یهاراهبرد تدوین و ریزیبرنامه ضرورت منهیز. در این دهدآینده نوید می
 .است ناپذیراجتناب امری گاز و نفت مخازن از افتیباز شیافزا و یانتیص دیتول یبرا مخازن

 یدر جا ریذخا دارابودن با که یطوربهدارد.  رانفت و گاز  میعظ و باارزش ریذخا رانیا کشور
 نیا از. دارد قرار جهان نخست گاهیجا در بشکه اردیلیم 699حدود  یگاز عاناتینفت خام و م

 نشده دیتول هنوزبشکه از آن  اردیلیم 519حدود  که است یابی  دستقابل بشکه اردیلیم 793 زانیم
 بیضر یدرصدکی شیافزا. است درصد 1/7۱ رانیا مخازن افتیباز بیضر نیانگیم. است
 ریذخابه  نفت ۀبشک اردیلیرا دارد که هفت م تیقابل نیبرداشت ا ادیازد یها روش با افتیباز
 ریاخ یها سال در را رانیا نفت دیتول ۀساالن زانیم 5 شکلنفت کشور اضافه کند.  یدسترس قابل
 .دهدمی نشان
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 یها تیظرف ۀتوسعنفت و گاز و  ریذخا یدهبهره شیافزا و ینگهداربر  یمعظم رهبر مقام
 نیا در شانیا یها رهنموداند.  کرده دیتأک اریبس 5مشترک نیادیم در ژهیو به گاز، و نفت دیتول

 کارهاى باید که دارد وجود ىیهابخش ،(نفت صنعت) کار این در»صورت است:  نیبد حوزه
 روى بایستى حتماً فنى، هاىبخش بر عالوه گاز، و نفت ۀمسئل خصوص در. بگیرد انجام علمى
 در و کنیم فکر کنیم، کار - گاز و نفت اقتصاد گاز، و نفت حقوق - اقتصادى و حقوقى هاىبخش
 و کنند کار ها زمینه این در توانست خواهند ما هاىجوان. باشیم داشته علمى مطالعات زمینه این
در الگوی  شدهمطرح افق براساس همچنین. (6/5/5930) «کرد خواهند پیدا پیشرفت شاءاللَّه ان

می 5۱0۱نوید جایگاه برتر اقتصادی ایران )ده اقتصاد برتر( را تا سال  کهپیشرفت  اسالمی-ایرانی
 اهداف نیا به دنیرس دربه کشور ما  که ستا یا مؤلفه گاز و نفت منابع ۀکپارچیمدیریت  دهد،

)پایگاه  ردیگ قرار نظرمد رانیصنعت نفت ا خیتار رد یعطف ۀنقط ۀمنزل به تواندیم و کندیم یاری
 رسانی مقاه معظم رهبری(. اطالع
در استفاده  تأثیرگذارفنی مخازن نفت و گاز و پارامترهای  اجمالی معرفی به ابتدااین مقاله  در

انتها  در. شود یمبیان  مخزن ۀیکپارچمدیریت  ۀدربارکلیاتی  سپس شود؛ یم پرداختهاز این منابع 
 ازدر این رابطه  که شوند یم یبررس مواردیجایگاه بحث مدیریت صیانتی برای مخازن ایران و 

 منابع ۀبهین مدیریت در توانندمی که شوند یارائه م ییپیشنهادهاراهکارها و  و است شده غفلت آنها
 .باشند راهگشانفتی کشورمان 

                                                           
 های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری سياست 74بند  7
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 نفت مخازن مختصر معرفی

 زمین اعماق در)سازند(  مشخص شناسی است از یک ساختار زمین یا گازی عبارت نفتی میدان
. است)نفت یا گاز(  هیدروکربوری)از چند صد متر تا چندین کیلومتر( که محل تجمع سیاالت 

 محتویاتجنس و ساختار سنگ و  نظرمتشکل از چندین قسمت مجزا از تواند می میدان یک
 یک در مختلف مخازن. شود مخزن گفته می اصطالحدر هدروکربوری باشد که به هر بخش 

 مخزن یک از تولید که طوری به .باشند داشتهبا هم ارتباط هیدرودینامیکی  توانند می نفتی میدان
 جای سنگ فرج و خلل در واقع. نفت و گاز در یک مخزن دربگذارد ثیرأتمخازن دیگر  بر بتواند
چاه  سمت  به سنگهای  هحفرالت از درون تولید از یک مخزن به معنای حرکت سیا و اند گرفته

مخزن تابع میزان تخلخل سنگ مخزن و میزان تولید از  یک ۀذخیرحجم  ،بنابراین است؛تولیدی 
 باال دمای و فشار زیر. همچنین با توجه به عمق مخازن نفت، سیاالت استآن تابع گذردهی سنگ 

نفت و گاز از مخزن کمک شایانی کند. تمام نفت موجود  تولید به تواند می امر این کهدارند  قرار
. واضح گویند می 7آن را ذخیره  از یابی دستو حجم نفت قابل  5در یک مخزن نفتی را نفت درجا

 مدیریت و تولید های روشنسبت  بهمخزن  یک ۀذخیراست مقدار نفت درجا همواره ثابت است و 
است این  مدنظر مخزن یک از نگهداریدر مدیریت و  باشد. آنچه متغیر بسیار تواند می مخزن یک

  ۀذخیر نسبت. داد افزایشمختلف مهندسی  های روش اعمال بامخزن را  یک ۀذخیراست که بتوان 
و شرایط هر  ویژگیبراساس که  گویند می 9بازیافت درصد یا ضریب را مخزن درجا نفت به مخزن
 ای مثال ضریب بازیافت مخازن ماسه رایب. است متفاوت یکدیگر با مخازن بازیافت ضریبمخزنی 

 بود خواهد% 70 زیر موارد بیشترولی ضریب بازیافت مخازن کربناته در  ؛% برسد90تا  تواند می
(Ahmed, 9093). 

 و استخراج و چاه حفاری نفت، اکتشاف شامل نفتی میدان یک از برداری بهره و توسعه مراحل
 های )نقشه شناسی زمین اطالعات گردآوری شامل نفت اکتشاف. استاز مخازن نفت  برداری بهره
اکتشافی(  های هچا حفر یا ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی عملیات و هوایی های عکس شناسی، زمین
اساسی و  های گام از یکی مرحله این. استنفت و گاز  مخازن ۀمحدودمکان، عمق و  کشف برای

اولیه برای شناخت بهتر مخزن و  های چاه حفر دومۀ مرحل. استمنبع زیرزمینی  یک ۀتوسعمهم در 
 اطالعات از استفاده با مخازن نامهندس بخش. در این است نفتی میدان یک از اولیه تولید

                                                           
7 Oil-in-Place 

2 Reserve 
9Recovery Factor 
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آزمایشگاهی،  های گیری نمونهو فشار(،  تولید میزان) ها چاه تولید شامل مخازن از آمده  دست هب
 ،(سازی )شبیه ریاضی های الگو( و پیمایی چاه و آزمایی )چاه چاهی درون های گیری اندازه

 دیتولبتوانند از یک مخزن  که طوری به کنند. می بررسیسناریوهای مختلف تولید از مخازن را 
 تولیدی های چاه حفر شامل تواند می نفت مخزن از تولید مختلف های سناریو. باشند داشته رابهینه 
ایجاد شکاف اطراف چاه برای بهبود  یا کاری)اسید چاه تحریک مشخص، های مکان در جدید

 یاآب  ۀروی برای جلوگیری از مشکالتی نظیر تولید بی ها چاه از تولید میزانعملکرد چاه(، تغییر 
 افزایش برایمواد شیمیایی( به مخزن  یا) گاز و آب تزریق های روش اعمال درنهایت و شن
 مخزن ترک زمان ،باشداقتصادی ن گازی یاتی مخزن نف یکاز  دیتول کهرا  . زمانیباشد وری بهره
 .(Ahmed, 9093) گویند می

 اکتشاف شروع از مختلف های عملیات شامل نفتی میدان یک ۀتوسع ،شد اشارهکه  طور همان
 های را به شرکت یگزاف های هزینه آنهای از هرکدام که استنفتی  میدان ۀتوسعو  وری بهره تا

 ضررهای تواند می مذکورمراحل  ریزی برنامه در اشتباه اندکی ؛ بنابراین،کند می تحمیل نفتی
 و فنی مباحث کنار در اقتصادی پارامترهای درنظرگرفتن این بر عالوه. آورد بار به را ناپذیر جبران
 گاز و نفت منابع از بر تمام مراحل توسعه و تولید 5المللی بین و حاکمیتی کالن های سیاست

 (.Meehan, 9099) بودخواهد  ثیرگذارأت
از یک میدان نفتی  یتولید صیانت ،شود می توجهدر ادبیات فنی و مدیریتی به آن  کهۀ مهم نکت
یک  از وری بهره و تولید حداکثر آوردن دست هب برای ریزی به معنای برنامه صیانتی تولید. است

ضریب بازیافت را  بیشترین بتوان که طوری به .گویند می را ممکن زمان ترین طوالنی درمیدان نفتی 
 .آورد دسته مخزن ب 7در زمان ترک

 با توان این است که می شود میغفلت  از آن معموالً میدان یک از تولید در که ای نکته
بعد  ولی ؛رساند حداکثر به راتولید از یک مخزن نفت  کوتاه، زمانی ۀبازدر یک  هایی ریزی برنامه
ندارد؛ الزم را  اقتصادی ۀصرفو  یابد میکاهش  شدت به مخزن از تولیددالیلی فنی  به آناز 

 معنای بهاین  وماند  میدرون مخزن جا  ناپذیر دسترسیاز نفت و گاز  چشمگیری حجمبنابراین، 
در انعقاد قراردادهای  ویژه بهمسئله  این به .استضریب بازیافت نهایی  بودن پایین و ذخیره کاهش

 هدف شود؛ بنابراین، توجهطور ویژه  بهداخلی باید  یاخارجی  های نفتی بین شرکت نفت و شرکت
 نهایی بازیافت افزایش ،تولید روزانه از یک میدان نفتی کردن بیشینه بر عالوه صیانتی مدیریت از

 .(Satter & Ganesh, 9114; Wiggins & Startzman, 9110) هستمخزن نیز 

                                                           
7 OPEC 

2 Abandonment 
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 نمایشزمان  برحسب تولید میزان صورت به را تیمراحل مختلف تولید از یک میدان نف 7شکل

پس  .ثابت برسد یسطحتا به  یابد می افزایش میدان یک از تولید میزان. در مراحل ابتدایی دهد می
 مالحظه شکل در که گونه همان. یابد می کاهش تولید ،کردتولید  ثابت میزاناز مدتی که با 

 تر زمان تولید ثابت را طوالنی ،نتیاصی مدیریت و صحیح فنی های روش اعمال با توان می شود، می
 مخزن ۀذخیر کننده بیان نمودار این زیر مساحت. انداخت خیرأتشیب کاهش تولید را به  و کرد
 .است یافته افزایشدر تولید صیانتی  که است

 گاز و نفت منابع مدیریت هایچالش و الزامات

 ۀکپارچی تیریمد زمینۀدر  ثیرگذارأت( و عوامل زیرزمینی)مخازن  گاز و نفت منابع شناخت
در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور  بدلیلی بی و ویژه نقش ازآنها بهینه یبردار بهره و زیرزمینی منابع

 (Integrated Reservoir Management) مخازن جامع  تیریمد دارد. تعاریف متفاوتی برای 
 :است تعریف چنین ترین مهم که است شده ارائه

مالی( برای کسب بیشترین سود از یک میدان نفتی  و فناوریاز منابع موجود )انسانی،  استفاده
 .عملیاتی و گذاری سرمایه های هزینه کردن حداقل با گازی یا

 :کردبا دو رویکرد متفاوت دنبال  توان می را مخزن مدیریت
تولید از  ،مدیریت نوع این در: اقتصادیالزامات  درنظرگرفتن بدون و فنی( مدیریتی غیرالف

 یک به رسیدن برایتولید به هر قیمتی و تنها  افزایش برای شده دیکته های میادین با اعمال سیاست
 توجهآن  بلندمدت حفظ و مخزن از به نگهداری. در این رویکرد گیرد می انجام مدت کوتاه سود



 117 / يکپارچه منابع نفت و گاز در راستای تحقق اهداف تمدن نوين اسالمیمديريت 

 

 شود. نمی

 از دهی عالوه بر افزایش ضریب بهره( مدیریت یکپارچه و صیانتی از مخزن: در این روش ب
 در مخزن به آسیب حداقلی کاهش و میدان از بلندمدت ۀاستفاد هزینه،کردن  حداقل با مخزن
 کامل اطالعاتی اشراف با تخصصی تیم مجموعه توسط الزم تصمیمات. گیرد می قرار کار دستور

 .(Meehan, 9099) گیرد می صورت مخزن به
 زمینۀزیادی در  های هزینه و ها بروز چالش سببصیانتی مخازن  مدیریتوجودنداشتن  سفانهأمت
 شده میادین ۀذخیرکاهش تولید و  سبباین سوء مدیریت  که طوری به. است شده میادین ۀتوسع
و  شود توجهاز زمان کشف یک میدان نفتی  بایدصیانتی از مخزن  مدیریتبه  آل طور ایده به .است
 تر به آن توجه شود.بیشتولید از مخزن  هنگام

 ,Meehan, 9099; Satter & Ganesh) از ندا عبارت کلی صورت به مخزن تیریمد اهداف

9114): 
 ؛تولید و ازدیاد برداشت و...( یسناریوها چاه،)حفر  گاز و نفت مخازن ۀتوسع 
 ؛نفت افتیباز بیضر افزایش 
 ؛سود یحداکثرساز و ها نهیهزکردن  حداقل 
 ؛ها چاه تمام از گاز و نفت دیتول میزان شیافزا 
 ؛مخزن عمر طول شیافزا 
 ؛یاقتصاد و یفن یها سکیر کاهش 
 ینفت یها پروژه یاجرا از یناش یستیز طیمح یها بیآس کاهش. 
 های اتیعمل کنترل عبارت است از مخزن تیریمدۀ لفؤم نیتر مهم کلی طور به 

 ها تیواقعراساس ب مخزن از یاقتصاد برداشت حداکثر به یابی دسترای ب استخراج

 .مخزن طیشرا و
 کرد بیان زیربه شرح  توان می خالصه طور  هب را مخزن مدیریت مراحل: 
 ارتباطمخازن موجود در یک میدان نفتی و خواص آنها و  کردن مشخص 

 ؛آنها بین هیدرودینامیکی
 ؛مخزن ۀآیندتولید آینده و عملکرد  بینی پیش و تولید ۀتاریخچ مرور 
 ؛غیرضروری های چاه و حفاری های هزینه کاهش 
 ؛االرضی سطح تجهیزات و( ...و کاری)اسید چاه ۀدهان اصالحات 
 ؛چاه فشار و تولید میزان کنترل 
 قانونی و اقتصادی فاکتورهای تمام درنظرگرفتن. 
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 یاجرا در یمیت افتیرهبه  است الزم مخازن ۀکپارچی تیریمد در تیموفق به رسیدن یبرا
 کنار در مخازن تیریمد در مختلف یها تخصص از کپارچهی ۀاستفاد ،درواقعشود؛  توجه ندیافر

 برداشت نیشتریب تا دهد یم را امکان نیا نفت صنعت امر انیمتول به ایدن روز یها یفناور از استفاده
 عمر شود یم سبب یتیریمد ۀویش نیا یازطرف. آورند دست به اتشیح طول در مخزن کی از را

 .ابدی شیافزا مخزن یاقتصاد
 لیدخ یها میتهمۀ  دیبا مخزن عملکرد بهبود و توسعه ت،یریمد به مربوط یها یریگ میتصم در
 های میتصم همۀ و شوند داده شرکت... و یحقوق ،یاقتصاد یفن یها میت ازجمله تیریمد در

 گرفته شوند. مخزن یتیریمد میت ۀلیوس به دیبا مخزن به مربوط یاتیعمل و یا توسعه

 ;Meehan, 9099کرد ) اشاره ریز موارد به توان یم مخزن کی تیریمد میت یها شاخصه از

Sateer & Ganesh, 9114): 
 ؛مخزن تیوضع از کامل یآگاه 
 و عملکرد چاه( و  لیتکم یحفار مخزن) نفت یمهندس یها رشته از یکاف دانش

 ؛یسطح ساتیستأ
 ؛یتیریمد و یحقوق ،یاقتصاد دانش 
 ؛کشور کالن یها استیس به توجه با آن ۀتوسعمخزن و  دیتول میتنظ 
 ؛مخازن تیوضع بهبود یبرا میتحر طیشرا در یساز فرصت 
 مخزن یرو شیپ یها چالش و مخاطرات رتیمد در انعطاف. 

 

 گيری نتيجه

و آنچه در حال حاضر در مدیریت منابع نفت و گاز در کشورمان در  مذکورتوجه به مطالب  با
بهتر با رویکرد صیانتی از  برداری بهرهمنظور  به نمونه رایبرا  زیر موراد توان حال انجام است، می

آنها و  شناخت برایمخازن مد نظر قرار داد. هرچند موارد متعدد فنی دیگری نیز وجود دارد که 
 .است خارج مقاله این ۀحوصلاز  و نیاز استتخصصی  های تیم تشکیل به راهکارها ۀارائ

 در( حقوقی و اقتصادی)فنی،  موردنیاز مختلف های تخصص متشکل از مخزن مدیریت تیم -5
توسط  عملیاتی های تصمیمتمام  و شوداز یک مخزن تشکیل  استخراج شروع و اکتشاف بدو

و  فنیازنظر  دقیقطور  بهکه  ای دیکته و دستوریهای   یمتصم ازباید . شود گرفته تیم ۀمجموع
 وارد ملی های سرمایه به ناپذیری جبران های خسارت کرد؛ زیرا پرهیزاند،  ارزیابی نشدهاقتصادی 

 ، باید بهباشند هم از ثرأمت توانند . همچنین از آنجا که مخازن مختلف در یک میدان نفتی میکند می
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 مخازن به رساندن تا در تولید از یک مخزن از آسیب شود توجهمدیریت مخازن  دراین مسئله 
 شود. توجهیک میدان  در موجود مخازن های تیم بین تعاملباید به  بنابراین، ؛شود پرهیز دیگر

 این که نددار شکاف و کربناته شناسی زمین ساختار و سنگ جنس ازنظر ایران مخازن بیشتر -7
؛ %(70)بازده کمتر از  شوند می محسوب دنیا در مخازن ترین مشکل ءجزتولید  نظراز مخازن نوع

 سفانهأمت ،است توجه قابل( درجا ۀاولینفت درجا )حجم نفت  ازنظر ایران مخازن آنکه با بنابراین،
 برداشت ازدیاد های استفاده از روش طور ویژه به به دیبا و است پایین آنها دهی بهره ضریب
 یابا آنچه در دنیا در حال انجام  دنتوان می ها که این روش شود توجه محور مخزن و محور چاه

کشور باید  در پژوهشیو مراکز  ها دانشگاه بنابراین، ؛دنمتفاوت باش کامالً ،است پژوهش
. کنند متمرکزازدیاد برداشت کاربردی برای مخازن کشور  های خود را روی روش یها پژوهش
 سفانهأمت ،است جریان در زیادی برداشت ازدیاد های پروژه پژوهشییا مراکز  ها دانشگاه در هرچند
 توجهها  روش علمی ۀجنببه  تنهااست و  شده غفلت ها طرح بودن عملیاتی و اقتصادی ۀجنباز 
 در شده پیاده های روش از برداری که کپی شود می پژوهش هایی روشدربارۀ یا اینکه  شود می

 شوند. استفادهبرای مخازن ایران  دنتوان نمی و هستند دنیا مخازن

 و ریاضی های روش از استفاده مخزن یک صحیحاز ابزارهای پرکاربرد در مدیریت  یکی -9
 است. مخزن ۀآیندتولید برای  سناریوهایۀ ارائتولید و  بینی پیش برای سازی شبیه افزارهای نرم
 های شرکت. استمتفاوت مخازن دیگر  باهر مخزن  های ویژگی و شرایط به بنا ریاضی هایالگو
 سفانهأمت. اند داده توسعه شان را بومی افزارهای نرم خودشانتوجه به ویژگی مخازن  بادر دنیا نفتی 
که  اند خارجی های شرکت توسط شده توسعه داده شوند میکه در ایران استفاده  افزارهایی نرم

مختلف  یها دهیپ سازی شبیه افزارهای نرم ۀتوسعبنابراین،  نیست؛مناسب شرایط مخازن ایران 
 .گیرد قرار نفت وزارت جدی کار دستور در باید کشور مخازن با متناسب
 و روز به فناوری بهکه  استمیدان نفتی، حفر چاه  یک ۀتوسعمراحل  ترین پرهزینه از یکی -۱

 حفاری فناوری. نیاز داردو نظارت دقیق فنی بر مراحل اجرای عملیات حفاری  کارآمد
دولت  براضافی را  های هزینه تواند می امر این که استکشورمان هنوز قدیمی  در  مورداستفاده

حفاری و شرکت مربوطه  تیم یفندقیق  نظارتبه . عالوه بر این عملیات حفر چاه کند تحمیل
 ۀروزان ۀنیهز. رساند حداقل به را حفاری در شدهمشکالت ایجاد از این طریق بتوان تا نیازمند است

روز از مدت زمان  کی یحت کاهش که یطور به .است چشمگیریو پرسنل مبلغ  یحفار دکل
کاهش اشتباهات  نی. عالوه بر ادارد مخزن تیریمد و آمده دست بهدر سود  ییبسزا ریثأت یحفار
 .است تیبااهم اریبس یحفار ریمس و چاه مکان نامناسب انتخاب ای غلط های میتصماز  یناش

حتی اندکی  زیرا ؛گیرد قرار توسعه اولویت در باید مشترک مخازن از برداری بهره و توسعه -1
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 یدیگر کشور سمت به را تولید جریان تواند می مخازن این از توسعه و برداری بهره در خیرأت
با میدان هدایت  مشترککشور  های چاه سمت از ذخایر به چشمگیری مقدار. درنتیجه هدایت کند

خارجی جانب احتیاط رعایت  های به شرکت یمیادین چنین واگذاری در باید این بر عالوه. شود می
و  مقابل کشور بهتر برداری بهره سبب تواند  مشترک می مخازن ۀمحرمانانتشار اطالعات  زیرا شود؛
 شود.خسارت به کشورمان  لیتحم

، خارجی و داخلی های شرکت بهانعقاد قراردادهای نفتی و واگذاری میادین نفت و گاز  در -9
 قرار نظر مد همواره مخزن به صیانتی رویکرد که طوری به .گیرد صورت کافی دقت و نظارت باید
 توجه دانیاز م یحداکثر یبردار هو بهر مدت کوتاه سود کسببه  تنها ،دیگر عبارت به. گیرد
 شیعالوه بر افزا یانتیص دیهدف از تول ،(7)شکل  شد اشاره شتریپ که گونه همان رایز نشود؛
 هست. زین مخزن از بلندمدت دیتول، افتیباز بیرض

 ،صنعت نفت )اکتشاف یباالدست نۀیزم در پژوهشیو مراکز  ها دانشگاه در که ییها پژوهش -9
 یخروج عمالًو  ستین صنعت نیا مشکالت و ازهاین با مطابق شود، می( انجام استخراج و یحفار

 مقاالتپژوهشگران کشورمان  ؛ البتهشود یحل معضالت صنعت نفت نم سبب ها پژوهش نیا
 حوزه نیا در مسئول یها نهاد قیطرالزم است از ،نیابنابر اند؛ رساندهپ   چا به نهیزم نیدر ا یمتعدد

کشور و  یعمل ازیبا ن همسو یعلم یها پژوهش یخروج که شودانجام  ای گونه به یگذار استیس
 .شودکشور مستحکم  یعلم انیصنعت و جر نیب وندیو پ باشدصنعت 
 با متناسب دیبا نفت وزارت یباالدست در نیادیم دیتول و توسعه مختلف یها بخش ساختار -6

 هم و رود باالتر یریگ میتصم سرعت هم تا ابدی رییتغ یالملل نیب موفق یها شرکت روز یساختارها
 .باشد داشته خاص یها زمان در را الزم یریپذ انعطاف
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محوری و بازگشت به کرامت  گذر از توهم انسان

 انسان در تمدن خدامحور

 صادقی رضا

 چکيده

های بنيادین تمدن غرب  محوری با تعریفی مادی از انسان یکی از تناقض جمع ادعای انسان
توان  شود، چگونه می میاست. پرسش این است اگر تمام وجود انسان در جسمی مادی خالصه 

محوری سخن گفت. استدالل اصلی نوشتار بر این اساس است که فروکاستن انسان به  از انسان
محوری قابل جمع است و نه با کرامت انسان سازگار است. راه  جسمی مادی، نه با ادعای انسان

گزین حل ایجابی این است که برای احيای کرامت انسان نخست باید خدامحوری را جای
عنوان بنياد عقل و آزادی ممکن خواهد شد و  محوری کرد. در این صورت باور به روح به انسان

انسان کرامت خود را در جهان خلقت باز خواهد یافت. همچنين، با اعتماد به عقل و فطرت 
شمول فراهم خواهد شد. در  های اخالقی جهان ای الهی، زمينۀ دفاع از ارزش عنوان ودیعه به

عنوان یک نمونۀ تاریخی و یکی از عوامل اصلی خشونت در تمدن  ن مقاله از نژادگرایی بهپایا
ِ دو مقولۀ اصالت  شود، با این استدالل که نژادگرایی نتيجۀ منطقی جمع ناهمگون مدرن یاد می

انسان و نگاه مادی به انسان است؛ بنابراین، نژادگرایی بخشی از ماهيت تمدن غرب است و این 
های زیادی برای  توان گذر از این معضل را ندارد؛ اما در نگاه توحيدی و خدامحور قابليتتمدن 

 ای این معضل تاریخی وجود دارد. حل ریشه
 شناسی، اومانيسم، ماتریاليسم، نژادگرایی انسان:  ها کليدواژه

 

 مقدمه

روند. در  ر میشما شناسی در تمدن غرب به اومانیسم در کنار ماتریالیسم دو رکن اصلی انسان
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عنوان رکن غیرمادی  دوران مدرن پس از آنکه انسان به جسمی مادی فروکاسته شد و روح به
هویت انسان انکار شد، خواست انسان زمینی، مبنای تنظیم مناسبات معرفتی و اجتماعی شد. انسان 

یجاد کند، با هایی مانند علم، فناوری و انباشت سرمایه تحولی عظیم ا مدرن که توانست در زمینه
محوری در  عنوان محور جهان هستی معرفی کرد؛ اما تصور انسان گرایش به اومانیسم خود را به

های نفی خود را نیز فراهم کرد. انسانی که بنا بود محور جهان هستی باشد، به ابزاری  عمل زمینه
خود را از دست  تبدیل شد که در تسخیر صنعت بود. او در سیطرۀ فناوری، آزادی حقیقی و معنوی

بینی کرده بود. در  ها حتی تخیل او را نیز به بند کشیدند. این وضعیت را گوته قبالً پیش داد و رسانه
فاوست گوته، مفیستوفلس )نماد شیطان( که قصد دارد روح دکتر فاوست )نماد انسان مدرن( را 

 5خواهم کرد. خریداری کند، به فاوست وعده می دهد که در عوض تو را الینقطع سرگرم
رو شده مشکل فقط این نیست که اومانیسم و ادعای محوریت انسان در عمل با شکست روبه

تواند به سازوکار  است. اگر شکست اومانیسم صرفاً در عمل باشد، این رویکرد برای بقای خود می
تعریف محوری از ابتدا نه  عملی جدیدی تمسک کند؛ اما مشکل اصلی این است که ادعای انسان

های معرفتی متعددی بود که  بست روشنی داشت و نه دالیل مشخصی. این ادعا از ابتدا گرفتار بن
کنندۀ ثروت و قدرت در غرب مانع دیدن این  کرد؛ ولی رشد خیره دفاع از آن را ناممکن می

ها بود. یک مشکل این بود که انسانی که ادعای محوریت جهان هستی را داشت همزمان  بست بن
کرد و به تمایزی ماهوی بین وجود خود و وجود حیوانات و  ود را برآمدۀ از ماده معرفی میخ

کرد. البته در  اجسام قائل نبود. او حتی رفتار و شناخت خود را نیز گرفتار جبر طبیعی معرفی می
لی گرایی تصادف جایگزین تعین شد؛ اما خی رفتن تعیّن دوران معاصر جبر طبیعی نفی شد و با کنار

معنایی حاصل از تصادف، کمتر از جبر نیست. مشکل جدید این بود  زود مشخص شد ناامیدی و بی
که اراده و خواست انسان در تحوالتی که صرفاً تصادفی باشد، هیچ نقشی ندارد. انسان در رفتار و 

 ای که تصادفی باشد، هیچ مسئولیتی ندارد.  اندیشه
ها در واقع از این  توحیدی قابل جمع است و اومانیست گاهی تصور شده است اومانیسم با نگاه

کنند که انسان اشرف مخلوقات است؛ ولی این تصور درست نیست. در نگاه توحیدی  دفاع می
انسان با اینکه اشرف مخلوقات است؛ اما محور جهان هستی نیست. در سیاقی که اومانیسم مطرح 

ن گفت. اومانیسم هم با مفهوم خلقت مشکل توان از شرافت در خلقت سخ شده است، اصالً نمی
دارد و هم با مفهوم شرافت. در نگاه توحیدی شرافت انسانی ناشی از برخورداری از روح الهی 

شود، بخشی از جهان ماده و برآمده  است؛ اما انسانی که در اومانیسم محور جهان هستی معرفی می

                                                           
هایی که نقل شد  . بخش7910آذین، تهران، نشر نيلوفر،  فون گوته، فاوست، ترجمۀ م. ا. بهر. ک: یوهان ولفگانگ  .7

 .40و  99از صفحات: 
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ح نیست که باعث شرافت انسان شود و آنچه از همین جهان ماده است. چیزی به نام روح الهی مطر
دلیل تعریفی مادی که از  های طبیعی و مادی انسان است؛ بنابراین، اومانیسم به اصالت دارد خواسته

انسان دارد، با دو مفهوم شرافت و خلقت در تعارض است. تمدن توحیدی این قابلیت را دارد که 
 ی دفاعی منسجم از شرافت انسان ارائه کند.محور کردن خدامحوری به جای انسان با جایگزین

 دو صورت شرک مدرن 

النبی در فضایی  توحید، محور تمدن اسالمی است. نخستین الگوی تمدن اسالمی در مدینه
های تمدنی مانند فرهنگ، جمعیت، ثروت و قدرت نظامی به  شکل گرفت که هیچ یک از مؤلفه

بینی باشد. با این حال، بر محور  جدید قابل پیشای رشد نیافته بود که تحقق یک تمدن  اندازه
ها ایجاد شد که در مدتی کوتاه  تحولی معرفتی و معنوی در انسان« ال اله اال اهلل»توحید و عبارت 

تمدن اسالمی رقیب تمام  مدت ای رشد یافتند که در کوتاه های تمدنی به اندازه تمام مؤلفه
ن، محور تمدن اسالمی توحید است و این تمدن صرفاً با های حاکم بر کرۀ زمین شد؛ بنابرای تمدن

 تمرکز بر توحید قابل احیاست. 
در قرآن نگاه توحیدی در مقابل دو نوع شرک قرار دارد؛ شرکی مادی که خضوع در برابر 
طبیعت بود و شرکی نمرودی و فرعونی که در آن ادعای الوهیت انسان مطرح بود. این دو نوع 

در چارچوب متفاوتی حضور دارند. شرک مادی با ادعای برآمدن انسان از شرک در تمدن مدرن 
طبیعت در ارتباط است و اغلب متفکران مسلمان به تقابل نگاه توحیدی با نگاه مادی حاکم بر 

های شرک فرعونی  اند؛ اما در بررسی تاریخ نزاع توحید و شرک، به نمونه تمدن غرب توجه داشته
دانستند و غیریونانی را بربر تلقی  که یونانیان خود را از نسل خدایان میکمتر توجه شده است. این

کردند و با خوردن نان و  کردند، اینکه مسیحیان یک انسان را تجسد الوهیت در زمین معرفی می می
دانستند و در نهایت اینکه انسان اروپایی ادعای اصالت  شراب خود را در الوهیت او شریک می

هایی از شرک فرعونی  کند، همگی نمونه انسان در جهان هستی را مطرح میانسان و محوریت 
 هستند. 

در این صورت، تمام دالیل قرآن در نفی الوهیت حضرت مسیح در مقابل شرک فرعونی 
گیرد که جدای از سیاق مسیحی خود بسط یافته است. در مجموع، متن قرآن کریم  مدرنی قرار می

ل از آن، مبنایی عقالنی و استداللی در نفی این دو نوع از شرک و میراث روایی و تفسیری حاص
فراهم کرده است و در هر تبیینی از جایگاه انسان در جهان خلقت و در تنظیم مناسبات انسانی باید 
به انواع متفاوت شرک اعم از مادی و فرعونی، و همچنین، مسیحی و مدرن توجه کرد. بدبینی به 

یکی از وجوه اشتراک شرک مدرن و شرک مسیحی است. در مسیحیت  انسان و قوای شناختی او
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انسان گرفتار گناه فطری است و عقل او قابل اعتماد نیست. بدبینی به عقل که در مسیحیت باعنوان 
گرایی تداوم  هایی جدید مانند شکاکیت و نسبی گرایی مطرح بود در دوران جدید با عنوان ایمان

 و شرافت انسان نخست باید از عقل دفاع کرد.یافت. برای دفاع از توحید 

 محوری  خدامحوری جایگزین انسان

گیرد یا آن را  تقابل تمدن مدرن با تمدن توحیدی تنها در این نیست که خالق را نادیده می
دهد. در  کند. تقابل اصلی آنجاست که انسان مدرن خود را در جایگاه خداوند قرار می انکار می

شود و انسان در احکام حقوقی اعم از فردی  نسان جایگزین خواست خداوند میاومانیسم خواست ا
کند و احکام انسانی را جایگزین احکام الهی  و اجتماعی ربوبیت تشریعی خداوند را انکار می

کند؛ اما این تنها بخشی از تقابل اومانیسم با نگاه توحیدی است. با سکوالریسم، احکام حقوقی  می
شری شد. از آنجا که قرار بود انسان به آزادی مطلق برسد، اصول اخالقی نیز نسبی تابع قرارداد ب

شد و تمام اصول اخالقی اعم از فردی و اجتماعی تابع خواست فرد یا جامعه معرفی شد. از این 
پس انسان آزاد بود هر رفتاری را انجام بدهد، مشروط بر اینکه آزادی دیگران را نقض نکند. از 

تا نیچه تالش مستمری برای اثبات این ادعا وجود داشته است که قدرت و خواست ماکیاولی 
 های اخالقی تقدم دارد.  قدرت بر تمام ارزش

در ادامه نسبیت هر نوع شناختی مطرح شد تا معلوم شود خواست و قرارداد انسانی فقط در 
خواست انسان حتی در احکام حقوقی و اخالقی معیار نیست. نسبیت شناخت به این معنا بود که 

و هندسی، زمینۀ نسبیت اصول عقلی را   های منطقی انتخاب اصول عقلی نیز دخالت دارد. تعدد نظام
فراهم کرد. قوانین علمی در تسلط بر خواست انسان نسبت به سایر قوانین سرسختی بیشتری نشان 

ن بر خواست انسان حاکم دادند. اگر قوانین علمی از دایرۀ نسبیت خارج بمانند و این قوانی می
رو خواهند شد؛ اما با انقالب کوپرنیکی باشند، محوریت انسان و آزادی مطلق با مانعی بزرگ روبه

کانت قوانین علمی نیز تابع نگاه و ذهنیت انسان شد. البته در نظام کانت هنوز چیزی خارج از 
د؛ اما بسیاری از فیلسوفان ش نفسه معرفی می سیطرۀ شناخت بشر وجود داشت که باعنوان شیء فی

بعد از کانت استقالل این بخش از جهان را نیز تحمل نکردند و با انکار آن اعالم کردند وجود هر 
رسد.  چیزی وابسته به خواست انسان است. در این مرحله از تمدن غرب اومانیسم به نهایت خود می

 چیز است.  از این پس انسان مقیاس همه
بینی در ذات خود تحقیر نوع بشر را  پایان آن نیز هست. این خودبزرگ اما نهایت اومانیسم

دنبال دارد. شاید هیچ فیلسوفی مانند نیچه از خالقیت و محوریت و اقتدار انسان سخن نگفته باشد؛  به
چنین »نگرد و آنها را در  های اطراف خود می با دیدۀ تحقیر به انسان« ابرانسان»اما این ستایشگر 
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 کند:  گونه توصیف می این« تگفت زرتش
میمون برای انسان چیست؟ یک جانور خندان با یک شرمندگی دردناک. انسان کنونی هم » 

برای ابرانسان همین حکم را دارد ... انسان زمانی میمون بود و همین االن هم بیش از یک میمون به 
« ) انسان معنای زمین است . ابرآموزم ها شباهت دارد ... بنگرید من به شما ابرانسان را می میمون

انسان میمونی است »گوید:  (. کافمن در چنین فضایی است که می570 :5939راجرز و تامپسون، 
 (.509: 5991)گیسلر، « خواهد خدا باشد که می

خواهد میمون باشد. هدف اصلی تمدن نوین  اما انسان در تمدن توحیدی مخلوقی است که نمی
فت انسان و نجات انسان از دو پندار متناقضی است که تمدن رو به زوال اسالمی بازگرداندن شرا

پنداری دو پندار باطلی هستند که در  غرب به او القا کرده است؛ خودخداپنداری و خودحیوان
شود. این دو پندار یکی حاصل شرک مسیحی است که انسانی را خدا  تمدن توحیدی اصالح می

شناسی تکاملی است.  های نادرست از زیست الحادی و برداشت نامید و دیگری حاصل ماتریالیسم
ای وجود دارد که با نگاه توحیدی  بین ابرانسان خیالی نیچه و نگاه تحقیرآمیز او به انسان راه میانه

های نگاه توحیدی در احیای شرافت انسان را بررسی  آید. در ادامه فهرستی از قابلیت دست می به
 خواهیم کرد. 

 شناسی توحيدی انسانعقالنيت 

ها در دوران باستان و شکاکان در دوران جدید، عقل فطری انسان را محکوم و  سوفیست
کنند. در نگاه مسیحی انسان فطرتی آلوده دارد و عقل او بدون ایمان قادر به شناخت  تضعیف می

که همزمان حقیقت نیست. جدایی ایمان از عقل نتیجۀ مستقیم شرک مسیحی است. باور به انسانی 
خداست و باور به توحید در عین تثلیث باورهایی غیرعقالنی است و بدون حمله به عقل و منطق 

ای الهی تأیید  عنوان ودیعه توان از این باورها دفاع کرد؛ اما در نگاه توحیدی عقل فطری بشر به نمی
قیقت و یافتن راه اعتماد برای شناخت ح شود و احکام عقل و منطق مشترک بشری مبنایی قابل می

گرایی  شوند. ایمان توحیدی، ایمانی عقالنی و فطری است و در مکتب عقل سعادت بشر تلقی می
 شیعی حتی احکام اخالقی نیز مبنایی عقالنی دارند. 

ظهور اومانیسم در دوران جدید همزمان با احیای فرهنگ یونانی در دوران رنسانس بود؛ اما 
هاست. باور به الوهیت مسیح  های یونان یا افکار سوفیست از اسطورهمبنای اومانیسم مدرن فراتر 
ساز اومانیسم در دوران جدید است. نخست مسیحیت بود که از امکان  ادامۀ شرک یونانی و زمینه

تواند متعدد باشد دیگر سه خدا یا بیشتر تفاوتی ندارد و  الوهیت یک انسان دفاع کرد. وقتی خدا می
ها نتوانند. در قرون وسطی  سیح بتواند محور جهان هستی باشد، چرا سایر انساناگر انسانی مانند م
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شد که مسیحیان با خوردن نان و شراب که گوشت و خون مسیح است با  مدام این باور تلقین می
گونه که نان به بدن  کرد همان ، استدالل می59یابند. اکهارت، عارف مسیحی قرن  مسیح وحدت می
ما کامالً تغییر ماهیت »گفت:  شود. او با صراحت می ود نفس نیز به خدا تبدیل میش مسیح تبدیل می

(؛ اما باور به وحدت مسیح با خدا و وحدت 771: 5966)کاپلستون، « ایم یافته و به خدا تبدیل شده
توجه است. مبانی  عنوان زمینۀ تاریخی ظهور اصالت انسان در غرب قابل مسیحیان با مسیح، تنها به

گرایی، شکاکیت و  گرایی، تجربه فتی اومانیسم مدرن را باید در رویکردهایی مانند نسبیمعر
های  ها و زیرساخت جو کرد. در دوران گذر از اومانیسم، فلسفۀ اسالمی قابلیتو نهیلیسم جست
شناسی بدیل را دارد که ضمن حفظ جایگاه و کرامت انسان در جهان خلقت، از  ارائۀ یک انسان

ترین مبانی معرفتی  ای پرهیز شود. در ادامه، به مهم آلود و اسطوره در اومانیسم شرک فروافتادن
 شناسی اسالمی اشاره خواهد شد. انسان

 اعتماد به عقل و فطرت در گذر از شک و نسبيت

طور ماهوی با اصالت  معنای ناتوانی انسان از نیل به حقیقت است؛ بنابراین، شک به شک به
شود. در  گرایی تبدیل و یا با آن جمع می ؛ اما شک مدرن به سادگی به نسبیانسان در تضاد است

شود تا مبادا ضعف حاصل از شک به  گرایی، حقیقت تابع نگاه و ذهنیت انسان معرفی می نسبی
بار دیگر  تناقض یکاین ای وارد کند.  ساحت اومانیسم که سنگ زیرین تمدن غرب است، خدشه

که ختم شد سخن پروتاگوراس های یونان به این  ر شد و شک سوفیستدر دوران باستان نیز تکرا
 . دهد را نیز نشان میاومانیسم گرایی و  این سخن، نسبت نسبی .چیز است انسان مقیاس همه

گرایی و اومانیسم را رد  افالطون نخستین متفکری است که با دالیل قاطع، همزمان نسبی
دهد. او در رد این  خوبی نشان می گرایی و اومانیسم را به بیکند. مرور دالیل افالطون، پیوند نس می

کند که مستقل از خواست  چیز است، به ماهیت ثابت چیزها اشاره می ادعا که انسان مقیاس همه
کند که اگر هر حقیقتی تابع خواست انسان باشد، جایی برای عقالنیت  انسان است و یادآوری می

 .(939 :5960)افالطون، ماند  باقی نمی
عقالنیت در دوران مدرن صرفاً در شناخت تجربی منحصر شد و ادعا شد همین تجربه نیز 
تحت تأثیر ذهنیت بشری است. مشابه همین ادعا در یونان باستان نیز وجود داشت و افالطون در نقد 

)افالطون، کند که چرا حیوانی مثل خوک مقیاس هر چیزی نباشد  آن این پرسش را مطرح می
گرایی و اومانیسم است. سخن افالطون این  . این پرسش استداللی قاطع بر ضد نسبی(5906 :5960

است که حیوانات نیز صاحب تجربه هستند و اگر هرگونه پدیدار تجربی، بدون تعقل حقیقت تلقی 
های  دسته از نظام ماند. شاید آن شود، آنگاه چه تفاوتی بین نگاه انسان و نگاه یک خوک باقی می
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سادگی ادعا کنند که  دهند، به شدن سگ پاولف را الگوی تربیت انسان قرار می زشی که شرطیآمو
شود و صرفاً  انسان تفاوتی بنیادین با حیوان ندارد؛ اما با این شیوۀ پاسخ، مسئلۀ افالطون حل نمی

کند  عمیق فرهنگ غرب را آشکار می های تناقضیکی از  افالطون شود. چون پرسش حذف می
نیادین با سایر ب اگر انسان تفاوتی تحاصل جمع بین ماتریالیسم و اومانیسم است. پرسش این اسکه 

؟ بدون توجه به گوهر پس شرافت و برتری انسان در چیست، ندارد اجسامجانداران و حتی سایر 
مقیاس هستی توان انسان را  میچگونه  روح و عقل و صرفاً با منحصرکردن شناخت به تجربۀ حسی،

 معرفی کرد.نیستی و 
دیگر تفاوتی بین متخصص و  ،گرایی درست باشد نقد دیگر افالطون این است که اگر نسبی

اگر بنا بر آن است که »معنا خواهد شد. به تعبیر خود او  های علمی بی ماند و بحث غیرمتخصص نمی
دمان دربارۀ پس آیا ابلهی و اتالف وقت نیست که مر  ای درست شمرده شود، هر پندار و عقیده

گو کنند و درستی و نادرستی آنها را بررسی نمایند و نظری  و آراء و عقاید یکدیگر بحث و گفت
کنند به این  ها به متخصص رجوع می انسان ۀ)همان( اینکه هم« میان آورند. بر خالف دیگران به

دگاه ( اگر دی5953 :معناست که از نظر آنها صرفاً برخی از باورها درست است. )همان
تواند حتی نظریۀ خودش را نیز ناقص یا خطا بداند.  دیگر کسی نمی ،پروتاگوراس درست باشد

لذا سقراط با کمال فروتنی  ؛خیلی سنگین است کم برای سقراط ای دست پذیرش چنین نتیجه
تو خود نیز باید تصدیق کنی که در هر مورد یک تن داناتر از »گوید:  خطاب به پروتاگوراس می

چیز نادانم هرگز ممکن  ن است و مقیاس فقط آن یک تن است و حال آنکه من که در همهدیگرا
ساخت که  گفتم مرا مجبور می نیست مقیاس باشم. گرچه سخنی که ساعتی پیش از زبان تو می

 .(5990-5995 :)همان« خواه بخواهم و خواه نه!  مقیاس باشم،
توان  در مورد حوادث آینده چگونه میگرایی این است که  اشکال دیگر افالطون به نسبی

انسان را مقیاس حقیقت دانست؟ اگر کسی معتقد باشد تب خواهد کرد و پزشک او خالف این 
( 5973 :توان ادعا کرد هر دو مقیاس حقیقت خواهند بود؟ )همان عقیده را داشته باشد، آیا می

متضمن نوعی  ،گرایانۀ پروتاگوراس از آنجا که انسان را معیار حقیقت قرار می دهد دیدگاه نسبی
گیرد.  بینی است و برای انسان مقامی الوهی و یا شاید حتی باالتر از آن در نظر می خودبزرگ

اگهان کنی که ن آیا تعجب نمی»گوید:  به مخاطب خود می افالطون در این مورد از قول سقراط
پنداری که خدایان از  آشکار شد که تو در دانایی از هیچ آدمی و هیچ خدایی کمتر نیستی؟ یا می

 .(5903 :)همان« کمتر از آدمیانند  سان که منظور پروتاگوراس است، بودن، بدان حیث مقیاس
این به  خدامحورییابد دلیلش روشن است.  اینکه در اومانیسم انسان جایگاهی برتر از خدا می

های ذاتی و عقلی نیز به این  . پذیرش حسن و قبحکند غیرممکن را ممکن می خداوند معنا نیست که
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ها امر  معناست که خوبی یا بدی یک رفتار صرفاً حاصل امر خداوند نیست. خداوند نه به بدی
حتی دانند؛  تنها اخالق را نسبی می نه ها اما اومانیست ؛کند اخالق رفتار می اصول خالف کند، نه می

اشکال  .کنند معرفی میریاضی را نیز نسبی و تابع خواست انسان  و منطقمانند اصول اصول عقلی 
اگر نیک »چون  ؛گرایی مستلزم نوعی خودویرانگری است نهایی افالطون این است که نسبی

 ؛کند بیندیشی خواهی دید که پروتاگوراس با سخن خود درستی عقیدۀ مخالفان را تصدیق می
کس حقیقت است... و چون عقیدۀ مخالفان خود را  ون مدعی است که تصور و عقیدۀ همهچ

 .(5970 :)همان« کند تصدیق مینیز خود را  ۀبودن عقید شمارد پس باطل درست می
کند که در آن عقل و  محوری نوعی مبناگرایی را مطرح می افالطون در برابر اندیشۀ انسان
قت مستقل از جهان تجربی مورد اعتماد است. با این حال، در شهود فطری بشر برای شناخت حقی

شود. در  دهد و تنها به عقل اعتماد می مبناگرایی افالطون تجربۀ حسی اهمیت خود را از دست می
گرایان مسلمان این امتیاز را دارند که تجربه  شد. عقل گرایی دکارتی نیز این وضعیت تکرار می عقل

 عنوان دو مبنای اصلی معرفت دفاع کنند. دهند و از عقل و تجربه به  را نیز در کنار عقل قرار

 تعامل عقل و تجربه در برابر انحصارگرایی معرفتی

عنوان منبع وحیانی و هدایتگر تمدن اسالمی به همان اندازه که به تعقل دعوت  قرآن کریم به
تجربه در کنار عقل دو رکن  کند. در فلسفۀ اسالمی نیز کند، به مشاهده و تجربه نیز دعوت می می

گرایی دکارتی صرفاً عقل را برای کشف  روند؛ اما در دوران جدید عقل شمار می اصلی شناخت به
گرایی بر  حقیقت کافی دانست و عقل را در مقابل تجربه قرار داد. پس از دکارت در نهایت تجربه

دی به جهان و انسان بود. در این گرایی به معنای غلبۀ نگاه ما گرایی غلبه کرد. غلبۀ تجربه عقل
هایی مانند هنر و اخالق و متافیزیک که  رفت. ساحت کارزار فقط ساحت ایمان نبود که از دست 

گنجیدند،  دلیل آنکه در قالب تنگ تجربی نمی هایی از تمایز انسان با حیوان بودند، به همگی نمونه
 شناخت حیوان مشکل شد. رو شدند و بیان تفاوت شناخت انسان بابا بحران روبه

دنبال آن غلبۀ نگاه مادی و پوزیتیویستی بر علوم انسانی منشأ اصلی  گرایی و به گسترش تجربه
رود. مارکسیسم، یک نمونه از نگاه مادی است که  شمار می های انسانی در دوران معاصر به بحران

ا را نابود کرد. ناتوانی ها تسخیر و تمام هستی آنه اندیشۀ صدها میلیون انسان را برای سال
بینی و کاهش  شناسان در پیش شناسی مدرن در کاهش دردهای روانی انسان و ناتوانی جامعه روان

بودن روان یا جامعۀ انسانی نیست. در اندیشۀ مادی  ها، صرفاً ناشی از پیچیده ها و جنگ خشونت
شود. در نتیجه، اکنون  میعنوان روان در کنار جسم انسان به رسمیت شناخته ن اصالً چیزی به

اندازی  شوند و در چارچوب تجربی هیچ چشم های روانی، طاعون دوران مدرن معرفی می بیماری
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دادن به زندگی زمینی موفق بود؛ اما قادر نبود  برای درمان این دردها وجود ندارد. تجربه در سامان
ترین دردی است که انسان در  میقمعنایی برای انسان مدرن، ع از معنای زندگی دفاع کند و درد بی

طول تاریخ تجربه کرده است. اخالق و دین و متافیزیک سه رکن معناداری زندگی بودند که در 
بست، تجربه  نگاه تجربی و پوزیتیویستی مبنا و معنای خود را از دست دادند. برای خروج از این بن

تجربه کمک گرفت و علوم انسانی را از توان تضعیف و یا متهم کرد؛ باید از عقل در کنار  را نمی
شناخت منحصر در تجربه »دلیل هستند. اینکه  دو نوع انحصارگرایی نجات داد که هر دو نیز بی

فرض انحصارگرایانه هستند که هیچ دلیل  دو پیش« وجود انسان منحصر در جسم است»و « است
ا برای استفاده از مبانی فلسفۀ عقلی برای آنها وجود ندارد. گذر از این دو جزم، زمینه ر ای تجربی
شناسی اشاره  های فلسفۀ اسالمی در انسان کند. در ادامه به برخی از قابلیت شناسی فراهم می در انسان

 خواهد شد.

 اصالت وجود در برابر نهيليسم

شود که  اشکال میبه آن اما اغلب  ؛صدرا با اینکه محتوایی بسیار عمیق و پرمایه دارد ۀفلسف
غرب بیشتر ناشی از ورود به موضوعات و  ۀروز نیست. پویایی فلسف غرب، پویا و به ۀد فلسفمانن

پویایی صرفاً به این معناست که محتوایی تکراری در  گاهی نیز هر چندمباحث جدید است. 
در بازی با اصطالحات و  مدرنبرخی از مکاتب فلسفی  شود و میبندی جدیدی عرضه  بسته
ها و ساختارهای  ای از واژه که عمق چندانی ندارند، با گستره ندارند و آنهایی بازی چیزی کم زبان

توان گذشت که پویایی  این واقعیت نیز نمی ازبا این حال، کنند.  جدید این ضعف را پنهان می
های  مدرن را در حوزه ۀهای اصلی اندیش فلسفۀ غرب بیشتر به این دلیل است که توانسته است مؤلفه

طرفداران صدرا  .اند کاری شده کمفلسفۀ صدرا از این جهت دچار طرفداران کار گیرد و  جدید به
اند. در حالی  ها توجه کرده اند و صرفاً به مبانی انتزاعی بحث های کاربردی کمتر وارد شده به حوزه

توان  نمونه در طرحی کلی می رایها می توانند کاربردی عملی داشته باشند. ب ترین بحث که انتزاعی
اصالت وجود را مبنای اصلی احکام اخالقی معرفی کرد. برای کاربرد اصالت وجود در اخالق باید 

شناختی و  ای هستی به این نکته توجه داشت که از نظر صدرا اصالت وجود صرفاً جنبه
همزمان  یعنی اصالت وجود ؛کند ای هنجاری نیز پیدا می جنبه ،شناختی ندارد و در نهایت معرفت
 ارزشمند است. معنا را نیز در بر دارد که وجود خیر است و اشتداد وجود نوعی تکامل این

عنوان مبنایی مستحکم برای دفاع از صلح، خلع سالح و  توان از این اصل به می ،در این صورت
عدالت به این دلیل خوب است که تضمینی »حفظ محیط زیست استفاده کرد. این استدالل که 

، صرفاً بر مبنای اصالت وجود قابل طرح است. چون فقط «و حیات بشر است برای وجود جامعه
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اگر بودن اصالت داشته باشد، قتل و کشتار مردود و حفاظت از محیط زیست الزم است. اگر 
گرایی درست باشد، وجود جامعه و حیات بشر و محیط زیست چه ارزشی  وجود اصل نباشد و پوچ

سازی مانند سقط جنین و  های اخالقی مشکل وجود حتی در بحثتوانند داشته باشند؟ اصالت  می
عنوان مبنایی عقالنی برای دفاع از تداوم  توان از اصالت وجود به آید و می کار می قتل آسان نیز به
العالج( استفاده کرد. در طرحی تفصیلی به  دفاع )اعم از جنین و بیمار صعب های بی وجود انسان

جوهری و اشتداد وجود در تدوین فلسفۀ تاریخ صدرایی نیز باید کاربردهای بحث از حرکت 
عنوان راهکاری برای خروج از حس پوچی  توجه داشت و اگر بتوان از باور به اصالت وجود به

 کند. شناختی نیز پیدا می استفاده کرد، این اصل ابعادی روان

 

 حسن و قبح عقلی در برابر نسبيت اخالق

این است که  ها بیان ۀمشترک هم ۀولی شاید نتیج ؛های مختلفی دارد نگرایی در اخالق بیا نسبی
شود که با آن بتوان اختالفاتی را که  احکام اخالقی ثابتی وجود ندارد و معیاری عقالنی یافت نمی

بودن  خوب»ن نسبیت معتقدند ااما مخالف ؛به اتفاق نظر تبدیل کرد ،در احکام اخالقی وجود دارد
توان از آن دفاع کرد. به تعبیر عقلگرایان  القی ثابت است که با عقل مییک اصل اخ« عدالت
 حسن عدالت ذاتی و ثابت است. ،ها عقلی هستند و بنابراین حسن و قبح ،مسلمان

شکاکیت مبنای اصلی نسبیت در اخالق است. شک معرفتی در امکان شناخت احکام اخالقی 
مفاهیم اخالقی تعریف مورد اتفاقی ندارند و از عدالت  گرایان کند. از نظر نسبی نیز تردید ایجاد می

احکام اخالقی نیز قابل  ،های مختلفی وجود دارد. در این صورت ها و تفسیرها و قرائت برداشت
 ؛کند اثبات نیستند. البته باید توجه داشت نسبیت معرفتی اگر پذیرفته شود فقط اخالق را نسبی نمی

این نتیجه را  خیلی از طرفداران نسبیت اخالق حاضر نیستندند و ک احکام علمی را نیز متزلزل می
آمیزی شده است و شک معرفتی  مدرن با دالیل شک برخورد تبعیض ۀدر دور به هر حال،د. نبپذیر
 .استعملیاتی شده  های دینی و اخالقی ارزش  ۀدر حوز بیشتر

چون اگر جامعه یا ژنتیک  ؛کنندنسبیت اخالق را تقویت  توانند جبرگرایی و نگاه مادی نیز می
ن بخشد، آنگاه دیگر جایی برای احکام اخالقی باقی صورت جبری تعیّ بتواند رفتار هر انسانی را به

توان او را سرزنش  دیگر نمی ،دلیل ژنتیک خاص خود مجبور به قتل باشد ماند. اگر یک فرد به نمی
کردن  معنای تقسیم سر یک انسان صرفاً به اگر انسان را موجودی مادی بدانیم، بریدن کرد. اصالً

یک ربات ندارد.  کردن اجزای جداتر است و هیچ تفاوتی با  یک جسم به دو جسم کوچک
 اگر مجبور به این کار باشیم، از نظر اخالقی کار بدی نیست یک ربات، خصوصاً اجزای کردن جدا
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 .تعریف مشابهی داردقتل یک انسان  در نگاه مادی و
کنند. مثل اینکه  ها اشاره می هایی تاریخی از اختالف فرهنگ ان همیشه به نمونهگرای نسبی
گذارند. یا اینکه  های مختلفی به یکدیگر احترام می رسند با شیوه ها هنگامی که به یکدیگر می انسان
کردن یا سوزاندن جسد اموات با یکدیگر اختالف دارند و هر گروهی کار  ها در مورد دفن انسان
گیرند که اصول اخالقی نسبی  ها نتیجه می گرایان از این مثال داند. نسبی دیگر را ناپسند می گروه
هایی از اختالف در آداب و رسوم هستند و در واقع بر وجود  ها نمونه ولی بیشتر این مثال ؛است

 ،حالکنند. به هر  اصول اخالقی ثابت مثل لزوم احترام به یکدیگر و احترام به اجساد داللت می
 دالیلی عقلی وجود داشته باشد که نشان دهدبحث اصلی عقلی است و ما باید تابع دلیل باشیم. اگر 

. در شود ها قتل را خوب بدانند، قتل کودکان خوب نمی انسان ۀوقت دیگر اگر هم ، آناستقتل بد 
ای از قتل  نین نمونهها را تغییر داد. سقط ج به جای تغییر احکام اخالقی باید نظر انسان چنین مواردی

حکم قتل قبل از تولد با حکم قتل بعد از تولد یکسان  ،از نظر عقلی و های ضعیف است انسان
 توانند بر خالف حکم عقل باشند. در چنین مواردی قراردادهای جوامع بشری نمی است.

در  دنبال آزادی است. اسپینوزا علت اصلی رواج نسبیت اخالقی این است که انسان مدرن به
کند. البته او آزادی از غرایز حسی  عنوان هدف عقل با تفصیل بحث می کتاب اخالق از آزادی به

اما بعد از او معنای  ؛کند. از نظر او عشق به خدا شرط آزادی است را آزادی واقعی معرفی می
نع و ما حرص و طمع زنجیر روح توحیدیآزادی تغییر کرد و نسبیت در اخالق مطرح شد. در نگاه 

های نظام سرمایه داری معرفی  در نگاه مدرن حرص و طمع نیروی حرکت چرخ ؛ ولیآزادی است
 شدند و تحریک حرص و طمع بخشی از اقتصاد مدرن شد.

گرایی اخالقی کمک کرده است. چون انسان اگر  شک در باورهای دینی نیز به تقویت نسبی
دلیلی ندارد اخالقی باشد. اگر آخرت نباشد هر های خود لحاظ نکند،  آخرت را در رفتار و برنامه

تواند مانعی برای او باشد.  فردی باید بیشترین لذت را در همین دنیا کسب کند و اخالق نمی
گفت برای داشتن اخالق به جاودانگی نیاز است. زندگی اخالقی  همین دلیل بود که کانت می به

 اما منطقی نیست. ؛ای زیادی دارده بدون باور به آخرت با اینکه ممکن است و نمونه
اما در دوران حاکمیت نسبیت اخالق،  ؛نسبیت معرفی شده است ۀترین نتیج مدارا و تساهل مهم

های اخالقی  اگر ارزش ؛بیش از هر دورانی خشونت و قتل حاکم بوده است. دلیلش روشن است
وجود ندارد. با وجود نسبیت هایی مثل مدارا و تساهل نیز  راهی برای دفاع از ارزش ،نسبی باشند

های اخالقی با این اتهام  ارزش ،در دوران مدرن حتی ارزش علم و عقالنیت نیز قابل دفاع نیست.
آن تخریب محیط زیست و  ۀکه نسبی هستند از حوزۀ علم و دانش کنار گذاشته شدند و نتیج

های  رفته شد. جنگاخالق در سیاست هم نادیده گ ،جمعی شد. همچنین های کشتار تهدید سالح
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ابزاری از مفاهیمی اخالقی مانند حقوق بشر، تنها بخشی از نتایج  ۀو استفاد ها قربانی با میلیون جهانی
 روند.  شمار می گذاشتن اصول اخالقی ثابت به کنار

 عنوان بنياد عقل و آزادی باور به روح به

ماران مدرنیتۀ آزادی انسان آغاز مدرنیته عصر خرد و عقالنیت معرفی شده است و از نگاه مع
هدف اصلی عقل مدرن است؛ اما آیا انسان در تعریف مدرنیته قابلیت آزادی عقالنی را دارد؟ 

تر از سایر اجسام است. آزادی چه  شود که صرفاً پیچیده انسان بدون روح به جسمی تبدیل می
اجسام دستخوش قوانین و تواند داشته باشد، وقتی انسان یک جسم است که مانند سایر  معنایی می

نیروهای طبیعت است و رفتار و گفتار او از سنخ حرکت یک شاخه درخت و سر و صدای حاصل 
از آن است؟ در علوم انسانی مدرن روش مطالعۀ رفتار انسانی در دو بعد اجتماعی و فردی با روش 

باشد همین قاعده بر  ای از مواد یکسان است. اگر در جهان ماده جبر یا تصادف حاکم مطالعۀ توده
ماند. البته  رفتار انسان نیز حاکم است. در این صورت جایی برای دو مقولۀ عقل و آزادی باقی نمی

کنند. بحث  کنند از عقل و آزادی دفاع نمی معنایش این نیست که فیلسوفانی که روح را انکار می
که انسان صرفاً یک جسم در این است که دفاع از عقل و آزادی با این ادعا در تناقض است 

 پیچیده است. 
شود و سهم انسان از وجود منحصر به فاصلۀ بین تولد تا  در نگاه مادی جاودانگی انکار می

رود. اگر انسان فقط در این فرصت  شود. در این صورت جایگاه اخالق نیز زیر سؤال می مرگ می
اید مناسبات خود را با دیگران طوری طور طبیعی ب مند باشد، پس به تواند از هستی بهره کوتاه می

تنظیم کند تا بتواند در زندگی محدود خود بیشترین بهره را داشته باشد. در چنین فضایی حرص و 
طمع بر وجود انسان مسلط خواهند شد و انسان اسیر غرایز و تمایالت درونی خود خواهد بود. 

مناسبات « خواست قدرت»سیاست نیز دهد. در  دوستی و فداکاری منطق خود را از دست می انسان
حاکم خواهد شد. در « ارباب و برده»ها و جوامع نسبت  را تنظیم خواهد کرد و در روابط بین دولت

رود کرامت انسان است. در تمدن اسالمی، انسان بر اساس نگاهی  چنین فضایی آنچه از دست می
 شود. یشود و امکان احیای کرامت انسانی فراهم م توحیدی تعریف می

 شناسی توحيدی کرامت انسان نتيجۀ انسان

کند و عمل به دستورات  تصور انسان مدرن این بود که تمسک به وحی عقل را محدود می
وحی با آزادی و کرامت انسان در تضاد است. این تصور تا حدود زیادی حاصل خردستیزی 

علمی و عقلی بود؛ اما عقل های  باورهای مسیحی و نقش کلیسا در تفتیش آراء و سرکوب اندیشه
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بار  خودبنیاد نیز در دفاع از کرامت انسان در دو ساحت نظر و عمل کارنامۀ روشنی ندارد. این
خردستیزی به این معنا بود که عقل خودبنیاد گرفتار خودستیزی شد. عقل جدای از وحی بیش از 

اد. در تعریف مادی از همه به تردید و شکاکیت دامن زد و در خردستیزی از مسیحیت پیش افت
انسان نیز کرامت انسان نقض شد. البته همزمان اصالت انسان نیز مطرح بود؛ اما این اصالت انسان از 

عنوان یک قید مهم برای اصالت  نظر منطقی مبنایی نداشت. ضمن آنکه همزمان نژادگرایی نیز به
 کرد.   ی معین داشت، محدود میانسان مطرح بود و انسانی را که اصالت داشت و بشری را که حقوق

ها انسان، یکی از نتایج  عنوان یکی از منابع خشونت و عامل اصلی کشتار میلیون نژادگرایی به
اصلی تعریف مادی از انسان است. در دوران جدید وقتی تمام هویت انسان در جسم او خالصه 

تعیین شد. فرانسیس بیکن در های جسمانی  ها نیز بر اساس ویژگی طور طبیعی ارزش انسان شد، به
شود که  ها معلوم می گفت با مقایسۀ زندگی بشر اروپایی با زندگی بومی چنین فضایی است که می

برتری »کرد:  . دیوید هیوم نیز با صراحت اعالم می(Bacon, 5970: 556)« انسان خدای انسان است»
تا خود را نسبت به آنان دارای همان کند  عظیم اروپاییان متمدن بر بومیان وحشی ما را وسوسه می

های عدالت و حتی  ها و الزام جایگاه بشناسیم و در چگونگی برخورد با آنها خود را از همۀ دغدغه
 (.93: 5937)هیوم، « انسانیت مستخلص بدانیم

های  ای سیاسی یا حقوقی نداشت که با تغییر قوانین و نظام نژادگرایی در غرب صرفاً جنبه
ین برود. نژادگرایی در غرب مبناهای مستحکم فلسفی و ایدئولوژیک دارد. فیلسوفانی سیاسی از ب

اند و در چند  مانند روسو، مونتسکیو، هیوم، نیچه و هایدگر در تأیید و تثبیت نژادگرایی نقش داشته
دهۀ اخیر برخی از متفکران که از نقش کانت در ترویج نژادگرایی افراطی به تفصیل بحث 

کنند؛  از اینکه این بخش از اندیشۀ کانت تاکنون مسکوت مانده است، ابراز شگفتی می اند، کرده
اند  معرفی کرده« ترین اندیشۀ نژادپرستانه در قرن هیجدهم گذار عمیق پایه»حتی برخی او را 

(Count, 5310: 90۱)دلیل آنکه با معیار جسمانی در مورد انسان قضاوت  . بیشتر این فیلسوفان به
 آمیز به زن دارند. ند، همزمان نگاهی تحقیرکن می

گرچه تعریف مادی از انسان از نظر تاریخی مبنای تحقیر زن و تبعیض نژادی است؛ اما برخی 
اند به اصالت ماده باور ندارند. برای نمونه  از متفکرانی که از نژادگرایی و برتری مردان سخن گفته

داند؛ اما او به  ه را شرط اعتبار اخالق میکم در اخالق خود وجود روح جاودان کانت دست
شناسی خود تحت تأثیر روسو، حتی  ای به برتری نژاد اروپایی باور داشت که در انسان اندازه

ها نگاهی  . او همچنین در مورد زن(Mikkelsen, 7059: 1)« انسانیتِ دیگران را انکار کرد»
زنان باید سلطنت »»گفت:  کرد و می معرفی می عقل  ها را فاقد طور ضمنی زن آمیز داشت و به تحقیر

کند و این خرد  کنند؛ ولى مردان باید حکومت کنند؛ چرا که این هوا و هوس است که سلطنت مى
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 .(Kant, 7009: 597)« کند است که حکومت مى
نژادگرایی فیلسوفی مانند کانت به این معناست که نژادگرایی در غرب صرفاً نتیجۀ تعریف 

دنبال مبانی دیگری برای نژادگرایی و توجیه تبعیض نژادی باشیم.  نسان نیست و باید بهمادی از ا
دار است.  اروپایی در غرب بسیار ریشه واقعیت این است که نژادگرایی و تحقیر انسان غیر

های ثابتی در حوزۀ  تواند نژادگرایی را توجیه کند. اگر ارزش گرایی نیز از نظر منطقی می نسبی
کردن نژادگرایی نیست. اگر اصول شناخت نیز نسبی  جود نداشته باشد، راهی برای محکوماخالق و

باشند، حکم ثابتی در مورد رذایل اخالقی نخواهیم داشت و اصالً شناخت نژادگرایی و حکم 
توانند ادعا  گرایی درست باشد، نژادگرایان می رو خواهد شد. اگر نسبیاخالقی آن با مشکل روبه

 اس نظام معرفتی آنها نژادگرایی هیچ منعی وجود ندارد. کنند براس
ها اقوام دیگر را بربر و فاقد عقل  های دیگری نیز دارد. یونانی با این حال، نژادگرایی ریشه

دانستند. حتی فیلسوفی مانند ارسطو که از عدالت زیاد بحث کرده است، در سیاست خود بشر  می
اسرائیل، قوم  د. در کتاب مقدس نیز یک نژاد خاص، یعنی بنیکن غیریونانی را فاقد عقل معرفی می

عنوان عمل به دستور خداوند دفاع  عام سایر نژادها به شوند و بارها از قتل برگزیده معرفی می
های کتاب تورات این است که معیار برتری از ایمان به قومیت تبدیل  شود. یکی از تحریف می
های  تو ایشان را از جمیع قوم»تاب مقدس تکرار شده است که: شود. نظیر این آیات زیاد در ک می

یهوه، خدای تو، بندۀ خود موسی (. »19: 6، 5)پادشاهان « ای جهان برای ارثیت خویش ممتاز نموده
را امر کرده بود که تمامی این زمین را به شما بدهد و همۀ ساکنان زمین را پیش روی شما هالک 

کند. باز  این ادعای برتری در عمل کشتار و نابودی سایر اقوام را توجیه می (71: 50)یوشع، «. کند
پس االن هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر »توان دید که  مانند این آیات را در عهد عتیق زیاد می

 (. 59: 95)اعداد، ...« زنی را 

خوانده شده است بنابراین، کتاب مقدس که شاید بیش از هر کتابی در تاریخ بشر منتشر و 
دهد و این ویژگی حتی در عهد جدید نیز منعکس شده  کتابی است که معیار برتری را نژاد قرار می

اسرائیل نیست،  دلیل اینکه از نژاد بنی خواهد، به است. زمانی که زن یونانی از حضرت مسیح شفا می
رزندان را گرفتن و پیش سگان بگذار اول فرزندان سیر شوند؛ زیرا نان ف»شنود که:  این پاسخ را می

عنوان مسئولیت  کند. زن به (. کتاب مقدس زن را نیز تحقیر می76: 9)مرقس، « انداختن نیکو نیست
کسی که از زن زاییده شده، »شود که:  شود و تکرار می گناه و آلودگی فطری انسان معرفی می

 (.5۱: 51و  71:۱)کتاب ایوب، « چگونه پاک باشد؟
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 گيری نتيجه

های سایر ادیان در وحی اسالمی صرفاً منحصر به دو حوزۀ خداشناسی و  الح تحریفاص
شناسی و اخالق نیز گرفتار نقایص و  احکام نیست. متون دینی یهودیت و مسیحیت در حوزۀ انسان

هایی جدی هستند. نژادگرایی تنها یک نمونه از این نقایص است که در فلسفۀ مدرن نیز  تحریف
شناسی و  ترین مبنای تمدن اسالمی، لوازم خاصی در انسان عنوان مهم توحید به بسط یافته است.

ای که در پرتو آن  شناسی و تمدن اسالمی با تکیه بر قرآن کریم و فلسفه اخالق دارد. در انسان
ها، اعم از هر نژاد و جنسیتی، فراهم  تدوین شده است، مبانی الزم برای دفاع از کرامت نوع انسان

ترین وجه تمایز بشر برخوردار هستند و تفاوت  عنوان مهم ها از روح الهی به . همۀ انسانشده است
کنند؛ بنابراین، امور  ها ناشی از رفتار و باورهایی است که با اختیار خود کسب می ارزش انسان

ا ه اختیاری و مادی نظیر جغرافیا یا نژاد و جنسیت، معیاری انسانی برای تعیین ارزش انسان غیر
نیستند. احکام عقل اعتبار دارند و شناخت فطری انسان مورد اعتماد است. قوانین اخالقی ثابتی 

ها و جوامع دارا اعتبار هستند و این قوانین مبنای عقلی دارند و عقل  وجود دارند که برای همۀ دوره
 شناسد.  فطری بشر آنها را می
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 فرار نخبگان به چرخش نخبگان؛ کرديگذار از رو

با  رويارويیدر  رانيکشور ا یراهبرد یها نهيگز

 آموختگان دانش یالملل نیب یها مهاجرت ۀديپد

 5بهرام صلواتی
 7فهیمه بهزادی

 چکيده

از جمله  ی دیگرهاکشور در کشوریک مهاجرت نخبگان و استفاده از استعدادهای 
ند. ایران باوجود جوانان تحصيلکرده و با استعداد رو هست روبهبا آن  ها یی است که دولتها چالش

ی آن، دست و ها و چالشنخبگان مهاجرت  ۀلئاز این قاعده مستثنا نيست و همچنان با مس
ویژه پس از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی،  هگذشته و ب ۀدر طول چهار ده کند.  می پنجه نرم

در ادبيات سياستی و اجتماعی کشور بسيار شایع و  «یا نخبگان زهافرار مغ»اصطالح و رویکرد 
است  گذشته ۀده ادبيات چند به مربوط گاننخب و ها مغز فرار رایج بوده است. حال آنکه رویکرد

ها  ی استعدادالملل جایی بين چرخش و جابهغالباً رویکرد جهانی  ۀپيوست هم ضای بهف در امروزه و
اجتماعی کشورهای مورد استناد  -اقتصادی ۀی توسعها کرد در برنامهو این روی شود مطرح می

، ها چرخش استعداد ۀگيرد. بر همين اساس در این مقاله، ضمن تبيين مفاهيم و نظری  می قرار
گردش استعدادها )نخبگان(  ۀی سياستی قابل کاربست در حوزها چارچوب مفهومی گزینه

اجتماعی  -اقتصادی ۀی کالن توسعها ارتباط برنامه ده است. در این چارچوب مفهومی،شمعرفی 
تطبيقی  ۀگردش نخبگانی ترسيم و تشریح شده است. سپس با مطالع های ها و برنامه با سياست

                                                           
 خانۀ مهاجرتی ایران . پژوهشگر ارشد پژوهشکدۀ سياستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، مدیر رصد7
 پژوهشگر حوزۀ مهاجرت پژوهشکدۀ سياستگذاری دانشگاه صنعتی شریف .2
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ی مختلف ها ده است تا ابعاد و جنبهشسعی کشور منتخب  9های مهاجرتی  ها و برنامه سياست
ند. قياس و شوی سياستی گردش نخبگان در کشورهای مختلف موشکافی و مقایسه ها گزینه

یابی نسبی کشورهای موردمطالعه در این مقاله در قالب چارچوب مفهومی سياستی  موقعيت
روی کشور ایران فراهم آورده  ی سياستی پيشها مناسبی برای استخراج گزینه ۀشده، زمين  هئارا

 رویاروییی راهبردی کشور ایران در ها تایج سعی شده است تا گزینهدر بخش ن از این رو،است. 
 پيشنهاد شوند.  ی استعدادها و تحصليکردگان معرفی والملل مهاجرت بين ۀبا پدید

، بازگشت و مهاجرت یها تسياسفرار نخبگان، چرخش استعدادها، : ها  کليدواژه
 ، ایرانمندی بازبهره

 

 مقدمه 

شود.  کشورها دیده می ۀشدن است که در هم پیامدهای اصلی جهانیمهاجرت افراد یکی از 
همراه  ها و ثروت را از مرزهای ملی بهها، دانش، ایدهجایی مهارت شدن مسائلی همچون جابه جهانی

ترین جایی استعدادها و افراد متخصص و با کیفیت باال از مهم دارد و در این بین افزایش جابه
کشور در یک مهاجرت نخبگان و استفاده از استعدادهای رود. شمار می شدن بهرات جهانییثتأ

وجود جوانان  . ایران بارو هستند روبهبا آن  ها یی است که دولتها از جمله چالش ی دیگرهاکشور
و نخبگان مهاجرت  ۀلئتحصیلکرده و با استعداد از این قاعده مستثنا نیست و همچنان با مس

 «فرار استعدادها»دیرزمانی است که رویکرد  ،با این حال کند.  می نرمی آن، دست و پنجه ها چالش
عنوان   باتر، از آن داده است که در حالت گسترده« گردش استعدادها»جای خود را به رویکرد 

اصطالحی است  «گردش استعدادها»شود. در واقع  یاد می« چرخش نخبگان»و یا « گردش مغزها»
رود که در کشورهای خارجی برای می کار بهجایی مهاجران ماهری  که معموالً در توصیف جابه
 کنند. مدت معینی زندگی و کار می

در  ریف استعداد از دید اِد میخاییلتعاریف مختلفی برای استعدادهای انسانی وجود دارد. تع
های یک  استعداد جمع توانمندی»گونه است:  این 7005در سال  «جنگ برای استعداد»کتاب 
ها و ها، دانش، تجربیات، هوش، قضاوت، بینش، شخصیت و انگیزههای ذاتی، مهارت داده شخص،
مخزن استعداد  5از نظر سالیمانو«. شود توانمندی یادگیری و رشد او را نیز شامل می ،همچنین

های خود را برای تولید، نوآوری، تجارت،  متشکل از گروهی از افراد نخبه است که مهارت و ایده
معموالً بر اساس شایستگی آنها کنند و پاداش  های فرهنگی و اجتماعی استفاده میو فعالیتدانش 

                                                           
7. Solimano 
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وکار تعیین  وری و سودآوری کسببه گسترش دانش پایه و افزایش بهرهآنها افراد و کمک 
 شود. می

زمانی و بروز دو اتفاق عمده در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم  طور کلی، هم به
رفتن  بین ازچرخش استعداد و نخبگان در دنیا پدید آورد. در واقع،  ۀینزم درعطفی را  الدی نقطهمی

 ۀ، عرص7005سپتامبر در سال  55الت در آمریکای شمالی و حم (IT) فناوری اطالعات حباب
آسیا و اقیانوسیه ایجاد  دنیای غرب و بازگشت آنها به کرده درتحصیل استعدادهایبرای  را جدیدی
را  دهای خو تالش کردند سیاست آسیا و اقیانوسیه ۀمنطق کشورهایبرخی  ،زمان طور هم به کرد.
ن از سایر اب متخصصذج ،همچنینو  رخارج از کشو انشان درمتخصص تشویق به بازگشتبرای 

های بازگشت و جذب مهاجران ماهر در  اما دور دوم ارتقای سیاست ؛کشورها ارتقا دهند
ست. از زمان آغاز در دنیا 7006از بحران مالی سال کشورهای اصلی مهاجرفرست، مربوط به بعد 

یافته بودند،  توسعهاین بحران در کشورهای میزبان مهاجران متخصص که عمدتاً نیز جزء کشورهای 
ها و همراه خانواده ز مهاجران با تحصیالت و مهارت باال )بهمشاهده شد که تعداد زیادی ا

فرزندانشان( که از کشورهای با اقتصاد در حال ظهور همانند هند، چین و برزیل آمده بودند، در 
نامیده شد. بر این « شدن فرار مغزها معکوس»حال بازگشت به کشورهای خود هستند. این پدیده 

های بهتر اقتصادی به کشورهای  جوی فرصتو یشتر برای جستمهاجرانی که در ابتدا ب ،اساس
انداز  تر مهاجرت کرده بودند، در حال بازگشت به کشورهای خود با چشم یافته توسعهپیشرفته و 

 رشد اقتصادی باال بودند.
کرده و شدت جریان بازگشت مهاجران تحصیل اثر میزان وبر ، پژوهشگرانبنا بر باور برخی از  

جریان »از واژه و عبارت « فرار مغزها»جای عبارت  به باید ورهای خود، از این به بعد میماهر به کش
گردش »ای را با عنوان  نظریه 7009در سال  5«ساکسنیان»استفاده کرد. بر همین اساس، « استعدادها
ارد، طرفه اشاره د به یک حرکت یک« فرار مغزها»گوید ارائه کرد. او در این نظریه می« استعدادها
کند  اثرات گردشی این حرکت و چرخش را منعکس می« جریان و گردش استعدادها»که  درحالی

کشورهای  ۀرساند. او با مطالعکه هم به کشور مبدأ و هم به کشور میزبان استعداد مهاجر سود می
ری رسد که گردش کارآفرینان و برگشت فناو فلسطین اشغالی، تایوان، هند و چین به این نتیجه می
دهد این مهاجران  خود نشان می های پژوهشبرای آنها سودمند بوده است. در واقع ساکسنیان در 

اجتماعی، مالی  ۀاند با بازگرداندن سرمایماهر و متخصص که مشاغل خود را در خارج توسعه داده
 کنند. تصادی کشورهای مبدأ ایفا میاق ۀو انسانی نقش مهمی را در پیشبرد توسع

ویژه پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، اصطالح و  هگذشته و ب ۀار دهدر طول چه
                                                           

7. Saxenian 
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در ادبیات سیاستی و اجتماعی کشور بسیار شایع و رایج بوده است.  «یا نخبگان فرار مغزها»رویکرد 
ضای ف در امروزه است و گذشته ۀده چند به مربوط ادبیات ها نخبه و ها مغز فرار حال آنکه رویکرد

یعنی افراد در  ؛شود ها مطرح می ی استعدادالملل جایی بین چرخش و جابه ۀجهانی مسئل ۀپیوست هم به
باره قرار دارند ممکن است مقطعی در یک کشور  یک فرایند رفت و برگشتی و مهاجرت چند

جایی در دنیا  در کشوری دیگر این واقعیت باید پذیرفته شود که جابه ساکن باشند و مقطعی دیگر
، در این مقاله «گردش و جریان استعدادها» ۀبر همین اساس و مبتنی بر نظریرایج است.  ۀدیک پدی

های بازگشت مهاجران متخصص و ماهر در  سعی بر آن است تا با مروری بر مفاهیم و سیاست
های سیاستی در برخی از کشورهای دنیا در  آموزه کشورهای عمدتاً مهاجرفرست، تجربیات و درس

، نقش و ها آموخته و درس براساس این تجربیات ،یم. همچنینکنبررسی  رااستعدادها چرخش  ۀزمین
 اقتصادی و اجتماعی کشور ۀچرخش مهاجران مستعد و نخبه در توسع ۀجایگاه سیاست و برنام

 یم.کنتری  کنکاش دقیق ایران را

 گردش نخبگان مفهوم و نظریۀ

فرار استعدادها و هایی مانند  یدهپدتوسعه و جایگزینی برای  ۀمفهوم چرخش نخبگان نتیج
، کوزنتسف و سابل 7001این حوزه مانند )بلیتز  پژوهشگرانست. بسیاری از جذب استعدادها

جایی استعدادها میان  دلیل جابه امروزه به ،اند تأکید کرده( 7007، ساکسنیان 7006، لی 7009
در مقابل  استعدادهادها جایگزین مفاهیم سنتی فرار مرزهای کشورهای مختلف، چرخش استعدا

که  طرفه اشاره دارد، درحالی به یک حرکت یک« فرار استعدادها»جذب استعدادها شده است. 
کند که هم به  اثرات گردشی این حرکت و چرخش را منعکس می ،«جریان و گردش استعدادها»

 رساند.میکشور مبدأ و هم به کشور میزبان استعداد مهاجر سود 
ترک یک کشور به کشوری دیگر توسط متخصصان یا افراد با  ۀعبارت فرار استعدادها پدید
شرایط زندگی بهتر یا شرایط مستعدتر برای  دنبال پرداخت باالتر، سطح تحصیالت باال، معموالً به

وضوع کار ها مکند. موضوع اثرات فرار استعدادها مدتای را به ذهن متبادر می های حرفه فعالیت
 ۀسرمایبودن  دارادر اقتصاد،  زا درونرشد  های نظریهویژه در  در ادبیات اقتصادی بوده است؛ به

ست. واضح است که ۀ کشورهاکننده در رشد اقتصادی و توسع یینتعانسانی ماهر یکی از موارد 
 ۀتر تحرک نیروی کار موضوعی است که تنها به حوز یعوسمهاجرت افراد ماهر در چارچوب 

ماهیتی تخصصی و اقتصادی نیز دارد. اینکه موضوع جنگ استعدادها در  ؛اجتماعی مربوط نیست
حال توسعه و  ی اخیر ظهور کرده است، تصادفی نیست. در رقابت بین کشورهای درها دهه

بنیان، وجود استعدادها عامل اصلی رقابت است. به این  دانش ۀیافته در جامع توسعهکشورهای 
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جایی  هجوی اشتغال بهتر یا جابو جایی نیروی کار در جست هکنون سناریوی جهانی، جابا هم ،ترتیب
 دنبال آموزش بهتر است.  دانشجویان به
مهاجران  ۀمفاهیم فوق را در ارتباط با کشورهای فرستنده و گیرند ۀتا حدودی رابط 5شکل 

اصلی رقابت و رشد  دهد. به این ترتیب که اگر استعدادهای جهانی را عامل ماهر نشان می
نیروی کار ماهر و  ۀاجتماعی در مقیاس جهانی بدانیم و کشورهای گیرنده و فرستند -اقتصادی

ها و  توانمندی ۀآوردن بیشترین بهره از این ذخیر دست را در رقابت با یکدیگر برای به تحصیلکرده
تنده به کشورهای گیرنده استعدادها بدانیم، فرار استعدادها یا حرکت استعدادها از کشورهای فرس

وجود اینکه ممکن است در بلندمدت برای کل اقتصاد  اثر مستقیم منفی بر این کشورها دارد. با
اثرات مثبتی به همراه داشته باشد. جذب استعدادها مفهومی است  ،از جمله همین کشورها ،جهانی

ی که در حالتبه این ترتیب که افتد.  که در مقابل فرار استعدادها برای کشورهای گیرنده اتفاق می
شوند،  زیادی محروم می تا حدوداجتماعی مهاجرانشان -کشورهای فرستنده از منافع اقتصادی

منافع هردو کشور فرستنده و به د. چرخش استعدادها که شون مند می کشورهای گیرنده از آنها بهره
مهاجران با حرکت  ،. به این ترتیبد، اشاره به اثرات مثبت بازگشتی مهاجران دارددارگیرنده اشاره 

اجتماعی و علمی  -فیزیکی یا ایجاد ارتباطات میان کشور مبدأ و مقصد، منافع اقتصادی
کنند. البته این امر وابستگی بسیار زیادی به توانمندی  را بین این کشورها تسهیم می آمده دست به

آوردن  ن آنها و چگونگی فراهمنشی کشورهای فرستنده در استفاده از ظرفیت استعدادهای خارج
 مندی از آنها دارد. اجتماعی متناسب برای بهره -های اقتصادی یرساختز

در این میان تبادالت دیگری مانند تبادل استعدادها یا صادرات استعدادها هم بین  ،همچنین
های آگاهانه و  و سیاست ها برنامهکشورهای گیرنده و فرستنده وجود دارد که اشاره به 

برای ایجاد تبادل و گردش دانش و مهارت میان خود و کشورهای با  ۀ کشورهاخواست خود
ها در میان کشورهای گیرنده و فرستنده  توانمندی و ظرفیت بیشتر دارد. در حالتی که این سیاست

، اتالف استعدادها نجامدتعدادها در یکی از این کشورها بیخوبی تنظیم نشود و به هدررفت اس به
 کارگیری استعدادها خواهد بود. تد که بدترین حالت بهاف اتفاق می

رشد اقتصادی  ،یری کشورها و همچنینپذ رقابتچرخش نخبگان فرایندی حیاتی است که به 
چهار عامل  ۀ( چرخش نخبگان را نتیج7006شود. تانگ ) بنیان منجر می جهانی در اقتصاد دانش
 (:7شکل داند )یافتگی جهانی می توسعه ۀاصلی ساختاری پدید

به این معنا که کشورهای مختلف دنیا از هر زمان دیگری در طول  ،رشد وابستگی اقتصادی
 .اند شده تر وابستهتاریخ به یکدیگر 

 تر کرده است.  جایی افراد بین کشورها را ساده هکاهش موانع ورود و خروج مهاجران، جاب
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و بسیاری  از کشورها مانند آمریکا، کانادا تعداد زیادی ازسویپذیرفتن تابعیت دوگانه 
 تر کرده است.  ها را ساده اروپا که تحرک بین ملت ۀکشورهای اتحادی

المللی برای یافتن  جایی بین ها که افراد با کیفیت تمایل به جاباین معن ظهور مشاغل بدون مرز، به
 بخش دارند.  شغل رضایت
کدام تحت  که عوامل کششی در محیط اقتصادی اجتماعی جهانی هستند، هیچ این عوامل

جایی استعدادها و تحرک آنها به سمت مناطق  هکنترل کشورهای فرستنده نیستند. به این ترتیب جاب
تنها سیاست منطقی  ،های اخیر افزایش یافته است. از این رو د و پیشرفت باالتر در دههبا ظرفیت رش

استعدادی جهانی است و کشورهایی  های مندی بیشتر از جریانبرای این کشورها تالش برای بهره
سازی، ایجاد و حفظ  یتظرفباید بتوانند با استفاده از  ،اند که بیشتر فرستنده این مهاجران بوده

داشت استعدادها ی از عوامل جهانی برای جذب و نگهیوندها و ... عوامل کششی باقدرت بیشترپ
 ند.کنایجاد 

 هاداستعداحوزۀ مفاهیم طۀ راب -5 شکل

 

ک ورهای  رستند  ک ورهای  یر د 

ج   است دادها رار است دادها

ا ال  است دادها

 ادرا  است دادها

 خیر  ج ا ی است دادها

  ادل است دادها

 رخ  
است دادها
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دو ا ه

 
 یجهان یافتگی توسعه ۀدیپد یساختار یچهار عامل اصل -2شکل 

 ی سياستی چرخش استعدادها )نخبگان( ها چارچوب مفهومی گزینه

ارائه خواهد شد که غالباً در ای  صورت اجمالی چارچوب مفهومی عمومی هدر این بخش ب
این چارچوب  ۀ. هدف از ارائشوند میی سیاستی مهاجرت افراد ماهر استناد ها تحلیل گزینه
های گردش نخبگان در هر یک از  دن هر چه بهتر سیاستکر پذیر بندی و مقایسه مفهومی، دسته

 کشورهای مورد مطالعه در این مقاله است. 
اقتصادی افراد خارج  -مندی بیشتر از فواید اجتماعی برای بهرهکشورهای مهاجرفرست اغلب 

سازی  هایی را پیاده ها و سیاست اند برنامه تالش کرده تحصیلکرده،ویژه مهاجران ماهر و  از کشور به
شود،  کشورها طراحی می ۀهای توسع جهت با برنامه ها در راستا و هم ند. از آنجا که این سیاستکن
های سطوح مختلف در  استاثر سی ۀشده در این بخش را برای درک نحو رائهتوان چارچوب ا می

های مؤثر در تصمیمات مهاجران برای  ها و سیاست کار گرفت. سطح اول برنامه کشورها به
های کالن کشورها در توسعه اقتصادی و بهبود  بازگشت یا حرکت میان کشورها شامل سیاست

علم و  ۀهای توسع طور سیاست با مهارت باال و همین وکار برای مهاجران شغلی و فضای کسب
است.  پژوهشگرانهای افزایش تحقیق و توسعه برای مهاجران با تحصیالت باال و  فناوری و برنامه

ها و قوانین مهاجرتی و اقامتی کشورها مانند قوانین تابعیت و قوانین شهروندی  دوم سیاست ۀدر الی
. به این گذارند می ن برای بازگشت، اقامت دائم و موقت تأثیرانتخاب مهاجرابر قرار دارند که 

از  ،ها و اقدامات خاص کشورها برای تسهیل و افزایش بازگشت و چرخش نخبگان برنامه ،ترتیب
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صورت  های سیاستی باید به توسعه و مهاجرت متأثر است و این الیه ۀهای کلی آنها در حوز سیاست
ها  تار نهاد قانونی کشورها عمل کنند. پایداری و اثربخشی برنامهپشتیبان یکدیگر و همگام در ساخ
ای  توسعه -های الزم در الیه فضای کالن اقتصادی یزیر برنامهدر کشورهایی بیشتر است که 

های ویژه بازگشت و  نشین طراحی شده و برنامه ینی نخبگان خارجآفر نقشمتناسب با حضور و 
 افزا شده باشد.  ای آن کشور هماهنگ و همای کالن توسعهه خوبی با برنامه گردش نخبگان به
های مهاجرتی افراد  سیاست ۀ( بر اساس مطالعات بین کشوری در حوز7005) 5لیندزی الول

توان حداقل شش نوع  متخصص، چارچوبی مفهومی ارائه کرده است. بر اساس این چارچوب، می
ها و  مهاجرت افراد ماهر شناسایی کرد که هریک از آنها زیرمجموعه ۀسیاست عمومی در حوز

اند.  دهکرسازی و اجرا  گیرد که کشورهای مختلف پیاده ها را در برمی های متنوعی از سیاست مثال
 ند از: ا معروف هستند، عبارت 9Rهای  که به سیاست این شش گروه سیاستی

 مهاجرت( 7کردن محدود( 

 مهاجران( 9بازگشت( 

 مهاجران( ۱استخدام( 

 مالی( 1جبران و غرامت( 

 9مندی از منابع مهاجران بازبهره  
 ها( )فرصت 9نگهداری 

های  برای مثال، سیاست ؛سادگی قابل درک است های سیاستی فوق، به هر یک از گزینه
حرکت افراد تأثیر هایی هستند که مستقیم بر  بازگشت، محدودیت و استخدام غالباً از جنس سیاست

های مهاجرت(. غرامت، به اتخاذ تدابیری برای جبران مالی متناسب با  )مثل سیاست گذارند می
مندی شامل رویکردهای متنوعی  بازبهره ۀشود. گزین می گفتهکشور مبدأ برای فرار استعدادها 

حضور مهاجران در خارج از کشور بهره جست. نگهداری  یاز منابع و مزایا توان شود که می می
های رشد  ها در بخش آموزش هر کشور، فرصت بهبود فرصت شود که هایی می شامل سیاست

 اند.  های مهاجرت را هدف قرار داده اقتصادی داخلی و کاهش انگیزه

                                                           
7 Lindsay Lowell 

2 Restriction 

9 Return 

4 Recruitment 

5 Reparation 

0 Resourcing 

1 Retention 
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هایی منتخب از  را همراه با مثال یادشدههای سیاستی  هریک از گزینه ۀتعاریف خالص 5 جدول
 دهد. هر سیاست نشان می

 
 

 ماهر و مستعدو گردش مهاجران در رابطه با مهاجرت  یاستیس یها گزینه -1جدول 

 جایی )مهاجرت( محدودیت جابه
کند. از جنبۀ داخلی،  این گزینه سیاستی دو جنبۀ محدودیت داخلی و بیرونی برای مهاجرت ایجاد می

ای دارند که اشتغال اتباعشان در  های مهاجرتی محدودکننده بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاست
جنبۀ بیرونی، تقریباً همۀ کشورها، مهاجرت اتباع خارجی را برای سازند. از  خارج از کشور را محدود می

 شود. اند که به این واسطه ایجاد می حمایت از نیروی کار داخلی در مقابل رقابتی محدود کرده
 بازگشت مهاجران به کشور مبدأ

زمانی  خصوص بازگشت مهاجران راهی مطمئن برای استفاده از سرمایۀ انسانی در کشور مبدأ است، به
ای ایجاد شده باشد. تمرکز بیشتر چنین  که بر اثر اقامت و فعالیت در خارج از کشور ارزش افزوده

 هایی روی بازگشت دائم است.  سیاست
 المللی پذیرش و استخدام مهاجران بین

انقالب   تمرکز این نوع سیاست بر جذب افراد متخصص و ماهر از خارج از کشور است؛ برای مثال،
المللی را  جایی کارکنان این حوزه در بازارهای بین ی اطالعات در دنیا، زمینۀ مزیت رقابتی و جابهفناور

 فراهم کرده است. 
 جبران و گرفتن غرامت بابت سرمایۀ انسانی )مالیات(

ندرت  میالدی بود که تاکنون خیلی به 5390این یک نوع سیاست و نسخۀ اقتصادی محبوب در دهۀ 

اجتماعی-توسعۀاقتصادیکالنهایهاوبرنامهسیاست  
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کنندۀ مهاجران ماهر به  یافتدریافتۀ  ایدۀ اصلی این سیاست آن بود که یا کشورهای توسعهعملی شده است. 
های مستقیمی برای مقابله با اثرات منفی خروج  کشورهای مبدأ غرامت دهند یا مهاجران ماهر مالیات

 های انسانی پرداخت کنند. سرمایه
 مندی از منابع افراد مقیم خارج از کشور  باز بهره

خصوص اگر ارتباط مداوم بین  توجهی باشند، به توانند سرمایۀ قابل مهاجران ماهر خارج از کشور می
مؤسسات بخش خصوصی و نهادهای علمی )آکادمیک( تقویت شود. دولت و نهادهای بخش خصوصی 

 گذاری هستند. دنبال افزایش ارتباطات، انتقال دانش، وجوه بازگشتی و سرمایه به
 های بخش آموزش یق سیاستنگهداری از طر

شود. نظامی  وجودآوردن نیروی کار با تحصیالت باال با تقویت مؤسسات آموزشی داخلی شروع می به
آموختگان را به ماندن در این نظام تشویق کرده و حفظ سرمایۀ اصلی را در  مناسب رشد و ترقی که دانش

 کشور مبدأ تضمین کند.
 نگهداری از طریق توسعۀ اقتصادی

ترین سیاست در کاهش  دون شک دادن دلیلی به افراد برای ماندن در کشور )یا بازگشت(، اثربخشب
 ترین ابزار بلندمدت افزایش میانگین سرمایۀ انسانی و در نتیجۀ آن رشد اقتصادی است. مهاجرت و مطمئن

 

 ی مهاجرتی کشورهای منتخبها ها و برنامه تطبيقی سياست مطالعۀ

های کشورهای منتخب در حوزۀ چرخش  ها و برنامه ای از سیاست در این بخش، خالصه
کشور هشت در این مطالعه و بر اساس معیارهای مختلف کمی و کیفی، شود.  نخبگان ارائه می

های  ها و برنامه سیاست ۀمختلف از مناطق مختلف دنیا با در نظر گرفتن تنوع رویکردی در زمین
های سیاستی برای کشور ایران انتخاب و  آموخته سچرخش نخبگانی و در عین حال واجد در

آسیا، لهستان  ۀاند. بر همین اساس، کشورهای منتخب شامل هند، چین و ترکیه از قار گزینش شده
ند. کشورهای هستآمریکا  ۀآفریقا و مکزیک از قار ۀاروپا، مصر و مراکش از قار ۀو ایتالیا از قار
گذاری  های مختلف سیاست صلی مهاجرفرست دنیا با دورهعنوان کشورهای مهم و ا هند و چین، به

اند. کشورهای مصر و مراکش از جمله  هشدها و اقدامات بررسی  در این حوزه با تنوع زیاد برنامه
خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از کشور  ۀترین کشورهای مهاجرفرست تحصیلکرده در منطق مهم

فرهنگی قابل توجه با کشور ایران، مطالعه و بررسی   صادیهای اقت دلیل مشابهت ایران هستند که به
 ۀواسط تطبیقی به ۀهای مناسب برای مطالع عنوان یکی از گزینه کشور ترکیه به ،همچنین اند.  هشد

اجتماعی فراوان با کشور ایران انتخاب شده  -علت وجود تشابهات اقتصادی همسایگی و نیز به
عنوان مقصد بسیاری از مهاجران ماهر و  روپا و آمریکا، خود بها ۀهر چند قار ،در این میان است.

جایی و چرخش استعدادها و افراد  شاهد جابه ،آیند، با این حال شمار می متخصص سایر نقاط دنیا به
ماهر و متخصص در داخل و بین این مناطق نیز هستیم. بر همین اساس، کشورهای ایتالیا و لهستان 
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اند.  هشدبررسی  قالهرفرست اصلی در میان کشورهای اروپایی در این معنوان دو کشور مهاج به
مهاجرت معکوس برای کشورهای اروپایی مثل لهستان که تحت تغییرات  تازگی بهخصوص که  به

عنوان مثالی  تواند به لهستان می ۀاهمیت یافته است. تجرب ،اند سیاسی و اقتصادی عمیقی قرار گرفته
 ۀی شرقی و ادغام رو به رشد آن با اروپا و جهان اقتصادی یاد شود. تجرباز گذار اقتصادی اروپا

شمار   آمریکا به ۀمهاجرت در قار ۀعنوان یکی از کشورهای مطرح حوز نیز به کشور مکزیک
خروج  ۀمهاجرتی با کشور ایاالت متحده آمریکاست و در زمین داالنترین  آید که دارای بزرگ می

بسیار آموزنده و  ست،هشتم را در دنیا دارا ۀرتب ،OECDۀ و مهاجرت افراد تحصیلکرده به حوز
 .رسد نظر می مفید به

 
ریزی شده است،  های مهاجرتی متنوع پایه ها و برنامه کشور هند را که مبتنی بر سیاست تجربۀ

فناوری  ی مبتنی براجتماع -اقتصادی ۀتوان حرکت در محور کالن توسع طور خالصه می به
های هندیان خارج از کشور  ها و توانمندی رشمرد. در واقع دولت هند با تکیه بر ظرفیتاطالعات ب

عنوان پیشران اقتصادی  را بهفناوری اطالعات  ای جهانی صنعت و هماهنگی آن با روندهای توسعه
 ۀکشور پیاده کرد. از جملاین صنعت در  ۀهای مختلفی را برای توسع خود قرار داد و سیاست ۀتوسع

الکترونیک و ایجاد  ۀافزار، ایجاد مناطق ویژ فناوری نرم ۀهای توسع ها ایجاد پارک آن سیاست
افزار و خدمات بود. هند برای بازگشت موقت دانشمندان و متخصصان  های نرم انجمن ملی شرکت
ده کرهای مختلف طراحی  نهخا وزارت وسیلۀ بههای دانشگاهی مختلفی را  هزینه خود برنامه و کمک

قابل رقابت جهانی، های تحقیقاتی  کمک هزینه نیز،است که با پرداخت حقوق و دستمزد و 
با طراحی  ،خود داشته است. همچنین پژوهشگرانهای زیادی برای جذب دانشمندان و  درخواست

مایلی به های مشترک تحقیقاتی هندیان داخل و خارج از کشور از ظرفیت افرادی که ت پروژه
هایی است که  د. ایجاد تسهیالت اقامتی یکی از روشکن همکاری از راه دور دارند، نیز استفاده می

یرفتن تابعیت دوگانه پذهند برای تسهیل ارتباط هندیان خارج از کشور با داخل ایجاد کرده است. 
ارت فرد با اصالت نیاز به ویزاهای چندگانه با ک با کارت شهروندی هندیان خارج از کشور و عدم

وجود آمده است،  ها به گذاری و مالکیت برای دارندگان این کارت هندی و مزایایی که در سرمایه
 .های هندیان خارج از کشور است بخشی از دستاوردهای مهم هند برای استفاده از ظرفیت

عنوان کشوری   های بازگشت و چرخش نخبگان خارج از کشور در چین به سیاست
های  وجود اینکه در دوره مهاجرفرست همواره مورد توجه سیاستمداران این کشور بوده است، با

های چرخش و  اجتماعی این کشور سیاست -اقتصادی ۀهای کلی توسع مختلف با توجه به سیاست
اجتماعی چین  -اقتصادی ۀنقش این افراد در توسع گشت نخبگان تحت تأثیر قرار گرفته؛ اماباز
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اقتصادی و اصالحات اجتماعی در سال  برانگیز بوده است. چین پس از آغاز توسعۀوجه ت همواره
منابع انسانی خود را فرستادن دانشجویان به خارج از کشور قرار  ۀهای توسعد راهبریکی از  5396

ولی  ؛هایی، بازگشت این افراد به کشور نرخ باالیی داشت ای با ایجاد محدودیت داد. در دوره
نیز در پی های مهاجرتی  غییراتی در سیاستهای اقتصاد بازار، ت اقتصادی و سیاست ۀتوسع الزامات

داشت. در این دوره نرخ بازگشت کاهش چشمگیری داشت که برخی موانع سیاسی داخلی نیز به 
چین توانست با اصالح نگرش سیاسی خود افراد چینی خارج از  ،این زد؛ با وجود آن دامن می

های متناسب در رقابت برای  خود کند و با طراحی برنامهۀ به فرصتی برای توسع کشور را تبدیل
اکنون  دست آورد. هم های چشمگیری به آنها پیروزی ۀکارگیری داوطلبان جذب و به

چین لزوم توجه هر چه بیشتر به جذب استعدادهای  ۀتحول و توسع راهبردعنوان  استعدادمحوری به
ها و  استعدادهای داخلی را هدف داده است. تمرکز سیاست ۀعخارج از کشور همراه با توس

و  مبتنی بر علم  ۀهای چرخش نخبگان چین بر جذب و بازگشت نخبگان در راستای توسع برنامه
متمرکز کرده  پژوهشگرانجذب دانشمندان و  ۀزوهای این کشور را در ح فناوری، بیشتر سیاست

 .است
ازگشتی و بحث توسعه در طول زمان متغیر بوده هرچند نگرش ترکیه نسبت به مهاجرت ب

فرار مغزها و بازگشت افراد کردن  های این کشور در رابطه با معکوس فعالیت ،حال با این ؛است
خوبی توانسته  به ،های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. این کشور همچنین متخصص در سال

رغم اینکه سیاست مشخصی نسبت به  ببرد. ترکیه علیالمللی نهایت استفاده را  های بین از موقعیت
را برای پیشبرد روند توسعه و رسیدن  تحصیلکردهولی بازگشت مهاجران  ؛مهاجرت بازگشتی ندارد

ها  چنانچه برای شناسایی فعالیت ،داند. بر همین اساس شده در آینده ضروری می به اهداف مشخص
های  برنامه ۀعمدرا در نظر بگیریم، باید گفت  جرتیمهاهای  سیاست های ترکیه، مجموعه و سیاست

ها بر بازگشت  گیرد. هرچند بیشتر این برنامه های بازگشتی قرار می سیاست ۀاین کشور در طبق
ساله است و تأکیدی بر بازگشت دائمی  زمانی چند ۀهای علمی در باز موقتی و انجام پژوهش

خارج  پژوهشگرانین کار باعث ایجاد پلی ارتباطی بین ترکیه امیدوار است با ا ،حال یناندارند. با 
این کشور کمک  فناورانۀعلمی ترکیه شود و این مطالعات به پیشرفت علمی و  ۀاز کشور و جامع

و « توبیتاک»ترین آنها شورای  کند. ترکیه برای این کار دست به نهادسازی زده است که مهم
نیز نهادی « تارک»این نهاد بیان شد. ۀ شد های انجام که عمده فعالیت استآن  ۀهای زیرشاخ کمیته

های خارج از کشور و اجتماعات مرتبط با آنها متمرکز است.  ای است که بر نیازها و حقوق ترکیه
گیرند. ترکیه با  مندی از مهاجران قرار می های مرتبط با بازبهره سیاست ۀها در طبق دوم برنامه ۀدست

های خارج از کشور و جامعه مبدأ  ای های ارتباطی گسترده بین ترکیه هاین کار به دنبال ایجاد شبک
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 ۀاست. دو نکت« تاسا»ها که به آن نیز اشاره شد، ترین آن ها غیردولتی هستند و مهم است. این شبکه
چرخش نخبگان وجود دارد. نخست اینکه این کشور  ۀترکیه در مسئل ۀبسیار مهم در رابطه با تجرب

المللی نیز برای  های بین از فرصت ،دهد هایی که به صورت مستقل انجام می عالوه بر فعالیت
های  کند. به این معنی که خود را محدود به فرصت بخشیدن به چرخش نخبگان استفاده می تسریع

اروپا،  ۀقابل توجهی را با استفاده از همکاری با اتحادی ۀداخلی نکرده است و از همین راه بودج
دست آورده و در این راه هزینه کرده است. این کشور حتی با  للی مهاجرت و ... بهالم سازمان بین
یافته سعی در جذب افراد نخبه  توسعه کشورهای کمتر پژوهشگرانهای مطالعاتی برای  دادن فرصت

دیگری که در ترکیه  ۀکند. مسئل و با استعداد آنها دارد و در این راه با سازمان ملل همکاری می
مثال  ؛ برایها )چه دولتی و چه غیردولتی( است وجه است همکاری این نهادها و شبکهشایان ت

ولی شورای  ،کند عنوان یک نهاد مستقل و غیرسیاسی در آمریکا فعالیت می به« تاسا»اگرچه انجمن 
های آموزشی  همکاری دارد و یا اینکه یکی از کارگاه« تاسا»های  در اجرای کنفرانس« توبیتاک»

« تاسا»در انجمن  7059شوند، در سال  برگزار می« توبیتاک»رکیه که از سوی شورای مقصد ت
 .برگزار شده است

هایی که از تنوع اندکی برخوردار  عنوان کشوری مهاجرفرست با برنامه مکزیک، به ۀتجرب
است، در داخل ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مکزیک دومین کشور جهان به لحاظ 

درصد آنها در ایاالت  1/39جالب توجه این است که  ۀمهاجر در خارج از کشور است و نکتتعداد 
ند. دولت مکزیک تا چند دهه قبل برنامه یا سیاست خاصی در رابطه با مهاجرین هستمتحده ساکن 

 ۀعنوان یک کشور فرستند های اخیر مکزیک به در سال ،خارج از کشور نداشت. با این حال
 ۀهای گسترد صد سنتی خود مبنی بر خدمات کنسولی در آمریکا فراتر رفته و بر شبکهمهاجر، از مقا

نشینان متمرکز شده است تا بتواند مهاجرانش را به لحاظ مواردی همچون آموزش، بهداشت،  خارج
حقوق مدنی و خدمات مالی توانمندتر کند. نزدیکی و فشردگی مهاجرین خارج از کشور )ساکن 

کمک به  برایهایی  دهد تا ایجاد و یا هماهنگی برنامه ( به مکزیک اجازه میدر ایاالت متحده
های خارج از کشور،  مکزیکی ۀمهاجران با سهولت بیشتری انجام گیرد. مکزیک از طریق مؤسس

دهد و خدمات کنسولی که  طیف وسیعی از خدمات ادغام مهاجران را در ایاالت متحده ارائه می
اند. ممکن است تشویق مهاجران به  بخشد، گسترش یافته ا سرعت میسازی مهاجران ر یکپارچه

مهاجران در تقابل با منافع ملی آن کشور در  ۀمقصد از سوی یک کشور فرستند ۀادغام در جامع
نتایج تحقیقات  خوبی توانسته است این جریان را مدیریت کند. اما مکزیک به ؛نظر گرفته شود
کمک بسیار زیادی به  ،از لحاظ مالی و همچنین انتقال دانشمهاجران مکزیکی نشان داده است 

مکزیک باید به آن توجه شود این نکته است که اگر چه  ۀاند. آنچه در تجرب مکزیک کرده ۀجامع
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های مورد نظر دست پیدا نکرده است و  طور کامل به موفقیت هایش هنوز به مکزیک در برنامه
ها تحت پوشش قرار  ها و شبکه مهاجران با این برنامهطور دقیق مشخص نیست چه تعداد از  به

عنوان  به« های خارج از کشور مکزیکی ،مؤسس»در میان کشورهای منطقه از  ،اند، با این حال گرفته
 .کنند الگویی برای کشورهای دیگر مانند بولیوی، اکوادور، پاراگوئه و اروگوئه یاد می

های سیاست مهاجرتی کشور  ترین جنبه توان مهم یسازی و وجوه بازگشتی را م تمرکز بر شبکه
تحصیل در خارج از  ها برای ادامه مراکش برشمرد. در واقع، بخشی از دالیل مهاجرت مراکشی

مراکشی است که در نهایت به مهاجرت دائم دانشجویان مراکشی  آموختگان دانشکشور، بیکاری 
ی نوآوری جذاب نبوده و به درستی توسعه شود. تا زمانی که نظام مل به خارج از کشور مبدل می

سال گذشته تالش کرده است تا اقداماتی را  70نیافته باشد، این روند ادامه دارد. دولت مراکش در 
برای مقابله با این شرایط انجام دهد که قطعاً چالشی سخت بوده است و در این مسیر دولت از تمام 

ها  ده است. نتایج حاصل از سیاستکرور دعوت کش ۀهای جهان برای مشارکت در توسع مراکشی
خصوص اگر نسبت به اهداف  و تأسیس مؤسسات مربوطه در این راستا پیچیده و مبهم است؛ به

بودن  های مقیم خارج از کشور سنجیده شود. عالوه بر کوچک اولیه و انتظارات باالی مراکشی
الت اساسی هم در رابطه با تعاریف بیش سازی آنها، مشک ها و کمبود منابع مالی برای اجرایی طرح

های ناکافی در اجرای  ، اهداف مورد نظر و پیگیری«مهارت»از حد کلی و ناروشن مفاهیمی مثل 
اند که  اما سروصدای زیاد اجرا شده ،ها با مقیاسی کوچک خورد. در واقع طرح ها به چشم می برنامه

مربوط به  شده بیشتر اقدامات انجام ،ایناز علل اصلی ناکارآمدی آنها بوده است. عالوه بر 
ای نامعلوم دارند. در پاسخ به این نقاط ضعف و انتقادات، دولت اخیراً  هایی هستند که آینده شبکه
ها ارائه داده است که برای ارزیابی  دهی مجدد مؤسسات و بازبینی طرح برای سازمان هاییپیشنهاد

های مقیم خارج از کشور به مشارکت در  مراکشیپیامدهای آن هنوز زود است. باوجود تمایل 
مراکش، مسائلی مانند بوروکراسی مدیریتی، عدم نظارت کافی روی دانشجو، اهمیت کافی  ۀتوسع

دانستن  های شغلی این افراد در خارج از کشور و تهدید ندادن به تحقیقات، عدم درک موفقیت
از عوامل بازدارنده هستند.  ،کاران داخلیهمکاران مراکشی مقیم خارج از کشور از جانب سایر هم

مهاجران به مراکش قابل توجه و از نظر دولت مراکش  ازسویحجم وجوه بازگشتی  ،همچنین
های خارج از کشور با  دولت برای برقراری ارتباط مراکشی دلیلو به همین است  ضروری بوده

مهاجران  ۀنتیجه گرفت نقش بالقوتوان  کند. می مختلف تالش می های راهوالدین خود در داخل از 
کشور در آینده نیز بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت و به همین نسبت  ۀدر توسع

های مقیم  های مقیم داخل نیز همانند مراکشی گذاران بر زندگی مراکشی و سیاست پژوهشگران
 .خارج از کشور تمرکز خواهند کرد
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سیاست وجوه  ۀالبته در زمینۀ ناموفق )نوان یک نمونع در این مطالعه کشور مصر، بیشتر به
ی دیگر های سیاستی برا آموزه بازگشتی موفق عمل کرده است( بررسی شد که واجد درس

ند که شدسازی مصر بررسی  های ظرفیت . در همین راستا، سیاستکشورهای در حال توسعه است
. در این راستا روشن کردند می مقیم خارج از کشور تالشگرایی مصریان  برای تحریک حس ملی

و در مورد اکثریت مهاجران  هستندهای جدی و اساسی  های اجراشده دارای ضعف سیاست شد
های موجود در نهادهای مصری برای رسیدگی به امور  به نقصان ،کنند. همچنین مصری صدق نمی

مهاجران مصری مقیم خارج از کشور پرداخته شد که به این واسطه لزوم تخصیص منابع و 
د. در رابطه با شو های الزم در یک نهاد توانمند برای رسیدگی به این امور روشن می ظرفیت
ت اگرچه در حال حاضر مهاجران مصری مقیم توان گف های توسعه حقوقی مهاجران می سیاست

اما  ؛توانند در انتخابات شرکت کنند خارج از کشور که کارت شناسایی ملی داشته باشند می
حتی با وجود انقالب مصر در سال  ،ست. در واقعرو روبهسازی این قانون نیز با مشکالتی  اجرایی
های  اند. با بررسی سیاست ور ماندهمهج های حقوقی مربوط به مهاجران یاستهنوز هم س 7055

 ازسویگذاری و انجام البی برای منافع مصر  های سرمایه از قبیل سیاست ،مربوط به تعهدات
ها پیش به اهمیت وجوه بازگشتی در  مصریان مقیم خارج از کشور نیز روشن شد که مصر از مدت

ی خود را در این زمینه انجام های مهاجرت اقتصاد خود پی برده و بهترین عملکرد اجرایی سیاست
های مالیاتی جریان ورودی این وجوه به کشور را  امکانات بانکی و معافیت ۀداده است. مصر با ارائ

مستقیم خارجی چندان موفق عمل نکرده  ۀجذب سرمای ۀاما در زمین ؛تسهیل و تشویق کرده است
های مصریان  حقوقی، گروه ۀسعهای تو در اجرای سیاست نیافتن توفیق ۀبه واسط ،است. همچنین
 کنند. نیز در مقابل دولت و برای احقاق حقوق خود البی می OECD مقیم کشورهای

ولی نه به  ،عنوان یک کشور اروپایی نیز همانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه ایتالیا به
اساس آمار  طوری که بر ست بهرو ر روبهو ماه تحصیلکردهمهاجرت افراد  ، با مسئلۀشدت آنها

این کشور در سایر  تحصیلکردۀمیالدی، بیش از دو میلیون نفر از نیروی  7055مربوط به سال 
دلیل مشکالت اقتصادی، اشتغال و نبود  کنند. این امر بیشتر به زندگی می OECD کشورهای

 ۱۱ ساختارهای الزم برای استفاده از نیروی جوان به وجود آمده است. این کشور همچنین بیش از
شکل  هایی در این کشور )هرچند به دارد. در همین رابطه برنامه OECD هزار دانشجو در کشورهای

بازگشت این دسته از افراد متخصص انجام تحصیلکرده و حفظ نیروی  ایرمدون و منسجم( ب غیر
. تاس  رسد اقدامات دولت ایتالیا چندان موفق و اثربخش نبوده شده است. با این حال به نظر می
جریان خالص ورودی و خروجی استعدادها و نیروی کار بودن  مشکل اصلی در مورد ایتالیا منفی

های پیشین این کشور را ترک  های ماهری که در طول دهه تعداد ایتالیایی ،ماهر است. عالوه بر این
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تحصیل ا ه اگرچه بیشتر این افراد در بهترین دانشگاه اند؛ اند در سطح باالیی باقی مانده کرده
کند  هایی است که افرادی را حمایت می ترکیبی از نهادها و سنت اند. بازار کار ایتالیا همچنی کرده

تازگی وارد این بازار  را که قصد دارند به افرادی ،و در طرف مقابل اند که قبالً در این بازار بوده
نیز وجود دارد و اثرات چنین پذیرد. این چالش در بخش نیروی کار بسیار ماهر  به سختی می ،شوند
و آنها  استمخرب  ،جوانی که قصد ورود به بازار کار را دارند آموختگان دانشای در میان  پدیده

مطالعات کیفی  ،کند. این وضعیت برای زنان نیز دشوار است. همچنین را وادار به مهاجرت می
 در ایتالیا انجام شده استجایی و مهاجرت افراد متخصص و محقق  هاندکی هم که در مورد جاب

کنند. این مطالعات بر مواردی  عوامل دافعه در این کشور نقشی اساسی ایفا میدهد  نشان می
های کافی، سطح باالتر  اختصاصی برای تحقیق و نوآوری، نبود زیرساخت ۀهمچون فقدان بودج

دهای پایین تأکید های رقابتی و دستمز شدن سیستم تحقیقات ایتالیا، نبود فرصت راتیزهبوروک
مؤید این  کنند که رچوب اقتصاد کالن تأکید مینیز بیشتر روی چا پژوهشگرانکند. برخی  می

و تعداد دانشگاهیان جوان بسیار  فناورانه نداردهای  نوآوری ست که سیستم اقتصادی ایتالیاواقعیت ا
 .سترفیت جذب سیستم اقتصادی ایتالیابیشتر از ظ
ها و  توان سیاست کشور لهستان را می ۀجالب و آموزند ۀی تجربترین نکته در بررس مهم
رسانی در میان مهاجران  های اطالع اطالعاتی و جریان ۀشبک ۀهای کارآمد این کشور در زمین برنامه

اروپا، لهستان اولین موج مهاجرت به  ۀو در پی الحاق به اتحادی 700۱های پس از  برشمرد. در سال
بحران اقتصادی جهانی از یک طرف و شرایط  ،اروپا را تجربه کرد. سپسکشورهای عضو اتحادیه 

سیل مهاجرت معکوس را به راه انداخت. در پاسخ به  ،نسبتاً خوب اقتصاد لهستان از طرف دیگر
یند اای و محلی با هدف تسهیل فر های مختلف و متعددی در سطح ملی، منطقه فعالیت ،این شرایط

ام مجدد در بازار نیروی کار و نظام آموزشی )در رابطه با فرزندان بازگشت و با تمرکز بر ادغ
ها حول محور کمپینی  ترین این فعالیت کننده( صورت گرفته است. مهم مهاجران بازگشت

نهادی درگیر  ۀیند بازگشت شکل گرفته است. شبکااطالعاتی در مورد مسائل مدیریتی و قانونی فر
دولتی و یک  های هاز مؤسس؛ وس نیز درخور توجه استسازی سیاست مهاجرت معک در اجرایی

های  های غیردولتی و شرکت ها و سازمان تا شهرداری ،ای ویژه در سطح دولتی وزارتخانه بین ۀبدن
 کسب و کار خصوصی در این زمینه فعال هستند.

 ی چرخش نخبگانی کشورهای مورد مطالعهها ها و برنامه تحليل سياست

. شود میی مهاجرتی کشورهای منتخب مورد مطالعه مقایسه ها ها و برنامه در این قسمت سیاست
ز نکات جالب یدر برابر موقعیت انفرادی هر یک از کشورها، موقعیت گروهی کشورها نیز حا
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های رشد  زمینهبودن  یافتگی و فراهم قابل قبول از توسعه ۀای از کشورها با درج توجهی است. دسته
ل همانند هند، چین، ایتالیا و لهستان، عالوه بر سعی در بازگرداندن مهاجران یافتگی در داخ و توسعه

اما گروه  ؛خود از خارج از کشور به داخل، تالش در جذب مهاجران ماهر دیگر کشورها نیز دارند
ای که آمادگی باز جذب و یا بازگرداندن مهاجران خود از خارج  دیگر کشورهای در حال توسعه

مندی از منابع مهاجران در  همانند مکزیک، مراکش و مصر، سعی در بازبهره ،ندبه داخل را ندار
موقعیت فردی و گروهی کشورها  ؛ از این رو،خارج از کشور بدون تمرکز بر بازگشت آنان دارند

توجهی برای دیگر کشورها از جمله کشور ایران  های سیاستی قابل آموخته الگو و درس ،هر یک
 د. ردا

بر اساس  ،مقاله ر موقعیت و جایگاه نسبی هر یک از کشورهای مورد مطالعه در ایناما عالوه ب
(، وضعیت نسبی هر یک از کشورها بر 7005) ۀ لیندزی الولشد چارچوب مفهومی سیاستی پیشنهاد

 مهاجرت افراد ماهر و متخصص نیز ۀمرتبط با حوز اساسییندهای اها و فر نوع و ماهیت برنامه مبنای
، یک های کشورهای مختلف ها و سیاست بر همین اساس، با توجه به برنامه ی است.قابل بررس
ها  ها و برنامه بندی و تلخیص انواع مختلف سیاست توان انجام داد که از جمع میکشوری  بین مقایسۀ

ها و  ، با توجه به سیاست۱شکل  دست آمده است. بر همین اساس، در کشورهای منتخب به
و بازگشت افراد ماهر و متخصص، هریک از کشورهای مذکور جایابی و های چرخش  برنامه

 ۀحوز ۀدر س ها کشور ۀها و برنام ، سیاست7در جدول  ،اند. همچنین سنجی شده موقعیت
اند و جایگاه نسبی کشور ایران با توجه به  شدهمقایسه  «زیرساخت»و  «سازی شبکه»، «نهادسازی»

ز اهمیت و قابل توجه در نمودار یحا ۀنکت شده است. ی موجود مشخصها ها و برنامه سیاست
مذکور، موقعیت انفرادی و گروهی کشورهای مورد مطالعه است. از منظر موقعیت انفرادی، هر 

زمان چند سیاست،  کارگیری هم یک از کشورها با اتخاذ یک سیاست مهاجرتی ویژه و یا به
مندی از  کشور مکزیک با تمرکز خاص بر بهرهبرای مثال،  ؛اند جایگاه خاصی را در نمودار یافته

مندی هر  تمایل خاص به بازگشت آنها به داخل کشور، سعی در بهره منابع خارجی مهاجران و عدم
. حال آنکه کشور هند، با داردچه بیشتر از منابع در اختیار مهاجران مکزیکی در خارج از کشور 

از منابع هندیان خارج از کشور، سعی در ترغیب مندی  نگاه به همین رویکرد، عالوه بر باز بهره
آنان به بازگشت به داخل کشور دارد. در برابر آنها، کشور چین با تمرکز ویژه بر بازگشت افراد 

نگاهی هم به جذب متخصصان و افراد مستعد سایر  چینی ماهر و متخصص از خارج به داخل، نیم
 ر یک از کشورها قابل تفسیر و توضیح است.کشورها دارد. بر همین اساس، موقعیت انفرادی ه
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 6Rموقعیت و جایگاه سیاستی کشورهای منتخب مورد مطالعه براساس چهارچوب مفهومی  -۹شکل 

 شده سازی های پیاده ها و برنامه وضعیت نسبی کشورهای مورد مطالعه بر اساس انواع سیاست -2جدول 
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  در حال انجام و پیگیری است.سیاست و برنامۀ مذکور در کشور مورد نظر  : √
  شود. سیاست و برنامۀ مذکور در کشور مورد نظر اجرا نمی : ×
  شود. سیاست و برنامۀ مذکور در کشور مورد نظر به شکل محدود اجرا می : #

 ۀشود، کشورهای پیشرو که وضعیت و عملکرد مناسبی در زمین  می گونه که مشاهده همان
کاملی از  ۀمجموع همچون کشورهای هند و چین، ،چرخش و بازگشت افراد ماهر دارند

اصلی  ۀند. در واقع پیام و نکتکن  می و اقدامات مربوطه را طراحی و اجرا ها ها، برنامه سیاست
بایست به وجود اجزاء و ارکان   می تنها تجارب چین و هند این است که نه ۀاز مطالع آمده دست به

سازی و زیرساخت برای چرخش و بازگشت افراد  نهادسازی، شبکه ۀموردنیاز در سه حوز مختلف
ضروری است به همزیستی و هماهنگی الزم میان  ،همچنین ؛کردرا ماهر و متخصص توجه الزم 

 -اقتصادی یاستی کالن و گسترده مانند برنامۀ کالن توسعۀاین اجزا و ارکان در قالب یک چتر س
دیگری از کشورهای در حال توسعه اعم از  دستۀدر برابر هند و چین،  .ردکاجتماعی توجه 

ی را بر دو عنصر نهادسازی و مکزیک و ترکیه قرار دارند که هر دو تمرکز خاص و ویژه ا
از منابع مهاجران خارج از کشور  مندی اولی رویکرد بازبهره ،حال  با این ؛سازی دارند شبکه

ی خارج از کشور به داخل ها ای و دومی رویکرد بازگشت ترکیهاست  مکزیک را در پیش گرفته
اخل را سرلوحه قرار داده است. رویکرد کشورهای ایتالیا و لهستان با دو حفظ و نگهداشت افراد 

سوم  ادی مشابه و نزدیک به یگدیگر است؛ اما دستۀها تا حد زی توجه به جنس و نوع فعالیت
توان در نظر گرفت که از فقدان بسیاری  کشور ایران را میکشورها همانند مراکش و مصر و حتی 

چرخش و بازگشت مهاجران ماهر و  ای در حوزۀ بوم سیاستی و برنامه ی زیستاز ارکان و اجزا
فقدان محور سیاست  ۀواسط هموجود نیز ب یتعداد محدود اجزا ،و همچنین هستند متخصص محروم

 بسیار دارند.  ۀکارایی مطلوب فاصل کننده از عملکرد و محوری هماهنگ ۀو برنام

 و راهکارهای پيشنهادی برای ایران  بندی جمع

رفته در کشورهای مورد مطالعه در این  کار بررسی اجمالی راهبردها و ابزارهای سیاستی به 
مهاجرت نخبگان و استعدادها را تا  ۀبا پدید رویاروییهای محوری کشورها در  مقاله، سیاست
های مهاجران مستعد و  گیری از ظرفیت بهرهدنبال  کرده است. بسیاری از کشورها بهحدودی روشن 
ها و نهادهای سیاستگذاری چه در سطح ملی و  مهاجرت هستند. دولت های ویژۀ کاربست سیاست
اند و  های جامع در این زمینه ریزی گذاری کالن و برنامه المللی نیازمند سیاست چه در سطح بین

خصوص اگر به  نیست. به از این قاعده مستثنامهاجرت  جایگاه خود در عرصۀتوجه به ایران هم با 
دلیل موقعیت جغرافیایی در خاورمیانه و امنیت نسبی در منطقه،  این نکته توجه شود که ایران به
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خروج افراد  ۀبا پدید ،پذیرای تعداد زیادی مهاجر افغانستانی و عراقی شده است و از طرف دیگر
مسئله نخست بایستی توجه داشت ست. رو روبهکه به فرار مغزها شهرت یافته است،  ردهتحصیلک

تر مهاجرت به صورت کلی است و  بخشی از مسئله بزرگ تحصیلکردهمهاجرت نخبگان و افراد 
گیرد. پس  هم مهاجرت به داخل کشور و هم مهاجرت به خارج از کشور را در بر می

با توجه به شرایط کلی و قوانین این حوزه صورت  قوانین بایدی در این بخش و وضع گذار سیاست
از رابطه بین مهاجرت و نیازهای توسعه ملی اطمینان  گذاری کالن باید . در این سیاستبگیرد

حاصل شود. برای کشورهای فرستنده این ارتباط با دسترسی به مهاجران مقیم و چرخش نخبگان 
سیله ارزیابی بازار کار و ایجاد فهرست مشاغل بحرانی بین و افتد. کشورهای گیرنده به اتفاق می

 کنند. کشور ارتباط برقرار می ۀمهاجرت و توسع
های  گذاری در این حوزه به حوزه این نکته را مدنظر قرار داد که سیاست باید در نگاهی دیگر،

قتی وارد دیگر عمومی سیاستی مانند آموزش، اشتغال، بهداشت و ... وابسته است. مخصوصاً و
های آموزش و  شویم مسئله با سیاست می تحصیلکردهدانشجویان و افراد  ۀریزی در حوز برنامه
آموختگان  دانشخورد. برای مدیریت مهاجرت افراد مستعد و  های علم و فناوری پیوند می سیاست

کنند  می کدام از کشورهای گیرنده یا فرستنده از ابزارها و راهکارهای سیاستی مناسب استفادههر
توان از  می ،پذیر است. در مورد ایران که کشوری دانشجوفرست و مهاجرکه شرح داده شد

یعنی ایجاد تعادل در ورود و خروج  ؛«کشورهای پیمان آسیایی» رویکرد کلی مورد استفادۀ
اثرات منفی خروج دانشجویان و  ،نخبگان ۀگرفتن در چرخنشجویان استفاده کرد. تا با قراردا

خارجی  آموختگان دانشو از اثرات مثبت حضور دانشجویان و  یابد کاهش موختگانآ دانش
ویژه دانشجوفرست(  هعنوان یک کشور مهاجرفرست )ب برداری شود. ایران در حال حاضر به بهره

و  (R1) مندی (، بازبهرهR9(، جذب)R7بازگشت )»اصلی سیاستی  ۀگیری از چهار گزین قابلیت بهره
 (. 1)شکل  داراست را(« R9نگهداشت )
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 (6Rروی ایران براساس چهارچوب مفهومی ) های سیاستی پیشِ گزینه -۱شکل 

 

ها پیش از این توضیح داده شد. در ایران  ابزارهای سیاستی مربوط به هر کدام از این گزینه
ها  برنامهتر الزم است ابتدا این  ریزی دقیق هایی در همین راستا انجام شده است. برای برنامه برنامه
های خروج دانشجویان و ماندگاری آنها در  با توجه به انگیزه ،شناسی و ارزیابی شود. سپس آسیب

برای مثال،  ؛رویکرد کالن سیاستی و ابزارهای سیاستی متناسب استخراج شوند ،خارج از کشور
م و بهداشت ی علوها وزارتخانههای مستقیم مرتبط با بازگشت و چرخش نخبگان به ویژه در  برنامه
های  بورسیه ،های پیش در ایران وجود داشته است. از سال ،ولی به صورت محدود ،همواره

تحصیلی مختلفی به دانشجویان برای تحصیل در خارج و بازگشت به کشور ارائه شده است و 
هایی موظف به بازگشت به کشور و انجام خدمات پس از اتمام  دانشجویان بورسیه با اخذ تضمین

در خارج از کشور نیز برای دانشجویان  مدت کوتاههای مطالعاتی  اند. فرصت ه تحصیل بودهدور
های تحصیلی مشترک با  دوره ،علمی وجود داشته است. همچنین یئتهدکتری و اعضای 

 استادانموجب آن تبادالت بین دانشجویان و  شود که به های مختلف خارجی نیز برگزار می دانشگاه
 گیرد. دانشگاهی صورت می های بین نامه طی تفاهم

با هدف توجه هرچه بیشتر به حفظ و نگهداشت استعدادها « بنیاد ملی نخبگان» ،از طرف دیگر
ویژه  خود قرار داد که به دستور کارو اقداماتی را در  است شکل گرفته 5969و نخبگان در سال 

شده در آن در حال اجرا  یل اقدامات تعریفو ذ 5935پس از تصویب سند ملی نخبگان در سال 
راهبرد  1در چهار فصل و یک پیوست، شامل « سند راهبردی کشور در امور نخبگان»هستند. 
اقدام به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و از تاریخ  90راهبرد ملی و  57کالن، 
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ت. این سند از طریق همکاری ریزی و هدایت امور نخبگان قرار گرفته اس تصویب، مرجع برنامه
 ی؛و فناور قاتیوزارت علوم، تحق ی؛جمهور استیر یو فناور یمعاونت علمبنیاد ملی نخبگان با 

وزارت  ؛وزارت آموزش و پرورش؛ هیعلم ۀحوزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
صدا و  مانساز ؛وزارت کشور؛ مسلح یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت ؛صنعت، معدن و تجارت

 ی تهیه شده است.انقالب فرهنگ یعال یشورا رخانهیدبو  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ؛مایس
 کنند. همکاری می نخبگان یمل ادیسازی سند با بن و فرهنگکردن  ییاجرا ندیدر فرااین نهادها 

های  و ایده رای انتقال دانش، تجربهمقیم، بمتخصصان و دانشمندان ایرانی غیر طرح همکاری با
ایجاد ارتباط مؤثر دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم با همتایان  ،فناورانه به کشور و همچنین

بنیاد »و  «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»و فناوری منتخب توسط  داخلی و مراکز علمی 
این طرح ایجاد  ست. هدف اصلیدر حال اجرا 5939بهمن ماه سال  و از طراحی شده« ملی نخبگان
مندی از دانش و تجارب ارزشمند دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم در  بهره برایسازوکاری 
های فناورانه  مدعو و معین، فعالیت تادانپسادکتری، فرصت مطالعاتی، اس ،هایی همچون قالب برنامه

ریف شده است. از چرخش نخبگان تع الگویو برگزاری سخنرانی و کارگاه تخصصی با تأکید بر 
نفر از  ۱00تسهیالت به بیش از  ۀتوان به ارائ ترین دستاوردهای این طرح می جمله مهم

که در نوع خود  کرددانشگاه برتر دنیا اشاره  500بازگشتی در مقطع دکتری از  آموختگان دانش
 د. کن نظیر می جالب و کم

ی الملل ویژه پذیرش دانشجویان بین هدر صورت تصمیم به استفاده از راهبرد جذب استعدادها ب
های کشورهای دانشجوپذیر تمرکز کرد و با استفاده از  بر راهکارها و سیاست دبای به داخل کشور

ریزی کرد. با نگاهی اجمالی به وضعیت ایران در  های موجود برای آن برنامه ها و توانمندی فرصت
ی مهاجرپذیری وجود دارد که از جمله زیادی برا قابلیتتوان گفت که در ایران  این خصوص می

های تحصیلی، شمار  تههای معتبر در بسیاری از رش توان به ظرفیت باالی آموزشی و دانشگاه آنها می
آموختگان دکتری چه در داخل و چه در خارج از کشور، موقعیت خاص  فزونی دانش باال و روبه

د که از جمله م در این زمینه وجود دارهایی ه های گردشگری اشاره کرد. ضعف در منطقه و جاذبه
زبان تدریس، فرهنگ مخالف مهاجر، وضعیت متغیر سیاسی و اقتصادی و ...  توان به مسئلۀ آن می

 با توجه به این شرایط اتخاذ شود. داشاره کرد. راهبرد کالن پذیرش دانشجویان خارجی بای
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تحلیل نقش مناطق آزاد تجاری و صنعتی در 

 توسعه علم، فناوری و نوآوری

 )مطالعۀ موردی مناطق کیش، چابهار و ارس(

 7اسماعيل عبدی
 چکیده

فناوری در  ۀموفق توسع اًهای نسبت سيس مناطق آزاد تجاری و صنعتی یکی از استراتژیأت
بسياری از کشورهای دنياست. شواهد متعددی از دوران رشد کشورهای مختلف مانند چين، 

و  محيطی های دهد که این مناطق با استفاده از ظرفيت سنگاپور، آلمان و انگلستان نشان می
فناوری و درنتيجه کمک به رشد اقتصادی  ۀاند نقش بسزایی در توسع غيرمحيطی خود توانسته

صنعتی همواره یکی از موضوعات ـ  نند. در کشور ما نيز مناطق آزاد تجاریکاین کشورها ایفا 
و کمابيش براساس نقش این مناطق در رشد فناورانه و اقتصادی  استان گذار سياستموردتوجه 

 های شده است. البته بررسی گرفته ی و کيفی این مناطقگسترش کمّ برایی های سياستکشور، 
ماهيت و تعریف مناطق آزاد برخالف سفانه أاین امر است که مت ۀدهند وضوح نشان شده به انجام

 ،المللی مرتبط براساس اسناد کميسيون اروپا، بانک جهانی و سایر نهادهای بين تجاری صنعتی
جای ارزآوری و ورود محصوالت متنوع خارجی  این مناطق در کشور ما محلی برای خروج ارز به

 رایکه ب ها اند. این چالش هشدجای صادرات و یا بازصادرات محصوالت ایرانی و مونتاژشده  به
حکمرانی  ۀمهمی در زمين های حاکی از وجود خلل ،ترین آنها اشاره شد نمونه به دو مورد از مهم

معنای تسهيل و  صنعتی در مفهومی بسيط بهـ  . حکمرانی مناطق آزاد تجاریاست ین مناطقا
تسریع در انجام وظایف ذاتی این مناطق در راه رشد و شکوفایی اقتصادی کشور با استفاده از 

 ۀدر این پژوهش ضمن بررسی فلسف. است ظرفيت خود و هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط

                                                           
گذاری، دانشگاه  گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران؛ پژوهشگر پژوهشکدۀ سياست دانشجوی دکتری سياست7

 abdi@sharif.edu صنعتی شریف
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منظور  صنعتی در کشورهای مختلف به تحليل نقش این مناطق بهـ  تجاریوجودی مناطق آزاد 
شناسی  نوآورانه پرداخته خواهد شد. روش های فناوری و انجام فعاليت ۀایفای نقش آنها در توسع

موردی خواهد بود. همچنين در این  ۀو استراتژی آن مطالع دارد این تحقيق رویکردی کيفی
 استفاده شده است. ها آوری داده جمع برای اسنادی ۀپژوهش از روش مطالع

ی فناوری، گذار سياستاقتصادی،  ۀویژ ۀآزاد تجاری و صنعتی، منطق ۀمنطق: کليدواژه
 نوآورانه های فعاليت

 مقدمه
وجود دارد: پارک  7اقتصادی ۀپنج نوع منطق ،ده استکرارائه  5بندی که یونیدو براساس تقسیم

. وجه 9و اکوپارک صنعتی 9نوآوری ۀ، منطق1پارک فناوری، ۱اقتصادی ۀویژ ۀ، منطق9صنعتی
مستقر  های مالی و غیرمالی برای شرکت های مناطق اقتصادی در آن است که مزیت ۀمشترک هم
رشد اقتصادی آن منطقه و کل کشور هستند. در شکل زیر انواع  دنبالِ که بهدارند  در آن منطقه

  (.Arnault Morisson, 7051): مختلف مناطق اقتصادی نشان داده شده است

 
طور  آشنایی بیشتر هرکدام از این مناطق توضیح داده خواهند شد و سپس به برایدر ادامه 

 اقتصادی پرداخته خواهد شد. ۀویژ ۀمنطق های مشخص به تعریف و بیان ویژگی
جامع به قطعات مشخصی  ۀای از زمین که براساس یک برنام شده پارک صنعتی: سطح انتخاب

مانند جاده و سایر امکانات و تسهیالت عمومی از قبیل  ها تقسیم شده است. در این زمین زیرساخت
شود و ممکن  می صنعتگران ساخته ۀونقل وجود دارد. پارک صنعتی برای استفاد خدمات حمل

                                                           
7 UNIDO (United Nation Industrial Development Organization) 

2 Economic Zone 

9 Industrial Park (IP) 

4 Special Economic Zone (SEZ) 

5 Technology Park (TP) 

0 Innovation District (IT) 

1 Eco-Industrial Park (EIP) 
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 (.UNIDO, 5339) متعددی نیز وجود داشته باشد های است در آن کارخانه
، 5آمریکا ۀارک صنعتی: براساس تعریف آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحدپواک

دنبال بهبود  دهنده خدمات است که به ارائه های تولیدکنندگان و شرکت ۀاکوپارک صنعتی مجموع
 ۀ. این مجموعه از طریق مدیریت موضوعات عمدهستند عملکرد اقتصادی و حفظ محیط زیست

خود  ۀمجدد منابعی از قبیل آب و مواد مورداستفاد ۀد انرژی و استفادمرتبط با محیط زیست مانن
اند  حاضر در این مجموعه دریافته های ند. شرکتکنکنند تا به اهداف جمعی دست پیدا  می تالش

 مشترکشان بیش از منافع انفرادی آنها خواهد بود های حاصل از فعالیت ۀشد که منافع تجمیع
(Tudor, T., Adam, E., & Bates, 7009). 

است  ی، پارک فناوری سازمان7علمی های پارک فناوری: براساس تعریف انجمن جهانی پارک
د. این افراد از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و کنن می مدیریت آن را ای و متخصص که افراد حرفه

حاضرین  کنند تا ثروت می ، به آنان کمک9بنیان سسات دانشؤو م ها پذیری در میان شرکت رقابت
در این سازمان افزایش یابد. پارک فناوری برای رسیدن به این هدف به مدیریت و تحریک جریان 

کند.  می حاضر در پارک اقدام های سسات تحقیق و توسعه و شرکتؤ، مها دانش در میان دانشگاه
یندهای او یا فر ها را از طریق آزمایشگاه ۱نوآوری بنیان های پارک فناوری، ایجاد و رشد شرکت

ای با استفاده از  افزوده د و همچنین خدمات ارزشکن میتسهیل  1مستقل های ایجاد شرکت
 د. کن می ارائه ها کاری باکیفیت برای شرکت های محیط

است. براساس پارادایم  9واقع یک پارک فناوری شهری نوآوری در ۀنوآوری: منطق ۀمنطق
 های شهرها برای فعالیت ۀستقر در حومفناوری م های مناطق شهری از پارک ،9کشش دانش

، یک 6نوآوری بارسلونا ۀنوآوری براساس مدل ناحی ۀ. منطقپایداری بیشتری دارند نوآورانه

                                                           
7 United State Environmental Agency Protection (USEAP) 

2 International Association of Science Parks (IASP)  

9 Knowledge-Based Institutions  

4 Innovation-Based Companies 

5 Spin-Off 

0 Urban Technology Park 

1 Knowledge Intensive Paradigm  

9 22@Barcelona’s Model هکتار از  233ای قدیمی در اسپانياست که طی آن قرار است تا  عنوان پروژه
عنوان یک  به یک منطقۀ نوآوری تبدیل شود. همچنين این ایدۀ خالقانه به Poblenouهای صنعتی منطقۀ  زمين

 Theشود ) بنيان شناخته می های جدید در یک جامعۀ دانش مدل جدید در بازسازی شهرها در پاسخ به چالش

municipal society 22 ARROBA BCN, 2330.)  



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   156

 

عدی از نوآوری که براساس چهار مدل چندبُ است 5اکوسیستم نوآوری شهری از باال به پایین
تولید، همکاری و خالقیت میان عناصر  ،ریزی شهری برنامه ها طراحی شده است. در این مدل

ای، تحت  پذیری منطقه یند نوآوری و تقویت رقابتاحاضر در منطقه با هدف افزایش سرعت فر
 .(A. Morisson, 705۱) طور هماهنگ پیش خواهند رفت یک رهبری قدرتمند، به

د و گاه اقتصادی مفهومی است که در قالب واژگان متعد ۀویژ ۀاقتصادی: منطق ۀویژ ۀمنطق
مورداستفاده در این حوزه و  در جدول زیر واژگانگیرد.  می متفاوتی مورد بحث و بررسی قرار

 (FIAS, 7006: )کدام از آنها نشان داده شده استره های ویژگی

 
صنعتی ـ  آزاد تجاری ۀبندی این مناطق، منطق در تقسیم ،شود می که در باال نیز دیدهطور  همان

اخیر شاهد تغییراتی  های دلیل آن است که در دهه است. این امر بهرسی نشده برصورت جداگانه  به
 ۀصنعتی و منطقـ  آزاد تجاری ۀمنطق ۀکه دوگان طوری به ؛ایم در ادبیات این حوزه در جهان بوده

آید.  می اقتصادی صحبت به میان ۀویژ ۀطور کلی از منطق و به شود میاقتصادی کنار گذاشته  ۀویژ
المللی مانند  رسمی و معتبر بین های در بیشتر مقاالت علمی و نیز گزارش ،این موضوعبه  توجهبا

دلیل وجود این دوگانگی در کشور ما، در این  این امر رعایت شده است. البته به ،بانک جهانی
 د.شوهر دو ادبیات توجه به مقاله نیز سعی شده است که 

 کشورها ۀدر رشد و توسع «اقتصادی ۀویژ ۀمنطق»جایگاه 

های دوری بر استاندار در دستیابی به سطح باالیی از بهره ها بنابر نظر پورتر، ظرفیت شرکت
پذیری ملی  رقابت ۀاین اساس وی چهار مرحله برای توسع ثیرات مهمی دارد. برأزندگی افراد ت

                                                           
7 Top-Down Urban Innovation Ecosystem 
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 (.Porter, 5330) ۱محور و ثروت 9، نوآوری محور7محور ، سرمایه5محور کند: عامل می پیشنهاد

 
 براساس عوامل اصلی تولید ترسیم مزیت رقابتی خود را صرفاً ها شرکت ،اول ۀدر مرحل

کنند که در کشورهای پیشرفته  می ای را تولید محصوالت ساده ها کنند. در این مرحله شرکت می
 تولید شده است.

گذاری  سرمایهدر جذب  ها اراده و توانمندی شرکت ۀدوم، مزیت رقابتی ملی بر پای ۀدر مرحل
گذاری عظیم  ی از قبیل این موارد اشاره کرد: سرمایههای توان به مثال می خارجی است. در این زمینه

و  به سرمایه، و فعالین اقتصادی و صنعتی ها  تر شرکت اثربخش، دسترسی آسان های در زیرساخت
 گذاری. قوی برای سرمایه های ایجاد انگیزه
براساس تقلید  یندهای تولیدی و خدماتی خود را صرفاًافناوری و فر ها سوم شرکت ۀدر مرحل

. هستند یندهای جدیداو فر ها فناوری ۀآنها ایجادکنند بلکه خودِ ؛برند از سایر کشورها به پیش نمی
برای تولید فناوری و خدمات براساس مرزهای فناوری در  ها توانمندی شرکت ،در این مرحله

عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی آنان  خود، به های پیشرفته در فعالیت های جهان و استفاده از روش
 شود.  می شناخته

نوآورانه  های اقدام به انجام فعالیت دیگر صرفاً ها چهارم شرکت ۀدرنهایت و در مرحل
 البته این مرحله درنهایت ؛شده خود دارند بلکه آنان سعی در تثبیت ثروت اندوخته ؛کنند نمی
 (.Porter, 5330) دشومنجر به زوال و سقوط  تواند می

خود در  ۀمجمع جهانی اقتصاد نیز براساس مفاهیم پورتر جایگاه کشورها را در مراحل توسع
دیگر،  ۀبندی با توجه به اهمیت گذر از هر مرحله به مرحل سه دسته جای داده است. در این دسته

بندی معیار اصلی در  ت. در این دستهجایگاهی نیز برای دوران گذار کشورها تعریف شده اس
تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده  ۀسران ۀقرارگرفتن هر کشور در هر مرحله از توسعه، آستان

 Klaus: )دکنیمیزان درآمد و وزن در هر مرحله از مراحل توسعه را مشاهده  ۀاست. آستان

Schwab, 7059) 
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9 Innovation Driven 
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طور که در شکل زیر نشان داده شده است، ایران در کنار کشورهایی  این اساس و همان بر

کشورهایی قرار گرفته است که  ۀمانند برزیل، چین، روسیه، سوئیس و آفریقای جنوبی در رد
 ,Klaus Schwab) کند می اقتصادی آنها نقش ایفا ۀکننده در توسع عنوان عامل تعیین وری به بهره

بندی  براساس میزان تولید ناخالص ملی کشورها به دسته تقیم و صرفاًمس طورِ این گزارش به (.7059
ای از میزان تولید ناخالص ملی آنها از  کشورهایی که بخش عمده بارۀکند؛ این امر در می آنها اقدام

به همین دلیل در  ؛تواند مورد مناقشه باشد می آید، می دسته خام ب عمدتاً راه صادرات مواد معدنیِ
 شود. میهمواره به این موضوع توجه  ها این گزارش

 
 5931نمونه در سال  رایبراساس آمار منتشرشده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ب

تحوالت  ۀخالصاست ) درصد تولید ناخالص ملی ایران بابت فروش و صادرات نفت9509
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سازمان کشورهای  که همچنین براساس جزئیات آمارهای رسمی(؛ 5931، کشور یاقتصاد
نسبت به سال  7059افزایش میزان تولید ناخالص ایران در سال  منتشر کرده است، 5نفت ۀتولیدکنند

 ,Maureen MacNeill) درصدی صادرات نفت ایران بوده است5009دلیل افزایش  میالدی به 7059

7059.) 
بندی کشورها در  دستهالمللی در  بین های سسات و سازمانؤبه این مهم، بسیاری از م باتوجه

خام مواد معدنی، میزان  عمدتاً شان، ایران و سایر کشورهایی که با تکیه بر صادراتِ مراحل توسعه
دهند که اقتصاد متکی بر  می کشورهایی قرار ۀبرند، در دست می تولید ناخالص ملی خود را باال

یکی از شرکای راهبردی بانک پایش جهانی کارآفرینی که  ۀسسؤنمونه م رای. بدارند عوامل تولید
 ،اقتصادی و توسعه، مجمع جهانی اقتصاد و سازمان ملل متحد است های جهانی، سازمان همکاری
تولید قرار  ۀخود ایران را در ردیف کشورهای متکی بر عوامل پای 7059در آخرین گزارش سال 

 (.Global Entrepreneurship Research Association, 7059) داده است
توان چنین  می المللی و آمارهای داخلی رسمی بین های ر هر صورت بنابر تحقیقات و گزارشد
ای از کشورهای متکی بر عوامل اصلی تولید تا کشورهای دارای  گیری کرد که ایران در بازه نتیجه

توان در بخش  می براساس شکل زیر ایران را ،عبارت دیگر یی وجود دارد. بهااقتصاد متکی بر کار
 جای داد.  57 ۀگذار شمار

 
اقتصادی، الزامات مشخصی را برای این کشور  ۀیند توسعاقرارگرفتن ایران در این مرحله از فر

به  توجهخود با های در یکی از گزارش 9صنعتی ملل متحد ۀهمراه دارد. در این زمینه سازمان توسع به
به کشورهای حاضر در هر مرحله  -شدهرکدام از آنها بحث  ۀتر دربار که پیش-انواع مناطق آزاد 
 ۀصورت موردی در منطق دهد. این پیشنهادات براساس مطالعاتی است که به می پیشنهاداتی ارائه

بنای  انجام داده است. در این تحقیق که مناطق ویژه سنگ ۱کشورهای جنوب شرق آسیا ۀاتحادی
ویژه در این  ۀمنطق 5000ز اند، بیش ا اقتصادی کشورهای جهان نامیده شده ۀراهبردی توسع
به  اقتصادی و نیز باتوجه ۀیند توسعاه است و درنهایت متناسب با هر مرحله از فرشداتحادیه بررسی 

 ویژه، مناطقی به کشورهای قرارگرفته در هر مرحله پیشنهاد شده است ۀهر منطق های ویژگی
(Arnault Morisson, 7051.) 

                                                           
7 OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) 

2 Transition 7 

9 UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 

4 ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) 
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گذار  ۀکشوری که در مرحل عنوان به ایران ،شود می نیز مشاهده باالطور که در شکل  همان

ترین  عنوان یکی از اساسی اقتصادی به ۀبهینه از مناطق ویژ ۀباید بر توسعه و استفاد است، تصورِ قابل
 د. کناقتصادی خود تکیه  ۀراهبردهای توسع

 صنعتی چابهارـ  آزاد تجاری ۀوضعيت علم، فناوری و نوآوری در منطق

 3، این منطقه منتشر کرده است آزاد چابهار ۀسازمان منطق که رسمی های اساس گزارشبر
گذاری شده  هفتم که با عنوان قطب صنعتی نام ۀبر پیکر که از این میان عالوهدارد اصلی  ۀپیکر

 های ند از سردخانه و کارگاها ترتیب عبارت دوم، پنجم، هشتم و نهم نیز که به های است، پیکره
ینده، روستای تیس و اراضی کشاورزی، پاالیشگاه و صنایع سنگین، و صنایع دریایی و غیرآال

 . دارند فناوری در این منطقه ۀتوسع های کن، ارتباط تنگاتنگی با سیاست تجهیزات آب شیرین
آزاد چابهار، انتقال دانش و فناوری از طریق ارتقای  ۀمنطق ۀشد همچنین یکی از سه راهبرد بیان

در این راستا دو اقدام اصلی است؛  کیفیت نیروی انسانی و انتقال دانش مدیریت و فناوری تولید
ست از ایجاد ا قانونی این منطقه عبارت های گرفته تاکنون در کنار استفاده از ظرفیت صورت

سیس ساختمان آموزشی دانشگاه أتی شریف و نیز تچابهار در دانشگاه صنع ۀدپارتمان توسع
 سیس دانشگاه در این منطقهأکه ارتباط تنگاتنگی با ت ذکرشدهالمللی چابهار. ایجاد دپارتمان  بین
 زیر است: های موریتأدارای م دارد،

 اقتصادی ۀریزی توسع برنامه .5

 وفناوری علم ۀویژ ۀاندازی منطق راه .7

 فناور های  انسجام و تقویت هسته .9

 ایجاد کریدور انتقال فناوری در منطقه .۱

 المللی چابهار آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بین های موریتأتحقق م .1

 1کالس آموزشی و  77مترمربع مساحت دارد که دارای  ۱9۱9المللی چابهار نیز  دانشگاه بین
 . است محیط پژوهشی مانند کتابخانه، آزمایشگاه، سالن مطالعه و...

توان به  می فناوری در این منطقه ۀو اقدامات توسع ها سیاست بارۀشده در موارد بیان عالوه بر
 موارد زیر نیز اشاره کرد:
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المللی با  شرکت فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین 70راهبری امور  .5

چوبی، تجارت الکترونیک،  های ی چون سازههای نفر در فعالیت 11زایی برای  اشتغال

گردی و گردشگری، صنایع دریایی، کشاورزی و گیاهان دارویی و  بیوتکنولوژی، بوم

  ؛وکار کسب ۀمشاور

بنیان مستقر در مرکز رشد و دستیابی بــه فروش محصوالت به  دانش های حمایت از شرکت .7

 ؛میلیارد ریال 6/9ارزش 

المللی  تراع در مرکز رشد دانشگاه بینآموزشی مالکیت فکری و ثبت اخ ۀبرگزاری دور .9

 ؛چابهار با همکاری کانون پتنت ایران
معاونت ) ویکند( در چابهار آپ برگزاری دو رویداد کارآفرینی شتاب )استارت

 (.5939، چابهار یصنعتـ  یآزاد تجار ۀسازمان منطق یریتمد ۀتوسع
 ۀتوسع دربارۀتوان عملکرد این منطقه  می ،شود بیان می باالطور که از موارد  همان

 د:کرصورت اولیه بدین شکل توصیف  فناوری را به

فناوری یکی از اقدامات مثبت در این  ۀسرزمین اصلی در توسع های استفاده از توانمندی .5

 ،گیرد می . انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف که در این عنوان جایاست منطقه

منطقه  ۀفناوران ۀفناوری ملی و توسع ۀتوسع وزۀتحوالت مثبتی در حتواند موجب  می

صورت جدی از سوی  شده چندان به انجام های د. البته این همکاری براساس بررسیشو

 ۀمنافع مشترک برای سازمان منطق دِنبوشود. این امر شاید به دلیل  دو طرف پیگیری نمی

 ؛مکاری استآزاد چابهار و دانشگاه صنعتی شریف در این ه

مورد اخیر آن اشاره شد،  ۱تر به  شده در این منطقه که پیش بسیاری از امور انجام .7

اجراست و حتی شاید ِ معمول در سرزمین اصلی نیز قابل طور هی هستند که بهای فعالیت

کیفیت اجرای این موارد در سرزمین اصلی بسیار بیشتر از مناطق آزاد باشد. وجه تمایز 

استفاده از تسهیالت قانونی مناطق  تواند میآزاد و سرزمین اصلی  ۀدر منطق ها این فعالیت

 باشد؛ فناور در منطقه های  در برگزاری رویدادهای فناورانه و یا استقرار شرکت

خاص  های براساس ویژگی ،هدف های فناوری یا فناوری ۀسیاست مشخص در توسع ودِنب .9

مثال  رایب ؛خورد می این منطقه به چشممنطقه نیز یکی دیگر از مواردی است که در 

پیکر و یا دسترسی  پهن های پهلوگیری کشتی بابِبه ویژگی خاص این منطقه در باتوجه
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و  یکاربرد های دریایی یکی از فناوری های عمیق، فناوری های به اقیانوس و آب

 ؛سودمند در این منطقه باشد

آزاد  ۀدهند که سازمان منطق می رسمی و غیررسمی منتشرشده نشان های بررسی گزارش .۱

 ؛ برایفناوری انجام نداده است ۀقانونی برای توسع های چندانی از ظرفیت ۀچابهار استفاد

فناور غیرایرانی در این  های  خارجی و یا استقرار شرکت ۀجذب هدفمند سرمای به نمونه

 است.نشده توجه  منطقه تقریباً

 آزاد تجاری و صنعتی ارس ۀوضعيت علم، فناوری و نوآوری در منطق

ند ا عبارت که که از سه محور اصلی تشکیل شده استدارد  آزاد ارس یک طرح جامع ۀمنطق
 از:

مناسب  یریگ شگاهِ بهرهیو آزما یالملل نیدر سطح ب یقطب علم یکبه  یمرز ۀل منطقیتبد .5

ناخالص د یش تولیمنظور افزا دانش به ۀیبر پا ین اصلیسرزم های تیو مز ها تیاز قابل

 ؛یمل

  ؛یبا نگاه فرامل یو درمان یحیتفرـ  ی، آموزشیانات ورزشکام یساز فراهم .7

 .شده تعیین های نهیدر زم یو خارج یداخل های یگذار هیجذب سرما .9

اما  ؛موضوعات مرتبط با علم، فناوری و نوآوری در محور سوم این طرح گنجانده شده است
سازمان منطقه آزاد ) کید داردأاین منطقه ت ۀرشد علمی و فناوران رطور مشخص ب محور اول به

 (.5939، ارس یو صنعت یتجار
 ۀاندازی گلخان فناورانه در این منطقه راه های موفق فعالیت نسبتاً های یکی از نمونه

ای  گلخانه های هکتار است. فناوری هیدروپونیک یکی از فناوری 5۱0 مساحتِ به 5هیدروپونیک
اخیر به یک بخش جدانشدنی از صنعت کشاورزی در جهان تبدیل شده  های در سال است که
از سیستم هیدروپونیک برای رساندن  ها در این گلخانه (.Ronay & Dumitru, 7051) است

نیاز به  هستند، بر که سرمایه ها شود. این گلخانه می ذی برای گیاهان استفادهغآب و سایر مواد م
وهوای درون گلخانه و نیز نظارت بر  سازی آب ابزارهای دقیقی برای بهینهساخت و استفاده از 

 (.Grewal, Maheshwari & Parks, 7055) رسیدن مواد موردنیاز گیاهان به آنها دارند

سیس مرکز أفناوری، ت ۀتوسع ۀگرفته در این منطقه در حوز صورت های یکی دیگر از فعالیت

                                                           
7 Hydroponic 



 161 / ... نقش مناطق آزاد تجاری و صنعتی در توسعه علمتحلیل 

 

ز رشد فناوری و ک. مراست آزاد تجاری و صنعتی ارس ۀصادرات منطق ۀرشد فناوری و توسع
ات یه تجربکز کن مریا .ده استکرت یرسماً آغاز به فعال 5931صادرات ارس در سال  ۀتوسع
، یوجود ۀدر توشه دارد، براساس فلسف را وفناوری استان آذربایجان شرقی پارک علم ۀگذشت
خدمات  ۀسازی را با ارائ تجاری ۀمرحل اد فناور دارای محصول درینوبن یاز واحدها یبانیپشت
است  یمحل ،زکن مریار خود قرار داده است. اکدر دستور  یو فن ی، علمیا ، مالی، مشاورهیعموم
 ۀو کمک به توسع شده است فناور های شرکت ی کهسازی محصوالت حمایت از تجاری یبرا

 ست از:ا آن عبارت ۀشد تعریف های موریتأصادرات. طبق اعالم این مرکز، م

تولید با  ۀت از چرخیق حماین از طریهای نو قات فناورییج تحقیمؤثر نتا کارگیری به .5

  ؛سازی یهدف تجار

دارای  یبه صاحبان اختراع و نوآور ییو اجرا ی، مالی، فنیالت علمیتسه ئۀو ارا یبانیپشت .7

 ؛شدهدمحصول تولی ۀنمون

 ۀگذاری در زمین سرمایهسازی و  در حمایت از تجاری یق بخش خصوصیت و تشویتقو .9

 ؛محصوالت تولیدشده

و  یسازمان منطقه آزاد تجار) التیتشک یده ق سازمانیاز طر یتیحما یجاد سازوکارهایا .۱

 (.5939، ارس یصنعت

عنوان عامل شاخص در این منطقه، در اسناد رسمی  وفناوری به بر موارد فوق، توجه به علم عالوه
صنعتی ـ  آزاد تجاری ۀمنطق ۀمنشور توسع ۀنمونه در خالص ؛ برایخورد می شده نیز به چشم تهیه

 انداز این منطقه چنین آمده است: ارس در بخش چشم
مختلف و با  های مد در زمینهآآزاد ارس با استفاده از نیروی انسانی متخصص و کار ۀمنطق

 های وریالمللی و تعامالت علمی و آموزشی با کشورهای همسایه، جمه ایجاد قطب دانشگاهی بین
عنوان پایلوت فناوری  برخورداری از دانش پیشرفته و به برایخاورمیانه  ۀیافته و حوز استقالل تازه

آزاد  ۀوفناوری در کشور ایفا کرده است. منطق اطالعات و ارتباطات، نقش حساسی را در تولید علم
از  ،سرزمین اصلی های و پتانسیل ها و فرصت ها گیری از ظرفیت ارس با توانمندسازی و بهره

صنعتی، معدنی، کشاورزی،  ۀآفرینان اصلی در شکوفایی و بالندگی کشور در جهت توسع نقش
نوین و احراز جایگاه اول اقتصادی کشور در منطقه و تعمیق  های خدماتی و دستیابی به فناوری
 (.5963، و توسعه یقتحق یریتمد) امنیت در مرزها بوده است

صنعتی ارس، در توصیف ـ  آزاد تجاری ۀررسی وضعیت کنونی منطقو ب باالبراساس موارد 
 :را باید بیان کرد وفناوری در این منطقه، نکات زیر علم ۀوضعیت کنونی حوز
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هماهنگی ناصنعتی ارس گویای ـ  آزاد تجاری ۀمنطقبارۀ شده در بررسی اسناد مختلف تهیه .5

فناوری اطالعات و  ۀبر توسعآزاد  ۀنمونه با اینکه سازمان منطق؛ برای میان آنهاست

اقتصادی و آزاد  ۀشورای عالی مناطق ویژ ، اماکید داردأارتباطات در این منطقه ت

کار و خود و حتی در محورهای کسب ۀکدام از اسناد تولیدشد صنعتی در هیچـ  تجاری

های نزدیک به این فناوری  این منطقه، اسمی از فناوری اطالعات و ارتباطات و یا حوزه

 ۀفناوران ۀریزی توسع نیاورده است. این ناهماهنگی موجب مشکالت فراوانی در برنامه

 ؛منطقه خواهد شد

صنعتی ارس مبنی بر اهمیت و امکان ـ  آزاد تجاری ۀادعای سازمان منطق وجود با فرض .7

عنوان طرح پایلوت در کشور، این  فناوری اطالعات و ارتباطات در این منطقه به ۀتوسع

شود که این انتخاب براساس چه روش منطقی انجام شده است و  می ی مطرحال اساسؤس

کید بر أرود در صورت ت می نمونه انتظار رای؟ باست چه استدالالتی در پشت آن نهفته

5المللی مانند  شده بین تجربه های فناورانه از روش ۀانتخاب یک یا چند حوز
S9  استفاده

 (؛Foray, Morgan, & Radosevic, 7056) شود

پاسخی برای این  ،ای منطقه ۀتوسع ۀجدید در حوز یعنوان رویکرد به S9رویکرد 
تواند  می آزاد ۀنوآورانه در یک منطق های ال خواهد بود که کدام دسته از فعالیتؤس

ین . اهمراه داشته باشد مانند رشد اقتصادی و سرریز فناورانه به داخل کشور را به آثاری
هر منطقه  های به شناسایی اولویت 7شاهدمحور ارچوب نظریِههمچون یک چ ،رویکرد

آزاد  ۀعنوان منطق فارغ از اینکه آن منطقه در درون قلمرو اصلی کشور باشد و یا به-
 منظورِ به 9انجام تغییرات ساختاریبرای پردازد و سپس راهکارهایی  می -ندکفعالیت 
دهد. این  می شده پیشنهاد ساییشنا های نوآورانه در اولویت های شدن فعالیت اجرایی
آوری اطالعات مشابه در سایر  هر منطقه به جمع های انتخاب اولویت برای ،رویکرد

ای از  د. همچنین از مجموعهکن می موردبررسی نیز اقدام مناطق نزدیک به قلمروِ
اسناد، بررسی آمارهای  ۀنفعان، مطالع گردآوری اطالعات نظیر مصاحبه با ذی های روش
 Directorate) برد می عد عمومی و تخصصی بهرهی منتشرشده و... در دو بُرسم

                                                           
7 Smart Specialization Strategy (S9) 

2 Evidence Based 

9 Structural Changes 
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General for Research and Innovation, 7051.) 

گرایی را بر  کمیسیون اروپا دو مفهوم هوشمند و تخصص 5تحقیقات و نوآوری ۀادار
 این اساس تعریف کرده است:

 
پراکندگی جغرافیایی آن  ،خورد می توجه دیگری که در این منطقه به چشم جالبموضوع  .9

ثیرات سوئی أکه این امر تاست  آزاد ارس شامل چندین بخش جدا از هم ۀاست. منطق

وفناوری خواهد  علم ۀمختلف از جمله حوز های آن در حوزه ۀدر مدیریت یکپارچ

این منطقه و حتی سایر  های دیگر باید توجه داشت که برخی از چالش بیانِ گذاشت. به

است. این امر ه وفناوری، ناشی از وجود مشکالتی در سایر حوزه علم ۀق در حوزمناط

آزاد و سرریز اقتصادی  ۀفناوری در یک منطقو گویای این واقعیت است که رشد علم

 حکمرانی محقق خواهد شد. یک الگوی جامعِ باآن در قلمرو سرزمین اصلی، 

 صنعتی کيشـ  آزاد تجاری ۀوضعيت علم، فناوری و نوآوری در منطق

پایدار از جمله  های فناوری ۀاین منطقه در توسع زیادِشده حاکی از ظرفیت  تحقیقات انجام
مشخص  اند، انجام داده گروهی از محققینکه نمونه در یک ارزیابی  است. برای پاک های انرژی

 ادیصنعتی کیش شرایط مناسبی برای استفاده از انرژی بـ  آزاد تجاری ۀشده است که منطق
(Zanous, Shafaghat, Alamian, Shadloo, & Khosravi, 7053) و خورشیدی 

                                                           
7 Directorate-General for Research and Innovation 
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این در حالی است  (؛Mohammadi, Mostafaeipour & Sabzpooshani, 705۱دارد )
نیستند.  مند بهره زمان از این دو انرژی پاک صنعتی کشور همـ  که بسیاری از مناطق آزاد تجاری
خصوص  بهانرژی هیبریدی  ۀاین منطقه در توسع زیادبه ظرفیت همچنین گروه دیگری از محققین 

ای  گازهای گلخانه نکردن دلیل تولید به ها اند. این دسته از انرژی اشاره کرده ها برای مصارف هتل
کیش  ۀسازگاری فراوانی با محیط زیست دارند و آسیب کمتری به طبیعت زیبا و جذاب جزیر

 . (Fazelpour, Soltani, & Rosen, 705۱) وارد خواهند کرد

سیس شده، یکی از أکیش که با همکاری دانشگاه تهران ت ۀعلوم دریایی جزیر ۀپژوهشکد
سیس أبه شرایط محیطی و موقعیت این منطقه ت که باتوجهاست  مراکز مهم پژوهشی در این منطقه

مختلف فنی و غیرفنی  های که در حوزهدارد شده است. این پژوهشکده هفت گروه پژوهشی 
 (.5939، یاییعلوم در ۀپژوهشکد) کنند می مرتبط با دریا فعالیت

 های صنعتی کیش، وجود دانشگاهـ  آزاد تجاری ۀتوجه در منطق جالبیکی دیگر از موضوعات 
توان به دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و  ها می این دانشگاه ۀفعال این منطقه است. از جمل

نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و  9100علوم پزشکی ایران اشاره کرد که در حدود  دانشگاه
 اند. دکتری را در خود جای داده

 ند از:ا کیش عبارت های  لیست دانشگاه

 ؛دانشگاه آزاد اسالمی واحد کیش .5

 ؛دانشگاه پیام نور واحد کیش .7

 ؛الملل دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین .9

 ؛دانشگاه تهرانالملل  پردیس بین .۱

 ؛دانشگاه علوم پزشکی ایران واحد کیش .1

 .مرکز آموزش علمی کاربردی کیش .9

وضعیت علم، فناوری و نوآوری در این جزیره باید به موارد زیر  بارۀدر باالبه موارد  باتوجه
 اشاره کرد:

موضوع انرژی در این منطقه نشان از وجود ظرفیت  رشده ب تحقیقات علمی انجام زیاد تعداد .5

مرتبط با تولید انرژی  های فناوری بارۀکیش در ۀجزیر زیادمحیطی و نیز استعداد 

این جریان علمی، هنوز  برخالفِاما  ؛نوظهور در این حوزه دارد های خصوص فناوری به

سناد مرتبط با منطقه در ا نخستین، های عنوان اولویت انرژی به ۀحوز های موضوع فناوری
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شورای عالی مناطق  ۀبردن تحقیقات دبیرخان الؤسمنعکس نشده است. این امر ضمن زیرِ

وکار در هر منطقه،  کسب های صنعتی در انتخاب اولویتـ  اقتصادی و آزاد تجاری ۀویژ

وفناوری و نظرات مسئولین و  علم ۀپژوهشگران حوز های خوانی میان فعالیت سبب ناهم

  ؛شود می ای و ملی ان منطقهذارگ سیاست

نظام آموزش عالی از  ۀعد توسعصنعتی کیش نسبت به سایر مناطق در بُـ  آزاد تجاری ۀمنطق .7

 های متفاوتی را نشانی بهتر عمل کرده است. بررسی دقیق این عملکرد، خ نظر کمّ

 از جمله: ؛دهد می

قانونی مناطق آزاد در جذب دانشجویان  های به استفاده از ظرفیت نکردن توجه
 ؛خارجی
 ؛داخلی ۀبه پذیرش دانشجویان مستعد و نخب نکردن توجه
برداری از تجهیزات مدرن  از شرایط قانونی این مناطق در استفاده و بهره نبردن بهره

 ؛تخصصی دانشگاهی و... های آموزشی در آزمایشگاه
 ؛منطقه های متناسب با نیاز و ظرفیت های اندازی رشته مشخص در راه ۀبرنام دِنبو
بزرگ خارجی برای برگزاری  تادانگیری از ظرفیت اس برنامه برای بهره نبودِ
 ؛به تسهیالت قانونی منطقه متنوع و باتوجه های دوره

اصلی  ۀشدن موضوع گردشگری و جذب گردشگران داخلی به دغدغ تبدیل .9

ع واردات و تسهیالت قانونی خرید شود با انوا می نحوی که تالش به ؛انگذار سیاست

گردشگران داخلی بیشتری برای گذراندن اوقات فراغت  محصوالت وارداتی، صرفاً

  ؛ندکنخود به این منطقه سفر 

آزاد  ۀمناسب برای رقابت با سایر مناطق مشابه در کشورهای منطقه مانند منطق ۀبرنام ودِنب .۱

 ؛عربی متحدۀ جبل علی در کشور امارات

 ۀبومی نیروی انسانی در جزیر های مناسب در منطقه برای استفاده از ظرفیت مۀبرنا ودِنب .1

 مانند بندرعباس و... . ؛نزدیک به جزیره کیش و یا سایر مناطقِ

 گيری نتيجه

ند که دارفناوری  ۀدر توسعزیادی طور که بیان شد، مناطق آزاد تجاری و صنعتی ظرفیت  همان
شده در این  شناسی انجام متعددی روی نداده است. آسیب دالیلِ به سفانه این امر در کشور ماأمت
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 :استثر ؤدهد که عوامل متعددی نظیر موارد زیر در این امر م پژوهش نشان می
به  نکردن ای، توجه منطقهۀ شد نهای مربوطه در اسناد ملی و اسناد تدوی سیاست نداشتنِ انسجام
مناطق  ۀهای مدیریتی در نظام ادار فناوری، وجود چالش ۀهای اختصاصی هر منطقه در توسع ظرفیت
هر  ۀادار ۀنهادهای مربوطه در نحو ۀهای مداخل نبودن مکانیزم تجاری و صنعتی، مشخص ۀویژ

های سیاسی  ثیر فراوان جریانأجغرافیایی کشور، ت ۀصحیح مناطق در گستر نکردنِ منطقه، انتخاب
 ریزی این مناطق. در مدیریت و برنامه

د و شواین مناطق بازنگری اساسی ن ۀرسد تا زمانی که الگوی ادار این اساس به نظر می بر
گاه این  هیچ ،مرتفع نشوند گذاری عمومی کشورْ های حکمرانی این مناطق در فضای سیاست چالش

 ند.کنفناوری در کشور ایفا  ۀعنوان یکی از راهبردهای توسع توانند نقش خود را به مناطق نمی
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تمدنی انقالب اسالمی به مشکل هويت واکنش 

 در ايران معاصر

 احمد عزیزخانی

 دهيچک

 از الؤسو قاجار، زوال تمدن ایران را عيان ساخت  ۀشکست نظامی ایران از روسيه در دور
پاسخ اول که  داشت: پاسخال در ایران معاصر سه ؤایران رواج داد. این س ۀانحطاط را در جامع

کين نسبت به تمدن غرب بود، در پی تصرف  و ای پارادوکسيکال مبتنی بر احساس مهر شيوه به
به مبانی  یتوجه بی سببِ در مدرنيته برآمد. نهضت مشروطه حاصل چنين تالشی بود که به

پاسخ  ؛های اسالمی و غربی به شکست انجاميد شناختی و همچنين فاصله ميان ارزش معرفت
به تمدن غربی، در پی   حسرتهمراه با دوم که در ایدئولوژی پهلویسم نمایان شد، با نگاهی 

کرد و  میگزینشی عمل  ،یند انطباقاکه عالوه بر آنکه در فربود انطباق کامل با جهان غرب 
قيد تمدن غربی، به  یب گرفتن جهتِ خواهی سياسی را در پی داشت، به مشکالتی چون تماميت

 ،ال از انحطاطؤپاسخ سوم به س دليلبه همين  ؛انجاميد «مسخ هویت» نامِ تری به ل بزرگمشک
 یاسالمی از طریق احيا یاحيای هویت ایران دنبالِ در قالب انقالب اسالمی شکل گرفت که به

سازی با تمدن غرب بود. پژوهش پيش رو، در پی واکاوی  های اسالمی و غيریت ارزش
 . استهویت در ایران معاصر  ۀال از انحطاط با محوریت مسئلؤس گانه به های سه واکنش
 انقالب اسالمی، تمدن اسالمی، هویت، مشروطه، پهلویسم، مدرنيته :دواژهيکل

  مقدمه

هایی چون  هجوم مدرنیته به مرزهای ایران و در پی آن انحطاط تمدن ایرانی اسالمی که با نشانه
 ۀاجتماعی و... همراه بود، جامعـ  های اقتصادی استعماری، بحرانهای نظامی، قراردادهای  شکست

نهایت تمدنی درایرانی را به سه واکنش تصرفی/تقلیدی مشروطه، انطباقی/انفعالی پهلویسم و 
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 اند.  شکل گرفته سازی در تاریخ معاصر ایران نظام صورتِ که به شتانقالب اسالمی وادا
ذیرش انحطاط، تالش کرد تا با تصرف در مدرنیتۀ ایرانی ضمن پ ۀدر واکنش اول، جامع 
را بپیماید که غرب ضمن  آن را در قالبی بومی به استخدام خود درآورد تا همان مسیری غربی،

چه در -پیروان صدیق مشروطه  ،اما در بهترین حالت ؛پیمودن آن بر پیرامون خود استیال یافته بود
تنها به تقلیدی ناقص از تمدن غرب  -ر مشروطهجناح روشنفکری، چه در جناج روحانیت طرفدا

ومرج اجتماعی، تضعیف ساختارهای دولتی، بحران اقتصادی و... و  دست زدند که نتیجۀ آن هرج
 سمتِ درنهایت شکست نهضت مشروطیت شد. این شکست، برخی از نخبگان ایرانی را به

 ال از انحطاط کشانید. ؤهای دیگر برای س پاسخ
شد، واکنش  ها که درنهایت منجر به استقرار نظام سیاسی جدید در ایران یکی از این پاسخ

نجات از استیالی غرب و  انطباقی/انفعالی پهلویسم بود که در رویکردی پارادوکسیکال، راه
های  دانست. این واکنش که ازقضا قدرت می« قید تمدن غربی گرفتن بی»انحطاط تمدنی را در 

ها  انطباق کامل جامعۀ ایرانی با تمدن غرب در تمامی زمینه دنبالِ ، بهدندکر آن را تأیید میغربی نیز 
پیشرفت »رهنمون سازد. دیری نپایید که تفکر « بزرگ سوی تمدن به»بود تا از این رهگذر ایران را 

سازی غربی نتوانست از آالم ایرانیان بکاهد. عالوه  ک برداشت و روند منطبقرَتَ« شدن غربی ۀمثاب به
. سبک زندگی جدید، انسانی شد مسخ هویت ایرانی نیز اعتراض به مدی چنین تفکری،اناکاربر 

اعتبار و  به در حرکت بود. در چنین روندی« غربی دیگریِ» سمتِ به« مسلمان خودِ»آفرید که از 
 (. 573: 5996)یاووز، زده شد سندیت هویت مسلمانی دستبرد 

احیاگرایی »، دو دلیل کافی برای رشد جریان یماسالـ  انحطاط تمدنی و مسخ هویت ایرانی
کند، مسلمانان در مواقع بحران و  گونه که برنارد لوئیس بیان می زیرا همان ؛در ایران بود« اسالمی

 :5996یابند )لوئیس،  اضطرار، تمایل مجددی برای یافتن هویت سیاسی خویش در جامعۀ دینی می
  توحیدی در چنین فضایی شکل گرفت. فتمانانقالب اسالمی ایران با محوریت گ .(73

 چهارچوب مفهومی 

 ۀبار دیگر مسئل ،های اجتماعی معاصر ایران ازجمله مشروطیت و انقالب اسالمی جنبش ۀمطالع
گیری  ست که برخورد اسالم و غرب مبدأ شکلا بر آن (5999) . نصرکند هویت را برجسته می

های  وی پس از اثبات انحطاط مسلمین، پاسخ ورِبا های اجتماعی اسالمی بوده است. به جنبش
های اجتماعی شد؛ اما فصل مشترک  گیری جنبش جوامع مسلمان به این انحطاط، منجر به شکل

 دلیل آلبرتوبه همین  ؛(599: 5999رفته بود )نصر،  ها بازیابی هویت ازدست تمامی این جنبش
برای رسیدن به یک هدف  یا لهیوسکند که هویت جمعی  کید میأملوچی بر این نکته ت
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های اجتماعی معاصر است )مشیرزاده،  استراتژیک نیست؛ بلکه خود، هدف کنش جمعی در جنبش
های اجتماعی اسالمی در تاریخ  (؛ پس واکاوی مفهوم هویت کلید فهم جنبش70۱-709: 5965

 ایران معاصر است.
داند  از شرایط موجود میتام تیلر، هویت را مبتنی بر تعریف مشترک اعضای یک گروه 

(Tyler, 7000: 91-96چنین تعریفی هویت را امری جمعی می .)  داند که تنها در فرایندی
یابد. اساساً در چنین نگاهی اصطالح هویت فردی ذاتاً تناقض دارد؛ زیرا عناصر  اجتماعی شکل می

تماعی امکان تبلور ورسوم، جنسیت، نسبت و... تنها در بستری اج سازی چون عقاید، آداب هویت
هایی  یابند؛ بنابراین هویت، ساختاری اجتماعی دارد که از رابطۀ مداوم افراد در اجتماع در قالب می

 (. 95: 5969یابد )جانستون و دیگران،  شود و دوام می چون تعامل، تعارض و یا مذاکره ایجاد می
های اجتماعی نوین  جنبشوجوی جمعی برای هویت که در بطن  باورِ اورین کالپ، جست به
رفته  های ازدست گیری هویت دهد، واکنشی به کمبود تعامل و همچنین تالشی برای بازپس رخ می

(. 7۱های اجتماعی مذهبی کامالً مشهود است )همان:  ویژه در جنبش ای به است. چنین خصیصه
است؛ « دیگری»در « خود»جانبۀ  بدیهی است که الزمۀ چنین فرایندی پرهیز از ادغام کامل و همه

نقش « اینجا»و « خود»، «گذشته»ای که عمل جمعی از درون تهی نشود. در چنین فرایندی  گونه به
کنند. برساخت هویتی نیازمند  وضعیتی تبعی پیدا می« آنجا»و « دیگری»، «حال»یابند و  محوری می

کند و  را نفی می «دیگری»برای کاربست در جهان امروز است؛ اما کلیت « غیر»برخی اجزای 
را ناشی از « خود« »امروزِ»های  گیرد؛ زیرا بحران نوستالژی بازگشت به گذشته را مفروض می

گرفتن از دیگری  داند و راه چاره را ترسیم مرزهای هویتی از طریق فاصله می« دیگری»تهاجم 
زیرا در ذات  کند؛ داند. در اینجاست که بُعد سلبی ساخت هویت یعنی تعریف غیر، جلوه می می

های موجود  ها و بحران عدالتی شود که مسئول بی مشاهده می« دیگرانی»ها نوعی اعتراض به  جنبش
 (.Klandermans, 7000:597-599در یک جامعه هستند )

های اجتماعی نوین اغلب ظهور هویت جدید یا ابعاد هویتی سابقاً ضعیف را نوید  جنبش
کننده حول موضوعات فرهنگی و نمادینی که با  ا و عوامل بسیجه دهند؛ به همین دلیل نارضایتی می

های  این نارضایتی»های اقتصادی.  زنند؛ نه با نارضایتی موضوعات هویتی سروکار دارد، دور می
ها و معانی حاکی از احساس تعلق به یک  ای از عقاید، نمادها، ارزش فرهنگی و نمادین به مجموعه
های جدید اجتماعی از زندگی روزمره  اعضا از خویشتن و تلقی گروه اجتماعی متمایز، تصویر

 (. 75: 5969)جانستون و دیگران، « وابسته است
های اجتماعی کالسیک  های اجتماعی جدید را با جنبش نلسون ریکاردو تفاوت عمدۀ جنبش

مسائل جای اینکه به  های اجتماعی جدید به باور وی در جنبش داند. به از بُعد ایدئولوژیک می
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اقتصادی و عینی توجه شود، بر مسائلی چون کیفیت زندگی، سبک زندگی و ادعاهای هویتی 
(. Richardo, 5339: ۱5۱شود که خروجی آن نگاه ایدئولوژیک جدید خواهد بود ) تمرکز می

های دینی/بومی، در  همراه دارد که با تکیه بر آموزه این نگاه جدید، دعاوی احیاگرانۀ جدیدی را به
دد پاسخ به تهدیدهای پیش روست. تهدیدهایی که روندهای جاری را با مشکل مواجه ساخته و ص
ها، در پی  مذهبی در صدد پاسخ به این بحرانـ  های اجتماعی اند. جنبش زا بوده تعبیر دیگر بحران به

 (.Zald, 5367: 975تجدید بنای هویتی جدیدند )
بندی نوینی  وین و معانی جدید که حاصل مفصلهای ن این فضایی است که در آن بر هویت

بندی نوین  شوند. گفتمان احیاگرایی اسالمی این مفصل شود و اینها سنجیده می است منازعه می
کند، حاصل ناکامی جریاناتی است که از عنصر هویت  گونه که برزگر بیان می است که همان

گرایی غربی و  )در قالب ملی« مسلماندیگری غیرِ»را در « خود مسلمان»اسالمی غفلت کردند و 
گفتۀ ادوارد سعید از سمت  (. ناکامی که به716: 5935، برزگروجو کردند ) گرایی( جست غرب

)از جمله جامعۀ مسلمین( به « شرق»طلبی اپیستمولوژیک منتهی شده و از سمت  به تفوق« غرب»
 (. 9۱: 5995، سعیدت )مسخ هویت انجامیده و حاصلی جز ناکارامدی در پی نداشته اس

ورسوم، شیوۀ زیست،  از طرفی اگر هویت را شامل عناصری چون دین، اخالق، آداب
ها و نهادها بدانیم، باید این ایده را بپذیریم  ها، اسطوره های سرزمینی، پیشینۀ تاریخی، سنت ویژگی

یار،  و تیشه یمقصودها هستند ) دهنده به تمدن که عناصر سازندۀ هویت، همان عناصر صورت
وجه سلبی این «. برساخت»(. از این منظر برای ساخت تمدنی نو، ابتدا باید هویتی جدید 5۱: 5966

های  ای که در دوره است. مسئله« خود»جهت ساخت تمدن « دیگری»استدالل تقلیدنکردن از تمدن 
ویژه رهبر  جدی شد؛ بهاز آن غفلت شد؛ اما در انقالب اسالمی بدان توجه « پهلویسم»و « مشروطه»

 آن، امام خمینی)ره(، بسیار متوجه آن بود. 

 تمدن غربی و مشکل هویت در ایران معاصر 

را پیش روی جامعۀ ایران نهاد. این « هویت» نامِ هجوم مدرنیته به مرزهای ایران بحرانی به 
شود، ایرانیان را  هم معمول و هم علت انحطاط در تمدن ایرانی اسالمی محسوب می هجوم که خودْ

گیری  شکل ،زوال تمدنی مواجه ساخت. از تبعات دیگر این تهاجم نامِ با یک واقعیت عریان به
فضای  .رفت از آن کدام است ال از انحطاط بود. اینکه عامل این انحطاط چیست و راه برونؤس

های  نجریا ،ها داده شد هایی که به این پرسش فکری نخبگان ایران را دربرگرفت. پاسخ
اند. برخی روشنفکران  ثر بودهؤفکری متنوعی را ایجاد کرد که بر تحوالت ایران معاصر، مـ  سیاسی

هجوم اعراب به ایران را سرآغاز انحطاط تمدن  ،زاده آخوندزاده و سیدحسن تقی مثل فتحعلی
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ز گرفتن ا الدین اسدآبادی استعمار غرب و فاصله اند و برخی چون سیدجمال هایرانی دانست
. ها نیز تبیین شد حل ها راه اند. مبتنی بر این دیدگاه های اسالمی را عامل این انحطاط دیده ارزش
سازی مدرنیتۀ  تمدن غربی، بازگشت به اسالم اصیل، احیای اندیشۀ ایران باستان و بومی گرفتن

 ،شود الحظه میگونه که م احیای تمدن ایرانی اسالمی بودند. همان برایشده  های ارائه حل غربی راه
هویت شد و محور این  های آن، دچار بحران ال از انحطاط و پاسخؤجامعۀ ایرانی در مواجهه با س

ها با  شود. در ادامه به چگونگی این پاسخ بحران هم در نحوۀ مواجهۀ با تمدن غرب خالصه می
 . شود ه میپرداخت« هویت»محوریت مفهوم 

 تعاملی به مدرنيته ـ  تصرفینهضت مشروطه و واکنش  -1

مستقیم بین فرهنگ سنتی و غربی در ایرانی معاصر بوده است  ۀنهضت مشروطه نخستین مواجه
روشنفکران، علمای  :اند در این مواجهه سه نیروی عمده حضور داشته .(761: 5960 )عنایت،

نان بیشتر در بازرگا ،گونه که آشکار است همان؛ (7۱7: 5911ن )آدمیت، نامذهبی و بازرگا
و  ندفکری تأثیرگذار بود لحاظِ اما دو نیروی دیگر به ؛آفرین بودند نقش های حامی و مجری مقام

فکری در میان دو  اند؛ البته این هم فکری به پیش برده هم با روند مشروطیت را با همکاری و گاه
روشنفکرانی  ،اولمیان طیف  ای که در گونه به ؛طیف روشنفکران و علما عمومیت نداشته است

 )آدمیت،« ساز نیست شریعت، مشروعیت»شود که بر آن باور بودند که  چون آخوندزاده یافت می
اهلل نوری حضور داشتند که مشروطیت  علمایی چون شیخ فضل ،و در میان طیف دوم (595: 59۱3

ای  گسترده اما در مجموع میان این دو طیف همکاری ؛کردند م اسالم فرض میرا خالف مبانی مسلَّ
 شکل گرفت که موجبات پیروزی نهضت مشروطیت را فراهم ساخت.

روشنفکران در حالی شکل گرفت که نقطۀ عزیمت هریک متفاوت از  همکاری میان علما و
خان، طالبوف، مبرزاآقاخان کرمانی و... از منظر مدرنیته  دیگری بود. روشنفکرانی چون میرزاملکم

 اما علمایی چون آخوند خراسانی، میرزایی نائینی و آقا ؛پرداختند میبه تفسیر دنیای پیرامون خود 
دادند و دفاع آنها از مشروطیت منظری دینی  مباحث خود قرار می نجفی اصفهانی شریعت را محور

 :نگریستند مشترک به مشروعیت می ای هاید این تفاوت بنیادین، هر دو گروه بابا وجود  داشت.
  .سازی آن بومی برایتصرف در مبانی مشروطه 

نجفی اصفهانی  از نگاه علمای مشروطه، قوانین مشروطه مطابق با قوانین شرع مقدس است. آقا
)نجفی « االنبیا است گویند همان قانون و دستورالعمل خاتم مشروطیین می»بر آن بود که آنچه 

بودن  مشروط محدودیت و»...( و آخوند خراسانی مشروطه را عبارت از ۱7۱: 5999اصفهانی، 
رسمی آن  ادارات سلطنتی و دوایر به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوع طبق مذاهب
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وی در دفاع از مطابقت مشروطیت و شریعت تا . (۱61: 5999نژاد،  گری)زردانست  می« مملکت...
 جا پیش رفت که دفاع از مشروطیت را دفاع از دین دانست و جهاد در این مسیر را جهاد در بدان

 رکاب نبوی اعالم کرد: 
دین مبین و مملکت  .خود همت نماید ۀحقوق مغصوب یالیوم وقت است که ملت در استیفا»... 

کفر محفوظ]دارد[ و ظلمه و جابرین را از فعال مایشاء  یو وطن اسالمی خود را از تطاول و استیال
ت و ملت را پایدار و حاکم مایرید بودن مسلوب، اساس مشروطیت را استوار و استقالل مملک

جهاد در  ۀمنزل کنند... اقدام در این مطلب و مقصد مقدس و بذل جهل و اهتمام در این باب به
: 5999)آخوند خراسانی، « خذالن به آن حضرت است ۀمنزل رکاب مبارک بنوی است و مسامحه به

۱17). 
نظام با شریعت شیعه در دوران مشروطه، مطابقت این  یبنابراین مغروض بسیاری از علما 

تواند با شریعت  اما اینکه یک نظام سیاسی منبعث از مدرنیتۀ غربی چگونه می ؛اسالمی بوده است
اسالم مطابقت یابد، محل پرسش قرار گرفته است. این مسئله از طرف خود علما و اندیشمندان 

 های مختلفی پاسخ داده شده است.  گونه دیگر به
طراز اول و پیشرو در مشروطه دالیل این تطبیق را  ییکی از علما عنوانِ آقا نجفی اصفهانی به 
 گونه بیان کرده است: این
قوانین موضوعۀ مجلس منافاتی با قوانین شریعت ندارد؛ زیرا اول اینکه بخشی از قوانین  -5 

شود و بخش دیگر مربوط به قوانین عرفی است  گونگی اجرای قوانین شریعت وضع میدربابِ چ
مجلس نظارت دارد  ۀتی از علما بر قوانین موضوعئهی دوم اینکهکه منافاتی با شریعت مبین ندارد و 

 تا منافاتی با شرع نداشته باشد. 
شیوۀ پیامبران و عقالی هر قومی است که قرآن کریم در آیات متعدد بر آن  ،مشورت -7

 محل اخذ آرای عقالنی قوم و در حقیقت محفل شور و مشورت است.  ستأکید دارد و مجل
زیرا در این نظام همه برابرند و  است؛آزادی در محدودۀ شریعت با نظام مشروطه تضمین  -9

: 5999تنها موجود برتر خداوند متعال است که این فرض مورد تأیید اسالم است )نجفی اصفهانی، 
۱99-۱79).  

کند، مرحوم  های اسالمی دفاع می ی که از نظام مشروطه با تکیه بر آموزهاز جمله علمای دیگر
با ارائۀ شواهدی از آیات و روایات به « تنبیه االمه و تنزیه المله»عالمه نائینی است. وی درکتاب 
بخشد )ر.ک.  نوعی به نظام مشروطیت، مشروعیت می پردازد و به انتقاد از حکومت استبداری می

هایی را در آثار علمای دیگر چون حسین المعتقد اهرمی بوشهری در  (. چنین استدالل5967، نائینی
گونه  توان یافت؛ اما همان ( نیز می799- 737: 5999)المعتقد اهرمی بوشهری، « احیاء المله»رسالۀ 
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شیوۀ اندیشمندان غربی به طرح  کند، علمایی چون عالمه نائینی به که عبدالهادی حائری بیان می
اند؛  های اسالمی برای استدالالت خود بیان کرده اند و تنها شواهدی از آموزه مباحث خود پرداخته

ای  (. این نکته793-7۱۱: 599۱شده همان مدرنیتۀ غربی است )حائری،  اما همچنان محتوای ارائه
ری از در آستانۀ مشروطیت بسیا»باورِ وی  کند. به هم بر آن تأکید می« علی میرسپاهی»است که 

های  االصول با حساسیت آنکه این وجوه را علی روحانیون شیعه وجوهی از مدرنیته را پذیرفتند؛ بی
(. این واکنش تصرفی را بسیاری از 557: 596۱)میرسپاسی، « فرهنگی خود در تزاحم ببینند

هم روشنفکران عصر مشروطه هم انجام دادند. همانند علمای این دوره، روشنفکران عصر مشروطه 
شدند؛ مخالفانی همچون فتحعلی  به دو دستۀ طرفدار تصرف در مدرنیته و مخالف آن تقسیم می

زمین دانستند که  زاده، مشروطیت را نظام آفریدۀ فلسفۀ سیاسی مغرب آخوندزاده و سیدحسن تقی
( و به همین جهت باید آن را بالقید 595: 59۱3وتصرف در آن نیست )آدمیت،  امکان دخل
خان و مستشارالدوله بر این نکته تأکید  ( و موافقانی چون میرزاملکم561: 5919زاده،  تقیپذیرفت )

توان بیان داشت )ابوالحسن  کردند که بسیاری از الزامات مدرن را براساس احکام اسالمی می می
دارد بیشتر اصالحگران  گونه که پیتر آوری بیان می (؛ اما همان575: 5913شیرازی و خواجوی، 

دانستند که مردم ایران مذهبی بوده و از  زیرا می»کردن دین را نداشتند؛  ران مشروطه قصد ویراندو
عنوانِ یکی  خان به (؛ به همین منظور، ملکم779: 5995)آوری، « رفتن دین آگاه بودند نتایج ازمیان

تأکید  های اسالمی از پرنفوذترین روشنفکران دورۀ مشروطه بر گرفتن تمدن غربی در چهارچوب
  باورِ وی: دارد. به
عصر جدیدی آغاز شده است. سرعت ارتباطات، سهولت سفر و نشر آرا و عقاید به »...

اما  ؛متفکران ایرانی آموخته است که نظمی مبتنی بر اصول اساسی تمدن جدید به وجود آورند
یمات و اصطالحات تنظ اساس این نظم باید با دقت تمام بر موازین اسالمی استوار شود. ما پذیرای

 ( 991:  5969 ،آجدانی :نقل از )به« چیز باید اسالمی باشد غربی و تمدن مسیحی نیستیم. همه
( و 579تا:  ، بیملکمقیدوشرط تمدن غربی باور داشت ) خان که در ابتدا به گرفتن بی ملکم

خود را تغییر داد و به  (، رویکرد5۱دانست )همان:  ترین شیوه برای مسیر توسعه می تقلید را عاقالنه
های فرهنگی و دینی جامعۀ  ریزی اصولی همت گمارد که گرفتن تمدن غربی را با حساسیت پایه

اهلل  گرفت. اینکه انگیزۀ این تغییر رویکرد چه بوده، جای بسی تأمل است. لطف ایران پی می
تنها با  انب ملکم را نههای غربی از ج آجدانی، این تغییر رویکرد را واقعی دانسته و پذیرش ارزش

(؛ اما 91۱: 5969داند )آجدانی،  های اسالمی می ولعاب اسالمی، بلکه با محک به ارزش رنگ
فریدون آدمیت با اشاره به اظهارات خودِ ملکم، منظر دینی اصالحات پبشنهادی وی را صوری 

(. انگیزۀ 9۱-91: 5915 داند )آدمیت، می« فکر ترقی مادی»برای عرضۀ « لفاف»دانسته و دین را تنها 
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سازی آن بوده  ملکم هرچه باشد، نتیجۀ آن تالش در جهت تصرف در فکر غربی جهت بومی
  است.
مستشارالدوله و طالبوف اندیشمندان دیگری هستند که در عصر مشروطه در طیف روشنفکری  
ای با  مستشارالدوله در رسالهسازی آن برآمدند.  دیگر بومی بیانِ ال تصرف در مشروطه یا بهبدن به

اما شواهدی از  است؛ های مطروحه در مدرنیته اشاره کرده به حقوق و آزادی« االسالم روح»عنوان 
ین اسالم یا یدیگر نگویند فالن چیز مخالف آ»خود  بیانِ شمرد تا به آیات و روایات برای آن برمی

در همین راستا طالبوف . (511: 59۱3)آدمیت،  «ین اسالم مانع ترقی و سیویلیزاسیون استیآ
ین تمدن جدید غربی نباید جز بر پایۀ قرآن و احکام یتبریزی بر این باور بود که اخذ علم و آ

 .(509: 5999رحمانیان،  :نقل از اسالمی و جز زیر نظر علمای دینی انجام پذیرد )به
اهلل آجدانی بگذریم  لطفو افرادی نظیر فریدون آدمیت  ۀگرایان در مجموع اگر از نگاه تقلیل

دو طیف علما و روشنفکران را تنها در جهت منافع شخصی یا فریب و نیرنگ طیف  که تالش
ها را  این تالش .(509: 5969آجدانی،  ؛9۱-91 :5915آدمیت،  ؛۱: 5999اند )آدمیت،  مقابل دانسته

زی نظام سیاسی مدرنیته سا باید در جهت تصرف در مبانی مدرنیته و استخدام آن و درنهایت بومی
 یکه در پی تأسیس هویت ای فرهنگی و دینی جامعۀ ایرانی قلمداد کرد. تالشیه به حساسیت باتوجه

های اسالمی و غربی و  اختالفات گسترده میان ارزش سببِ اما به ؛مدرن با اقتضائات بومی بود
: 5939ت خورد )اتابکی، کردن تمهیدات کافی برای دستیابی به هویتی نوین شکسن همچنین فراهم

753) . 

 یسم و واکنش انطباقی/انفعالی به مدرنيته وپهل -5

بخشی از  ،تجربۀ شکست نهضت مشروطه که در پی اصالحات از قاعدۀ هرم اجتماعی بود
سازی در یک کشور جهان  فکری و حتی سیاسی را به این باور رسانید که فرایند مدرن نخبگان

. این دیدگاه )در کنار خواست دولت بریتانیا در شودسومی مثل ایران باید از رأس هرم آغاز 
د. یگرفتن رضاخان میرپنج در ایران انجام ( به قدرت5رسیدن دولت مستبد حامی بریتانیا قدرت به

 : دارد گونه بیان می این واقعیت را این ،وزیر دربار رضاشاه ،تیمورتاش
پیشرفت بسیار کمی داشته است و  اصطالح مشروطه، ایران پس از بیست سال از حکومت به»

چیز باید دوباره از نو شروع  کنون حتی نتوانسته است اصول حکومت مشروطه را درک کند. همهات
شود. کسی وجود دارد ]رضاخان[ که یک گروه سیاسی ]ایران نو[ بتواند به دورش حلقه زند و آن 

                                                           
(، یحيی 973- 932: 7999(، جان فوران )فوران، 799: 7911گرانی مانند نيکی کدی )کدی، پژوهش - 7

 اند.  یابی رضاشاه تأکيد کرده ( بر نقش بریتانيا در قدرت253 -257: 799آبادی )دولت آبادی،  دولت
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کسانی  ۀدارند ایران در مسیر تجدد و پیشرفت قرار بگیرد و هم زوحضرت آر ه است. اعلیکس شا
 (.507: 5961 )الیوت،« باید به گرد او حلقه زنند ،که همین عقیده را دارند

های  سازی چه از طرف طیف روشنفکر داخلی و چه از سمت قدرت بنابراین خواست مدرن
توتالیتر انجامید که خواستۀ فوق را از مسیر تجدد، ولی خارجی چون بریتانیا، به ظهور دولت 

بهترین عبارتی است که برای « تجدد آمرانه»ای که عنوان  گونه کرد؛ به ای آمرانه، دنبال می شیوه به
ها دو ویژگی اصلی داشت: اولْ انطباق با  های دورۀ رضاخانی می توان برگزید. این سیاست سیاست
سازی  بیان دیگر چون فرایند منطبق ها؛ به برد سیاست آمیز پیش خشونت های غربی و دومْ وجه ارزش

های اجتماعی را  انجامید و این امر موافقت های غربی درنهایت به مسخ هویت بومی می با ارزش
ای آمرانه و همراه با خشونت انجام شد. رضاشاه جهت  شیوه همراه نداشت، پیگیری این سیاست به به

سازی خود ابتدا به تأسیس ارتش مدرن و مجهز دست زد تا بتواند زمینۀ  بقبرد سیاست منط پیش
 (.90: 5996، بشیریههای دیگر خود را فراهم سازد ) برد سیاست پیش
باورِ ژان پیردیگار، جذب امکانات مالی و درآمدهای سرشار نفتی دولت، وی را قادر ساخت  به

های نو را مبنای  جدید خریداری کند، آموزشهای  کادر افسران نظامی را گسترش دهد، سالح
-507: 5996و دیگران،  دیگارنیروهای نظامی قرار دهد و در یک کالم ارتش را تقویت کند )

505.) 

های غربی را با پشتوانۀ قوای نظامی  سازی با ارزش پس از تقویت ارتش، رضاشاه فرایند منطبق 
های اقتصادی  واقعیت»جان فوران، پهلویسم در این مسیر باورِ  ای آمرانه دنبال کرد. به شیوه و به

سیاسی و قضایی بسیار زیادی را از غرب گرفت و از لباس و معماری شهری تا قوانین مدنی و 
کردند تا  های غیردینی که شکوه دولت و ملت را تبلیغ می کیفری، نظام آموزشی، ایدئولوژی

 (.99: 5999، فوران)« صنایع و تکنولوژی نوین همه از غرب اخذ شد
گرایی پهلویسم را نیز باید در همان بستر انطباق با  های فوق، حتی ایدۀ باستان عالوه بر عرصه

گرایی  کند که باستان های مدرنیته فهم کرد. رضا ضیا ابرهیمی، این نکته را اثبات می ارزش
و استوار است که افرادی چون هیتلر « نژاد آریایی»نامِ  پهلویسم خود بر یک ایدۀ اروپایی به

موسولینی برای مقاصد سیاسی طرح کردند و افرادی چون رضاشاه و محمدرضا پهلوی از آن 
دنبالِ کسب هویت  گرایی، که در ظاهر به تبعیت کردند. بنابراین حتی ریشۀ موضوعاتی چون باستان
ظر (. از این من573- 597: 5939، ابراهیمیمستقل از غرب بود، نیز در غرب باید دنبال شود )ضیا 

دانند )فوران،  گرایی پهلویسم را متناقض می گرایی و غرب برخالفِ دیدگاه پژوهشگرانی که ملی
بخش نظام سیاسی پهلوی دانست که  های مشروعیت (، این دو عنصر را باید شالوده999: 5999

را  اند. محمدرضا پهلوی در دیار با سرآنتونی پارسونز، این واقعیت های غربی بوده منبعث از ارزش
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عنوانِ قومی آریایی در حقیقت از اعضای خانوادۀ اروپاییان  ها به ایرانی»...کند:  گونه بیان می این
جای قرارگرفتن  شوند و این تنها یک تصادف جغرافیایی بوده که باعث شده ایران به محسوب می

 (.595 :5939)ضیا ابراهیمی، « خانوادۀ خود، در خاورمیانه واقع شود در ملل اروپایی هم
 دنبالِ سازی جامعه و اقتصاد ایران در دورۀ پهلویسم به گرایی، ایدۀ مدرن عالوه بر شعار باستان

انطباق ساختارهای اقتصادی ایران با جهان غرب بوده است. این ایده، اقتصاد خودکفای سنتی در 
الت به کشور ترین ح بینانه تبدیل کرد که در خوش« وابسته داری کامالً سرمایه»ایران را به 

سازی که با  منطبق یوۀاین ش .(109: 5999داری تبدیل شده بود )فوران،  ای نظام سرمایه حاشیه نیمه
کرد که  داجتماعی جدیدی را ایجاـ  شد، سامان اقتصادی دنبال می رویکردی متصلب و اقتدارگرا

هانی نامأنوس )هویت سنتی( و پیوستن به ج کندن از دنیای مأنوس پیشین ویژگی اصلی آن دل
اسالمی بود که ـ  یند مسخ هویت ایرانیااین فر ۀتوتالیتریسم بود. نتیج ۀتازیان ضربِ )هویت مدرن( به

 همراه داشت.  انقالب اسالمی ایران را به نامِ واکنشی به

 انقالب اسالمی و واکنش تمدنی -7

 ؛به شکست انجامیدها  در تمامی حوزه پهلوی، ۀسازی رادیکال در دور پیگیری سیاست منطبق
نتوانست از مشکالت مردم ایران بکاهد. عالوه بر  «غربی یساز منطبق» ای که روند گونه به

سازی غربی  اسالمی پیامد دیگر پیگیری روند منطبقـ  مدی چنین تفکری، مسخ هویت ایرانیاناکار
 ۀیش روی جامعهای پ پاسخی به بحران ،های دینی بود. گفتمان انقالب اسالمی با محوریت ارزش

 ویژه بحران هویت در آن مقطع بود.  به ،ایران
 «دیگری»در مقابل  «خود»اگر انقالب اسالمی را پویش درونی یک ملت جهت بازتعریف 

اما آنچه در این بازتعریف مهم است،  ؛چنین پویشی است ۀمای حضرت امام بن ۀبدانیم، اندیش
آنجا که این ساخت نو بر بازگشت به خویشتن بندی جدید است. از  ساخت گفتمانی نو با مفصل

بنابراین  ؛متکی بر مفهوم توحید شکل گرفته است ،(779 :5ج ،5999)خمینی،  کید داردأاسالمی ت
گیری  اما شکلشود؛ یک مفهوم محوری توجه  عنوانِ به به توحید بازطراحی این نقشه، باید هنگامِ به

عد اول گفتمان نوظهور نیازمند در بُ عد است.دو بُ چنین گفتمانی مانند هر گفتمان دیگر، واجد
عد دوم شکل بگیرد و در بُ «مای جمعی»آن  تا در پرتوِ است «هست»عناصری جهت اثبات آنچه 

 «دیگری»ند تا رکن دوم هویت که همان کرا عیان  «نیست»شود که آنچه  عناصری برجسته می
 .(Klandermans،7000 ،599-597) بندی شود ارچوبهاست چ
معمار این گفتمان  عنوانِ عد ایجابی(، حضرت امام خمینی بهاین تالش فکری )بُ ،عد اولدر بُ

اسالم »عنوان  بانوظهور و در مقام یک عالم دینی، با استخدام عناصر دینی حول مفهوم توحید و 
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و اسالم توسعه پیدا کرد  یمرزهابندی کرد که در آن  ارچوبه، گفتمانی نو را چ«ناب محمدی
فردی به ساحت اجتماعیات بسط یافت. در این برساخت نو مفاهیمی چون استقالل،  یباورها

حکومت  ۀیند آن در ساحت سیاسی، به ایداآزادی و عدالت در پرتو مفهوم توحید معنا یافتند و بر
نند، ک جان اسپوزیتو و جان وال تأکید می کهه گون همانزیرا  ؛ساالری انجامید اسالمی با مبانی مردم

، اساس نیا بربینی توحیدی در اسالم بر حاکمیت خدا و خالفت نوع بشر تأکید دارد که  جهان
برابر حاکمیت مطلق خدا برابر  ها در یابد؛ چون تمامی انسان افزایش می یساالر مردمهای  ظرفیت

عد سلبی( با عد دوم )بُاما این گفتمان نوظهور در بُ ؛(11: 5937شوند )اسپوزیتو و وال،  نگریسته می
گونه  این ها را ایجاد کرد. ها و نفی ای از غیریت اتکا به قدرت الیزال الهی یا همان توحید، زنجیره

گفتمان سیاسی حضرت امام در پرتو اصل توحید مفاهیم خود و دیگری را تبیین کرد و گفتمانی 
  ساخت تمدن نوین اسالمی باشد. برایای  ریزی کرد تا مقدمه جدید را پایه

 توحيد، مفهوم مرکزی گفتمان حضرت امام)ره( -1-5

به اهمیت مفهوم  ،عرفانی ایشانـ  آثار فلسفی ژهیو هب ،با نگاهی اجمالی به آثار حضرت امام
بریم. در نگاه ایشان، اصل تمامی عقاید اسالمی، مسئلۀ توحید است )امام  توحید در آنها پی می

خمینی، )« ت، اوست، هوست؛ نه اینکه از اوست...هرچه ظهور اس»زیرا  ؛(969: 5996خمینی، 
تعالی است و  هستی، انسان و...، ذات باریدربارۀ بنابراین، مبدأ هرگونه تفکری  ؛(511: 596۱

 .اند واجبنات ذات دیگران تنها تعیّ
در - کند کنند که آنچه مقدوربودن اشیا را تضمین می امام خمینی از قول محقق داماد بیان می

علت واقعی برای صحت وقوع اشیا در تحت قدرت ربوبی  چهو آن -ادربودن ذات واجبمقابل ق
وجوبی است، همان طبیعت امکان ذاتی اشیاست. پس هرآنچه بالذات ممکن است و امکان در 

شود و خود آن شیء  حقیقتِ ذات اوست، در سلسلۀ استناد، به حضرت باریِ قیّومِ واجب منتهی می
آنها متوقف است، از ممکناتی که در سلسلۀ طولی وجودِ این ممکن قرار وجودش بر  آنچهو همۀ 
از این منظر، جهانِ متکثرِ  .(519: 5960، همگی به خدای سبحان استناد دارند )خمینی، اند گرفته
وابسته به وجود  -دارد همراه بهخود، فقر ذاتی آنها را  تبعِ بهکه -شان  امکان ذاتی لیدل بهاعیان، 

پس تکثر ماهیات، بالضروره به وجود واحد  ؛برترند تا اینکه سلسلۀ ممکنات به ذات واجب برسد
 .«هرچه ظهور است، اوست و هوست»است که  گونه نیاشود و  ختم می

در این  .(77: 5997دانند )خمینی،  می« مفطور بر توحید»حضرت امام نفس حقیقی انسان را 
رسد؛ اما مسیر درک این مطلوب،  ان فطرتاً در طلب حق، به حقیقت مطلق و واحد مینگاه، انس

یک حقیقت وجودی، جهت تعیّن خود به  عنوان بهتمسک به علم منسوب به واحد است؛ زیرا علم 
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های توحیدی  این[ مکتب»]، حضرت امام تأکید دارند که رو نیهم از ؛رسد می الوجود واجب
کنند و هدایت به جانب نور  کنند و آنها را از ظلمات خارج می ربیت می]هستند که[ مردم را ت

 .(796: 5995)خمینی، « کنند می
وی را  یشناس معرفتآن،  تبعِ بهو  یشناس یهستنگاه توحیدی حضرت امام به جهان خلقت، 

 اوست و یسو بهالشعاع قرار داده است. از چنین نگاهی، عالم همه از اوست؛ برای اوست؛  تحت
مرتبۀ »درحقیقت همۀ عالم ذات اوست و هرچه معرفت به این حقیقت قدسیه بیشتر باشد، موجود به 

و درنتیجه ظرفیت پذیرش حقایق توحیدی و دستگیری از دیگران « است تر کینزدقدس واجبی 
یابد. در این نقطه است که انسان کامل در اندیشۀ امام رخ  به این حقایق را بیشتر میبرای رسیدن 

 کند. عیان می
است و انسان کامل ظهور تامّ خداوند در  یتعال یبارحضرت امام، همۀ هستی مظهر ذات  باور به

دادن اسما و صفات الهی  مظهری کامل است. وجود چنین انسانی، پیش از هر چیزی برای نشان
و  (99۱: 5997تواند مظهر اسم اعظم الهی واقع شود )خمینی،  ضروری است و تنها اوست که می

حضور در تمام امکنه و احیاز دارد و او را مشاهده کند به علم  یتعال حق»داند:  تنها اوست که می
مقام خود؛  حسب بهحضوری در جمیع موجودات...؛ پس حق را حاضر در تمام مراتب وجود ببیند 

  .(۱67 :)همان« علماً یا ایماناً یا عیناً و شهوداً...
ر گفتمان سیاسی امام خمینی است. انسان کامل با ارتزاق از انسان کامل، مفهوم کلیدی د

ذخیرۀ علم الهی و با درک حقایق توحیدی، ظرفیت الزم را برای هدایت عقول و اصالح امور 
، نقش یتعال حقیابد. در این مرحله، او با درک معرفت کردگار و سیر در اسما و اوصاف  می

های کثیر عالم امکان را به ذات واحدِ  یابد که قطره یفه مییابد. انسان کامل وظ راهبری جامعه را می
 یابد. ، وحدت در عین کثرت تحقق میگونه نیاواجب برساند. 

جوادی آملی ضمن اشاره به دیدگاه توحیدی حضرت امام درباب امور جامعه که  اللَّه تیآ
 دانند: می گونه نیااسفار اربعه را در اندیشۀ ایشان  ،متأثر از حکمت متعالیۀ مالصدراست

کند؛  سوی حق سفر می لک در این سفر، از خلـــق بها، که سـ«من الخلق الی الحق»اول: سیر 
 ؛کند شناسد و او را باور می حــق را می

، که همان سفر و سیر سالک است در اسمای حسنی و اوصاف «فی الحق بالحق»دوم: سیر 
 ی؛تعال حق

کند و  سوی خلق سیر می سالک در این سفر خود، از خدا بهکه « من الحق الی الخلق»سوم: سیر 
 ؛شناسد خلق را با دیدۀ الهی می

کند و  ، که سالک با دید وحدت الهی در کثرت خلق سیر می«فی الخلق بالحق»چهارم: سیر 



 181 / تمدنی انقالب اسالمی به مشکل هويت در ايران معاصرواکنش 

 

  .(799: 5993کند )جوادی آملی،  آنها را با خود همراه می
حقایق  سمت بهها  لَّی ارشاد عقول و قلوب انسانبنابراین انسان کامل مظهر معرفت الهی و متو

یابد. وی که مظهر تجلی  مقام والیت می و عُظمی است که از این منظر، نقش راهبری اجتماعی
 دهد یمآنها را بر وفق ارادۀ احدیت رشد  ها انسانمقام واحدیت است، با تکیه بر فطرت خداجوی 

اساس عالم بر تربیت »حضرت امام بر آن بود که  لیدل نیهم به ؛هاست انسانو از این منظر، مربی 
( و طبیعتاً متولی و مربی این مسیر تربیت، انسان کامل 519: 5۱ج ،5996)خمینی، « انسان است

 است.
تا بشر را  اند آمدهسازی است...؛ انبیا  در اسالم، همۀ امور مقدمۀ انسان»از دیدگاه حضرت امام: 

، 5999)خمینی، « آن سیر کنند و همه انسان صحیح و کامل بشوندهدایت کنند به راهی که همه در 
سمت کمال است و کمال مطلق نیز همان  بنابراین هدف بعثت انبیا هدایت انسان به ؛(17 :59ج

های بیرونی )انبیا و ائمه( است یا  خداوند قادر متعال است؛ اما آیا پویش این مسیر، تنها با محرکه
 ان نیز به کمال مطلق گرایش دارند؟ اینکه نیروهای درونی انس

فطرت اصلی و جبلَّت ذاتی،  حسب بهانسان »حضرت امام همواره بر این نکته تأکید داشتند که: 
های الهیه است که خداوند تبارک و تعالی مفطور  عاشق کمال تام مطلق... است و این از فطرت

فطرت »مفطور است بر  آدم یبنمچنین ه .(579: 5997)خمینی، « انسان را بر آن نوع یبنکرده است 
فطرت باید  هیال متوجهٌ»طرفی  از .(99-99: 5965)خمینی، « تنفر از نقص، و انزجار از شر و شقاوت

شود و  نمی تیمحدود یبباشد؛ زیرا که هر کثیر و مرکبی ناقص است و کثرت،  “احد” و “واحد”
کامل  سمت بهپس انسان فطرتاً  ؛(561: 5997)خمینی، « آنچه ناقص است، مورد تنفر فطرت است

 پیماید؟ واحد متمایل و از کثیر ناقص متنفر است؛ اما انسان مسیر فطرت خود را چگونه می
 ماهیت از مرتبۀ تنزل وجود، منتزع است؛ لذا در هر حدی از حدود که»از نگاه حضرت امام 

اما  ؛(99۱: 5965)خمینی، « باشد؛ زیرا ماهیت، همان حد تنزل است وجود تنزل نموده، ماهیتی می
 :پس از نزول از عالی به دانی، متحرک از نقصان به کمال هم هست )همان افتهی تنزل این ماهیتِ

اما مسیر  توان ماهیت نازل دانی را با هدایت و از مسیر تربیت، به مقام عالی رساند؛ پس می ؛(991
 کیست؟ دستِ هدایت به

آنچه در مسئلۀ هدایت اهمیت دارد، دستگیری از سالک و رساندن وی به سرمنزل مقصود 
است؛ اما هادی باید مشرف بر امور غیب و شهود باشد؛ زیرا مقصود، کامل مطلق است که وجودی 

متولَّی هدایت است،  بنابراین آن کس که ؛منزه از ماده دارد و معرفت به وی معرفتی مجرد است
یابد. در نگاه حضرت امام، چنین فردی  باید به معارف الهی عالم باشد و همو ظرفیت راهبری را می

 انسان کامل است که واجد اسم اعظم الهی است:
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که آن از اشرف اسمای الهیه و از  رابدان که علم، از افضل کماالت و اعظم فضایل است؛ چ
علم متنظم شده و  برکتِ بهست و نظام وجود و طراز غیب و شهود، موجود ا هو صفات موجود بما

هر موجودی تحققش به این حقیقت شریفه زیادتر بود، به مقام مقدس حق و مرتبۀ قدس واجبی 
 .(713: 5965است )خمینی،  تر کینزد

اندیشۀ سیاسی امام خمینی است. اگر انسان در یک سیر نزولی از عالی  تیب شاهانسان کامل، 
 درجات یاعل)ممکن بالذات( خلق شده باشد، بار دیگر هوای صعود به  )واجب بالذات( به دانی
را در سر دارد. این اندیشه که فطری هر بشری است، او را  الوجود واجبوجود و درنهایت فنای در 

دارد تا آن کس را که این راه را پیموده، والی خود قرار دهد تا تحت هدایت وی مسیر  بر آن می
 شود: و سیاست، اسالمی می خورد یمکمال را بپیماید. در اینجاست که والیت به توحید گره 

 ،که حقیقت والیت است خواهد، حصول آن حقیقت  چـون فطرت، فنـای در کمال مطلـق را
حصول فنای در کمال مطلق است؛ پس حقیقت والیت نیز از فطریات ]است[ و از این جهت است 

را گاهی تفسیر فرموده به فطرت معرفت و « فطرۀ اهلل التی فطر الناس علیها»که در روایات شریفه، 
 .(500: 5965اهی به فطرت اسالم )خمینی، گاهی به فطرت توحید و گاهی به فطرت والیت و گ
جاست که ایشان سیاست را مترادف با  بدان توجه به عنصر هدایت در اندیشۀ سیاسی امام، تا

اندیشۀ سیاسی  .(۱97 :59ج ،5969خمینی، )دانند  هدایت و راهبری جامعه در همۀ ابعاد انسانی می
نی و سیروسلوک خاص او با خدای خویش از اندیشۀ عرفا یبردار گرتهحضرت امام در این بخش، 

خویش را در این  یبها گراناست. امام هوشیارانه و خودآگاهانه الگوی راه عرفانی و تجربیات 
باب، به الگوی سیاسی خویش تعمیم داده است. در این الگو باید دانست که انسان مسافری است 

 .(739-739: 5930نجام پذیرد )برزگر، تواند و باید جمعی ا که مقصدی دارد؛ اما طی این مسیر می
حضرت امام، چنین  طبیعی است که طی مسیر، نیازمند راهبری داناست که انسان کامل در اندیشۀ

 نقشی را دارد.
وحی و آنچه  رو نیازادر نظر امام خمینی، خداوند سرچشمۀ اصلی و حقیقی معرفت است و 

؛ اما در یک رابطۀ اند یالهین منابع دریافت معرفت تر متعلق اوست )انبیا و ائمه( معتبرترین و موثق
های دیگر به فراخور  انسان، طولیِ منابع معرفت که در رأس آن، شهود باطنی نبی قرار دارد

برخورداری از منابع معرفتی و نزدیکی به منبع معرفت الهی، در درجات و مراتب دیگر قرار 
و البته با درجات -ی به منبع وحی، همیشه بنابراین دسترس ؛(539: 5935گیرند )حسینی،  می

است، وجاهت بیشتری برای هدایت و  تر کینزدادامه دارد و آن کس که به نور  -متفاوت
کند و وجه ایجابی گفتمان  ای ظهور می والیت فقیه در چنین نقطه یابد. نهایت والیت میدر

برای ساخت یک هویت عالوه  در مطالب پیش بیان شد، که چناناما  ؛دهد حضرت امام را شکل می
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بر تعریف خود، نیازمند به تعریف دیگری نیز است. بیان مرزهای هویتی یک گفتمان، افزون بر 
هم نیاز دارد؛ زیرا هویت، همواره امری جمعی « نیست»آنچه هست، به تعیین آنچه  دنِکر مشخص

و دوام  شود یما تعارض ایجاد هایی چون تعامل ی است که از رابطۀ پیوستۀ افراد در اجتماع در قالب
در تعامل، عمدتاً آنچه هویت یک گفتمان باید باشد، مورد  .(95: 5969یابد )الرنا و دیگران،  می

گیرد  شکل می« دیگری»گیرد؛ اما در تعارض، مفهوم  شکل می« خود»گیرد و مفهوم  معامله قرار می
 که رکن دوم ساخت هویت هر گفتمان است.

در گفتمان سیاسی حضرت امام را بتوان از « دیگری»های تعریف  ونرسد ست می نظر به
و برائت از مشرکین، اصول  ازمنکر ینههای اسالمی استخراج کرد؛ اصولی چون تبرَّی،  آموزه

: 5963سازند )آجیلی،  سازی گفتمان ایشان را فراهم می که بنیادهای غیریت اند یاسالماعتقادی 
در این اصول، بیش از آنکه بر ایجاب تکیه شود، بر سلب تأکید شده است که البته رهاورد  .(753

 هر دو، تأسیس گفتمانی اسالمی است. 
براساس آیات قرآن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته فرض شده و شریعت اسالم 

ت امام که برگرفته از بنابراین اصول گفتمان حضر .(5۱5/تابد )نساء چنین تسلطی را برنمی
خود محسوب  «غیر» عنوانِ های دینی است هم قاعــدتاً چنین نفوذی را نفی کرده و به آموزه

ویژه در تاریخ معاصر ایران شواهدی را  قدر برجسته بوده که به سازی آن . البته این غیریتکند یم
حکم تحریم تنباکو توسط  از جمله اشارۀ به این قاعده )نفی سبیل( در ؛وان یافتت برای آن می

مرحوم میرزای شیرازی؛ ولی به هر تقدیر این مسئله در گفتمان حضرت امام هم برجستگی خاصی 
 یابد. می

زند. در گفتمان حضرت امام  سازی می یت حضرت امام با تکیه بر اصل توحید دست به غیر
تأثیر است، تنها خدای اش محل  که اراده گیرند و آن ها ذیل قدرت الهی قرار می تمامی قدرت

که مبنای یک رابطۀ استعماری « دیگری قدرتمند»بنابراین در این گفتمان ترس از ؛ واحد قهار است
 ،مؤمنین یریزد. در چنین شرایطی اتکا های ظاهری فرو می و تابوی قدرت شود میمعنا  است، بی

شوند.  استعمارگر نمی های مرعوب قدرت ،و با تقویت قوای درونی استتنها به خداوند متعال 
 :ندیفرما یمچنین  بارهحضرت امام در این 

قشر علما مهذب شدند، اگر مملکت مهذب شد،  اگر شماها مهذب شدید، قشر دانشگاهی،»
رود. همۀ این مفاسد برای این است که  زیر بار استعمار نمی ؛رود نمی مملکت مهذب زیر بار ظلم

نه ارعاب دیگران درشان  ،کند نه وعدۀ دیگران در آنها تأثیر می ،فاسد هستند... اگر مهذب باشند
 .(790 :9ج  ،5969)خمینی، « کند تأثیر می

بنابراین یک رابطۀ مستقیم میان تهذیب فردی و اجتماعی و مبارزۀ با استعمار و عمران و 



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   186

 

ود و با اتکا آبادانی واقعی کشورهای اسالمی وجود دارد. تا زمانی که مسلمانان با تهذیب نفوس خ
های استعماری را  های خود را تقویت نکنند، توانایی تقابل با قدرت اراده ،به قدرت خداوند

نخواهند داشت. پس در ابتدا تحول درونی نیاز است تا از رهگذر تربیت صحیح و مبتنی بر 
 هایی قوی ایجاد شود و سپس از قیدوبند استعمار رهایی یابند: تعلیمات دینی، انسان

سازی  ل خودتان را اصالح بکنید، اول مهذب بشوید و تعلیمات اسالمی را که برای آدماو
ها را تربیت کنید که ما بعد از یک مدتی  است، آن تعلیمات را عمل به آن بکنید و بعد هم جوان

« خواهد هایی که استعمار می نه یک انسان ؛خواهد که اسالم می ییها انسانمتحول بشویم به یک 
 .(99 :50ج ،5969، )خمینی

غرب تالش دارد تا از انسان شرقی، موجودی منقاد بسازد تا تمدن  )ره(از نگاه حضرت امام
سویه  جهت پذیرش استعمار وا دارد. این تالش عمدتاً دو مردم مستعمرات را به یک پویش درونی

ن مستعمرات، وحشتی پنداشت آن ضعیف تبعِ دادن استعمارگران و به اول با قدرتمند نشان ۀدارد؛ سوی
بینند و سویۀ دوم تغییرات فرهنگی  نشاند که در خود توانایی تقابل را نمی در دل مردم مستعمره می

 برایگونه بستر الزم را  و این شود می است که در آن فرهنگ استعماری جایگزین فرهنگ بومی
 .دکن یمتداوم روابط استعماری بدون درگیری نظامی فراهم 

 :ندیفرما یمجریان اولی )ایجاد وحشت(  بارۀدرحضرت امام 

سره خود را باخته و علومی  یان چنان وحشت کردیم که یکیافسوس که ما از اروپا
کنیم. گمان کردیم که اگر مملکتی  در او تخصص داریم... به سستی تلقی می که خود

 قدم است و این از در مسیر طبیعی پیشرفت کرد، در سیر حکمت الهی نیز پیش
 .(9۱: 5919)خمینی،  اشتباهات بزرگ ما بود

گونه دنبال شده  ر کشور ما این)ره( دو اما جریان دوم )جایگزین فرهنگی( از نگاه حضرت امام
 است.

های  خصوصاً آمریکا در نیم قرن اخیر کوشش داشتند و دارند فرهنگ و برنامه ،اجانب
جای آن فرهنگ  ملی خود خالی و بهانسانی و ـ  فرهنگی و علمی ما را از محتوای اسالمی

 .(65 :50ج ،5969)خمینی،  استبدادی بنشانندـ  استعماری
صورت جنگ نرم است و  ویژه در ایران کامالً فرهنگی و به استعمار بهبنابراین نفوذ جریان 

حضرت امام  تعبیرِ زیرا به ؛قابله هم باید در همین راستا شکل بگیردهای ما برای م بنابراین تالش
 «هایش هست... هایش هست. یعنی توطئه ن رفته است از بین... لکن استعمار باز ریشهاستبداد اال»
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 حضور استعمار و در برخالفِالبته ذکر این نکته ضروری است که  .(۱7۱ :9ج ،5967)خمینی، 
تمامه  را بهگاه ایشان گفتمان غرب  های نفی گفتمان امام، هیچ مجموع کشورهای غربی در زنجیره

طرد و رد نکردند. امام خمینی گفتمان مستقلی را در برخورد با غرب مطرح ساختند که بر مبنای 
های  شود و ضمن اخذ وجوه مثبت آن، سویه آن وجوه مختلف غرب از همدیگر باز شناخته می

ما با »که ایشان تأکید داشتند  دلیلبه همین  ؛(۱0: 5993شود )خالقی افکند،  منفی طرد و نفی می
 :1ج ،5969)خمینی، « آثار تمدن شود ۀآثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز به هم

ماند و کمتر به ابعاد فرهنگی آن  اما این پذیرش بیشتر در سطح آثار تمدنی غرب باقی می ؛(100
در  مانند. قی میغیرگفتمان امام با عنوانِ همچنان غرب و استعمار به دلیلبه همین  ؛یابد تسری می

سیس هویتی نو پرداخت أهای حضرت امام، به ت مجموع گفتمان انقالب اسالمی با محوریت اندیشه
 سیس تمدنی نوین را فراهم سازد.أت ۀتا مقدم

 گيری نتيجه

تمدن غرب بر »کند که  بر این نکته تأکید می شناسی شرقادوارد سعید در اثر وزین خود با نام 
تر  و مهم« کند استوار است که البته همواره اولی بر دومی تخطی می “مال ایشان”و  “مال ما”دوگانۀ 
(. این روند تجاوزکارانه بر ارکان ۱09: 5995)سعید، « های فرهنگی دارد این تخطی سویه»اینکه 

، همان دستبردهای فرهنگی و هویتی است که مسلمانان به آنها اعتراض کردند و منشأ «ما»فرهنگی 
های اجتماعی در تاریخ معاصر ایران شد. ساخت این هویت فرهنگی جدید به چند  نبشپیدایش ج
توانست شکل بگیرد. اول، تصرف در تمدن غرب )در دورۀ مشروطه( و یا اخذ تام تمدن  شیوه می

های عمیق میان تمدن اسالم و غرب ممکن نبود؛ زیرا  جهتِ تفاوت غرب )در دورۀ پهلوی( که به
)خدای « اروس»کنند، تمدن غرب بیشتر دور و بر  اینگلهارت و پیپا نوریس بیان میکه رونالد  چنان

و نوریس، اینگلهارت )توده و نماد دموکراسی( )« دموس»زند تا  عشق و نماد میل جنسی( چرخ می
نمود و چنین  ( و بنابراین اخذ مبانی فرهنگی چنین تمدنی برای جامعۀ ایران ناممکن می533: 5963
ها، نمادها،  های اسالمی و ارائۀ سمبل . دوم، ساخت هویتی نو که ضمن پیشنهاد چهارچوبهم شد
تعبیر دیگر به بازتفسیر  های دنیای نو نیز بهره ببرد و به ها و راهکارهای اسالمی از مؤلفه شیوه
م کرد. اما های اسالمی در بستری جدید بپردازد که انقالب اسالمی چنین هدفی را دنبال می ایده

سازی با غرب هم هویت اسالمی مدنظر  عنوان معمار انقالب تالش کردند تا با غیریت خمینی به
 صورت مشخص ترسیم کنند. خود را احیا کنند و هم مرزهای گفتمان اسالمی را به

گـرای پهلویسـم    ، اسالم سیاسی با محوریت توحید جایگزین گفتمان غربیبا ظهور انقالب اسالم

عرفانی عرضـه  ـ  یهای فلسف معمار این گفتمان جدید، گفتمانی را با پشتوانه مثابۀ هبشد. امام خمینی
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کرد که در آن، توحید سرمنشأ همۀ امور بود و حتـی سیاسـت و حکومـت، از آبشـخور ایـن اصـل       

ها  اوست و انسان سوی بهاو )خدا(، برای او و  نِازآ چیز همه، بر این اساس. ندکرد بنیادین ارتزاق می

شوند که در مسیر کمال که همان مسیر توحیـد اسـت، گـام     زمانی به سعادت حقیقی واصل میتنها 

منشأ همۀ امور است و مفاهیم دیگـر همچـون    ،دال مرکزی گفتمان امام خمینی مثابۀ بهنهند. توحید 

در ایـن  یابند. حکومـت   های شناور به محک توحید معنا می دال عنوان بهاستقالل، عدالت و آزادی 

 رسـیدن ای برای رسیدن به کمال مطلوب است. در گفتمان سیاسی امام، مقصود اصـلی   ، وسیلهنمیا

 ۀ؛ بنـابراین جامعـ  اسـت  جامعـه بـه ایـن مقصـود     ۀبرنـد  پـیش  ،به کمال مطلوب است و انسان کامـل 

چنـین اسـتداللی اسـتخراج     گرا الجرم پیرو انسان کامل اسـت. تئـوری والیـت فقیـه از درونِ     کمال

، «هسـت »اما گفتمان سیاسی حضرت امام )همانند هر گفتمان دیگر( عالوه بر تبیین آنچـه   ؛شود می

 ،شـود  سازی شناخته مـی  هم نیاز دارد؛ این فرایند که با نام غیریت «نیست» به توضیح و تشریح آنچه

بـر  بینی توحیدی ایشان بوده است.  از جهان برگرفتهریزی شده و  در گفتمان امام با دقت بسیاری پی

این اساس هر آن کس که ذل عبودی را فراموش کرده و خود را در مقـام عـز ربـوبی نشـاند، غیـر      

گونه تعریف ابعاد هویت )خود و دیگری( در  انسان باشد و یا دیگری؛ این خودِ ،چه این غیر ؛است

هـای سیاسـی قـرار داده     گفتمان سیاسی حضرت امام تغییر کرده و فضایی جدید پیش روی گفتمان

همراه خواهد داشت که  و آثاری را به کند میبشریت را دگرگون  ۀچنین تفسیری سپهر اندیش ست.ا

 :زیرند شرحِ برخی از آنها به
در تمامی  ،دیگر توسعه تعبیرِ اول: پویش مسیر توسعه در هر جامعه، پویشی انسانی است. به ۀبهر
باشد که آزادی و  شتهکافی را دا ۀارادگراست. چنین انسانی باید  نیازمند انسان توسعه ،آن ابعادِ

های  تسلط بر یک جامعه ابتدا اراده هنگامِ هاستعمار ب سبببه همین  ؛این اراده است ۀاستقالل الزم
گیرد. ایران پیش از انقالب نیز خارج از این قاعده نبوده است. در چنین  انسانی آن را هدف می

استعمارزده را با اتصال به قدرت الیزال الهی، از غیر تواند جوامع  کید بر اصل توحید میأشرایطی ت
برد توسعه فراهم سازد. گفتمان سیاسی حضرت امام با  پیش برایالزم را  ۀنیاز کند و اراد بی

  کند. یمحوریت توحید چنین هدفی را دنبال م
نۀ در اندیشۀ حضرت امام، به تقویت دوگا« غیرِ خدا»با « غیر»ردیفی مفهوم  بهرۀ دوم: هم

تفاوت گفتمان معیار را از غیرایرانی به  ۀانجامد؛ زیرا زنجیر امت/امام در مقابل ملت/دولت می
تواند موجبات تغییرات گسترده در جهان اسالم را  بخشد. این مسئله می سطح کافرین ارتقا می

این تعبیر  فراهم آورد؛ زیرا در« جغرافیای مقاومت»ویژه بستر الزم را برای تقویت  فراهم کند و به
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  فراروی از مرزهای ملی امری ضروری است.
ممکنات که در گفتمان توحیدی حضرت امام صورت  ۀها در زنجیر ردیفی انسان سوم: هم ۀبهر

ها را در یک سطح قرار داده و تنها ذات واجب را مسلط پنداشته است؛ این  پذیرفته، تمامی انسان
 ۀزیرا در چنین گفتمانی هم ؛اهم ساخته استبسط یک نظام دموکراتیک را فر ۀموضوع زمین

 و هیچ فردی حق تسلط نامشروع بر دیگری را ندارد. اند ها در یک سطح انسان

 

 منابع

 ها: کتاب

 قرآن کریم. 
 چاپ دوم، تهران: اختران. علما و انقالب مشروطیت ایران(. 5969اهلل. ) آجدانی، لطف ، 
 ( .5963آجیلی، هادی .)تهران: دانشگاه امام الملل نیببندی گفتمان اسالمی در روابط  صورت ،

 صادق)ع(.

 ( .5911آدمیت، فریدون .)تهران: پیام. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ، 
 ----------( .59۱3 .)تهران: خوارزمی.زاده های میرزا فتحعلی آخوند اندیشه ، 
 ----------( .5999 .) چاپ سوم، تهران: نهضت مشروطیت ایرانفکر دموکراسی اجتماعی در ،

 پیام.
 ---------( .5915 .))تهران: خوارزمی. اندیشۀ ترقی و حکومت قانون )عصر سپساالر ، 
 ( .5995آوری، پیتر .)ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: عطایی.تاریخ معاصر ایران ، 
 ( .5995خمینی، روح اهلل .)ارشاد اسالمی.، تهران: وزارت فرهنگ و صحیفۀ نور 
 -----------( .5997 .)چاپ سوم، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام شرح چهل حدیث ،

 خمینی.

 -----------( .5960 .)ترجمۀ سیداحمد فهری، چاپ دوم، تهران: فیض شرح دعای سحر ،
 کاشانی.

 -----------( .5969 .)امام خمینی.، چاپ چهارم، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار صحیفۀ نور 
 -----------( .5991 .)تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.آوای توحید ، 

 ----------( .5919 .)قم: آزادی.االسرار کشف ، 

 ----------( .5995 .)چاپ سوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.البیع ، 

 ---------( .5996 )چاپ پنجم، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر ، الهی امام خمینی ـ  نامۀ سیاسی وصیت
 آثار امام خمینی.
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 ---------( .5965 .)همتِ سیدعبدالغنی اردبیلی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر  ، بهتقریرات فلسفه
 آثار امام خمینی.

 ---------( .5965 .)تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار 9، چاپ شرح حدیث جنود عقل و جهاد ،
 امام خمینی.

 ترجمۀ شجاع های اسالمی معاصر )اسالم و دموکراسی( جنبش(. 5937یتو، جان و جان وال. )اسپوز ،
 احمدوند، چاپ چهارم، تهران: نی.

 جا: شرکت  ، زیر نظر ایرج افشار، بیمجموعه مقاالت )جلد چهارم( (.5919زاده، سیدحسین. ) تقی
 سهامی احسنت.

 ( .599۱حائری، عبدالکریم .)تهران: امیرکبیر.یران و نقش ایرانیان مقیم عراقتشیع و مشروطیت در ا ، 
 (.5993خالقی افکند، علی .)تهران: انجمن معارف اسالمی ایران.امام خمینی و گفتمان غربی ، 
 سینا.  جا: ابن ، بیتاریخ عصر یا حیات یحیی (.5995آبادی، یحیی. ) دولت 
 ( .5967ساراپ، مارین .) ترجمۀ محمدرضا و پسامدرنیسمراهنمای مقدماتی به پساساختارگرایی ،

 تاجیک، تهران: نی.

 ( .5960عنایت، حمید .)ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، چاپ چهارم، اندیشۀ سیاسی در اسالم معاصر ،
 تهران: خوارزمی. 

 ( .5969الرنا، انریک و دیگران .)ترجمۀ سیدمحمدکمال سروریان و علی های نوین اجتماعی جنبش ،
 ۀ مطالعات راهبردی.صبحدل، تهران: پژوهشکد

 ( .5996لوئیس، برنارد .)ترجمۀ غالمرضا بهروز لک، قم: دفتر تبلیغات اسالمی.زبان سیاسی اسالم ، 

 امیرمحمد  ۀ، ترجمروش و نظریه در علوم سیاسی .(5996) .استوکر جری مارش، دیوید و
 مطالعات راهبردی. ۀیوسفی، تهران: پژوهشکد حاجی

 ( .5966مشیرزاده، حمیرا .)تهران: پژوهشکدۀ امام  های اجتماعی، درآمدی نظری بر جنبش
 خمینی)ره( و انقالب اسالمی.

 ( .596۱میرسپاسی، علی .)ترجمۀ جالل توکلیان، تهران: طرح نو. تأملی در مدرینتۀ ایرانی ، 
 ( .5999نصر، سیدحسین.) ،ترجمۀ مرتضی اسعدی، تهران: طرح نو. جوانان مسلمان و دنیای متجدد 

 ،آقایی، تهران:  ، ترجمۀ آزاد حاجیهویت سیاسی اسالمی در ترکیه معاصر(. 5937هاکان. ) یاووز
 اشاره.

 ها مقاله
 ( .5999آخوند خراسانی، مالمحمدکاظم« .)کوششِ غالمحسین  ، بهرسائل مشروطیتدر: « دستخط

 نژاد، چاپ دوم، تهران: کویر. زرگری
 ( .5939اتابکی، تورج« )محمد  نگاری ملی ایران، ترجمۀ علی پذیری در تاریخ گری و کنش کنش

 ، تهران: امیرکبیر.گیری هویت ملی ندیف در ایران نگاری و شکل گرایی و تاریخ ملیطرفداری در: 
 ( 5999المعتقد اهرمی بوشهری، حسین« .)اد، نژ از غالمحسین زرگری رسائل مشروطیتدر: « حیاءالنله
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 تهران: کویر. 
 ( .5961الیوت، متیو« .)های حزبی در دورۀ رضاشاه، در: اتابکی، تورج  ایران نو و زوال سیاست

 خواه، تهران: ققنوس. ، ترجمۀ مهدی حقیقتتجدد آمرانه؛ جامعه و دولت در عصر رضاشاه( 5961)
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 ؛یعلم تیمرجع کسب های فرصت و ها چالش

 یمحتوا لیتحل براساس خبرگان دگاهيد نییتب

 یفیک

 5الهی عين بهرام

 7یاحمد مانيسل

 9علی خواجه نینسر 

 چکيده

 یبسترها کردن آماده و یتعال و شرفتيپ های قله به یابيدست ،یآموزش های سياست از
 یريتداببه  ها آرمان نیا تحقق یبرا کهاست  دانش مرز گسترش و یجهان ۀجامع ليتشک

 جامع ۀنقش به توجهبا. است نيازمند امروز یايدن تحوالت با هماهنگ یسازوکارها و یراهبرد
 بر ها دانشگاه الزام و یپزشک آموزش در ینوآور و تحول های برنامه ابالغ و سالمت و کشور یعلم

بررسی  ارتقا یراهکارها و ها چالش شد آن بر ، تصميمتيمرجع و یسرآمد های حيطه ییشناسا
 ها داده یگردآور یبرا .ستمحتوا ليتحل نوع از و یفيک یقيتحقحاضر،  پژوهشو تببين شود. 

 بر عالوه که صورت نیبدشد؛  استفاده چندمنبعی کيتکن از یفيک وهشژپ روش با متناسب
 از نفر 73 کنندگان مشارکت. شد استفاده ورآادی و برداری یادداشت از متمرکز یگروه بحث

 .اند بوده بهداشت وزارت گذاران سياست و اندرکاران و دست کشور یعال آموزش نظام خبرگان
 ها مایه درون که است فرعی مایۀ درون چهل و اصلی مایۀ درون هشت شامل متون تحليل نتایج

                                                           
 . رانیا تهران، ،یدبهشتيشه یپزشک معلو دانشگاه استاد. 7

 . رانیا تهران، ،یدبهشتيشه یپزشک علوم دانشگاه اريدانش. 2

  .رانیا تهران، ،یدبهشتيشه یپزشک علوم ،یپزشک آموزش یدکتر یدانشجو. 9
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ی علم تيمرجع از شده درک الزامات ،یعلم تيمرجع از شده تجربه ادراکات شامل
 یارتقا یراهکارها ،یعلم تيمرجع های چالش( ییمحتوا و یندایفر ،یساختار ،گذاری سياست)

 کالن یطراح ،یعلم تيمرجع به یابيدست است. برای (یباالدست و یانيم)ی علم تيمرجع
رشد  ايدن در گرید پنجاه سال است شده برآورد رانیا یعال آموزش ستميس در یآموزش

 تيمرجع نظر از حاضر حال در کشور چشمگيری خواهيم داشت و حرف اول را خواهيم زد.
 پيامد و یخروج ند،ایفر ،یورود در قيدق شاخص نداشتن ليقب از هایی چالش با یعلم
 کشور در فرهنگی و اجتماعی سياسی فناوری، دانشی، اقتصادی، های شاخص که روست روبه

 دادن نشان علمی، مقاالت افزایش المللی، بين تعامالت اند. بنابراین با افزایش نشده تببين دقيق
 هایی برداشت. گام زمينه این در توان می علمی های توانمندی

 ليتحل ،یپزشک آموزش ،یعلم تسلط آموزش،های  سياست ،یعلم تيمرجع : کليدواژه
 محتوا

 

 مقدمه

 ریسا سازبستر و زمینه پیش ،کشور یعلم شرفتیپ و توسعه امر شدن یعمل یبرا است یهیبد
 ریانکارناپذ یضرورت ،یعلم های ظرفیت جادیا و یراهبرد ریزی برنامه کشور، شرفتیپ های حوزه
 و علم موضوع ران،یا یآموزش گذاری سیاست سند (.579: 5930)فیاض و افشارکهن،  بود خواهد
 علم دیتول و افزاری نرم جنبش بر دأکیت با و است داده قرار یجد توجهدر مرکز  را یفناور
: 5969کند )بهرامی و طاعتی،  می یمعرف 5۱0۱ افق درکند که  میترس را مطلوب ای آینده کوشد می
 ثروت، جادیا با یعلم شرفتیپ و توسعه و دارد قرار ییدانا ستون بر یتوانمندنوع  هر امروزه. (۱6

 نیا به دنیرس یبرا اما ؛بود خواهد همراه کشور نبودن وابسته و استقالل و المللی بین و یمل اقتدار
 نشیب و تیدرا با دیبا ها دولت اساس نیهم بر ؛است ازین مناسب یالگو و ریزی برنامه به مقصد
 یۀپا بر علم دیتول نهضت و افزاری نرم جنبش جادیا لزوم بر و کنند درک را لهئمس تیاهم قیعم

 مراکز و ها (. دانشگاه579: 5930کنند )فیاض و افشارکهن،  دیکأت یبوم و یمل های توانمندی
 یمل نظام و محور دانش اقتصاد اهداف به یابیدست در یستمیس کردیرو براساس یعال آموزش
 دارند عهده بر را یانسان یروین تیترب و آموزش و دانش انتشار و انتقال د،یتول ۀفیوظ ،ینوآور

(Edwards, 9113: 9-2) .شده رو روبه یفناور و علم کنندۀ خیره ۀتوسع و رشد با امروز یایدن 
 دور به گسترده موج نیا ریثأت از که یمحل همچون یعال آموزش مراکز و ها دانشگاه نیا و است

 و یفناور و علم دیتول و یانسان یروین تیترب های زمینه در جامعه شرفتیپ و رشد جهت در ستین
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 کالن یها استیس در تینها در آنچه )همان(. است داشته ییبسزا تأثیر جامعه مختلف لئمسا حل
 در گرید عبارت به است؛ ثروت و یفناور به یعلم داتیتول لیتبد ،شود یم دنبال کشور

 ،یاقتصاد یاثرگذار زانیم ،یعلم تیمرجع موضوع چهار یفناور و یعلم کالن یها استیس
 در مدنظر یاصل محور (.pouris, 9090نجیده خواهد شد )س یفناور دیتول و یعلم یپلماسید
 عملکرد سنجش یبرا ابزار نیتر ساده و است یعلم یپلماسید و تیمرجع ،یفناور و علم دیتول

 ,vinkler) است شدهمنتشر مقاالت تعداد ،یعلم داتیتول ۀمقول در کشورها و ها دانشگاه افراد،

 آن براساس رانیکشورا گاهیجا و شده استفاده مکرر طور به ریاخ سال 50 در ابزار نیا(. 9090
 زده محک ابزار نیا با یفناور و علم موضوع در ها دولت عملکرد نیهمچن است؛ شده یابیارز
 از محققان گرید ۀاستفاد زانیم علم، دیتول در گرید یها شاخص از (.7059)رسولی،  است شده
. شود می در نظر گرفته مقاله آن به استنادات تعداد شاخص رایب یعلم دیتول ای مدرک کی

 به استنادات کل تعداد معادل که است یگرید شاخص زین مجالت یبراتأثیر  بیضر شاخص
 ابالغ با .(pouris, 9090) است منتشرشده مقاالت کل تعداد به گذشته سال 7 در آن مقاالت

 و تحول های بسته آن دنباله ب و سالمت یکل های سیاست زین و «یفناور و علم» کلی یها استیس
 علوم آموزش در یعلم تیمرجع و ینگار ندهیآ ۀبست خصوص به) یپزشک علوم آموزش ینوآور
 کشور، یجهان گاهیجا و رانیا یعلم تیمرجع یراهبرد بحث زمینۀ در دید دیبا( یپزشک
 های بسته از یکی. کرد دنبالرا  ییدهاینبا و دهایبا ،کشور یپزشک علوم های دانشگاه خصوص به

 محور با که است یعلم تیمرجع و نگاری آینده ۀبست ،یپزشک علوم آموزش در ینوآور و تحول
 علوم های دانشگاه یاتیعمل های پروژه از یکی ،یعلم تیمرجع ریمس در حرکت رصد نظام یطراح
 (. 7050زاده،  حسین) است دهش فیتعر کشور یپزشک

 آموزش در ینوآور و تحول های برنامه ابالغ و سالمت و کشور یعلم جامع نقشه به توجهبا
 و ها چالش تصمیم بر این شد تیمرجع و یسرآمد های حیطه ییشناسا بر ها دانشگاه الزام و یپزشک

 بررسی و تبیین شود.  ارتقا یراهکارها

 پژوهش روش

 متناسب ها داده یگردآور یبرامحتواست.  لیتحل نوع از و یفیک قیتحق کی ،حاضر پژوهش
 بر عالوه که صورت نیبدشده است.  استفاده متد شنیانگول یتر کیتکن از یفیک هشژوپ روش با

 بحث یبرا ها نمونه انتخاب .شد استفاده و یادآور برداری یادداشت از متمرکز یگروه بحث
 گیری نمونه در. افتی ادامه یاطالعات اشباع تا و بود هدف بر یمبتن صورت به متمرکز یگروه
 یابیدست قصد به را گیری نمونه و دهد می قرار مدنظر را یخاص های گروه پژوهشگر هدف بر یمبتن
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 بحث از یعلم تیمرجع یارتقا یراهکارها و ها چالش استخراج . به منظوردهد یم انجام آنها به
مورد  تری عمیق تر و وسیع منظر و دگاهید از راهکارها و ها چالش تا شد استفاده متمرکز های گروه
 یعال آموزش نظام خبرگان از نفر53 کنندگان مشارکت. ردیگ قرار نظران صاحب یبررس و بحث
 های گذاری سیاست در که بودند بهداشت وزارت ارانذاستگیس و اندرکاران دست و کشور
 نیا اند. بوده مصاحبه انجام به لیمتما و خواستار و داشته تیریمد سوابق بوده، گذارتأثیر یآموزش
 شد، ذکر یعلم تیمرجع تیاهم بارۀدر ای مقدمه ابتدا در .گرفت انجام ساعته 1/7 جلسه 9 در کار
 از یکی شد. یبررس یعلم تیمرجع یارتقا یراهکارها و ها چالش بارۀدر آنها های دیدگاه سپس

 منظور به. شد انتخاببرداری  برای یادداشت زین نفر کی و ریمد و تگریهدا در مقامِ پژوهشگران
 سپس و شنید را شده ضبط نوار بالفاصلهمحقق  متمرکز، یگروه بحث اتمام از پسها  داده لیتحل
 یفهرست سپس .شد ثبت مصاحبه حین در پژوهشگر مشاهدات ،همچنین .شد نوشته ها مصاحبه متن
 مشابه یکدها عنبم در موجود های تفاوت و ها شباهت نییتب ،ییمعنا مرور ینیبازب با و هیته کدها از
 و رطبقاتیز مداومۀ سیمقا با .شد داده یجا یانتزاع سطح در ییاستقرا و Reduction روش به

 بود کرده انیبآن را  کلمنید که دگریها کردیرو براساس کار نیا .شد حاصل قبول قابل طبقات
 ۀنسخ ATLAS tiافزار  نرم از ها داده ریتفس برای (.Denzin & Lincoln, 9000)انجام گرفته است 

 نانیاطم یبرا .شد استخراج کد 516 مرحله نیا در (.Braun & Clarke, 9002)شد  استفاده 7/1
 و گوبا تأیید تیقابل و اعتبار مانند یعلم دقت یارهایمع از یفیک های داده ییایپا و صحت از
 موضوع با محقق مدت طوالنی یریدرگ از اعتبار نییتع برای(. 7059)رسولی، شد  استفاده نکولنیل

 مصاحبه متن از یبخش یعناستفاده شد؛ ی ها کننده مشارکت خود به وسیلۀ کنترل و ها داده و قیتحق
شده از  استخراج های داده تجانس زانیم و دیرس کنندگان مشارکت تیرو به هیاول یکدها با همراه
 ناظران از سوی کنترل با ها یافته یریپذأییدت چنین هم. شد سهیمقا کنندگان مشارکت نظر با ها داده
 همراه به مصاحبه متن از هایی بخش که یمعن نیا به ؛شد دهیسنج یفیک قیتحق به آشنا یخارج
 برای. اند کرده تأیید و یبررس یفیک قیتحق به شناآ ناظر دو را دارشدهیپد طبقات و مربوط یکدها
 .شود ارائه شده گفته صورت همان به کنندگان مشارکت های قول نقل شد یسع ها یافته پذیری انتقال

 یاخالق مالحظات

 در شرکت برای آگاهانه یشفاه تیرضا کسب شامل مطالعه نیا در وهشژپ یاخالق اصول
 هر در پژوهش زا کنندگان مشارکت گیری کناره حق داشتن اطالعات، نگهداشتن محرمانه مطالعه،
 به جینتا ارسال زین و کنندگان شرکت از ها شدن مصاحبه ضبط ۀاجاز کسب نیهمچن و دلخواه زمان
 ه است.بود لیتما صورت در آنها
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 ها یافته

 یعال آموزش نظام خبرگان با تخصصی های نشست شده پیاده متون تحلیل از حاصل های یافته
 یارتقا یراهکارها و ها چالش زمینۀ در بهداشت وزارت ارانذاستگیس و اندرکاران دست و کشور
 شده کهمنجر  5 جدول شرح به فرعی مایۀ درون ۱0 و اصلی مایۀ درون 6 ۀارائ به یعلم تیمرجع
 :است شده پرداخته آن تبیین به ذیالً

 نخبرگا با مصاحبه از شده استخراج یراهکارها و ها چالش ،یعلم تیمرجع مفهوم:  5 جدول
 محور یاصلمایۀ  درون یفرع مایۀ درون
 بودن رجوع محل

 افراد به ییگو پاسخ توان
 آن جیترو و علم دیتول تیقابل

 یعلم طتسلَّ

 ادراکات
 از شده تجربه
 یعلم تیمرجع

 ما فکر و ذهن در یعلم تیمرجع شدن نهادینه-
 یفناور و یعلم حرکت شتاب و شرفتیپ یجد یریگیپ-

 کشور
 علوم در نکردن عمل ای جزیره در گذاری سیاست-

 ینانوفناور ن،یادیبن های سلول های فناوری) مختلف
 (یسنت طب وحسگرها،یب ،ییدارو

 گذاری سیاست یراهبرد امور بر ناظر نهاد نییتع-
 شةنق به یجار گفتمان شدن تبدیل یبرا گذاری سیاست-

 یمل

 

 گذاری سیاست

 الزامات
 از شده درک
 ادکردنیبن و یقبل یساختارها شکستن لزوم- یعلم تیمرجع

 دیجد یساختارها
 های قطب و نخبگان ساختار موضوع میتحک-

 کشور یعلم
 های زیرساخت از نهیبه ةاستفاد یبرا یمل جامع یطراح-

 استقالل و تیهو حفظ با آموزش

 تیمرجع با یفرهنگ ساختار کردن متناسب-
 ،یعلم رتیبص مانند مهم موضوعات یعلم

 ،یاسالم یرانیا طب ،یفارس زبان ،یمل تیهو

 یساختار
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 تیمعنو و اخالق
 و هیپا تعامل یساختار موانع کردن برطرف-

 نیبال
 یغرب جنوب یایآس یپزشک قطب به رانیا لیتبد-

 یفناور و علم جامع نظام یندهایافر یبازنگر-
 ساز مرجعیت

 میترس و سالمت چةکپاری نظام موجود وضع فیتوص-
 آن مطلوب وضع

 چةکپاری نظام کالن رصد و مستمر شیپا ندیفرا یطراح -
 سالمت

 تیریمد و یجهان تعامالتدة کننربرقرا ندیفرا یطراح-
 دانش

 یندایفر

 نظام های فعالیت ةهم در تیفیک مستمر ایارتق به التزام-
 سالمت، چةکپاری

 کپارچه،ی نظام نیا در ینوآور و تحول یمل سند یطراح-
 موضوعات و ها بحران و ها چالش و ها عرصه ییشناسا-

 یجد
 بهداشت و درمان و سالمت صةعر در پروتکل نیتدو-

 ییمحتوا

 امدهایپ و یخروج ند،یفرا ،یورود در شاخص نداشتن
 یاسیس ،یفناور ،یدانش ،یاقتصاد های شاخص) مانند

 (یفرهنگ و یاجتماع

 های نبودِ شاخص
 قیدق

 های چالش
 یعلم تیمرجع

 یپزشک آموزش و سالمت ستمیس ادغام ستمیس حفظ-
 سالمت ةحوز در ای رشته نیب های رشته جادیا-

 ای اخالق حرفه آموزش-
 متخصص یروین تیترب-
 یمیت کار فرهنگ جادیا-

 یپزشک علوم های پژوهش یراهبرد تحول-

 (یادیبن و هیپا قاتیتحق انجام)
 سالم یرقابت طیمح جادیا -

 یبرگزار و ای رشته نیب یقاتیتحق های طرح نیتدو-

 یانیم
 یراهکارها

 تیمرجع یارتقا
 یعلم
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 مشترک ینارهایسم
 آنها بودن یکاربرد یبررس یبرا ها پژوهش یزیمم-
 آنها رفع و ای چندرشته قاتیتحق موانع ییشناسا-

 یخودباور-
 از قاتیتحق سهم شیافزا و بودجه صیتخص نظام وجود-

GDP 
 یگروه کار بر یمبتن گذاری سیاست-
 ای رشته نیب قاتیتحق مراکز سیستأ-

 راه جدول نیتدو-
 یعلم یابزارها عةتوس-

 ایدن با یعلم تعامل یبرا گذاری سیاست-
 یورآنو نظام نیتدو-

 یباالدست

  یعلم تيمرجع از شده تجربه ادراکات -1

 یعلم تسلّط یعلم تيمرجع از شده تجربه ادراکات -1-1

 تیقابل و افراد به ییگو پاسخ توان بودن، رجوع محل به درصد(79) کنندگان شرکت از نفر پنج
 از یکی. اند دانسته یعلم تیمرجع مفهوم نیتببهای  را شاخص آن جیوترو علم دیتول

ی سیانگل در آن معادل که کنیم می تیمرجع از صحبت یوقت» :گوید می کنندگان شرکت
(Authority) یفارس فرهنگ در و است بودن گرانیدۀ مراجع محل و بودن مرجع یمعنا به ،است 
و  اجتهاد متضاد، و مترادف واژگان فرهنگ در و مجتهدبودن بودن، دیتقل مرجع بودن، مرجع: نیمع

 و بودن گرانید مراجعه محل و رجوع مورد هم معنا نظر از رسد می نظر به نیبنابرا است؛ فقاهت
 به یوقت» :کند می انیب یگرید کنندۀ شرکت «.است دانش از یسطح به دنیرس و فقاهت و اجتهاد
 فیتعار از یکی. ندارد وجود یواحد و جامع یمعنا کی ،کنیم می نگاه تیمرجع یمعنا کنه
 محلِ و یفناور و یعلم داتیتول از ای آستانه زانیم کی از بودن نیباالتر، تیمرجع»که  گوید می

 است بودن رجوع محل: کرد انیب گونه این توان می را تیمرجع مفهوم نیبنابرا. است ،شدن رجوع
 آن به کهاست  یافراد به ییگو پاسخمعنای  به طور همین و است داشتن یعلم طتسلَّ دنبال به که

شوندگان  مصاحبه از نفر ۱ این، بر عالوه( 59 ۀشمارکنندۀ  شرکت)« کنند می رجوع مسئله
  .است یعلم تیمرجع میمفاه گرید از زین علم دیتول تیقابل که بودند باور این بر (درصد75)
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 یعلم تيمرجع الزامات-5

 گذاری سياست-یعلم تيمرجع الزامات -1-5

 و علم دیتول بر تأکید با جهان در یفناور و یعلم تیمرجع کسب هدف با یعلم مستمر جهاد
 و علوم به یابیدست و یفناور و علم در کشور یجهان گاهیجا ارتقا، ،پردازی نظریه و ینوآور ۀتوسع
 در نیاوبر(. farsi.khamenei.ir)هستند  ریزی برنامه برای یابالغ های سیاست از شرفتهیپ یفناور
 صورت به مطالعه نیا .داد انجام گذاری سیاست در یعلم تیمرجع بارۀدر ای مطالعه 7059 سال

 که بود استیس های زمینه در دانشمندان از یعموم تیحما بارۀدر کایآمرۀ جامع از یمل ینظرسنج
زند  می رقم کشور یبرا را منافع نیبهتر دانشمندان نظرات از استفاده رشته هر در داد نشان جینتا
(O'Brien, 9098.) 

 ما، فکر و ذهن در یعلم تیمرجع شدن نهادینه بهدرصد( ۱9) شوندگان  مصاحبه از نفرنه  
 عمل ای جزیره در گذاری سیاست کشور، یفناور و یعلم حرکت شتاب و شرفتیپ یجد یریگیپ

 طب وحسگرها،یب ،ییدارو ینانوفناور ن،یادیبن های سلول های فناوری) مختلف علوم در نکردن
 امور بر ناظر نهاد نییتع بودند معتقد زین کنندگان شرکت از گرید یبرخ .اند کرده اشاره( یسنت

 الزامات از یمل ۀنقش به یجار گفتمان شدن لیتبد یبرا گذاری سیاست ،گذاری سیاست یراهبرد
 .رفت خواهد شمار به گذاری سیاست بعد در یعلم تیمرجع

 یساختار-یعلم تيمرجع الزامات-5-5

 سالم خته،یفره صالح، های انسان از برخوردار یکشور به یمل شرفتیپ یبرا ،انداز چشم سند در
 و علم ۀتوسع و دیتول در توانا جهان، های بهترین تراز در یدانشمندان و جامعه در شده تربیت و

 با یفناور و دانش یمرزها در شتازیپ و آن یدستاوردها یریکارگ به و ینوآور در یفناور
 . (farsi.khamenei.ir) بود خواهدنیاز  جهان در یعلم تیمرجع

 شکستن لزوم: مناسب ساختار تعریف به درصد(79 :نفر 1) کنندگان  شرکت برخی از
 های قطب و نخبگان ساختار موضوع میتحک د،یجد یساختارها ادکردنینب و یقبل یساختارها

 و تیهو حفظ با آموزش های زیرساخت از نهیبه ۀاستفاد یبرا یمل جامع یطراح کشور، یعلم
 تیمرجع یساختار الزامات یبرا» کند: می انیب کنندگان شرکت از یکی اند. کرده اشاره استقالل

 ،یعلم رتیبص مانند مهم موضوعات یعلم تیمرجع با یفرهنگ ساختار کردن متناسب به ازین یعلم
 یساختار موانع کردن برطرف ت،یمعنو و اخالق ،یاسالم یرانیا طب ،یفارس زبان ،یمل تیهو
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 «. دانسته شده است یعلم تیمرجع الزامات از نیبال و هیپا تعامل

 یندیفرا-یعلم تيمرجع الزامات-7-5

 قطب به رانیا لیتبد بودند معتقد( درصد95 :نفر 9) پژوهش این در کنندگان شرکت اکثر
 فیتوص ،ساز مرجعیت یفناور و علم جامع نظام یندهاایفر یبازنگر ،یغرب جنوب یایآس یپزشک
 بعد در یعلم تیمرجع الزامات از آن مطلوب وضع میترس و سالمت ۀکپارچی نظام موجود وضع

 ،شود یبازنگر یدبا که یمهم یهافرایند هم فرایندی الزامات بحث در»: مثال برای .است فرایندی
 وضع میترس و سالمت ۀکپارچی نظام موجود وضع فیتوص ،ساز مرجعیت یفناور و علم جامع نظام

 یطراح که بودند باور این بر (درصد۱7)شوندگان  مصاحبه از نفر 6 این، بر عالوه«. است مطلوب
 تعامالتۀ برقرارکنند فرایند یطراح سالمت،ۀ کپارچی نظام کالن رصد و مستمر شیپا فرایند
 . است یعلم تیمرجع فرایندی الزامات گرید از دانش تیریمد و یجهان

 ییمحتوا-یعلم تيمرجع الزامات-4-5

 به التزام که بودند معتقد درصد(17 :نفر 50) پژوهش این در کنندگان شرکت از یمینبیش از 
 و تحول یمل سند یطراح سالمت، ۀکپارچی نظام های ۀ فعالیتهم در ت،یفیک مستمر یارتقا
 در»: مثال ؛ برایاست یعلم تیمرجع ییمحتوا الزامات وجز کپارچهی نظام نیا در ینوآور
 ۀکپارچی نظام های فعالیت ۀهم در ت،یفیک مستمر یارتقا به التزام مانند ینکات ییمحتواۀحوز

 به ،دارد وجود حوزه نیا در که ،کپارچهی نظام نیا در ینوآور و تحول یمل سند یطراح سالمت،
« کرد خواهد کمک یعلم تیمرجع ۀحوز دیجد های بحران و دیجد معضالت ییشناسا

 بودند باور این بر (درصد75)شوندگان  مصاحبه از نفر ۱ این، بر عالوه. (57کنندۀ شمارۀ  مشارکت)
 در پروتکل نیتدو و دیجد موضوعات و ها بحران و ها چالش و ها عرصه ییشناسا که
 .است یعلم تیمرجع ییمحتوا الزمات ءجز بهداشت و درمان و سالمتۀعرص

 قيدق های شاخص ی؛ نبودِعلم تيمرجع های چالش -7

 و یخروج ،فرایند ،یورود در شاخص نداشتن (درصد79 :نفر 1) شوندگان مصاحبه از یتعداد
 دیبا ،است یعلم تیمرجع یدارا که یکشور». اند دانسته یعلم تیمرجع های چالش را امدهایپ

 یکشور ۀتوسع و شود مشخص امدیپ و یخروج ،فرایندی ،یورود های شاخص شکل به آن آثار
 یاسیس های شاخص ،یفناور های شاخص ،یدانش های شاخص ،یاقتصاد های شاخص شکل به
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 هست ازین که ی استمطالب از یکی مسلماً و شود ظاهر قطعاً یفرهنگ های شاخص و یاجتماع
 .(9 ۀشمار کنندۀ شرکت) «برسد آنجا به یعلم تیمرجع

 یعلم تيمرجع به دنيرس یراهکارها -4

 یانيم -یعلم تيمرجع به دنيرس یراهکارها -1-4

 ایدن سپس و منطقه در نخست ۀرتب کسب یبرا یاسالم رانیا ساله،70 انداز چشم سند براساس
 و اخالق بستر و ییدانا کردیرو یمبنا بر آفرینی نقش نیا ازآنجاکه. است کرده جزم را خود عزم
 راسخ یمل ۀاراد وجود تر مهم همه از و بالقوه یاستعدادها و امکانات وجود با ،است شده بنا قانون

 نظام یدورنما زمینه، نیا در. شد خواهد محقق یاله ۀقو حول به مرزوبوم نیا در یمل آرمان نیا
 به خدمت یبرا متعهد و ستهیشا های انسان تیترب و آموزش رانیا یعلم تیمرجع در یآموزش
 نظام که است مهم نکته نیا به توجه. است بشر نوع یبرا دانش گسترش و علم دیتول زین و کشور
 در کشورمان یعلم تیمرجع گاهیجا احرازِ یمل آرمان تحقق در شرویپ نظام کی تواند می یآموزش
شود  توجه آن عملکرد باید همواره به نیبنابرا باشد؛ داشته یاتیح نقش جهان

(farsi.khamenei.ir) . 
 یروین تیترب که بودند عقیده براین( درصد17) حاضر شوندگان مصاحبه کل از نفرده 
 کشور پزشکی علوم های دانشگاه در علم دیتول و کشور به خدمت یبرا شاغل متعهد و صمتخصّ
 آیند.  می حساب به یعلم تیمرجع به دنیرس راهکار ترین مهم ۀزمر در

 و اسالم مکتب در شده تربیت و سالم و ختهیفره و صالح های انسان از یبرخوردار بحث»
 در ما توان بحث هاست. بحث از یکی واقع در جهان های بهترین تراز در دانشمندان با و انقالب
 اهداف نیا به واقع در ما اگر ی.فناور و دانش یمرزها در شرفتیپ و یفناور و علمۀ توسع و دیتول
 ای ویژه نگاه کی یدبا ،دارد دنبال به را یعلم تیمرجع در بحث آن و میبرس5۱0۱ در میبخواه بلند
 به دنیرس ارکان از واقع در که ؛کاردان و متعهد و بمجرَّ یانسان یروین و پژوهش به میباش داشته

 دانش کاربرد و دانش ترجمان دانش، دیتول بحث پژوهش سالمت یتو است یعلم تیمرجع نیا
 (51کنندۀ شمارۀ  مشارکت)« میبرس تیمرجع آن به توانیم می مطمئناً که میبکن توجه بهش دیبا

 یباالدست-علم تيمرجع به دنيرس یراهکارها -5-4

 و بودجه صیتخص نظام وجود رسد می نظر به نظران صاحب اظهارات کلی بندی جمع از
 نیب قاتیتحق مراکز سیسأت ،یگروه کار بر یمبتن گذاری سیاست ،GDP از قاتیتحق سهم شیافزا
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 ا،یدن با یعلم تعامل برای گذاری سیاست ،یعلم یابزارها ۀتوسع راه، جدول نیتدو ،ای رشته
 ۀزمر در شده و ارائه خدمات اثربخشی و کارایی در ثرؤم های ازجمله شاخص یورآنو نظام نیتدو

 است بعد این در یعلم تیمرجع یراهکارها مهمترین
 برآورد رانیا یعال آموزش ستمیس در یآموزش کالن یطراح ،یعلم تیمرجع به یابیدست برای
از آن خود کند؛ به عبارت  را یعلم اول حرف ایدن درایران  گرید سال پنجاه بتوان که شده است
 زبان -یفارس زبان– ما زبان که برسد ییجا به کار کنند و ایرانیان تعیین می را علم یمرزهادیگر 
 «بودن رجوع محل» که داد نشان حاضر ۀمطالع جینتا .(farsi.khamenei.ir)« بشود ایدن در علم
 است یعلم تیمرجع کننده تببین ،یفناور و یعلم داتیتول از آستان زانیم کی از بودن نیباالتر
 یهمخوان( 5937و همکاران ) افشار حکمت ۀمطالع زین و (5930ی )رود و یگودرز ۀمطالع با که
 دانش یارتقا یبرا ریزی برنامه با که هستند ییایپو ینهادها جمله از یدانشگاه مراکز. دارد
 امروز، یایدن اقتصاد در است معتقد دراکر(. Marquardt, 9000) باشند کننده کمک توانند می

 نیزم و هیسرما کار، مثل د،یتول منابع ریسا همانند یمنبع ی،ریادگی فرایند ۀجینت به مثابۀ دانش
 (.Drucker, 9111)رود  می شمار به حاضر عصر یبرا تر مهم اریبس یمنبع بلکه ؛ستین

 نیشتریب ایدن برتر یعلم محافل با دانشگاه ارتباط گسترش( 5930) همکاران و یقم ۀمطالع در
 یپزشک علوم دانشگاه استادان دگاهید از یعلم تیمرجع به یابیدست عوامل در را ازیامت نیانگیم
 دگاهید یابیارز برای ای چهارگزینه ۀپرسشنام کی از آنها ۀمطالع در .ه استآورد دسته ب زیتبر

 ۀمطالع در .(farsi.khamenei.ir) بود شده استفاده یعلم تیمرجع به یابیدست عوامل بارۀدر استادان
 تعداد که است یعلم تیمرجع یراهکارها وجز «ایدن با یعلم تعامل جهت گذاری سیاست» زین ما
 یازهاین از یکی کشور یعلم محافل با ارتباط .بودند کرده اشاره آن به کنندگان شرکت از یادیز
 ۀتوسع ۀالزم و شرط پیش علمی های همکاری واقع در .است علم در شدن ای حرفه یبرا هیاول
 راه از تا کرد تالش مختلف های مکانیزم ۀارائ و ریزی برنامه با باید بنابراین است؛ جانبه همه

 ایرانی نخبگان ویژه به جهان دانشمندان با ارتباط ایجاد و تحقیقاتی و آموزشی ،علمی های همکاری
 معتقد (7051) تاوسند وود .یافت حضور المللی بین علمی محافل در فعاالنه ،کشور از خارج مقیم
 یدیجد های فرصت توان می رونیوب درون طیمح با یعلم ارتباطات و تعامل حداکثر با که است
 . کرد جادیا یعلم دیتول و دانش و علم حوزه در

 با یعلم تیمرجع نظر از حاضر حال درایران  کشور مطالعه، در کنندگان شرکت نظر از
 که مواجه است امدیپ و یخروج ،فرایند ،یورود در قیدق شاخص نداشتن لیقب از هایی چالش
 و یاجتماع یاسیس های شاخص ،یفناور های شاخص ،یدانش های شاخص ،یاقتصاد های شاخص
ی رود و یگودرز ۀمطالع در اند. نشده نیتبب قیدق و مشخص کشور در یفرهنگ های شاخص
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 دیبا ،یستمیس صورت به یعلم تیمرجع یبررس با که ؛است شده توجه نکته نیا به زین (5930)
 یعلم تیمرجع مخاطبان نکهیا ؛است الزم تیمرجع از یسطح چه و اقدام نوع چه شود مشخص

. ی کجاها باشدقاتیتحق و یعلم مراکز ای گذاری سیاست مراکز ،ییاجرا مراکز .هستند یکسان چه
 ازین رفع ،علم هدف زیرا شود؛ مشخص ها اولویت نآ براساس و شود ییشناسا دیبا جامعه ازین پس
 معتقد فیآر(. 5930گودرزی و رودی، ) ردیگ یم قرار مراجعه یمبنا ازین نیهم و است جامعه
 آن ۀجیدرنت که است مهم سازمان در ها فعالیت فرایند یبررس سازمان، عملکرد بهبود برای است
 اقدامات سازمان کارایی افزایش به یمنتهفرایندهای  تقویت برای و شود می شناسایی ضعف نقاط
 بهبود یبرا توان می ضعف دارای ستمیس گرفتن نظر در با بیترت این به. گیرد انجام می الزم
 را یمشترک آرمان ،فرایندی نگرش درواقع. کرد اقدام آن فرایندهای مدیریت طریق از آن تیوضع
 در (.7009شود ) می سازمان فرایندهای بهبود و یکپارچگی موجب که کند می فراهم سازمان یبرا
 قیطر از و کرد ییشناسا ندهاایفر در را ها ضعف توان می یعلم تیمرجع به یستمیس نگاه با جهینت
 .دیرس وری بهره به ندهاایفر تیریمد

 و ای چندرشته قاتیتحق موانع ییشناسا ،ای رشته نیب قاتیتحق مراکز سیسأت حاضر، ۀمطالع در
 وجز( یادیبن و هیپا قاتیتحق انجام)ی پزشک علوم های پژوهش یراهبرد تحول آنها، رفع

 ،یعلم اتینشر به دادن رونق ،یقم ۀمطالع در .است شده انیب یعلم تیمرجع به دنیرس یراهکارها
 ۀعرص در پژوهش گسترش ،یورافن و علم به آنها لیتبد و یقاتیتحق های پروژه به شتریب توجه
 عوامل از یبخش یعلم تیئه یاعضا جانبه همه های توانمندی یارتقا و ای توسعه و یکاربرد
نقل  به Haynes & Haines, 9113) دادند لیتشک را استادان دگاهید از یعلم تیمرجع به یابیدست

 محصوالت ترویج و دیتول موجب که هستند ییهافرایند اقدامات نیا .(5930از قمی و همکاران، 
 علم سازی بومی یارتقا جهت توانند می نیبنابراشوند؛  می یبوم فرهنگ پرداخته و ساخته یِعلم
 های فعالیت به یچندان لیتما یعلم تیئه یاعضا چرا که شود می مطرح سئوال نیا اما. باشند ثرؤم

 کمبود ،تحقیق فرهنگ ضعف ،تحقیق نتایج از نگرفتن بهره پژوهشگران. دهند نمی نشان یپژوهش
 دیفوا به اجرایی مدیران مثبت نگرش نداشتن ،اداری وپاگیر دست مقررات ،تجهیزات و امکانات
 مراحل مقاالت، چاپ ۀپروس ،اطالعاتی منابع به نداشتن دسترسی ،زیاد کاری ۀمشغل ،تحقیقات
 را انگیزه و پژوهشی های مهارت فقدان ،پژوهشی های طرح ۀبودج دریافت طوالنی و دشوار
 ,Halid & Darrell)اند  دانسته مقاله صورت به آن نتایج گزارش و پژوهش انجام موانع ازجمله

 نیازهای نکردن تأمین غلط، های گذاری سیاست دلیل به غالباً پژوهشگران انگیزۀ کاهش(. 9113
هاینس و هاینس به نقل از قمی و )شود  می ایجاد نامناسب محیطی شرایط و مدیریتسوء ،مالی

 (.5930همکاران، 
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 به دنیرس یراهکارها از زین یخودباور و یمیت کار فرهنگ جادیا متخصص، یروین تیترب
 ۀتوسع زین یقم ۀمطالع در .است شده انیب پژوهش در کنندگان از نظر شرکت یعلم تیمرجع

 نشان را داری معنی ۀرابط یعلم نشاط جادیاو  شرفتهیپ دانش و علم به یابیدست با یخودباور فرهنگ
است.  شرفتهیپ دانش و علم کسب بر یخودباور فرهنگ ۀتوسع تأثیر دهندۀ نشان که دهد می

 بر نفس به اعتماد فرهنگ دهندۀ تأثیر نشان یعلم نشاط جادیا و یخودباور فرهنگ ۀتوسع نیهمچن
 .(5930)قمی و همکارن،  است یعلم ونشاط شور جادیا

 و شده یعلم تیمرجع موضوع به یا ژهیو توجه ،کشور یدستباال اسناد در ریاخ یها سال در
 ای انداز چشم سند در است؛ شده نیتدو به این منظور کشور یعلم جامع ۀنقش و نظام یها استیس
 گرفته قرار توجه در مرکز جهان پژوهش و علم در ما گاهیجا زمینه نیا در کشور یعلم جامع ۀنقش
 آموزش مراکز و ها دانشگاه. است شده دهید منطقه یعلم اول گاهیجا و یعلم تیمرجع موضوع و
 ،ینوآور یمل ونظام محور دانش اقتصاد اهداف به یابی دست در یستمیس کردیرو براساس یعال
 امروز یایدن. دارند عهده بر را یانسان یروین تیترب و آموزش و دانش انتشار و انتقال د،یتول فهیوظ
 آموزش مراکز و ها دانشگاه نیا و است شده رو روبه یفناور و علمکنندۀ  خیره ۀتوسع و رشد با
 جامعه شرفتیپ و رشد جهت در ،ستین دور به گسترده موج نیا تأثیر از که یمحل همچون یعال
 ییبسزا تأثیر جامعه مختلف لئمسا حل و یفناور و علم دیتول و یانسان یروین تیترب های زمینه در

 یپزشک قطب به رانیا لیتبد زین وهشژپ در کنندگان شرکت(. Edwards, 9113) است داشته
 وضع فیتوص ،ساز مرجعیت یفناور و علم جامع نظام یهافرایند یبازنگر ،یغرب جنوب یایآس

 کالن رصد و مستمر شیپا فرایند یطراح آن، مطلوب وضع میترس و سالمت ۀکپارچی نظام موجود
 الزامات از را دانش تیریمد و یجهان تعامالت ۀبرقرارکنند فرایند یطراح و سالمت ۀکپارچی نظام
 .اند کرده انیب یعلم تیمرجع به دنیرس

 ها محدودیت

 های مقوله تمام به توجه و است شده لیتشک یعیوس ابعاد از که است ای واژه یعلم تیمرجع
 مرتبط منابع کمبود به توان می مطالعه های محدودیت از .نبوده است مقدور مطالعه کی در آن

 تیمرجع بارۀدر شتریب مطالعات به ازین .ساخت مواجه تیمحدود با را ها داده ریتفس که کرد اشاره
 .رسد می نظر به یضرور یعلم
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 گيری نتيجه

 در تواند می یعلم های توانمندی دادن نشان ،یعلم مقاالت شیافزا ،المللی بین تعامالت شیافزا
 تیواقع. شود استفاده دیبا هم کشور های ظرفیت همه از نهیزم نیا در. باشد کننده کمک نهیزم نیا
 یادیز های ظرفیت. ستین نهفته یدولت های بخش در و ها دانشگاه در ها ظرفیت ۀهم که است نیا
باید از آن استفاده کرد؛  کشور مختلف ینهادها و ها قسمت با مشارکت با که دارد وجود کشور در
 از یاریبس ؛ زیراباشند کننده کمک تواند می دانشگاهی بین و بخشی بین های فعالیت خصوص به

 قیطر نیا از و است داده یرو ای رشته بین یمرزها در دیجد علم در افتاده اتفاق های توسعه
 شت. بردا یاستوار های قدم توان می
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 تمدن اسالمی و عقالنیت دينی 

 از منظر رهبر معظم انقالب 

 5پوریونس غفاری

 چکيده 

دهد ایشان ضمن تأکيد  تحليل سخنان رهبر معظم انقالب در مورد تمدن اسالمی، نشان می
های اجتماعی آن دانسته و   بر بالندگی گذشته این تمدن، افتخارات آن را مرهون اسالم و آموزه

بر این باورند که جوهر تمدن اسالمی از درون خودش نشأت گرفته و این عناصر درون دینی، 
بينی مادی  را متحد نموده و بشر سرگردان از جهان« امت اسالمی»ن آن را دارند، تا بار دیگر توا

امروز را به سعادت برسانند. ایشان معنویت را به عنوان روح و اساس تمدن اسالمی، عقالنيت را 
ر سازی و عدالت را به عنوان واالترین هدف چنين تمدنی تلقی نموده و د ترین ابزار تمدن مهم

تحليل تمدن نوین اسالمی به دو بخش ابزاری و اصلی اشاره کرده و بر همين اساس رشد علمی 
و دستيابی به تکنولوژی و صنعت را اگرچه برای تحقق تمدن نوین اسالمی الزم دانسته ولی آن 

افزاری آن، یعنی فرهنگ و سبک  کنند که در کنار بخش نرم افزاری تلقی می را به عنوان سخت
گيرد. ایشان همچنين تأکيد دارند؛ در این بخش  انسانی برگرفته از اسالم، قرار می زندگی

حياتی دو نکته باید مد نظر قرار بگيرد؛ اول ایمانی که بر مبنای درک هستی و تفسير آن شکل 
گيرد و دوم عدم تقليد از تمدن غربی که اگرچه در علم و صنعت رشد قابل توجهی داشته  می

حيات متعالی انسانی را سست نموده است. توجه به عقالنيت دینی به نظر ایشان های  اما پایه
فاصله گرفته و بر   شود تمدن نوین اسالمی از دو تفکر ليبرال غربی و متحجرانه سلفی باعث می

 های ناب اسالمی محقق گردد.  اساس آموزه
 اسالم ،ای، تمدن، نوین، عقالنيت، فرهنگ رهبر، خامنه :کليدواژه

                                                           
 ghafaripur@gmail.com تمدن، ایميل:  و تاریخ گرایش اسالمی، معارف مدرسی . دکتری 7
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 قدمهم

اجتماعی بود که علمای بزرگ   ای اندیشه به اعتقاد بسیاری انقالب اسالمی ایران تجلی عینیِ
صورت نظری و گاه  های ناب اسالمی به اساس آموزهمتمادی بر  خصوص شیعه در قرون مسلمان و به

مردم ایران بر محور  کردنمتحد توانست این نظریه را با)ره( خمینی امام بودند. عمل ارائه کردهدر 
و ظرفیت و توان اسالم و تعالیم اجتماعی آن را در دنیای قرن بیستم به اثبات  بگذارداسالم به اجرا 

مسلمان را متوجه لمان و غیرپردازان مس رساند. وقوع انقالب اسالمی در ایران اندیشمندان و نظریهب
د و ، کرها و تعالیم اجتماعی اسالم زهآموویژه  ، بهها و عناصر تأثیرگذار در این انقالب ریشه

توان تجدید حیات جامعه و تمدن اسالمی برانگیخت. در  دربارۀها  کنجکاوی ایشان را پس از قرن
گذار این تحول  )ره(، بنیانامامخصوص خود حضرت  بهپردازان انقالب اسالمی و  این بین اما نظریه

تا ماهیت این تحول  دهندمختلف ارائه  نحایاعظیم، کوشیدند مبانی فکری و عقیدتی خود را به 
شک افکار و بیانات رهبر کبیر  . بیکنندعظیم اجتماعی و ارتباط آن با اسالم را بیش از پیش روشن 

اهلل شهید استاد  علمای بزرگی چون آیتکه  کرداندازی  فکری و عقیدتی را راه یانقالب محور
گذاری این تحول عظیم و پس از  راحل)ره( در بنیانامام کردند.  تنقیح و تبیین آن را )ره(مطهری

اما عظمت این  ند؛دایفا کررا  ناپذیربدیل و انکار داری آن نقشی بی آن یازده سال در سکان
نظران دیگری چون رهبر معظم انقالب که  ی صاحبها شود افکار و اندیشه شخصیت نباید باعث 

نادیده گرفته  شدند، میاصلی انقالب قلمداد ارکان  یکی ازپس از آن  هم در جریان نهضت وهم 
گذرد و در این مدت نظام اسالمی  خصوص اینکه از رهبری ایشان بیش از یک ربع قرن می ؛ بهشود

 . کندمبانی نظری خود را تعمیق و مسیر تکاملی خود را در عمل طی  است توانسته
م و نگاه ایشان به تمدن نقش اجتماعی اسال درزمینۀ رهبر معظم انقالب نظریاتبازخوانی 

ویژه از این لحاظ  به ؛شناس بودنشان مهم و شایسته است ، مرجعیت و دینفقاهتاسالمی به علت 
و بیانات این  نظریات کردن مطرحاما اهمیت  اند؛ پرورش یافتهخمینی)ره(  در مکتب امامایشان  که

گذار و مغز متفکر نظام  ز، سیاستپردا نظریه ،است که ایشان سالیان طوالنی در عمل آنبزرگوار در 
های آن را در عمل خ  ها و حتی  اسالمی بوده و عالوه بر مقام نظر و اندیشه، استعدادها، توانمندی

بندی بیانات ایشان به این سؤال پاسخ دهد که  اند. این بررسی کوتاه سعی دارد با فصل  کردهلمس 
 و عقالنیت تمدن اسالمی چیست ۀهای و آیند ، توانمندیها شاخصهاز نظر رهبر معظم انقالب »

 .«در احیای تمدن نوین اسالمی چه نقشی دارد؟ مبتنی بر دین
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 های تمدن اسالمی  و ظرفيت ها شاخصه ماهيت،

 حقیقى، بخش» .دهد تشکیل می ۀ رفتار در متن زندگیتمدن اسالمی را سبک و شیو حقیقتِ
 این، که است زندگى سبک همان که دهد می تشکیل را ما زندگى متن که است ىیچیزها آن

 در که است چیزی همان این .است زندگى متن ها این . ...است تمدن اصلى و حقیقى بخش
 عقل جزو شد، گفته که وسیعى ۀعرص این ۀهم . معاش... عقل گویند می آن به اسالمى اصطالح
 (.79/9/5935، ای )حسینی خامنه «است معاش

برقراری ارتباط و  شیوۀتمدن اسالمی  شاخصۀکه  شود برداشت میچنین طبق این تعریف، 
واقع سبک زندگی اجتماعی متأثر از فرهنگ درهای اجتماعی در جامعه و  چگونگی ایفای نقش

دینی و اسالمی است. به این بیان اگر در تمدن اسالمی صنعت، تکنولوژی و پیشرفت علمی دیده 
تفکر کامل اسالمی که اصل آن را فرهنگ و  شوند یمحسوب مهمه شاخ و برگ درختی  شود، می

و وری و علم، که بر فرهنگ و بینش اننه بر صنعت و ف اصلی تمدن ۀپای»یعنی  تشکیل داده است؛
 (.5/5/5999 ،ای )حسینی خامنه .«معرفت و کمالِ فکری انسانی است

. مسلمانان بیاموزد زندگی متعالی انسانی را به  ۀاسالم بیش از هر چیزی کوشید شیوه و شاخص
برای اولین بار مردمی فارغ از تعصبات قومی و نژادی و فراتر از این شیوه باعث شده است 

 نخستین»واقع . دررا شکل دهند« امت اسالمی»و  وندکشی مرزهای جغرافیایی با هم متحد ش خط
 آور حیرت صورتی به و شد آغاز بیالن مدینه از که ]بود[ اسالمی امت اسالم، انسانی سیاسی ۀوردفرا
امتی که مبنای  (؛56/3/5999 ،ای )حسینی خامنه «نهاد کیفی و کمّی رشد راه در قدم وار افسانه و

ینی جامع و یبلکه آ ؛زبانی و نژاد مشترک نبود خونی، هم مشترک، هم  حیات آن مرزهای جغرافیایی
عقالنیت را و » ها، گری غیانها و ط ها، دنیاپرستی مشترک به نام اسالم بود که به جای جاهلیت

 (.50/55/5930 ،ای )حسینی خامنه «داد ها هدیه می معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت

که  کردخود  شیفتۀخسته از ظلم و جهل آن زمان را  اصول و مبانی اهدایی اسالم آنچنان مردمِ
 سه قلمرو تمامی از نیمی به نزدیک که بود نگذشته مبارک ۀپدید این والدت از قرن نیم هنوز»

درنوردید و یک قرن پس از آن  را مصر و رم ایران، یعنی خود، همسایه باستانی بزرگ نتمد
 از و چین دیوار به شرق از که آورد پدید جهان مرکز در مقتدر و عزیز حکومتی و درخشان نیدتم

 اقیانوس جنوب تا جنوب از و سیبری های استپ تا شمال از و اطلس اقیانوس سواحل به دیگر سوی
 که است مشعشع چنان آن نیتمد به نمزی آن از پس و هجری چهارم و سوم های رسید. قرن می هند
 وضوح به توان می جهان کنونی تمدنی در را آن فرهنگی و علمی برکات هنوز سال هزار از پس
 (.56/3/5999 ،ای )حسینی خامنه «دید
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 ،های اسالمی بود تسامح و تساهل مسلمانان که برگرفته از آموزه ۀرشد جغرافیایی و روحی
ساز رشد و رونق  زمینه کند و همین امرتوانست ارتباط مؤثری را در بین اقوام و ملل مختلف ایجاد 

جوهر تمدن »نباید فراموش شود، آن است که  مهمی که ۀاما نکت ؛علمی و تمدنی در میان آنها شد
یک از  به این معنا که حتی اگر هیچ ؛(73/9/5999 ،ای حسینی خامنه) «بوداسالمی از درون خودش 

های اجتماعی  شاخصهتوانست  باز اسالم می ،بود مسلمانان نمیشدۀ  شده و استفاده های فتح تمدن
)حسینی  گذارد و تمدن خود را بر مبنای عقالنیت، معنویت و عدالت بنا نهدبظهور  ۀخود را به منص

 (.50/55/5930 ،ای خامنه

هرچند اسالم با تمام توان در خدمت سعادت مسلمانان قرار گرفت و مدت مدیدی آنان را در 
های  بدعت .شایستگی به جای نیاوردند اجهانی نشاند، مسلمانان پاس این نعمت را ب صدر تمدن 

 عقالنیت بر»که همان را حیات این تمدن  ۀناب و شیر ۀو عصار شدبا انحرافات بعدی توأم  ابتدایی
ما نمک خوردیم و  .ها قدرناشناسى کردیم ما مسلمان» .از کف ایشان ربود ،بود« معنویت ۀپای

ى را که پیغمبر اکرم براى بناى جوامع یها ما پایه .ما قدر اسالم را ندانستیم .نمکدان را شکستیم
ناشکرى و ناسپاسى  ما .برجسته و متکامل انسانى بناگذارى کرده بود، در میان خود نگه نداشتیم

ى را داشت و دارد که بشریت را به سعادت یکردیم و چوبش را هم خوردیم. اسالم این توانا
ى که پیغمبر بها ى و معنوى او را رشد دهد. این پایهبرساند، به کمال برساند و از لحاظ مادّ

 «اسالمى است ۀهاى اصلى جامع پایه ،عزت ۀمجاهدت، پای ۀعقالنیت، پای ۀایمان، پای  ۀپای ،گذاشتند
 (.3/۱/5930 ،ای حسینی خامنه)

، جای خود را به ندفرهنگ اسالمی بود زیستی، عدالت و صداقت که مشخصۀ ساده
ایشان  خودپرستی جای خداپرستی را در سیرۀو  ندگرایی داد طلبی و شهوت خواهی، قدرت  ثروت

 نمایندگان متجاوز و جنایتکار شرق و غرب هکگرفت. انحطاط فرهنگی به امثال مغول و صلیبی 
 جرأت عرض اندام داد تا براندازی و فروپاشی این بنای عظیم را سرعت بخشند. بودند،

تحت سلطه و استعمار  ،دار مدنیت و ترقی در دنیا بودند دیری نپایید مسلمانانی که طلیعه
د و مراکز و دستاوردهای علمی دیگران قرار گرفتند، کشور وسیع اسالمی به اشغال دشمنان درآم

ستیزی در غرب با عبور از مسیحیت تمام توان خود را برای  ایشان مصادره شد. نوزایی ناشی از دین
مصروف داشت و در این راه از هیچ شد،  شمرده میترین دین آسمانی  مترقی کهاز بین بردن اسالم 

 .فرهنگی تا تحریف تاریخ ۀهجمنظامی تا سرقت علمی و از  ۀاز حمل گذار نکرد؛کوششی فرو
 ۀسابق بی و عظیم رستاخیز این ]تمدن اسالمی[ تمدن و علم تاریخ حکایت هنگام به غربی خانمور»

 رم و یونان از را علم سرگذشت و نهند می اهمال و اجمال ۀبوت در یکسره را نتمد و فرهنگ و علم
 در باره یک و بود مرده سال هزار ن،تمد و علم گویی! کنند می متصل رنسانس به یکسره باستان
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 دوران اروپا و غرب برای فقط وسطی قرون که است آن حقیقت لیکن !یافت دتول رنسانس
 تا اندلس از یعنی ،برابر چندین ای گستره با اسالم دنیای برای ولی بود، وحشت و جهالت و تاریکی
 (.56/3/5999 ،ای )حسینی خامنه «شد می شمرده علمی عروج و بیداری و تشعشع دوران ،چین

ان هم رسوخ کرد که شاید این مخالفت تا آنجا ادامه یافت که حتی این باور در بین مسلمان
اسالم مظلوم که روزی با تعالیم متعالی خود افرادی بدوی و  افتادگی ما دین است. عامل عقب

 شد. معرفی میرفت جوامع  سعامل پ ،های روی زمین بدل کرده بود ترین انسان خشن را به متمدن
داد و  گرایی و خودباختگی به تمدن غرب را در بین افراد و جوامع توسعه می این اندیشه، غرب

 کشاند. هویت اسالمی را به اضمحالل می
کردن دین و ارزش قلمداد گرایی و علوم تجربی و بی یپافشاری بیش از حد تمدن غرب بر مادّ

این باور در  پی نداشت. عقالنیت و حذف معنویت در ز مهجورشدنای ج نتیجه های عقالنی اندیشه
متأثر از آن به جای  جای گذارد و باعث شد انسانِ عمل اثرات خود را در سبک زندگی غربی بر

های نفسانی و شهوانی معطوف  توجه به نیازهای اخالقی و معنوی تمام توجه خود را به خواهش
که تمدن اسالمی آن را  بودتمدن غرب نفی عقالنیت و معنویتی   ترین شاخصۀ واقع مهمکند. در

 به ما بندی پای به نسبت غرب دنیای بینید می اینکه»دانست.  بالندگی، توسعه و رشد خود می ۀمای
 مبانی به ما مندی عالقه و گذارد می رتحج و بتعص اسم ما داری دین بر است، اسحس ت،معنوی

 ضد روش، این که است آن خاطر به کند، می قلمداد بشر حقوق اب مخالفت را انسانیت و اخالقی
 تمعنوی و اخالق از جدای اما ؛بود بزرگی و مهم کار البته ؛بردند پیش را علم هاآن. هاستآن روش
 (.53/9/5999 ،ای )حسینی خامنه «شد که آنچه شد و بود

پیش از همه به گوش های این تمدن پوشالین  شد صدای شکستن استخوان همین انحراف باعث 
هاست.  ها معلول انحراف نزوال تمد»اندیشمندان مسلمان برسد و بر این باور تأکید کنند که 

رو به انحطاط های خود  ها و خ ها و انحراف خاطر ضعف ها بعد از آنکه به اوجی رسیدند، به نتمد
بدون اخالق،  نِ علمِکه تمد کنیم این انحطاط را امروز در تمدن غربی مشاهده می ۀروند. ما نشان می
 (.5۱/9/5993 ،ای )حسینی خامنه «تِ بدون معنویت و دین و قدرتِ بدون عدالت استمادیّ

 افق تمدن اسالمی 

 امید و تر روشن همیشه از اسالمی امت امروز افق» ها استعمار و استثمار مسلمانان با گذشت قرن
 دچار گذشته قرن دو در اسالمی امت [ اگر]زیرااست؛  بیشتر همیشه از اسالم های هدف به رسیدن
 آن راست و چپ نوع دو هر از لحادیاِ های مکتب و غرب یمادّ تمدن برابر در هزیمت و فروپاشی

 دچار و گِل در پای که ندا غرب اقتصادی و سیاسی مکاتب این هجری پانزدهم قرن در اکنون بود،
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 با و خویش تهوی بازیافت و مسلمانان بیداری با اسالم و اند هزیمت و فروپاشی و ضعف
 را خویش عزت و یشکوفای از ای تازه دور ت،معنوی و عدالت منطق و توحیدی اندیشۀ شدن مطرح
 و اسالم تنها نه و خواندند می آیه یأس دور چندان نه ای گذشته در که کسانی .است کرده آغاز

 پنداشتند، می رفته  دستاز غرب تمدن هجوم برابر در را داری دین و معنویت اساس بلکه مسلمین،
 آن تدریجی زوال و ضعف متقابالً و اسالم و قرآن حیات تجدید و اسالم برافراشتن سر امروز

 این: گویم می کامل اطمینان با من .کنند می تصدیق دل و زبان با و بینند می چشم به را مهاجمان
 و قرآن امت بازسازی و باطل بر حق پیروزی یعنی ،الهی وعدۀ کامل تحقق و است کار آغاز هنوز
 فِی لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْکُمْ آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ وَعَدَ": است راه در ،اسالمی نوین تمدن
 بَعْدِ مِنْ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ وَ لَهُمْ  ارْتَضى الَّذِی دینَهُمُ لَهُمْ لَیُمَکِّنَنَّ وَ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ اسْتَخْلَفَ کَمَا الْأَرْضِ
 «(11)نور/ "الْفاسِقُون هُمُ فَأُولئِکَ ذلِکَ بَعْدَ کَفَرَ مَنْ وَ شَیْئاً  بی یُشْرِکُونَ ال  یَعْبُدُونَنی أَمْناً خَوْفِهِمْ

 (.59/3/5969 ،ای )حسینی خامنه
عقالنیت و معنویت آنان را از  کمک باامروز مسلمانان این است که اسالم  ۀخواست

 .در جوامع انسانی تحقق بخشد ،ماندگی برهاند و عدالت را که هدف واالی اسالم است عقب
 عربى هاى سرزمین سایر و بحرین و یمن مردم رویکردهاى و شعارها و مصر و تونس انتخابات»

 باشند گرایانه غرب تفریط و خشک افراط بدون معاصر مسلمان خواهند می همه که دهد می عالمت
 روش با و عقالنیت و عدالت معنویت، ترکیب با انهمسلمان خواهند می اکبر اللَّه شعار با و

 تبعیضِ و فقر و فساد و استعمار و ماندگى عقب و استبداد و تحقیر پسِ از دینى ساالرى مردم
 (.5۱/55/5930 ،ای )حسینی خامنه «است راه ترین درست این، و یابند ىرهای صدساله

 الماس صدر در» جو بود. بخشیدن به مستضعفین حق ۀ تالش نبوی همین قدرتچنانچه شالود
 یک خدا به اتکای با توانستند ایشان بزرگوار جانشینان نیز و صحابه و( ص)اسالم مکرَّم رسول
 الظاهر علی خود زمان بزرگ های قدرت برابر در هم آنها. کنند گذاری پایه را تاریخی عظیم تمدن

 تاریخ در را عظمتی قرن چندین برای توانستند و بخشید قدرت آنها به ایمان اما بودند؛ کوچک
)آل " مُؤْمِنین کُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَهِنُوا ال وَ" نتوانیم؟ چرا ما. کنند ایجاد
 (.9/57/5996 ،ای حسینی خامنه)« است ایمان شرطش (.593عمران/

ای  و تکرار حادثهاست این گمان که زمان پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه و آله زمان خاصی بوده 
 آورد، پدید را نتمد آن آنچه» ؛ زیراندارد، مردود است  یم قرن امکانون مشابه پس از حدود یک

 یا" که دهد می هشدار ما به و ماست اختیار در نیز اکنون هم آن، ساز زندگی معارف و اسالم یعنی
 است کرده ثابت اسالم (.7۱)انفال/" یُحْییکُمْ لِما دَعاکُمْ إِذا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجیبُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا

« برساند سیاسی قدرت و تعز و علمی و مدنی اعتالی به را خود تام که دارد را آن ظرفیت
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 برساند، جدیدى آفاق به را ها نسل این تواند می اسالم» بنابراین(؛ 56/3/5999 ،ای )حسینی خامنه
 کرامت است، انسان کرامت شایستۀ و متناسب که  چنان آن را آنها و کند شاد را ها آن هاى دل

 (.95/7/5939 ،ای )حسینی خامنه «این یعنى اسالمى نوین تمدن ببخشد.
 ما»اسالم را باور کنند و معتقد باشند که البته مسلمانان باید قابلیت مهم و اساسی تعالیم 

 کمک با و تمعنوی از باشد سرشار که بسازیم دنیایى و کنیم برپا را اسالمى نوین نتمد توانیم می
 که است داده نشان تجربه»(. 53/3/5937 ،ای )حسینی خامنه« برود راه تمعنوی هدایت و تمعنوی
 یا زده شتاب نگاه با نباید. است ما جوامع های یتوانای دسترس در و ممکن کارهای همه، اینها

 از غفلت و است الهی نعمت کفران خود  های یتوانای به بدبینی. نگریست انداز  چشم این به بدبینانه
 (9)فتح/" السّوء ظنَّ باهلل الظَّانَّین" ۀورط به لغزیدن فرو آفرینش، های سنت کمک و الهی امداد
 و بشکنیم را گر  سلطه های قدرت سیاسیِ و اقتصادی و علمی انحصارات  ۀحلق توانیم می ما. است
 مستکبرند، اقلیت مقهور اینک که جهان های ملت اکثریت حق احقاق پیشروی را اسالمی امت
 (.3/7/5937 ،ای )حسینی خامنه «باشیم

 مسائل  زمینۀ در امروز ما» .ای را ارائه دهیم ی تازهها ما مسلمانان نظریه شدهاسالم موجب 
 بر تمدن یاجتماعى، ابتنا عمومىِ مسائل زمینۀدر .کنیم می عرضه را دینى ساالرى سیاسى، مردم

 و دین آمیختگى .کنیم می مطرح را انسان کرامت گوناگون، هاى زمینه در .کنیم می ارائه را معنویت
 از قبل ىحت نداشته. وجود دنیا در وقت هیچ اینها .است ىینو حرف اینها. کنیم می مطرح را زندگى
 دین که نبود جور این هم سکوالر هاى اندیشه آمدن کار روى و غرب اومانیسم و گرى یمادّ دوران

 (.77/1/5935 ،ای )حسینی خامنه« باشد همراه و توأم زندگى با
 و اخالق و علم و ایمان های  شاخصه با تواند می اسالمی تمدن»این یک واقعیت است که  پس
 و دهد هدیه بشریت ۀهم به و اسالمی امت به را واال اخالق و پیشرفته ی  اندیشه مداوم مجاهدت

 امروزیِ تمدن ارکان که ای  کشیده لجن به اخالقِ و ظالمانه و یمادّ بینی  جهان از ییرها ۀنقط
 (.3/7/5937 ،ای )حسینی خامنه «باشد ند،ا غرب

است که برای نظام اسالمی ترسیم  ای دهی تمدن نوین اسالمی همان هدف متعالی شکل
 «است اسالمى نوین تمدن یک اسالمى ایجاد انقالب هدف و ایران ملت هدف»واقع اند. در کرده

این نظام .. ن اسالمی است.خط کلی نظام اسالمی رسیدن به تمد» (.79/9/5935 ،ای )حسینی خامنه
تصویر کرده است. این  اسالمی، نظامی است که یک خطَِّ حرکت معقول و منطقی برای خود

ری هم نیست که مراحل گوناگونی که در آن هست، یاین س ،سیْری نیست که بتواند متوقَّف شود
 کشورمان در من امروز که وضعی با برای آن دائمی و ابدی باشد. یک حرکت تکاملی است.

 و وسیع یاربس حرکت با دارد، ما کشور در اسالمی رتفک که عمیقی های ریشه با کنم، می مشاهده
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 هم خوبی جاهای به امروز و است شده آغاز اندیشه این تعمیق راه در انقالب لاو از که ای گسترده
 ناپذیر اجتناب و قطعی ۀآیند یک اسالمی نظام برای آینده این که رسد می نظرم به است، رسیده
 (.5۱/9/5993 ،ای )حسینی خامنه «است

 تمدن نوین اسالمی 

 مصداق یک باالخره بگیریم، اسالمى نوین سازى تمدن معناى به را جانبه همه پیشرفت اگر ما»
 ۀواقع این پیشرفت ابزار و وسیلدر. دارد وجود اسالمى مفهوم با پیشرفت براى خارجى و عینى

 ابزاری بخش بخش، یک: دارد بخش دو نوین تمدن این.  سازد... تحقق تمدن اسالمی را فراهم می
 بخش .رسید باید بخش دو هر به. است اساسی و اصلی و متنی بخش دیگر، بخش یک است؛
 علم، .کنیم می مطرح کشور پیشرفت عنوان به امروز ما که ىیها ارزش همین از است عبارت ابزارى
تبلیغ،  ابزارهاى و تبلیغ المللى، بین اعتبار نظامى، و سیاسى اقتدار اقتصاد، سیاست، صنعت، اختراع،
 است... .  وسیله است، تمدن ابزارى بخش همه اینها

 سبک همان که دهد؛ می تشکیل را ما زندگى متن که است ىچیزهای آن حقیقى، اما بخش
 نوع ازدواج، سبک خانواده،  مسئلۀ مثل است؛ تمدن اصلى و حقیقى بخش این، که ؛است زندگى
 زبان، مسئلۀ خط،  مسئلۀ تفریحات، آشپزى، نوع خوراک، نوع مصرف، الگوى لباس، نوع مسکن،
 در ما رفتار مدرسه، در ما رفتار دانشگاه، در ما رفتار کار، محل در ما رفتار وکار، کسب مسئلۀ
 و پدر با ما رفتار ماست، اختیار در که اى رسانه در ما رفتار ورزش، در ما رفتار سیاسى، فعالیت
 پلیس، با ما رفتار مرئوس، با ما رفتار رئیس، با ما رفتار فرزند، با ما رفتار همسر، با ما رفتار مادر،
 دشمن، با ما رفتار دوست، با ما رفتار ما، طهارت و نظافت ما، سفرهاى دولت، مأمور با ما رفتار
 نوین تمدن .است انسان زندگى متن که است تمدن اصلى هاى بخش آن اینها بیگانه. با ما رفتار

 شود. می تشکیل چیزها این از اصلى بخش در ،کنیم عرضه خواهیم می ما که چیزى آن، اسالمى
 معاش. عقل گویند می آن به اسالمى اصطالح در که است چیزى همان این است. زندگى متن اینها
 دربیاوریم، پول چگونه که نیست کردن خرج پول و درآوردن پول معناى  فقط به معاش عقل

 است... . معاش عقل جزو شد، گفته که وسیعى عرصه این همۀ نه کنیم. خرج پول چگونه
 را اول بخش آن و آورد حساب به تمدن افزارى نرم بخش منزلۀ به را بخش این توان[ ]می
 پیشرفت است، زندگى متن که بخشى این در ما اگر. آورد حساب به افزارى سخت هاى بخش
 ما به تواند نمی .کند رستگار را ما تواند نمی کردیم، اول بخش در که هایى پیشرفت  همۀ نکنیم،
 است این قضیه اصل... نتوانسته غرب دنیاى در ،بینید مى که همچنان ببخشد. روانى آرامش و امنیت
 کنیم... . اصالح ،را تمدن اصلى بخش این را، زندگى متن بتوانیم ما که
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دارد، قضاوت کرد و رف اینکه ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت صِ شود یک تمدن را به نمی
که در داخل آن، این مشکالت فراوان، سراسر جامعه و زندگى مردم را فرا  درحالى تحسین کرد؛
ها ابزارى است براى اینکه این بخش تأمین شود تا مردم احساس  آن .هاست این ،گرفته. اصل

آسایش کنند، با امید زندگى کنند، با امنیت زندگى کنند، پیش بروند، حرکت کنند، تعالى انسانىِ 
 د.کننمطلوب پیدا 

باید ما به  .فرهنگ زندگى  ۀعنوان مقول آورد به شود و سر برمى اى در اینجا مطرح می ک مقولهی
دنبال این باشیم که فرهنگ زندگى را تبیین کنیم، تدوین کنیم و به شکل مطلوب اسالم تحقق 

هاى این  مایه هاى یک چنین فرهنگى را براى ما معین کرده است. بُن مایه ببخشیم. البته اسالم بُن
اینها را اسالم در اختیار ما قرار داده است. اگر  .فرهنگ عبارت است از خردورزى، اخالق، حقوق

طور جدى نپردازیم، پیشرفت اسالمى تحقق پیدا نخواهد کرد و تمدن نوین  مقوالت بهما به این 
شافات زیاد اسالمى شکل نخواهد گرفت. هرچه ما در صنعت پیش برویم، هرچه اختراعات و اکت

ایم. باید  شود، اگر این بخش را ما درست نکنیم، پیشرفت اسالمى به معناى حقیقى کلمه نکرده
 ... .یمزیاد تالش کن ،دنبال این بخش، زیاد کار کنیم

 هدفى هر چیست؟ زندگى هدف .است زندگى از ما تفسیر تابع زندگى سبک و اجتماعى رفتار
 یک خود، با متناسب طبیعى طور به کنیم، ترسیم خودمان براى کنیم، معین زندگى براى ما که

 در پس؛  ...است ایمان آن و دارد وجود اصلى ۀنقط یک. شود می پیشنهاد ما به زندگى سبک
 پیدا اسالم به معتقدین ما را ایمان این. است ایمان به نوین اسالمیِ سازیِ تمدن نیاز اول، ۀدرج
 آنچه ۀهم اسالمی، زندگی آداب در اسالم، اخالقیات در. است اسالم به ایمان ما، ایمان. ایم کرده
. دهیم قرار خودمان تحقیقِ و بحث محور را اینها باید کنیم، پیدا توانیم می ماست، نیاز مورد که را
 اسالمی عملی عقل و اسالمی اخالق در باید .ایم کرده کار زیاد اسالمی حقوق و اسالمی فقه در ما
 دهیم... .  انجام کیفیتی با و پرحجم کار یک هم

 نوین تمدن از بخش این ساختن براى ما که است این آن و دارد وجود اینجا در دومى  ۀنکت
 و زندگى هاى روش دارند سعى که کسانى آن از تقلید کنیم؛ پرهیز تقلید از باید شدت هب اسالمى
 و ىیزورگو این مظهر تنها و کامل مظهر امروز. کنند تحمیل ها ملت به را زندگى سلوک و سبک
 است. غربى تمدن تحمیل

 جز کردند، عمل و دانستند روا خودشان براى را تقلید این که ىیکشورها براى غرب از تقلید
 هم ثروتى و اختراعى و صنعتى به ظاهر هب که ىیکشورها آن ىحت .نیاورده بار به فاجعه و ضرر

 فرهنگ. است مهاجم فرهنگ یک غرب فرهنگ که است این علت. بودند مقلد اما رسیدند،
 نابود را بومى هاى فرهنگ شدند، وارد ها غربى هرجا. هاست فرهنگ ۀنابودکنند فرهنگ غرب،
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 تغییر را ها ملت تاریخ توانستند که ىآنجای تا بردند؛ بین از را اجتماعى اساسىِ هاى بنیان کردند،
 دادند. تغییر را آنها خط دادند، تغییر را آنها زبان دادند،
 اینها .نیست سهولت و سرعت لیوسا و زندگى آسایش لیوسا و هواپیما فقط غربى فرهنگ 
 سبک همان از است عبارت غربى فرهنگ باطن .نیست کننده تعیین که است غربى فرهنگ ظواهر
 به رسیدن شرط. معنویت دشمن و معنویت ضد و زدا هویت آلودِ گناه آلودِ شهوت ىِمادّ زندگى
 طول در متأسفانه ما. شود پرهیز غربى تقلید از که است این اول ۀدرج در نوین اسالمىِ تمدن
 کنیم. تقلید ایم کرده عادت را ىیچیزها یک متمادى هاى سال
 هر کنیم، می ترویج نوآوری و اختراع از کنیم، می ترویج صنعت از کنیم، می ترویج علم از ما 

 اما ؛محفوظ خود جاى به این نشانیم، می چشم روى بر تمام احترامِ با را ابتکارى هر و مبتکرى
 است، زندگى سبک کردن درست قضیه، اصل است؛ دیگر جاى قضیه اصل گفتیم، که طور همان
 پیش ما بخش، این در باید. است زندگى فرهنگ است، عمومى اخالق است، اجتماعى رفتار
 ... .کنیم تالش باید ،برویم

 را آن خواهد می اسالمى انقالب و هستیم دنبالش و هستیم اش مدعى ما که اسالمى نوین تمدن
 وقت آن آمد، وجود به تمدن آن اگر. کرد نخواهد پیدا تحقق بخش این بدون بیاورد، وجود به

 دنبالش هم امنیت هست، دنبالش هم رفاه هست، دنبالش هم ثروت .است عزت اوج در ایران ملت
)حسینی « معنویت با همراه بود؛ خواهد او با چیز همه .سته دنبالش هم المللى بین عزت هست،
 ،ای )حسینی خامنه «اسالمِ معنویت، عقالنیت و عدالت اسالم ما این است:»(. 79/9/5935 ،ای خامنه
71/1/5969.) 

 جایگاه عقالنيت در تمدن اسالمی 

اسالم ما اسالم عقالنى است. عقل کاربرد بسیار وسیعى در فهم ما، تشخیص اهداف و »
 «کنیم نظر نمى وجه صرف هیچ عنوان یک هدف به عدالت هم بهتشخیص ابزارهاى ما داراست. از 

تبع آن  گیری جامعه اسالمی و به ترین ابزار در شکل بنابراین مهم(؛ 71/1/5969 ،ای )حسینی خامنه
ما از معنویت » .معنویت و اخالق شکل بگیرد ۀپای اسالمی خردورزی است که البته بایستی برتمدن 

ترین ابزار کار  روح و اساس کار ما معنویت است. عقالنیت مهم .کنیم نظر نمى به هیچ عنوان صرف
ه با چنین طبیعی است ک(. 71/1/5969 ،ای )حسینی خامنه «گیریم کار مى عقل را به .ماست
که ؛ بنابراین ازآنجانیز محقق خواهد شد ،یعنی عدالت ،ترین هدف در جوامع انسانی مهم دیرویکر

(. 71/1/5969 ،ای )حسینی خامنه «اسالم ما اسالمى است متکى به معنویت، عقالنیت و عدالت»
 ،ای حسینی خامنه)« دده ها هدیه می عقالنیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت»
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 در شریعت خود، جای در عواطف خود، جای در قاطعیت... اسالم به نگاه این در»(. 50/55/5930
 هم کنار در همه خود. جای در نیست، البته شریعت از خارج هم آن که عقالنیت، خود، جای
  (.7/9/5966 ،ای )حسینی خامنه «بگیرند قرار استفاده مورد بایستی

هدف واالی تحقق آن  ،ابزار آن و عدالت ،روح تمدن اسالمی، عقالنیت ،بنابراین معنویت
حسینی ) «خیزد برمی معنویت از نیز و عقالنیت همان از هم عدالت معنا یک به اگرچه» .است
 اگر... معنویت هم باشد، توجه مورد بایستى عقالنیت هم عدالت در» (.5۱/9/5930 ،ای خامنه

 عدالت در عقالنیت اگر... توخالى شعار یک شود می عدالت نباشد، همراه عدالت با معنویت
 اول شرط عقالنیت عدالت، در بنابراین ؛شود می تبدیل خودش ضد به عدالت اوقات گاهى نباشد،
ورت کامل در ص تمدن اسالمی به»شاید اینکه گفته شده (. 59/9/5966 ،ای )حسینی خامنه« است

ن حقیقی اسالمی و دنیای فداه است. در دوران ظهور، تمد اللََّه ارواحنا هدوران ظهور حضرت بقی
 ؛و ما منتظر تحقق آن هستیم( 5۱/9/5993 ،ای )حسینی خامنه «حقیقی اسالمی به وجود خواهد آمد

خردورزی ایشان به حد . کند به همین دلیل است که در آن زمان به فضل الهی عقول مردم رشد می
 رسد. اعالی خود می

هاى متعارف  کارى ها و سیاسى بازى عقل، این سیاسی»و عقالنیت چیست؟  اما منظور از عقل
 :5 ج ،5997 کلینی،) العقل ما عبد به الرَّحمن و اکتسب به الجنانها خالف عقل است. این .نیست
 (.73/۱/5966 ،ای )حسینی خامنه «کند عقل این است که انسان را به راه راست هدایت می. (55

آزاد فکرى و عقالنیت شیعه، » .گونه ترسیم شده و رشد کرده است تشیع از همان ابتدا این ۀاندیش
تشیع در تعالیم  عقالنى است. ما از اول افتخار ماست. تفکرات شیعه ۀاین دو عنصرِ در کنار هم، مای

ل طور هم باید عم الم( به سوى عقل، منطق و استدالل سوق داده شدیم و همینالس ائمه )علیهم
السّالم( در مواردى با  امام صادق و امام باقر )علیهما ۀى در فقه. شما ببینید شاگردان برجستحت ؛بکنیم

یعرف هذا و اشباهه "زدند.  زدند که حضرت با آنها استداللى حرف مى حضرت طورى حرف مى
 و 799 :7۱ ج قمری، 5۱0۱ مجلسی،) "ما جعل علیکم فى الدّین من حرج ؛من کتاب اللََّه عزَّوجلَّ

طورى باید از کتاب خدا استفاده کنى؛ یعنى امام  داد که این یاد مى "زراره"یعنى به (؛999 :60ج
شیعه عقالنى  .طورى رشد کردیم دهد. ما از اول این به او یاد مىروش اجتهاد و استنباط از قرآن را 

 ،ای نی خامنه)حسی «و با آزادفکرى رشد کرده است. این را باید قدر دانست و دنبال کرد
59/6/5961.) 

ک سو و اسالم لیبرال از سوى اسالمِ ما با اسالم متحجر از ی»براساس همین عقالنیت است که 
 ها تعریف»بنابراین  (؛71/1/5969 ،ای )حسینی خامنه «اصول و مبانى کامالً متفاوت است در دیگر
 شما به غرب سوى از "الئیک اسالم" و "تکفیرى اسالم" الگوى دو. شوند اصالح و بازخوانى باید
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 هاى انقالب میان در "عقالنى و معتدل گراى اصول اسالم" الگوى تا شد خواهد و شده پیشنهاد
 (.79/9/5930 ،ای )حسینی خامنه «کنید تعریف به دقت و دوباره را کلمات. نشود تقویت منطقه

 مارکسیستی چپ های گرایش یا افراطی ناسیونالیسم یا غربی لیبرالیسم یا الئیک الگوهای نگذارید»
 جنگ و خشونت با فقط غرب بلوک و ریخت فرو چپ شرق اردوگاه. کند تحمیل شما بر را خود
(. 5۱/55/5930 ،ای حسینی خامنه) «نیست متصور آن برای خیری عاقبت و مانده پا سر بر خدعه و
 ىیگرا اصول معناى به گرى اگر سلفى». گری هوشیار بود طرفی هم باید نسبت به تحجر و سلفیاز
 و شریعت یاحیا و انحرافات و خرافات با مبارزه و اصیل هاى ارزش به وفادارى و سنت و کتاب در
 یا ادیان میان خشونت و تحجر و تعصب معناى به اگر و باشید سلفى همگى باشد، زدگى غرب نفى

اند،  اسالمى تمدن و تفکر ارکان که عقالنیت و سماحت و ىینوگرا با شود، ترجمه اسالمى مذاهب
 ،ای )حسینی خامنه «شد خواهد دینى بى و سکوالریزم ترویج باعث خود و بود نخواهد سازگار

79/9/5930.) 

 عقالنیت از اینکه به کردن متهم را اسالم. است اسالم ۀدربار انصافى بى و اسالم به ظلم»
 منافع انکار .بدیهى امر یک انکارِ که است ظالمانه قدر همان اعتناست، بى عقل به نسبت و جداست
 به تفکر، به اند شده امر مخاطبان همه این آسمانى کتاب کدام در. خورشید نور انکار یا خورشید
 آسمانى کتاب کدام در ؟الهى تکوینى آیات در تدبر به ،«تعقلون لعلَّکم» ،«تتفکَّرون لعلَّکم» تعقل،
 دنیاى اگر امروز و ؟است شده داده اهمیت و شده توجه تعلیم، به قلم، به علم، به خطاب اولین در

 تصدیق که است باانصافى مطلعِ و مورخ کدام دارد، موفقیتى علمى پیشرفت و علم کار در غرب
 سیاهى و ظلمت و تاریکى قرون که وسطى قرون ؟است گرفته اسالم دنیاى از را این که نکند
 و ها فارابى و سیناها ابن و فلسفه و اندیشه و تعقل و علم شکوفایى دوران بود، اروپا و غرب دنیاى
 (.79/9/5961 ،ای )حسینی خامنه «است اسالم دنیاى در چنین این افرادى
 زیرا تربیت ؛اسالمی بود ۀجامع کردن عقالنیت در کار پیامبر مکرم اسالم )ص( حاکم اولین»

ساز عبودیت  نفس و زمینه ۀمشکالت، مهارکنند ۀقدرت تفکر و نیروی خرد در جامعه حَالَّل هم
تربیت  ۀاین بعثت درواقع دعوت مردم به عرص» (.73/۱/5966 ،ای )حسینی خامنه «تانسان اس

 تکاملِ ى است که زندگىِ آسوده و روبهیها چیزهاعقالنى و تربیت اخالقى و تربیت قانونى بود. این
انسانى را  عنى نیروى خردِی ؛اول، تربیت عقالنى است ۀر درج. دستانسان به آنها نیازمند ا

رد انسانى را به دست دادن، مشعل خ، آن را بر تفکرات و اعمال انسان حاکم قرارکردن استخراج
ین اولین مسئله ا .کردن آن راه باشد ین مشعل تشخیص بدهد و قادر بر طىتا راه را با ا انسان سپردن

عقل  ۀلئمس اول در بعثت پیغمبر ۀاست. عالوه بر اینکه در درجین ترین مسئله هم هم و مهم است
 در سرتاسر قرآن و تعالیم غیرقرآنىِ پیغمبر هم .ى مطرح شده استیدانا ۀلئمطرح شده است، مس
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گونه تعبیرات  و تفکر و اینبینید تکیه بر عقل و خرد و تأمل و تدبر  کنید، مى هرچه شما نگاه می
لو کنَّا نسمع او نعقل ما کنَّا فى "فرماید:  زبان مجرمان، قرآن می ى در روز قیامت ازاست؛ حت

 (.73/۱/5966 ،ای )حسینی خامنه («50)ملک/" اصحاب السّعیر

 هستی تفسیر و فهم برای عقالیی متقن بندی استخوان و چهارچوب یک به بشریت ۀهم همواره»
 به را بشریت تواند نمی قبولی قابل و مستحکم  ۀپای چنین بدون تمدنی و فرهنگ هیچ. نیازمندند
حسینی « )سازد برخوردار متعالی هدفی از را او زندگی و برساند روحی  ۀطمأنین و استقامت و فالح
 که ملتی هیچ»ای است که  و ضرورت پرداختن به عقالنیت به اندازه اهمیت(. 5/7/5996 ،ای خامنه
. است نکرده حرکت امروز تا و کند حرکت تواند نمی ایدئولوژی بدون دارد، سازی تمدنۀ داعی
. سازی کند تمدن تواند نمی مکتب یک و ایدئولوژی یک و فکر یک دارابودن بدون ملتی هیچ
 با اینها .اند آورده وجود به را یمادّ تمدن دنیا در ،کنید می مالحظه شما امروز که ییها همین

 به ما گفتند .کاپیتالیستیم ما گفتند .کمونیستیم ما گفتند .گفتند هم صریح .شدند وارد ایدئولوژی
 البته ؛کردند کار دنبالش .ورزیدند اعتقاد آن به .کردند مطرح داریم. اعتقاد داری سرمایه اقتصاد
 بدون مکتب، یک داشتن بدون. شد گذاشته آنها دوش بر هم ای هزینه .شدند متحمل هم زحماتی
 مکانا سازی تمدن آن، های هزینه پرداختن و آن برای تالش بدون و ایمان یک و فکر یک داشتن
 (.79/9/5935 ،ای حسینی خامنه« )ندارد

ین است که بر خرد ا ،ترین کاری که باید انجام داد بنابراین برای احیای تمدن اسالمی مهم
 برای. شد خواهد بیشتر مجاهدتش شد، بیشتر انسان عقالنی تدق قدر هر»چراکه  جمعی تکیه کنیم؛

... دمانَ می ،دادیم خدا برای که آنچه(.39)نحل/  "باق اهلل عند ما و ینفد عندکم ما" داند می اینکه
 .«شد خواهد بیشتر او فداکاری باشد، تیزتر و بیشتر انسان عقلِ قدر هر باشد، خدا برای کار وقتی
  نیست  مناظره و  مشاوره جز  ای چاره جمعی  عقل  بیدارکردن  برای»(. 73/9/5999 ،ای حسینی خامنه)
 " اسالمی  حکومت  حمایت" با آزاد  گویو گفت و  بیان  آزادی  بدون و  سالم  انتقادی  فضای  بدون و
 و  سازی تمدن ، درنتیجه و  دینی  ۀاندیش و  علم تولید ،" نظران صاحب و علما  هدایت" و

 (.59/55/5965 ،ای حسینی خامنه) «بود خواهد  مشکل بسیار یا  ناممکن ، پردازی جامعه

حسینی )« احیاى عقالنیت صحیح در کشور بود ترین خدمات انقالب اسالمى،  یکى از مهم»
 است؛ بوده عقالنی منطق براساس اول روز از اسالمى جمهورى محاسبات»(. 5/1/5939 ،ای خامنه

عقالنیتی که امام امت (. 59/۱/5939 ،ای )حسینی خامنه« است بوده اى عاقله ۀقوّ یک براساس
 گزینش است... همین اسالم از هم امام عقالنیت»عنوان رهبر انقالب در روح انقالب دمید، البته  به

 از یکى ساالرى مردم انتخاب. مردم یآرا به تکیه یعنى ؛کشور سیاسى نظام براى ساالرى مردم
 ،ای )حسینی خامنه «بود او بخش نجات و بخش حیات مکتب در امام عقالنیت روشن مظاهر



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   511

 

5۱/9/5930.) 
فکرى و  از اول، حرکتِ نهضت، حرکت روشن»ای بود که  گونه بخش به این نهضت حیات

 ؛طور است ن هم همیناال (. 71/1/5969 ،ای )حسینی خامنه «عقالنى بود و با تحجر هم مخالف
 ،ای حسینی خامنه)« ین حاکم باشدیعقالنیت باید بر تمام ارکان این نظام از باال تا پا»یعنی 
53/9/5969.) 

 و بشناسیم را آن باشد، ما چشم جلوى اساسى و اصلى ۀنقش باید نکنیم، گم را راه اینکه براى»
« بود اسالمى عقالنیت براساس سیاسى مدنى، نظم یک بناى امام، اصلى کار امام ۀنقش بدانیم

یای هویت بر اح ،گونه بوده اول اینگونه که از  ۀ ما همانباید تکی(. 5۱/9/5939 ،ای )حسینی خامنه
هویت فرهنگی همان عقالنیت معنوی و خرد جمعی است که اصل و منشأ حیات و » فرهنگی باشد

همین هویت  ۀپرداختو ی و امام بزرگوار ما نیز ساختهامتیازات یک ملت است و انقالب اسالم
 (.77/۱/5939 ،ای ه)حسینی خامن «های واال هستند رهنگیِ برخاسته از حکمت و اندیشهف

 احيای تمدن مبتنی بر عقالنيت

 معارف و اسالم آورد، یعنی پدید را نتمد آن آنچه که است حقیقت این یادآوری ض،غر»
 امنوا الذَّین ایها یا" که دهد می هشدار ما به و ماست اختیار در نیز اکنون هم آن، ساز زندگی

 را آن ظرفیت است کرده ثابت اسالم. (7۱)انفال/ "یحییکم لما دعاکم اذا للرسول و استجیبواهلل
 ،ای )حسینی خامنه« برساند سیاسی قدرت و تعز و علمی و مدنی اعتالی به را خود تام که دارد
 را این من. هستیم نتمد یک بنای حال در و سازندگی و پیشرفت حال در ما»(. 56/3/5999
 را خودمان گلیم و دهیم نجات را خودمان زندگی که نیست این ما مسئلۀ: بگویم شما به خواهم می
 یک پدیدآوردن درحال ،اوست شأن که همچنان ،ایران ملت که است این مسئله. بکشیم آب از
ایجاد اسالمی و  ۀی را باید امت واحدیهدف نها»(. 5/5/5999 ،ای حسینی خامنه)« است نتمد

 ،ای )حسینی خامنه« قرار داد  دین و عقالنیت و علم و اخالق ۀتمدن اسالمی جدید بر پای
 و متجاوزان با مقابله براى بلکه ها، ملت و ادیان سایر یا مسیحیان علیه نه اتحاد این»(. 5۱/55/5930

 و اسالمى عدالت و عقالنیت احیای و معنویت و اخالق اجراى براى افروزان، جنگ و اشغالگران
 (.73/50/5969 ،ای حسینی خامنه) «است اسالمى تعز بازیابىِ و اقتصادى و علمى پیشرفت

 نو پیشنهاد یک نو، فکر یک. ... بجهد ای گوشه از برقی کهاین از داشت نباید شگفتی هیچ»
 ملت یک بتواند دنیا از ای گوشه در سیاسی نظام یک فکر، آن براساس و شود مطرح بشریت برای
  همه مثل نتمد این که است حتمی ای نتیجه بلکه کند، ایستادگی ملت آن کند، جمع هم گرد را
 (.5۱/9/5993 ،ای )حسینی خامنه «کرد خواهد رشد دیگر های نتمد
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 حرکت نتمد آن سمت به که اسالمی جمهوری سمقد نظام در و اسالمی نتمد در ما»
 غرب دنیای بینید می اینکه. ببریم پیش تمعنوی با همراه را دانش که ایم گرفته هدف را این کند، می

 و گذارد می رتحج و بتعص اسم ما داری دین بر است، اسحس معنویت به ما بندی پای به نسبت
 است آن خاطر به کند، می قلمداد بشر حقوق با مخالفت را انسانیت و اخالقی مبانی به ما مندی عالقه
 جدای اما ؛بود بزرگی و مهم کار البته ؛بردند پیش را علم هاآن. هاستآن روش ضد روش، این که
حسینی )« برود پیش اخالق با علم خواهیم می ما. شد که آنچه شد و بود تمعنوی و اخالق از

بشریت اگر بیندیشد و انصاف را رعایت کند، تصدیق خواهد کرد که »(. 53/9/5999 ،ای خامنه
حسینی )« الغیررکت اسالم ممکن خواهد شد و به ب نجات بشر و حرکت بشر به سوى کمال

 مجاهدت و اخالق و علم و ایمان های  شاخصه با تواند می اسالمی تمدن»(. 3/9/5930 ،ای خامنه
 از یرهای نقطۀ و دهد هدیه بشریت همۀ به و اسالمی امت به را واال اخالق و پیشرفته اندیشۀ مداوم،
 «باشد ند،ا غرب امروزیِ تمدن ارکان که ای  کشیده لجن به اخالقِ و ظالمانه و یمادّ بینی جهان

 (.3/7/5937 ،ای )حسینی خامنه

 نتيجه

 :گونه بیان کرد این توان را می محورهای کلیدی و اساسی فرمایشات مقام معظم رهبری
آن این  اولین خصوصیت :تمدن برگرفته از اسالم، خصوصیاتی مانند خود اسالم دارد .5

معنویتی در پرتو اعتقاد و ایمان به  ؛دهد روح این تمدن را معنویت تشکیل می است که
عقالنیتی که ؛ که ابزار رسیدن به چنین تمدنی عقالنیت است؛ دومین خصوصیت اینخدا
 ین خصوصیتجزو خود شریعت است و سوم معنویت و شریعت است و اساساً ۀبر پای

تا ؛ بنابراین معنویت و عقالنیت شکل بگیرد پایۀ عدالتی که بر ؛چنین تمدنی عدالت است
، امکان و تا عقالنیت نباشد شود مدن اسالمی به شکل کامل محقق نمیت ،عدالت نباشد

گیری  بستری برای شکل ،گیری تمدن نیست و تا معنویت و ایمان محقق نشود شکل
 آید. عقالنیت جمعی مبتنی بر اسالم فراهم نمی

تحقق ایمان  اینکه مقدمۀ اول :گیری تمدن اسالمی دو کاربرد دارد خردورزی در شکل .7
ین کاربرد آن اساس تعقل و خردورزی است و دوم؛ یعنی اعتقادات و معنویت ما براست
این همان چیزی است که ما از  .ایمان در سطح جامعه استکارگیری و اجراکردن  در به

البته زمانی که معنویت شکل گرفت و عقالنیت جمعی نیز  کنیم؛ تعبیر میآن به عقالنیت 
آزمایی تحقق  عدالتی که مظهر راستی ؛آن باید عدالت باشد ۀار شد، نتیجآن پدید ۀبر پای

 تمدن اسالمی است.
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آنچه ما نامش را فرهنگ زندگی یا سبک  ؛افزاری آن است بخش اصلی تمدن بخش نرم .9
ابزاری است که اگر  وری، صنعت و تولید ثروتارشد علمی و فن .نهیم زندگی می

مفید فایده خواهد بود. در این  ،معه قرار بگیردراستای این بخش مهم و اساسی جادر
اعتقاد و ایمان باید ناشی از  اول آنکه این تمدن می :بخش باید دو نکته رعایت شود

مکتب گیرد و منجر به  ایمانی که بر مبنای ادراک و تفسیر از هستی شکل می ؛باشد
مدن غربی شکل دوم اینکه تمدنی که به تقلید از مبانی و فرهنگ ت شود و نکتۀ می

 . چنین تمدنی اگرچه ممکن استکه مد نظر اسالم است نیست تمدن نوینی ،بگیرد
شک فرهنگ زندگی و  بی، ی جامعه را رشد و توسعه دهدبتواند علم، ثروت و رفاه مادّ

 چنین شده است. چنانچه در غرب این ؛سبک حیات انسانی را به اضمحالل خواهد کشاند
جدیدی را در بسیاری از  نظریاتدهد که بتوانیم  ما مسلمانان میاسالم این توان را به  .۱

 عرضه را دینى ساالرى سیاسى، مردم مسائل  زمینۀدر امروز ما .ها ارائه دهیم زمینه
 در کنیم. می ارائه را معنویت بر تمدن ابتنای اجتماعى عمومىِ مسائل زمینۀدر .کنیم می
 مطرح را زندگى و دین آمیختگى کنیم. می مطرح را انسان کرامت گوناگون، هاى زمینه
 از قبل حتى ؛است نداشته وجود دنیا در وقت هیچ اینها است. ىنوی حرف اینها. کنیم می

 با دین هم سکوالر هاى اندیشه آمدن کار روى و غرب اومانیسم و گرى یمادّ دوران
  .نبوده است همراه و توأم گونه این زندگى

عدالت که هدف واالی  .است ایمان معنویت و نوین اسالمیِ تمدن ۀشاخص ترین مهم .1
تواند این تمدن را  شود؛ اما ابزاری که می بدون معنویت محقق نمی ،چنین تمدنی است

خردورزی  ،دعدالت را در چنین تمدنی محقق کن اساس معنویت شکل دهد وبر
همان چیزی  . اینآید درک صحیح و مشترک از عالم پدید می فراگیری است که برطبق

 شود. عنوان عقالنیت دینی از آن یاد می است که با

ستیزی را در جوامع غربی گسترش داد و موجب  تفکرات سکوالر و لیبرال غرب دین .9
گرایانه و  در مقابل نگاه افراط شد.های فرهنگ انسانی  زوال معنویت و انحطاط بنیان

انی در مسیر تکاملی را انس متحجرانه به دین هم توان به حرکت درآوردن جوامع
تنها « عقالنیت دینی»بنابراین عقالنیت مبتنی بر معنویت و به عبارتی همان  نداشت؛
 ع و فکری نو براساس تعالیم اسالمالگویی بدی تواند در جایگاه ای است که می گزینه

 جوامع انسانی را به سمت توسعه و پیشرفت در ابعاد گوناگون حرکت دهد.
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 انقالب اسالمی پروندۀ بازِ اعوجاج

 و يک چالش تمدنی 

 5فيّاض انوش ابوالحسن

 

 چکيده

 هایی هایی طالیی است، با چالش خود دارای فرصت تمدنی گرچه انقالب اسالمی برای خيز
ها  چالش ( این قانون اصلی هر تمدنی است که در روند7315بی )م:  قول توین رویاروست. به هم

روی انقالب اسالمی را به دو دستۀ درونی و بيرونی   های پيشِ ها آبدیده شود. اگر چالش و پاسخ
طلبند. این  ای درونی اولویت بيشتری برای بذل توجه میه زعم من چالش بندی کنيم، به تقسيم

های  عنوان یکی از چالش ای با تفکر انقالب اسالمی به تفکر حجتيه مقاله با تمرکز بر تقابلِ
بندی آن و بررسی برخی از ابعاد آن  کردن این چالش به صورت درونی، در صدد است ضمن طرح

ین چالش بپردازد. عنوان مقاله ترکيبی است از تعابيری و ارائۀ راهکاری مقدماتی برای پاسخ به ا
) عيد فطر( و پيام مشهور به منشور روحانيت در  7902تيرماه  27که امام خمينی در سخنرانی 

 اند. ها برای آتيۀ انقالب اسالمی از آن بهره برده ای اشاره به خطرهای تفکر حجتيه
ما بنای این مقاله بر اختصار است و مدعای طلبد؛ ا دامنه را می هرچند این مسأله بحثی پر

آميزی برای استمرار خط  های تهدید ها ظرفيت ای اصلی آن این است که خط و مرام حجتيه
ترین راه مقابله با این تهدید، تقویت تفکر انتقادی و  اصيل انقالب اسالمی دارد و کارساز

 گسترش عقالنيت دینی در جامعه است. 

  خمينی، انقالب اسالمی، چالش تمدنی، حجتيّهامام :  ها کليدواژه

                                                           
      gmail.com5119amir.anush@  اصفهان؛ دانشگاه شناسی ایران و تاریخ گروه دانشيار -7 

mailto:amir.anush2016@gmail.com
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 ای تمدنی انجمن حجتيه؛ موضوعی تاریخی یا مسأله

عنوان یک مسألۀ تمدنی،  عنوان یک موضوع پژوهشیِ صرفاً تاریخی؛ به انجمن حجتیه نه به
عنوان یک  شود انجمن حجتیه برای من اهمیت یابد و به مورد توجه این مقاله است. آنچه باعث می

ئله قابل بررسی باشد، نسبتی است که میان انقالب اسالمی، آیندۀ تمدنیِ آن و اندیشۀ امام مس
سو و منش و روش فکری و عملیِ باورمندان به خط فکری انجمن حجتیه ازسوی  خمینی از یک

شود: خط فکری باورمندان  گونه طرح می ترین تعریف آن این دیگر وجود دارد. این مسأله در ساده
عنوان منادی یک  من حجتیه در سیر آتیِ تاریخ ایران معاصر و سرنوشت انقالب اسالمی بهبه انج

تواند ایجاد کند؟ برای من این ایده که آیندۀ   ها و مشکالتی می تمدن جدید اسالمی چه تهدید
کشور ایران و تمدن نوین اسالمی، ریشه در آتیۀ خط فکری انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی 

رو، هرگونه فکر، خط مشی و جریانی که این آتیه را در  ای تاریخی است و از این ، مسألهدارد
 شود. ای پژوهشی تلقی می پژوه، مسأله عنوان یک تمدن معرض چالش قرار دهد، برای من به

دانند که معتقدند خط   ای می اهمیت خطر ناشی از تفکرات انجمن حجتیه را به اندازه 5برخی
ب تنها دو دشمن اصلی دارد: آمریکا )دشمن بیرونی( و انجمن حجتیه )دشمن درونی( ) امام و انقال

«  همراه جریان لیبرالیسم به»جریان انجمن حجتیه را  7(. برخی دیگر5۱9: 5931ر.ک: رجبی، 
کنند ) ر.ک: رجبی،  تلقی می« ترین خطر برای اسالم و انقالب و نظام جمهوری اسالمی بزرگ »

گونه تعابیر را به بهانۀ شدت و غلظت آن پذیرفتنی  ه هر حال، حتی اگر هم این(. ب5۱9: 5931
 با آشکاری و نهان های تقابل خود، تاریخ طول در و کلیّت در حجتیه انجمن که امر ندانیم، این

 محسوب ایران معاصر تاریخ واضحات از است، داشته اسالمی انقالب و خمینی امام فکری خط
 مدافعان از برخی هستند و بوده چند هر .عزیمت من هم همین نکتۀ واضح استنقطۀ . شود  می

 و داشته انقالب و امام قبال در آن سران و انجمن عملکرد توجیه یا و تطهیر در سعی که انجمن
ویژه در مورد  گونه توجیهات به توان دریافت این  اما با تعمق در مستندات تاریخی می 9دارند؛

نظر  صرف -توان کلیّت انجمن را  بهره است و می مؤسس و کادر اصلی انجمن از وجاهت کافی بی
در جبهۀ مقابل خط امام و  -ها و مشی و مرام انجمن گذار بر سیاست تأثیر از برخی اعضای غیر

                                                           
 رضا توسلی، مسئول دفتر امام خمينی اهلل محمد آیت - 7
 االسالم سيدحميد روحانی حجت - 2
در  70/77/7997آهلل خزعلی در تاریخ  برای نمونه ر.ک: مصاحبۀ خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( با آیت - 9

سایت ایسنا. گویا ایشان همچنين، در مراسم ترحيم شيخ محمود حلبی )بنيانگذار انجمن حجتيه( هم شرکت 
آهلل خزعلی معتقد بود حتی  (. آیت294:  7937کند )ر.ک: شادلو،  کند و از این رو، روزنامۀ کيهان از او انتقاد می می

زدن آنها در جریان انقالب  کرد از کنار ش میمطهری هم نسبت به انجمن حجتيه نظر مساعد داشت و تال شهيد
 (.771: 7935گوید: پس از مطهری من برای دفاع از انجمن تنها ماندم ) ر.ک: رجبی، ممانعت کند. خزعلی می
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 ای انقالب اسالمی دانست. ه آرمان
و یا « ای انجمن حجتیه»همین ابتدا باید این نکته را روشن کنم در این نوشتار تعبیر 

رسم و »عنوان یک  صِرفِ یک انجمن خاص؛ به« اسم و عنوانِ»را نه منحصراً یک « ها ای حجتیه»
کند که با   ناگزیر میکار خواهم برد که باورمندان به آن را از اتخاذ مواضعی  فکری به« مرامِ
دلیل  کنند. از این منظر، ای بسا کسانی که به ها و اصول انقالب اسالمی زاویه پیدا می آرمان
های مذهبی و اعتقادی خود و در واکنش به اوضاع نامطلوب اخالقی و اعتقادیِ جامعه، در  دغدغه

اند؛ ولی با  ا انجمن حجتیه داشتهها و ارتباطاتی ب مقطعی از زندگانی خود در قبل از انقالب پیوستگی
طریق همگامی و همراهی با خط امام و  های خود را از گرفتن انقالب اسالمی این دغدغه اوج

گونه عالقه یا پیوستگی با تفکر حاکم بر انجمن و یا ارادتی به  اند و دیگر هیچ انقالب دنبال کرده
اسم »تاریخی در مقطعی از زندگانی خود با  گونه افراد گرچه به لحاظ اند. این مؤسس انجمن نداشته

دانست؛ « راه و رسم انجمن حجتیه»توان آنان را وفاداران به  اند؛ اما نمی همراه شده« انجمن حجتیه
های مذهبی و معنویِ خود، قبل از  دلیل عالیق و دغدغه مثالً اشتهار دارد شهید صیاد شیرازی به

  دهد  (؛ اما زندگانی او نشان می575: 5931رجبی،  ت )هایی داشته اس انقالب با انجمن همراهی
ای است که تعبیر انجمن    گونه  های انقالب به پیوستگی و دلدادگی او به شخص امام و آرمان

 در - معنای شخصی که افکار و اعمال او با تفکر امام و خط انقالب زاویه داشته باشد به -ای حجتیه
ای در این مقاله، یعنی فربهی در تظاهر  نکه اصطالح تفکر حجتیهاو وجاهتی ندارد. خالصه آ مورد

زدن از مشارکت در پرداخت  ای، یعنی تن به دینداری و الغری در تفقه دینی. تفکر حجتیه
ای، یعنی ترکیبی  های انقالب و در عین حال، ادعای مساهمت در غنایم انقالب. تفکر حجتیه هزینه

دسته از بارومندان و  ای در این نوشتار به آن بیر تفکر حجتیهبازی. تع مآبی و سیاست از مقدس
شود که پنهان و آشکار در مقابل خط امام و   متمایالن به مشی و مرام شیخ محمود حلبی گفته می

خواهم بدانم آنچه که بدان خط فکری انجمن   اند و می هایی بروز داده انقالب اسالمی مخالفت
ستمرار خط فکری امام و انقالب چه معضالت و مشکالت و احتماالً شود، برای ا  حجتیه گفته می

 شود.  تهدیدهایی را موجب می
ای نمایندگی  به همان تعبیری که گفته شد ذیل عنوان تفکر حجتیه  به زعم من آن جریان فکری

هبی در های مذ ها و دستمایه شود، به دو دلیل باید بسیار جدی گرفته شود؛ دلیل اول، وجود بنیان  می
یافتن و بسط آن را در بدنۀ اجتماعی جامعۀ  های این جریان است که ضریب پیوند افکار و اندیشه

های وارداتی و غیربومی،  دهد. تاریخ معاصر ایران سرشار است از افکار و اندیشه  ایرانی افزایش می
ۀ اجتماعی را با خود اند بخشی از بدن نظیر مارکسیسم و ناسیونالیسم که هرچند در مقاطعی توانسته

ای پیدا  های مذهبی وسعت و عمق توده دلیل فقدان بنیان همراه کنند؛ اما هیچگاه این همراهی به
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های انجمن حجتیه از این جنبه که ریشه در تاریخ فکری و مذهبی جامعۀ  نکرده است. افکار و ایده
 ردار بوده و هست. های مذهبی برخو ایرانی دارد، از ضریب اثرگذاریِ باالیی در توده

گرفته از همان دلیل اول و تمرکز این جریان بر مقولۀ مهدویت است.  نوعی نشأت دلیل دوم، به
نگری در باب سرنوشت جامعه و امت اسالمی را در بر دارد. هر  موضوع مهدویت نوعی آینده

های  ریزی نامهها و بر گذاری ای که از مهدویت داشته باشیم ناگزیر اثر خود را در سیاست تلقی
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بر جای خواهد نهاد. از این منظر، برای انقالب اسالمی که خود را 

تفاوتی  داند، بی  سازی انقالب جهانی مهدوی می ساز عصر ظهور و پرچمدار زمینه منادی و مقدمه
نیم همین مسأله هم بود دا  که می های انحرافی از مسألۀ مهدویت ناممکن است. همچنان در قبال تلقی

 های قاطعانۀ امام خمینی در مورد مشی و مرام انجمن حجتیه شد.  گیری که موجب موضع
شود تعامل و یا تقابل با  آید که باعث می  از ترکیب دالیل اول و دوم وضعیتی پدید می

توجه به  های خاصی برخوردار باشد. با باورمندانِ به خط فکری انجمن حجتیه از صعوبت و ظرافت
بافت فرهنگی و مذهبی جامعۀ ما، هنگامی که یک ایده یا اندیشه از چند ویژگی برخوردار باشد، 

محابا مقابله  توان با خطرهای آن بی راحتی نمی ساز هم باش،د به ای انحرافی و خطر ولو اینکه ایده
ای آن ایده  نفوذ توده برخورداری از صبغۀ دینی و مذهبی که -5اند از :  ها عبارت کرد. این ویژگی
 -9های دینی نظیر مهدویت؛  ترین باور ترین و عمیق داشتن با عاطفی پیوند -7دهد؛   را افزایش می
کنندۀ آن ایده سراغی از آن  های طرح اندیشی که اگر نتوان در رهبران و چهره صداقت و ساده

شود و این  ای مشاهده می دهگرفت، حداقل در بدنۀ اجتماعی باورمندان به آن ایده به نحو گستر
 کند.   ای را دوچندان می نکته است که سختی تقابل با چنین ایده

 دهد  می نشان تاریخ آنکه زند  می دامنای  حجتیه تفکر با برخورد به دشواری که دیگری نکتۀ
 حاشیۀ ایجاد برای مواقع برخی نیز ،اند داشته زاویه خمینی امام تفکر و خط با که هایی جریان برخی
 انجمن با مخالفتیگونه  هر بنابراین، ؛اند کرده اقدامها  ای حجتیه خطر نمایی بزرگ به خود برای امن

 در توده حزب نمونه، برای. نیست اسالمی انقالب تفکر و خط از حمایت معنای به لزوماً حجتیه
 طبری احسان. برد پیش را خود یها فعالیت حجتیه انجمن مسألۀ طرح با داشت سعی انقالب اوایل

 توده، حزب... اندازد تفرقه انقالبی مسلمانان میان در کوشید  می توده حزب»  که دارد صراحت
 (.955: 5999 طبری،)  «کرد بزرگ را حجتیه مسألۀ

شود که برای بسیاری تمایز   چنان به هم نزدیک می هنگامی که خطوط رذیلت و فضیلت آن
شود، باید   آسان نیست و تشخیص دوست از دشمن دشوار میها  ها و فضیلت نهادن میان رذیلت

 برخی گوید می نقل از گوته ای جدی رویارو هستیم. نیچه در جایی به بدانیم که با مشکل و مسئله
 ای جمله این. (59: 5961)نیچه، « دهیم های خود را نیز میدان می با سجایای خود شرارت» مواقع
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 خواهد مؤثر بسیار تاریخی مسائل از برخی با رویارویی در ما درک ارتقای در آن فهم که است
 ما جامعۀ دامنگیر ای حجتیه تفکر جانب از که هایی ها و رذیلت شرارت آن بنگریم خوب اگر. افتاد
 یک های سجایا و فضیلت جزو در ظاهر که خیزد می بر ها ای حجتیه رفتار از ییها ساحت از شود، می

 خطر ها، رذیلت آن سازیِ خنثی و رویارویی که ست اینجا در. دشو می محسوب متدیّن انسان
 به وابسته چنان ها نقص برخی» نویسد  می ای نویسنده. دارد همراه به نیز را ها فضیلت آن به زدن صدمه
 «کنیم کن ریشه هایمان فضیلت بردن بین از بدون را یمانها رذیلت توانیم می سختی به ما کهاند  کمال
ای در جمهوری   ای که در نحوۀ برخورد با چالش تفکر حجتیه مالحظه(. 13: 5931کوئن، : ک.ر) 

بر نما  متناقضهای همین وضعیت  ترین تحلیل به سختی شود، در بنیادی  اسالمی مشاهده می
 گردد.   می

به هرحال، اگر انقالب اسالمی منادی تمدنی است که خود را مبشَّر ظهور امام عصر )عج( 
گونه تلقی از مسألۀ مهدویت به ناگزیر اثر خود را بر روند پویایی و یا سترونیِ این  داند، هر  می

کنندۀ تلقیِ خاصی از مسألۀ  تمدنِ مبشَّرِ برجا خواهد نهاد. چون خط فکری انجمن حجتیه عرضه
ای هم برخوردار است، با توجه به  مهدویت است و این تلقی خاص از ظرفیت نفوذ توده

های ژرفی که درخصوص تلقی از مسألۀ مهدویت میان مشیِ انجمن و خط فکری امام  وتتفا
شک آتیۀ تمدنِ مبشَّرِ ظهور با آتیۀ مشیِ انجمن حجتیه در برخی  خمینی وجود داشته است، بی

هایی خواهد داشت که باید مورد توجه و پژوهش قرار گیرد؛ بنابراین،  ها و تعارض مواضع تالقی
 پردازد. ای راهبردی برای آتیۀ تمدنی انقالب اسالمی می ین مقاله به مسألهبه یک معنا ا

 انجمن حجتيه در کالم و نوشتار امام خمينی

 کند:  با نگاهی به مواضع و سخنان امام خمینی در قبال انجمن حجتیه چند فقره جلب توجه می
خمینی در مورد انجمن حجتیه  های عمومی امام گیری ها و موضع ها، پیام در آنچه به سخنرانی

شود. شاید بتوان   شود، کمتر نشانی از تصریح به نام و عنوان این انجمن مشاهده می  مر بوط می
« ها ای حجتیه»با تعبیر  5999گفت فقط در یک مورد که در پیام موسوم به منشور روحانیت در سال 

ریح به نام و عنوان این جریان دیده ، عمالً نشانی از تص5به نقد عملکرد آنان پرداخته شده است
صورت مکتوب از ایشان در مورد انجمن حجتیه و  شود. حتی در مواردی که پرسشگری به نمی

صورت اشاره و نه تصریح به نام انجمن، پاسخ مکتوب  کند، امام به  مؤسس آن پرسشی را مطرح می
با اشاراتی به این خط فکری، با . این درحالی است که در مواضع عدیده 7کنند  خود را ارائه می

                                                           
 منشور روحانيت( «. )اند تر از انقالبيون شده ها مبارزه را حرام کرده بودند ... امروز انقالبی ای دیروز حجتيه» - 7
که در مورد شيخ محمود حلبی و  7953شود به پاسخ مکتوب امام به نامه حجه االسالم گرامی در سال  رجوع - 2
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شدّت و قاطعیت نسبت به افشا و نقد عملکرد و تفکر حاکم بر رهبران و پیروان این مشی فکری 
اند. این امر شاید ناشی از این نکته باشد که امام خمینی ضمن احساس نگرانی و مسئولیت  پرداخته

شدنِ  طلبیده است، نگرانِ عمده  را میدر برابر افکار و اعمال این جریان که قاطعیت در برخورد 
؛ فضایی که اولویت اصلی  اند بحثِ انجمن حجتیه در فضای سیاسی و فرهنگی جامعۀ ایرانی بوده

های مردم در برابر جنگ تحمیلی و  در آن، مبارزه با رژیم پهلوی )قبل از انقالب( و بسیج توده
 های دشمنان )بعد از انقالب( بوده است.  دیگر دسیسه

و  نام به تصریح عدم آیا: کند  می مطرح را پرسش این آید  می دست فقرۀ قبلی به از که آنچه
 یک یا است بوده تاکتیکی حرکت یک خمینی امام یها سخنرانی وها  پیام غالب در انجمن عنوان
 باید اینکه یا شد رو روبه مستقیم غیر و مدارا با جریان این با باید نیز اکنون هم آیا راهبردی؟ رویۀ

 نحوۀ رسد  می نظر به کرد؟ تبیین مردم عموم برای را آنان عملکرد عنوان، و نام ذکر با صریحاً
 و صراحت) کند  می تجلی محور دو در که جریان این یها فعالیت به عمر اواخر در امام واکنش
 اسالمی انقالب حرکت امروز یها ضرورت با و تر پذیرفتنی تواند  ( میبرخورد در قاطعیت

 باشد.  تر راستا هم

شد از   )که می«  دسته یک»( در مورد 75/۱/5997ق )  5۱09عید فطر  سخنرانی در خمینی امام
دستۀ دیگر هم تزشان این است که  یک»گویند:   آن اشاره به انجمن حجتیه را استنباط کرد( می

آید؟  چی می بگذارید معصیت زیاد بشود تا حضرت صاحب بیاید. حضرت صاحب مگر برای
آید معصیت را بردارد. ما معصیت کنیم که او بیاید؟! این اعوجاجات را  حضرت صاحب می

 تعطیلی اعالم حجتیه انجمن چند (. یک هفته بعد از این سخنرانی هر59صحیفۀ امام، ج « )بردارید
 پی در را منتقدان رضایت نتوانست بود، منجر نشده آن انحالل به که آنجا از تعطیلی این اما کرد؛
 .باشد داشته
 یها فعالیت تعطیلی خبر شنیدن از پس خمینی کند امام  می بیان امام دفتر اعضای از یکی 
 فایده اینکه. است انحالل از غیر تعطیلی فرمودند تبسم با» 5997 مرداد اول تاریخ در حجتیه انجمن
اند  بوده سالم که آنها و کنند می را خودشان کار هستند فاسد که آنها. ندارد اثری کار این... ندارد
ها  ای حجتیه امام که کرد برداشت بتوان فقره این از شاید(. 571: 5931رجبی، : ک.ر....« )  هم قبالً
 سالم دستۀ که برسیم نتیجه این به اساس همین بر واند  کرده بندی طبقه سالم و فاسد دستۀ دو در را
 مشهور سخنرانی در که حالی در. بدانیم اسالمی انقالب تفکر برای خطر بی و انحرافات از معاف را
 سخنرانی این در خمینی امام. خوریم می بر تر شفاف بندی طبقه یک به( 5997 تیرماه 75) فطر عید

                                                                                                                                        
بدون تصریح به نام حلبی، از « راجع به شخصی که مرقوم شده بود» جلساتش پرسش شده بود و امام با تعبير 

 (.914: 7999ضررهای جلسات او و عدم تأئيد وی یاد می کنند. )ر.ک: جعفریان،
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... «  نادان شان بعضی و بازیگرند شان بعضی که جمعیت این: »گویند می ها ای حجتیه به اشاره در
 میان در هم سالمی عناصر اگر حتی امام نظر بر بنا دهد  می نشان این و( 709: 70 ج نور، صحیفۀ)

 از سالم نه واند  بوده( بازیگری) تعمدی خطاهای از سالم صرفاً است، داشته وجود ها ای حجتیه
 قاطعیت هم خود شاگردان از برخی نادانیِ مقابل در امام که دانیم  می و( نادانی) سهوی خطاهای

 بازیگران ضربات از کمتر کنند می وارد نادانان برخی که ضرباتی زیرا ؛اند داده نشان نظیری کم
 نیست.

 اعضای به ایشان نامۀ در مورد این در انقالب بنیانگذار هشدارهای ترین سهمگین از یکی شاید
 نکند که کنید جمع را حواستان: »نویسند  می که باشد یافته بروز 99خرداد  در نگهبان شورای
(. 75)صحیفه امام، ج« اند کرده نابود را چیزتان همه ها ای حجتیه انجمن که شوید متوجه مرتبه یک
( و از نادر مواردی بوده است که امام 599: 5939ر.ک: آکبری آهنگر و دیگران، « ) اولین بار»این 

 اند. طور رسمی به عنوان انجمن حجتیه تصریح کرده خمینی به

: کنند  ای چنین یاد می امام از مخاطرات ناشی از تفکر حجتیه 99 اسفند در انیتروح منشور در 
 و مابی مقدس شیوۀ و است باز همچنان گروه این تفکر پروندۀ که بدانند باید جوان طالب»

گونه  این و «اند شده امروز بازان سیاست دیروز، خوردگان شکست و است شده عوض فروشی دین
 و شهیدان و شهادت فرهنگ گرفتن سخره به و خدا دشمنان با نبرد تحریم فریاد»: که دهند  می ادامه
 چه از خواص خواص؟ یا عوام کار کیست؟ کار نظام مشروعیت به نسبت ها کنایه و ها طعن اظهار

 نفوذ نتیجۀ اینها همۀ. است بسیار حرف که بگذریم آن؟ غیر یا معممین ظاهر به از گروهی؟
 و مشکل بسیار خطرها این با هم واقعی برخورد و هاست حوزه فرهنگ در و جایگاه در بیگانگان
ها  ای و این آخرین هشدار امام راجع به تفکر حجتیه (روحانیت منشور امام صحیفۀ) «است پیچیده
 ماه قبل از ارتحال ایشان بوده است. سه

های پایانی  شدن به سال تر شدن مواضع امام خمینی نسبت به این جریان به موازات نزدیک تر تند
تواند بیانگر این نکته باشد که ایشان برخورد   عمر ایشان یک واقعیت تاریخی است. این امر می

ودند؛ های واپسین عمر موکول کرده ب دالیل مختلف به سال تر با این جریان را به تر و صریح جدی
های آغازین نهضت و  سو احتماالً از برخورد علنی در فضای عمومی با آنان در سال زیرا از یک
ای که  اند؛ ولی از سوی دیگر تهدید جدی آفرین آن مالحظه داشته واسطۀ تبعاتِ شقاق انقالب به
تمدنی و جهانی ویژه بُعد  های پایانی عمر از سوی این جریان برای آتیۀ انقالب اسالمی و به در سال

تر با این جریان را ضرورت  تر و شفاف تر و قاطعانه اند، ضرورت برخورد جدی آن احساس کرده
شود   گر می بخشیده است. به زعم من تفکر انجمن حجتیه در آن مقطع برای امام چون مردابی جلوه

برای خود ترسیم کرده  انداز جهانی تواند امواج توفندۀ انقالب اسالمی را که رسالتی با چشم  که می
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های میلیونیِ به حرکت درآمده بر اثر  تدریج دچار رکون و رکود و رخوت سازد و توده است به
طلبی و انزوای سیاسی بکشاند. من بر این اعتقادم که حساسیت و  انقالب اسالمی را به عافیت

بۀ یک چالش محدود در قاطعیت امام در برخورد با انجمن در دهۀ پایانی عمر ایشان نباید به مثا
تواند به بایگانی تاریخ سپرده   همان مقطع زمانی در نظر گرفته شود و تصور شود که امروزه می

چنان پیامدهای فراعصری برخوردار است که من  شود. از اتفاق، این حساسیت و قاطعیتِ امام از آن
از موضوعات و مسائلی که در کنم. توضیح اینکه برخی   یاد می« چالش تمدنی»عنوان یک  از آن به

های ایشان ظهور و نمود پیدا کرده است،  ها و نامه ها و پیام دهۀ پایانی عمر امام خمینی در سخنرانی
انداز  چشم»مدت انقالب اسالمی دارد و جز در یک  نشان از تدابیر ایشان برای تسهیل روند طوالنی

توان به درک مناسبی از اهمیت تاریخی  یبه آتیۀ روند جهانی حرکت انقالب اسالمی نم« تمدنی
 -بودن برخی از اقدامات امام خمینی در دهۀ پایانی عمر مترقبانه ها رسید. دلیلِ غیر آن اقدامات و پیام

تواند درک و فهم شود که آن   تنها هنگامی می -حتی برای بسیاری از نزدیکان و یاران ایشان
ر قرار دهیم و ارزیابی کنیم؛ موضوعاتی مانند فتوای نظ انداز تمدنی مد اقدامات را در یک چشم

حلیّت شطرنج و یا اعزام هیئتی به مسکو و دعوت رهبر شوروی به اسالم و یا واکنش به کتاب 
گونه  مقام رهبری و یا پیام موسوم به منشور روحانیت از زمرۀ این یا عزل قائم« آیات شیطانی»

اند؛ دلیلی یا دالیلی که موجب آن  اند که فراعصری یهستند. اینها اقدامات  موضوعات و مسائل
سازی روند تمدنی  جهت تسهیل و هموار مدت و در های بلند اقدامات شده است، ناشی از ضرورت

انقالب اسالمی بوده است. به زعم من برخورد قاطعانه با انحرافات فکری و عملیِ انجمن حجتیه نیز 
که اهمیت و ابعاد و پیامدهای آن به ناگزیر باید از منظر آتیۀ از زمرۀ این موضوعات تلقی تواند شد 

 تمدنی انقالب اسالمی درک و فهم شود. 

 اسالمی جمهوری و پهلوی رژیم در انجمنی ضد و انجمنی بحث تفاوت

 آن مقامات و ارکان از بسیاری و است بوده بهائیت حامیان از پهلوی رژیم اگر: پرسش یک
 همان که کرد تحلیل را واقعیت این توان  می چگونهاند،  بوده بهائیت سرسپردۀ یا و بهایی رژیم
 فعالیت مجوز تنها نه بود، کرده اعالم بهائیت با مبارزه را خود هدف که حجتیه انجمن به رژیم
 آورد؟ عمل به انجمن این از هم گاهی بی و گاه ضمنی های حمایت بدهد؛

 مجاری در نفوذ برای عمدتاً آنای  فرقه و مذهبی صبغۀ مرغ علی بهائیت جریان: احتمالی پاسخ
 جامعۀ دینی و اعتقادی مبانی در اخالل و بود شده تقویت و طراحی ایران جامعۀ اقتصادی و سیاسی
 و اصلی هدف دو آن به رسیدن ساز زمینه فقط اخالل این .است بوده آن تبعیِ و فرعی هدف ایرانی

 خود اساسنامۀ در حجتیه انجمن که هنگامی بنابراین، است؛ بوده( سیاسی و اقتصادی) راهبردی
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 ر.ک: جعفریان، )کند  منحصر بهائیت با عقیدتی مقابلۀ به صرفاً را خود های فعالیت شود  می متعهد
 ارکان در بهائیت نفوذ اقتصادی و سیاسی مضرَّات قبال درای  دغدغهگونه  هیچ و (999: 5969
 های فعالیت قبال از تهدیدی چندان هم، پهلوی رژیم قاعدتاً دهد، نمی ننشا ایران اقتصاد و سیاست
 شدن سرگرم اتفاق، از. است شده نمی متصور بهائیان و خود برای بهائیت علیه آنان تبلیغی ضد

. بود رژیم های سیاست استمرار برای محمل بهترین بهایی ضد و بهایی ایِ فرقه های بحث به جامعه
 آن رسمی عنوان از کمتر حجتیه انجمن به اشاره در پهلوی دوران اسناد در بدانیم است جالب
 آن به «بهائیت ضد انجمن» یا و «بهائیان ارشاد و مبارزه انجمن» نظیر عناوینی با و شد  می استفاده
 از یکی عنوان به راای  فرقه مباحث دادن نضج تواند  می امر این(. 95: 5931 رجبی،) شد  می اشاره

 است چیزی آن عکس دقیقاً این و دهد نشان پهلوی برای کنترل جامعه رژیم های اصلی سیاست
 و انجمنی بحث خواهد نمی اسالمی جمهوری است؛ آن دنبال به اسالمی جمهوری نظام که
شود و  ای فرقه و فرعی موضوعات صرف جامعه های انرژی و بگیرد باال متن جامعه در انجمنی ضد

شدن بحث به متن جامعه، مجوزی برای غفلت نخبگان از تهدیدهای  پرهیز از کشاندهصد البته این 
این خط و مشی فکری نیست. حداقل آن است که رویۀ امام خمینی در دهۀ پایانی عمر و 

باش جبهۀ  معنای ضرورت آماده تواند به  بخصوص هشدارهای ایشان در منشور روحانیت می
 این جریان باشد.فرهنگی انقالب اسالمی در قبال 

 ها حرکت نقابدار، راهبرد هميشگی انجمن حجتيه در فعاليت

ها در برخورد و رویارویی با مخالفان خود،  نباید فراموش کرد راهبرد و تاکتیک اصلی انجمنی
راهبرد نفوذ در سیستم و تاکتیک جاسوسی بوده است. آنان در رویارویی با جریان بهائیت از این 

اندیشی است که گمان کنیم اکنون از این روش  اند و ساده آمیز بهره برده ای موفقیت   گونه روش به 
توان این احتمال را نادیده گرفت که نفوذ در نهادها و مجاری حاکمیتی  کنند. نمی استفاده نمی

ها در حال حاضر است. در میان جاسوسان انجمن در  جمهوری اسالمی از اهداف راهبردی انجمنی
گری خود فرو روند و  شدت در نقش بهایی اند کسانی که توانسته بودند به سطح، بوده ترین عالی

اند )ر.ک:  تاخته  اند و در جمع بهائیان به مخالفان بهائیت می کرده  ظاهراً هم از بهائیت طرفداری می
(؛ تا کمترین تردیدی را در مورد هدف اصلی خود که تخریب و ازالۀ 99و  97: 5931رجبی، 

کنندگان بزدایند. این  زدن به آن در موقع مناسب و مقتضی است، از اذهان تردید ئیت و ضربهبها
ها با انجمن حجتیه  سازد که آیا اکنون برخی از مخالفت  سابقه، طرح این پرسش را پذیرفتنی می

های انجمن برای انحراف افکار عمومی و مأموران امنیتی از  تواند یکی از شگردهای نفوذی نمی
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 5هستند   ها اول اینکه تشکیالتی انقالبی آنان باشد! به هرحال نباید فراموش کرد انجمنی اهداف ضد
 . و دوم اینکه بسیار مزوّر

  پرسشها بعد از انقالب و یک  بندی انجمنی تقسيم

ها بعد از پیروزی انقالب  بندی انجمنی هایی که در مورد تقسیم ها و تحلیل در بیشتر گزارش
جداشدگان  -5شود اعضا و هواداران انجمن به چهار دسته تقسیم شدند:   شده است، گفته میارائه 

تفاوت به انقالب و امام و همچنان هوادار  بی -7قطعی از انجمن و پیوستگان به انقالب و امام؛ 
زمان مند به امام و انقالب و هم عالقه -۱مخالف با انقالب و امام و همچنان مرید حلبی؛  -9انجمن؛ 

بندی و  (. به فرض صحت این تقسیم501و  50۱: 593۱ارادتمند به حلبی )برای نمونه ر.ک: رجبی، 
شود پرسشی مهم در مورد   نمایی که از وضعیت دستۀ چهارم استنباط می با توجه به رویکرد متناقض

د صادقانه باور عنوان یک رویکر توان به چنین رویکردی به  گیرد: تا چه میزان می  دسته شکل می این
های امام بود و در عین حال ارادت به خط  مند و وفادار به اندیشه شود همزمان عالقه  داشت؟! آیا می

کردن میان خط امام و مشی شیخ محمود  فکری و شخصیت شیخ محمود حلبی داشت؟ آیا جمع
ام داشته و اسناد ای که شیخ حلبی با تفکر و مرام و شخصیت ام حلبی )با توجه به اختالفات عدیده

انکار نیست و نیز با توجه به حساسیت و بلکه مخالفت صریح امام با خط مشی انجمن(  آن قابل
کنند و حتی شاید موفق به تصدی مناصبی در ارکان   گونه عمل  پذیر است؟ کسانی که بدین   امکان

خواهند شد؟ آیا  های سیاسی به کدامین سو متمایل حاکمیت جمهوری اسالمی بشوند، در بزنگاه
دهند و یا انجمن را فدای انقالب خواهند کرد.   تفکر انجمنی را بر تفکر انقالبی ترجیح می

شدن جریان بهائیت و انجمن حجتیه و مجاهدین خلق در کنار دیگر معارضان انقالب در سال  جمع
در « من حجتیهافرادی از انج»دهنده و روشنگر نیست؟! عبدالکریم سروش به حضور  آیا هشدار 66

کند   جنبش سبز اشاره می -اصطالح به –دینداران در  کنار سکوالرهای فلسفی و دینداران و غیر
  (.5۱۱: 593۱)رجبی، 

مندی از دسترسی به مناصب و  چنین رویکردی )جمع میان امام و حلبی( آیا صرفاً برای بهره
های امام  نقالب از ریل اندیشهکردن ا ساز برای خارج بودن است و یا زمینه مواهبِ در قدرت

 خمینی؟!
 کنندگان این رویکرد چه باید کرد؟ و پرسش مهم اینکه: با اتخاذ

                                                           
اند به وجود  بسياری از کسانی که تجربۀ همراهی با تشکيالت انجمن حجتيه را در مقطعی از عمر خود داشته - 7
ای که تنها رقيب آنان در  گونه اند. به قوی در این انجمن اشاره کرده« دیسيپلين، نظم، تشکيالت و کار تشکيالتیِ»

 (.09: 7931این زمينه حزب توده بوده است )ر.ک: ميرزایی، 
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توانند در صورت ابراز عالقه به امام و انقالب به   این توجیه که اعضا و هواداران انجمن می
ود توجیه قابل مناصب مدیریتی گماشته شوند تا از توان و تجربه آنان در خدمت انقالب استفاده ش

رسد. با عنایت به پیشنهاد شیخ محمود حلبی در اوایل انقالب مبنی بر بکار گیری  قبولی به نظر نمی
توان گفت امام   (، می593۱:509نیروهای انجمن و سکوت امام در برابر این پیشنهاد ) ر.ک: رجبی،

 اند. ای برای به کار گیریِ این افراد در مناصب نظام نداشته خمینی عالقه

 و احتمال دگردیسی اعتقادی! ها انجمنی

بودن خطر و تهدیدِ رواج سبک زندگی و عالیق فرهنگ غربی و  با توجه به جدی
سکوالریستی در جامعۀ معاصر ایران چنانچه رویاروییِ فرهنگی در آیندۀ جامعۀ ایران میان افراد 

ه مشی و مرام سکوالریستی از سوی مندان ب سو و عالقه متدین و باورمندان واقعی به اسالم از یک
سو قرار خواهند گرفت؟ آیا در چنان وضعیتی فعاالن و  ها در کدام دیگر شکل بگیرد، انجمنی

مدارانۀ خود را در حفظ ظواهر شرعی دنبال  های شریعت مریدان انجمن حجتیه همچنان دغدغه
رای برخی غریب باشد که خواهند کرد و یا دچار دگردیسی فکری و اعتقادی خواهند شد. شاید ب

ها نهایتاً و عمدتاً در جناح سکوالرها قرار خواهند گرفت؛ اما اگر قرار است  من بگویم انجمنی
نظر  گویی به چنین پرسشی باشد، چنین پاسخی چندان غریب نیست. به تاریخ راهنمای ما برای پاسخ

ترین طعمه  اری مسلک، مناسبعقالنی و صرفاً اخب های دینی غیر دهد جریان  من تاریخ نشان می
های ضد دینی و سکوالر خواهند بود. آنان حتی اگر در ظواهر همچنان خود را مقید به  برای جریان

مزد و مواجب  نظام بی عنوان پیاده های سکوالر و به ظواهر شرع نشان دهند، عمالً در خدمت جریان
نی بر مبانی دینی در وهلۀ اول انسان را آنان عمل خواهند کرد. فقر عقالنیت سیاسی و اجتماعیِ مبت

به لحاظ فکری به جدایی ساحت سیاست از دیانت خواهند کشاند )شبهۀ دینی( و چنانچه این روند 
طلبی هم همراه شود )شهوت عملی( این روندِ جدایی سرعت خواهد گرفت.  با روحیۀ عافیت

ر در قبل از انقالب هم سابقه دارد، ای از این دست افراد است. این ام سرنوشت مهدی خزعلی نمونه
های مارکسیستی سابقۀ حضور در انجمن حجتیه را  ای که بسیاری از پیوستگان به سازمان   گونه  به

مارکسیست شدند،  591۱بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در سال »داشتند و یا 
(. شیخ 90و  93: 5939)میرزایی،  «بودند ]از مدارس زیر نظر انجمن حجتیه[های مدرسه علوی  بچه

حیدر مصلحی )وزیر اطالعات دولت دهم( نیز از رویکرد سکوالریستی در نحوۀ آموزش در 
 (. 5۱0و593: 593۱کند )رجبی،   انتفاعی انجمن اظهار نارضایتی می مدارس غیر
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 حساس وضعيت

 فعالیت علنی تصور به خواهد نمی انجمن سو، یک از! رو هستیم روبه حساسی وضعیت با ما
 در را خود یها اندیشه گیرانه پی و جدیّت با البته و خاموش چراغ صورت به دهد  می ترجیح و کند
 دیگر، سوی از. دهد نفوذ بتواند که نهادی هر در را خود عوامل و رسوخ بتواند که کجا هر

 چنین زیرا کنند؛ مقابله انجمن با علنی صورت به خواهند نمی اسالمی نظام امنیتی ورزان سیاست
 بهها  انجمنی متشرع ظاهر که این است دالیل از یکی. دانند نمی مصلحت به دالیلی به بنا راای  مقابله

 گویا که کند  می ایجاد جامعه افراد متدین میان در را ذهنیت این آنها با مقابله که است ای   گونه 
 از تقلید هم علما و مراجع از برخی حتی متأسفانه. دارد مشکل تدیّن و تشرَّع با اسالمی جمهوری

 شدن جا به جا بهها  ای حجتیه تفکر با پرهیاهو و علنی مقابلۀ اینکه دیگر دلیل! پذیرند آسیب جنبه این
 و توان همۀ از است قرار که ای جامعه. شد منجر خواهد جامعه اجتماعی و فکری بستر درها  اولویت
 صورت در شود؛ مند بهره جهانی استکبار افزون روز یها تهدید با مقابله جهت در خود ظرفیت

 در را خود قابلیت از مهمی بخش انجمنی، ضد و انجمنی منازعۀ قبیل از منازعاتی در فروغلتیدن
 اعتقادیِ مبانی از بسیاری که آنجایی از اینکه، دیگر دلیل .داد خواهد هدر به داخلی منازعات
 به اهتمام نظیر) دارد همپوشانی اسالمی جمهوری نظام اعتقادی مبانی با ها ای حجتیه شدۀ اعالم

 و نسنجیده مبارزۀگونه  هر( انتظار و مهدویت موضوع محوریت و جامعه شرعی بندی صورت
 مبانی که معنا بدین باشد؛ داشته معکوس نتایج تواند  می ها، ای حجتیه های آموزه با گرایانه ابطال

 ای ناسنجیده مقابلۀ و مبارزه چنین رهگذر از تواند  می نیز اسالمی جمهوری نظام فکری و اعتقادی
 .شود ناپذیری جبران خسارات و لطمات دچار
 اسالمی جمهوری نظام( دیگر دالیلی به بنا شاید و) دالیل این به رسد می نظر به حال هر به
 و علنی موضوع یک عنوان به آن با مقابلۀ و حجتیه انجمن موضوعکردن  برجسته به مایل چندان
 یها بندی زاویه به توجه با اینکه آن و دارد وجود مهم نکتۀ یک صورت، هر در اما نیست؛ فراگیر
 اسالمی انقالب معمار عنوان به خمینی امام تفکر نحوۀ و ها انجمنی تفکر نحوۀ میان که جدی بسیار
 تفکر تهدیدهای منظر از اسالمی انقالب و تمدن آتیۀ موضوع به نسبت توان نمی دارد، وجود
 شدن خیال بی و است بحث یکها  انجمنی با مقابله نکردن برجسته. موضعی اتخاذ نکرد ،ها انجمنی
 شوند؛ انگاشته یکسان نباید و توانند نمی موضوع دو این. دیگر بحثیها  انجمنی یها فعالیت به نسبت
 است، سیاسی خرد و مصلحت لوازم ازها  انجمنی با مقابله نکردن برجسته که میزان همان به
 باید چه پس. بود خواهد سیاسی حماقت از بارزی نمونۀ آنان یها فعالیت از غفلت و شدن خیال بی

 !کرد؟
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 مبارزۀ: شود  می بندی صورتگونه  این عبارت ترین کوتاه در کنم  می توصیه من که راهبردی
 از استفاده قانونی ممنوعیت) ها حوزه همۀ در کشور مدیریتی کالن یها تصدی به محدود سلبیِ

 روشنگریِ ضمن، در و( کالن مدیریتی مناصب تصدی در انجمن مشیِ هواداران و اعضا خدمات
 نگاه های تفاوت ظرایفِ حکیمانۀ تبیین) ها ای حجتیه فکری انحرافات مورد در فراگیر ایجابیِ
 از علنی بردن نام بدون سیاسی و اعتقادی مختلف مقوالت بهها  ای حجتیه نگاه و اسالمی انقالب
 و کرد می عمل آن طبق بر هم خمینی امام حضرت که است روشی همان این(. حجتیه انجمن تابلو
 به نسبت اسالمی، نظام مدیریتی بدنۀ به انجمنی یها اندیشه و افراد نفوذ مقابل در حساسیت ضمن
 فرمود.  می روشنگری اسالمی انقالب اصیل خط با آنان های دیدگاه تفاوت

 !است آن ای توده قوّت نقطۀ همان ای تفکر حجتيه نخبگانی ضعفِ

توان در دو ساحت حداکثری و حداقلی ردیابی کرد. منظور از ساحت   ای را می تفکر حجتیه
مدارانۀ آنها باعث  حداکثری آن دستۀ کثیر از تودۀ مردم است که تعلقات متدینانه و شریعت

های دینی و  واره پذیر باشند. این تودۀ متدین را عادت ای آسیب افکار حجتیهشود نسبت به نفوذ   می
شان طعمۀ مناسبی برای رسوخ انحرافات فکری انجمنی حجتیه  تعلقات بازنیندیشیدۀ مذهبیِ

های صرفاً عاطفی نسبت به مظاهر و مفاهیم دینی موجبات  اندیشی و عادت سازد. سطحی می
کند؛ اما منظور از ساحت  ها فراهم می ای ابر شعارهای متظاهرانۀ حجتیهپذیریِ اینان را در بر آسیب

هایی از  توان رگه  چند می ای هستند که هر حداقلی، سران و زعمای انجمن حجتیه و تفکر حجتیه
استضعاف عقلی را در شخصیت آنان رصد کرد؛ اما به موازات این استضعاف عقلی، نوعی از 

ای در این  شود. تفکر حجتیه های آنان مشاهده می ها و رفتار م در گفتاراستکبار اخالقی و معرفتی ه
هایِ فرهنگی و  گذاری واسطۀ هدف ضرر نیست؛ به افراد صرفاً یک تعلق و عاطفۀ مذهبی خام و بی

اجتماعی و تمایل به ظهور و بروز تدریجی در سطح نخبگان جامعه، نوعی رهیافت آگاهانه و 
کند که بنا به دالیل   نوع خاصی از معرفت و رفتار دینی را نمایندگی میدهیِ  عامدانه برای شکل

تواند پیامدهای مخربی برای استحکام عقلی، سیاسی و اعتقادی جامعۀ ایرانی به همراه   متعددی می
 اتکای و دینی عقالنیت ضعف ای، ساحتِ حداقلیِ تفکرِ حجتیه ضعفِ نقطۀ من باور داشته باشد. به

 جامعه بدنۀ با که هنگامی ساحت حداقلی، ضعف نقطه این. است مذهبی گری یاخبار به صرف
های  واره دلیل عادت به نیز متدینین تودۀ زیرا شود؛ می تبدیل آن قوّت نقطۀ به شود  می رو روبه

 به چه دهند؛  می ترجیح دینی عقالنیت بر را دینی گری اخباری شان، عمدتاً بازنیندیشیدۀ مذهبیِ
 بدنۀ در تعقل ضعف دلیل به چه و اخباری رویکرد در امورکردن  بندی صورت سهولتِ دلیل

 بر تمرکز با باید هم انجمن مرام و مشی با رویارویی رو، این از. ایرانی مسلمان جامعۀ اجتماعی
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 شود: انجام موازی خط دو باید در رویارویی این. شود دهی سامانها  ضعف همین
 وضعیت در نمایندگان آن دادن قرار طریق از ای حداقلیِ تفکر حجتیهساحت  با رویارویی _
 5دینی عقالنیت انتقادهای برابر در خود از دفاع

 دادن نشان طریق ای از شدن به تفکر حجتیه متدینینِ در معرض خطر آلوده جامعۀ با رویارویی _
 7جامعه در انتقادی تعقل قدرت تقویت و دین به اخباری رویکرد یها ضعف

 گيری نتيجه

های  کردن اذهان به یکی از چالش این مقاله بیش از هر چیز در صدد طرح مسأله و معطوف
عنوان دو خط موازی ارائه شد، عمالً  روی آتیۀ تمدنیِ انقالب اسالمی بود. آنچه که به پیش
ه طلبد ک شود؛ ولی اهمیت مسأله می  گیری مقدماتی من از بررسی این موضوع تلقی می نتیجه

دهم بر خالف رسم   های بیشتری در این مورد انجام شود؛ بنابراین، ترجیح می ها و تحلیل پژوهش
 ۱گیری فرازی از سخنان امام خمینی را در تاریخ  متعارف در این بخش پایانیِ مقاله به جای نتیجه

 عنوان روشنگر راه ارائه کنم:  را به 5913 تیرماه
 تر مسلمان شما از و کنند  می اسالمیت ادعای گاهی... بانقال از بعد که ییها گروه این»
 را خودشان گاهی و شوند  می تر انقالبی شما از و کنند  بودن می انقالبی ادعای گاهی و شوند  می

 اینها عُرضه که معنا آن به نه. ما انقالب برای از است خطری یک این... دانند  می انقالب مؤسس
 زحمت ایجاد که معنا آن به لکن برگردانند؛ را انقالب این و بکنند مثبتی کار یک که باشند داشته
 از ببینید کنید مالحظه شما من اعمال به وقتی لکن...  اسالم بگویم هی من است ممکن. ... بکنند
 برای که اینهایی از نخورد گول که ملت این باشد داشته توجه باید...  ام کرده مخالفت من اول
 عمل در آیا اسالم، گویند  می که اینهایی ببینند. چیست اعمالشان ببینند. زنند  می سینه دارند اسالم
 اسالم ببرند بین از خواهند  می اسالم اسم با که هستند ییها سنگربندی یک یا هستند طوری این هم
 این متوجه که هم اشخاص بعض االسف مع. کنند  می چه نخوریم. ببینیم گول ما اسم با باید... را

                                                           
 آلوده نهادها این خود که شرطی به البته هاست؛ دانشگاه و ها حوزه نظير فرهنگی و علمی نهادهای وظيفۀ این - 7
 نباشند! ای حجتيه تفکر ویروس به
 مدارس امر در ای حجتيه تفکر گذاری سرمایه. است ای رسانه و آموزشی نهادهای وظيفۀ همه از بيش امر این - 2

 داشته دردناکی عواقب تواند می امر این از اسالمی انقالب فرهنگی جبهۀ غفلت که دارد آن از نشان انتفاعی غير
پذیری مدارس از نظر خطر نفوذ افراد و افکار انجمن حجتيه در آنها برای نمونه ر.ک: مجلۀ  باشد. )برای آسيب

( . برای 43-49انجمن حجتيه. صصهای  ای با عنوان: مدارس مذهبی، کمپ . مقاله7930، پایيز 14روشنا، شمارۀ 
(: 7930یک تحقيق مفصل راجع به مدرسه علوی و ارتباط آن با انجمن حجتيه ر.ک: اکبری آهنگر و دیگران )

 ای، تهران. انتشارات سوره مهر. حجتيه مروری به تاریخچه و تفکرات جریانات شبه
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 بکشیم را این زحمت باید مدتی... اینها کردند از طرفداری که بیند می آدم وقت یک نیستند مسائل
 .اسالم ضد باطنش ولی است؛ اسالمی چهرۀ چهره... بفهمانیم مردم به را این دوم چهرۀ آن که

 .(57صحیفه امام، ج) «است اینها مشکل شناخت

 

 منابع

 امام. صحیفۀ -

 تفکرات و تاریخچه به (: مروری5939)  اهلل راسل روحو مهدی  ،مسائلی؛ رضا ،اکبری آهنگر -
 .مهر سوره انتشارات تهران: ای، حجتیه شبه جریانات

، تهران: 5970-5919های مذهبی سیاسی ایران سالهای  ها و سازمان ان(: جری5969جعفریان، رسول ) -
 مرکز اسناد انقالب اسالمی.

 (: نقد و بررسی انجمن حجتیه، تهران: کانون اندیشه جوان.5931) آرش  رجبی، -

(: جستاری تاریخی پیرامون تکثرگرایی در جریان اسالمی و پیدایش راست و 5935شادلو، عباس ) -
 ، تهران: وزراء.5990-60چپ مذهبی 

 (: کژراهه خاطراتی از حزب توده، تهران: امیرکبیر. 5999طبری، احسان ) -

 دوست، تهران: نشر هنوز. (: سرشت شرَّ، ترجمۀ بهاره رها593۱کوئن، دارل )  -

 (: از انجمن حجتیه تا سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، تهران: نشر کویر.5939میرزایی، حسین ) -

(: سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی، ترجمۀ عباس کاشف و 5961نیچه، فردریش ) -
 روز.  و پژوهش فرزانابوتراب سهراب، تهران: نشر 

 

https://taaghche.ir/author/14867/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://taaghche.ir/author/14867/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://taaghche.ir/author/14870/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%DB%8C
https://taaghche.ir/author/14871/%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
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تحول در نظام آموزشی اولین گام در 

 سازی و تولید علم )مطالعۀ موردی فلسفه( تمدن

 7زاده اميراحسان کرباسی

 چکيده

سازی و توليد علم ناچار باید با تحول در آموزش علوم آغاز کرد. فلسفه نيز یکی  تمدنبرای 
های مهم علوم انسانی است که همواره نقشی اساسی در توليد و پيشرفت علم داشته  از شاخه

کند. ادعای محوری  های ایران را بررسی می است. این مقاله نظام آموزشی فلسفه در دانشگاه
اسالمی ـ  ن است که نظام آموزش فلسفه نه ریشه در سنّت آموزش فلسفۀ ایرانیمقالۀ حاضر ای

دارد. در ادامۀ مقاله به بررسی  های غربی دارد و نه با معيارهای آموزش فلسفه در دانشگاه
های درسی و گسست ارتباطی  های اساسی نظام آموزشی در حوزۀ دروس، تدوین کتاب کاستی

المللی نيز بررسی شده است. جایگاهی  و جایگاه ایران در عرصۀ بينفلسفه و علوم پرداخته شده 
رفت است که چيزی  شأن کشورمان نيست. سخن آخر مقاله اشاره به راه برون وجه در هيچ که به

  جز تحول بنيادی در نظام آموزشی نيست.

 پيشرفت، فلسفه، نظام دانشگاهی. :کليدواژه

 

 سازی  مدنتحول در نظام آموزشی اولين گام در ت

کدام محقق ایرانی است که مخالف تولید علم باشد یا از باالرفتن سطح علمی کشور در جامعۀ 
گیرد و تا شرایطی بر جامعه عموماً  خود صورت نمی خودیِ جهانی خوشحال نشود؟ اما تولید علم به

                                                           
 email: Amir_karbasi@yahoo.comاستادیار فلسفۀ دانشکده ادبيات، دانشگاه اصفهان:  7
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م از پیشروان پذیر نیست. ایران در دوران طالیی اسال و بر جامعۀ علمی خصوصاً حاکم نشود، امکان
توان دوباره  تولید علم بوده است؛ اما پرسش این است که چرا پس از گذشت تقریباً هزار سال نمی

به دوران اوج و شکوفایی بازگشت. پاسخ به این پرسش البته کاری ساده نیست و هر پاسخی که 
کند، قطعاً  ماندگی و سترونی جامعۀ علمی امروزۀ ایران معرفی تنها یک عامل را مسئول عقب

گویی به این پرسش نیست. بازبینی در نحوۀ آموزش  دنبال پاسخ انگارانه است. این مقاله به ساده
های ساختن تمدن نوین اسالمی است. اگر قرار است تمدنی  شرط تفکر و فلسفیدن، یکی از پیش

بی انتقادی جامعۀ نظرِ نگارنده بهتر است ما دانشگاهیان در قدم اول به ارزیا نوین عرضه کنیم، به
علمی کنونی بپردازیم. از آن رو که چنین کاری بسیار خطیر و دشوار است، باید این ارزیابی کلی 

های جزئی فروکاست؛ بدین معنا که متخصصان هر رشته با نگاهی انتقادی به وضعیت  را به ارزیابی
کردن آنها  برطرف آمورزش و پژوهش در رشتۀ خود عیوب نظام دانشگاهی را آشکار کنند و در

 بکوشند.
های  مثابۀ یکی از رشته این مقاله تالشی است برای بررسی عیوب و نقایص در حوزۀ فلسفه به

ترین فالسفۀ جهان از این سرزمین برخاستند؛ اما خبری از تکاپوی  علوم انسانی. زمانی بزرگ
ترین عوامل  ز مهمفلسفی و زایایی این حوزه از تفکر در ایران امروز نیست. قطعاً یکی ا

 (.5937 کژکارکردی نظام آموزشی فلسفۀ دانشگاهی است )فاضلی،
رشته در قرن نوزدهم و اوایل قرن این  کارکردهایی که»گوید:  ( در این زمینه می5937فاضلی )

علوم  ۀویژه در حوز ها به اندک به کژکارکرد تغییر شکل یافت. رشته اندک ،بیستم پیدا کرده بود
ها در کنار فقدان  شدن رشته کرد خود را از دست دادند و ناکارآمد شدند. کژکارکردیانسانی کار

 «ها را به واحدهایی بوروکراتیک بدل کرد خصوص در کشورهای غیرغربی، رشته علمی به ۀتوسع
 )همان(.

فلسفه در ایران به واحدی  ۀفلسفه درست است. رشت ۀدربارۀ رشتکم  دستِ ،این قضاوت
گرا و  اجتماع ندارد. فیلسوفان ما مصرف ۀثیری در بدنأسازمانی و اداری مبدل شده است و ت

توان این وضعیت را بهبود بخشید؟ آیا  المللی فلسفه ارتباطی ندارند. آیا می بین ۀاند و با جامع سترون
 فلسفه معنادار است؟  ۀپیشرفت و تولید در حوز

 ؟پیشرفت در این رشته به چه معناست :برانگیز در فلسفه این است که های چالش سشیکی از پر
تر است. یکی از معیارها، کاربرد  مراتب ساده های دیگر علمی کاری به پاسخ به این پرسش در رشته

فته در آن کاررَ علمی به ۀهای بر مبنای نظری بینی عملی نظریات علمی است. معیار دیگر، دقت پیش
کافیست به  ،است. اگر بخواهیم فیزیک ارسطویی را با فیزیک نیوتنی مقایسه کنیم حوزه

کاربردهای عملی فیزیک نیوتنی نگاهی اجمالی بیندازیم. کمتر کسی است که فیزیک ارسطویی 
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 بداند.  یتر از فیزیک نیوتن را پیشرفته
 تر است؟ اصوالً یشرفتهارسطو یا حکمت متعالیه پ ۀهیوم از فلسف ۀتوان گفت فلسف اما آیا می

شود.  پرداخته نمی توان با هم مقایسه کرد؟ در این مقاله به این پرسش های فلسفی را چگونه می نظام
شاید برای بسیاری از محققان  ،بر این طلبد. عالوه فرصت و مجالی دیگر می پرداختن به این پرسش،

توان از  جای آن می اما به ؛باشدفایده  هایی کاری عبث و بی پرداختن به چنین پرسش ،فلسفه
چنین پرسشی، یکی از  .دکرکارآمدی نظام دانشگاهی در تدریس و ترویج فلسفه پرسش 

علوم  ۀهای اولیه در راه تولید در حوز های مهم است که باید به آن پاسخ دهیم و از قدم پرسش
 آید. انسانی به شمار می

نقشی اساسی  ،های علمیه دارد. مدارس و حوزه ای بسیار طوالنی آموزش فلسفه در ایران سابقه
های دانشگاهی است. ابتدا  ترین رشته فلسفه نیز از قدیم ۀاند. رشت در ترویج و تدریس فلسفه داشته

ادبیات در سال  ۀسیس شد و با تشکیل دانشگاه تهران در دانشکدأدر دارالمعلمین ت 5739در سال 
شود.  های ما تدریس می فلسفه در دانشگاه ۀرشت سال است که 6۱دانشجو گرفت. اکنون  5959
سفانه آمار چندان أطوالنی تدریس این رشته است. مت ۀارزیابی کارنام ،ترین اقدامات مهم یکی از

 التحصیالن این رشته در اختیار نداریم.  دقیقی در تعداد فارغ
 ۱906. از این تعداد %میلیون نفر بوده است ۱ تقریباً ،تعداد دانشجویان 39-31در سال تحصیلی 

مشخص نیست چند درصد از این دانشجویان  دقیقاً .5کردند های علوم انسانی تحصیل می در رشته
فلسفه در مقطع  ۀخوانند. در همین سال ده دانشگاه دولتی اقدام به پذیرش دانشجو در رشت فلسفه می

قبولی در این  ۀآخرین رتب .7ندا فلسفه قبول شده ۀنفر در رشت 991اند و در مجموع  کارشناسی کرده
 .9بوده است 56699رشته در همین سال 

 آموزش  ۀنحو

غرب در  ۀتدریس فلسف ۀبیشتر به نحو ،غرب آشنایی بیشتری دارد ۀنویسنده با فلسف چون
 69مطلوب نیست. دروس تخصصی این رشته  کارشناسی اصالً ۀآموزش در دور .دانشگاه نظر دارد
اسالمی اختصاص  ۀواحد آن به تاریخ فلسف 6غرب و  ۀواحد آن به تاریخ فلسف 77واحد است که 

غرب یا اسالمی مواجه  ۀجالب این است که دانشجو در این دروس با متون اصلی فلسف ۀنکت .۱دارد
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های ایران  ده در سال اول دانشگاهش بهتر است دروس تدریس ،شود. برای درک بهتر وضعیت نمی
 فلسفه را با دانشگاه کمبریج مقایسه کنیم.  ۀدر رشت

های تخصصی او، تاریخ  شود. واحد دانشجوی ایرانی با دروس عمومی آشنا می ،در سال اول
بدون ارجاع به متون  شده معموالً سیتدر ۀاست. تاریخ فلسف 5اسالمی  ۀو فلسف 7و  5یونان  ۀفلسف

ل فلسفی بدون نگاه تاریخی ئهیچ درسی وجود ندارد که در آن مسا ،بر این ت. عالوهاصلی اس
 ۀکیدی بر نوشتن و نحوأهیچ تهمچنین مطرح شوند و دانشجو نگاهی عمومی به فلسفه پیدا کند. 

 نگارش یا خواندن متون فلسفی وجود ندارد.
 :وضوع زیر استدانشجو موظف به گذارندن پنج م ،در دانشگاه کمبریج در سال اول

 ؛ذهن ۀمتافیزیک و فلسف .5
 ؛سیاسی ۀاخالق و فلسف .7
 ؛معنا .9
آزادی  دکارت دربابِ مالتأت ۀ، رسالگوهای افالطونو گفتمنتخب متون فلسفی ) .۱

 (؛میل انقیاد زنانو 

 .های فلسفی روش .1
موضوع صحبت  بارۀکند. ابتدا استاد در تدریس نیز با تدریس فلسفه در ایران فرق می ۀنحو

هر هفته دانشجو موظف است پس از شنیدن سخنان استاد و خواندن متون  ،کند و پس از آن می
 بارۀای حضوری با استاد در ای را برای استاد بنویسد و در جلسه مقاله ،عنوان تکلیف به ،شده انتخاب

ریج و نفره در انگلستان فقط مختص دو دانشگاه کمب )این جلسات تک 5گو کندو آن گفت
های دیگر انگلستان نیز اغلب  هدر دانشگا. اکسفورد است و به جلسات راهنمایی مشهور است(

ها یا  کند و سمینار طور کلی بیان می های استاد که موضوع را به دروس دو قسمت دارند. سخنرانی
که  متنی ۀگو دربارو نفر( که در طی آن دانشجویان به بحث و گفت 50جلسات چندنفره )حداکثر 

 ۀهای علمی پردازند. این همان روش قدیمی تدریس در حوزه از پیش مشخص شده است می
پرداختند. البته این مباحثه در حضور  دانشجویان به مباحثه می ،خودمان است. پس از درس استاد
 گرفت. دانشجویان سطوح باالتر انجام می

ای دانشجویان سال اول فلسفه در برای نمونه برای تدریس درس مبانی فلسفه در انگلستان، بر
ر ب دانشجو عالوه ،خرآگیرد. در  ساعت سمینار )مباحثه( صورت می 55ساعت سخنرانی و  99قالب 

کلمه است. استاد مقاله را  5100ای فلسفی در حدود  هموظف به نوشتن مقال ،گذراندن امتحان
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سف أت ۀشود. مای س تکرار می. این کار در اغلب درو5گرداند کند و به دانشجو برمی تصحیح می
که در  در حالی است؛ های ما به فراموشی سپرده شده هت حوزوی در دانشگااست که این سنَّ

 شود. خوبی از آن استفاده می های غربی به دانشگاه
برای دانشجویان فلسفه در ایران وجود ندارد. نقص  طرفه اینجاست که درس مبانی فلسفه اصالً

طور کلی و  درسی دانشگاهی دانشجویان به ۀاساسی دیگر، نبودن درس تفکر انتقادی در برنام
 ۀهای انگلستان و آمریکا، برای دانشجویان دور هطور خاص است. در دانشگا دانشجویان فلسفه به

یرصوری یا عقل استدالل و یا تفکر نقادانه وجود درسی با عنوان منطق غ ،کارشناسی در سال اول
های استنتاجی و  های ملموس و کاربردی با انواع استدالل دارد. دانشجو در این درس، در قالب مثال
جلسه حل  50جلسه سخنرانی و  70 شود. این درس معموالً استقرایی و همچنین مغالطات آشنا می

شود. متون  ه میئبرای دانشجویان فلسفه ارا 7و 5منطق قدیم  . در ایران معموال7ًتمرین و سمینار دارد
غرب نیز  ۀرای تدریس آنها وجود ندارد و کالس حل تمرین نیز ندارند. دانشجویان فلسفبمناسبی 
آوردن آن  دست هدهند. تفکر انتقادی مهارتی است که با ب ای به دروس منطق نشان نمی عالقه
های بسیاری  اندیشید. کسب چنین مهارتی قابلیت انجام فعالیت صورت روشن و عقالنی هتواند ب می

کردن استدالل له یا  ها و مفاهیم متفاوت، اقامه فهم ارتباط منطقی بین ایده. را در پی خواهد داش
آوری  یابی در استدالل شده، تشخیص و عیب های ارائه علیه یک مسئله و ارزیابی قوت استدالل

های مرتبط با یک موضوع و تأمل انعکاسی بر روی باورها و  ربط ایده دیگران، بازشناسی اهمیت و
اما این مهارت در  ؛از جمله دستاوردهای تفکر انتقادی است ،آوریم نها میآتوجیهاتی که برای 

 آید.  دانشجویان ایرانی به وجود نمی

 های آموزشی کتاب

لیفی أهای ت کتاب غرب، کمبود ۀیکی دیگر از مشکالت جدی در تدریس و آموزش فلسف
اسالمی نیز  ۀفلسف ۀدرسی و آموزشی برای دانشجویان است. طرفه اینجاست که این کمبود در حوز

آنکه ایران از ابتدا مهد آموزش فلسفه بوده است و فیلسوفان ایرانی متون فارسی  باچشمگیر است. 
 ۀخوان و روان زیادی در فلسف اما امروزه متون خوش، 9اند زیبایی در فلسفه از خود به جای گذاشته

اسالمی چون فارابی،  ۀترین کارها گزینشی از متون فالسف اسالمی وجود ندارد. یکی از مهم
را و نظرات هیوم آسینا، شیخ اشراق و مالصدرا است. اگر دانشجوی غربی بخواهد تلخیصی از  ابن
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شناسید که  فارسی یا عربی را می اما کدام متن ؛منابع متعددی در اختیار دارد ،یا دکارت را بخواند
ل فلسفی در اختیار ئزواید در مسا و بدون حشو و صورت گزینشی سینا را به اختصاصی ابن یراآ

 دانشجو قرار دهد.
رو هستند. این متون دو  هغرب روب ۀفالسف بارۀدانشجویان فلسفه در غرب با متون متعددی در

های فلسفی است  شرح و بازسازی استدالل همراهِ بهگزینشی از متن اصلی  ،اول ۀدست :دسته هستند
شرحی تفصیلی از یکی از متون  ،دوم ۀدست ؛سازد که دانشجو را با متن اصلی فیلسوفان آشنا می

دسته وجود از این دو کدام  سفانه در زبان فارسی منابع مناسبی در هیچأکالسیک فلسفی است. مت
 .5ندارد

واحد زبان  51فلسفه  ۀآنکه در رشتبا  ی نیز مشکلی جدی است.های خارج البته ناآشنایی با زبان
انگلیسی( وجود دارد، دانشجویان در خواندن  زبانِ )شامل زبان عمومی، زبان تخصصی و متون به

ناآشنایی دانشجویان با زبان عربی است.  ،انگیزتر ترین متون فلسفی مشکل دارند. غم ابتدایی
 آموزش زبان خارجی در ایران بسیار ابتدایی و ناکارآمد است. 

 کارشناسی ترکيبی فلسفه

ها است. فلسفه با علوم انسانی  امکان ترکیب آن با سایر رشته ،های فلسفه یکی از جذابیت
با نام فلسفه، سیاست و اقتصاد  ای رشته ،هاست که در دانشگاه آکسفورد پیوندی وثیق دارد. سال

کارشناسی ترکیبی فلسفه با علوم  ،در کشوری مانند انگلستان ،بر همین اساس .7ایجاد شده است
هایی  ترکیب فلسفه با علوم طبیعی و ریاضی نیز جذاب است و رشته ،بر این دیگر وجود دارد. عالوه

 .9اند آمریکا طراحی شده در انگلستان و مانند ریاضیات و فلسفه یا فیزیک و فلسفه
توجه هستند. البته این وضعیت مخصوص  به علوم بی دانشجویان و استادان ایرانی فلسفه عموماً

در  5313های علوم انسانی نیز صادق است. در سال  سایر حوزه موردفلسفه نیست و در ۀبه رشت
میان  یهنگ اندیشه شکاففر در ادعا کرد که ۱دو فرهنگانگلستان، جان اسنو در کتابی با عنوان 

اند.  ها به دو قسمت تقسیم شده و به همین دلیل دانشگاهوجود دارد علوم طبیعی و علوم انسانی 
فریاد  .نوعی تخصص بود ،این تقسیم دو فرهنگ به وجود آمده است. منظور او از فرهنگ ۀدرنتیج
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صادق است. فیلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعی با علمای  علمی ایران کامالً ۀجامع مورداسنو در
کدام برای درک دنیای دیگری احساس  هیچ ؛ زیراای ندارند گوی سازندهو علم طبیعی هیچ گفت

نویسنده این گسست ارتباطی بیشتر ناشی از خودمحوری و غرور فلسفی  نظرِ کند. البته به نیاز نمی
 راند علوم است و بر سایر علوم حکم می ۀالمی، فلسفه ملکاس ۀاست. در نظر بسیاری از فالسف

های علوم، مانع برقراری ارتباط سازنده میان  این نگاه از باال به سایر رشته (.595: 1)مطهری، ج
 شود.  فلسفه و آنها می

اولی  فۀکردند و بعد به فلس ت اسالمی، ابتدا از طبیعیات و ریاضیات شروع میدر سنَّ
شد. امروزه خبری از  طبیعی و ریاضی آشنا می ئلنابراین دانشجوی فلسفه با مساپرداختند. ب می

آشنایی دانشجویان فلسفه با ریاضی و علوم نیست. مکرر شاهد ترس دانشجویان فلسفه از مباحث 
ای حاوی ریاضیات است.  ام. منطق جدید یکی از دروسی است که تا اندازه ریاضی و علمی بوده
 دهند.  به این درس روی خوش نشان نمی عموالًدانشجویان فلسفه م

و دانشجویان فلسفه در انگلستان و  دارند ریاضیات و منطق نقشی اساسی تحلیلیْ ۀت فلسفدر سنَّ
همواره میان گروه فلسفه  ،بر این شوند. عالوه کافی آشنا می ۀانداز آمریکا با منطق و مبانی ریاضی به

جالب  ۀهمایش و سمینار مشترک وجود دارد. نکت ای دیگر،ه های علمی در دانشکده هو سایر گرو
سال برای دانشجویان سال آخر  درمورد نظام آموزشی غرب، امکان تحصیل فلسفه برای یک

های  گوی میان دانشجویان رشتهو های علوم یا مهندسی است. چنین امکانی باعث گفت رشته
ی پزشکی در آمریکا که خود شود. برای نمونه، بعضی از دانشجویان متقاض مختلف می

گذرانند. در  فلسفه و تاریخ علم را می ۀسال یک ۀدور ،های علوم پایه هستند التحصیل در رشته فارغ
های دیگر از جمله ریاضی، فیزیک،  ههای فلسفه با گرو های آمریکا و اروپا، گروه دانشگاه
الق زیستی و اخالق پزشکی ریاضی، اخ ۀشناسی و پزشکی ارتباط دارند. دروسی مثل فلسف زیست

شوند. چنین فضایی  ای دارند و باعث تعامل فیلسوفان و دانشمندان علوم طبیعی می رشته ماهیت بین
 در ایران کمتر وجود دارد.

 التحصيالن بازار کار برای فارغ

التحصیالن  دانشگاهی، وجود بازار کار برای فارغ ۀیکی از عوامل پویایی و بالندگی یک رشت
فلسفه بازار کاری وجود ندارد. حتی  ۀالتحصیالن رشت آن است. در ایران برای فارغ

زند. در منابع آزمون  باز می فلسفه سر ۀالتحصیالن رشت وپرورش نیز از استخدام فارغ آموزش
های  ی نیست. آیا برای قضاوت مهارتقضاییه نیز خبری از متون فلسفی یا منطق ۀاستخدامی قوّ
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 5استداللی و تفکر نقادانه اهمیت ندارند؟
مراتب بهتر است. برای  فلسفه به ۀالتحصیالن رشت در آمریکا و انگلستان بازار کار برای فارغ

های مختلف  عنوان امکان نمونه در سایت دانشگاه مریلند برای دانشجویان فلسفه موارد زیر را به
 .7ده استکرار کار معرفی جذب در باز
  ؛قضاییه ۀحقوق و جذب در قوّ ۀامکان پذیرش در مدرس .5
  ؛امکان جذب در مدارس پزشکی و علوم سالمت .7
  ؛محیط زیست یا اخالق فناوری ۀهای دولتی مربوط به ادار امکان جذب در شغل .9

استاری و هایی نظیر تحلیل بازار، مدیریت، نشر و ویر امکان جذب در بازار سرمایه در شغل
 ؛نگاری هروزنام

 .وری اطالعات و علوم کامپیوتراامکان جذب در بازار فن
ت و جسارت الزم برای ورد ئشود و جر دانشجوی فلسفه در غرب با ذهنی انتقادی تربیت می

االصول دارد. بسیاری از دانشجویان کارشناسی فلسفه بعد از تحصیل به تحصیل  به هر زمینه را علی
پردازند و یا در شغلهایی که به ظاهر هیچ ربطی به فلسفه ندارد مشغول به کار  یگر میهای د در رشته

 شوند. می

 جهانی  عۀدانشگاهی و جام ۀفلسف

های  پژوهش معموالً چونالمللی بسیار ناچیز است و  بین ۀمشارکت فلسفی ایران در عرص 
ناتوانی دانشگاهیان در نوشتن  دلیلِ به ،شود های انگلیسی، آلمانی و فرانسه چاپ می زبان فلسفی به

المللی وجود ندارد. طرفه  بین ۀمشارکت چندانی در حوز عمالً ،های بیگانه مطالب فلسفی به زبان
های مطالعات اسالمی و یا فلسفه و تاریخ علم اسالمی نیز همکاران  اینجاست که در حوزه

 هی بیندازیم.اند. اجازه دهید به آمار نگا دانشگاهی کوتاهی بسیار کرده

                                                           
7
 www.e-estekhdam.com/استخدام-های-آزمون-برای-مطالعاتی-منابع 

2
 www.philosophy.umd.edu/undergraduate/careers 
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د. ایران در مقایسه با ترکیه و کرتوان جایگاه نامناسب ایران را درک  با نگاهی به نمودار باال می
برخالف جریان رشد علمی کشور، در فلسفه خبری  عملکرد بدتری داشته است. جنوبی ۀحتی کر

امارات توان با  میوبیش  کم را نیست. وضعیت پژوهشی دانشگاهی در فلسفه از رشد پژوهشی
 شدنی طور متوسط در علوم با امارت مقایسه در حالی که فاصلۀ علمی ایران به مقایسه کرد؛متحده 

 .7است( 13میانگین علوم امارات  ۀو رتب 59میانگین علوم ایران  ۀنیست )رتب

 بندی جمع

تولید و  داشتن به چشم ،تا زمانی که تحولی بنیادین در نظام آموزشی فلسفه صورت نگیرد
 ،اند سازی ایفا کرده نقشی اساسی در تمدن ،پیشرفت در فلسفه ناممکن است. اگر فلسفه و تفکر

 ۀشود. تا روحی برای ساختن تمدن نوین نیازی جدی به تحول در نظام آموزشی فلسفه احساس می
داری، ا انتقادی در دانشجویان و استادان فلسفه شکل نگیرد، نظام دانشگاهی ما در این رشتهْ

نگر  انگیزه، سطحی ها خواهد بود و به تکثیر دانشجویانی بی بدون ارتباط با سایر رشته و کننده هخست
 دهد. نگاه انتقادی ادامه می بدونِو 

                                                           
گرفته  ارزیابی پژوهش آکادميک فلسفه در ایران در مقایسه با جهان بارۀمی درئصا دکتر امير ۀن جدول از مقالای 7

 .شده است
www.farhangemrooz.com/news 

2
 ر.ک منبع پيشين  
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 منابع 

 ها کتاب

 نی تهران: هوسرل در متن آثارش، :(5935) مرشیدیان، عبدالکری. 
 ققنوس تهران: دکارت،مالت أت مالتی دربابِأت :(5963)  شهرآیینی، مصطفی. 
 ،کتاب جهان، نقد با مقایسه در ایران در فلسفه آکادمیک پژوهش (: ارزیابی5939)  امیر صائمی 

 .۱ و 9 شمارۀ اول، سال ، 5939 زمستان و پاییز عرفان، فلسفه کالم
 ( ،مجموعه آثار، جلد 596۱مطهری ، مرتضی )تهران: صدرا.1 ، 

 Bird, A (9000): Thomas Kuhn, Chesham: Acumen and Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 
 Cahn, Steven (9093): Teaching Philosophy: A Guide, Routledge. 

 ها مقاله
 مطالعات  ،های دانشگاهی: کارکردها، کژکارکردها و تحوالت رشته :(5937اهلل ) فاضلی، نعمت

  .5 رۀشما، ششم زمستان ۀدور ،نیای در علوم انسا هرشت میان
 Chalmers ) 9091): Why Isn't There More Progress in Philosophy, Philosophy 10 

(9):8-89. 
 Nudle (9090): Is There Progress in Philosophy? Principia: An International Journal of 

Epistemology 1 (9):949-919. 
 



 519 / وم سیاستهای...الش های کشور با هدف تحقق بند دموفقیت ها و چبررسی 

 

31 

 با هدف کشور های چالش و ها موفقیت بررسی

 مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست دوم بند تحقق

 7اميرعلی کریمی

 2علی ملکی 

 9اسماعيل عبدی 

 چکيده 

 دوم بند تحقق با هدف کشور های چالش و ها موفقيت ارزیابی و بررسی به مقالۀ حاضر
بنيان و نظام ملی  دانش اقتصاد کلی موضوع دو پردازد. مقاومتی می اقتصاد کلی های سياست

بنيان  تنيدگی مفاهيم اقتصاد دانش سبب درهم به .نوآوری، بخش اصلی بند مذکور را دربر دارند
صورت یکپارچه بررسی و درمجموع  این دو مفهوم مهم به ،و نظام ملی نوآوری، در این پژوهش

بنيان و نظام ملی  شاخص خروجی برای ارزیابی اقتصاد دانش دسته 2دسته شاخص ورودی و  9
نوآوری در کشور شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد وضعيت کشور در دستۀ 

های  نسبتاً مناسب و در دستۀ شاخص ،انسانی و خلق دانش منابع عالی، های آموزش شاخص
 و کالن، حکمرانی اقتصاد نهادی، محيط ها، زیرساخت مالی، منابع و پرورش، آموزش 

 ریزی بسيار بهتری است. بنيان نيازمند برنامه دانش اقتصاد دستاوردهای
 بنيان، نظام ملی نوآوری های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بند دوم سياست:  ها کليدواژه

 مقدمه

 قانون 550 اصل یک بند اساس بر 73/55/5937های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ  سیاست

                                                           
 a.Karimi@sharif.eduپژوهشگر پژوهشکدۀ سياستگذاری دانشگاه صنعتی شریف؛  .7
  A.maleki@sharif.edu عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شریف؛ .2

  abdi@sharif.edu شریف؛ صنعتی دانشگاه سياستگذاری پژوهشکدۀ پژوهشگر .9

mailto:a.Karimi@sharif.edu
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د. این شمقام معظم رهبری ابالغ  ازسوینظام،  مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از اساسی، پس
 ۀگیرد. در مقال های مختلف اقتصادی را در برمی بند تشکیل شده است و حوزه 7۱ها از  سیاست
اقتصاد  های کلی شود. متن بند دوم سیاست ها پرداخته می ز این سیاستابه بررسی بند دوم  ،حاضر

 علمی جامع نقشه اجرای و سازی پیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازی» مقاومتی بدین شرح است:
 و تولید سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه یارتقا رایب نوآوری ملی نظام ساماندهی و کشور

« منطقه در بنیان دانش اقتصاد اول ۀرتب به دستیابی و بنیان دانش خدمات و محصوالت صادرات
 (.5937)سایت اینترنتی دفتر مقام معظم رهبری، 

های کلی اقتصاد  بند دوم سیاست ۀمای ها نمایان است، جان طور که از متن سیاست همان
توجه به اهمیت دهد  خوبی نشان می بنیان است. محتوای بند دوم به مقاومتی، موضوع اقتصاد دانش

توجهی افزایش  گذاران کشور ما نیز به شکل قابل ستدانش برای رشد اقتصادی پایدار، در بین سیا
بنیان، تعاریف مختلفی بیان چه بیشتر اقتصاد دانش تبیین هر برایالمللی، های بینیافته است. سازمان

-اقتصاد دانش» کند:گونه تعریف می بنیان را ایناقتصاد دانش ،طور مثال بانک جهانی به ؛اند کرده

کند و با استفاده از فناوری، ابزارهای تحلیل و هوش خام استفاده می ۀمادعنوان  بنیان از داده به
کند و از این طریق موجب رشد وکارها تبدیل می بشری، آن را به مواردی کاربردی برای کسب

 (.51:7009)مؤسسه بانک جهانی،  «شودوری میاقتصادی و بهره
-گونه تعریف می بنیان را ایناقتصاد دانش، 5توسعه و اقتصادی همکاری عالوه بر این سازمان

 اطالعات و دانش کاربرد و توزیع و تولید اساس بر که است اقتصادی بنیان دانش اقتصاد» کند:
. گیرد می قرار خاص توجه مورد پایه دانش صنایع و دانش در گذاری سرمایه واست  گرفته شکل
 نوآوری و ابداع به گذاریسرمایه از باالیی سطح هاآن در که است صنایعی بنیان دانش صنایع

 از کار نیروی و شوند می مصرف باالیی شدت با شده کسب های وریفنا و یابد می اختصاص
 (.9: 5339)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، « است برخوردار عالی تحصیالت

بنیان را چنین نیز اقتصاد دانش 7آرام اقیانوس آسیاـ اقتصادی همکاری مجمع اقتصادی کمیتۀ 
 و عامل دانش کاربرد و توزیع و تولید آن در که است اقتصادی بنیان دانش اقتصاد» د:کن تبیین می
 اقتصاد تعریف، این طبق. است صنایع ۀهم در اشتغال و ثروت تولید و اقتصادی رشد اصلی محرک
 دراین بلکه ؛نیست باالمتکی وریفنابا صنایع از تعدادی به تنها ،ثروت تولید و رشد برای بنیان دانش
 (.9:  7000کمیته اقتصادی اپک، «)کنند می استفاده ازدانش فراخورنیازخود به صنایع ۀهم اقتصاد

فناوری و نوآوری  ۀبنیان بر پایشود، اقتصاد دانشطور که از تعاریف فوق دریافت میهمان

                                                           
7. The Organisation for Economic Co-operation and Development 

2. Asia-Pacific Economic Cooperation 
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 بنیاندستیابی به اقتصاد دانش جمله ایران، برای کشورهای مختلف جهان از ؛ بنابراین،قرار دارد
 فناوری و نوآوری هستند. هر چند که در ایران، وجود اقتصاد مبتنی بر منابع خصوصاً ۀدنبال توسع به

بنیان و تولید ثروت از دانش، با تأخیر زمانی زیادی  نفت سبب شد تا مباحث مربوط به اقتصاد دانش
رفته از جایگاه  بنیان رفته اخیر اقتصاد دانش ۀحال در ده ولی با این  ؛توجه قرار گیرد مورد
های کلی ابالغ سیاست ،شود. عالوه بر این توجهی در مجامع مختلف علمی برخودار می قابل

فعان مختلف به اقتصاد ن اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، سبب شد تا توجه و اهتمام ذی
 د. شوافزون  بنیان دانش

کامالً به هم پیوسته  بنیان و نظام ملی نوآوری اد دانشکشور در اقتص بررسی و ارزیابی وضعیت
های  شود تا موضوعات مهم بند دوم سیاست سنجش این دو مفهوم مهم سبب می ؛ بنابراین،است

 ارتقای منظور به نوآوری ملی نظام بنیان، ساماندهی دانش اقتصاد کلی اقتصاد مقاومتی مانند پیشتازی
 دستیابی و بنیان دانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه

 د.شومنطقه ارزیابی  در بنیان دانش اقتصاد اول رتبۀ به
بنیان و نظام  های سنجش اقتصاد دانش برای انجام این مهم، در پژوهش حاضر ابتدا انواع روش 

های مناسب  ه، انواع شاخصد. در ادامشجامع تعیین  الگویملی نوآوری سنجش و سپس یک 
تا از این  شدبررسی  یت ایران در چندین سال گذشتهآوری و وضع ، از منابع مختلف جمعالگو

 پژوهش د. درشوبنیان و نظام ملی نوآوری کشور تبیین  طریق نمای روشنی از وضعیت اقتصاد دانش
 ۀحوز خبرگان با ساختاریافته نیمه ۀمصاحب از استفاده با ی،کمّ های شاخص بررسی بر عالوه حاضر
 .شد کشور بحث وضعیت ، دربارۀبنیان دانش اقتصاد

 مبانی نظری

از  دیبارا  بنیان ی و اقتصاد دانشنوآور گذاریاستیاهداف س معتقدند پژوهشگراناز  یاریبس
برد.  یبتوان به مشکالت پ ها نظریه قیطروجود ندارد تا تنها از یو راه یافتمشکالت  یینظر شناسا

 ای ها لیتحل ها، یریگ مانند اندازه یاز منابع اطالعات مختلفیانواع  قیطرتوان از یمشکالت را م
 ییشناسا یبرا یمنابع اطالعات نیرگذارتریو تأث نیپرکاربردتر، نیتر . مهمیافت یقیمطالعات تطب
مانند  ،ممنظ یآمار یها ینوعاً از سر ها هستند. سنجها ه سنجه ،ینظام نوآور مشکالت در

 ای نوآورانه های پیمایش ای OECD یآمار یها یسر ایاسلو  یراهنما ۀیپا بر یالملل نیب یها سنجه
 فراهم نوآوری روندهای مورد در و ها شرکت پایۀ بر را تر جزئی اطالعات که آیند می دست به
 تیاهم دلیلبه این  ینوآورو  بنیان اقتصاد دانشسنجش  .(7059:970) محروم و صالح، کنند می
، یاز نوآور یبانیو پشت تیحما یبرا نینو یها استیس نیتدو برای راناگذاستیکه س دارد
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)آراندل،  دارند اجینقاط ضعف و قوت به آن احت کردن و مشخص یفعل یها استیس یابیارز
7005 :7۱9). 
عملکرد و  ،یشامل ورود ،ینوآور ۀمرحل 9تمام  بنیان، ی و اقتصاد دانشسنجش نوآور 
 لیتحل و  هیبر دانش را تجز یاقتصاد متک یها گفت جنبه توان یو م دهد یرا پوشش م یخروج

نشستن مرث تا به یمشتاق نوآور یشرکا یو توسعه، همکار قیتحق یها نهیشامل هز) دکن یم
فواید  (.7009) اسمیت و گالت،  ی(نوآور یندهایفرا موانعنوآورانه و  یندهایمحصوالت و فرا

 :است گونه نیابنیان و نظام ملی نوآوری  سنجش اقتصاد دانش
 کرد ییرا شناسا ندیعناصر فرا. 
  آشنا شد ینوآور یمل نظامبا نقاط قوت و ضعف. 
 یافت. یتر شفاف ریتصو فناوریعلم و  طیاز مح 
 افتی یآگاه ازیتوسعه و لزوم انجام اصالحات مورد ن یها استیس یاز اثربخش. 
 کرد. هیته یمناسب یها استیس یاز نوآور تیو حما یفناور ۀتوسع یراب 
 کرد. سهیکشورها مقا گریبا د یقیعملکرد کشور را با انجام مطالعات تطب 

بعد  دو یبر رو شتریب ینوآور و نظام ملی بنیان اقتصاد دانش سنجش یها تا به امروز شاخص
ها اند. در واقع آن تمرکز داشته یو نوآور دیو استخراج دانش جد جادیا یعنی ،نوآورانه یها تیفعال
ارزش  جادیهستند که همان ا یاز نوآور دهندگان اتیو مال گذاراناستیس یدنبال هدف اصل به

 یچارچوب ذهن ینوآور یخط یها الگواز  یاری. در بساند فتهگر دهیو رفع مشکالت را ناد است
 ندیمختلف در فرا یها یو خروج ها یورود نیب هیسو ارتباط چند کی که است گونه نیمد نظر ا
نام و عملکرد در علم و  ثبت ایمحصول  ۀو توسعه و توسع قیتحق یرو بر  نهیمانند هز ینوآور
 .ردیگ یرا در برم یمهندس

و نظام ملی  بنیان اقتصاد دانشاند که  برده یموضوع پ نیها به ا از دولت یاریامروزه بس
 ؛ بنابراین،است یدر بازار جهان یریپذ رقابت یو منبع اصل یاقتصاد ۀتوسع یاصل شرانیپ ،ینوآور

بنیان و نظام  اقتصاد دانشسنجش  یها برا دولت یاصل لیدل. کردباید به سنجش آن توجه بسیاری 
اتخاذ  یخود را گسترش دهند و اقدامات یها استیتا س خواهند یها ماست که آن نیا ینوآورملی 
 نینوآورانه به ا یها تیدر فعال یدولت یها . دخالتندینما عینوآورانه را تسر یها تیتا فعال کنند
الت یا مانند تحصی ینوآور ندیفرا یاز ابزارها یاریکه بس یاز ابزارها یاریدارد که بس تیاهم لیدل
 ازیدولت ن ؛ از این رو،هستند یاسیو مقررات س نیمانند وضع قوان ایهستند  یدولت ها رساختیزو 

)  و توسعه دهد ندک یابیارز یریگ اندازه یخود را با استفاده از ابزارها یاستیس یها دارد تا دخالت
 (. 7009اسمیت و گالت، 
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 ایو  یو دانشگاه یعلم ،یمؤسسات دولت لهیوس به ینوآورو  بنیان اقتصاد دانشقبالً سنجش 
با هم قابل  یسادگ به جیسنجش، نتا ۀوینبودن ش کسانیکه با توجه به  شد یانجام م یسنجمراکز آمار

ی ها داده یآور جمع ۀمختصر به سابق ینگاه(.599: 5961)طباطباییان و پاکزاد بناب،  نبودند سهیمقا
مربوط به  وصخص نیدر ا یها تالش نیاول دهد ینشان م ینوآور و نظام ملی بنیان اقتصاد دانش

 نیاول جادیمورد، به ا نی. ااست 5390و توسعه در سال  قیمربوط به تحق یها داده یآور جمع
، از این مورد (. به هر حال7007 ،)دفترچه راهنما شدمنجر  5397در سال  5یفراسکات یراهنما

تر است )مربوط  جوان اریاسلو بس یراهنمااز  ،ینوآور یها داده ریو تفس یآور لحاظ ارتباط با جمع
 5330تنها از سال  ینوآور یها داده یمنسجم برا یها دستورالعمل ،نیاست( و بنابرا 5337به سال 

 (.3: 705۱)آدم،  موجود بوده است
اشاره  ینوآور و نظام بنیان اقتصاد دانش شیمایها و پ در مورد داده دتریبه چند مورد جد حال

 نیاست. در ا یخط الگویو عبور از  7روزنبرگ ینوآور یا رهیزنج الگویمورد،  نی. اولشود یم
 ستهینگر ها تیمانند فعال یبه نوآور و بود ها ینسبت به ورود ها یخروج یبر رو دیتأک شتریب الگو
که  بود 9ها نیتریشومپ دگاهیاز د یجیو حرکت تدر بودن نو ۀشد مفهوم اصالح ین مورد،دوم .شد یم

 نیا ۀدر ادام .است یجیتدر یها ینوآور یبر رو آن دیتأک شتریبزیرا  ؛را به لرزه درآورد قبلی نظام
فناورانه ریغ یدر جهت نوآور یاز نوآور تر عیبه سمت درک وس یریگ جهت کیموضوع 

 ؛و توسعه است قیاز تحق ریغ ییها یسمت ورود تمرکز به رییتغ ،مورد سوم وجود آمده است. به
 یبرا دیجد یبازارها افتنیدن، کر نیکردن، تمر شیآزما ،یمرتبط با طراح یها تیطور مثال فعال به

 باًیو توسعه تقر قیکه تحق ییها خشببر  قاتیهمراه تمرکز تحق به دیمحصوالت و خدمات جد
و ارتباط  یمسائل مربوط به همکار بر  یقو یتمرکز ،نیعالوه بر ا .کم است اریبس ایموجود ریغ
شامل  ،سهیمقا قابل یها شاخص ۀشاهد توسع توان یم ،تینهادر .عناصر مختلف وجود دارد نیب

امکان  ،قیطر نیاز ا امرکب بود ت های هسیو مقا یالملل نیب نمایشگرهایی، مرکب عموم یها سنجه
 یمدع یصورت عموم به ینوآور ید. اسکوربردهاشوفراهم  زیمناطق ن ایکشورها  نیب سهیمقا

 پردازند یکشورها م ۀنوآوران یعموم یها و عملکردها ابعاد، شاخص یابیارز ش،یهستند که به پا
 (.3: 705۱)آدم،ندکن یم یابیرا ارزگریکدیکشورهانسبت به  ۀعملکرد نوآوران زیوبه همان صورت ن

و  ینوآورو نظام ملی  بنیان سنجش اقتصاد دانش یشاهد انفجار اسکوربردها توان یم امروزه
از  یصورت هستند. برخ نیتر به گسترده ها ینوآور جینتا ۀسیمقا یبود که در پ ییها شیمایپ

                                                           
7. Frascati Manual 

2 Rosenberg 

9 Schumpeter 
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 شاخص جهانی نوآوریمانند  گرید یکه بعض یدر حال ؛دارند یمحدود یها اسکوربردها شاخص
 7۱اروپا  هیاتحاد ینوآور ردمانند اسکورب گرید یاند و برخ را برشمرده یفراوان یها شاخص

 لیتشک یمرکب یها اسکوربردها شاخص نیاز ا یاریبس ،نیاند. عالوه بر ا دهکرمحاسبه شاخص را 
 شیپا یبرا توان ی. اسکوربردها را مآورند یفراهم م یکشور یبند رتبه یبرا ییها هیکه پا دهند یم

کشورها در  ۀعملکرد نوآوران یابیارز طور نیکشورها و هم یابعاد و عملکرد عموم یابیو ارز
 (.3: 705۱)آدم،  کار برد کشورها به گریارتباط با د
گوناگون، سازمان  یدر کشورها یسنجش نوآور یساز کسانی یبرا 5337بار در سال  نینخست
د. در کررا منتشر  اول دستورالعمل اسلو شیرایو ،(OECD) یاقتصاد ۀو توسع یهمکار

شده است  انیب یدر سطح مل ینوآور یابیارز یبرا ییها دستورالعمل اسلو، ضوابط و دستورالعمل
)طباطباییان و پاکزاد  دکنا سنجش نوآورانه ر یعملکردها ۀنیو هز ینوآور گوناگون یها تا جنبه
 (.599: 5961بناب، 

 پيشنهادی برای پژوهش الگوی

های متفاوتی برای سنجش  المللی، چارچوب های مختلف بین در سطح جهانی امروزه سازمان
سازمان اند. بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه، آنکتاد،  بنیان توسعه داده اقتصاد دانش

ترین  عنوان مهم 5شکل  .ها هستند این سازمان ۀجملپاسیفیک از -آسیاهمکاری و توسعه 
 دهد. بنیان و نظام ملی نوآوری را نشان می های سنجش اقتصاد دانش گزارش

 

شاخص اقتصاد   
نيان بانک  بدانش

 جهانی

چارچوب اقتصاد  
دانش بنيان مجمع 

پاسيفيک  -آسيا
(APEC) 

گزارش رقابت پذیری 
 جهانی

شاخص جهانی 
 نوآوری

اسکوربرد جهانی 
 نوآوری

شاخص های سنجش 
 علم و فناوری

سازمان همکاری و 
 توسعه اقتصادی

شاخص قابليت  
 نوآوری آنکتاد

شاخص موفقيت 
ۀ فناورانه برنام

سازمان ملل ۀتوسع  

 شاخص فناوری آرکو

شاخص ظرفيت علم 
 و فناوری رند

) RAND) 
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 جهانی سطح در نوآوری ملی نظام و بنیان دانش اقتصاد سنجش های گزارش انواع -1 شکل
 

 حاضر پژوهش در است، هشد استفاده ها گزارش این در که هایی شاخص انواع بررسی از پس
 ،دسته 7 و ورودی ،ها شاخص این از دسته 6 که نحو این به ؛دش شناسایی شاخص دسته 50

 و آموزش عناوین با ورودی شاخص دسته 6 ۀبردارند در الگو این. شدند گرفته نظر در خروجی
 کالن اقتصاد محیط نهادی، محیط ها، زیرساخت مالی، تأمین انسانی، منابع عالی، آموزش پرورش،

 اقتصاد دستاوردهای و دانش خلق عناوین با خروجی های شاخص دسته و حکمرانی محیط و
 . است بنیان دانش

 
 بنیان و نظام ملی نوآوری های سنجش اقتصاد دانش دسته شاخص -2شکل

 خارجی، و داخلی معتبر های گزارش کارگیری به با مذکور، های شاخص دسته از هریک برای
 .شدوضعیت کشور ارزیابی  با استفاده از آنها و استخراج شاخص تعدادی

سنجش اقتصاد 

دانش بنیان و نظام 

 ملی نوآوری

 ورودی

 آموزش و پرورش

 آموزش عالی

 منابع ان انی

مالی تأم ن  

 زیرساخت ها

نهادیمح ط   

 مح ط اق صاد  الن 

 وضع ت ح مرانی

 خروجی
 خلق دانش

 دس اوردهای اق صاد دانش بن ان 
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 بحث و تحليل نتایج

در قالب دو   های پژوهش یافته ترین مهم شده، های ذکر شاخص دسته از هریک برای ادامه در
 :شدها بررسی  ها و چالش دسته موفقیت

 ها موفقيت

 آموزش عالی

 انسانی نیروی حیث از نوآوری ملی نظام تقویت و بنیان دانش اقتصاد کردن اجرایی برای کشور
 عالی آموزش .دارد اختیار در مناسبی ظرفیت ،مهندسی و فنی های رشته در خصوصاً ،کرده تحصیل
 ارزش ۀزنجیر در را کشور آن بتواند که ای انسانی نیروی تربیت منظور به کشورها اقتصاد برای
 رهنمون پیشرفته به ساده فرایندهای بردن کار به و محصوالت تولید سمت از و دهد ارتقا جهانی
 یکی دانشگاهی التحصیالن فارغ المللی، تعداد بین های شاخص ربیشت در. است ضروری و الزم کند،
 در .شود می محسوب کشور هر نوآوری ملی و سیستم بنیان اقتصاد دانش های ورودی از

 ایران عالی تحصیالت وضعیت همواره نوآوری، جهانی شاخص مانند ،المللی بین های شاخص
 ۀگان 75 های رکن زیر از یکی که عالی تحصیالت شاخص در ایران که  نحوی  به ؛است یافته بهبود

 تعداد عالی، آموزش در نام ثبت تعداد های شاخص شامل و است نوآوری جهانی شاخص گزارش
 است، تحصیل برای کشور به خارجی دانشجویان ورود میزان و مهندسی و آموختگان علوم دانش
است. عالوه بر  رسیده 7056 سال در 9 ۀرتب به ،7059 سال در 7۱ ۀرتب از ،جهان کشور 579 بین در
 کل سهم که کشور در مهندسی و آموختگان علوم دانش تعداد شاخص در ایران ۀرتب این،
 کل به نسبت وساز، ساخت و تولید و ساخت مهندسی، های رشته در عالی آموختگان آموزش دانش
 جهان اول، دوم یا سوم همواره 7055-7056 های سال طول در دهد، می نشان آموختگان را دانش
 بررسی .(7056-7055)سازمان جهانی مالکیت فکری، دانشگاه کرنل و مؤسسۀ اینسید،  است بوده
 ،593۱-5931 تحصیلی سال در دهد می نشان عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش ۀمؤسس های داده
 تعداد این ۱06 رشد بیانگر که است رسیده 6130939 به عالی تحصیالت آموختگان دانش تعداد
 بود نفر 5960961 آموختگان دانش تعداد سال آن در که دارد 6۱-69 تحصیلی سال به نسبت

ترین معضل نظام  مهم ،با این حال(.5939، عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش مؤسسۀ)سایت 
 افزایش راصرف خود توان بیشتر درایران، عالی آموزش آموزش عالی کشور این است که نظام

 .استنکردهچندانی توجهآموختگان دانش وتوانمندیتربیتکیفیتوبه کرده تعداددانشجویان یکمّ
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 انسانی منابع

 ملی نظام عملکرد بهبود و بنیان دانش اقتصاد پیشبرد برای توانمند و کارا انسانی منابع وجود
وضعیت ایران در این زمینه بهبود  .است ضروری و الزم بسیار امری کشور، هر نوآوری
 پژوهشگران مرکز آمار ایران، تعداد ۀشد توجهی یافته است. بنابر آخرین گزارش منتشر قابل
 تعداد) رسیده است 5937 سال در نفر 500،05۱ به 5961 سال در نفر 9۱،699 از وقت تمام

)الزم به ذکر است جدیدترین  (.77: 5939)مرکز آمار ایران،  (است شده برابر 706 پژوهشگران
منتشر شده که  39توسعه در سال  و تحقیق فعالیت دارای های کارگاه از گزارش آمارگیری

 فناوری و علمی معاونت آوری شده است(. عالوه بر این، اقدامات جمع 37اطالعات آن در سال 
 .است بوده آمیز موفقیت نسبی صورت به کشور از خارج نخبگان بازگشت برای جمهوری ریاست

 .اند بازگشته وطن به کشور از خارج نخبگان از نفر 309 گذشته، سال 9 حدود در

 دانش خلق

وضعیت خلق دانش و تولید علم در کشور، وضعیت به نسبت مناسبی است. در دسته شاخص 
)سازمان  است یافته دست 7056در سال  جهان کشور 579 بین در 91 به جایگاه ایران دانش، خلق

 پایگاه ،عالوه بر این .(796: 7056-7055جهانی مالکیت فکری، دانشگاه کرنل و مؤسسؤ اینسید، 
 تولید سهم است دهکر گزارش آی .اس .آی و اسکوپوس ۀسسؤم دو از نقل به اسالم جهان استنادی
 ۀپای بر) 7059 سال در% 5039 به 7057 سال در 5099% از و است بوده افزایش حال در ایران علم
 های داده ۀپای بر) 7059 سال در% 5039 به 7057 سال در% 501 از و( آی.اس.آی های داده

سازمان  آمار اساس بر .)سایت اینترنتی پایگاه استنادی جهان اسالم( است رسیده( اسکوپوس
 سال به نسبت 7059 سال در اختراع ثبت برای ایرانیان تقاضاهای عدادت ،جهانی مالکیت فکری

 وایپو آمار اساس بر ،همچنین .است رسیده 510065 به 500900 از و است شده برابر 50۱ 7009
 به 7050 سال در 99009 از و است شده برابر ۱079 ایرانیان صنعتی طراحی ثبت یتقاضا تعداد

با این  (.7056)سایت اینترنتی سازمانی جهانی مالکیت فکری،  است رسیده 7059 سال در 510696
 کشور در مقاالت تکمیّ به زیاد دیگری که باید بدان توجه داشت این است که توجه ۀنکت ،حال
است که باید بدان  شده علم در اخالق و مقاالت کیفیت مانند مهمی موارد ماندن مغفول سبب
 طور جدی پرداخته شود. به
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 ها چالش

 پرورش و آموزش

 همراه به المللی بین های گزارش در ایران پرورش و  آموزش های شاخص وضعیت ۀمشاهد 
 پرورش و  آموزش نظام کیفیت دهد می نشان کشور پرورش و  آموزش نظام فعلی وضعیت تحلیل
 .نیست مناسب چندان نوآوری ملی نظام و بنیان دانش اقتصاد وضعیت بهبود به کمک برای ایران در

نسبت  آموز، دانش هر ازای به عمومی های هزینه مانند پرورش و  آموزش بخش های در شاخص
)سازمان جهانی مالکیت فکری، دانشگاه  نیست مناسب کشور وضعیت آموز به معلم و ... دانش

 که پرورش و  آموزش نظام کیفیت شاخص در ایران وضعیت(.796: 7056کرنل و مؤسسه اینسید، 
 یک متناسب های ویژگی دارای آموزان دانش تربیت برای کشور هر آموزشی نظام توانمندی میزان
 پذیری رقابت گزارش در که طوری به ؛است نامناسب بسیار سنجد، می را دانشی و رقابتی اقتصاد
)مجمع جهانی اقتصاد،  است گرفته قرار 3۱ ۀرد در مانکشور ،جهان کشور 596 بین ،7059جهانی 
ترین علل  بسیاری از خبرگان وجود کنکور سراسری را یکی از اصلی ،عالوه بر این(.5۱3:  7059
دانند که باید نسبت  رفتن خالقیت و نوآوری در مدارس و نظام آموزش و پرورش کشور می بیناز

 ای صورت گیرد. به اصالح آن اهتمام ویژه

 مالی تأمين

 ،نی در گسترش امر پژوهش و همچنینبنیان، اهمیت فراوا مالی اقتصاد دانش تأمینبحث 
نوآوری یا ها و اختراعات خود به  بنیان برای تبدیل ایده های دانش توانمندسازی شرکت

گذاری در  کرد و سرمایه سازی آنها دارد. یکی از این مشکالت تأمین مالی، کاهش هزینه تجاری
بر اساس گزارش  ان دادنش شده در این پژوهش مطالعات انجام پژوهش و تحقیق و توسعه است.

گذاری ناخالص برای تحقیق و توسعه  در شاخص سرمایه  پله ۱5ایران  شاخص جهانی نوآوری،
 جهانکشور  579بین در  7056در سال  69به جایگاه  7057در سال  ۱7نزول کرده و از جایگاه 

عالوه  (.796: 7056)سازمان جهانی مالکیت فکری، دانشگاه کرنل و مؤسسه اینسید، رسیده است 
 نیز کاهش یافته و عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی کرد در پژوهش به درصد هزینه ،بر این
.این در (5939)سایت خبرگزاری مهر، رسیده است 39% در سال 0095به  66% در سال 0037از 

نقشه  های کلی علم و فناوری و حالی است که هدف مدنظر در اسناد باالدستی کشور نظیر سیاست
همواره زمانی که کشور  کردباید خاطرنشان  ،همچنین. است% ۱، 5۱0۱در افق  جامع علمی کشور،
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ها به ناچار مجبور  هایی که دولت گیرد، یکی از اولین بودجه در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار می
داده  زمانی حاضر نیز این اتفاق رخۀ های پژوهشی است که در بره به کاهش آن هستند، بودجه
 های روش توان به ناکارابودن کشور می بنیان مالی اقتصاد دانش تأمیناست. از دیگر دالیل ضعف 

 خصوصی بخش ناکافی ایران، مشارکت در های نوپا شرکت و بنیان های دانش مالی شرکت تأمین
 نظام نایران و فقدا در پذیر ریسک گذاری سرمایه موفقیت عدم بنیان، دانش اقتصاد مالی تأمین در

 د.کرایران اشاره  در اعتباری ضمانت

 ها زیرساخت

 ناکارایی و ندارند و فرسودگی مناسبی چندان وضعیت حمل و نقل های زیرساخت ایران در 
 عملکرد شاخص ایران در .است شده جهان در ایران اقتصاد پذیری رقابت کاهش سبب ها،آن

 و تجارت کیفیت گمرک، از کاال ترخیص یندافر وری بهره مانند مواردی شامل که لجستیکی
 تحویل و شده گذاری قیمت رقابتی ۀمحمول تنظیم سهولت ونقل، حمل مربوط های زیرساخت
 را 31 ۀرتب جهان در کشور 579 بین در است، شده طراحی پیش از ۀبرنام طبق گیرنده به محموله

)سازمان جهانی مالکیت فکری، دانشگاه کرنل و مؤسسه  است آورده دست به 7056 سال در
 و ارتباطات و اطالعات فناوری ۀحوز در کشور های عالوه بر این، زیرساخت(. 796: 7056اینسید، 
 با مقایسه در است، بنیان دانش وکار کسب ۀتوسع و رشد بسترهای ترین مهم از که  آن گریتنظیم

  .است نیافته توسعه خوبی به جهان کشورهای

 نهادی محيط

 فکری در مالکیت از حمایت فرایند بودن شاخص، ناکارا این دسته دربارۀترین موضوع  مهم
 کید نقشه جامع علمی کشور است که سببأرغم ت علی غیرتخصصی، نهاد در آن بقای و کشور
 در نشان داد مطالعات این پژوهش .است شده کشور در بنیان دانش اقتصاد پیشبرد در اخالل
 579 ۀدر رد ایران ،7056جهانی در سال  پذیری رقابت گزارش فکری مالکیت از حفاظت شاخص

نگاه حقوقی به بحث  در ایران صرفاً (.5۱3:  7056)مجمع جهانی اقتصاد،  جهان قرار گرفته است
مجریه و  ۀحال آنکه در بیشتر کشورهای جهان نظام ثبت اختراع در قو ؛مالکیت فکری وجود دارد

این، نظام  دهی شده است. عالوه بر گذاران صنعت و تجارت سازمان تباط تنگاتنگ با سیاستدر ار
ثبت اختراع تاکنون نتوانسته است با تضمین حقوق انحصاری تجاری صاحبان اختراع، محرکی 

گیری  خود را در شکل ۀاین نظام نتوانسته تا نقش بایست ،برای نوآوری در سطح ملی باشد. همچنین
های مجلس  )مرکز پژوهش بادل اختراعات در میان اجزای مختلف نظام نوآوری بازی کندبازار ت
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دالیلی همچون  کشور، به در وکار کسب عمومی عالوه بر این، فضای (.71: 5937شورای اسالمی، 
 مستمر بهبود قانون مؤثر اجرای ، عدمروزرسانی آن به بودن قانون تجارت در کشور و عدم قدیمی
 بحث به جدی توجه آن و عدم ابالغ از سال 9 حدود گذشت وجود با مجلس وکار کسب محیط
 های دارایی و اموال امنیت دربارۀ خارجی گذاران سرمایه در اعتماد ایجاد ایرب کشور در مالکیت

 .نیست بنیان دانش های شرکت ۀآنان مناسب توسع

 کالن اقتصاد

 مشکالت ایران با کالن اقتصاد محیط دهد می نشان کشور اقتصادی وضعیت تحلیل و مشاهده
 های سیاست بر مبتنی ایران اقتصاد. دارد می باز شدن بنیان دانش از را آن که روست به رو مختلفی
 در مجموع در و است پایین پذیری رقابت ۀدرج دارای و نفتی درآمدهای به متکی دولتی، حمایتی
 ،دکرتوان ارائه  این یافته می دربارۀترین دالیلی که  ندارد. مهم مناسبی وضعیت حاضر حال

 متوسط مزمن توسعه، تورم درحال کشورهای سایر با مقایسه در کم اقتصادی اند از رشد عبارت
 انرژی، ارز،) مختلف بازارهای در تعادل عدم و فزاینده ارز، ناکارایی بازار درصد، تالطم 70 حدود
 تعامل بودن کم خصوصی و داری بنگاه ، ضعف(طبیعی منابع و ها زیرساخت کار، خارجی، تجارت
 .جهان با سازنده

 حکمرانی وضعيت

 بیان باید خبرگان، با مصاحبه و المللی بین های شاخص از استفاده با و حاضر پژوهش بر اساس
عملی،  ۀحیط به نظری ۀحیط از بنیان با وجود پیشرفت و ورود دانش اقتصاد حکمرانی وضعیت کرد

 ست. در رو به گذاری رو قانون و گری تنظیم نامناسب وضعیت ،همچون جدی های چالش همچنان با
 نهادهای سایر و مجلس دولت، توسط شده وضع مقررات و قوانین که گری تنظیم محیط شاخص
 به 7057 سال در 576 ۀرد از ناچیزی بسیار پیشرفت با ایران شود، می شامل را گذاری قانون متولی
 کیفیت شاخص است. عالوه بر این، در رسیده جهان کشور 579 بین در 7056 سال در 503 ۀرد

 قوانین و ها سیاست سازی پیاده و تدوین منظور هب حکومت توانایی از است عبارت که گذاری قانون
 قرار 57۱ ۀرد در 7056 سال در ایران گیرد، می بر در نیز را خصوصی بخش توسعه که مقررات و

از دیگر  (796: 7056)سازمان جهانی مالکیت فکری، دانشگاه کرنل و مؤسسه اینسید،  است گرفته
د، این است که کرها اشاره  توان بدان می بنیان مواردی که در مورد حکمرانی اقتصاد دانش

 پوشانی هم ایجاد سبب بنیان، دانش اقتصاد اصلی نهادهای مناسب دهی سازمان و آرایش عدم
 ۀنحو و موجود اعتمادی بی فضای عالوه بر این، .است گشته نهادها سازمانی تعارض و وظایف
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 شدن متوقف یا شدن کند سبب بنیان، دانش اقتصاد مستقیم مدیران با نظارتی های سازمان برخورد
 .است شده بنیان دانش اقتصاد از حمایتی فرایندهای

 بنيان دانش اقتصاد دستاوردهای

از صادرات محصوالت  ،ها خروجی از وسیعی طیفشامل  بنیان دانش اقتصاد دستاوردهای
 و علم های پارک تعداد افزایش وجود . بااستکسب و کارها و افزایش اشتغال  ۀتا توسع بنیان دانش

 مشاغل در اشتغال شاخص در ایران وضعیت اما بنیان، دانش های شرکت و رشد مراکز فناوری،
 تحصیالت وضعیت و دانشگاهی آموختگان دانش تعداد در آن جایگاه با چندانی تناسب بنیان دانش
  .ندارد ،شد اشاره بدان تر پیش که عالی

هنوز بسیاری از  بنیان، های دانش کسب و کارها و تعداد شرکت ۀعالوه بر این، با وجود توسع
 نام به قانونی وجود با ایران د. درشو می تأمینهای مختلف کشور از خارج  دستگاه ۀنیازهای فناوران

 مختلفی دالیل به عمالً کشور، نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانون
 تأمینبنیان  دانش های شرکت از داخلی ۀفناوران و نیازهای نشده گرفته بهره خوبی به ابزار این از
 و سابق دولت مدیران از بسیاری یاطمینان بیاند  ترین دالیل این موضوع عبارت است. مهم شدهن

 اطالعی المللی، بی بین استانداردهای با انطباق عدم و پایین کیفیت دلیل به داخلی محصوالت به فعلی
 و کشور نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانون از اجرایی های دستگاه
 با وارداتی محصوالت تشابه مورد در قضاوت برای تخصصی مرجع یک آن و فقدان اجرای ۀنحو

 رشد وجود نیز باید بیان داشت که با بنیان صادرات محصوالت دانش ۀدر زمین .داخلی تولیدات
 محصوالت گمرکی کدهای تعریف عدم ،39 تا 37 سال از بنیان دانش های شرکت صادرات
 .است شده رآما در اختالل و دولتی های حمایت اثربخش کاهش سبب بنیان، دانش
 

 گيری نتيجه

 ترین مهم متعدد، های مصاحبه انجام و مختلف های شاخص ۀمطالع به توجه با پژوهش این در
 اقتصاد کلی های سیاست دوم بند مهم هدف دو تحقق مسیر در کشور ها چالش و ها موفقیت نقاط

. شد بیان است، نوآوری ملی نظام ساماندهی و بنیان دانش اقتصاد پیشتازی همان که مقاومتی
 مناسب ظرفیت داشتن وجود با ایران که دکر بندی جمع گونه این توان می را پژوهش این های یافته

 و کسب ۀزمین در ارزشمندی دستاوردهای ،همچنین و کرده تحصیل انسانی نیروی و عالی آموزش
 های چالش با همچنان تولید مقاالت علمی، ،اطالعات و عالوه بر آن فناوری بر مبتنی کارهای
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 گذاری سرمایه کمبود ، پرورش و آموزش ناکارآمد سیستم قبیل از هایی چالش. ست رو به رو مهمی
 ضعف کشور، پژوهشی ۀبودج نوآورانه، کاهش کارهای و کسب در خارجی و خصوصی بخش
، حمل و نقل ۀسیستم فرسود ،بنیان دانش اقتصاد ۀحوز قوانین ارزیابی و گری تنظیم گذاری، قانون
های  رعایت و اجرای قوانین مربوط به حفاظت مالکیت فکری و ضعف محصوالت شرکت عدم
 برای رقابت با محصوالت کشورهای دیگر. بنیان دانش

 پيشنهادها

دست آمد، پیشنهادهای زیر در هر یک از  با توجه به نتایجی که از این پژوهش به
 :ها ارائه شده است شاخص دسته

 آموزش و پرورش

 در خالقیت پرورش برای الزم های آزمایشگاه و تجهیزات وردنآ فراهم 
 کشور مدارس در آموزان دانش

 به ورود پذیرش فعلی نظام جایگزینی و ها دانشگاه به ورود سراسری کنکور حذف 
 ارزیابی تحصیل سنوات طول در را آموزان دانش فعالیت که نظامی با ها دانشگاه

 .دکن

 عالی آموزش

 راستای در  دانشگاه به ورود از پیش آموزان دانش به بهتر تحصیلی دهی جهت 
 .دارند مناسب کار بازار که مشاغلی و کشور نیازهای

 عالی شورای عالی آموزش آمایش طرح مصوبات جدی اجرای و پيگيری

 فرهنگی انقالب

 تادانیاس برای خاص و ویژه امتیازهای گرفتن نظر در و استادان ارزیابی های نظام اصالح 
 .ندکن می پژوهش به اقدام کشور مهم های چالش حل ۀزمین در که

 انسانی منابع

 ایرب صنعتی های کارگاه توسعۀ و تحقیق واحدهای از آمارگیری سرگیری از 
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 حوزه این های داده کردن روز به

  مالی منابع

 افزایش برای بهداشت و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه جدی فعالیت لزوم 
 ۀبودج از درصدی دو سهم تحقق) انقالب رهبر نظر بر تکیه با پژوهشی ۀبودج

 (عمومی
 محصوالت واردات ۀتعرف از ناشی درآمد از توجهی قابل درصد یا تمام اختصاص 

 و توسعه تحقیق، در کرد هزینه برای صمت وزارت به داخلی مشابه تولید دارای
 پذیری رقابت قدرت و استاندارد سطح ارتقای هدف با صنعت همان نوآوری

 ها زیرساخت
 و هوایی بنیان دانش صنایع و فناوری ۀتوسع ستادهای مناسب بسیار ظرفیت از استفاده 

 بازیگران افزایی هم برای دریایی بنیان دانش صنایع و فناوری ۀتوسع ستاد و هوانوردی
 حوزه این بنیان دانش های شرکت از متمرکز حمایت انجام و

 تحقیق انجام برای خارجی های شرکت دنکر ملزم و فناوری انتقال قراردادهای عقد 
 ایران خاک داخل در توسعه و

 نهادی محيط

 مالکیت حقوق داوری و ثبت فرایند انتقال قانونی، ۀزمین بودن فراهم صورت در 
 کشور در بنیان دانش اقتصاد تخصصی ۀقو عنوان به مجریه قوه به فکری

 فکری مالکیت دعاوی به رسیدگی های دادگاه ویژۀ متخصص قضات تربیت 

 اختراع ثبت کارگزاری برای رسمی و فنی کارشناسان تربیت 

 کالن اقتصاد

 صحیح پولی و مالی های سیاست درپیشگرفتن با مزمن تورم پایدار کاهش 

 گری تنظیم به گری تصدی از دولت نقش تغییر جمله از مختلف بازارهای در اصالح 

 توسعه های زیرساخت ارتقای و درآمدی توزیعی باز نظام بهبود 

 تعریف ازطریق دنیا با متوازن و پایدار تعامل بهبود و خصوصی داری بنگاه ۀتوسع 
 مختلف های الیه در خصوصی بخش و دولت نقش
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 حکمرانی

 با متناقض قوانین دنکر برطرف منظور به گری تنظیم قوانین پایش پژوهشی نهاد ایجاد 
 بنیان دانش اقتصاد

 ها شرکت و مردم عموم برای گذاری سیاست فرایندهای ۀصادقان دنکر شفاف 
 گروهی های رسانه از استفاده ازطریق

 اقتصاد دارای کشورهای با کشور بنیان دانش اقتصاد ۀحوز قوانین تطبیقی ۀمطالع 
 کشور قوانین ضعف نقاط یافتنبرای  هند و برزیل مانند نوظهور

 دانش خلق

 و مقاالت کیفیت ارتقای منظور به ها دانشگاه های نامه آیین در تغییر ایجاد 
 تر کیفیت با مجالت در مقاالت چاپ برای امتیاز گرفتن نظر در

 مقاالت انتشار زمینۀ در علمی متقلبین با برخورد در انضباطی مقررات تشدید 

 بنيان دانش اقتصاد دستاوردهای

 و معتبر کنندگان عرضه بر مشتمل صالحیت صاحب های شرکت از فهرستی ۀتهی 
 کشور صنعتی های حوزه تمام در شده بندی رتبه

 و نوآوری صندوق یا فناوری و علمی معاونت. بنیان دانش محصوالت خرید تضمین 
 که دهند تخصیص محصوالتی خرید تضمین برای را خود منابع از بخشی شکوفایی
 .است کشور اقتصادی اولویت
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 یطوب ۀدرس

 (نيادیبن شيآما ۀحوزدر  شرفتیپ ینظر ی)مبان

The Theoretical Fundaments of Progress in Land use 

 5یمحمدآبادیمحمود بهيط

 2رامشت نيمحمدحس

 دهيچک

 نیاديبن شیماآ در یآرمان تحقق ۀنيزم و شرفتيپ ۀحوزدر  یا  هینظر دیبا را یطوب ۀسدر
 یهاشهر آرمانگرفته تا  یافالطون و فاراب شهر آرماناز  فضا، در ییگرا آرمان. کرد یتلق الگو مرکز
 در یبشر نخبگان ۀنیرید یها  یآرزومند ازجمله...( و خدا شهر س،يآتالنت) دیجد عصر

 یشناس  معرفت ۀمقدم منزلۀ به آن از که یطور هب .است بوده یستیز یها  آل  دهیا به یابی دست
 افقومچندان  یتفکر نيبا چن یامروز لسوفانياز ف یاريبس .شود  یم ادی فضا در یتمدن فراورش

 یامر پژوهشگراناز  یاريبس نزد یتفکر ۀحوز نیپرداختن در ا ليدل نيبه هم ونيستند 
. دارد  یم بر پرده یبشر یزندگ در یدار  یمعن تيتفکر از اهم نیوصف ا نیبا ا .است یافتنين دست

 زين الؤس نیا ناچار به کرد،ترجمه  ییآرمان استعال یرا نوع شرفتيپ ندیفرا تياگر بتوان ماه
 و بود خواهد یاهداف چه به افتنی دست یبرا تالش مستلزم شرفتيپ که شد خواهد مطرح
 در. شود  یم شامل را ییها  شرانيپ چه یاسالم تمدن ۀحوزدر  هم آن جامعه کی یینها آرمان

قبل از اسالم و  رانیبا نگاه به ا غالباً که است شده ارائه ییهاشهر آرمان زين دیعصر جد رانیا
 یجاه ب توسعه مفهوم یساختارها به نگاه با ای ییایو نژاد آر یمل تیتمسک به دو اصل هو

 نیا به رانیا روشنفکران تجربه، و تالش قرن کی از پس اکنون. است شده استوار شرفتيپ

                                                           
 ریزی، دانشگاه اصفهان   . دانشجوی پسادکتری، دانشکدۀ علوم جغرافيایی و برنامه7

Taybeh.mahmoodi@gmail.com 
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 تفاوت نيهم و است متفاوت گرید جوامع با رانیا ۀجامع طور مختصر به که ندا معترف تيواقع
 یکه برا میریاگر بپذ حال باشد. زيآنها ن نيسرزم ییتفاوت در طرح آرمان فضا أسرمنش تواند  یم

 ،بود ميخواه نهيزم نیا در یا  هیمحتاج داشتن نظر زياز هرچ شيپ شرفتيپ ندیفرا بررسی
 از گرفته سرچشمه یها ارزش ۀپشتوان بدون تواند ینم رانیا ظرف در ییفضا شیماآ

 است یانيوح یها روح ارزش یطوب ۀسدر ؛ بنابراین،شود مطرح یاسالم معرفت یها چهارچوب
 نیا ،یعبارته ب. شود یم یجار یرانیا-یاسالم یالگو چارچوب در شرفتيپ ۀینظر قالب در که

در  یاسالم یشناس معرفت یمبان در کردن دقتو  یدارشناختیروش پد با تکيه برپژوهش که 
 :دهد  ینشان م است، انجام شدهدانشگاه اصفهان 

 شهر آرماندر  یراستو  عدالت یاديبه دو مفهوم بن یابی دست شرفت،يپ یاصل شراني*پ
 است. یطوب ۀسدر

 ایپو یها  ستميگسترش و با اصول س الکپاس مثلث ۀقاعدبا  یراست و عدالت شراني*پ
7

(SD) شود  یم یمل ینظام آرمان 2یانرژ  نيو س یداریپا ت،یتقو سبب ،یمنف یپسخوراند با. 
 

 یراست عدالت، ،یطوب ۀسدر شرفت،يپ ،توسعه :های کليدی هواژ

 موضوع طرح

تفاوت که فالسفه  نیبا ا .فالسفه دانست شهر آرمان مفهوم ۀترجم توان یم را نیسرزم شیآما
در  گران شیحال آنکه آما اند. اذهان تیریمد در تحول و ییمعنا یها ارزش جادیبه ا یمتک شتریب

 در یمیمفاه تحقق یبرا یاجتماع یها  سازمان و ساختارها جادیا یپ در ینظر ۀشیاند کیپرتو 
 و یصور یها  جنبه 30 یها  دهه زانیر  برنامه یفکر بستر در. ندا زمان از یا  بازه در نیمع یمکان
چیزی به  یابی دستبر  ها  دهیا نیا یاصل محور که یطور هب .است مشهود شتریب نیسرزم یکالبد

 است.نام گرفته  یو ثروت مل ستنیاز مواهب ز یمند  بهره متمرکز شده است که
 یتصور   نیسرزم شیآما دربارۀ 30 یها  دهه گران شیآما یها انگاشته گرید درخورتوجهۀ نکت

 ،یمکان تیهو گرفتنو بدون درنظر فیرا تعر یداشتند. آنها اصول کل شیدانش آما بارۀبود که در
 یرضروریغ و یمعن یب نیسرزم شیآما و تحول در را یا  هیداشتن هر نظر ،ملل یفرهنگ و یاجتماع

 آنها تصور از ثرأمت شتریب گرایی آرمانبودن  یافتنین دست بر یمبن آنها لیدال از یاریبس و دانستند  یم

                                                           
7. Dynamic system 

2. Synergy  
آید که اگر این اثر   زمانی که دو یا چند عنصر، جریان یا عامل با هم تعامل داشته باشند، معموالً اثری به وجود می

افزایی یا   بيشتر شود، پدیدۀ همتوانستند به وجود آورند   از مجموع اثرهایی که هر کدام از آن عناصر جداگانه می
 انرژی رخ داده است.  سين
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 که در غرب تجربه شده بود. ییالگو و وهیش همان ؛آنها بود یظاهر تیاز مفهوم توسعه و موفق
 یو فرهنگ یمکان تیو هو یریپذ  لیوأت طرح و یدارشناسیپد ۀحوزدر  ژهیو هب یعلم تحوالت

 برمال را آنها تصور بودن یرمنطقیغ جامعه، هر شرفتیپ یها  شرانیپ در عوامل نیا ۀعمدو نقش 
 متفکراناز  یژانت و تعداد دگر،یچون ها یدانشمندان ونیمد شتریب دیرا با یاعتبار یب نیچن .کرد
و علوم مربوط به  یاجتماع دانش ۀ پژوهشگرانهمدانست. اکنون بر  یشناس زبان ۀحوز گرید
 ،شرفتیدر پ ییالگو نیتدو یبرا   هینظر یک داشتن که است ثابت شده نیسرزم شیآما

است. اگرچه  ینیسرزم هر ۀندیآ میترس ای شهر آرمان یطراح و نیتدو یامر الزم برا نیتر  یضرور
 یزمان یها  بازه در یبشر دانش ۀروند شیپ راتییتغ ۀواسط هب ندهیآ نیا ربودنیپذ لیوأتبر  یاریبس

 یمعرف ما ۀزمانعصر و  یهاشهر آرمانخاص  یها  یژگیو از را نآ و ورزند یم اصرار یطوالن
 .کنند  یم

 و متفکرانذهن  ها  که سال اند یمیمفاه ازجمله فاضله ۀنیمد ای ایاوتوپ ،شهر آرمان یکل طور  هب
 اند از:  عبارت آنها نیتر مهم از که اند کردهمشغول  خوده ب غرب و نیزم مشرق در را فالسفه

 دیکأت با خدا شهر معروفش اثر در نیاگوست ؛(99: 5919افالطون، ) تیافالطون در کتاب جمهور
 بر دیکأتبا  ایوتوپیمور در کتاب  توماس ؛(15: 5993)کالرک،  جهان دو هر از انسان فراغت بر

 در کنیب سیفرانس ؛(19: 5999مور، ) شهر یو آموزش یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یساختارها
 (؛90: 5999جهانگیری، ) عتیطب نیقوان بر الیاست و یابی دست باو  تیعقالن ۀیپا بر سیآتالنت کتاب
 ؛(۱9: 5965الم، )ع ییو فضا یماد یها یژگیو بر دیکأتکتاب شهر آفتاب با  درکامپانال  توماسو

 از و یخصوص تیو لغو مالک سمیکمون ۀکاربردن واژ به( با 19: 5965 ادواردج،)کارل مارکس 
 و یمعنو امور به پرداختن یبرمبنا( 560: 5995فارابی، فاضله ) ۀنیاهل مد ۀشیاند کتاب در یفاراب

 انسان اصل دو بر دیکأت)دادشهر( را با  عادله ۀنیمد شفا، اتیاله اثر در نایس ابن ؛یخواه عدالت
 ۀپرآوازۀ مقدم در خلدون ابن ؛(99: 5966، یفکوه) یامور معنو زیو ن یمدن یموجود منزلۀ به
 شهر رانیا به معروف زاده کاظم نیحس شدن، یاجتماع ۀلئمسبه  دادن تیبا اهم (30: 5919) شیخو
 یرا معرف یآرمان ۀجامع ییایآر نژاد و یمل تیهو اصل دو( با تمسک به ۱1: 5960بیگدلو، )
 شهر نامیب(، 55: 5965) عطار مرغیس و قاف کوه (؛6: 5960) یسهرود ناکجاآباد ؛کنند  یم
 (.99: 5967، ی)سپهر یسپهر سهراب چستانیه ؛(1۱: 591۱) پور انیآر

 یاصل بحث

 یرمانآ یالگوها دهد مینشان  مختلف ادوار در شده طرح یهاشهر آرماننقدها بر  یبررس
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 یذهن یتجل و یطراح همان نظریه براساس شهر آرمان اند و استوار بوده 1هینظر کی ۀیپا بر یهمگ
 یادیبن ۀینظر کیاز  یبدون برخوردار آرمان کردن دنبال ،گرید عبارت به. است کرده  یم دایپ

را  گرایی آرماناز  یدیدر عصر ما افق جد یپژوه  ندهیآ و ینگار  ندهیآ دانش. بود نخواهدمتصور 
 :کند  یدر دو سطح مختلف مطرح م

 و دنشو  یم جادیا نشده کنترل صورت هاست که در جوامع ب معطوف یامواج به شتریسطح اول ب 
با تسلط بر  ،واقعدر ؛شود یتلق فرصتنوعی  تواند  یم دهد رخ که یموج هر که است آن بر اعتقاد
 جستجو را خود یها  اهداف و آرمان ،میا  نداشته ینقش هاآن دادن رخ در که وجودآمده هامواج ب

 در یانتظار آنکه بدون که است یآرمان خود آمده  دست هب فرصت نیا از یمند  بهره ؛ بنابراین،میکن
 .میا  افتهی دست بدان میباش داشته آن جادیا

 بر یخاص ریثأت توان یم اتفاقات وقوع مستمر رصد و شناخت با که است باور نیا بر دوم سطح
 .داد رییتغ خود یمقطع یها یآرزومندحرکت را به نفع  ریمس وکرد اعمال  آنها

 و است رییتغ یخود نوع گرایی آرمانباورند که  نیا برپزوهشگران  و فالسفه از یاریبس
را از دستبرد  شهر آرمانبتوان  آنکه یبرا بنابراین، ؛شود  یم محسوب آن سرشت جزء یداریناپا

در بستر زمان و مکان  ییزهایمعلوم داشت که چه چ دیابتدا با کرد،زمان و مکان محافظت 
 استوار یا  هیپا را بر شهر آرمانسپس  ؛کنند  یم عمل مکان و زمان از فارغ یعوامل چه و رندیپذ  رییتغ

 یادیبن یژگیو دو به امر نیا. بماند مصون یمکان و یزمان راتییتغ دستخوش از که کرد
 راتییتغ دیق از که شوند انتخاب یمیمفاه از یآرمان اصولآنکه  اول دارد: یبستگ یشهر آرمان
 کیاز  یبرخوردار رایز ؛باشند ریپذ لیوأت شده انتخاب میمفاه نکهدوم آ .باشند رها مکان و زمان
 و زمان تناسب به تا داد خواهد اجازه و افزود خواهد آن یجاودانگ قدرت بر ریپذ  لیوأت فیتعر

 .باشد داشته را یابی دست و فیبازتعر تیقابل مکان
 مشاهده کرد و یادیتا حدود ز یرانیا دانشمندان ۀفاضل های ینهمددر  توان یم را ها  یژگیو نیا
 نیچن از پیروی شتریب شوند  ینم کهنه زمان طول در بزرگانی چون اوحافظ و  یمتن ادب نکهآ لیدل

 .است بوده یاصول
در  شرفتیپ ۀینظر نییتب یبرا است، شده برگرفته یقرآن یها  واژهکه خود از  یطوب ۀسدر
 ۀسور 551 آیۀ و 7هیپا یالگو سند در یادیبن مفهوم دو به وانتخاب شده است  رانیا یاسالم یالگو
 رایز ؛صورت گرفت دیمج قرآن در هیآ 9753 یبررس از انتخاب نیااست.  معطوف انعام فیشر

                                                           
7 .viewpoint 

 اللهی تعریف شده است. . در سند الگوی پایۀ مرکز، پيشرفت، رشد و تعالی انسان در مسير خليفه2
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 مکان کی از یریتصو یمتن با ندهیآ از یانداز  چشم به ،این کتاب آسمانی 5ۀیآ 75از  شیب در
است که  یبدان معن نی. اکشد( شهر را به تصویر می )متنی که آرمان است شده ادی یآرمان
 7انعام ۀسور 551آیۀ  در اند. شده انیب مکان از یریتصو با در بعضی مواقع قرآن در هاشهر آرمان

 نیا براساس افتنی کمال وشده خالصه  یراستو  عدالت شرانیپ اصل دو در ییجو برتری روشنی هب
در گرو  شرفتیپ ایکمال  ،گرید یریتعب به. 9 شده است یمعرف یاله تغییرناپذیرمفهوم، قانون  دو

 «یطوب ۀسدر»است شده  یسع نجایا در ؛ بنابراین،است راستی و عدلتغییرناپذیر تحقق دو ارزش 
آن مبادرت  یها  یژگیو نییتب به نسبت و مطرح نیادیبن شیآما ۀحوزدر  شرفتیپ ۀینظر منزلۀ به

 .شود

 یطوب ۀسدر ۀینظر یها  انيبن

 :اند از عبارتخالصه  طور به یطوب سدره ۀینظر یها  یژگیو
دو عنصر  بیترک از که است یآرمان ییفضا یالقا یطوب ۀسدر یمفهوم یژگیو نیاول-5
کار  به ۱نجم ۀسور 51و  5۱ یۀدر آ سدره ۀواژاست.  آمده وجوده ب یاهیگ بخش اتیح و مند  اتیح

 نیا مضمون از که گونه همان ؛1است رعد آمده  ۀسور 73 یۀبار در آ  کی، تنها یطوب ۀواژ و  رفته
 ؛کند  یم میترس آن شهروندان یبرا را خاص یها  یژگیو با شهری آرمانقرآن  ،دیآ  یبرم اتیآ
درخت  یها وهیاست. م انیبهشت ۀپاداش عمل مشترک هم یتجل ریدر تفاس یطوب رو، درخت نیازا
و از است از صفوان  آن ۀشی. راست ینییتز و)المقطوعه و ال ممنوعه(  یدنیپوش ،یخوردن ،یطوب
کافور و  یدرخت، خنک نیا ی. خنکشود یم رابی( سیبهشت ۀچشم نیگوارتر )خوش میتسن ۀچشم

 ممدود است. اش  هیسا و لیبطعم آن زنج
 در چه و ینید متون در چه کهی طور هب .ستا آن یریپذ لیوأت یطوب ۀسدر یژگیو نیدوم-7
 واالیی و قیعم یمتفاوت ول میمفاه ،هنر و یخیتار ریاساط در چه و دیجد عصر یاجتماع متون

                                                           
(؛ توبه 23و  21(؛ حدید )آیات 75و  702و  714عمران )آیات  (؛ آل29(؛ تکویر )آیۀ، 1های نجم )آیۀ   .سوره7

(؛ نجم 73(؛ سجده )آیۀ 9(؛ حشر )آیۀ 23(؛ فتح )آیۀ 7، 70(؛ مائده )آیات 29(؛ محمد )آیۀ 27، 12، 733)آیات 
 (.55و  54(؛ قمر )آیات 47، 93(؛ نازعات )آیۀ 15)آیۀ 

 يمُالْعَلِ السَّمِيعُ وَهُوَ ۔ لِکَلِمَاتِهِ مُبَدِّلَ لَا ۔وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا . 2
. در بعضی متون اسالمی این دو مفهوم به وجود حضرت امير )عدالت( و حضرت زهرا )راستی( تعبير شده است؛  9

 اند.  از همين رو ایشان را صدیقۀ کبری نيز نام نهاده
 .جاست همانالمنتهی، بهشتی که مسکن متقيان  هسدر :«الْمَأْوی  جَنَّۀُ عِنْدَها ٭عِنْدَ سِدْرَۀِ الْمُنْتَهی » - 4
آنان که به خدا ایمان آورده و کارهای شایسته انجام  :«الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ طُوبی لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ»- 5

 .نصيبشان استو بهترین سرانجام ترین زندگی(  پاکيزهطوبی )اند،  داده
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 یاز منظر نمادشناس و است شده ریتعب تیامن و یآزاد به آن از یاجتماع اتیادب در مثال یبرا. دارد
 ینیمتون د دراست.  آرامش و تیامن نماد یطوب درخت و یآزاد نماد سدره درخت گفت توان یم

 تیو وال ی، همان دوستاست نشانده را نهالش ندهیبخشا یکه خدا یالمنته هو سدر یدرخت طوب
ست. ها یستگیو شا ها یاست که مدار و قلب تمام خوب (السالم همیعل)مؤمنان و خاندان او  ریام

 که است (السالم هیعل)حضرت حجّت  ،ینهال هست نیتر و کامل نیآخر یمحبت و دلباختگ
( صالح)عمل  کردارها نیو برتر ها  دهیا صدقکشت تا با  مانیپاک اهل ا یها حضرت حق، در دل

 از که - ییبایز و حهیرا ،ثمره ه،یسا صفت چهار به یطوب ۀسدر تونم برخی . درشود یاریآب
 یرانیا یمعمار هنر ۀحوز در. است شده متصف زین -است  یرانیا یها  باغ یفضا یمعمار یژگیو

 یسلطان ۀو مدرس یبا اشاره به دو گنبد شاخص مسجد جامع عباس (19: 5969کربن ) یهانر
 شیبه نما یشهر صفو  باغ آسمان خط در که داند یم یاز درخت طوب یاصفهان، آنها را نماد

 یمکان یها یژگیو با اتیح درخت قالب در یطوب ۀسدر زین رانیا فرش یطراح هنر در اند. آمده در
 (.5) شکل .دیآ  یم شماره ب جذاب ریتصاو ازجمله متعدد

 
 یطوب ۀسدراز  گرفته الهام رانیا فرش نقوش در اتیح درخت( 5) شکل

 
و  ها یدرست ۀهم یدو واژه بار مفهوم نیا 5کربال ۀواقعدر سوگداشت  انیرانیا ینییآ اتیادب در
 ستا یدیسپ راهنیپ یطوب ۀسدرقبل از اسالم  ینید اتیادب در و دنکش  یم دوشه را ب ها یوفادار

                                                           
  (72: 7932..یا ز پيکر آن دو دست نازنين افتاده بود )سازگار، ................ سدره و طوبی به دامان زمين افتاده بود .7
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 نیا .(90: 591۱زرتشت، ) شود  یم شمرده کین کردار و کین گفتار ک،ین پندار ۀنیگنجکه انبان و 
 یارغوان تیحکا و سرخ عقل ل،یپرجبر آوازدر  یآثارسهرورد در ژهیو هب فلسفه ۀحوزدر  ها  لیوأت
 (.6: 5969 ،ی)سهرورد شود  یخالصه م مرغیس و یچون کوه قاف، درخت طوب یعناصر در

در مرکز  شرفتیپ ۀواژاست.  شرفتیپ ۀواژاز  یمفهوم یبانیدر پشت یطوب ۀسدرسوم  یژگیو-9
 نیواژه تبا نیشده است. ا گرفته کاره ب توسعهۀ واژدر برابر  قاًیدق و دارد یخاص ییمعنا بارالگو 
متکی جامعه  یو کالبد یگسترش صور به شتریمتداول در غرب دارد که ب اتیبا ادب یخاص یفکر
صدق عدل و  یعنی یاصل شرانیبر دو پ یقران یها  آموزهبراساس  یطوب ۀسدردر  شرفتی. پاست
 ریتعب ریپذ مصداقآن دو نماد به دو ارزش  دیمج قرآن انعام ۀسور551 ۀیآدر  کهاست  شده استوار

 یبعد تالش یتمام و است استوار هیپا دو بر تنها الگو یآرمان شهر، گرید عبارت بهشده است. 
 .ابدی تحقق اصل دو نیا که بود خواهد ییها  یسازمند جادیا یبرا

 مفهوم دو صدق و عدل قرآن، در یاله اتیآ متن از ژهیو هب شده انجام یها  یبررسبراساس -۱
 دارد:عمده  یژگیسه و ،مختلف یها  حوزه در آنمفهوم  شناوربودن ضمن که است یارزش

 .است آزاد یمکان و یزمان راتییتغ دیق از: الف
 .است یهرم یشیزا آن ی: ساختار اثرگذارب
 .شود  یم ستمیس یداریپا سبب ودارد  یمنف یندپسخوار آن: تحقق ج
 و رندیپذ  فیتعر ریمتغتعدادی که توسط  اند یثابت یارزش یها  شرانیپ یراست و عدالت اصل دو
 یپارامترها رند،یگ قرار یموضوع قلمرو ای یو مکان یزمان متن کدام در آنکه برحسب

 بر آنها یرگذاریثأت یالگو و ساختار نهادر آ برانگیز ملأت ۀنکت اما ؛رندیرپذییتغ آنهاۀ کنند فیتعر
که  شوند  یم یتلق شرانیپ جهت آناز  یراست و عدل. است جامعه در گرید میمفاه جادیا و طیمح

 گرید میمفاه شیزا سبب یهرم و الکپاس مثلث منطق با بلکه یینما ای یخط صورت هب نه آنهاوقوع 
 صورت هب رشیثأتسطح تحت سبب گسترش و زایندگی در بعد،  کی در شیافزا و شود  یم
 (.7) شکل 5شود می ندهیزا و گسترش یرحسابیغ

                                                           
این الگو گویای رمز بسياری از اعداد مقدس در قرآن و احادیث است. چنانکه یک صدقه، هفتاد نوع بال را رفع  .7
برابر با  تن از مؤمنان 23نماز معمولی است یا  برابر با صد هزار رکعت در مسجدالحرامکند یا یک رکعت نماز   می

یابی به آنها سبب ایجاد چنين اعداد  اند که دست هایی اند. این اعداد گویای ارزش تن از کفار قلمداد شده 233
 شوند. زایشی می
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 مختلف یها حوزه در عدالت تحقق دنبال هب دیجد میمفاه شیزا ۀنحو( 7)شکل

 
 یالیموج در س کی منزلۀ به( 55 :5396) هاگرستراند پخشیۀ نظر براساس عدالتبه  یابی دست

 عمل (Dynamic System) ایپو یها  ستمیس صورت به شتریب آن سازوکار و شود  یخاص منتشر نم
 .(9شکل ) .شود  یم فیضعمستهلک و  یمسافت یبعد از ط ،موج هاگرستراند الگوی. در کند می
 

 
 یسوئد هاگراستراند پخش یۀنظر براساس فضا در دهیپد کی پخش و گسترش ۀنحو( 9) شکل

 
 بعد و روند می لیامواج با دورشدن از محل انتشار تحل ،شود  یم هدید شکل در که گونه همان

گسترش  ،کینامید بازخورد با یشیزا یها  ستمیس در آنکه حال .شوند  یمستهلک م یمسافت یاز ط
 یمنف ینتروپبا توجه به آ و پیوندد می وقوعه ب ها  شرانیاز پ کیقبال هر در یگرید میمفاه شیزاو 

 ساز  نهیزم خود عدالت مفهوم که یطور هب .آورد  یرا فراهم م ستمیس تیتقو موجباتآن، 
هنجارها(،  یسو و سمت هب اعضا اقیاشت کی)تحر تیهدا ت،یامن چون یگرید میمفاه یریگ  شکل

 نیا همۀ کند میگونه که قرآن مطرح  همان .شود  ی... مو یمند تیرضا ،یاجتماع رفتار بهنجار
به انسان را  یدرست و یهاد نورند؛ بنابراین، نور دو هر یراست و عدالتکه  ستا آن بر دال میمفاه

چون  یمیمفاه و ابدی  یم یتجل زین)صدق(  یراست در یساز  مفهوم سازوکار نی. همدهند نشان می
 بیو ترک است یراست مفهوم به یابی دست یعمل ۀجینت یخرسندو  یدوست ،یدرست ،یپاک ،ییبایز
اقتدار جامعه  و شرفتیپ به انتها درو  کند می فراهم را جامعه تیخالق و رشد طیشرا گریکدی با نهاآ

 (. ۱) شکلشود.  می یمنته



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   571

 

یتسار تلادع

ییابیز

یتسود

یدنسرخ

تیادهتینما

یعامنجا -یدرف راجنهب راتفر

یدنمتیاضر

طسق

"یبو   ردس"
)نیداینب شیامآ هزوح رد تفرشیپ هیرظن(

تدحو

ینیرفآ شزرا
یتسردیکاپ

تیقالخ هنیمز داجیا

تفرشیپ

یلم رادتقا

 
 یطوب ۀسدردر  میمفاه بیترک و شیزا ۀنحو تمی( الگور۱) شکل

 
بنا به  یطوب ۀسدرو استمرار  یداریکه پا ستا آن سازوکار نیا در گرید توجه خور در ۀنکت

 نسبت تمدن یریگ  شکل و یمدن فراورش به که است ریپذ امکان یخاص چهارچوب در یلیوأت
 به قادر یا  جامعه اگر؛ بدین معنا که است یشناس  جامعه ویژگی یمدن فراورش. شود  یم داده
ورود  تمدن ۀحوز به ،باشد آن ریبه تدب قادر نهاحل آ یمسائل خود باشد و برا فیتعر و صیتشخ
 نهاده انیبن یخاص یمعرفت دستگاه ۀشالود بر یتمدن هر که است یهیبد البته ؛کرده است دایپ
 . ردیگ  یم صورت آنبراساس  آنهاحل  روش و ائلمس بررسی ۀنحوو  شود  یم

 بهاست.  تیعقالن و خرد، دانش موضوع یراست و عدالت قیمصاد شناخت در مهم اریبس ۀنکت
 أمنشعامل  نیهم و کرد متمایز آن ریغ از و فیتعر را عدالت توان یبدون دانش نم ،گرید ریتعب
بودن و همپا حاصلقسط که  گرید عبارته ب. 5ستآن ا قیمصاد و یراست فیتعر در یاصل

 خرد، و تیعقالن و نیست ریپذ امکان دانشبه  یابی دست بدون ،است صدق و عدالت بودن همراه

                                                           
 . سر راستی، دانش ایزدی است 7
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 .کند  یجامعه م کیدر  اقتدار داشتن به قادراست که مارا  یحکمت و دانش فهم بر حاکم روح

 یريگ جهينت

 جامعه، کی توسط شده  دهیبرگز یمعرفت یها  انیبن بر یمبت ینظر یچهارچوب داشتن بدون
 بتواند جامعه آنانتظار داشت  توان ینم

معتقدند  گرایی آرمانکه کمتر به  یجوامع دربارۀاصل  نیا ی. حتبرسد خود دلخواه شرفتیپ به
 توان یم یقران اتیآاز  آنچه. مدعاست نیا بر دال اروپا در یفکرو تحوالت  شود  یم دهید زین

 ۀواژدو  در کهاست  شرانیپ اصل دو به یمتک و واال یامر شرفتیپکه  ستا آن کرداستنتاج 
را براساس  یگرید میمفاه شیزا قدرت شرفتیپ یها  شرانیخالصه شده است. پ یراستو  عدالت
 در یمفهوم ازنظر و رنددا ایپو یها  ستمیس براساس یا  دهیچیپ یدگیتن درهم و پاسگال مثلث ۀقاعد
 گذار هیپا تواند یم جامعه در ندیفرا نیا.   ی دارندمتعدد ادیقمص ،گوناگون یقلمروها و ها  حوزه
 تحقق عدل و یراست یا در هرجامعه ،گرید عبارت به. باشد یاسالم نگرش یمبنا بر جدیدتمدن 

 یها مکان و اعصار در اگرچهشده است. به تمدن فراهم  یابی دست در جامعهرشد  یراه برا ،ابدی
 ۀحوز در .است یمدن یها هسته لیتشک هیاول شرط ،بود خواهند ریپذ لیوأت مفهوم دو نیا مختلف

و ارتباط  یاجتماع یها یسازمند شناختن تیسمر هب در ،یراستو  ییدر تعادل فضا عدالت ش،یآما
. ستین سریم یعلم معرفت و دانش باجز  قیمصاد نیبه ا یابی دست و است ریپذ لیوأت آنها ییفضا
 مجاهدتتالش و  ،افتی خواهد تیاهم اصل دو نیا تحقق یبرا راه ۀنقش در آنچهرهگذر  نیدر ا
ۀ پژوهشگران عهد بر که است ینیسرزم شیآماقلمرو  در ینآقر مفهوم دو نیا فیتعر یبرا یعلم

های زیر  گامهمان عدالت  ای رانیا ییبه تعادل فضا یابی دست در .است   ییخدا دادشهر به متعهد
 : تواند برداشته شود می

 ساختار رییتغ با کار نیاکه  التیتسه و اعتبارات صیتخص در یمکان بودن مرحج حذف*
 ویفدرات چون یساختار گرید یالگوها به یا نقطه متمرکز یمراتب سلسله یالگو از کشور یادار
 شدن مرحج در عامل نیتر مهم کشور یادار یمراتب سلسله یالگو رایز ؛است مکنم ...و یا منطقه
 آید. می شماره امکانات ب از یبرخوردار در ضیتبع و مناطق
 ۀقاعـد شناختن تیرسم هب ،مرجح یها مکان به هیسرما انیجر تمرکزتوقف  یبرا یبعد اقدام*
مراکز  منزلۀ به خاص و معدود ینقاط نکهیا. است رانیا نیسرزم (Land- dispersion) یدگیپخش

 رایز ؛است رانیا نیسرزم ۀقاعدخالف  ،باشد معطوف نهاآ به ها توجه ۀهمتوسعه انتخاب شوند و 
 است. ینیقانون خاص سرزم دهندۀ نشان یسکونت ۀنقطهزار  90از  شیوجود ب
 :دانست یبانک ستمیس متوجه را شنهادیپ نیتر ییابتدا توان یم یراست به یابی دست در



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   576

 

 به قمار های هواژ رییتغ با ،دیآ یم شماره ب نآاز  یبخش زین رانیغرب که ا یبانک ستمی* س
... همواره و یبانک التیتسه بهپنهان  یبردار کاله ،به سود ربا ،یبه تورم پول پنهانسرقت  بورس،

 از و کند وارد نآ یمال ستمیس و جامعه به را یا اغواکننده یها و شوک یداشته است نادرست یسع
 اشکال تواند یم یمال ستمیس نیا رییتغ بزند؛ بنابراین،دامن  غنا و فقر شکاف به رهگذار نیا

 .بخشد امیالت یادیز حد را در نادرست ۀبندیفر و اغواکننده
 یا منطقه عمل یزادآ و ویفدرات االتیا در( یخصوص)نه  یمردم یعموم یها ستمیس جادی*ا
 .شتریب نظارت یبرا

 نیست، ها یسادگ نیبد نآبا توجه به مفهوم شناور  یراست و عدالت یاجرا حیتشر اگرچه
 یهیبد کنند.اهداف کمک  نیا تحقق در دنتوان یم یتاحدود یادار خودکار یها ستمیس معموالً
 ازمندین بیشتر یفرصت در تر  مبسوط شرح به نآبه  یابی دست ۀنحو و یطوب ۀسدر ۀدیا حیتشر است
 .است
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 .کتاب
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 اوصاف فناوری اسالمی 

 در افق تمدن نوين اسالمی

  5حسين مطيع

 چکيده

ساختار و اوصاف سلبی و ایجابی فناوری موعود  ،گویی به چگونگی این مقاله درصدد پاسخ
اوردهای مسلمين روایات و دست ،با مراجعه به آیاتاست نویسنده سعی کرده  است.دین اسالم 

ل در تمدن نوین اسالمی را نشان دهد. اوصاف ئا دورنمایی از افق فناوری اید در طول تاریخ
محوری، هماهنگی  طول دین بودن، اخالقمعنوی و در  ایجابی فناوری شامل نگاه جامع به علم،

، هنری و زیبا بودن، گرایی طلبی و فایده آزادی و ابتکار، استقاللبا تکوین و تشریع، داشتن 
سازی  ره تناسب با سبک زندگی اسالمی درراستای تمدنوری و کيفيت و باالخ افزایش بهره

محيط زیست، ای برآالیش  نداشتن و نبودن مخرباوصاف سلبی آن نيز شامل  است.
های کشتار  جویی و سالح ید، نفی سلطهتوقف در ابزار، زدودن زوانداشتن ، محورنبودن غریزه

 است.و زدودن حجاب  تکنيک        جمعی
یجابی فناوری، اوصاف فناوری، فناوری اسالمی، تمدن نوین اسالمی، اوصاف ا: ها  کليدواژه
 سلبی فناوری

 

 مقدمه

از ارکان  ،رزویی که برای تحقق تمدن نوین اسالمی مطلوب استجایگاه آدر فناوری اسالمی 

                                                           
 Motie@cc.iut.ac.ir. عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، ایميل: 7

mailto:Motie@cc.iut.ac.ir
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 ضرورت دارد کهرو   ازاینن ایجابی آ حال شناخت اوصاف سلبی و شود؛ بااین محسوب میتمدنی 
ناگزیر باید فناوری  این راه ابتدا در .فتابی شودهای آن با فناوری موجود بهتر آ تفاوت ها و شباهت

 را تعریف کرد.

 مختار از فناوریریف تع

بندی  دسته .شده است آن ارائهاصطالحاً تعاریف متعددی از  ،لغوی فناوری معنایاز گذشته 
 پذیر است: تعاریف مذکور در سه گروه امکان

 ؛مثابه ابزار یا علم ابزار فناوری به -5
 ؛به کار بردن آن ۀو شیومثابه استفاده از ابزار  فناوری به -7
 (.99: 5935)تقوی، ( گشتلثابه انکشاف  و بروز نوعی وجود )م فناوری به -9

آالت  معنای عام فقط ناظر بر ماشین در این مقاله تعریف مختار و مراد نویسنده از فناوری به
منظور از آن مجموع ابزارها و بلکه  ؛کند تولیدی نیست و به مصنوعات حاصل نیز بسنده نمی

شود  هم می« مهندسی طرح»شامل روند و  و کاال به کار می هایی است که در تولید خدمات برنامه
 (.93: 5931)مطیع، 

وفادار  تعریف به همین پایانو نویسنده تا  پُرواضح است این تعریف از نوع دوم تعاریف است
یا ونقل  . حملمصنوع یا صنعت است .بیل فناوری نیستواهد بود. در این نوع تعریف، اتومخ

با هر  ۀ حاضرنظر مقال مداصلی  ۀلئولی مسقیه غذای فناوری است. و ب ریفناو پزشکی و کشاورزی
 .وجود داردمتناسب با آن  های و پاسخ شود سه نوع تعریف بررسی می
 جداگانه بررسی و داوری شود. طور  بههر دو گروه ۀ حال شایسته است ادل

 اوصاف فناوری اسالمی

ه دست ب شاءاهلل سلبی فناوری موعود که اناز اوصاف ایحابی و  در ادامه الزم است فهرستی
 .شودمرور مسلمین ایجاد خواهد شد، 

 . اوصاف ایجابی1

 5را مرور کرد. باید اوصاف ایجابی یا اثباتی ابتدا

                                                           
 الوجود باشد. رسد یکی از خصوصيات فناوری موعود اسالمی ابتنای آن بر اصاله . به نظر می 7

الماهيهبـه   المـاهوی اسـت و اصـاله    چنانچه دیدیم، فناوری امروز مبتنی بر فلسفۀ علمدکارت و نيوتن اسـت و اصـاله  
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 نگاه جامع به علمداشتن  1-1

 ند این است که همۀفناوری باید واجد آن باش زمینه و مقدماتیِ پیش علومِ اولین صفتی که 
ند و از همۀ آنها اعم از تجربه، عقل، شهود و وحی را به کمک بگیر ،ب معرفتهای کس روش
فناوری  برخالفو  عدی نشودبُ باشد و تکد تا فناوری جدید جامع نلحاظ مبنا و روش استفاده کن به

  است، ناقص و کاریکاتوری نباشد. پوزیتیویستیفقط  که امروز

  بودن معنوی و در طول دین 1-5

و غایت را  امروز ناقص است و باید عمودی شود؛ یعنی مبدأجوادی آملی علم  اهلل آیتبه تعبیر 
 :شودبودن خارج  لهم لحاظ کند تا از اعوجاج و احوَ

کردن علوم در گرو تغییر اساسی در نگاه به علم و طبیعت و  اسالمی»
های معرفتی و  دیدن حوزه و صاعد و هماهنگ تدوین متون درسی سرآمد

ها از  هبیعیات به رأس الهیات است. تا هنگامی که علوم در دانشگابازگشت ط
در مسیر صعودی گام برندارند،  ش دست برنداشته وحدود و افقی خویسیر م

در ساختار معیوب علوم  هرگز کار و اقدام شکلی و ظاهری تغییر ماهوی
 (.599 :5969جوادی آملی، «. )کند ایجاد نمی

های غایی و فاعلی چون دو تفسیر. در نسبت با ماوراء طبیعت دیدیعنی باید طبیعت را همواره 
ه را از ویزند تا گهوارآ الغایات می و غایه مبدأالمبادیریسمان دو طرف گهوارۀ علم را به حضرت 

طی آنعلم را  این همان سخنی است که دکتر گلشنی .شدن برهانند جان سقوط و طفل علم را از بی
البته با ابزارهای  ؛پس فعالیت علمی یک فعالیت دینی است ؛در عرض آنداند و نه  در طول دین می

عارف این است که ببیند معرفت هر » به قول دکتر نصر:( و 7 :5993مهدی گلشنی، )خود خاص 
یابد وجودی آن رهنمون است و این مطلب را درای از علم به معرفت علت  ئی و هر ناحیهوجود جز

 (.966 :5910)نصر، «. گاهی برای تحقق عرفان است که علوم و فنون محمل و تکیه

؛ آموختند ، مثل شیمی و... را میگونه به شیعیان خود علوم تجربی )ع( نیز همین اهل بیت

                                                                                                                                        
الوجود است، فلسفۀ مضاف، یعنی فلسفۀ علم، توليـد   اصالهای که بر مبنای  دالیل عقلی مردود است؛ پس باید فلسفه

کند و از دل آن علم جدید و سپس از آن فناوری جدید استخراج شود. آن فناوری معایب فعلی را نـدارد و محاسـن   
قدر این مهم دشوار است که بعضی از اساتيد آن را بـه زمـان ظهـور حضـرت قـائم)عج( موکـول        ای دارد. این عدیده
دانند؛ لکن باید راه را شناخت و مسير را در حد توان دنبال کـرد )اتـين    د و از عهدۀ علمای اسالمی خارج میان کرده

ــوفان، ص     ــۀ فيلس ــتی در اندیش ــون، هس ــل      222ژیلس ــر ابوالفض ــای دکت ــا آق ــتاد م ــالس اس ــن آرزودر ک (. ای
 طور مفصل بحث شد. صورت به کياشمشکيبدین
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و غایت و ملکوت  د و از آن طریق بیشتر متوجه مبدأکه علم را متصل به عالم معنا ببین ای گونه به
زندگی خواهد شد و شدن علم و فناوری و  باهاز این عهد توحیدی باعث ت شدن غافل 5.شود

وف همین شان نیز مصر ایمانی ا به مصرف فناوری روی آوردند، همۀ گذشتۀمهاب کشورهایی که بی
 . ...ها پدید آمد و فناوری شد، انواع اضطراب

بشر به سوی  ،کند رشد می هر قدم که فناوری ،تنها عبادت است ، توجه به آن معنا نهبرعکس
این صورت بسیاری از آفات و معایبی  در شود. تر می مقصد معنوی و تربیت اخالقی خود نزدیک

 از بین خواهند رفت. ،که در فصول قبل برشمرده شد و یا نشد

 راستای کرامت انسانیی درمحور اخالق 1-7

عد عملی در بُعد نظری کشف آیات الهی در آفاق و انفس و بُعلم از دیدگاه اسالم در هدف 
ۀ رفع نیازهای مشروع فردی و اجتماعی و اعتالی جامع برای است که خداونداستفاده از امکاناتی 

؛ پس در اینجا التزام ده استمنظور افزایش کرامت واالی انسانی برای بشر فراهم کر اسالمی و به
ها را  اشد یا انسانکه ضد اخالقی ب ای کند و فناوری لحظه به اخالق موضوعیت پیدا می به لحظه

 مخالف دین است. ،پست و مقهور و ذلیل سازد
. لیاقت تولید را دارد ،تنها آنچه برای همگان خوب است» :(Andre Gorz) به قول آندره گرز

شدن را دارد که نه برای کسی امتیازی به حساب بیاید و نه باعث تحقیر تنها چیزی استحقاق تولید
)آندروه گرز،  «.اما با زرق و برق کمتری زندگی کنیم ،تر خوشبختما می توانیم  .کسی شود

5963: 67.) 
 تقویت اعتقاداتباعث  -5 :فناوری باید یکی از این سه فایده را داشته باشد ،با الهام از احادیث

)نجف   باشد در خدمت برپایی یک سنت حسنه -9؛ در خدمت عدالت و تعادل باشد -7 شود؛
.(573 :5935لکزایی، 

تواند در  های علمی می گیری و کاربرد پژوهش جهت(: »john Burke) به قول جان بروک
های انسانی غالباً ارتباط  طور واضح متفاوت باشد و چون ارزش های ارزشی مختلف به نظام

گیری علم و فناوری مرتبط  توان با جهت دارند، اعتقادات دینی را هنوز میارگانیک با عقاید دینی 
 (.6۱ :5999)به نقل از مهدی گلشنی،  «دانست

ها و تفکرات غیردینی و تمسخر و تهدیدهای دشمنان  البته در این راه نباید از مالمت فرهنگ
 اخالق و کرامت انسانی هراسید.

                                                           
 )ع( هيثم در محضر امام صادق مثل تلمذ جابر بن حيان و ابن .7
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 هماهنگی با تکوین و  تشریع 1-4

باید متوجه تمدنی باشند که  آنها ؛تمدن غربی باشد یماورا  افق دید فناوران اسالمی باید
های  منزلۀ امانت و آیت الهی زمینه بهبشر در بستر طبیعت  .تکوین و تشریع در آن هماهنگی دارند

برقراری تسخیر و  به جای چپاول و تجاوز به طبیعت با کند و صعود روحانی خود را فراهم می
 .بَرد میاده را دادن به زندگی نهایت استف عامل با طبیعت از قوای آن در شکلت

بلکه در بستر  ؛اسالمی باید اقرار و آشکار کند که رقیب خداوند نیستۀ فناوری در جامع
یابد و  ۀ خود را بازمیفقط در اینجاست که موضع شایست .رفتار او در طبیعت است ۀطبیعت و آین

دمی را یاری و مؤانست با آن آ ماندن در آغوش طبیعت آورد که در عین باقی تکنیکی را پدید می
و خدا را تکویناً و تشریعاً عبادت کند. این فناوری کرده ترین شکل زندگی  تا به راحت کند می

جویی در مصرف منابع طبیعی نیز خواهد شد. از سوی  ، موجب صرفههرچه بیشتر پیشرفت کند
توجه به  و اند وضع کرده ین تشریعی که انبیا)ع( به یاری خداونددیگر رعایت حدود الهی و قوان

اتی که امروز بدون آف خواهد شد؛خیل عظیمی از آفات فناوری مانع ها  ها و حرام مرز حالل
ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت » کنند. میو بشر را تباه  اند مرز در زمین پراکنده شدهحدو

 (.۱5)روم/« ایدی الناس

 آزادی و ابتکار 1-2

نقش مثل ابداع و ابتکار در فناوری اسالمی سانی اوکرامت ان بشر در مسیرشکوفایی استعدادهای 
بلکه باید با گسترش آن و  ؛ای دارد. فناوری اسالمی نباید آزادی بشر را سلب و سد کند برجسته

نعمت  قدردانی از .های او منجر شود خالقیت به شکوفایی استعدادها و توانایی ۀایجاد زمین
پس این امتیاز که اوالً  است؛قرب الهی  آن برای رسیدن به استفادۀ صحیح از در گرو شکوفایی

فناوری خادم بشر بماند تا آزادی او را سلب نکند، ثانیاً جوالنگاه مشروع اختراعات و ابتکارات 
حادیث زمان ظهور حضرت که در ا چناناست؛ فناوری اسالمی  مد نظرآدمی شود، 

 (.790: 5993)کورانی،  چشم می خورد)عج( نکات درخوری در این زمینه به االمر صاحب

  گرایی طلبی و فایده استقالل  1-9

آنها را منفعل و فاقد قدرت  یعنی آشکار است فناوری امروز، استقالل بشر را گرفته است؛
 له هم فردیئاین مس کند. ها روی پای خود بایستند، کمک چندانی نمی کرده است و به اینکه انسان

اجانب را بر آنها ۀ سلط راهو  کردهسیاری از کشورها را وابسته و نیازمند یعنی ب است و هم جمعی؛
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 رفت از این سلطه تغییر رویکرد از داشتنِ حل برون راه(. 795 :5999)مجید عباسپور، . گشوده است
مقدس بودن آن هم باید در گرو اهدف ابزار است و مفید« مفیدترین»به  ابزار« ترین مدرن»

در بینش  .خواهیم ماند.. باقی دوم و. رو، مقلد، دست ا همواره دنبالهالَّوَ ؛تعیین شودایرانی  اسالمی
 .الینفع ی اعوذبک من علمٍهم انَّلَّال: بودن آن است بودن یک علم، مفید اسالمی نیز معیار مطلوب

انفع علم نافع و بلکه احادیث فراوانی به  (.۱9 :5965،الجنان )دعای پیامبر)ص( به نقل از  مفاتیح
، 5969شهری،  )محمدی ری العلم اکثرمن ان یحصی فخذ منه ما انفع لکمانند:  اند؛ سفارش کرده
ماند و  ، میچه برای بشر نافع استفرماید هر قرآن مجید نیز می(. 59576و  5۱575احادیث شمارۀ 

 «فیمکث فی االرضاس ینفع النَّا ماا الزبد فیذهب جفاءاً و امّو امّ»روند:  بقیه مثل کف روی آب می
 (.59)رعد/ 

.. به مفید و نافع بودن تغییر کند، این رویکرد باعث بودن و. پس اگر معنای مدبودن، مدرن
گان رفه آنکه بعضی از نویسندآورد. طُ مفید و نافع را به بار می و فناوری اسالمی شود میاستقالل 

وری مطلوب ارائه اوصاف فنا منزلۀ را بهشرایط زیر  نورن هرزفلد اند. غربی نیز متوجه این نکته شده
 کند: می

آیا فناوری مورد نظر سلطۀ بشر بر طبیعت را به صورتی مسئوالنه و مفید » 
کند؟ مزایای محسوس و هویدای آن فناوری چیست؟ این مزایا  اعمال می

هایشان به  خاطر مزیت ها به معموالً کامالً واضح است؛ زیرا بیشتر تکنولوژی
دهد؟ قشر فقیر را کمک  ند. آیا این فناوری بیماری را شفا میآی وجود می

 Noreen Herzfel)«کند؟ کند؟ یا به دوام و زیبایی محیط زیست کمک می می

,7003: 53.) 

عالوه بر حفظ و تقویت استقالل فردی و جمعی، سطح زندگیمردم نیز  ،اگر چنین اتفاقی افتاد
 ... بیشتری برخوردار خواهند شد.، سالمت، رفاه، ثروت واشت، امنیتو از نعمات بهد رود میباالتر 

 بودن هنری 1-3

 خواهی است و اگر فرد یا  دوستی و زیبایی شناسی، زیبایی دار زیبایی یکی از صفات انسان دین
 حبّو یُ اهلل جمیلٌ انَّ. گو دینی نیستو گفت به زیبایی نداشته باشد، بی یای بینش و گرایش جامعه
 (.۱96 :5993)ع(،  حدیث امام صادق ،)کلینی .الجمال
از یکدیگر  ها سال و این دو ه استم بودشد فناوری قدیم با هنر توأگفتهطور که  همان     

این بار خبری از حکومت عقل  اما رسیدند؛ همدر فناوری الکترونیکی دوباره به مفارقت کردند تا 
 تواند از هنر اصیل خارج باشد؛ اوری نباید و نمیتازد. فن ، رها و چموش مینیست و خیال هابر آن
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که  کشید ساخت و اَشکالی می )ع( ظروفی می ، حضرت سلیماناست که در قرآن مجید آمده چنان
 (599: 5969)جوادی آملی، . کرد و میل به زیبایی را در مردم ارضا میزیبا بود 

 با کمک هنر اعتالدهندۀفناوری اسالمی حتماً باید  5.م استتوأ با زیباییخلق خود خداوند نیز 
بخش باشد و آدمی را  ؛ یعنی آنچنان با هنر توأم شود که استفاده از آن مفرح و لذتآدمی باشد

مصداق  ،هنرپروری است و اگر از آن استفاده نشودنوعی خیال نیز  تربیت کند. شکر نعمت قوۀ
نظارت  با ه با خالقیت فناوری آشتی کند و خود رادوبار پس هنر باید؛ کفران نعمت خواهد بود

 عقل و شرع در اختراعات و صنایع نشان دهد تا به بالندگی آن منجر شود.

 نویسد: نصر در این باره می دکتر

 طور همان شود؛ ی انعکاسی از جمال الهی محسوب میدر هنر اسالمی زیبای»
زیباست و زیبایی را ند خداو"کند:  که این حدیث نبوی مشهور بیان می

و لذا  یقت و تجلیات آنزیبایی وجه الینفک حق این عالوه بر ."دوست دارد
گاه زیبایی را از  اثر هنری معتبری است. اسالم هیچ جزو ضروری هر

کند؛ کمااینکه در غرب  هنر را از ساخت و تولید جدا نمی سودمندی یا
)= فناوری(  technologyبود و  ars)= هنر( به معنای  artسنتی آن زمانی که 

: 5969)نصر،  «.پیوند داشت، قاعدتاً وضع از این قرار بوده است techneبا 
919.) 

 وری و کيفيت افزایش بهره 1-3

یعنی  ؛وری در حد اعالست آن است که در آن بهره یکی دیگر از اوصاف فناوری اسالمی
و طبیعت  کمترین آسیب نیز به منابع اولیهین ؛ بنابراشود ن مصرف و بیشترین بازده انجام میکمتری

گر بهترین کیفیت را از طرف دی 7.برد ه بهترین استفاده را از طبیعت میضمن آنک ؛شود وارد می
 رحم اهلل امراء اذا عمل شیئا ان یتقنه. های صنعتی و تکنولوژیک اسالمی داشته باشد باید فراورده

مسلمان واقعی هر  :(53659 دیث شماره، ح309 :5953 ،حدیث رسول اکرم )ص( ،هندی)متقی 
 ۀبارز آن باید دستاوردهای فناوران ۀدهد و یک نمون نهایت استحکام و اتقان انجام می کاری را در

به حساب اسالمی باشد. کیفیت بهتر مطلوب خدا و خلق است و خود بهترین تبلیغ برای محصوالت 
 آید. می

                                                           
 (29( و اهلل نزل احسن الحدیث )زمر/ 4مثل آیات شریفۀ لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم  )تين/  3 7

سهم  21سهم از  25شود وقتی ولی طبيعت انسان کامل شد،  . برطبق روایات دوران ظهور استنباط می2
 های زمين هم استخراج خواهد شد. محصوالت و ثروت
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 سازی اسالمی درراستای تمدن تناسب با سبک زندگی 1-6

اوری سالم فناوری از رحم فرهنگ ظهور خواهد کرد. این فن ۀبه قول تالبوت دریک جامع
 5.خواهی نابود نخواهد کرددیگر رحم خود را از روی خود

دینی ای خواهد بود متناسب با سبک زندگی ، فناوریطی کند اگر فناوری مسیر درست خود را
 گی با نفی و نقد دیگران ودتر به تمدن اسالمی برسیم. هیچ فرهند تا زوو کمک خواهد کر

باید پس ضرورتاً  برسد؛سازی  ۀ تمدنبلکه باید به مرحل ماند؛ زنی و تقلید آنان باقی نمی حاشیه
گشایی  دنیای مدرن در حال جهاننه فقط از این زاویه که  کنیم؛نسبت خود را با فناوری روشن 

هجوم آورده است، بلکه از این جهت که مدعی یک تمدن جدید  اسالم است و به جغرافیای
 روشنی تبیین شود. د نسبت ما با دستاوردهای بشری بههستیم و دراین تمدن جدید بای

ساز  است که تمدن عنصر فرهنگی در سبک زندگی آنبنابراین فناوری اسالمی بخشی از 
 و تعارض داشته باشد. تهافتتمدنی  یتواند با سایر اجزا د و نمیخواهد بود و نبای

 . اوصاف سلبی5

هر  .هاست ۀ فناوریفناوری اسالمی چند وصف سلبی نیز دارد که محکی برای آزمودن هم
ای از این  در زیر به پاره تر است. ، اسالمیکه این اوصاف را نداشته یا کمتر داشته باشد ای فناروی

 :شود اوصاف اشاره می

 و نيالودن آن به محيط زیست نکردن تعرض 5-1

کاری و  چه رسد به دستمحیط زیست را ندارد؛ واضح و مبرهن است انسان حق آلودن 
ه و حیوان و... ، آب و خاک و هوا، گیا؛ پس هرچه فناروی برای محیط زیستتعرضو تخریب آن

های فسیلی و  بیش از حد انسان از سوخت ۀمثالً استفاد ؛سودمندتر است ،خطرتر باشد کم
کردن زمین خسارات  کنند و با گرم کربن زیادی را در اتمسفر آزاد میاکسید که دی هایی سوخت

محسوب منفی  یهای آینده تحمیل خواهند کرد، قطعاً برای فناوری امتیاز عظیمی را به نسل
، ایجاد آلودگی های صنعتی بودن فاضالبناپذیر نین است آلودگی پسماندها، تجزیهچشود؛ هم می

... که حکم ها و ها و نسل و تعرض به ژن DNAمشروع در و دستکاری غیر صوتی و موجی و...
 روشنی دارد و اخالقاً و شرعاً محکوم است.

                                                           
به نقل از  42، سياحت غرب، «خواهيم؟ آیا واقعاً یک دهکدۀ جهانی می». استفان ال تالبوت 7

www.praxagora.com 
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ها خواستند به طبیعت تجاوز کنند، طبیعت آنها را  عضی از روشنفکران چون غربیب ۀبه نوشت
 (.569 - 569: 5969نراقی،  ) پس زد

 محورنبودن غریزه 5-5

محور است و برای  محور. متأسفانه فناوری غربی غریزه نه غریزهمحور باشد  فناوری باید فطرت
 شدۀ رسید تا مرز تفکیک همین است که در استفاده از آن باید محتاطانه عمل کرد و به خودآگاهی

 فطرت و غریزه برای آدمی مشتبه نشود.
 وی سرشته شدهنح هذات فطرت ب .غریزه بر فطرت است ۀفرهنگ غلب ،اصوالً فرهنگ مدرنیته

؛ اما این امر به زمان زند را پس می کند و سرانجام آن که نظام فناوری رایج را تحمل نمی است
خلقت  ۀچون نحو ؛با فطرت موافق و مطابق خواهد بود ،ماند ینهایت آنچه ماحتیاج دارد و در

و اقم » بنابراین فناوری هم باید با آن سیر الهی همسو شود. است؛ ناپذیر ، الهی و تبدیلانسان
 (.70)روم/  «تبدیل لخلق اهلل تی فطرالناس علیها الفطرت اهلل الَّ ین حنیفاًوجهک للدّ

شود از بشر گرفت و باالخره خود را نمایـان و غالـب خواهـد     زیستن را نمی پس عشق به فطری

محـور بسـتگی بـه میـزان      سـمت فنـاوری فطـرت   به  حورم . میزان حرکت ما از فناوری غریزهساخت

 زیستن دارد. خودسازی و عشق ما به الهی

 نکردن در ابزار توقف 5-7

به این  تواند از آفات آن دورباشد؛ است، نمی در ابزار متوقف شده چونمتأسفانه فناوری غربی 
ذیری به ابزارگرایی و بلکه و از ابزارپ حکم هدف را پیدا کردهها  انسان از فناوری برای بعضی دلیل

 ابزارپرستی رسیده است.
توانند بین دنیای حقیقی و مجازی که  و حتی نمی اند رو بعضی دچار غفلت شده ازاین     
فرق بگذارند. وقتی انسان متوجه باشد که  یک برایشان به ارمغان آورده است،های الکترون فناوری
گذاری  ، ارزشای که بتوانند او را به هدفش برسانند هدف نیست، ابزارها را به اندازه فناوری
؛ شود خود سلطۀ روح فناوری تضعیف و نگاه به زندگی عوض می . در این صورت خودبهکند می
 شود. فراهم میبعضی ابزارها نیازی از  ید و بیابزارهای جدترتیب امکان تولید  بدین

ببینند و توجه عبد به  االسباب را مسبب اند که خداوند های دینی به مسلمانان آموخته در آموزه
فاده دینی از ابزار نهایت است ۀجامع بنابراین (؛5۱0 :5965الجنان،  مفاتیح) بماند نه غایی آلیابزارها 
کند و مثل بشر مدرن تمام زندگی اش گرفتار  شود، در آن توقف نمی نمی ولی غافل ؛کند را می
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 زار برایش حجاب نشود.انواع و اقسام ابزارها نخواهد شد تا اب
دادن  نظر استقاللی به ابزارها و اصالتبیشتر شود،  ،و شاید جامعه ،پس هرچه رشد معنوی انسان

طلبد؛ بلکه حاجاتش را  نمیحاجت  بندد و از آنها نمیابزارها امید  به انسان و شود میبه آنها کمتر 
توانند کاری انجام  نمیاو  ۀبدون اراد هم اسباب و حتی معتقد است که کند طلب میاالسباب از مسبب

شود و مستقیماً با ارادۀ  نیاز می در مراحل عرفانی آمده است که انسان از ابزار بی .دهند و بالعکس
: 5999ابن عربی،  الدین محییگویند ) دهد که به آن خلق باهمت می خداوند افعالش را انجام می

66.) 

 زدودن زواید 5-4

ا و عظمتش ه ۀ پیچیدگیواید را بزداید. حیات صنعتی مدرن با حفظ همفناوی اسالمی باید ز
هم در سطح داخلی و هم در باید آنها را هم در تولید هم در مصرف،  ای دارد که طلبانه زواید فزون
چه به تکنیک هر ؛ زیراواردات کاالهای زاید را نداد ۀو حتی اجاز المللی حذف کرد سطح بین

اسراف و تبذیر مبارزه  پس باید قناعت ورزید و با ؛و را از او خواهد ستاندانسان بدهد، بهتر از ا
و مسیر صواب و صالح و سداد را  وانهادای  را به گوشهو مدپرستی (louxisite) گرایی کرد، تجمل

ای برگشت به خود  است که گونهدر غرب نیز مقاومتی شروع شده  اکنونپیمود. خوشبختانه 
 (.599 :5969نراقی ) مصرفی شوند ۀخواهند تسلیم جامع نمی ها طورمثال غربی بهشود؛  محسوب می

اولیـه آن   طبیعت و مـواد  ۀروی محور و نگران مصرف بی محور و فایدهفناوری اسالمی چون نیاز

 ستیز است. و طمعگریز  مآب، حرص قناعت ،است

 جمعی های کشتار جویی و سالح نفی سلطه 5-2

طلبی آن است، این امر  غربی حالت استعماری و سلطههای فناوری فرض پیشیکی از مبانی و 
 مسلمانانباید براساس نیاز و نفع  این فناوری بلکهباشد؛  فناوری اسالمیتواند و نباید مبنای  نمی

 سامان بپذیرد.
اندوزان بر فقرا و کشورهای  ث تسلط ظالمین بر مظلومین و ثروتپس هرگونه فناوری که باع

 استثمارگر بر مردم مستضعف شود، غیراسالمی است.
ی، شیمیایی، هیدروژنی، بمب اتم، جمعی، میکروب های کشتار سالحاست حکم چنین هم     
، پالس مغناطیسی و... مخدرهای جدیدشدنی نیستند،  کنترل که های خطرناک آزمایشگاهی ویروس

، استفاده و حتی حق ساخت کس با هیچ دلیل و منطقی ند و هیچا که درهرصورت محکوم
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 را ندارد. هانگهداری آن

 زدودن حجاب تکنيک 5-9

و هم حقایق است داده  تحویلفناوری الکترونیکی هم معارف دینی را تنزل و  ،چنانچه گذشت
کارکرد اصلی اکثر  5.ناشی از حجاب تکنیک است کند. این امر میو مبتذل  قلبدینی را 
سوم  ۀدرجدر دوم خبررسانی و  ۀتفریح و سرگرمی، در درج در درجۀ اولهای دیجیتال  رسانه

به قطعاً فناوری اسالمی تنزیل شود، این آموزش اگر در معارف اسالمی باعث تغییر و است. آموزش
به معابد آن بود. انتقاد  کردن کاملیا  ی برای آنجایگزینیافتن و باید به فکر  آید حساب نمی

دینی را هم متاع و کاال  ۀرسانه، برنام زیرا ؛گیرد می صورتهم از همین منظر  مجازی و راه دور
به تجمع در مساجد ردم را های قدر م شبدر مثالً براساس احادیث تلویزیون باید کند؛  تلقی می
: 5965الجنان )مفاتیح های تلویزیونی باشد برنامهنشستن پای  برایآنها  مشوق کند نه اینکهدعوت 
باز حجاب تکنیک  ،کان نیز پخش شودترین م ن اگر بهترین برنامۀ تلویزیون از مقدس(؛ چو751
حیای پای اِ به جای اینکه بهتر است مردم ؛ بنابراینکامل حقیقت آن به مستمعین است رسیدنمانع 

 .خود بروند ۀبه مسجد محلبرای انجام این مراسم  7،بهترین واعظ در منزل بمانند
شود. امید  مزین و متبرک می)ره(  خمینی ای حکیمانه از حضرت امام جملهاین مقاله به پایان 
 باشد: ایشان تالش ناچیز گامی برای عمل به رهنمودهای ارزشمند است این
، در غرب از آن خواهد آن خاصیتی که اسالم از اینها می لکنی... م مادّوعلوم طبیعی، عل ۀهم»

آن معنایی که از علوم دانشگاهی ما  .یک چیز نازلی است ، کم است.اگر هم باشد خبری نیست؛
، همین معناست که در سطح خواهیم عنایی که از علوم مدارس قدیمه میخواهیم و آن م می
بسیار هم  و کنند . در آن )کار( میآالت هست و متفکرین ما همان سطح ظاهر را دارندظاهر

چه  ،خواهد که اسالم می آن ، این نیست.هدخوا که اسالم می ارزشمند است کارهایشان؛ لکن آن
خواهد، آن مقصدی که اسالم  که از آن اسالم می ، آنعلم طبیعی باشد چه علوم غیرطبیعی باشد

                                                           
دارد؛ ولی  . مثالً رفتار یک مسلمان ایرانی هنگام خروج از در اتاق مؤدبانه است و دیگری را بر خود مقدم می7

گرا، عجول و  شود فرد سرعت ا حجاب تکنيک باعث میهنگام عبور از چهارراه با خودرو کامالً برعکس است. اینج
 ادب شود یا داستان خلبان عاشق در اواخر فصل اول مؤید همين مسئله است. بی

کنند؛ زیرا تجربۀ مسلمانان نشان داده است چون  را نيز به فناوری اسالمی اضافه می« نبودن دولتی». بعضی شرط 2
خرج خود را درآورد، بنا بر نظر و سليقۀ خلفا و حاکمان جور تغيير و علوم دولتی شد، نتوانست خودکفا باشد و 

شد؛ اما در غرب چون علم به فناوری رسيد و از آنجا به صنعت راه یافت، توانست خودکفا و مستقل از دولت  تعطيل 
ت به نفع شود که در درازمد ها امتيازی برای فناوری محسوب می باشد. قطع ارتباط مالی و پشتيبانی از دولت

 فناوری است.
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علمی که در آن  هر الهی و برگشت به توحید کند. این است که تمام اینها مهار شود به علوم ،دارد
بیند، سایر موجودات را مشاهده  د، خدا را در او میبین یت باشد، یعنی انسان طبیعت را میالوه جنبۀ
برای برگرداندن تمام موجودات  ،او که اسالم برای او آمده است ،خدا را در او ببیند ،کند می

ها هم این معنی مطلوب است. علوم  طبیعی و الهیت و تمام علوم طبیعی به علوم الهی و از دانشگاه
. لکن آن مرکز ثقل است که مرکز توحید است ؛باید باشد معالجات بدنی ،طبیعی همه باید باشد

خمینی  )امام« کند برای واقعیت و همه را به وحدت و توحید می برد اسالم طبیعت را مهار می
5990 :511) 

 نتيجه

مات سلبی از مقوّ ۀگان ششنداشتن اوصاف  ایجابی و ۀگان نهداشتن اوصاف  فناوری اسالمی با
محاسن  ۀبا این تذکر که هم؛ ن هم ممکن است هم مطلوبآیدن به سر وتمدن نوین اسالمی است 
 مبراست. ن پیراسته وآاز معایب  فناوری موجود راداراست و

 

 منابع

 هاکتاب
 ( شیوه5935تقوی، مصطفی :) سازی فناوری و علم دینی، رساله دکتری، تهران، گروه  های دینی

 فلسفه علم دانشگاه شریف.
 (: منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: اسراء.5969) جوادی آملی، عبداهلل 

 ( صحیفه نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، سازمان چاپ 5990خمینی، روح اهلل :)
 و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ( هستی در اندیشه فیلسوفان، ترجمه حمید طالب5961ژیلسون، اتین :) بری،  یشهزاده و محمدرضا ش
 تهران: حکمت.

 ( تکنولوژی و جهان امروز، تهران: صدرا.5999عباسپور، مجید :) 

 ( مفاتیح5965قمی، شیخ عباس :) .الجنان، قم: الهادی، چاپ سیزدهم 
 ترجمه و شرح محمدباقر کمره ای، تهران: اسوه، (: اصول کافی5993، محمد بن یعقوب )کلینی ،

 چاپ چهارم.

 ( عصر ظهور5993کورانی، علی :) ترجمه عباس جاللی، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی معاونت ،
 فرهنگی.

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات (: از علم سکوالر تا علم دینی5999، مهدی )گلشنی ،
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 فرهنگی.

 ویکم، تهران: پژوهشگاه علوم  و معنویت در آستانه قرن بیست (: علم و دین5993، مهدی )گلشنی
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ( کنزالعمال، حیدرآباد دکن: دائرالمعارف عثمانیه.5953متقی، علی بن حسام الدین :) 

 قم: دارالحدیث.الحکمه زان(: می5969، محمد )محمدی ری شهری ، 
 ( رابطه دین وفناوری، قم: نشرمعارف.5931مطیع، حسین :) 
 تهران: صدرا نامه کنگره علوم انسانی، های فرهنگی ویژه (: فصلنامه پژوهش5935زایی ) نجف، لک. 
 اندازهای فرهنگی، تهران:  سایل و چشم(، مجموعه مقاالت فرهنگی دیگر باید، م5969، احسان )نراقی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 ترجمه محمد صالحی، تهران: سهروردی.(: اسالم سنتی در دنیای متجدد5969، حسین )نصر ، 
 (  علم و تمدن در اسالم، ترجمه احمد آرام، 5910ـــــــــــــــ :).تهران: اندیشه 

 

 مقاالت 
 ( 5963آندره، گرز« :)سیاحت غرب، سال هفتم، «محیط زیست: نگاه آنها به محیط زیست و بینش ما ،

 .99-79، صص 67شماره 
 ( 5961استفن، ال تالبوت« :)61-99، صص ۱۱، ماهنامه سیاحت غرب، شماره «در حاشیه آزادی. 

 
 منابع التین

 Noreen Herzfeld, (7003): Technology and religion, usa: tempelton,  
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در حوزۀ  مردمی ـ  الهی نظام سازی مدل

 یکرد نهاديرو بامنابع مشترک  یحکمران

 5مقدم وحيد

 7اميری هادی

  9خواه صالحی مطهره

 ۱معينی مریم

 دهيچک

 ۀآن با وجه یمحور و مردم یمردم وجهۀ ترکيب یران،ا یاز ابعاد مهم انقالب اسالم یکی
با  یاست تا تناسب نظامات اقتصاد یانقالب، فرصت مغتنم یسالگ آن است. چهل ینیو د یاله

 یاز سه بخش مهم اقتصاد يبیهر کشور، ترک یشود. نظام اقتصاد یبررس مردمیـ  الهی یالگو
 یاقتصاد پيامدهای اینکه ضمن بخش، سه ینتعامل ا ۀ( است. نحومردمی دولتی، ی،)خصوص

 منابع. گذارد یبه جا یمردمـ  الهی ابعاد بر ای عمده تأثيرات تواند یهمراه دارد، م به یمهم
از  برداری بهرهدرست در نظام  يرجامعه است که تدب یمهم اقتصاد های يتاز ظرف یکی مشترک

 ناسبنام تدبير. کندرا اصالح  یراندر ا اقتصادی سازی ياستس چرخۀ اشکاالت تواند یآنها م
شدت مستهلک  آن را به یتمدن های يتو ظرف کند می خواری رانت و رانت درگير را کشور آنها،

 .کند یم
دو عنصر مصلحت و  ی،چندسطح یحکمران الگوی یک از گيری بهرهحاضر با  مقالۀ

 الیۀ باالترینشده،  ارائه یحکمران یالگو در. است کرده ترکيب واحد الگوی یک دررا  يتمشروع

                                                           
 v.moghadam@ahl.ui.ac.ir   اصفهان دانشگاه بيت اهل معارف و الهيات دانشکدۀ استادیار 7
 h.amiri@ase.ui.ac.ir  اصفهان دانشگاه اقتصاد گروه استادیار 2

 اصفهان دانشگاه اسالمی اقتصاد ارشد کارشناسی آموختۀ دانش 9

 اصفهان دانشگاه اسالمی اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجوی 4
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 فقه و اصول ازاز منابع مشترک است و  یبردار شامل قواعد و اصول عام بهره یگذار قانون
از منابع  برداری بهره يممستق های يتمربوط به فعال الیه، ترین پایين. است شدهاستخراج  اسالمی

 این به مربوط قواعد تعيين درن يات و مصالح مکلفيزمان و مکان، عرف نقشمشترک است. 
 نيز جمعی کنش يازمندن های عرصه یرسا برای الگو ینا توسعۀ امکاناست.  برجسته سطح،
 .است پذیر امکان
 

 مقدمه

است.  ینیو د یبا وجهۀ اله یمحور و مردم یۀ مردموجه یبۀ ترکمعجز یران،ا اسالمی انقالب
 یدهنام یی مردمانقالب یران،است که انقالب ا حدی به ی،انقالب اسالم گیری شکلنقش مردم در 

 برخی. یستشدنی نانکار نیز یرانا یانقالب اسالم گیری شکلو مذهب در  دین نقش. شود یم
 داشته است. مهمی نقش یران،مردم ا های توده بسیج در ینمعتقدند د
شود. با وجود مشکالت  می تبیین( یمردمـ  یاله) عدبُ دو ینۀ اسای در یزن اسالمی انقالب استمرار
 تحمیلی، جنگ ی،مختلف )نفاق داخل های در عرصه یدشمنان انقالب اسالمی که های و بحران
 حتی. است یافتهاستمرار  یرانا یکنند، انقالب اسالم ( طراحی مییداخل های و فتنه فرهنگی تهاجم
 اند، هدانست یبا معادالت خود، سقوط انقالب را قطع خارجی ریزان برنامه و احانکه طر یطیدر شرا

از افراد از قطار انقالب، انقالب به  برخی شدن پیاده با و یختهمعادالت آنها به هم ر میتما باره یک به
 حرکت خود ادامه داده است.

ۀ چهارم خود را به اتمام رسانده و وارد دهۀ پنجم عمر خود ده یرانا اسالمی انقالب اکنون هم
ند و ک علم قد تمدن یککه بتواند در قالب  رسد یبه تمام اهداف خود م ی، زمانانقالب. شود یم

 یک جایگزینیدنبال  کار خود به یدر ابتدا یشود. انقالب اسالم یاسالم کشورهای یگرد یالگو
 ها است که دهه تری بزرگ چالش سازی نظام امابود؛  مردمیـ  الهی نظام یکفاسد با  سیاسی نظام
و سپس  یعمل حل مسائل مبتالبهِ یبرا یرو نظ فکری عظیم های مجاهدت نیازمند و کشیده طول
و سپردن  عملی مسائل رهاکردنه و گرفتن بازخورد از آن است. شد حاصل نظریات سازی یادهپ

کشور  حکومتی نظامات سکوالرکردن جز ای یجهنت غربی، نظریات یا ها حل آنها به تکنوکرات
 نخواهد داشت.
در  مخدری صورت به نهایتدر ،جامعه نباشند یکه ناظر به حل مسائل فور انتزاعی نظریات

 ای اندیشه چنین به نهایت؛ اما جامعه درکند یخود غافل م یواقع زندگی مسائل از را ما که آیند یم
ۀ هم از تولد بدو در یتشکه فعل موجودی عنوان ، انسان بهیگرد تعبیرِ بهپشت خواهد کرد. 
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 توانند می ،(95: 7ج ،5996 ی،)مطهر است مجهزتر همه از استعداد لحاظ موجودات کمتر، اما به
 از یدهو بر انتزاعی صورت به کار این اما؛ خلق کنندۀ قوۀ ابتکار خود یلوس به ی رااجتماع های نظام

 .گذرد یم عین و ذهن تعامل راه پیمودن با سازی تمدن مسیر. نیست پذیر امکان واقعیات
ۀ اقتصاد و حوز کند، یدرک م خوبی به را آن های چالش کشورْامروزه  که هایی از حوزه یکی

 های خواسته بین یابینۀ منابع کمبه تخصیص-از علم اقتصاد  تعریف ترین رایج طبقاست.  یشتمع
 در تخصیص این چون و گردد یۀ منابع بازمیننیافتنِ به یصبه تخص یمشکل اقتصاد -انسان نامحدود
است.  یابتدا مشکل حکمران اقتصادی کلمش پذیرد، یصورت م یحکمران ساختارهای قالب

 چه د،آن را انجام ده کشور یک دولت چه؛ شود یم یتیحاکم یندهایشامل همۀ فرا حکمرانی
 و تعامل یند، فراحکمرانی. (Bevir, 7057قبیله )و  خانواده مانند اجتماعی نظام یایکبازار 
 یا تقویت ،است که منجر به خلق یۀ جمعلئمس یکدر  درگیر کنشگر چند بین گیری تصمیم
 .شود یو نهادها م یاجتماع هنجارهای بازتولید

 دولت ،شامل بازار اقتصادی منابع یصتخص نهادی یباتاول اینکه همۀ ترت یاقتصاد انیحکمر
افراد مربوط  جمعی گیری یمۀ کنش و تصملئمس بهو دوم اینکه  شود یرا شامل م خودحکمرانی و
 خود بین سازی هماهنگ یبرا یرا عوامل اقتصاد نهادی ترتیبات ین، همۀ اخالصه طور هب. شود یم
هر کاال  برای یااز هرکدام انتخاب شود  ترکیبی چه ینکه؛ اما ااند داده صورت منابع و کار تقسیم در

و دوم به  جامعه آن ینادینب هنجارهای و ها به ارزش اول ،از کدام سازوکار استفاده شود
مدرن،  جامعۀ ارزش ترینبنیادی مثالً (؛7050 ،آسترومدارد ) بستگی کاال آن های یژگیو

را بر  تکیه بیشترین لحاظ ینو قدرت انتخاب عوامل است و بد یفرد یتبعِ آن، آزادو به ییفردگرا
 یکی. کندیم مراجعه دولتبه  ناچارجبران آن به برای ،بازار دارد و هرگاه بازار دچار شکست شود

 مزیتدولت و  هایشکستدادن نشان یر،اخ ۀدو ده هاییستنوبل هاینوآوری ترینیاز محور
 بازار است. هایدر اصالح شکست یبازار هایحلراه و بازار

 حال درعینِ و دارد قرار یزن یو محل یو فرهنگ بوم جغرافیایی شرایط تأثیر تحتِ حکمرانی البته
 و ترتیبات این شودیموجب م ینهاد یساختارها یرو تأث نظری هایپیشرفت و تاریخی شرایط
 .شود تغییر خوشتدس زمان طول در آنها ترکیب

 در لهئمس یناست. پاسخ به ا یاساس یا لهئمس هماسالم  یاقتصاد مکتب و یشهدر اند حکمرانی
 ،است یمردمـ  یضرورت اله به اسالمیرو که نظام  آن از. گرددیبازم اسالمی نظام ماهیت به ابتدا
حاضر، به مقالۀ. کندیم یمتجل یاقتصاد حکمرانی ساختار در را خود چگونه ماهیت این دید باید
وسعت موضوع،  دلیلِبه امااست؛  یکنش جمع یینهادگرا زاویۀ از لهئمس این به یهاول یپاسخ دنبالِ
 برای آن هایداللت کندیکمک م آتی هایشود. پژوهش یمحدود م طبیعی مشترک منابع به
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 .شود ترروشن یزن اقتصادی هایحوزه یگرد

 یاسالم یهاحکومت تيماه

 الهی یتمشروع یۀبه دو پا ی، متکآیدیمبر آن نام از که طورهمان یرانا یاسالم جمهوری نظام
 یتآن با وال مقایسۀ و فقیه یتوال چیستی در(. 5969معلم،  اکبریاست ) مردمی یتو مقبول

 هر گفت توانیم یگساد به اماوجود دارد؛  یادیز نظرهایاختالف( السالمعلیهم) معصومین
عموم باشد و هر  یبه آرا متکی هرچندندارد؛  مشروعیت ،که از جانب خداوند نباشد حکومتی
 هاحکومت ۀ، عمدتاریخ طول در. است غلبه و زور حکومت ،که مورد قبول مردم نباشد یحکومت
 الهی یتکه فاقد مشروع دموکراسی لیبرال هایحکومت مثالً-را ندارند  رکن دو یناز ا یکی
 را ندارند. کدام یچه استبدادی هایهمچون حکومت یبرخ یو حت -ندارند

 یبرا نهادی یباتآن است که هر نوع ترت ینظام اقتصاد یبرا حکمرانی نظام نوع این داللت
به انتخاب مردم باشد.  یداشته باشد و متک الهی مشروعیت یداز منابع با برداریبهرهو  یصتخص

و مقررات اقتصادی نظام رأس در فقیه والیت الهی، باالدست ینقوان یۀاز ناح الهی مشروعیت
 ۀاقتصاد متفاوت از حوز حوزۀ در مردم انتخاب به اتکا. شودیم ینتأم الهی ینبه قوان یمتک یگذار
اعمال مشروع زور  انحصاری قدرت آنکه دلیل، بهوبر تعریف طبق یاستس حوزۀ دراست.  یاستس
 اما؛ پردازندیم خود نمایندگان انتخاب به مختلف هایانتخابات در مردم شود، سپرده دولت به یدبا
 بودجه، یتبه وضعباتوجه اقتصادی عوامللحظه است. بهلحظه انتخاب یناقتصاد ا حوزۀ در

 به دست، یطانطباق خود با شرا برای و ،خود یادگیریاز  یناش ۀو دانش انباشت اطالعات ،ها ترجیح
 یجا و به اقتصادی عوامل انتخاب از یرغ یقیکه بخواهد از طر اقتصادی نظام هر. زنندیم انتخاب
با شکست  عمل در هاویژگی این نداشتن یلدلآنها انتخاب کند، به یرا برا نهادی یباتآنها ترت

 دیگری دلیلدارند.  زمینه یندر ا یدیمف یخیتار ۀتجرب کمونیستی هاینظام کهمواجه خواهد شد 
 آفرینش در خداوندکه  هاستانسان ذاتی کرامت کرد، ذکر مردم انتخاب یتاهم برای توانیکه م

با استفاده از  تواندیم که است آن یلدلخداوند به جانشینی و کرامت ینانسان اعمال کرده است و ا
 رشد یرو مناسب خود را بسازد و مس یژهو عالم واستعداد سرشار خود دست به ابداع و ابتکار بزند 

 یدبا یاسالم یاقتصاد یحکمران ی(. هر الگو90: 7، ج5996 مطهری،خود را هموار کند ) تعالی و
منابع مشترک بدان  حوزۀ در مقاله آخر بخش در که کند ترکیب هم با را رکن دو این بتواند

 . شود یپرداخته م
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 مشترک منابع

دانست که بهیبازار م را یابمنابع کم بهینۀ یصتخص یبرا ین ساختار نهادیبهتر ،دانش اقتصاد
 یهاشرفتیآورد؛ اما با پیجامعه به ارمغان م یرا برا ییها، حداکثر رفاه و کارامتیزم قیمکان ۀلیوس
و  یاطالعات، آثار خارج نداشتن همچون تقارن یدانش اقتصاد معلوم شد که بازار در موارد ینظر

 گروه یناست که ب ییمشترک کاال منابع. شودیمشترک دچار شکست م منابعو  یعموم یکاالها
را از مصرف استثنا کرد؛ اما در  یبصرفه کس ۀنهزی با توانیبردار مشترک است و نمبهره زیادی

ک نفر موجب ی یبردارتوان افراد آن گروه را از استفاده از آن منع کرد، بهرهین آنکه نمیع
ر منبع یشدن کل ذخایتواند منجر به تهیت میشود که درنهاین میریزانِ دردسترس سایکاهش م

منابع مشترک،  یعبارت(. بهHardin, 5396منابع مشترک شهرت دارد ) یمشترک شود که به تراژد
و  یخصوص یدر مصرف، همانند کاالها یریپذکاهش یژگیاز کاالها هستند که از نظر و یا دسته

، 5935گران، یو د یریهستند )ام یعموم یدر استفاده همانند کاالها یریاستثناپذ یژگیاز نظر و
الت و... از یها، ش، رودخانهینیرزمیز یهاها، آبهمچون جنگل یعیاز منابع طب ی(. برخ790: 5ج
 یمتفاوت برا یبات نهادیدر قالب ترت یمختلف یهاحل ن منابع مشترک هستند. راهِیا ۀجمل

و  یسازی، دولتیسازیتوان به خصوصیآن م ۀشده است که از جمل ینیبشین منابع پیا یحکمران
 .شودی( اشاره کرد که در ادامه بدان پرداخته می)جوامع محل یسازیمردم

 از منابع مشترک یبرداربهره ینهاد باتيترت انواع

 یو بازار ساختار نهاد شدیم ارائه منابع یصتخص یساده برا سازمانی فرم نوع دو گذشته در
 یرخصوصیغ یکاالها ی؛ اما براشدیدر نظر گرفته م یخصوص یکاالها مبادلۀ و یدتول برای ینهبه
 ینشدن منافع شخص تعقیبافراد را به  یاتتا با اجبار و با گرفتن مال شدیم احساس دولت به یازن

 یک ترتیب بدین. دکن مجبور( یعموم کاالهای یدنکردن در تول مشارکتو  یاتخود )ندادن مال
 سازوکار از استفاده بازار شکست تشخیص باپردازان غالب بود. نظریه ذهن بر بازارـ  دولت دوگانۀ
مکتب  اقتصاددانان توسطموارد شکست دولت  پردازینظریه. با شدیم توصیه یدتول برای فرمان

 عواقب که کرد انتخاب را ایینهبازار و شکست دولت، گز شکست بین باید ی،انتخاب عموم
 بلکه یه،بر نظر مبتنی نه که دارد وجود یزن یحل سومروشن شد که راه زودیدارد؛ اما به کمتری
منفعت یلِدلرا به یکه شکست کنش جمع یاتیاست. برخالف نظر اقتصادی واقعیات از برآمده
 طول در هاانسان دهدیم نشان یعوس تجربی شواهد اما؛ کنندیم بینیپیش عقالنی انسان بودنطلب
 فصل ،5330 آستروم،) اندکرده یریتحل سوم( مد )راه یبا خودحکمران رامشترک  منابع هاقرن
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 ی،سازیوجود دارد: دولت یمنابع مشترک حداقل سه سازوکار حکمران برای ترتیب بدین(. سوم
 هستند، حلراه بهترین یزممکان ن سهای از یککه کدامین. ایسازی)بازار( و مردم سازیخصوصی
 و شد خواهد معلوم یقعم یو نظر یدارد که براساس مطالعات تجرب یاریبس متغیرهای به بستگی
از هر  ترکیبی که است شده معلوم عمل در. داشت خواهند را پاسخ ترین، بهشرایطی در هرکدام
 (.593۱ آستروم،) باشد راهگشا تواندیسه م

 آنها بین تا هستند عوامل ینب ضمنی یا یحصر جمعی کنش یازمندن نهادی یباتانواع ترت همۀ
 عوامل ینب یهماهنگ لۀاقتصاد را مسئ لۀئمس ترین ممه بتوان شاید ترتیب بدین شود؛ یجادا هماهنگی
سلسله و دولت در. گیردیم صورت رقابت یقعمدتاً از طر هماهنگی این بازار دردانست.  اقتصادی
 و رقابتآنها  همۀ در چند؛ هرهمکاری یقاز طر خودحکمرانی در و فرمان طریق از هامراتب

و در  است بیشتر جمعی کنش یقاز طر همکاری ی،مراتبسلسله ترتیبات. در است الزم یزن همکاری
در  یاز کنش جمع ی؛ اما بخششودیم مشاهده قوانین تصویب یامثل انتخابات  مشخصی هایزمان
 هایگروه یا بازیگران ینب زنیچانه یقزمان و از طر طی ونامشهودتر است  نهادی ترتیبات ینا

 .پذیردیم صورت بازیگران مختلف
 

 یو دولت اسالم یحکومت اسالم یماهو تفاوت

، اسبابِ همین و گیردیصورت نم یزیتما اسالمیحکومت  و دولت یناز متون ب بسیاری در
یم اطالق جامعه یکحاکم بر  سیاسی یمحکومت به رژ، مقاله این در. شودیم اشتباه هاییلتحل
 برداریبهرهخاص  گروهی یارد و آنها را طبق مصالح مردم دا یالاز جامعه است منابعی بر که شود
 یازمندن یمختلف نهادی یباتبه ترت یحکمران برای و است داشته وجود یرباز. حکومت از دکند یم

زور به آنها  انحصاری اعمال مشروع یتمدرن هستند که قابل یهانهاد فعلی هایدولت اما؛ است
خود  جای درآن  ۀدربار یداست که با سیاسی تعریف ین(. ا593۱ محمدی، گلداده شده است )

 شودی، اداره مدستور و مراتبسلسه اساسرباست که  نهادی ،از دولت در اقتصاد تلقیبحث شود. 
 .شودیشکست بازار وارد عمل م جبران برایو 

 

 اسالممنابع مشترک در 

نداشته  چندانی موضوعیتمنابع مشترک  یتراژد ،در صدر اسالم یفناور یافتنِن توسعهل یدلبه
 و اسالم دین بودنکامل واسالم  یرباز وجود داشته است. با توجه به فقه غنیمنابع از د این امااست؛ 
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د که منابع مختلف یآیش میسؤال پن یا ،بشر است زندگی هایجنبه همۀ متکفل اسالم کهنای
 .اندپرداخته بدان میزان چه به فقه و روایات و یاتشامل آ یاسالم

 اتیروا و اتیالف( منابع مشترک در آ
وجود دارد  یوانیو ح یاهی، گیمنابع آب ۀحفاظت و توسع ۀدربار یادزی سفارشات روایات در
و  آیاتدر اسالم نوشته شده،  طبیعی منابع و زیست یطمح ینۀکه در زم یآثار مختلف بررسی باکه 

 .شودیاز آن ذکر م یاستخراج شده است که بخش روایاتی
 یرْجِعُون لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِی بَعْضَ لِیذِیقَهُم النَّاس أَیدِی کسَبَتْ بِما الْبَحْر وَ الْبَرِّ فِی الْفَسادُ ظَهَرَ -

 بعضی جزای آنان به تا شد آشکار دریا و خشکی در فساد مردم، اعمال سبببه»: ترجمه ؛(۱5/روم)
 . «بازگردند که باشد بچشاند؛ را کارهایشان از

بشر  یزندگ نظام آنچه هر و فساد اشکال تمام و بوده عام هیآ نیا ظاهر ،یعالمه طباطبائ ۀگفتبه
 ،5967 ،ی)طباطبائ شودیشامل م رامنابع مشترک[  ی]از جمله تراژد کندیم دیتهد را نیزم ۀدر کر
 (. 739: 59ج

 به اشاره. «کرد گسترده مردم برای را زمین و» ؛(50/الرحمن) «لِلْأَنامِ وَضَعَها الْأَرْضَ وَ» -
 .دارد طبیعی منابع عمومی مالکیت

 وَ ظاهِرَۀً نِعَمَهُ عَلَیکمْ أَسْبَغَ وَ الْأَرْضِ، فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لَکمْ سَخَّرَ اللَّهَ أَنَّ تَرَوْا لَمْ أَ» -
 مسخَّر است زمین و هاآسمان در که را آنچه خداوند که بینیدنمی آیا»: ترجمه ؛(70/لقمان) «باطِنَۀً
 ریخته فرو شما بر را خود پنهان و آشکارا هاینعمت و است، ساخته شما[ برداریبهره قابلِ و]

 «است؟
 فساد زمین در که آنان و: »ترجمه(. 79/بقره) «الخاسِرُونَ هُمُ أولَئِکَ األرضِ فِی یفسِدُونَ وَ» -
 . «اند کارانزیان از کنندمی

(. امام صادق 91: 9، جی)الکاف« القَومِ ماءَهُم یالتُفسِدْ عَلَ»السالم: هیقال االمام الصادق عل -
 «.نکن فاسداز مردم را یآب مورد ن»السالم فرمود:  هیعل

تُثمِرَ  یها حَتَّیامِ عَلَیحِفظِها والِق یمَن نَصَبَ شَجَرَۀً و صَبَرَ عَل»وآله: هیعلاهللیاهلل صلقال رسول -
رسول »(. ترجمه: 35۱9زان الحکمه، ح ی)م« صابُ مِن ثَمَرِها صَدَقَۀٌ عِندَ اللَّهِی ءٍیکلِّ شَ یکانَ لَهُ ف
وه دهد، در یآن بکوشد تا م یبکارد و در نگهدار یوآله فرمود: هر کس درختهیعلاهللیخدا صل

 . «نزد خدا خواهد داشت ید، پاداشیوه به دست آیبرابر هرچه از آن م
عَن البِقاعِ وَ  یعِبادِهِ وَ بِالدِهِ فَاِنَّکُمْ مَسْؤولونَ حَتَّ یاِتَّقُوا اللَّهَ ف»السالم: هیعل یقال االمام عل -
ت یاو رعا یبندگان خدا و شهرها ۀرا دربار یاله یاتقو»(. ترجمه: 599 ۀالبالغه، خطب)نهج« الْبَهائِمِ
 «. وانات از شما سؤال خواهد شدیاز اماکن و ح یرا حتید؛ زیکن
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، ی)نور« ثالث، النَّار و الماء و الکالء یالناس شرکاء ف»وآله: هیعلاهللیاهلل صلقال رسول -
 «. ترک و سهم مشابه دارندها در آب و آتش و مراتع حقوق مشانسان»(. ترجمه: 55۱: 59، ج5۱06
، یعامل حر) «الماء و النَّار و الکالء ین شرکاء فیانَّ المسلم»السالم: هیقال االمام کاظم عل -
 .«شراکت و سهم دارند یابانیب یهامسلمانان در آب و آتش و علوفه»(. ترجمه: ۱59: 71ق، ج5۱09
)الجامع «امۀیوم القیمن منع فضل ماءٍ و ک ٍ منعه اهلل فضله »وآله: هیعلاهللیاهلل صلقال رسول -
ها و مراتع شود، خدا در به آب رودخانه گرانید یهرکس مانع دسترس»(. ترجمه: 9۱3: 7ر، جیالصغ
 «. دارد زامت نعمتش را از او بایق

 ازآنِ زمین: »مهترج «عباده علی وقفا جعلها تعالی للَّه األرض إنَّ: »السالمعلیه الکاظم اإلمام -
 (.۱91: 5960 ،۱ج حکیمی،« )است کرده خود بندگان وقف را آن و است متعال خدای

 و زمین از برداریبهره حق و مالکیت که است این آیدبرمی روایات و آیات دسته این از آنچه
 از صحیح برداریبهره با و بپردازند زمین آبادانی به تا است شده سپرده مردم به مشترک منابع سایر
 منابع حکمرانی و برداریبهره جزئیات و عملیاتی قواعد آنها از اما بپرهیزند؛ زمین در فساد

 منابع زمینۀ در که آثاری از برخی اسالم، دین بودنکامل بهباتوجه حال درعینِ. شودنمی استخراج
 هستند مشترک منابع از برداریبهره بر حاکم کلی اصول احصای دنبالِبه اند،شده نگاشته مشترک

 .شودمی اشاره بدانها که
 
 از منابع مشترک در اسالم  یبردار( اصول بهرهب
 فقهی ابواب یرنوشته نشده و فقه آن در سا زیادیصورت خاص آثار به یعیفقه منابع طب بارۀدر

کرد. ( اشاره 5939) یاضیف ی( و تا حد593۱و  5963فرد )یتوان به فراهانیپراکنده است. تنها م
 برای یفقه ۀند که صرفاً دستشو می بندییمتقس یو فقه اخالقی ی،اعتقاد دستۀ سه در اصول ینا

 یتع شده و قابلیتشر یوانیو ح یاهیگ یهار گونهیز سایگر و نیکدیها با م روابط انسانیتنظ
 .دارد را آورالزام احکام استخراج
کتاب و  ینکهالضرر است که افزون بر ا ۀقاعد ،پرکاربرد یاز قواعد فقه یکیالضرر:  ۀقاعد -

در  قاعده، ینز دارد. طبق ایره عقال را نیت محکم عقل و سیاند، حما کرده یبانیسنت از آن پشت
گران ید یبردارازحد به بهرهشیتواند با برداشت بیکس نمچیاز منابع مشترک ه برداریبهره
از  یزانیم ،عالوهد. بهکنت در برداشت یمحدودجاد یل ایگران بدون دلید یا آنکه برایب بزند یآس
 موجب یاهمراه داشته باشد ان بهیز یآت یهاا نسلیافراد نسل حاضر  ،جامعه یکه برا برداریبهره

 .است متفاوت غیرتجدیدپذیر با تجدیدپذیر منابع حکم البتهشود. یم ینف شود، منبع تخریب
ت یا آن را از مالین ببرد یرا از ب یگریمال د ین قاعده، هرگاه کسیا طبقاتالف:  ۀقاعد -
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جاد یا یتفاوت ،فرد در آن مال بودن خودِکین مسئله، شریندازد، ضامن جبران آن است و در ایب
آنها تصرف کند،  ۀک است بدون اجازیگران شریکه با د ییدر دارا یاگر کس یعنیکند؛ ینم

افراد در منابع  ۀبودن هممیبا توجه به سهنسبت به سهم آنها ضامن است و در موضوع موردبحث، 
ن منابع یزدن به انه و صدمهیربهیغ ۀب، استفادیتخر یهانهیتواند زمیبردار نممشترک، شخص بهره

 گران ضامن خواهد بود.ین صورت، در برابر حقوق دیر ایجاد کند. در غیرا ا
 لِیَقُومَ وَالْمِیزَانَ الْکِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَیَِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ» شریفۀ آیۀ طبقعدالت:  ۀقاعد -
 مردم خود توسط عدالت گسترش و قسط به قیام با جز بشری جامعۀ ،(71/حدید) «بِالْقِسْطِ النََّاسُ
 مردم همه به متعلق ثروتها همه که است آن هاثروت از برداریبهره در محوری اصل. یابدنمی قوام
 و- منبع شرایط بر منطبق گذاریمقررات در مردم فعاالنۀ مشارکت بنابراین ؛(5935 ،صدری) است
 الزم آتی و فعلی هاینسل عادالنۀ برداریبهره برای -دولت مثالً دیگران به آن بالکل سپردن نه

 . است
 «سَبِیالً الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکَافِرِینَ اللََّهُ یَجْعَلَ وَلَنْ» شریفۀ آیۀ براساس: یلسب ینف ۀقاعد -

 کلی اصل این. است کرده نفی آن اشکال همۀ در را مسلمین بر کفار تسلط خداوند ،(5۱5/نساء)
 در. است گرفته قرار فقهی فروعات از بسیاری مبنای مسلمانان، و کفار بین روابط همۀ حوزۀ در

 موجب که باشد ایگونهبه نباید مکانی و زمان هیچ در آنها از برداریبهره مشترک، منابع حوزۀ
 .شود مسلمین بر کفار تسلط
یاد میاز آن  «وجوب حفظ نظام»با عنوان  ین قاعده که گاهیاصل منع اختالل در نظام: ا -

...همانا حفظ نظام از »ند: یفرمای)ره( مینیاز جمله امام خم ؛هان بوده استیشود، مورد اتفاق فق
، 5993، ینیخم ی)موسو «امور مسلمانان از امور مبغوض و ناپسند است واجبات مؤکد و اختالل در

شدن نظم ا ترک آن سبب مختلیکه انجام  یتیا فعالیاست ین قاعده، هر سی(. براساس ا۱95 :7ج
از مشترکات و مباحات در نظام  یبردارنکه بهرهیمثال با ا یجامعه شود، حرام و ممنوع است؛ برا

ن منابع، آن یت و کثرت استفاده از ایجمع یشاثر افزاررده شده، هرگاه باسالم مجاز شم یاقتصاد
از آن مرتع و... مختل  یبردارجه نظام بهرهیند و درنتیبب یب جدیا آسین برود و یمنبع مشترک از ب

 شود.یمشروع محدود م ین آزادیشود، ا
 حکومت هاییگذارو قانون هایاستس کلیۀ اصل، این طبق: عباد مصلحت یتاصل رعا -
 .باشدمردم  ۀن مصلحت نظام و عامیجهت تأم در یدبا اسالمی
تجاوز از حد در صرف مال است. خروج از حد  یمعنر: اسراف بهیمنع از اسراف و تبذ ۀقاعد -

شود و گاه به یع و تلف میشود و ضایوجه استفاده نمچیهمال به یدارد. گاه یمتعارف انواع
قاعده هرگونه  ینشده است. طبق ا یوپاش مال معنختیز به ریر نیرسد. تبذ یمصرف نادرست م
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در  یبودن شخصکیو شر شودیم ضمان موجبو  استحرام  یعیمسرفانه از منابع طب ۀاستفاد
 .شودین منابع موجب رفع حکم حرمت نمیت ایمالک
از  یناش یهاد خسارتیبا ،شودیمنتفع م یتیاز فعال کسهر ،ن اصلیاصل انصاف: براساس ا - 

 یکه منفعت یکس یعنیاست؛  «ه العزمیمن له الغنم فعل»مشهور  ۀن اصل، قاعدیا یآن را بپردازد. مبنا
از استفاده از  یناش یخارج یهانهین قاعده، هزیاو قرار دارد. طبق ا ۀز بر عهدیبرد، خسارت آن نیم

 کننده از آن منبع است.بنگاه و استفاده ۀبه عهد ،منابع مشترک
که گفته  طور ان: همنهادی ترتیبات یرو سا خودحکمرانی ،شناختن دولت، بازارتیرسمبه -
بخش  یکل ۀاز منابع مشترک وجود دارد که در سه دست یبرداربهره یبرا یمختلف یهاوهیشد، ش
اما  ؛شناسدیت مین سه دسته را به رسمیز ایرند. اسالم نیگیقرار م یو مردم ی، دولتیخصوص

به مصالح  یبستگ کند،از آنها استفاده  یبیا از چه ترکید کناز کدام استفاده  یهر محلنکه در یا
 جامعه دارد.

به سرانجام  تواندیم زمانی شد، گفته تریشکه پ اصولی: یت حکومت اسالمیاصل حاکم -
 ین و اجراین قوانی، تدویزیرحسن برنامه دلیل ینداشته باشد. بد ییخود برسد که ضمانت اجرا

ن یگونبودن قوانا پاسخین یت مصالح جامعه در هنگام تزاحم قوانین رعاین و همچنیمناسب قوان
ه امام یفق ۀت مطلقیوال یۀاز دارد که نظرنی یتصالح یسته و دارایمقتدر و شا یموجود به حکومت

تمام  ۀطیتواند در حیامر م یول ،هنظری ینبراساس ا زیرا ت؛اس ییازهاین نیچن یگوپاسخ ینیخم
ر وضع یمتغ ین حکومتی، مقررات خاص و قوانیشرع و مصالح عموم ۀدر محدود یاحکام حکومت

پیش که گونههمان البتهاحکام مقدم است.  ۀ( و حکم او بر هم763-731: 593۱فرد، یند )فراهانک
 یبرخ اسالمی حکومت. است پذیرامکان حکومت و دولت بین تفکیک با گفته این شد، گفته تر
 و کندیخود را برحسب مصلحت به دولت واگذار م گذارییاستس و یتشئون اعمال وال از

 دارد.  یگذارقانون صالحیتِ و مشروعیت حیطه همان در دولت
 
 از منابع مشترک در اسالم یبردارت و بهرهی( مالکج

معادن، آبها، )جنگل یعیطب یهاثروت یت برایاز مالک یاسالم انواع مختلف یدر نظام اقتصاد
 شده است: ینیبشیها، مراتع و...( پ

ک یار یز منحصراً در اختیک چیت، حق استفاده از ین نوع مالکیدر ا :یت خصوصی. مالک5
گران را از استفاده از آن یتوانند دین حق میا تبعِ هشود که بیقرر داده م ینیّا اشخاص معیشخص 

 :5963فرد، ی)فراهان ستندیاز آن ن یبرداربه بهرهت مالک مجاز یز بدون رضایگران نیمنع کنند و د
99.) 
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شود، بخش یاد میز یت امام نینامِ مالک ات که از آن بین نوع مالکی: ایت حکومتی. مالک7
 به انفال معروف است.  ینیات دیرد که در ادبیگیرا در بر م یعیطب یهااز ثروت یاگسترده
یبعد( مالک هستند و نم یهانسل یمردم )حت ۀعامت، ین نوع مالکی: در ایت عمومی. مالک9
و  است ین منابع در دست حکومت اسالمیا ۀد. عمدتاً ادارکرم ین افراد تقسین اموال را بیتوان ا

 .شود یعموم مسلمانان صرف م یمنافع آن برا
 ۀو هم ندستین یملک کس ،هستند که قبل از استفاده یاموال ،. مباحات عامه: مباحات عامه۱
بردار ملک بهرهت درط خاص یبا شرا یبردارالبته پس از بهره ؛توانند از آنها استفاده کنندیمردم م
 (.99-91: 593۱فرد، یرند )فراهانیگیقرار م
دارد  یبرداران بستگمنابع مشترک به تعداد بهره یکه در بخش قبل گفته شد، تراژد طور انهم

که تعداد بهره یباال، در صورت یهاتیتمام انواع مالکت آن منبع مشترک. در یت مالکیو نه وضع
ر یک متغیت یشتر از آنکه مالکین بیبنابرا ؛وجود دارد یاد باشد، احتمال بروز تراژدیبرداران ز

هرچند  ؛ت داردیگر اهمیکدیتعامل آنها با  ۀبرداران و نحوباشد، تعداد بهره یگذار در تراژدریتأث
 ،بردار مستأجر باشداگر بهره مثالً ؛گذاردیم ریبرداران تأثبهره ۀزینگز مهم است که در ایت نیمالک

  ابد.ییش میاز منبع افزا یاحتمال برداشت افراط
 یناست. در ا نظری چهارچوب یک نیازمند ،منابع مشترک حکمرانی طراحی و تحلیل
 الگوی. شوندیم شمارشو  یبنددسته ثرْؤم هایمؤلفه و متغیرها ینترمهم نظری، چهارچوب

 موردی مطالعات در که است یدمف هایاز چهارچوب یکی،  IADموسوم به  ینهاد توسعۀ و یلتحل
 آستروم، ینورال سالۀ90 از بیش تالش حاصل الگو، ینبه کار گرفته شده است. ا متنوعی یاربس

 یندیانادر دانشگاه ا یاستیل سیو تحل یاسیس یهاهیاقتصاد و همکاران او در کارگاه نظر نوبلیست
مختلف را  ینظامات حکمران هاییچیدگیاز پ یامکان درک بخش IADاست.  7003در سال 
 . شود یم بیان مطالعه یندر ا شده استفاده IAD از هاییقسمت بعد، بخش در. کندیفراهم م
 

 از منابع مشترک یبردار( در بهرهIAD1) یل نهاديو تحل توسعه یالگوها

 برای کنند،یم برداریبهرهمنبع مشترک  یک از یا کنند می زندگی محیط یککه در  افرادی
 پردازندیم مقرراتی و قواعد وضع به ،به رفتار خود واکنش در یگراند رهایرفتا بینیِپیش یتقابل
تمام اشکال  یدهسازمان برای هاانسان که هستند هایییهتوص نهادها. شودیم نهادبه  تعبیر آنها از که

                                                           
7 Institutional Analysis and Development 
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(. نهادها هم فرصت 9: 7001 آستروم،) کنندیم ادهو ساختارمند خود از آن استف یتعامالت تکرار
 و گیردیصورت م یو جمع فردی هایانتخاب آن یقکه از طر ایندهایی. فرهستند یتمحدودو هم 

 نهادها غیرمستقیم و یممستق تأثیر تحتِ یگران،د برای وخود فرد  برای هاانتخاب ینا پیامدهای
یم تأثیر یزو بر آن ن دارند قرار یطمح تأثیر تحتِ خود نهادها ین(. ا7059 ینیس،)مک گ هستند
 کارگاه در خود همکاران کمک با آستروم. کنندیم تغییر زمان طول در حال درعینِ و گذارند
 یرهایو متغ نهادی تحوالت این یلتحل برای ی،استیل سیو تحل یاسیس یهاهینظر آموزشی

 .است شده داده یشنما 5د که در نمودار کر یرا طراح IAD الگوی یرگذارتأث

 
 (۱3: 593۱ ،)آستروم IAD ی. الگو5 نمودار

 
 ۀدارد که بر ساختار عرص یبستگ ییزاک طرف به عوامل برونین الگو، تعامالت از یطبق ا
 . گذارندیم یرکنش تأث ۀتعامالت بر عرص یامدهایگر پید و از طرف دنگذاریکنش اثر م
 هستند: زیرر یکنش شامل سه دسته متغ یۀک ناحیثر بر ساختار ؤعوامل م .5
 ینتعامالت ب وسیلۀبه یدکه با ییاز جمله نوع کاال یزیکی/فمادی جهان هایویژگی .7

 شود؛ داده تخصیص کنشگران

 دینی، نژادی، ی،بستر تعامالت مثل تنوع فرهنگ یاجتماعـ  فرهنگی هایویژگی .9
 پذیرفتنی، یرفتارها دربارۀ شدهپذیرفته عام یهاارزش ،کنشگران خویشاوندی

 ؛...و کنشگران یانم یدرآمد نابرابری بازیگران، یحاتترج ناهمگنی یا همگنی
 کنند.یم روابطشان استفاده میتنظ یگران برایکه باز یقواعد .۱

کنش به دست  عرصۀکه از  یامدیکاال بر پ یهایژگیو یرتأث بر یات علمیاز ادب زیادیحجم 
 یو همکاران و آستروم ،IAD نهادی یلتحل یبودن الگوعمومی وجود با. کندید تمرکز میآیم
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در  آبیاری هایسیستم ویژهبه و شیالت مراتع، همچونمنابع مشترک  مدیریت یآن را عمدتاً برا
 . اندهسراسر جهان به کار برد

تواند منجر به مشکل یم یریاستثناناپذ یعنیاز منابع  یمندفراد از بهرهبودن بازداشتن امشکل
شود. یآن م یو بقا منبع در گذارییهخود منجر به کاهش سرما ۀنوبشود که به یمجان یسوار
متنوع  یهایژگیو یرتأث کنش تحتِ یهاطی، ساختار محیریپذو کاهش استثناناپذیریبر عالوه

 یهازهیجاد انگیا یبرا یو ماد یکیزیط فیب قواعد با شرایترک یچگونگ ز هستند که برین یگرید
 یرط تأثیک محیکه ممکن است در ساختار  ییهایژگیگذارند. تعداد ویاثر م یا منفیمثبت 
 (.95-99: 593۱اد است )آستروم، یز یآورشگفت شکلِبه ،بگذارند

، یکیزیوفی)ب یط خارجیتعامالت آن است که اگر شرا ینهاد یمهم مربوط به ساختارها ۀنکت
قواعد هر  بنابراین ؛شودیر قواعد در بلندمدت مییخود موجب تغ ،ر کندیی( تغی، اجتماعیستیز
 ط هستند.یهمان مح ۀژیو ،طیمح

 منابع کارآمد یریتدر مد دهیخودسازمان کردنپررنگ او، همکاران و استروم آورددست
 یافراد را برا هایانگیزه اغلب خارجی، کنشگر هر یااستروم، دخالت دولت  نظرِبه. است مشترک
و  یمجان سواری و بردیم یناز ب مشترک منابع از یدارپا برداریبهره برای یدادن به قواعدشکل

 . کندیم یتتقلب را تقو
 یطهستند که بسته به بستر کنش )شرا یلیبد هاییزممکان دهیْخودسازمان و مراتبسلسه بازار،
دارند  یمتفاوت کارآمدی(، کنشگران و کنش یتکنش )موقع ۀ( و عرصیو نهاد اجتماعی فیزیکی،
 .نیستند یکدیگر یبرق هامکان ۀو هم هازمان ۀو در هم

 ینهاد ليتحل مختلف وحسط

 ینهاد یۀل چندالیتحل یعنوان الگو باند که دار یسطوح و مراتب مختلف قواعدْ ،از نظر آستروم
 ند.شو میمشاهده  7 نموداردر  و شوند یان میب
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 (.593۱ آستروم،) ینهاد ۀل چندگانیتحل یهاهیال ی. الگو7نمودار 

 
 یرکنندگان تأثمشارکت ۀروزمر یهامات و کنشیکه بر تصم یاتیاول: سطح قواعد عمل یۀال

آن در تداوم  ییطور خاص توانا هستم منبع و بیحفظ س یم رفتار برایگذارند و هدف از آنها تنظیم
م بر یمستق یرن قواعد تأثیمنبع در طول زمان است. در واقع ا یقبول از واحدهاک سطح قابلید یتول

 ییهستند، از آنها چه کارها یینکه مردم مجاز به انجام چه کارهایا ؛دنآنها دار یهاتیافراد و فعال
 د که:نکنین مییتع یاتیاند. قواعد عملمنع شده ییهاشود و از انجام چه کاریخواسته م

 از منبع را دارند؟  یبردار( حق بهرهیشرع یا) یقانون یچه کسان -

 توانند از منبع برداشت کنند؟ یم یی، کجا، چه مقدار و با چه ابزارهازمانی چه بردارانبهره -

ه یا مواد اولیکار  یروی، نیمالد مشارکت یمنابع جامعه با یحفظ و نگهدار یبرا یچه کسان -
 داشته باشند؟ 

یر مییتغ عملیاتی قواعددهند، ید وفق میجد یازهایط و نیخود را با شرا ،که مردم زمانی غالباً
از  یدسترس یکه برا یقواعد مثالً ؛دنر کنییممکن است در طول سال هم تغ ین قواعد حتیند. انک

که آن یگرد نکتۀ. هستندد پس از برداشت محصول مزارع محصول وجود دارد، متفاوت از قواع
 قواعد موفقیت. باشد عادات و عرف یا ی، دولت محلیمحل جامعۀ تواندیم یاتیمنبع قواعد عمل

خاص از زمان  نقطۀ یکمنبع در  خروجی یادن محصوالت یدارکرآنها در پا ییرا با توانا عملیاتی
 . کرد گیریاندازه
 یران جمعیگمین تصمیکه به تعامالت ب یجمع یریگمیا تصمی یانتخاب جمع سطحدوم:  یۀال
 ید چه کساننکنین مییکه تع ی. قواعد5دو نوع قواعد است:  یبرا یک نام کلی کند،یاشاره م

د چه نکنین مییکه تع ی. قواعد7 ؛هستند یاتیسطح عمل یهاتیگرفتن فعالط برعهدهیواجد شرا

قواعد فراتأسيسي

قواعد تأسيسي

قواعد انتخاب جمعي

قواعد عملياتي
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 د دنبال شود. یبا ییهاهیکار چه رو ینا یر دهند و براییرا تغ یاتیتوانند قواعد سطح عملیم یکسان

ت منابع مشترک، یریمد یچگونگ بارۀدر گذارییاستس یهدف از قواعد انتخاب جمع
مات یتصم یوفصل اختالفات اجرا، حلیاتیقواعد عمل ین اجرایتضم یبرا یبات نهادیس ترتیسأت

کنند یر مییتغ ین قواعد با سرعت کمتریموجود است. ا یاتیو نظارت و اصالح قواعد عمل
 (. 551: 593۱)آستروم، 

توانند قواعد سطح انتخاب یم ید چه کساننکنین مییکه تع یسیقواعد تأس سطحسوم:  یۀال
ل یتشک یقواعد چگونگ ایند دنبال شود. یبا یاهیر آنها چه روییتغ یر دهند و براییرا تغ یجمع
ن ییهستند و تع یاسین سطح در نظام سیتریادین قواعد بنیند. انکیان میر را بیگمیک گروه تصمی
یچگونه انتخاب م یران اداریمشارکت داشته باشد، مد یاسیتواند در نظام سیم ید چه کسنکنیم

س یتأس یهاهین به رویطبق قانون برخوردار هستند. همچن یارات و قدرتیشوند و آنها از چه اخت
ها، قواعد ت در گروهیقواعد عضو ی،ر قواعد انتخاب جمعییتغ ۀو نحو ید حکمرانیجد یواحدها

ر و حذف و ییتغ یو قواعد مربوط به چگونگ یم جمعید تصمیجد یل واحدهایس و تشکیتأس
 .است الیه اینر مربوط به یین سرعت تغیاست. کمتر یجمع یریگمیجاد قواعد تصمیا

هم در نظر گرفت که  یچهارم یۀتوان الیم یه،ال سه ینبر ا ه: عالوفراتأسیسی یا چهارم الیۀ
گونه ینقواعد را ا ین( ا7059نس )ی(. مک گ551: 593۱)آستروم،  استر سطوح یسا یربنایز
 یاق و ماهرانهیبلندمدت و اغلب دق یهاتیمحدود ۀبردارندرد ی،سیفراتأس یۀال»کند: یف میتعر
ن یاست که ا یاتیو عمل یجمع ، انتخابیسیانتخاب تأس یندهایاشکال مختلف فرا یرو

 .«در فرهنگ موجود آن جامعه دارند یتوجهِ ت قابلیها، مشروعتیمحدود
شده باشد؛  یدر ابتدا چه اندازه خوب طراح یستم حکمرانیک سیست یمهم ن کهنیت ایدرنها

مرتبط  یحکمران یهامیر هستند و رژیپذبیدات آسیساز در برابر تهدانسان یهاستمیتمام س زیرا
مدت آنها را به یطوالن ییزا، کارازا و برونستند. عوامل درونین ین قاعده مستثنیبا منابع مشاع از ا

یطوالن یادوره یدات برایاز تهد یاریدار ممکن است از بسیپا یبات نهادید. ترتکشن یچالش م
 یرا که برا ییهاستمید ممکن است سیدات جدین حال تهدیبا ا ؛مدت جان سالم به در ببرند

دار منابع مشاع در یپا یه حکمرانیدات علید. از جمله تهدنن ببریاز ب ،اندن نسل حفظ شدهیچند
 ند از:ا شده است، عبارت یآوراجتماعات کوچک که از مطالعات مختلف جمع

 ؛اهان و...یوانات، گی، بشر، حیع در تکنولوژیر سرییع برون زا: هر نوع تغیرات سریی. تغ5
ک اجتماع بر آن ی یکه حکمران یایاتیعمل یهااصول انتخاب ین نسلیشکست در انتقال ب. 7
 ؛شده است گذارییهپا

 ؛(یستم حکمرانی)خارج از س یخارج یهاهیآسان به سرما یبر دسترس یمبتن یها. برنامه9
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 ؛طلبانهفرصت یر اشکال رفتارهای)فساد( و سا یخوار. رشوه۱
اعتماد و  و انتشار اطالعات قابلِ یآورجمع ۀنیاس بزرگ در زمیبا مق یبات نهادیترت نبودِ. 1

و امکانات  یآموزش ۀع و گستردیحل اختالفات؛ امکانات وس ۀنه و منصفانیهزسم کمیانبوه؛ مکان
: 593۱)آستروم،  یگر مشکالت عمده در سطح محلیا دی یعیطب یایدر هنگام وقوع بال یامداد
۱7۱-۱71.) 

 تحوالت با قيمنظور تطبدر اسالم به یگذارت قانونيماه

 است الزم ،منابع مشترک در اسالم یحکمران یبرا ینهاد یالگو یهاداللت استخراج از قبل
 در اسالم شرح داده شود. یگذارقانون یهایژگوی

 داریهداع ایدئولوژی آیا که است آن شودیکه مطرح م یاز سؤاالت یکی سازیتمدن راه در
 یا نژاد مکان، زمان، به مربوط تنها یاالگو بپردازد  ۀاعصار و امصار به ارائ ۀهم برای تواندیم تمدن

 5۱که  دینی آیا که بوده مطرح سؤال ینا خاص، طور به اسالم یند بارۀاست. در یخاص جغرافیای
 و تدبیر به تواندمی است، پرداخته حکومت ایجادعربستان به  یرۀجزشبه هایبیابان در یشقرن پ
 ارائه نظریه سه چالش، ینپاسخ مثبت به ا برای بپردازد؟ هازمان ۀدر هم هاانسان همۀ حیات تمشیت
منطقه نظریۀ مطهری، یدو شه طباطبایی عالمه به متعلق یروجود احکام ثابت و متغ نظریۀ. است شده
 امام از مکان و زمان شرایط با مطابق هاداجت نظریۀ و صدر سیدمحمدباقر شهید به متعلق الفراغ
و سپس ارتباط آنها با  شود میشرح داده  اختصاربه نظریه سه این ابتدا بخش ین)ره(. در اخمینی
 .شود یم یبررس گذاریقانونمصلحت در  عنصر

دو دسته احکام دارد  ،جامعه و مردم به قانون یازهایپاسخ به ن یبرا اسالم: ریمتغ و ثابت احکام
 ر،یوجود احکام ثابت و متغ ۀفلسفر هستند. یاز انسان متغیط و نیبرحسب شرا یثابت و برخ یکه برخ

گونه مقررات، نیبدون ا یاز اجتماعات انسان اجتماعی هیچ رایز ؛است یانسان ریثابت و متغ یازهاین
در  لیدل نیهم به زین اجتهاد نهاد(. 93: 5995، ییحالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت )طباطبا

نظام رایز ؛وضع شده است -یژرمنـ  یروم نظام ژهیوبه یگذارقانون یها نظام ۀهم یو حت-م اسال
و  ابدییدر طول زمان تحول م هاانسان گرید با و عتیو انواع تعامالت انسان با طب یاجتماع یها
در زمان  جهیدرنت است نداشته وجودن یمعصوم حضوراحکام در زمان  ۀهم صدور امکان نیابنابر
از یعت موجود است، به استنباط فروع و احکام موردنیکه در شر ید با استفاده از اصولیبت فقها بایغ

، ی)حر عامل« عیکم بالتفرینا القاء االصول و علیعل»ث معروف یحد در مهم نیبپردازند که ا هاانسان
 ح)همان: « کم ان تفرعوایکم االصول و علیال ینا ان نلقیعل انما» ثیحد ای( 15: ح56، جق5۱09
اجتهاد را  یداند و نقش اصلیاسالم م ۀمتحرک ۀاجتهاد را قو ید مطهریشهشده است.  نیی( تب17
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ن اصول ثابت بر یق ایمجتهد را تطب ۀفیص فروع از اصول و پوسته از مغز و ظاهر از باطن و وظیتشخ
 (.797: 5996، یداند )مطهریر در طول زمان میفروعات متغ
کننده در نیی( زمان و مکان دو عنصر تعره)خمینی امام نظر از: اجتهاد در مکان و زمان نقش

 در مسئله همان ظاهربه است بوده حکمی دارای قدیم در که ای مسئله» زمان گذشت بااجتهادند و 
 بدان کند؛ پیدا جدیدی حکم است، ممکن نظام یک اقتصاد و اجتهاد و سیاست بر حاکم رابطۀ
 با ظاهر نظر از که اول موضوع همان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی روابط دقیق شناخت با که معنا
 موسوی) «طلبدمی را جدیدی حکم قهراً که است شده جدیدی موضوع است، نکرده فرق قدیم

 و موضوعات کردنمشخص در مکان و زمان نقش ترتیب بدین(. 763: 75ج ،5961 خمینی،
 البته(. 5997 جناتی،) کندمی پیدا تغییر نیز الهی احکام آنها تغییر بهباتوجه که است احکام مالکات
 اما است؛ بوده فقه به آشنایان و فقها نظر مد همواره احکام تغییر و اجتهاد در مکان و زمان نقش
 توجه مورد ازپیشبیش مدرنیته از ناشی تکنولوژیکی و اجتماعی عمیق تحوالت دنبالِبه امروزه
فناوری بودنساده دلیلِبه معصومین زمان در مثالً ؛(5939 سپهوند، و احمدوند) است گرفته قرار
 توسعۀ با حاضر، حال در اما شد؛می شمرده مشروع موات اراضی احیای یا حیات برداشت، های
 حکم موضوع که است آن دلیلِبه حکم تفاوت این. است شده متحول آن حکم فناوری سریع
 حکم موضوع همان آنکه نه کند؛ اجتهاد آن دربارۀ فقیه باید دیگر بار قهراً و است شده عوض
 .باشد کرده پیدا دیگری

 تحوالت برابر در شریعت پذیرکردنانعطاف برای که نظریه این: صدر شهید الفراغمنطقه نظریۀ
. دهدمی خبر دین در شرعی حکم فاقد قلمروی وجود از است، شده ارائه صدر شهید توسط زمانه
 حیات ادوار تمام برای گذاریقانون دنبالِبه و نیستند موقتی اسالم تشریعیۀ مبادی ایشان نظر از

 نظام ،(طبیعت با انسان رابطۀ مثل) انسان زندگی در متحول هایجنبه وجود بهباتوجه اما بشرند؛
 باشد؛ روز مقتضیات گویپاسخ بتواند تاداشته باشد  یمتحرک یعناصر حقوق باید اسالم فقهی
 جهت در شریعت پذیرانعطاف و متحرک عنصر مبین شریعت در «الفراغ منطقه» حوزۀ بنابراین
 حوزه این در گذاریقانون اما ؛(737-73۱: 5969 آقامهدوی،) است طبیعت با انسان عالقات تنظیم
 درنظرگرفتن با ی،مسائل اجتماع یدر برخ تا داده اجازه وی به دین و است اسالمی حاکم برعهدۀ
 الفراغمنطقه در تشریع ینهر زمان، حکم و قانون وضع کند. بنابرا یازهایبه نو باتوجه ضوابطی
 است. یحاکم اسالم برعهدۀ
 مکان و زمان طول در شرایط یربودنهر سه به متغ زیرا ؛نددار یادیز هایشباهت نظریه سه این

 ترینمهم گفت بتوان شاید یف،ظر هایاما جدا از تفاوت کنند؛یم اشاره اجتهاد در تحول به نیاز و
منطقه نظریۀ شود، یم یانب ادامه در که طورهماناست که  یکدیگرآنها با  تفصیل در آنها تفاوت
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 باید کهاست  یکل الگوی یکصدر  یدشه الگوی. 5داردالگو  ۀارائ یبرا بیشتری یالتتفص الفراغ
آن استخراج  یحکمران الگوی خاص یتهر نوع وضع یو برا شود استخراج آن از سازینظام فهم
 (. 5931و همکاران،  یبابوکان یاکبری)عل است نگرفته صورت کار یناما متأسفانه ا ؛شود
 

 یگذارقانون در نظاممصلحت  نقش

و  یاسالم ۀدر درون جامع یآراستگ ینگهدار»منظور از نظام،  یفقه هاینوشته عمده در
(. مصلحت ضد 5999 کالنتری،« )است یاجتماع یو نهادها هانسازما و مردم ینکردن ببسامان

 اییدهسود و فا مصلحت،. شودیاست که بر عمل بار و موجب صالح م یزیآن چ یِمعنمفسده و به
بردن سود انجام  برای معامالت و وستدهاداد عمدۀ و شودیم انسان یبنص یعمل درنتیجۀ که است
که به سود و صالح جامعه باشد و  یداشت هر امرپاس» یعنیمصلحت نظام  ترتیب بدین. شودیم

 امور، ینا ۀ)همان(. حوز« تک مردمان آن گرددتک اخروی یا دنیوی مادی، یا یمعنو ۀسبب بهر
 یاراتاما صدور حکم در آن از اخت ندارد؛ حرام یاواجب  یاست که حکم الزام مواردی از یشترب

 دیگر عبارتبه. کند اعالم حرام یامباح را واجب  یمصالح جامعه حکم است تا طبق اسالمی حاکم
و جامعه تعارض  اشخاصمصلحت  ینکه ب یاما زمان است؛با خود آنان  اشخاصمصلحت  تشخیص

 اشخاص بهامت  وجامعه  مصلحت -خیابان یضتعر یبرا یشخص ملک یبمثل تخر- شود یجادا
اختصاص دارد  یامریاعمال آن به ول نحوۀ هم و مصلحت این تشخیص هم و شودیم داده ترجیح
قرار داده شده است و  یو یبرا یاگسترده یاراتامور تمام مردم به او واگذار شده و اخت ۀکه ادار
 البته. دارد والیت آنان بر ینمسلم یشوایپ زیرا یرد؛گیاز او سرچشمه م یحکومت یالتتشک یتمام
 . پذیرد انجام عصر هر در یرفتنیپذ هایمکانیزم طبق باید آن اعمال و مصلحت تشخیص این

 

 مصلحت شناخت در عرفعقال و  سيرۀ نقش

 شارع فقها،. است عقال سیرۀ یا عقال بنای حجیت دایرۀ اصول، و فقه در اختالفی موارد از یکی
می نظر در را جامعه و فرد مصالح قوانین وضع در عقال که گونههمان یعنی دانند؛می العقالرئیس را

 قانون یک رد برای مانعی عقال سیرۀ در اگر دیگر بیانِبه. کند می عمل گونههمین نیز شارع گیرند،
 به نیز معامالت باب احکام بودنامضایی و کرد خواهد امضا را آن نیز شرع نشود، پیدا عقالیی

                                                           
 .است ظاهر خوبی به ایران فی االسالميه الجمهوریه دستور مشروع عن تمهيدیه فقهيه لمحه کتاب در دغدغه این 7
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 خود قوانین گاه نیز عقال است، تحول حال در همواره زندگی اشکال که رو آن از. است معنا همین
 در طباطبایی عالمه لذا و آیددرمی جامعه عرف صورتبه درنهایت قوانین این. دهندمی تغییر را

 و دانسته یکی را دو آن( 533/اعراف) «الْجاهِلِینَ عَنِ أَعْرِضْ وَ بِالْعُرْفِ أْمُرْ وَ الْعَفْوَ خُذِ» آیۀ تفسیر
 که شناسندمی رسمیت به را آن جامعه( عقالی) خردمندان که است اموری آن عرف»: گویدمی

 و دارد رواج ایشان میان در که ایپسندیده و نیکو هایروش و هاسنت مجموعۀ از اند عبارت
 کندمی یاد بدی به را آنها اجتماعی عقل و جامعه که است استثنایی و نادر کردارهای برخالف

 مبادالت، در عقال که است هاییاماره عقال سیرۀ خمینی امام نگاه از(. 533: 6ج ، 5967 طباطبایی،)
می عمل بدانها خویش زندگی شئون تمامی در خالصه طوربه و اجتماعی امور تدبیر و تعامالت
 مفاسد دفع و مصالح جلب عقال سیرۀ زیرا ندارد؛ شارع طرف از حجیت جعل به نیازی و کنند
 صدر شهید. است نداشته جامعه اخالقیات و عقاید با تعارضی و کرده می را انسان اجتماعی حیات
 لم بالسیره االستدالل ان الواقع و»: گویدمی که رودمی پیش آنجا تا عقال سیرۀ قلمرو و توسعه در

 باب فی خصوصاً الفقه، فی ذلک شاع بل االمارات، باب فی االصولیه المسائل خصوص علی یقتصر
 نیست؛ اصولی مسائل در تنها عقال روشِبه استدالل یعنی ؛...«فیها تقنین للعقال یکون التی المعامالت

 آن تأمین برای عمل در عامه، مصلحت شناخت با عقال معامالت، مسائل در خصوصاً فقه، در بلکه
 .است راضی ها روش این از شارع و( 799: 5۱01 صدر، شهید) کنندمی گذاریقانون

منابع مشترک از منظر  یحکمران یبرا یل نهاديتحل یالگو یهاداللت

 اسالم

 یریجلوگ یمنابع مشترک برا یحکمران ۀاست که نحو یمنابع مشترک از جمله مسائل یتراژد
ن تعلق یه و همچنیت فقیوال یۀدر اسالم نظر ،گریده است. از طرف دکررا مهم  ین تراژدیاز ا
و... جزء  یجار یهاها، مراتع، آباز منابع مشترک همچون جنگل یادیکه بخش ز-ت انفال یملک

منابع  هایمالکیت یردرمورد سا- یاسالم جامعۀ بر یتن و والیالمسلم م به اما -رودیآن به شمار م
یم یکتهد یاسالم ۀبه جامع یصورت ضمنن منابع را بهیا یحکمران یاز الگو ینوع -انفال از یرغ

 از استفاده با قسمت این در. ینجامدرک بمنابع مشت تراژدی به است ممکن آن نشناختن که کند
 ی، الگو9در نمودار  درنهایتو  شود میالگو شرح داده  ینا هاییژگیو ،قبل هایبخش مطالب

 .شودیم کشیده تصویر به یقتحق یشنهادیپ
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 الگو یهایژگیو

 است. اسالمی حاکم یا یشانا یول ازآنِ یاسالم جامعۀ در حکومت -
 اسالم یعت،با طب هاو انسان هاانسان یگربا د هاانسان بین روابط تغییر و زمانه تغییرات بهتوجهبا -
 یهاز حکم وجود دارد که فق خالی هایباشد، منطق هاانسان یازهاین ۀهم یگوآنکه پاسخ برای
 .بزند آن در ینبراساس مصالح جامعه دست به تقن باید حاکم
دست  یکل یاصول براساسِ« عیکم بالتفریاالصول و علنا القاء یعل» یتطبق روا باید حاکم یهفق -

 .زنداز حکم با نظر به مصالح جامعه ب یخال ۀبه استخراج احکام در منطق
 ایعرف  یابداع معامالت که کرده میترس یعمدتاً خطوط قرمز معامالت، شرعْ ۀحوز در -
 ،یهمچون حرمت اکل مال به باطل، معامالت غرر یخطوط قرمز کند؛ قیتطب آن بر دیبا عقل
 و... . ریتبذ اسراف، ،یضرر
 مصالح تا زنندیم یابداعات به دست آن، بر خود قیتطب یبرا مردم جامعه، شدنمتحول با -
 در را ابداعات نیادارد  فهیاز شرع مقدس وظ یندگینمابه یاسالم حاکم. کند نیآنها را تأم یِویدن

 تیروعمش رنگِ بدان و بشناسد تینکنند، به رسم یتخط عتیکه از خطوط قرمز شر یصورت
 .کند نیتأم زیآنان را ن یاخرو مصالح تا دبخش
 به توانیمنابع مشترک م ۀمثالً در حوز ؛متفاوت است ،هر حوزه از معامالت یهایژگیو -

 ینظام اجتماع یهایژگیو...(، و بودن ریناپذ ای ریدپذی)تجد یبرداربهره ریز یکاال یژگیو
اعتماد به دولت در  زانیدولت )م یهایژگیبرداشت، و یهایو...(، فناور زبان ،ییایجغراف ،ی)نژاد
( و... اشاره یاریآب در سردنگ ای رابیدر برداشت )مثل م یمیقد یها(، وجود سنتیگذارقانون
 کرد.

 یشنهاديپ یالگو

ارائه  9منابع مشترک در اسالم در نمودار  یحکمران یشنهادیپ الگوی شد، گفته آنچه براساس
ن یکه گفته شد و همچن یبردارگذاشتن اصول بهرههمِ آنکه از کنار گفتنی ۀشده است. تنها نکت

 یارهایت و معیف نوع مالکیاسالم که ناظر به تعر یرسد قواعد شرعیذکرشده، به نظر م یالگوها
رند و در سطح یگینم یک از سه سطح اول جایچیهستند )ال ضرر، اتالف و...( در ه یبرداربهره
 نام دارد. یسیقرار دارند که سطح قواعد فراتأس یچهارم

عت یشمول شرتوان اصول ثابت، عام و جهانی، میسیشده از قواعد فراتأسکرف ذیطبق تعر
ن اصول خود یاست که ا یکته ضرورن نیتوجه به ا یول ؛دانست یسیاسالم را همان سطح فراتأس
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 شوند.یم میآنها تنظ براساسِ تأسیسیهستند که قواعد  یودیبلکه ق ؛ستندیقاعده ن
 

 
 منابع مشترک در اسالم یحکمران یچندسطح یشنهادیپ ی. الگو9نمودار 

 الگو هایداللت

 این، وجودِ با یابد؛ب یشتریب یلتفص آتی تحقیقات دردارد  نیاز هم باز و استالگو ساده  این
 :شود یاز آنها اشاره م برخی بهدارد که  هاییداللت
 ۀدر حوز کم دستِ نظام، اسالمیت و جمهوریت یندر جهت جمع متوازن ب تالشی الگو ینا -

 یکه گروه استچنان دشوار  تفصیلی نظریات مقام در دو ینمنابع مشترک است. جمع ا
که  حالی در اند؛یدهو گروه مقابل عکس آن را برگز اندهکرد نفی یتاسالم نفعِبه را یتجمهور
 .یدبه حکومت طاغوت خواهد انجام یو دوم یکتاتوریبه د اولی یتدرنها
بر منابع  دولتی یتموجب حاکم عموماً( یهمجر ۀو دولت )قو اسالمی حکومت ینخلط ب -

 یهرگونه دخل و تصرفباً خود را مجاز به یه و مقننه تقریمجر ۀقو اساس، ینو بر ا شود میمشترک 
 یۀرش نظریبا وجود پذ یدهد حتیحاضر نشان م ۀاست که مقال ین در حالیا ؛دانندین منابع میدر ا
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، باز هم یحکومت یگذارقدرت قانون یان منابع به حکومت یاز ا یاریه و تعلق بسیت فقیوال
از  یو نگهدار یبرداربهره یبرداران برابهره یدار، احترام به اقدامات جمعیپا یبرداربهره یاقتضا
 رد. یصورت پذ یا جوامع محلیتواند در قالب بازار، دولت یاست که م مشترکبع امن

ر قواعد طبق ییتغ یا اجازه به آنها برای یبرداران محلبهره ۀشدیش طراحیاحترام به قواعد از پ -
ین اسالمیزند که در عیه را در اسالم رقم میچندال یحکمران یش و خود منبع، نوعیمصالح خو
ن یشکست دولت را کاهش دهد. ا ینوعو به کندز حفاظت ین نیتواند از مصالح مسلمیبودن، م

اس مانند قناتیمقژه منابع کوچکیوبه ،از منابع مشترک یاریز نبوده است و بسیکار بدون سابقه ن
یطراح یبر نهادها یمبتن یبرداراز بهره یطوالن ۀخچیها، تارکوچک، مراتع و چاه یها، رودها

که از  یها، تا زمانن عرفیبه ا بایده در آمده است. یصورت عرف و روند که بهدار یجیتدر ۀشد
احترام  ،اموالهم( یط )الناس مسلطون علیتسل ۀاند، طبق قاعدنکرده یخطوط قرمز شرع تخط

ازحد قرار دارند، شیب یبرداربهره زیرکه هم اکنون  یر منابع مشترکیدر سا یگذاشته شود و حت
 د.یفراهم آ ییهان عرفیس چنیتأس ۀنیزم

 یۀامر در سایاست که ول ییو امضا یاز احکام حکومت یو انتخاب جمع یاتیقواعد عمل -
و توسط  کندیآنها را امضا م ،مصلحت زمان حسبِت موافقت آنها بهیعت و رعاین شریقوان

اعتبار دارند؛  ،عتیاالجرا هستند و مانند شرمقررات الزم اینآورد. می در اجرا به مردم یاحکومت 
و در  پذیرندریی، تغیو مقررات وضع هستند ناپذیر رییثابت و تغ ین آسمانین تفاوت که قوانیبا ا

 (. 596۱، یهستند که آنها را به وجود آورده است )سبحان یثبات و بقا تابع مصلحت
شده )اشاره یو اجتماع یطیمح هاییژگیرحسب ومنابع مختلف ب برای باید الگو این خود -

برداران بهره یهایژگیت و...( و ویمالک یمنبع )نوع، اندازه، الگو یهایژگی(، مثل و5در نمودار 
 تفصیل بنابراین شود؛ تریلیبه درآمد از منبع مشترک و...( تفص یزان وابستگیحات، می)تعداد، ترج

 یهاد است در پژوهشیاست که ام یشتریب یدانیو م یاقتصاد، یازمند مطالعات فقهیآن ن بیشتر
 نده دنبال شود. یآ

نفعان شرکت داشته باشند تا بتوانند از حقوق یذ همۀ یدبا یگذارقاعده و گیرییمدر تصم -
موجود و  نهادهای اصالح دنبالبه خود شکست از گرفتندرس با زمان طول در و ندنکخود دفاع 
 کارآمدتر باشند. یابداع نهادها

 هر از مثالً. بپردازند قاعده وضع به باال به پایین از و تودرتو ساختار یکدر  یدنفعان بایذ -
 یگذارچند روستا قاعده ینمنبع مشترک ب بارۀو آنها در شودانتخاب  نمایندگیبه نفر چند روستا
 کنند. 
گذاران خود محدود شود و قاعده از ترپایین سطح یکبه  باید تنها سطح هر در گیرییمتصم -
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 داشتهکنندگان با انتخاب سو منافع هم کنند،می گیرییمآن تصم یکه برا فضایی به نسبت یدبا
در  یگذارقاعده یالزم برا یزشیو انگ یاطالعات ییتوانا یمل یهامجلس و دولت گاهباشند. 

 .ندارند را( منطقه یک ی)مانند آب زراع یاتیسطوح عمل
نفعان یزا با مقاومت ذد. قواعد بروندهنرا خود مردم انجام  یگذارامکان قاعده تا حد -
 با اجرا در شود، تصویب هاداخلی توسط اگر قاعده همان. باشند بهینه چندهر شوند؛یرو م هروب

 )منبع(. شودیمواجه م یکمتر انگیزشی مشکالت
که  کند ایفا بهینه نقش باید دولت. یستن بازار یاکنارگذاشتن دولت  معنایباال به ۀگفت -

 یفههمواره وظ ی)منبع( و حاکم اسالم ستآنها ۀخودحکمران از جمل نهادهای یاکمک به بازار 
و بازار بر  یخصوص دولت بر بازار و خودحکمران هب نهادی یباتاز ترت یکی غلبۀ از مانع دارد

. کند می تالشو حجم خود  یاراتاخت ۀتوسع یهمواره برا یاتانیدولت لو زیرا ؛شود یخودحکمران
 یاباز رقابت کامل در غ یناش یاقتصاد کارایی یشکردن افزاهم با پررنگ یکیدولت نئوکالس

 جامعه است. یو اجتماع یتعامل یفضاها ۀکردن همبازاری دنبالبه دولت

 
 

 يریگ نتيجه

 ماهیت( و IAD) نهادی یلتوسعه و تحل یحاضر تالش شد با استفاده از الگو مقالۀ در
منابع مشترک در  یحکمران یبرا یاسالم ییشده در آن، الگوبینیپیش گذارییاستس چندسطحی

 یاسالم یاز جمله نظام جمهور- یمردمـ  یاله هایحکومت ماهیت طبقاسالم ارائه شود که 
 تأمین هم کنار در را عباد مصلحت و مشروعیت ویژگی دو -کشور اساسی قانون در شدهیحتصر
 نواندیش عالم نظریات کمک با ویژهبه دو این بین جمع که است آن یقتحق یافتۀ ترینمهم. دکن

ت و ی، احکام مربوط به مالکیقتحق هاییافتهاساسِ بر. است پذیرامکان صدر سیدمحمدباقر شهید
یبه حساب م ییستند؛ بلکه جزء احکام امضایر نیتغی، اصول ثابت و الیعیاز منابع طب یبرداربهره
بهره ین اسالم برایر داد. همچنییتوان آنها را تغیط و اوضاع میر شراییند که در طول زمان و با تغیآ

جوامع و علم  ۀست. تجربیقائل ن یتیاولو یبات نهادیک از ترتیچینسبت به ه یعیاز منابع طب یبردار
 یا یا مردمیو  یخصوص توسط دولت، بخش یبردارکند بهرهین مییاست که تع یو دانش بشر

الزم است؛  نهادی ترتیبات سه یناز ا ترکیبی که است واضحانجام شود. البته  آنها از ینهبه ترکیبی
راه قرار  ابتدای در د،نپردازمی یکدیگرآنها با  بهینۀ ترکیب یاتعامل آنها  ۀنحوکه به یقاتیاما تحق
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از منابع مشترک  بسیاریاست.  یکنش جمع هایعرصه سایر به الگو یمآخر، امکان تعم ۀدارند. نکت
بر آن  یگذارنفع هستند )همچون پول(؛ اما قاعدهیافراد کشور در آن ذ ۀساز هستند که همانسان

 مجلس اعتماد رأی أخذ یازمندن مرکزی بانک کل یرمد یرارا عمالً تنها دولت بر عهده دارد؛ ز
یاز ذ گروهی منافعکه  گیردیصورت م یینیاز باال به پا یها یگذارقاعده ترتیب ین. بدیستن

 آنها. همۀ نه کند؛ یم ینرا تأم نفعان
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 محور ش دانش تجربهنق

 در بسط مفهومیِ علم شهروندی  

 در عصر آنتروپوسین 

 5علی ملکی

  7الدین یزدینجم

 چکيده

تبادل و  .7بندی کرد:  کلی تقسيم توان به سه دستۀ را می «علم شهروندی»مفهوم 
 .2منظور ارتقای آگاهی شهروندان؛  لمی به شهروندان با زبان عامه بهرسانی نتایج ع اطالع

علمی که به تسهيم  شهروندیِ .9 ها و شواهد؛ وری و پایش دادهکارگيری شهروندان برای گردآ هب
اول،  ۀعلم با شهروندان باور دارد. دو دست گذاری، قدرت و امور سياسیِ حکمرانی، سياست

ارتقای  باکنند هژمونی آن را  پذیرند و تالش می می ،گونه که هست پارادایم کنونی علم را همان
سوم ساختار قدرت علم را به  ۀاما دست کنند؛شناسی آن تقویت  روش ۀتباطات آن یا توسعار

حاضر به دنبال  دارد. مقالۀ تعریف یا موضوع علم را ثابت نگه میهرچند  ؛کشد چالش می
چهارمی از مفهوم علم شهروندی است که در آن موضوع علم  بازکردن بحث دربارۀ دستۀ

اصيل،  منبع دانشیِدر جایگاه به دانش شهروندان  این رویکرد شود. در دستخوش تغيير می

                                                           
گذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی  مقام پژوهشکدۀ سياست . عضو هيئت علمی )استادیار( و قائم7

 )نویسندۀ مسئول( a.maleki@sharif.eduشریف، ایميل: 
گذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی دکتری  . پژوهشگر پژوهشکدۀ سياست2

 najmoddin.yazdi@sharif.eduگذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایميل:  سياست

mailto:a.maleki@sharif.edu
mailto:najmoddin.yazdi@sharif.edu
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م شهروندی به مباحث مفهوم علشود  باعث می امر شود. این ارزشمند و مکمل نگریسته می
محور کنشگران  های ضمنی و تجربه دادن به دانش شدن علم، ميدان ای فرارشتهجاریِ 

 ۀیافت های بسط کميتهازطریق ( و ارزیابی علم دویند جدید توليد دانش )مد فراغيرآکادميک، 
علم، مطالعات  ۀهای فلسف مشتمل بر همتایان آکادميک و کنشگران غيرآکادميک در حوزه

 پایداری و مطالعات اجتماعی علم و فناوری نزدیک شود.  

 .محور، دانش ضمنی پایدار، دانش تجربه ۀعلم، توسع ۀعلم شهروندی، فلسفها : کليدواژه
 

 مهمقد

ثر از أشناسی مت جدید زمین ۀ)دور 5مواجهه با عصر آنتروپوسین محور اصلیِۀ پایدار توسع
 7پایدار با تکثرگراییۀ . توسع(5: 7051)نایت،  شود بشر( محسوب می ۀهای علمی و فناوران فعالیت

مختلف میان بازیگران در  9دار ند یادگیری اجتماعی ادامهایفر منزلۀ بهرو  عجین است و از این
(. ماهیت 796، 569: 7009)لوئبر و همکاران، شود  جمله دانشمندان، شناخته میاجتماعی، از
شود ضرورت  یادگیری باعث میایند بودن این فرمحور بودن و مسئله بودن، چندوجهی اجتماعی

آنتروپوسین بیش از پیش ۀ در دور ۱یندهای تولید دانش آکادمیکابازنگری و بسط مفهوم و فر
، به غیر از منبع آکادمیک مرسوم، دیگر دانش باید از منابع ناهمگنِ ؛ به دیگر سخن،شود احساس

 ۀیند توسعادرگیر در فر مختلفِ اجتماعیِ کنشگرانِ ضمنیِ دانشِ نیز تغذیه شود. یکی از این منابع،
ه وسیل کند تا بدین میدهی مجدد نهاد علم کمک  منابع دانشی به شکل 1پایدار است. چندگانگی

پایدار بهتر از قبل فهمیده  ۀنیل به توسع برایزمین در کرۀ ها و جوامع مستقر های نظام پیچیدگی
 شود. 
یید و أبحث، شناسایی، ت محلطور گسترده  ۀ گذشته بهطی دو ده 9«مشارکت عمومی در علم»
 دهی راهکاری برای شکلکه  9«علم شهروندی»عنوان  با طور مثال بوده است؛ بهسازی  پیاده
. معانی که (509: 705۱)رایش و پاتر، دنبال شده است  رود، ای متفاوت برای علم به شمار می آینده

                                                           
7
 Anthropocene  

2
 Pluralism 

9
 Ongoing social learning process 

4
 Opening-up academic knowledge production processes 

5
 Multiplicity  

0
 Public engagement with science 

1
 Citizen Science (CS) 



 609 / .ور در بسط مفهومی علم شهروندی...دانش تجربه محنقش 

 

شوند: یک دسته مربوط به  بندی می طبقهعمده  ۀبه دو دست مفهوم علم شهروندی در ارتباطند،با 
کار ه ب علم ابزاری برای تقویت مشروعیت و قدرت نهادِ منزلۀ بهشهروندان در آن که حالتی است 

منبعی نو و مکمل  صورت به در آن که شهروندانشود  میمربوط به حالتی  دستۀ دیگر و روند می
 شوند تا پارادایم کنونی علم را به چالش بکشند. برای دانش و قدرت دیده می

 نتایج علمی به عموم مردم مفهوم علم شهروندی ابتدا بر روابط عمومی علم و انتقال بهترِ
 نخست ا کنند. این رویکرد اولیه در دستۀمردم درک بهتری از علم پید ترتیب ا بدینبود ت متمرکز
از تا  استشناخت علم  برایبخشی و افزایش اشتیاق عامه  گیرد و به دنبال آموزش، آگاهی جای می
. (506: 705۱)رایش و پاتر،  علم کاهش دهد دربارۀ عوام راها و نقدهای سوءبرداشت این طریق
یند علم و تولید اشهروندان در فر کردنصلی دیگر در علم شهروندی به دنبال درگیررویکرد ا

های مردمی انجام  طریق اجتماعات و گروهها از گردآوری داده بادانش است و این کار را عمدتاً 
ۀ این سازوکار . توسعکندعلمی غلبه  ۀهای زمانی، مالی و منابع انسانی جامع تا بر محدودیت دهد می

تعریف گیرد؛ به همراه  ستا انجام میرا هم های طبیعی و انسانیِ گردآوری و پایش محیطبا روش 
 گونه که هست.  همان ،علم و نهاد علم

بر  ،پردازی علم شهروندی در مکتب انگلستان که با نام آلن ایروین گره خورده است مفهوم
بندی  دوم از دسته ۀمتمرکز است و در دست 7هگذاری شهروندمداران و سیاست 5شهروندی علمی

گویی و گفت حالتیدر این رویکرد، علم  (.509-5: 5331)ایروین،  گیرد اخیر جای می ۀدوگان
گذاری  که مشارکت شهروندان در سیاست طوری ؛ بهگیرد )دیالوگی( و از پایین به باال به خود می

: 705۱)رایش و پاتر،  شود هاد علم منجر میتغییرات در روابط قدرت و حکمرانی ن ایجاد علم به
 نقدهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و نقد قدرت به نهاد علم، این دیدگاهِ برطبق. (550، 506

گیری،  نقشی فعال برای شهروندان در تصمیمایجاد محور به مفهوم علم شهروندی به دنبال  سیاست
ست. این تغییرات همگی متوجه نهاد ساالری، امور سیاسی و روابط قدرت نهاد علم ا مردم
این رویکرد نیز هنوز شهروندان به عبارتی در  ه موضوع و ماهیت علم کاری ندارند؛و ب اند قدرت

شوند و صرفاً قرار است در  دیده نمی ،منبعی ارزشمند از دانشی که مکمل دانش علمی باشد مثابۀ به
 بدون اینکه مشروعیت ماهوی داشته باشند. ؛تسهیم و تعدیل قدرت نهاد علم مشارکت داشته باشند

محور کنشگران اجتماعی و محلی  دانش ضمنی و تجربه از سوی دیگر شاهد نقش فزایندۀ
آیا دانش ضمنی و یک به علم جایگاهی ندارند. این پرسش که هستیم که در رویکرد کالس

)باید( به بسط مفهومی آن تواند  محور نسبتی با تعریف علم شهروندی دارد یا خیر و آیا می تجربه
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 ۀ. چنین پروژبرای آن است تجربی یپاسخ یافتن این مقاله به دنبال ، سؤالی است کهمنجر شود
یند یادگیری اجتماعی در اشدن فر کند و به غنیتواند منابع علم را چندگانه  فکری و کاربردی می

پردازی تولید  برای مفهوم های جدید . این رویکرد با تالشیاری رساندپایدار  ۀطی مسیر توسع
 راستاست.  هم نیز ای محور و فرارشته دانش مسئله

طور خالصه  شهرستان گلباف از استان کرمان بهپایدار  ایِ منطقه ۀتوسعۀ در ادامه ابتدا پروژ
دانش ضمنی شهروندان )کنشگران  کنشِ معرفی و سپس شواهد تجربی از انواع برهم

 . شواهدشود میبندی تبیین  ر در پروژه در قالب یک دستهغیرآکادمیک( و پژوهشگران درگی
تواند به تکمیل دانش  دهند دانش ضمنی و غیرآکادمیک شهروندان چگونه می نشان می یادشده

تر متناسب با  تر و عمیق صورت چندوجهی ۀ پایدار بههای توسع تا پروژه کندافراد آکادمیک کمک 
 اقتضائات خود پیش برده شوند.

 گلباف  ایِ منطقه ۀتوسع ۀوژمعرفی پر

با همکاری  5931اقتصادی و اشتغال در سال  ۀگلباف ابتدا با هدف توسع ایِ منطقه ۀتوسع ۀپروژ
 ۀکارآفرینی رسالت متشکل از بانک رسالت، گروه توسع ۀکارآفرینی رسالت آغاز شد. شبک ۀشبک

زمانی  اندک کارآفرینی اجتماعی است. ی درزمینۀنهاد فعال کارآفرینی پویش ثمین و سازمان مردم
 ۀاجتماعی و تعامالت پژوهشگران با جامع های فرهنگی چالش ۀمشاهد براساسپس از شروع پروژه 

نیاز نیل به  پیش 5«محور بوم یادگیری مشارکتی و جامعه زیست»دهی یک  محلی احساس شد شکل
بوم یادگیری  گیری زیست کل. در ابتدای شاست ،اقتصادی و پایدار ۀتوسع، یعنی هدف اصلی
 در اعتماد به نفس فقداناعتماد به پژوهشگران و تسهیلگران پروژه،  نداشتنقبیل ای، از موانعی ریشه

شد؛ بنابراین  میآنها مشاهده  اندکنتیجه مشارکت برای مشارکت در پروژه و درمحلی  ۀجامع
منطقه به حل مسائل اقتصادی و حل مشکالت  رف یادگیری اجتماعیاهداف پروژه از صَ

پتانسیل و  ۀبسط یافت. با مشاهد نداشتن در امور اعتماد به نفس و مشارکت فقداناعتمادی،  بی
بوم یادگیری هوشمند در منطقه، ضمن  تغییرپذیری کودکان و نوجوانان در پیشبرد اهداف زیست

؛ قرار گرفتمخاطبان، تمرکز بر کودکان و نوجوانان  ۀها و اقشار در زمر حفظ سایر گروه
سایت و چند کانال در  اندازی وب ریزی بر این بود که با راه که در ابتدا گمان و برنامه درحالی
در ادامه مشاهده شد  خواهد شد.های اجتماعی گفتمانی حول مسائل منطقه و حل آنها ایجاد  شبکه

محلی نیاز  ۀگو و حضور مستمر در جامعو که به ارتباطات چهره به چهره، جلسات بحث و گفت
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 محلی )اعتماد، اعتماد به نفس و مشارکت( بازسازی شود.  ۀاجتماعی جامع ۀاست تا سرمای
اندازی  که متولی راه ف، وابسته به دانشگاه صنعتی شریفگذاری شری سیاست ۀپژوهشکد

ای و فعال  بوم یادگیری مشارکتی مذکور شده بود، یک نهاد پژوهشی چابک، چندرشته زیست
پایدار با رویکرد حل مسائل  عۀگذاری علم و فناوری و توس سیاست درزمینۀ اخیر ۀدهاست که طی 

بوم  اندازی زیست منظور راه به پژوهشگران پژوهشکده. های متنوعی داشته است واقعی جامعه فعالیت
آموزش و پرورش منطقه ابتدا هفت  ۀآفرینی ادار با همکاری تسهیلگران محلی و با نقش یادگیری
بودن، قابلیت یادگیری، شور و شوق،  ر منطقه را براساس معیارهای فعالبستان مستقر دمعلم د
محلی انتخاب کردند. این انتخاب  ۀثیرگذاری بر جامعأاجتماعی و ت ۀاجتماعی، دغدغ ۀسرمای

یافته با  ساخت های نیمه آموزش و پرورش شهرستان و سپس مصاحبه ۀادار بابراساس مشاوره 
ۀ فشرد ۀدور برای گذراندن یکنهایت معلمان منتخب درهای نهایی صورت گرفت.  گزینه
 ۀتحوالتی را از حوز ،ای به یکی از مدارس برتر و نوین کشور فرستاده شدند تا بتوانند خود هفتهدو

 محلی از آن طریق رقم بزنند. ۀآموزش و پرورش کودکان و حل مسائل جامع

 شواهد تجربی

 ۀتنیدگی ابعاد نظری )علمی( و عملی پروژه، پژوهشگران پژوهشکد به درهم باتوجه
صورت  هیند یادگیری خود باسیاستگذاری پس از مدتی فعالیت در منطقه و در پی تعمق در فر

متوجه شدند ذهنیت و دانش آنها از منطقه و پروژه نسبت به ابتدای کار دستخوش  5نگرانه پس
ای در ادبیات علمی  تحوالت ذهنی و یادگیری ریشه اینآمد  به نظر میتحوالتی شده است. 

تنیدگی مبهمی با بازخوردهای دریافتی از  درهمدارای بلکه  ندارد؛ ،که مطالعه شده بود یموضوع
توسعه در یک منطقه نیازمند کسب دانش ضمنی  ۀپیچید ۀحل مسئل درواقع. استکنشگران محلی 

ده طی سالیان متمادی هستند. ش ی انباشتهیستزۀ از کنشگران مختلف محلی است که دارای تجرب
( منتخب سعی شد رگ گوی مکرر میان سه پژوهشگر )و تسهیل طی جلسات گفت منظور بدین

دهی، تغییر و  اند بر شکل مشخص شود کنشگران محلی و پژوهشگران آکادمیک چگونه توانسته
ثیر أگوهای مستمر تو سازی دانش یکدیگر طی دو سال فعالیت میدانی و گفت حتی یکپارچه

 بگذارند.
کند. در ستون  بندی عرضه می حسب دو دستهشده را بر یک شواهد گردآوری شمارۀ جدول

کنش دانشی میان کنشگران آکادمیک و کنشگران غیرآکادمیک )شهروندان(  اول، نوع برهم

                                                           
7
 Retrospectively  



 انقالب اسالمی و تمدن نوين اسالمیملی همايش دومین مجموعه مقاالت  /   611

 

شده مشخص شده است: اینکه آیا دانش شهروندان موجب تغییر )و جایگزینی( دانش پژوهشگران 
ثیر پذیرفته و أت از یکدیگر مانأصورت تو هکنش ب دانش طرفین بر اثر این برهم یا بالعکس و یا است

مقوالت دانشی است که  از اند؟ ردیف اول جدول نیز نمایانگر سه سطح همدیگر را تکمیل کرده
کنش دانش شهروندان و دانش  شده مشاهده شد: اینکه آیا برهم گردآوری در میان شواهدِ

دهد یا در سطح  بینی رخ می پژوهشگران بر یکدیگر در سطح ادراکات کلی از مسئله و جهان
 ؟رد عملیاتی و روزانهیا در سطح تصمیمات خُ تصمیمات راهبردی

یید نقش مکمل دانش أگلباف در ت ایِ منطقه ۀتوسع ۀشواهدی از پروژ -1جدول 

 آکادمیکشهروندان عامه و پژوهشگران 

نوع 
سطح کنش/ برهم

 دانش

بینی )ادراک  جهان
 کلی از مسئله(

تصمیمات 
 راهبردی

تصمیمات 
 رد )عملیاتی(خُ

تغییر دانش 
 پژوهشگران

دانش ازطریق 
 شهروندان

شناخت »گزارش 
با مشارکت  «منطقه

شهروندان عامه، شهروندان 
مطلع، مسئوالن دولتی و 
کشاورزان و با نقش 

جوان  پانزدهمحوری 
محلی داوطلب به نگارش 
درآمد. این گزارش که 
اساساً مبتنی بر دانش 

های محلی  ضمنی گروه
به پژوهشگران  ،مذکور بود

درکی کامالً جدید از 
های مختلف  مسائل و جنبه
 منطقه داد.

زیباسازی مناظر 
شهری در آغاز پروژه 
جزو دستورکار نبود. 
صحبت با شهروندان 
و مسئوالن محلی به 

هشگران نشان داد پژو
سه  دلیل وقوع زلزلۀ به

دهه قبل، زیباسازی 
های  یکی از دغدغه
ذهنی اصلی 

شهروندان منطقه 
است. تنها پس از آن 
بود که زیباسازی 

دستور کار قرار  ءجز
 ازگرفت و اتفاقاً 

که  هایی بود حوزه
را  زیادیمشارکت 

در طراحی 
صد دانه » ۀجشنوار

بازی، صد دانه 
 «شادی

پژوهشگران بر این 
باور بودند که 
ای  گرفتن هزینه

اندک برای ثبت 
م باعث نا

شدن  متعهد
ها به  خانواده

تر  مشارکت جدی
در جشنواره 

اما در ؛ شود می
انتهای کار این 
دانش ضمنی 

تسهیلگران محلی 
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بود که درست از  کرد.جذب 
زیرا  ؛آب درآمد

مشخص شد تعیین 
ثبت نام، ۀ هزین

حتی اگر اندک 
مشارکت ، بر باشد

ها  مردم و خانواده
 تاثیر منفی دارد.

تکمیل دانش 
طرفین بر اثر 

کنش بر برهم
 یکدیگر

باوجود اینکه اجزای 
شناخت »اصلی گزارش 

را دانش ضمنی و  «منطقه
محور شهروندان  تجربه

دهد،  محلی تشکیل می
مواردی از تغییر دانش هر 
دو طرف بر اثر تعامالت 
طی تدوین این گزارش 

 شود؛ برای مثال دیده می
ان فعاالنه به پژوهشگر

کنشگران محلی کمک 
د تا ادراکات خود از کردن

منطقه را تصحیح و تعدیل 
دستیابی به  برایو  کنند

  بهتر  تصویری یکپارچه
کردند. در کمک آنها 

مواردی نیز پژوهشگران 
دلیل دید آکادمیک یا  به

 ،بودنجدیدالورود
ای را به  های تازه دیدگاه
ینی افراد محلی ب جهان
خود تزریق  ۀمنطق دربارۀ

یک  شعرسراییِ
بانوی محلی 

صورت بداهه در  هب
از جلسات  ییک

وگو موجب  گفت
ای در  زدن ایده جرقه

 .ذهن پژوهشگران شد
 جرقه، در پی آن

دانش ضمنی و 
های  مهارت
سرایی و  داستان

شعرسرایی شهروندان 
را شناسایی محلی 
. در ادامه کردند
ین نفر از افراد چند
مستعد برای  محلیِ
بار شروع به  نخستین

تدوین چند کتاب از 
ها و اشعار  داستان

 کردند؛بومی منطقه 
هایی  اشعار و داستان

 زیادیخوانی  که هم

- 
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با فرهنگ محلی  . کردند
نه  شتند. درواقعدا

افراد محلی به استعداد 
خود بدین شکل 
واقف بودند و 

را  ها و دانشی  مهارت
که به دست آوردند، 

و نه در ابتدا داشتند 
 ءاین حرکت جز
دستور کار 

بلکه  ؛پژوهشگران بود
کنش این دو  از برهم

 گروه شکل گرفت.

تغییر دانش 
به شهروندان 

دانش  کمک
 پژوهشگران

های پیوسته طی دو سال آغاز پروژه به همراه  و بررسی ها بحث
طور  همعلمان محلی و پژوهشگران ب ،هایی که شهروندان رویدادها و کارگاه

آموزش و  دربارۀتدریج ذهنیت پژوهشگران را  کردند، بهجمعی برگزار 
طور جدی به تأثیر بازی، آزادبودن  ش تغییر داد. اکنون پژوهشگران بهپرور

کردن و یادگیری معتقد  دادن و اشتباه آموزان در انجام بودن دانش و مستقل
پی بازخوردهای مداومی حاصل شده است که از  تنها درامر اند و این  شده

 توانستند تدریجاً. پژوهشگران و کنشگران اند ت گرفتهأتعامالت فیمابین نش
های آموزشی و پرورشی روزانه و رویدادهای  موارد فوق را در قالب برنامه

آن موضوعات ذهنی اکنون  کنند؛ به عبارتیآموزشی مکرر دنبال 
ینی، تصمیمات راهبردی و تصمیمات عملیاتی صورت عینی به شناخت ع به
 اند.  شدهتبدیل رد خُ

 گيری بحث و بررسی و نتيجه

ای گلباف نشان داد که دانش پژوهشگران و افراد آکادمیک  منطقه پایدارِ شواهد پروژۀ توسعۀ
کنش  مردم برهم ۀمحلی و عام ۀمحور کنشگران جامع دانش ضمنی و تجربه باتواند  چگونه می

این باوجود. کنندهمدیگر را تکمیل و تصحیح توانند  این دو نوع دانش چگونه میداشته باشد و 
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ها و  های پروژه یا بر خروجی اذهان افراد برها  صرفاً نشان از اثرگذاری این دانش مذکور شواهد
ها از ارزش  کنش اینکه آیا نتایج این برهم درزمینۀای  خود نتیجه خودی ؛ اما بهدنهای آنها دار کنش

تحلیل ». ندارند خیر،شوند یا  علمی برخوردارند و علم به معنای آکادمیک آن محسوب می
نه پژوهشگران با ذهنیت و چگو ،داد ها رخ نمی کنش تواند نشان دهد اگر این برهم می 5«ها نداده رخ

ش ضمنی و نیاز از دان کنشگران بی در آنها های روتین که مشابه پروژه ،متفاوت تصمیمات
زدند. در این حالت فرضی،  متفاوتی را رقم می ۀبرند، نتیج پیش میکار را  انمحور دیگر تجربه

کنند که این  دنیایی مجزا فعالیت میغیرآکادمیک و پژوهشگران رسمی هریک در  کنشگران
ذهنی  ۀفاصل ایجاد موجب ،دهد را کاهش می بودن دانش حاصل تنها اتقان و چندوجهی جدایی نه

 کند.  اعتمادی را نیز تشدید می نهایت بیشود که در طرفین از یکدیگر و اقدامات یکدیگر می
ها از ارزش علمی برخوردارند یا  کنش ال فوق که آیا نتایج این برهمگویی به سؤ پاسخ برای

نهایت این نتیجه حاصل کردند و درگو و بحث و گفت با یکدیگر پژوهشگران و نویسندگان ،خیر
کنش دانش شهروندان و پژوهشگران در مجالت معتبر  برهم از حاصل های یافته اگرد که ش
 به دست آورده است.  را )شرط الزم و کافی( پذیرش علمی یادشدهموضوع  شود،المللی منتشر  بین
 ۀو توسع( 7056)یزدی و همکاران، شناختی پژوهش  نتایج از دو منظر کامالً متفاوت روش ۀارائ با

به عنوان  المللی های بین ها و کارگاه در کنفرانس (7056)یزدی و ملکی،  دانش شهروندی یِمفهوم
بع متداول علمی و اکنش میان من انتشار نتایج حاصل از برهم پذیریاز امکاننشان  گامی ابتدایی

 المللیپذیرش مقاالت علمی توسط علمی بینمنابع نامتداول )دانش ضمنی شهروندان( در قالب 
علم  7شدن ای تحقق الزامات و دورنمای فرارشته منظور بهابتدایی  اقدامیتواند  رد. این تالش میدا

 باشد. ،محور و نه رشته 9،محور صورت مسئله هپایدار و تولید دانش ب ۀ توسعۀهای پیچید در پروژه
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  اسالمی انقالب اقتصادی دستاوردهای بررسی

 اسالمی نوين تمدن احیای و

 5منتظرالقائم اصغر

 7کشاورز سادات زهرا

 چکيده

 اسالمی جدید تمدن احيای و اسالمی انقالب های  ظرفيتعۀ مطال حاضر نوشتار اصلی هدف
 هر اهداف که است آن از ناشی موضوع این اهميت .است اقتصادی های  ظرفيت به ویژه توجه با

 نظام و مکتب آن اخالقی های  توصيه و ها  گذاری  قانون ها،  سياست تمام محور اقتصادی، مکتب
 که جنبه آن از هم و نظام اجزای فعاليت به بخشيدن نظم و دهی  جهت ازلحاظ هم اهداف، است.
 ازگرفتن  مالها با مقاله ایناند.  توجه قابل و مهم بسيار ،ندیکدیگر از اقتصادی مکاتب افتراق وجه

 رویکردهای کاربرد ضرورت   به توجه ضمن تحليلی - توصيفی روش با و سيستمی نظری الگوی
 پرسش این برای مناسب پاسخی جستجوی در تاریخی های پدیده تحليل در شناختی  جامعه
 بيشتر هرچه تحقق به کشور اقتصادی وضعيت اسالمی، انقالب پيروزی از پس آیا که است

 نتایجیا خير.  است شده تر  نزدیک اسالم اقتصادی نظام اهداف قالب در اسالمیجدید  تمدن
 چشمگير نوسانات برخی با وجود ایران اقتصاد آمده، دست  هب های  شاخص براساس دنده  می نشان

 در حرکت و اقتصادی خودباوری همچون مسائلی به توجه با است توانسته ها،  سال برخی در

 محروم اقشار از حمایت دورافتاده، مناطقۀ توسع به توجه و جانبه همه ۀتوسع خودکفایی، جهت

 ،است اقتصادی دستاوردهای ترین  مهم از که اسالمی قوانين بر مبتنی اقتصاد ریزی  پایه و جامعه

                                                           
 yahoo.com5991montazer@ 33797312919. استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، 7
 33799043523. دانشجوی دکتری تاریخ تشيع دانشگاه اصفهان، 2

 Zahra.sadat.keshavarz@gmail.com  

mailto:Zahra.sadat.keshavarz@gmail.com
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 جدید تمدن تحقق احيای ارکان از ود. این دستاوردهاش ایران کشور اقتصادی پيشرفت موجب

 روند.  می شمار به مسلمان کشورهای ميان اسالمی

 میالاس جدید تمدن سازی،  تمدن می،الاس بالانق اقتصاد، راهبرد، :کليدی های هواژ

 

 مسئله بيان

 و فرهنگی اجتماعی، ،سیاسی ۀعرص در ثیرگذارأت ای  پدیدهمنزلۀ  به ایران میالاس بالنقا
 میالاس جدید تمدن یایحا به الماس انهج رویکرد در عمیق و جدید تحولیسبب ایجاد  اقتصادی

 همچون را تحول این میالاس متفکران تاکنون، میالاس بالانق پیروزی سال اولین از ت.اس شده
 .اند  کرده قلمداد اسالمیجدید  تمدن یایحا برای رهنگیف و سیاسی تکاپوی از جدید صلیف
 بازسازی زمینۀ در را میهم های  مگا لعم میدان در چه و نظری ۀعرص در چه ایران میالاس بالانق

 تجدید نمایانگر کهاست  برداشته جامعه ساختارهای دیگر و رهنگف اقتصاد، ،تسیاس از الگویی
 )هراتیاست  جامعه تهدای و تمدیری در برنامه و قانون منزلۀ به الماس ۀسازند و اساسی نقش یاتح
، درواقع؛ است تمدنی هر ۀدهند  شکل مهم ابعاد از یکی اقتصادی، نظام (.709 :5931، همکاران و

 حتی و فرهنگی های  بنیان که طوری به گذارد.  می تأثیر تمدنی ابعاد سایر بر اقتصادی نظام ۀشاکل
 رویارویی در ؛ بنابراین،است آن بر حاکم اقتصادی نظام از متأثَّر بسیار اجتماعی، هر در سیاسی

 است ابعادی ازجمله اسالمی، جدید تمدن در اقتصادی نظام تعبیری به و اقتصاد غرب، با تمدنی

 شود. روشن غرب اقتصادی نظام با آن نسبت باید که
 ارچوبهچ در مادی امکانات از ممکن حداکثر کسب داری  سرمایه نظام در نهایی هدف
 نظام، این در االجرا  الزم و قانونی قید تنها که است لیبرالیستیۀ خواهان  آزادی های  ارزش
 نظامۀ پیکر در ناامنی و ثباتی  بینشدن ایجاد و دیگران فردی های  آزادی بهنکردن  تعرض
همۀ  محور و مردم اقتصادی های  کنشۀ انگیز اسالم، اقتصادی نظام در؛ اما است داری  سرمایه
 اقتصادی نظام است. اسالمیۀ جامع سعادت برای الزم مقدمات تأمین دولت، های  گذاری  سیاست
گیرد؛  تأثیر می ای  ویژه خلقتۀ فلسف ازاست که  اسالم اجتماعی ساختار مهم های  زیرنظام از یکی

 روشمند و دقیق تبیین دارد. تفاوت دیگر اقتصادی مکاتب با راهبردها و اصول اهداف، دربنابراین، 
 اقتصادبه  تواند  می، است دولت گذاری  سیاست برای مهمی راهنمای اینکه بر عالوه اهداف این

، کشاورز و فرد  )فراهانی رساند یاری دیگر های  اندیشه میان اش  ویژه جایگاه یافتن در اسالمی
5939: 6.) 

 و للم دیگر همکاری و فقتموا و فقیتمو صورت در نقشی چنین یایحا شک بدون
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 این همانا که شد خواهد جمعی تهوی یک ۀدوبار مانسجا و دهی  کلش سبب یالماس کشورهای
 عصر به روزگاری در را الماس تمدن که بود خواهد اجتماعی-رهنگیف دار  طالیه میالاس تهوی
 .بود رسانده طالیی و زرین

 مفاهيم تعریف

 اسالمیجدید  تمدن و اسالمی تمدن اسالمی، انقالب اقتصادی، نظام مفاهیم بخش این در

 شوند: تعریف و تبیین می

 یاقتصاد نظام

 خاص ارچوبهچ زیربنای که یابد  می تجسم اصول از ای  مجموعه در همواره اقتصادی نظام هر
 فعالیت ۀدربار ای  ویژه فلسفی بینش بر اصول از مجموعه این ،ازطرفی است. اقتصادی فعالیت تنظیم

 تشکیل را اقتصادی یها  فعالیت ارچوبهچ اصول این تعامل دیگر، طرفزا و است مبتنی اقتصادی
 جزء سه اقتصادی نظام هر در ،رو  ازاین کند؛  می هدایت نظام این مطلوب مسیر به را آنها دهد و می

 تعیین را اقتصادی متغیرهای که عمل تحلیل روش و اصول همجموع اقتصادی، ۀفلسف :دارد وجود
 کند.  می
 ۀدربار نظام آن آرای ۀدربرگیرند زیرا کند؛  می فراهم را نظام فکری اساس اقتصادی ۀفلسف 
 سامان معینی نظریات قالب در را نظام آن کارکرد قواعد و اصول و است مصرف و توزیع تولید،
 نقش خداوند و انسان ،زندگی برابر در مذهبی موضع براساس اقتصادی،ۀ فلسف درواقع،؛ دهد  می
 کند.  می ایفا را خود
 که شود  می ظاهر نهادها و ها  تنظیم ،قواعد از ای  مجموعه در اقتصادی نظام هر دوم عنصر 
این عنصر شامل اموری از این قبیل  د.نآور  می پدید را نظام رفتاری و قانونی ،اجتماعی ارچوبهچ
وسیلۀ عموم مردم  صورت مستقیم و به وسیلۀ افراد به شود: تنظیم ملکیت و تملک ابزار تولید به می
سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده  وسیلۀ دولت به صورت مجموعی یا به به

ها و  ها وجود دارد و شکلیابی به آن است و حدود مجاز برای کاالها و خدماتی که امکان دست
توانند انجام دهند و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار  حدود معامالت اقتصادی که مردم می

را نیز شامل  -کننده  یعنی تولیدکننده و مصرف - گیرند های اقتصادی می افرادی که تصمیم
 .شود می

 مبتنی نظام آن بنیان بر نظام هر عمل روش .است آن عمل روش اقتصادی نظام سوم عنصر
 قواعد ای  مجموعه ،نظام هر در دهد.  می شکل نظام آنۀ ویژ اساسی قواعد و اصول را آن که است
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 .است الزم نظام آن عمل سیر تضمین برای آنها از پیروی که دارد وجود
 با تنگاتنگی ارتباط مطلوب ۀنتیج و کند  می عمل مطلوب ۀنتیج تحقق برای اقتصادی نظام هر
 مانند برگزیده اجتماعی های  اولویت بر همچنین ؛است متوقف آن بر و دارد نظام اساسی ۀفلسف

 اصول حفظ یا اقتصادی رشد جامعه، استقالل یا فردی آزادی توزیع، در عدالت یا رفاه افزایش
 سازگاری مقدار براساس سو یک از نظامی هر دلیل، همین به ؛است مبتنی آن نظایر و اخالقی
 تحقق در آن آییکار مقدار، دیگر سویاز و انسانی فطرت با آن عمل های  روش و اصول و فلسفه
 ، )قحف شود  می ارزیابی، نظام آن مدنظر های  اولویت

5961: 591-599.) 

 یاسالم انقالب

 5۱03، )فراهیدی است شدن دیگر حالت به حالتی از و دگرگونی نوع هر لغت در انقالب
 نظم در بنیادین اصالحات و تغییرات ایجاد برای مردم ۀتود های  حرکت  اصطالح در(.1/595 :ق

 یک تنها و باشند نداشته نقشی مردم ۀتود اگر ،بنابراین؛ گویند  می انقالب را خودۀ جامع بر حاکم

 شود.  نمی اطالق انقالب جنبش آن به بشود مذکور تغییرات موجب حزبی یا نظامی اقلیت

 عصیانى و طغیان از است عبارت انقالب» کند:  می تعریف اینگونه را انقالب مطهرى شهید

 انقالب یعنى دهند؛  می انجام مطلوب نظمى و وضع ایجاد براى موجود حاکم نظام علیه مردم که

 دو انقالب هاى  ریشه پس ؛است دیگر وضعى برای حاکم وضع علیه طغیان و عصیانۀ مقول از

، )مطهری «مطلوب وضع یک آرمان دیگر و موجود وضع خشم و نارضایتى یکى است: چیز
5996: 7۱/593.) 

 اصول مبناى بر و سرسختانه جنبشى انقالب، صدر محمدباقر سید اهلل  آیت شهید نگاه از

 همۀ در بنیادین دگرگونى و تغییر دنبال به موجود هاى  واقعیت درک با که است معینى مکتبى

 است حاکم هاى ارزش و اصول معیارها، و سیاسى، اجتماعى اقتصادی، فردى، زندگى ابعاد
 (.570 :5999، )جمشیدی

 مشخص مرزهای در محدود اجتماعی حرکت یکتنها  توان  نمی را اسالمی انقالب بنابراین،

 مشخص آن اهداف و آرمان ثانیاً و فکری ۀپشتوان اوالً را ای  ه  اید هر مرزهای زیرا دانست؛

 قدرت و علم به آن ۀپشتوان هم زیرا است؛ نظیر بی دو هر در ایران اسالمی انقالب و کند  می

 مکتب را آن کالن و خرد های  برنامه و اهداف و ها  آرمان هم و استمتصل  الهی ناپذیر زوال

 کند.  می معین اسالم
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 یاسالم تمدن

 به جهل و خشونت از انتقال و شهر اخالق به تعلق معنای به فارسی، زبان در «5تمدن»ۀ واژ

 بداوت با تقابل در مفهوم این (.ذیل تمدن )دهخدا، است آمده معرفت و انس ظرافت، حالت

 در آن معادل که است نشینی  بادیه و (7۱5 :ق 5۱57، اصفهانی راغب ؛9/7796 :ق 5999، )جوهری
 /59ق:  5۱5۱، منظور )ابن «المدینه» و (7/99ق:  5۱70، فارس )ابن «الحضاره» غالباً عربی، زبان
های کلیدی  هواژ از خلدون ابن ۀمقدم در البته؛ است (11-55/19 :ق 5۱90، مصطفوی ؛۱09-۱07
 (.766 و 5/995 :5999، خلدون )ابن است شده استفاده تمدن مفهوم برای «الحضاره» و «العمران»

 مفهوم توان می دیگری مفاهیم از ،است نرفته کار به تمدنۀ واژ روایی و قرآنیهای  هواژ در هرچند

 ،«امه» همچون هایی هواژکرد. برای مثال از  استخراج روایی و قرآنی فرهنگ در را تمدن جایگزین
 .کرد افاده را تمدن مفهوم توان  می «قرن» و «قریه» ،«مدنیّ»

 شده بیان متعددی های  تعریف گوناگون، رویکردهای و مختلف علوم در تمدنۀ واژ برای

 در نیست. آسانی کار گوناگون تعاریف میان از جامع مفهومی به رسیدن به همین دلیل است.

 که اجتماعی نظمی از است عبارت آن، کلی شکل به تمدن» است: آمده دورانت ویل از تعریفی

 :5999، )دورانت «کند  می پیدا جریان و شود  می پذیر  امکان فرهنگی خالقیت آن، وجود ۀنتیج در
 اقتصادی، امور در احتیاط و بینی  پیش» ازجمله اساسی رکن و مؤلفه چهار او زمینه همین در (.5/9

 است برشمرده تمدن برایرا  «هنر بسط و معرفت راه در کوششو  اخالقی سنن سیاسی، سازمان
 اجتماعی، امور در جامعه یک افراد همکاری» را تمدن برخی به همین دلیل (.5/9 :5999، )دورانت

 (.99 :596۱، )کاشفی اند  پنداشته «آن نظایر و سیاسی دینی، اقتصادی،

 تولید، اندیشه، از نوعی، تمدن داشت: بیان اینگونه را تمدن از تعریف ترین  جامع بتوان شاید
 شود  می ناشی تاریخی های  پیشینه و باورها ،فرهنگی های  زمینه از که است برخورد و رفتار

 منسجم ای  مجموعه را تمدن توان  می دیگر، عبارت به (.۱0 :596۱، کاشفی ؛799 :5965، )حسینی

 معنوی و مادی های  وردهآفر با همراه قوم یک های  دانش و ها  بینش ها،  گرایش از هماهنگ و

 در تمدن بروز مندی،  نظام به همین دلیل (.57 :5960، )معلمیکرد  فرض مجموعه آن با همساز

 اقتصادی، سیاسی، مشخص های  نظام با آن بودن قرین جامعه، یک فرهنگی زندگی متعالی ۀمرحل
، تبار )الهی کرد مشاهده ها  تمدن ۀهم در توان  می که است مواردی از برخی شهرنشینی، و اجتماعی
5935: 7۱.) 

                                                           
7
. civilication 
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 ادیان امتداد، پیدایش لحاظزا توان  می را «5اسالمی تمدن»، تمدن از شده بیان مفهوم به توجه با

 الهی، پیامبر آخرین رسالت عصر در آن، مندی  نظام و لیتک ارچوب،هچ که دانست توحیدی

 که فضایی آن یعنی» مفهومی لحاظ به اسالمی تمدن است. گرفته شکل )ص(، محمد حضرت

 خدای که مطلوبی غایات به و کند رشد تواند  می مادی ازلحاظ و معنوی لحاظزا فضا آن در انسان
-910 :5939، همکاران و یوسفی. )ن.ک «برسد ،است کرده خلق غایات آن برای را او متعال
9۱3.) 

 یاسالم جدید تمدن

 بخش دو در مسلمانان معنوی و مادی مظاهر ۀجانب همه پیشرفت اسالمی، جدید تمدن از مراد

 افزاری  نرم بخش و آن نظایر و المللی  بین اعتبار سیاست، اقتصاد، اختراع، علم، قبیل از افزاری  سخت

 عقالنیت معرفتی، دینی عقالنیت اساسرب زندگی، مظاهر ۀهم در زندگی سبک حاکمیت منزلۀ به

 پیشرفت مسیر در مسلمانان دنیای و مادیات شکوفاکردن برای ابزاری عقالنیت و حقوقی اخالقی

 از پرهیز اسالمی جدید تمدن ساختن ۀالزم (.991 :593۱، )رستمی است اخروی سعادت و دنیوی

 فرهنگ با غربی تمدن و فرهنگ نداشتن تناسب و کورکورانه تقلید است. غربی های  تمدن از تقلید

 تمدن (.599 :593۱، )فراهانی است شده اجتماعی گسیختگی ازهم موجب ایران در جاری اسالمی

 انسانی، کرامت به احترام بر فشردن پای ضمنست که پویا و مترقی تمدنی، اسالمی جدید

 سان به را بشری تمدن بلکه ؛انگارد  نمی نادیده را مختلف های  فرهنگ های  ایده و ها  دیدگاه

 :593۱، )دهشیری است شده دگردیسی گاه و تحول دچار زمان گذر در که داند  می کاروانی
 و اثرپذیری باشد، داشته همراه به ثریؤم و مهم دستاوردهای تمدن یک هرگاه، درواقع؛ (503

 آینده در واست  کارآمد و پویا تمدنی اسالمی، جدید تمدن داشت. خواهد بیشتری ماندگاری
، مظاهری. )ن.ک باشد ها  تمدن و ادیان سایر و جوامع پیشرفت برای مناسبی پوشش چتر تواند  می

5939: ۱09.) 

 ینظر چارچوب

 سیستم .است آن نظایر و حکومت دستگاه قاعده، نظام، دستگاه، معنای به لغت در سیستمۀ واژ
 مرتبط یا وابسته هم به معین، های  ویژگی توسط که آنهاست میان روابط و اجزا از ای  مجموعه

 برتالنفی فون لودیک 5310 سال در دهند.  می تشکیل را کل یک محیطشان با اجزا این و شوند  می

                                                           
7
. Islamic civilization 
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نوعی  برتالنفی (.5999)برتالنفی،  کرد منتشر نام اینبا  کتابی و مطرح را ها  سیستم عمومیۀ نظری
 فعل گونه،  سیستم پویا، بینشی و دانست زندگی نوع هر برای مسئله نخستین منزلۀ به را اجتماعی نظم
 و جزء ۀ اوعقید به داد. ارائه اجتماعی منظا از گرایانه  تمالحا و چندسطحی چندبعدی، انفعالی، و
 است. او متفاوت آن ۀدهند  لتشکی های  تماهی مجموع با کل تماهی ودارند  تاهمی دو هر لک

گولت،  و ری هیکس ؛97 :5999، )برتالنفی گیرد  می بر در را معلو همۀ نظریه این تاس معتقد
 شده  تشکیل دومرزح دار  نگاه و لمتقاب های  کنش از ای  مجموعه را سیستم نیز ایستون (.531 :5993
 هر ،ینابنابر؛ (99 :5963، زاده  )ابراهیم اند شده حاطها دیگر اجتماعی سیستم یک در کهداند  می

 لمتشک سیستم تاس ممکن و (90 تا:  بی، )رابینز هم به پیوسته و وابسته یاجزا از تاس کلی سیستم
 (.5۱6 :5996، مند ه)عالق باشد اجتماعی منظا یک تا ماشین قطعات همچون ،چیزی هر از

 .شود  می یاد تمدن به )نظام اجتماعی( دحوا آن از که تاس مدنظر اجتماعی منظا مقاله این در
 دگذار می تأثیر دیگری بر مکدا هر در تغییری هر و اند وابسته هم به لک و جزء نظریه این در

 مصنوعی، و بیعیط ساده، و پیچیده ،بسته و باز از ها  سیستم بندی  تقسیم در (.5۱7 :5996، مند ه)عالق
 شده تهفگر نظر در سطح تهش پیچیده و ساده بخش در و تاس شده برده منا تمالیحا و قطعی
 اجتماعی یسیستم تمدن .ددار را درجه خرینآ و تاس اجتماعی سیستم هاآن ترین  پیچیده که تاس

 با ،دیگر ازسوی و شود  می یاد رعیف سیستم به آن از و دارد داخلی اجزای سو یک ازاست که 
 و رابطه بخش سه این بینو  تاس ارتباط در خودش عصر هم های  تمل و تدول و پیرامون انهج
 .دارد وجود لتعام
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 رامونیپ طیمح و یداخل یاجزا با ستمیس کی ارتباط( 5) شکل

 یندارفنوعی  و این امر کند  می لتبدی و پردازش را انهآ که شود  می وارد هایی  داده سیستم هربه 
 ایجاد و تعادل ظفح هم بازخورد آید. این پردازش و تبدیل به دست می نتایج انتها در .ستا

 الزم تعادل وجود اجتماعی سیستم در .اند سیستم هر ویژگی ارهچ هااین و تاجزاس بین هماهنگی
 بر را پیرامون با ارتباط و داخلی یاجزا با رابطه حفظ که تپویاس هستی از عبارت تعادل و تاس
 تعادلشود.  می سیستم نابودی و انحطاط سبب پیرامون و اجزا میان تعادل خوردن هم به و دارد دههع

 .باشد تغییرات با جدید سطح دنبال به باید اجتماعی سیستم که دارد مختلفی سطوح
 

 
  5ستمیس کی درون ارتباط( 7) شکل

                                                           
 . که بازخورد یا تعادل مسئول حفظ ارتباط مستمر و مداوم این اجزاست.7

 فراسیستم

 سیستم اصلی

 سیستم فرعی

 هاداد 
فرایند تبدیل 

  و تغ  ر

ها و س اد 
 ن ایج
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 در کل و جزءدر آن  که تاس شده فرض باز سیستم یک اسالمیجدید  تمدن پژوهش این در
 تمدن ،درواقع ؛تاس تهفیا تدس تفپیشر به تعالی، سطوح دگرگونی با پیوسته و مستمر ارتباط یک

 دانشمندان و ماقوا ل،مل ،حکومت از اعم خود داخلی یاجزا میان پیوند برقراری با میالاسجدید 
 از اعم - میالاس تمدن ساختار در موجود شرایط و تاس کرده راهمف را ترقی و رشد شرایط
 از مختلف معلو ورود راه در شالت ت،فپیشر مادی امکانات برقراری تسامح، و لتساه و آزادی
 دههع بر باز سیستم این تعادل حفظ - میالاس ۀاندیش و دین با آن تمطابق و ها  تمدن و للم دیگر
 را اداره کردند، میالاس امپراتوری بسته سیستمی با که مستبد حکام تنفگر قدرت با اما ؛تاس تهفگر

 و پیروزی با .تفر بین از هماهنگی حفظ سازوکار و خورد هم بر آن تعادل و سیستمی ارتباط
 که آورد وجود به را ای  تازه شرایط بالانق این )اقتصادی( های  ظرفیت می،الاس بالانق ظهور

 این تحقق با ت.اس شده میالاس ۀجامع گوناگون های  عرصه درسبب ایجاد نوعی تحرک و پویایی 
 ارتباط برقراری با دیگر ازسوی و است شده راهمف میالاس تمدن مانسجا سو یک از ها  فیتظر

، همکاران و هراتی. )ن.ک است آمده وجود به برابر لشک به للم دیگر با رابطه تمدنی درون
5931: 703-709.) 

 پژوهش یهاافتهی

 وقت استعماری های  قدرت ۀسلط زیر اسالمی، انقالب پیروزی از پیش های  سال در ایران
 حکومت های  سال تمام در آمریکا و اول پهلوی و قاجار های هدور در انگلیس و روسیه نظیر

 دیکته رژیم بهرا  شاه رژیم ۀدور در ایران اقتصادی های  طرحبیشتر  ها  آمریکایی. بود دوم پهلوی

 غربی کشورهای از دیگر برخی و آمریکا منافعبه  تنها ها،  گذاری  پالن اینگونه در .کردند   می

 این به اسالمی انقالب پیروزی شد.  می گرفته نادیده ایران ملت منافع و مصالح و شد می توجه

 ۀزمین ایران، در آمریکا ویژه به غربی کشورهای نفوذ و حضور قطع و داد پایان اسفبار وضعیت
 بود رژیم های  سیاست از بخشی اقتصاد، .کرد فراهم را خویش سرنوشت بر ایران مردم حاکمیت

 های  برنامه بود. شده تعیین هایی  شاخص آن برای انقالب، از قبل ۀالس پنج های  برنامه در که

 و نفتی درآمدهای به ایران کامل وابستگی سبب اما ؛داشت فریبنده ظاهری شاه، رژیمۀ سال پنج
 رژیم اقتصادی های  برنامه اجرای ۀنتیج در شد. ها  زمینه ۀهم در واردات به کشور کامل وابستگی

 و کردند مهاجرت بزرگ شهرهایۀ حاشی به روستاییان ،ندشد خالی سکنه از روستاها سلطنتی،
 ریزان  برنامه نزد چندانی جایگاه ،تولید نیز صنعتی های  بخش در رسید. رکود به زراعت بخش

 معدنی خام مواد فروش عالوه به گرفت. را تولید جای وارداتی قطعات مونتاژ و نداشت رژیم
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 اسالمی انقالب پیروزی کرد. تر  وابسته بیگانه های  قدرت به را ایران ملت فرآوری گونه هیچ بدون

 و داخلی های  زمینه تمام در بنیادی یهای  دگرگونی ایران، در اسالمی جمهوری نظام استقرار و
 ملموس و آشکار کامالً انقالب، چهارمۀ ده اوایل در آن دستاوردهای که کرد ایجاد خارجی

 شد. دنخواهبررسی  اختصار به اسالمی انقالب اقتصادی دستاوردهای و ها  ظرفیت ادامه، در است.

 خودکفایی مسير در حرکت و اقتصادی خودباوری

 و اسالمى کشورهاى سیاست و اقتصاد فرهنگ، بر استیال براى دشمن ۀدیرین هاى  نقشه از
 براى تالش و خوداتکایى و نفس اعتمادبه ۀروحی تضعیف ها،  انقالب شکست یا نیافته توسعه جهان

 (.99 :5969صادقی، )حاجی است بالقوه استعدادهاى به مستضعف هاى  ملت نکردن توجه

 برای مردم که اند مهم و پیوسته هم به ۀمسئل دو اسالمی انقالب دستاوردهای و ها  آرمان

 دستاوردهای ننشستند. پای از آن سرنگونی تا و ندشورید پهلوی رژیم علیه آنها به یابی دست

 ساختار یا سیاسی اقتصاد تأثیر بر ها  دیدگاه بعضی در اند.  یافته تحقق که اند هایی  آرمان انقالب

 د.نشو  فرض می شناختی روان و فرهنگی عوامل و شود می تأکید انقالب وقوع در اجتماعی

 زیرساخت مبنای بر را انقالب که مارکسیستی( مختلف های  گروه )و گرایان  چپ های  تحلیل

 کتاب در لونی رابرت دارند. جای اقتصادی های  تحلیل شمار در کنند،  می تفسیر اقتصادی
 و هدفۀ رابط توسعه، های  راهبرد به رژیمکه  است آورده «ایران انقالب اقتصادی های   ریش»

 به را بحران یکپارچه و فراگیر رشد ۀبرنام و کرد  نمی توجه تورم از حاصل مشکالت و برنامه
 در نیز کاتوزیان همایون .شد عمومی نارضایتی و درآمدها نابرابر توزیع سبب که آورد وجود

 است. کرده معرفی نفتی استبداد های  سال را 59۱0-5919 های سال «ایران سیاسی اقتصاد» کتاب

 تشکیل را ایران انقالب های  ریشه است، نامیده تجدد شبه آنچه با عامل این ترکیب او دیدگاه از

 «اسالمی انقالب در شیعی اسالم و دار  تحصیل دولت»ۀ مقال در( 5993) پل اسکاچ تدا خانم داد.
 وجود، نفت( مستمر درآمد )صاحب دار  تحصیل یا رانتیه دولت یک های  پذیری  آسیب

 اجتماعی قشرهای سایر با مرتبط و حکومت از مستقل محلی تشکیالت و شهری های  جماعت
 که - را خاص های  اسطوره و نمادها با )تشیع( جامعه در دار  ریشه ایدئولوژی یک وجودو  )بازار(

 رژیم سرنگونی مقابل در مرگ با آنان رویارویی درنتیجه و ایثار و شهادت توجیه برای آنها از

 (.95 :5969، )عیوضی است کرده معرفی ایران اسالمی انقالب وقوع از دالیل – شد  می استفاده

 ۀسلط زیر که یافت ظهور ای  منطقه در انقالبی دولت ایران، اسالمی انقالب پیروزی دنبال به
 منطقه، در امپریالیستی ضد افکار ترویج بر عالوه اسالمی نهضت این .بود آمریکا و غرب کامل

 و شگرف بازتابی که کرد ایجاد گر  سلطه های  قدرت سرسخت مخالفان ذهن در را هایی  جرقه
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 انقالب فرهنگی و سیاسی دستاوردهای اگرچه بین این در است. گذاشته برجای خود از طوالنی

 را آسیب و لطمه بیشترین اقتصادی، نظر ازاین انقالب  است، یافته بیشتری نمود و جلوه اسالمی
 کرد. وارد آمریکا ویژه  به و غرب استعماری های  قدرتۀ پیکر بر

 و کلی صورت به اسالمی نهضت روند در ها  آرمان و اهداف این که اینجاست مهم ۀنکت
 در نیز و رویدادها و حوادث کشاکش در انقالب پیروزی از پس که شدند می بیان غیرشفاف

 درشد،  ذکر که گونه   همان اند.  شده تر  جزئی و تر  شفاف زیادی حدود تا 5916 اساسی قانون

 تأکیدطور جدی  به خودکفایی برای تالشبر  –است  اسالمی نظام منشور که - نیز اساسی قانون

 تأمین» را ایران اسالمی جمهوری دولت فیوظا از یکی اساسی قانون سوم اصل 59 بند .شد

 بند در و است دانسته «آنها مانند و نظامی امور کشاورزی، و صنعت فنون، و علوم در خودکفایی

 تولیدات افزایش بر ،است استوار هاآن براساس کشور اقتصاد که ضوابطی بیان در نیز ۱9 اصل 3

 خودکفاییۀ مرحل به را کشور و کند تأمین را عمومی نیازهای که صنعتی و دامی کشاورزی،

 .شده است کیدأت برهاند، وابستگی از و برساند
 به وابسته و غیرمستقل حکومتی کشور بر حاکم رژیم ایران، اسالمی انقالب پیروزی از قبل

 ناپذیر  اجتناب پیامدهای و نتایج از بود. آمریکا کشور ویژه به غربی استکباری های  قدرت

 های  قدرت اصوالً بود. غربی های  دولت به کشور اقتصادی وابستگی رژیمی، چنین بودن حاکم

 بخواهد هم اگر که دادند  نمی اجازه پهلوی رژیم به آمریکا، ویژه به غربی جوی  سلطه و طلب  توسعه

 و سیاسی روابط غربی طلب  سلطه های  رژیم بردارد. میگا اقتصادی خودکفایی جهت در بتواند
 ازنظر ایران دولت همیشه که بودند کرده تنظیم ای  گونه به پهلوی رژیم با را خود اقتصادی

 و پهلوی رژیم بر فشارواردکردن  برای اهرم این از بتوانند و باشد آنها به متکی و وابسته اقتصادی
 برای جو  سلطه های  قدرت کنند. استفاده خود های  سیاست از پیروی به این رژیم وادارکردن

 به خود، ۀگسترد های  بسترسازی و تبلیغات با نیز فکری و روانی ازنظر مقصود این به یابی دست

 استقالل و خودکفایی به رسیدن استعداد و توان آنها که بودند کرده تلقین چنین امران متخصص

 را احساس این پهلوی، رژیم نامتخصص بین بینی  کم خود ۀروحی یالقا با  نهاآ ندارند. را اقتصادی
 و حقارت احساس شدت به ها(  غربیویژه  به) ها  خارجی به نسبت که بودند آورده وجود به آنان بین

 شد. داده پایان باوری و فکر طرز چنین به ایران در اسالمی انقالب پیروزی برکت به کنند. ضعف

 و باشیم مستقل خواهیم  می ما آمریکاست. ویژه هب بزرگ های  قدرت سر زیر ما مصیبت ۀهم»
 در که گونه همان زیرا ؛داشت نخواهد نیز سرخ پرچم ایران نباشیم. کشوری هیچ الحمایه  تحت

 حمایت شاه حکومت از علناً که آمریکا بر شدیم موفق و کردیم ایستادگی آمریکا فشار برابر

 «خواهیم  می استقالل ما شد. خواهیم پیروز نیز دیگر قدرت هر و شوروی بر کنیم غلبه، کرد  می
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 (.55/59۱ :5995، )خمینی

؛ بود گوناگون های  زمینه در هویت و استقالل کسب انقالب مهم اهداف از یکی اصوالً 
 تالش نیز اقتصادی مسائل ۀحوز در نظامیو  سیاسی فرهنگی، های  حوزه سایر همانندبنابراین، 

 در برداشتن گام بدون است بدیهی شود. حرکت اقتصادی استقالل سمت به تا آمد عمل به جدی

 ازجمله ها  حوزه سایر در استقالل به یابی دست برای کافی و الزمۀ پشتوان اقتصادی، استقالل مسیر

 در انقالب پیروزی ابتدای همان از دلیل، همین به .داشت نخواهد وجود فرهنگی و سیاسی استقالل

 اقتصادی خودکفایی و استقالل برای باید که داشت وجود جدی عزم این نظام نمسئوال و رهبری

 اسالمی نظام و انقالب مخالف استکباری های  قدرت ازسوی بسیاری فشارهای البته ؛برداشت گام

ۀ اولی های  سال در هم آن مختلف، های  زمینه در گوناگون های  تحریم و اقتصادی ۀمحاصر ازجمله
 و شد علت بر مزیدشد که  وارد بود، همراه خارجی و داخلی گوناگون مشکالت با که انقالب
 گوناگون ابعاد در مسیر این در حرکت و کرد تر  مصمم اقتصادی استقاللمسیر  در را نظام نمسئوال

 شود. می مشاهده حاضر حال در آن ثمرات که شد آغاز

 شده کشور نصیب بزرگی دستاوردهای اسالمی انقالب پیروزی با که هایی  عرصه ترین  مهم از

 5919 سال دراست که نولید آن  راهبردی محصولی گندم مثال رایب .است کشاورزیۀ حوز است،

 سال در و ه استرسید تن 59100 بر بالغ به میزان این 5967 سال در اما ؛است بوده تن 9639 تنها

 موارد .رسید خودکفایی به زمینه این در بار اولین برای مقدار این از بیش تولید با کشورمان 5969
 اند از: عبارت خالصه صورت به است آمده دسته ب اساسی های  پیشرفت در آنها که یدیگر

 این تولید در خودکفایی مرز به رسیدن یا دامی محصوالت تولید در خودکفایی -

 محصوالت.

 5919 سال از بیشتر تن میلیون 95 میزان به 5967 سال در کشاورزی محصوالت کل تولید -

 به رسیدست نداشتن ۀواسط به اما ؛است شده بیشتر یقین به اخیر های  سال در افزایش این که است

 شود.  می خودداری عدد ذکر از دقیق آمار

 تن هزار 7900 تنها هاآن کل تولید 5919 سال در که باغی محصوالت بیشتر در خودکفایی -

 :5961، والیت قدر فرهنگی ۀسسؤم) است رسیده تن هزار 59699 مرز به 5969 سال در و بوده
7۱9.) 

 که است آمده دست به بسیاری دستاوردهای نیز صنعتی جدید های  فناوری و صنعت بخش در

 صنایع از بسیاری درندقادر اسالمی ایران صنعتگران حاضر حال در اما ؛گنجد  نمی مجال این در

 در تنها نیز ها  فناوری این از برخی و طلبد  می را باالیی های  فناوری که - سنگین و تخصصی

 جهانی ۀصحن در خود قدرتمند رقبای سایر با - دنیاست اقتصادی قدرتمند کشور چند انحصار
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 یابی دست و ها  پیشرفت و دستاوردها همین برکت به غیرنفتی صادرات خوب رشد و رقابت کنند

 .است آمده دست به مختلف های  حوزه در خودکفایی به
 ها  زمینه و ابعاد همۀ در اقتصادی خودکفایی و استقالل به هنوز ایرانۀ جامع که است بدیهی

 از همچنان گذاری  سیاست و گیری  جهت و فکری ازنظر هدف این ،واقعدر اما ؛است نرسیده

 مشاهده حال این با .است شده برداشته زیادی های  گام نیز راه این در و است نظام اصلی اهداف
 برخى نمایى  بزرگ با کنند  می سعى جهانى استکبار مداران  سیاست و نظام دشمنان کهشود  می

 و تحرک پویایى، به نسبت را اسالمى جوامع دیگر و ایران مردم ها  مدیریت ضعف و ها  نارسایی
 و مسئوالن است الزم رو،  ازاین کنند؛ مأیوس و دلسرد اسالمى نظام و انقالب ۀبرنام هدفمندبودن

 تری  یجد های  گام ها  حوزه و ابعاد همۀ در تر  بزرگ های  موفقیت به یابی  دستبرای  امور اولیای

 .ببندند انقالب دشمنان انتقاد بر را راه و رندبردا

 دورافتاده مناطق ۀتوسع به توجه و جانبه همه ۀتوسع

 ساز  تمدن های  فلش سوی به کشور بومی ۀتوسع عزیمتۀ نقط ایران در اسالمی انقالب پیروزی

 «اسالمی ۀجامع» تحقق ایران ملت اسالمی گذار نهایی ۀمرحل .است اسالمی ۀنمون ۀجامع تشکیل و
 عصر در آرمانیۀ جامع یک نماد است. علوی ۀجامع و النبی مدینه نماد اسالمیۀ جامع است.

 :5991، )صدیقی باشد بشریت عموم برای عیار تمام یالگوی تواند  می که ای  جامعه است. بیداری
۱7.) 

 در سوم جهان کشورهای اقنصاد اضمحالل روند کاملۀ نمون پهلوی عصر در ایران اقتصاد

 کمابیش کشور یک از ایران پهلوی، خاندان حکومت طول در .بود الملل  بین داری  سرمایه نظام

 دور چندان نه ای  گذشته به آن اقتصادی رشد و خودکفاییۀ سابق که اقتصادی متعادل

 تالش نفت دریغ  بی فروش با که شد تبدیل محصولی تکه عمدطور  به کشوری  به گشت،  بازمی

 بدون را غربی کشورهای در توسعه روند و یابد دست غربی ۀتوسع و رشد معیارهای به داشت

 الگویی چنین بر کیدأت .کند تعقیب قدم  به قدم اجتماعی و فرهنگی تاریخی، های  زمینه درنظرگرفتن

 زندگی سطح .داشت پی در مشخصی منفی آثار اقتصادی، مختلف ابعاد در ها  گذاری  سیاست در

 ۀجامع مشخص قیعال با متوسط ۀطبق مقابل در و یافت کاهش زحمتکش اقشار ویژه  به مردم
 سهم وتبدیل شد  کشور درآمد تأمین اصلی منبع به نفت که بود زمان این از .یافت رشد مصرفی

 حساب  بی و برنامه بدون نوسازی .شد محدود خام نفت صدور به المللی  بین کار تقسیم در ایران
 تبلیغات هماهنگی شورای) داشت دنبال به را محروم و روستایی مناطق پیش از بیش ویرانی شهرها،
 (.۱9 :5999 ،اسالمی
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 شهرها در رفاهی امکانات کردن متمرکز و ارضی اصالحات ازجمله اقداماتی با سابق رژیم

 شهرها به روستایی افراد هجوم با .شوند مخروبه و خالی سکنه از روستاها تا کرد فراهم را شرایطی

 یک از ایران کشور وپیدا کردند  بدی ۀنیزوجه شهرها کشاورزی، رفتن ازبین ضمن نشینی،  حاشیه و

 با انقالب، پیروزی از پس؛ کرد پیدا نزول واردکننده جایگاه به کشاورزی محصوالتۀ صادرکنند

 از حاصل های  محرومیت رفع شدند، برخوردار نظام در واالیی مقام از روستاییان اینکه به توجه

 شکل انقالب فقید رهبر پیام با سازندگی جهاد و گرفت قرار کار دستور درهنشاهی شا دوران

 :5961 ،والیت قدر فرهنگی ۀسسؤم) آورد ارمغان به کشور برای را زیادی دستاوردهای که گرفت
7۱9.) 

 مردم ویژه  به جامعه نیازمند قشر به توجه اقتصاد، ۀحوز در اسالمی انقالب مهم اهداف از یکی

 در اسالمی انقالب .بود اجتماعی تأمین و بیکاری رفع اقتصادی، استقالل تأمین روستا، محروم

 ۀتوسع و رشد ازجمله اهدافی بعد های  سال در .پرداخت شد، اشاره که اهدافی به اولیه های  سال
 طبیعی منابع از بهینه ۀاستفاد انسانی، نیروی تربیت کشاورزی، بخش محوریت با اقتصادی پایدار

 های  برنامه پایان در توانست و کرد دنبال را اجتماعی عدالت تحققبرای  تالش و کشور

 شکلی به توسعه بار این اما ؛یابد دست خود ۀتوسع های  برنامه درچشمگیری  رشد به شده، بینی  پیش

 ایجاد شد. بزرگ شهرهای در تنها نه و کشور نقاط تمامی تقریباً در و پایدار

 تورم، مهار برای را خود تالش خود، اقتصادی ۀتوسع های  برنامه ۀادام در اسالمی انقالب

 .کرد متمرکز انسانی نیروی آموزش و زایی  اشتغال روستایی، عمران ۀتوسع مالیاتی، نظام اصالح
 کشور اقتصاد ۀحوز در که هایی  ضعف و ها  کاستی ۀهم وجود با امروز که پذیرفت را واقعیت باید

 به اسالمی انقالب پیروی از پس های  سال طی ایران اسالمی جمهوری دولتمردان دارد، وجود

 رشد حال در و پویا یاقتصاد به را 5919 سال بیمار اقتصاد و اند  یافته دست مختلفی های  موفقیت

 (.۱ :5966 )تاجریان، اند  کرده تبدیل

 توسعه های  برنامه اولویت در باید و است ملی ۀتوسع برای بنیادی ضرورتی روستایی ۀتوسع

 توسعه حال در کشورهای در زیادی های  تالش گذشته های  دهه طی ،زمینه همین در .گیرد قرار

 هایراهبرد اجرای و گرفتن ازطریق روستاییان وضعیت بهبود و روستایی مناطقۀ توسع برای

 (.57 :596۱ )شکوری، است شده انجام مختلف

 عمران به یابی دست مناسبراهبرد  یکپارچه عمران که دارد اعتقاد چنین کالرک کامرون

 این بر قوی، میدانی تجارب پشتیبانی و حمایت از برخورداری با مزبور . راهبرداست روستایی

ۀ توسع یا عمران به توان  می که است روستاییان ۀیکپارچ مشارکت با تنها که است استوار فرض
 از: ندا  عبارت یکپارچه قالب یک در مزبور عملیاتی طرح اساسی های هالزم یافت. دست پایدار
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 کل برای تر  مندانه رضایت ماهیتی و بیشتر درآمدهای پربازده، اشتغال منابع، مینأت (5

 کشاورزان؛ برای الزاماً نه و جامعه محرومان

 دسترسی برای الزم های  زمینه کردن فراهم و تولید غیرمادی و مادی منافع تر  عادالنه توزیع (7

 اجتماعی؛ مینأت و خدمات به برابر

 مراحل با مرتبط فرایندهای و روستایی عمران های  فعالیت در روستاییان کامل مشارکت (9

 گیری؛  تصمیم مختلف

 .پذیرتجدید طبیعی منابع ویژه  به طبیعی مناطق بهتر و منطقی مدیریت (۱
 محوریت با پایدار ۀتوسع سوی به اسالمی انقالب از پس ایران محوری نکات این به توجه با

 (.99 :5991 آملی، )عظیمی برداشت گام محروم و دورافتاده روستایی، مناطق ۀتوسع

 جدیدی لۀمرح وارد روستاها آبادی و عمران 5919 سال در ایران اسالمی انقالب پیروزی با

 و اجتماعی های  نابرابری تقلیل اجتماعی، عدالت بسط به ایران اسالمی جمهوری نظام شد.
 از گیری  بهره و مردمی های  مشارکت به توجه روستایی، مناطق از زدایی  محرومیت اقتصادی،

 ضرورت همچنین زیادی کرد. توجه داشت وجود روستایی جوامع در که ای  بالقوه انسانی نیروی

 سو یک از روستایی، عمران امر در درگیر و موجود سیاسی-اداری نهادهای و ها  سازمان دگرگونی

 کردن فراهم ضرورت با همراه روستایی متنوع و پیچیده مسائل برای اندیشی  چاره و توجه و

 شدت به دیگر، ازسوی سیاسی-اجتماعی های  ریختگی درهم به بخشیدن سامان برای الزم امکانات

 زمین، واگذاری ۀنفر هفت های  هیئت چون نهادهایی تشکیل با دلیل همین به .شد احساس

 ۀخان اسالمی، شوراهای سازندگی، جهاد عشایری، و روستایی خدمات مراکز روستایی های  مشاع
 -اجتماعی وضعیت بهبود به شد تالش روستاها به )ره( خمینی امام امداد ۀکمیت ورود و همیار

 ها  برنامه این شود. کمک تر  محروم مناطق روستاییان ویژه  به یان،یروستا بهداشتی و اقتصادی

 هعمدطور  به ،کردند  می پیروی اقتصادی رشد الگوی از که انقالب از قبل های  برنامه برخالف
 شکل محرومیت رفع و منابع مجدد توزیع هدف با و اساسی نیازهای به پاسخ الگوی بر مبتنی

 بر حاکم ارزشی - فرهنگی فضای در که بود نهادهایی ازجمله سازندگی جهاد؛ بنابراین، گرفت

 نظام های  گیری  جهت زمینۀ در و نهاد وجود ۀعرص به پا کشور، اداری ۀعرص و اسالمی انقالب

 .گرفت عهده بر را سنگینی و جدید های  مأموریت اسالمی،
 بهداشتی، سرویس مسجد، منفرد، پل احداث شامل عملکرد میزان ترتیب  به عمده های پروژه

 روستایی،ۀ غیرمترقب حوادث به مربوط های  پروژه روستایی، ۀکتابخان غسالخانه، روستا، بهسازی

 .است داروخانه و تحمیلی جنگ پشتیبانی به مربوط های  پروژه درمانگاه، روستایی، مسکن ساخت
 مناطق در داروخانه و (۱/0) درمانگاه احداث به مربوط شده، انجام اقدامات سطح ترین  پایین
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 آب راه، ویژه  به زیربنایی تأسیسات ۀزمین در روستاها محرومیت است. بوده (05/0) روستایی

 کردن   آماده سازندگی جهاد شد  می سبب روستاها موردنیاز عمومی خدمات سایر و برق آشامیدنی،

 در ویژه به شده، انجام های  فعالیت تنوع .دهد قرار خود کار اولویت در را زیربنایی امکانات اینگونه
 اندرکاران  دست نگری  جامع و سو یک از نیازها تنوع بیانگر سازندگی جهاد گیری  شکل اوایل

 (.596 :5993، )رضوی است بوده دیگر ازسوی روستایی ۀتوسع و روستا ۀمقول به سازندگی جهاد

 در سوم جهان کشورهای ملی اقتصاد اضمحالل کاملۀ نمون پهلوی رژیم در ایران اقتصاد

 نفت، دریغ  بی فروش با پهلوی رژیم عمر اواخر در که کشوری ؛بود الملل  بین داری  سرمایه نظام

 که ایران کشاورزی ،زمینه همین در .یابد دست غربیۀ توسع و رشد معیارهای به داشت تالش

 محو وارداتۀ سای در پهلوی ۀدور در کرد،  می تأمین را مردم نیازهای دور چندان نهۀ گذشت در

 شد؛ تبدیل جهانی داری  سرمایه نظام ۀدیزای به ایران اقتصاد فامیل، هزار حاکمیت پرتو در و شد

 اقتصاد جان  نیمه پیکر بر جدیدی روح پیروزی نخست روزهای همان از اسالمی انقالب اما

 خیرأت با کشور در ای  توسعه های  برنامه مدتی شدسبب  تحمیلی جنگ هرچند و دمید کشور

 سازندگی دولت و مردم هماهنگی با ساله پنج ۀبرنام دو طی جنگ پایان از پس شود، رو هروب

 را جهانیان اعجاب کهاست  بوده سریع حدی به کوتاه مدت این در سازندگی حجم .شد آغاز
 آن کوچک ۀنمون یک که تحمیلی جنگ های  خرابی بازسازی بر عالوه .است برانگیخته

اند  شده اجرا بزرگی های  طرح شد،  می شامل را کشور روستای صدها و شهر چندین رفتن ازبین
 خرداد پانزده سد و مارون سد ساوه، سد اهواز، فوالد ۀمبارک فوالد مجتمع از توان  می ازجمله که

-سرخس و بندرعباس-بافق آهن  راه برق، مختلف های  نیروگاه سیمان، متعدد های هکارخان و
 و گاز و نفت پاالیشگاهی، - صنعتی کشاورزی، امور در مختلف های  پروژه تجن، مشهد

 و ها  طرح این اندازی  راه .دارندنیاز  فراوان توضیح به کدام هر که برد نام آن نظایر و پتروشیمی
 کشور ۀچهر زیادی حد تا ،رسید برداری  بهره به بعدی های  دولت در و آن از پس که هایی  طرح

 اقتصاد از تاحدودی ما کشورسبب شد  ها  طرح این ثمررسیدن به .است کرده دگرگون را
 عدالت مسیر در کشور ثروت و یابد افزایش غیرنفتی صادرات یابد، نجات صرف محصولی  تک

 .گیرد قرار عادالنه توزیع و اجتماعی

 جامعه محروم اقشار از حمایت

 ۀمسئل بر شدید و مستمر تأکید ۀواسط به همواره به اسالم پابرهنه و مستضعف و محروم اقشار
 حمایت و استقبال از آن و توجه خاص، های  گروه منافع بر عمومی منافع ترجیح و عدالت

 .شتگذا نمایش به واضح طور هب را مسئله این اسالمی انقالب ۀتجرب .اند کرده
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اند  کرده معرفی اسالمی انقالب اصلی صاحبان را نشینان کوخ ویژه  به مردم )ره(، خمینی امام
 (.75/765 :5995، )خمینی اند  دانسته تر  شریف و برتر نشینان خ  کاۀ هم از را آنان موی یک و

 گرفتند  می بر در را بسیاری جمعیت که جامعه نامحروم از حمایت اسالمی انقالب پیروزی با

 و بینش روحیه، در عظیم تحولی اسالمی انقالب .گرفت قرار ها  برنامه و کارهاۀ سرلوح در
 آبادی مسیر در کشور که بود تحولی چنین پرتو در .آورد وجود به نمسئوال و مردم اعتقادات

 .برداشت گام جامعه محروم اقشار و نامستضعف به کمک و محروم نقاط
 و انقالب پیروزی از پس سال اولین همان در انقالبی و اسالمی نوپای نظام ۀبلندپای نالئومس
 مشخص را نظام درازمدت و کالن و اصولی های  سیاست که کشور اساسی قانون تدوین هنگام

 جمهوری گذار  بنیان و انقالب کبیر رهبر ازطرف مکرر که جامعه مردم حق هب توقع به ،کند می

 و اقتصاد فصل در و کردند را الزم توجه بود، شده تأکید، بر آن )ره( خمینی امام ،ایران اسالمی
 از حمایتمسیر  در طور کامل به را اقتصادی کالن های  گیری  جهت و ها  سیاست آن، مالی امور

 .کردند تنظیم نیازمند و پذیر  آسیب اقشار از حمایت و جامعه مردم ۀتود
 دارد:  می مقررچنین  اساسی قانون 73 اصل زمینه این در

 سرپرستی،  بی ازکارافتادگی، پیری، بیکاری، بازنشستگی، ازنظر اجتماعی تأمین از برخورداری»

 پزشکی های  مراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات به نیاز سوانح، و حوادث ماندگی، درراه

 محل از قوانین طبق است موظف دولت .همگانی است حقی آن، نظایر و بیمه صورت به

 یک یک رابرای فوق مالی های  حمایت و خدمات مردم، مشارکت از حاصل درآمدهای

 .«کند تأمین افرادکشور
 چنین را ایران اسالمی جمهوری اقتصادی گیری  جهت و سیاست نیز اساسی قانون ۱9 اصل 

 کند:  می بیان
 نیازهای برآوردن و محرومیت و فقر کردن کن ریشه و جامعه اقتصادی استقالل تأمین برای»

 زیر ضوابط براساس ایران اسالمی جمهوری اقتصاد او، آزادگی حفظ با رشد، جریان در انسان

 شود:  می استوار
 و پرورش و آموزش درمان، بهداشت، پوشاک، خوراک، مسکن، اساسی نیازهای تأمین (5

 همه. برای خانواده تشکیل امکانات

 قراردادن و کامل اشتغال به رسیدن منظور به همه برای کار امکانات و شرایط تأمین (7

 شکل در ندارند، کار لیوسا ولی هستند کار به قادر که کسانیۀ هم اختیار در کار وسایل

 دست در ثروت تداول و تمرکز به نه که دیگر مشروع راه هر یا بهره بدون وام راه از تعاونی،

 مطلق بزرگ کارفرمای یک صورت به را دولت نه و شود منتهی خاص های  گروه و افراد
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 هر در کشور اقتصاد عمومی ریزی  برنامه بر حاکم های  ضرورت رعایت با باید اقدام این .درآورد

 .گیرد صورت رشد مراحل از یک
 که باشد چنان کار ساعات و محتوا و شکل که صورتی به کشور اقتصادی ۀبرنام تنظیم (9

 اجتماعی و سیاسی معنوی، خودسازی برای کافی توان و فرصت شغلی، تالش بر عالوه فرد هر

 .باشد داشته ابتکار و مهارت افزایش و کشور رهبری در فعال شرکت و
 کشی  بهره از جلوگیری و معین کاری به افراد اجبار عدم و شغل انتخاب آزادی رعایت (۱

 .دیگری کار از
 .حرام و باطل معامالت دیگر و ربا و احتکار و انحصار و غیر به اضرار منع (1
 گذاری،  سرمایه مصرف، از اعم اقتصاد به مربوط شئون ۀهم در تبذیر و اصراف منع (9

 .وخدمات توزیع تولید،
 اقتصاد پیشرفت و توسعه برای احتیاج به نسبت ماهر افراد تربیت و فنون و علوم از استفاده (9

 .کشور
 .کشور اقتصاد بر بیگانه اقتصادی ۀسلط از جلوگیری (6
 و کند تأمین را عمومی نیازهای که صنعتی و دامی کشاورزی، تولیدات افزایش بر تأکید (3
 .«برهاند وابستگی از و برساند خودکفایی ۀمرحل به را کشور
 اقتصادی، های  بخش دیگر به توجهی بی و محصولی تک اقتصاد ۀواسط به و دلیل همین به

 وارداتۀ سای در ،کرد  می تأمین را مردم نیازهای دور چندان نه روزگاری در که ایران کشاورزی

 انقالب ولی شد؛ تبدیل مصرفی نظامی ۀدیزای به ایران اقتصاد ناصحیح، مدیریت با و شد محو

 هرچند .دمید کشور اقتصاد کالبد در جدیدی روح پیروزی نخست روزهای همان از اسالمی

 تأخیر با کشور در ای  توسعه های  برنامه مدتی شدسبب  تحمیلی جنگ ازجمله مشکالتی و موانع

 بازسازی بر عالوه کوتاه مدتی در .شد متوقف روند این جنگ پایان از پس شود، رو هروب

 ها  طرح این ثمررسیدن  به .درآمد اجرا ۀمرحل به نیز بزرگی های  طرح تحمیلی، جنگ های  خرابی

 غیرنفتی صادرات ،بدیا نجات صرف محصولی تک اقتصاد از تاحدودی ما کشورسبب شد 
 .گیرد قرار عادالنه توزیع و اجتماعی عدالت مسیر در کشور ثروت و یابد افزایش

 اسالمی قوانين بر مبتنی اقتصاد ریزی  پایه

 تالش اقتصادی، های  سیاست و اندیشه ۀحوز در ایران اسالمی انقالب مهم دستاوردهای از

 .است اقتصادی مسائل قلمرو در اسالمی قوانین به بخشیدن حاکمیت و اسالمی اقتصاد تحققبرای 
 در نداشت، وجود شرعی مقررات و قوانین و اسالم به جدی اعتقاد که آنجا از گذشته رژیم در
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 آن مقررات و قواعد و ها  گیری  جهت و ها  سیاست ها  حوزه سایر همانند نیز اقتصادی ۀحوز قلمرو

 و ها  سیاست که نداشت اهمیتی هیچ پهلوی رژیم ازنظر .بود اسالمی و شرعی ضوابط از فارغ
 یا باشد مخالف شرعی و دینی ضوابط با آن، به مربوط مقررات و قوانین و اقتصادی های  برنامه

 .نبودند قائل جایگاهی و نقش دین برای ها  حوزه این در اصوالً و نباشد
 های  ه  حوز همۀ در که کامل و جامع است دینی اسالم دین اسالمی، نگرش در که نجا آ از اما

 نظام دارد، مشخص های  سیاست و قانون و قاعده، اقتصادی مسائل ازجمله اجتماعی زندگی

 مقررات و قوانین بر مبتنی را خود اقتصادی گیری  جهت انقالب، پیروزی بدو از اسالمی حکومت

 محدودی های  حوزه در اسالم حاکمیت که ندارد معنی نگرش این در .است داده قرار  اسالمی

 .باشد داشته جریان اقتصادی مسائل ازجمله ها  حوزه همۀ در باید اسالمی حاکمیت بلکه ؛یابد تحقق
 بر مبتنی اقتصاد بر تأکید با دوباره نیز خویش الهی-سیاسی ۀنام وصیت در )ره( امام حضرت

 فرمایند:  می وکنند  می رد را اقتصادی مکاتب سایر اسالم،

 مظلوم و ستم زیر های  تودهۀ کنند  محروم و حساب  بی و ظالمانه داری  سرمایه با تنها نه اسالم»

 عدالت مخالف و کند  می محکوم سنت و کتاب در جدی طور به را آن بلکه، نیست موافق

 مالکیت با که است لنینیسم مارکسیسم و کمونیستی رژیم مانند رژیمی نه و ... داند  می اجتماعی

 و مالکیت شناخت با معتدل رژیم یک اسالم بلکه ... باشند  می اشتراک به قائل و مخالف فردی
 شود، عمل آن به حق به اگر که مصرف و مالکیت پیداشدن در محدود نحو به آن به احترام

 تحقق است، سالم رژیم یکۀ الزم که اجتماعی عدالت و افتد  می راه به سالم اقتصادی ای  چرخه

 های  برنامه و ها  سیاست انطباق برای و زمینه همین در (.13 :5996، الهی -سیاسی ۀ)وصیتنام «یابد  می

 مقرر چنین نیز اساسی قانون سوم اصل از 57 بند شرعی، مقررات و قوانین با کشور اقتصادی

 دارد:  می
 و فقر رفع و رفاه ایجاد جهت اسالمی ضوابط طبق بر عادالنه و صحیح اقتصاد ریزی  پی»

 .«بیمه تعمیم و بهداشت و کار و مسکن و تغذیه های  زمینه در محرومیت نوع هر ساختن برطرف
 دارد:  می مقرر اساسی قانون  ۱ اصل و 

 و سیاسی نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزایی، مدنی، مقررات و قوانین ۀکلی»
 .«باشد اسالمی موازین براساس باید اینها غیر

 اقتصادی نظام بیشتر هرچه تبیینبرای  نیز ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ۱۱ اصل

 کند:  می معرفی چنین وداند  می خصوصی و تعاونی دولتی، بخش سه بر مبتنی را آن کشور

 با خصوصی و تعاونی دولتی، بخش سه ۀپای بر ایران اسالمی جمهوری اقتصادی نظام»

 مادر، صنایع بزرگ، صنایع ۀکلی شامل دولتی بخش .است استوار صحیح و منظم ریزی  برنامه
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 بزرگ های  شبکه و سدها نیرو، تأمین بیمه، بانکداری، بزرگ، معادن خارجی، بازرگانی

 آن نظایر و آهن  راه کشتیرانی، هواپیمایی، تلفن، و تلگراف و پست تلویزیون، و رادیو آبرسانی،

 و ها  شرکت شامل تعاونی بخش .است دولت اختیار در و عمومی مالکیت صورت به که است
 .شود می تشکیل اسالمی ضوابط برطبق روستا و شهر در که است توزیع و تولید تعاونی مؤسسات
 شود می خدمات و تجارت صنعت، دامداری، کشاورزی، از قسمت آن شامل خصوصی بخش

 با که جایی تا بخش سه این در مالکیت .است تعاونی و دولتی اقتصادی های فعالیت مکمل که
 و رشد موجب و نشود خارج اسالم قوانین ۀمحدود از و باشد مطابق فصل این دیگر اصول
 .است اسالمی جمهوری قانون حمایت مورد نشود، جامعه زیان به وشود  کشور اقتصادیۀ توسع
 .«کند می معین قانون را بخش سه هر شرایط و قلمرو و ضوابط تفصیل

 )اقتصاد داری  سرمایه اقتصاد رد با صراحت به اصل این شود، می مالحظه که همچنان

 معرفی را جدیدی اقتصادی نظام دولتی(، )اقتصاد مارکسیستی و کمونیستی اقتصاد و خصوصی(

 و قواعد بر درنهایت و تعاونی بخش ۀاضاف به دولتی و خصوصی نظام از تلفیقی که کند  می
 (.713 :5961، والیت قدر فرهنگی ۀسس)مؤمبتنی است  اسالمی مقررات

 یريگجهينت

 نتیجه به توان  می بندی  اولویت با که دارد نیاز علمی اقتصادی ریزی  برنامهبه  کشور هر اقتصاد

 نیاز متخصص کارشناس و عالم امین، و درستکار مسئوالن به کشور هر اقتصاد ،بنابراین؛ رسید

 ضوابط و قوانین ارچوبهچ در منابعۀ بهین تخصیص به ملی و کالن های  برنامه قالب در تا دارد

 نیازها و منابع اقتصادی، جامع ۀبرنام یک کنند. اقدام مصرف و توزیع تولید، برای اسالمی نظام

 مردم، )دولت، اجتماعی نهادهایۀ وظیف و اقتصادی عامالن و منابع تکلیف دهد،  می ربط هم به را

 کند.  می معلوم را آن( نظایر و ها  شرکت

 ندارند، اقتصادی ۀعدید مشکالت و   ای دارند پیشرفته اقتصاد که کشورهایی از بسیاری در

 گام توسعه مسیر همین در هم مسلمان کشورهای از بسیاری است. موجود مشابهی تقریباً ۀتوسع
 جدید تمدن تحقق الزامات از کهداشته باشند  پیشرفته اقتصادی توانند  می ؛ بنابراین،دارند  برمی

 چشمگیر نوسانات برخیبا وجود  ایران اقتصاد آمده، دست هب های  شاخص براساس است. اسالمی
 در حرکت و اقتصادی خودباوری همچون مسائلی به توجه بااست  توانسته ها،  سال از برخی در

 محروم اقشار از حمایت دورافتاده، مناطقۀ توسع به توجه و جانبه همه ۀتوسع خودکفایی، جهت

اند،  اقتصادی دستاوردهای ترین  مهم ازکه  اسالمی قوانین بر مبتنی اقتصاد ریزی  پایه و جامعه
 جدید تمدن تحقق احیای ارکان ازود. این دستاوردها ش ایران کشور اقتصادی پیشرفت موجب



 617 / دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی و احیای تمدن اسالمیبررسی 

 

 روند.  می شمار به مسلمان کشورهای میان اسالمی

 پژوهش یراهکارها

 اقتصادی توان افزایش برای را راهکارهایی توان  می شد، گفته تاکنون که مسائلی به توجه با
 توانند  می راهکارها این .کرد پیشنهاد اسالمی، جدید تمدن تحقق موانع بردن ازبین و ایران کشور

 اینتحقق بخشند.  را اقتصادی عدالت و ملی ثروت و اشندب ثرؤم شدت به کشور اقتصاد در

 از: ندا عبارت ،اند  بوده نیز اسالمی انقالب رهبر نظرکه مد راهکارها

 کشور؛ در محصولی تک اقتصادی سیستم به نکردناتکا (5

 ؛کشاورزی و صنعت های  بخش به بیشتر توجه (7
 داخلی؛ تولیدات افزایش (9

 زیرزمینی؛ و طبیعی منابع از مصرفیتنها  نه و ای  سرمایه ۀاستفاد (۱

 رفعبرای  اهمیت، براساس اقتصادی مشکالت و مسائل بندی  اولویت و اقتصادی مدیریت (1
 آنها.

 منابع

 تهران: بنگاه  ترجمۀ محمد پروین گنابادی، خلدون، ابن مقدمۀ (:5999محمد ) بن عبدالرحمن خلدون، ابن
 ترجمه و نشر کتاب.

 العلمیه. دارالکتب بیروت: اللغۀ، مقاییس معجم ق(:5۱70احمد ) فارس، ابن 
 الفکر. دار بیروت: العرب، لسان ق(:5۱5۱محمد ) منظور، ابن 
 زاده،  محسن امین ۀایران، ترجم نقالبدر ا شیعه اسالم و دار تحصیل حکومت(: 5993) ، تداپل اسکاچ

 های نظری بر انقالب اسالمی، قم: معارف. عبدالوهاب فراتی، رهیافت در مندرج
 قم: معارف. شریعتی، دکتر و مطهری شهید دیدگاه از مسلمین انحطاط علل (:5935علی ) تبار، الهی 
 ( مبانی، تکامل و کاربردهای نظریۀ عمومی سیستم5999برتالنفی، لودویک فون :)   ها، ترجمۀ کیومرث

 پریانی، تهران: تندر.
 دستاوردهای انقالب اسالمی، خبرگزاری آریا (:5966) رضا تاجریان، علی .

http://www.aryanews.com/NewsAll/981 
 ،مطالعات دفتر تهران: صدر، محمدباقر سید رابع شهید سیاسى اندیشۀ (:5999محمدحسین ) جمشیدى 

 المللی.  و بین سیاسى
 ،للمالیین. بیروت: دارالعلم الصحاح، ق(:5999اسماعیل ) جوهری 
 زمزم هدایتتهران: شناسی ارکان انقالب اسالمی،   آسیب(: 5969) صادقی، عبداهلل حاجی. 
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 ،اسالمی. علوم قم: مرکزجهانی مدرنیته، و اسالمی تمدن (: رویارویی5965سیدمحمدعارف ) حسینی 
  ،میالوزارت فرهنگ و ارشاد اس :تهران (: صحیفۀ نور،5995اهلل )  روحخمینی. 
 _________ (5996 صحیفۀ انقالب؛ :)الهی رهبر کبیر انقالب اسالمی -یسیاس ۀنام متن کامل وصیت

 ، تهران: وزارت ارشاد.ایران
 ،انقالب اسالمی. آموزش تهران: آرام، احمد ترجمۀ تمدن، (: تاریخ5999جیمز ) ویلیام دورانت 
 ،تهران. دانشگاه تهران: نامه، لغت (:59۱9اکبر )  علی دهخدا 
 ،اولین  مقاالت ، در مجموعه«اندازها  چشم و بنیادها اسالمی؛ نوین تمدن(: »593۱محمدرضا ) دهشیری

 شاهد. اسالمی، تهران: دانشگاه نوین تمدن ملی همایش
 فر، تهران: صفار.  داناییتا(: تئوری سازمان، ترجمۀ مهدی الوانی و حسن   رابینز، استیفن )بی 
 دارالقلم. بیروت: القرآن، ألفاظ ق(: مفردات5۱57حسین ) اصفهانی، راغب 
 ،اولین  مقاالت ، مجموعه«اسالمی نوین تمدن تحقق در درونی آفات و موانع(: »593۱کلثوم ) رستمی

 شاهد. اسالمی، تهران: دانشگاه نوین تمدن ملی همایش
 های   زیرساخت سعۀسازندگی در تو های وزارت جهاد  اثرات فعالیت بررسی(: »5993) رضوی، سید حسن

« روستایی ۀنقش جهاد سازندگی در بخش کشاورزی و توسع ؛روستایی در وزارت جهاد سازندگی
 .)مجموعه مقاالت(، تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی

 کشاورزی در ایران، تهران: سمت ۀهای توسع  سیاست(: 596۱) شکوری، علی. 
 سوره :انقالب، تهران ۀتوش ره (:5999) شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی. 
 اطالعاتتهران: هادی خسروشاهی،  ۀهای اسالمی وانقالب اسالمی، ترجم  نهضت(: 5991) صدیقی، کلیم. 
 تحقیقات و بررسی مسائل  مرکزتهران:  عمران روستایی در ایران، ۀتاریخچ(: 5991) آملی، جالل  عظیمی

 .روستایی
 (: مدیریت عمومی، تهران: روان.5996مند، علی ) عالقه 
 51، صص 91، شمارۀ زمانه ۀ، ماهنام«های انقالب  ابطال یا تحول در نظریه(: »5969) عیوضی، محمدرحیم-

55. 
 ( 593۱فراهانی، محسن« :)تمدن ملی همایش اولین مقاالت ، در مجموعه«اسالمی نوین تمدن تحقق الزامات 

 شاهد. اسالمی، تهران: دانشگاه نوین
 بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسالم در اقتصاد (: »5939فرد، سعید. و کشاورز، محسن )  فراهانی

 .9-90، صص 5، شمارۀ 9، مطالعات انقالب اسالمی، سال «یایران پس از انقالب اسالم
 قم: هجرت ،کتاب العین ق(،5۱03) حمدا بن فراهیدى، خلیل. 
 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
 ( 5961قحف، منذر« :)ترجمۀ سیدحسین میرمعزی، اقتصاد اسالمی، «علم اقتصاد اسالمی، تعریف و روش ،

 .579-519، صص 79، شمارۀ 9سال 
  ،مرکز هران:تایران،   سیاسی  اقتصاد (:5996) همایونکاتوزیان. 

https://www.gisoom.com/book/11090338/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11090338/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/


 619 / دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی و احیای تمدن اسالمیبررسی 

 

 ،اسالمی. علوم جهانی مرکز قم: اسالمی، تمدن و فرهنگ تاریخ :(596۱) محمدرضا کاشفی 
 ،العلمیه. بیروت: دارالکتب الکریم، القرآن کلمات فی ق(: التحقیق5۱90حسن ) مصطفوی 
 ،تهران: صدرا. آثار، مجموعه (:5996مرتضی ) مطهری 
 ( 5939مظاهری، مصطفی« :)اسالمی  نوین تمدن تکوین و گیری شکل در اقوام کارکرد و خودآگاهی

 نوین تمدن ملی دومین همایش مقاالت ، در مجموعه«پیشرفت ایرانی -اسالمی راهبردی الگوی براساس

 شاهد. اسالمی، تهران: دانشگاه
 ،سیما. و صدا های  پژوهش مرکز تهران: درگیری؟، یا گفتگو ها، (: تمدن5960) مجدالدین معلمی 
 انقالب اسالمی ایران دستاوردهای(: 5961) فرهنگی قدر والیت ۀسسؤم. 
  ،می ایران در الب اسالهای انق  ظرفیت(: »5931) محمدعلی. و ایزدی، افراسیابهراتی، محمدجواد؛ جمالی

، 59، شمارۀ 1های انقالب اسالمی، سال   ، فصلنامۀ پژوهش«سیستمی ۀمی در قالب نظریالبازسازی تمدن اس
 .771-799صص 

 های سازمان و مدیریت، ترجمۀ کوئل کهن، تهران:   (: تئوری5993)  سی، گولت ریجی. و  هیکس، هربرت
 اطالعات.

 ( 5939یوسفی، محمدرضا؛ موسوی، سیدعباس. و موسوی، سیدعلی« :)نوین تمدن در سیاسی تربیت اصول 

 شاهد. اسالمی، تهران: دانشگاه نوین تمدن ملی مقاالت دومین همایش ، در مجموعه«قرآن منظر از اسالمی
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 ساز امام موسی صدر های تمدن تبیین انديشه

 5اصغر منتظرالقائم

 7شبنم سادات هاشمی فشارکی

 9سميه سادات هاشمی فشارکی

 چکيده

سياسی، اقتصادی، فرهنگی نظام  ایجاد عبارت است ازو  دارد سازی نياز سازی به نظام تمدن
مبنای  جامعه بر روابط ميان نهادهای گوناگون و افراد ين الگوی تنظيميتع اجتماعی وو 

سازی از  تمدن. ، اخالق و شریعتشناسی جهان ،شناسی یهست راهبردهای مطلوب مبتنی بر
 ۀحضرت علی)ع( و ائم ،)ص(خدا رسولها و در اسالم از عصر  انبيای الهی و سپس دولت سيرۀ
و مصلحان اجتماعی اسالم همواره به فکر متفکران  .شروع شده استالسالم  عليهم اطهار
پردازی کرده  ایده سازی تمدنمباحث  درزمينۀبسياری  اندیشمندان اند. بودهسازی اسالمی  تمدن

. است ساز معاصر ازجمله متفکران تمدن سيدموسی صدرامام  اند. نگاشته بارهاین  و مطالبی در
الدین به لبنان رفت و  بدالحسين شرفبه دعوت سيدع ،انقالب اسالمی بود ۀپرورد وی که دست

در لبنان با الگوبرداری از انقالب بخش  های آزادی جنبشتحرک بيداری اسالمی و موجب 
های تمدنی در ميان  ایجاد بارقه سببهای تمدنی موسی صدر  اسالمی ایران شد. اندیشه

تجدید  موجبنون کتا ها ها و نظریه . این فعاليتشداندیشمندان و متفکران لبنان  ،شيعيان
در این پژوهش  است. شدهدر ميان شيعيان لبنان و منطقه  حيات اسالم و تحرک اسالم سياسی

ساز امام  های تمدن که چگونه اندیشه شدتحليلی این سؤال بررسی خواهد  -با روش توصيفی

                                                           
 ،33797312919استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، تلفن: . 7

  montazer5991@yahoo.com ایميل: 
 ، 33934333393پژوهشگر شيعه شناسی دانشگاه اصفهان، تلفن: . 2

 sh.hashemifesharaki@ yahoo.comایميل: 

 ،33799992431. پژوهشگر تاریخ اسالم دانشگاه اصفهان، تلفن: 9
 s.hashemifesharaki@ ahoo.comایميل:  
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 .موسی صدر تحت تأثير انقالب اسالمی شکل گرفت
 امام موسی صدر، لبنانسازی، انقالب اسالمی،  نظامسازی،  تمدن:  کليدواژگان

 

 مقدمه

های  عرصه ۀتعالی و پیشرفت آن ملت و بیانگر رشد و پیشرفت در هم ۀنشان تمدن در هر ملتی
برای  و... همچون آدم، نوح، ابراهیم ،تمام پیامبران الهی ،. در طول تاریخاستفعالیت آن جامعه 
روشن  را اصالح کنند. با نگاه دینی به اعمال آنان اوی ابعاد زندگ همۀاند تا  اصالح بشر آمده

چه در قرآن و چه در  ،. دین اسالماند هگوناگونی داشت های تمدنیِداین پیامبران عملکر شود می
که هیچ دینی  نحوی به ؛ساز داشته است تأکیدات فراوانی بر عناصر تمدن ،معصومان ۀروایات و سیر

. مسلمانان با الهام از منابع اصیل اسالمی و با است نکردهأکید ساز ت بر عناصر تمدن حداین  تا
 (چین و... ،النهرین یونان، مصر، روم، ایران، هند، بین)های پیش از خود  گیری از میراث تمدن بهره
های بعد آنچنان در توسعه و تکامل  و در دوره ریزی کردند تمدن اسالمی را پی ۀهای اولی پایه

 عهده گرفتند. که نزدیک به هشت قرن رهبری فکری جهان متمدن را برجدیت به خرج دادند 
متناسب با  ها آن ملتیک از است که هر الگویی های مسلمان انقالب اسالمی ایران برای ملت

ه انقالب اسالمی ؛ به این معنا کاند افکار، شرایط فرهنگی و اوضاع سیاسی خود از آن تأثیر پذیرفته
 های اسالمی بازتابی متفاوت داشته است.  در ملت

ه شیعیان لبنان شد انقالبیِچشمگیر بوده و باعث رشد  تأثیر انقالب اسالمی در لبنان حقیقتاً
شاگردی  اوالبته لبنان شکوفایی و بالندگی خود را مرهون اقدامات امام موسی صدر است.  است؛

انقالب اسالمی  ۀو تعلیم و تربیت خود را در مدرس المی ثبت نام کردمکتب انقالب اس بود که در
ستم بیدار کرد  زیرهای اسالمی  به پایان رساند. انقالب اسالمی روح شهامت و مقاومت را در ملت

تعالیم دین اسالم و مکتب اهل بیت)ع( به  ۀبر پای این انقالبنشان داد که  آنهاو این واقعیت را به 
 اهد رسید.به تعالیم اسالم به موفقیت خو ی نیز با اتکادیگر اسالمیِ پس هر ملت ؛پیروزی رسید
دست یابد و از حاشیه چشمگیری امام موسی صدر توانست به رشد  اقدامات روشنگرانۀلبنان در اثر 

زیر و پیرامون به مرکز جهان اسالم منتقل شود. شیعیان لبنان که همواره در اقلیت قرار داشتند و 
در صف  ،آنها نجات پیدا کنند های هت شدید اسرائیل و استکبار بودند، توانستند از آماج حملحمال

مؤثری را در تحوالت سیاسی و تدریج نقش  د با امپریالیسم قرار گیرند و بهاول مبارزه و جها
 اط وکه برای همیشه باید به انحط . انقالب اسالمی این حقیقت را هویدا کردایفا کننداجتماعی 

رهبری واقف به الهام از توانند با اتحاد و اتفاق و  های اسالمی می و ملت ماندگی خاتمه داد عقب
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حیات و قدرت حقیقی اسالم دست پیدا کنند. در که به باشند این قابلیت را داشته شرایط زمان 
های  شهتأثیر انقالب اسالمی بر اندی ،تحلیلی نگاشته شده استـ  حاضر که به روش توصیفیپژوهش 
 بررسی خواهد شد.ساز امام موسی صدر  تمدن

 امام موسی صدر نامۀ زیست 

پدر ایشان  .در شهر مذهبی قم دیده به جهان گشود مسیش 5909 خرداد5۱سیدموسی صدر در 
اجع تقلید عصر خود به شمار ترین مر اهلل صدر که از بزرگ آیت صدرالدین صدر بود.اهلل سید آیت
اهلل بروجردی رهبری  آیت زعامتزمان با آیات عظام خوانساری و حجت قبل از  ، همرفت  می

آقا   حاجاهلل م موسی صدر، دختر عالم مجاهد آیتمادر اما ،صفیه  بی شیعیان را به عهده داشت. بی
دانشور  یصالح و اجداد سلفیست. امام موسی صدر دارای ن طباطبایی قمی از سادات طباطباحسی

 ۀدبیرستان به تحصیل علوم اسالمی در حوز ۀزمان با دور ایشان هم (.69: 5916لمی، )ع و مبارز بود
اللَّه محقق داماد،  اللَّه بروجردی، آیت ای چون آیت و از محضر اساتید برجسته شدقم مشغول  ۀعلمی
در همچنین  گرفت؛  بهره حجت حوزوی اللَّه سیدمحمد آیتاللَّه سیداحمد خوانساری،  آیت

بر  وی از معدود افرادی بود که عالوه. کرداقتصاد تحصیل  ۀتهران در رشت حقوق ۀدانشکد
فرانسه  و های عربی، انگلیسی ل آمد. زبانیه کسب مدارج عالی دانشگاه نیز ناتحصیالت حوزوی ب

قم شد و همگان او را از نوادر دوران و  ۀعلمی ۀآموخت. ایشان بعد از مدتی جزء اساتید حوز نیز را
امام  .(77-79: 5993)مرکز بررسی اسناد تاریخی،  دانستند جهان تشیع و اسالم می ایامیدی بر

انجمن تعلیمات » ۀاز سوی عالمه طباطبایی مسئولیت نظارت بر نشری صدر قبل از عزیمت به نجف
 ینجف به عضویت هیئت امنا ۀعلمی ۀزمان با تحصیل در حوز هم ویرا بر عهده گرفت.  «دینی

یکی از مدارس ملی این شهر،  ۀضمن ادار ،درآمد. پس از بازگشت به قم «النشر یمنتذ»جمعیت 
ترین اقدامات امام صدر  د. از مهمشدار  را عهده «مکتب اسالم»تأسیس  تازه ۀمسئولیت سردبیری مجل

علمیه  ۀاصالح نظام آموزشی حوز برایتدوین طرحی گسترده  در آخرین سال اقامت در شهر قم
اللَّه مکارم شیرازی و برخی دیگر از بزرگان امروز  آیت، اللَّه دکتر بهشتی ری آیتفک بود که با هم
مجلۀ  و جزء نخستین مؤسسین نشریۀ ماهانۀ دینی در حوزۀ علمیه قم . امام موسی صدرانجام گرفت

در  ای نورانی هایی از مکتب اسالم بود. این حرکت علمی و فرهنگی امام موسی صدر بارقه درس
سالگی به لبنان 79(. امام موسی صدر در 9۱3-9۱9: 5995بود )دوانی، آن زمان ۀ رفتفضای غبارگ
 سجایای اخالقی ایشان ازالدین آشنا و  عبدالحسین مشرف سیداهلل در این سفر با آیت. سفر کرد
. امام موسی صدر پس از اقامتی کوتاه در لبنان، این کشور را به قصد عتبات عالیات ترک متأثر شد
اهلل  دو سال پس از این سفر، آیت .تحصیل در نجف اشرف رحل اقامت افکند ۀبرای ادامکرد و 
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 (. 5069: 9تا، جرفت )آقابزرگ تهرانی، بیالدین از دنیا  شرف

 هجرت به لبنان

شیخ مرتضی آل  ،اللَّه بروجردی، حکیم های آیت و پیرو توصیه 5996امام صدر در اواخر سال 
متوفی شیعیان لبنان را  رهبردعوت الدین  اللَّه سیدعبدالحسین شرف وصیت مرحوم آیت و یاسین

اصالح شئون اجتماعی، . کردآن مرحوم از ایران به لبنان هجرت  یجانشین منظور بهو  لبیک گفت
 برایفرد لبنان  های منحصربه اقتصادی و فرهنگی آن روز لبنان از یک سو و استفاده از ظرفیت

البیت به جهان از سوی  دوست و سازگار با زمان مکتب اهل عاقل، عادل، انسان ای ههرنمایاندن چ
زمان با آغاز  و هم 5996موسی صدر از زمستان  . امامبود از اهداف اصلی این هجرت ،دیگر
با هدف  را مطالعات عمیقی نشین لبنان دینی و فرهنگی خود در مناطق شیعه ۀهای گسترد فعالیت
 انجام داد.ماندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شیعیان آن سامان  و اسباب عقب یابی علل ریشه

با  5993ازمدتی بود که از اواسط سال مدت و در مدت، میان های کوتاه برنامه حاصل این مطالعات
بازسازی هویت، انسجام و عزت  ،جتماعی، اقتصادی و فرهنگی شیعیاندهی شئون ا هدف سامان

 (.79-77 :5999شد )کمالیان و کرمانی، ی و اجرا طراح اریخی آنانت

 جنوب محرومان و شيعيان حمایت از 

. بودمصادف  یل به جنوبئموسی صدر با حمالت و تجاوزات اسرا  های ریاست امام اولین ماه
دولت جنوب را  کردو اعالم  مالت خود را به حکومت لبنان آغازامام در این زمان شدیدترین ح

 کند. وی از مردم و دولت و از مرزهای جنوب و مردم شیعه دفاع و حفاظت نمیخواهد کرد رها 
تا از وطن خود در برابر حمالت اسرائیل دفاع  خواستار شدمرز با اسرائیل را  روستاهای همتجهیز 

 میالدی 57/5/5390قانونی که در تاریخ  یدولت وقت مجبورشد طبق قرارداد ،کنند. سرانجام
) مرکز بررسی  جنوب بردارد ۀدادن به اوضاع منطق ی اساسی در جهت اهمیتصادر شده بود، گام

ایجاد سبب امام و درازمدت  مدت مدت، میان های کوتاه سان طرح بدین .(۱۱:  5993اسناد تاریخی، 
اقتصادی و  ،فرهنگی ،شیعیان و ملت لبنان و موجب پیشرفت سیاسی ۀجامع درتحوالت گسترده 

رژیم غاصب قدس به جنوب لبنان  ها و تجاوزهای به بعد، حمله 5395ال شد. از س آناناجتماعی 
موسی صدر پرچم دفاع از جنوب را به اهتراز درآورد. ایشان   طور مستمر ادامه پیدا کرد و امام به

نظور حمایت از م ضد دولت لبنان و به های فراوان بر پیمایی راه درصدای اعتراض خویش را 
و تظاهرات  59/9/539۱تظاهرات ملی بعلبک در تاریخ  ها، پیمایی راه ترین مهم. محرومان بلند کرد
رئیس ستاد ارتش لبنان به مسائل محرومان  شداین تظاهرات سبب  بود. 1/1/539۱صور در تاریخ 
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موسی صدر در   ای متشکل از خواص ارتش و نمایندگان امام کمیته در همین زمینه .اهتمام ورزد
ها  های اجرای آن شده و راه مطرح ۀگان های بیست خواستهدربارۀ تا  شدا برپ 70/9/539۱تاریخ 

و  شدبدون نتیجه تعطیل  ،زمان تقریر و بررسی برخی از مطالب در . این کمیتهتحقیق و بررسی شود
از  (.99-9۱:  5999کمالیان و کرمانی، در پی داشت )لت به دو را این امر انتقاد شدید رهبر شیعیان

بود موسی صدر تأسیس یک گروه مسلح به نام افواج مقاومت لبنانی )امل(   دیگر اقدامات امام
 (.96: )همان

 لبنان و موضع پيشوای شيعه  ۀماه جنگ داخلی و نوزده

امام صدر تمام تالش خود را کرد تا  59/۱/5391جنگ در تاریخ  ۀکشیدن اولین شرار با شعله
بگان با دعوت هفتادوهفت نفر از نخ ایشان. ش ببخشدضاع را آرامآتش جنگ را خاموش کند و او
ستادی به نام ستاد بازگشت امنیت به وطن را تشکیل داد. سرانجام  در مرکز مجلس اسالمی شیعیان

 ۀهم .شدن جنگ، دولت استعفا داد و مشکالتی بر سر راه تشکیل دولت جدید ایجاد شد با طوالنی
کرد. دولت جدید تشکیل شد و به رهبر شیعیان وعده داد  می داللت شواهد بر تقسیم لبنان

بندر  ۀاسالمی شیعه در منطق ۀنفر از فرزندان طایف 700شدن حدود  هایش را اجرا کند. کشته طرح
هایی  نشانه نشین و... ها از مناطق مسیحیهای شیعیان و کوچ اجباری آن خانهکشیدن   آتش  به ،بیروت

کرد. این امر سبب  به سرزمین لبنان تجاوز می اسرائیلنیروی هوایی  .ان بوداز دخالت اسرائیل در لبن
ها و  . امام صدر پیوسته در سخنرانیشدشکایت دولت لبنان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

سیاست ملی و بحث و  ،امنیت، های خود طوایف مختلف را به توقف جنگ و بازگشت نظم دعوت
 (.۱۱ـ۱0 )همان: خواند وگو فرا می گفت

 دادن به جنگ داخلی کوشش امام صدر برای پایان

به  ؛است نیاز یجنگ در لبنان پیمان عربی مشترک ۀموسی صدر دریافته بود برای خاتم  امام
. کندها را برای جنگ داخلی لبنان متحد ه دمشق و سپس به قاهره رفت تا آنهمین منظور ابتدا ب

از تشکیل کنفرانس ریاض  پسموسی صدر و مسئولین جوامع عرب   های امام سرانجام بعد از تالش
اشغال مرزهای جنوب لبنان در تاریخ (. ۱9 )همان: و قاهره جنگ داخلی لبنان پایان پذیرفت

های امام صدر بود.  آغاز فعالیت به آن مبادرت ورزیدند، نیروهای اشغالگر قدسکه  5۱/9/5396
سفبار جنوب لبنان را سای کشورهای عربی واقعیت اَؤهای خود با سران و ر ایشان در مالقات

 ؛. وی بدین منظور از کشورهای سوریه، اردن، پادشاهی سعودی و الجزایر دیدار کردبرشمرد
) مرکز بررسی اسناد  وارد کشور لیبی شد و هرگز از آنجا خارج نشد 71/6/5396در تاریخ سپس 
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 (.11ـ1۱: 5993 تاریخی،

 موسی صدر  امام ساز ۀ تمدناندیش

طور کلی حرکت و  کشورهای اسالمی یا بهدر بعضی از  قبل از وقوع انقالب اسالمی ایرانتا 
فعالیت چشمگیری نداشت. وقوع   شد، جنبش مذهبی وجود نداشت و یا اگر حرکتی انجام می

و آثار آن  قرار دادخوش تحول ی سیاسی منطقه، بلکه جهان را دستفضاانقالب اسالمی در ایران 
(. امام موسی صدر به پیروی از انقالب 555 :5969، زاده سلیمانیبروز کرد )در مناطق مختلف 
 ،سازی سیاسی نوین و نظام های تمدنیِ اخالقی و اعتقادی بود و اندیشه ،فرهنگی یاسالمی که تحول

به ، رفت شمار می های آن به از ثمرهها  انسانزندگی ابعاد  جانبۀ رشد همه فرهنگی و اجتماعی و
برای ها  انسان. سازی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در لبنان دست زد نظام منظور اقداماتی اصالحی به

باید احساس تکلیف کنند و امام موسی صدر نیز این تکلیف را در  شروع حرکت و تحول همگانی
  خود احساس کرد.

 سازی سياسی  نظام

 تأسيس مجلس اعالی اسالمی شيعه -1

ایجاد تشکیالتی بود که مشکالت   ی جامعه از دیدگاه امام موسی صدرترین نیازها ی از مهمیک
شیعه  ایِ تنظیم شئون طایفهگیری کند. وظایف این تشکیالت  قانونی پی نیازهای شیعیان را از راهو 
امل اقدام به اتخاذ یک موضع اسالمی ک ،بیشتر امور اجتماعی و اقتصادی شیعیان ازی هرچهس هو ب

طوایف مذهبی لبنان و  ۀهمکاری با هم، چه از نظر فکری و علمی و چه از نظر مبارزه و جهاد
صیانت  ،های ملی و وطنی مسئولیت انجام به توجه و ممارست ،کوشش برای حفظ وحدت کشور

(. بر اثر 97ـ95 )همان:بود  از استقالل و آزادی لبنان و حفاظت از سرزمین و مرزهای کشور
امام موسی صدر و نمایندگان شیعیان در مجلس طرحی در مجلس شورای ملی لبنان  های کوشش

را « مجلس االسالمی الشیعی االعلی»توانستند مجلسی با عنوان  طبق آن شیعیان میکه بر تصویب شد
ای  ایشان طی اعالمیه .گذاری کنند و ریاست این مجلس نیز به امام موسی صدر واگذار شد پایه
 -7 ؛رفع تفرقه و اتحاد مسلمانان منظور بهاقدام اساسی  -5اعالم کردند:  گونه این اخود ر ۀبرنام

مبارزه با  -۱ ؛بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی شیعیان -9 ؛طوایف مذهبی لبنان ۀهمکاری با هم
منظور آزادسازی  های مترقی و برادران عرب به دولتمشارکت با  -1 ؛ستم اجتماعی و فساد اخالقی

اهلل از زمرۀ موافقان طرح تأسیس مجلس  (. عالمه فضل77-53: 599۱حجتی کرمانی، ) طینفلس
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الدین و شیخ عبداالمیر قبالن  و در کنار مرحوم شیخ محمدمهدی شمس بود اعالی اسالمی شیعه
مای فئودال عَها و زُ خان چون یکارشکنی مخالفان کردن جمله عالمان فعالی بود که برای خنثیاز

 .(39-39: میالدی 5399الدین عبدالناصر،  جمالای را به انجام رساند ) های گسترده شتال شیعه

 المحرومين حمایت از جنوب لبنان و تأسيس حرکه -5

 انجام فکر بهامام موسی صدر  ها به جنوب لبنان های صهیونیست یبا گسترش تجاوزات و تعد
دانست که برای دفاع از  . او میافتادبنان ها و دفاع از مناطق جنوب ل اقدامات جدی علیه صهیونیست

ساکنان جنوب  ۀشهرها و روستاها به وسایل نظامی جدید و آموزش نظامی همگانی نیاز است تا هم
دولت خواست امتیازاتی برای شیعیان در نظر  بنابراین از ؛بتوانند در امر دفاع و جهاد شرکت کنند

 نپذیرفت.های امام موسی صدر را  گیرد تا در اهدافشان موفق شوند. دولت جدید لبنان درخواستب
دولت جنوب را  کردو اعالم  خود را به حکومت لبنان آغاز های هشدیدترین حمل در این زمان امام
. وی از مردم و دولت نخواهد کردو از مرزهای جنوب و مردم شیعه دفاع و حفاظت  کند میرها 
از وطن خود در برابر حمالت اسرائیل دفاع  ومرز با اسرائیل را مجهز  واست تا روستاهای همخ

م صادر شده 57/5/5390قانونی که در تاریخ  یکنند. سرانجام دولت وقت مجبورشد طبق قرارداد
) مرکز بررسی اسناد  گامی اساسی بردارد جنوب ۀدادن به اوضاع منطق اهمیت منظور به بود،

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امام موسی صدر و ایجاد تحوالتی  فعالیت .(۱۱: 5993 ،تاریخی
اتحاد مردم بود.  متأثر خمینی و رهبری امام انقالب اسالمی دستاوردهای تمدنیِاز  ۀ شیعهدر جامع

ط رهبری آگاه به اوضاع و شرایوجود و  مردم خمینی نشان داده بود که با اتحاد ایران و رهبری امام
 زمان هرگونه ظلم و ستم نابودشدنی است.

 ها  اندیشه بيداری و همسازگری فرقه -7

شدن اسالم بود؛ انقالبی که هدفش از بین بردن شکاف سنی و  اهلل خمینی طرفدار جهانی آیت
عنی صور انقالب ما این است م» :فرماید ایشان می و آزادی مسلمانان و شیعیان است.شیعه در اسالم 

ها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از  دولت ها بیدار شوند و همۀ لتم که همۀ
رود و در فقر زندگی  مخازن آنها دارد به باد می و از اینکه همۀ این تحت سلطه بودنی که هستند

نیز به تأسی از  امام موسی صدر .(765: 59، ج5990، )موسوی خمینی «نجات بدهند ،کنند می
زد. ازآنجاکه گرانه دست  خمینی برای ایجاد وحدت ملی و دوری از تفرقه به اقدامات اصالح امام

گوهای بسیاری برای و ها، دیدارها و گفت فرقه بود، وی سفرها، نشست لبنان متشکل از شانزده
یف وسیعی از قشرها و ط های او . دیدارها و تماسهای لبنان انجام داد وفاق طوایف، احزاب و فرقه
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دوستی نه شعار است و نه   وطن»گرفت. امام موسی صدر معتقد بود  می بر احزاب سیاسی را در
گاه ابعاد وجود انسان و مقوّم  بلکه وطن تجلَّی ا آن معامله کرد؛کسب و کار و نه کاالیی که بتوان ب

 ؛ن جان از آن دفاع کنیمکردهای اوست و باید با فدا ای رسالتشالودۀ کرامت او و مجالی بر
 .(519: 9میالدی، ج 7000)ضاهر، « نباشیمهرچند از نظر قدرت و عده با دشمن برابر 

 مفهوم وحدت از نظر امام موسی صدر

 ؛ها و ادیان در یکدیگر نیست ها، فرقه شدن گروه ذوبمنظور امام موسی صدر از وحدت ملی 
خود را حفظ کند و  بودنِ مسلمان، مسلمان خویش و بودنِ این معناست که مسیحی، مسیحیبلکه 

آنچه  .(9۱7: 5 ، جمیالدی 7000 )ضاهر، دراز کندش وطن مخلصانه دست خود را به سوی برادر هم
تالش برای برپایی امت  شود، میاستخراج  دربارۀ وحدت مذاهباز اقدامات امام موسی صدر 

است؛ البته اسالمی یر جوامع غیرمی باوجود تمام اختالفات درونی درمقابل سایکپارچۀ اسال
کشیدن از عقاید اصیل نیست. امام موسی صدر در مواردی  دستی انکنارگذاشتن اختالفات به مع

منع زیارت آنان و مباحثی مثل متعه و عقاید اصیل شیعی مانند سرباز حقیقی  ،مثل تخریب قبور ائمه
امام  (.7۱9: 5966 د )خسروشاهی،کردفاع  اسالم عمل کرد و به بهترین صورت از حقانیت آنها

کردن  برای نزدیکتر  کردن مذاهب یا به تعبیر دقیق هایی که برای یکی موسی معتقد بود تالش
کسانی است که خالصانه به  ۀهم ۀنظر و خواست همیشه مد ،گیرد مذاهب به یکدیگر صورت می

 .(71: 5993)شریعتمداری،  ورزند اسالم عشق می

 های اسرائيل توطئهکردن  خنثی -4

خمینی)ره( در پیروزی انقالب اسالمی ایران و اینکه ایشان توانستند با  نقش مؤثر رهبریِ امام
ش را به موضعی خصمانه ا ایران با اسرائیل و متحدان غربی ۀاقتدار و رهبری خود روابط دوستان

د تشکل جنبش ا ایجاخمینی)ره( ب ام موسی صدر نیز در تأسی از امامباعث شد ام ،تبدیل کنند
. امام موسی کندهای چشمگیری کسب  مقاومت لبنان در پیروزی علیه رژیم صهیونیستی موفقیت

دانست که در منطقه در پی  زیرا آن را رژیمی می ؛صدر با رژیم صهیونیستی مخالف بود
 ایشان(. 559: 5963است )سجادپور، طلبی است و اسرائیل به این دلیل تشکیل و ایجاد شده  توسعه

آیا یک نفر هست که شک داشته باشد اسرائیل : »کرد در فرمایشات خود به این موضوع اشاره می
 گناه را کشته است... ظالم است؟ اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال و ملت آن را آواره و مردم بی

نده طلبی استوار ما اساس همین توسعهۀ اشغالگری، تجاوز و طمع است و براسرائیل دولتی بر پای
کرد و آن را  (. امام صدر اسرائیل را تروریسم منطقه قلمداد می579ی: میالد 7009)الصدر، « است
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اسرائیل هرگز کند.  های سنگینی به کشورهای دیگر وارد می دانست که ضربه می ناامنیعامل 
بلکه آن را دفاع مشروع  ؛داند آمیز خود را برای دستیابی به هدف تروریسم نمی اقدامات خشونت

 (.5۱6: 5969فیرحی و طهیری، ) کند تلقی می

 سازی فرهنگی امام موسی صدر نظام

 تشکيل جلسات علمی -1

. ی لبنان فعالیت کردها ها و دانشگاه دبیرستان ،سال در مدارسامام موسی صدر قریب به بیست 
را برای جوانان لبنان توضیح گرای غرب  یفرهنگ مادّ پوچیِ ۀ خویشبا سخنان روشنگران ایشان
با منطقی جذاب  ،داد. سخنان امام موسی صدر که برگرفته از قرآن و مکتب اهل بیت)ع( بود می

تنها برای جوانان مسلمان و شیعه شیرین بود،  کشاند. کالم ایشان نه سوی خود می جوانان را به
 یگوو و گفت هندین جلسه مناظرکه طی چ طوری کرد؛ به جذب میهای دیگر را نیز  ها و فرقه گروه

شدند. نویسندگان معروف مسیحی مانند  شخصیت امام موسی صدر می ۀعلمی مجذوب و شیفت
این فرهنگ شیعه را که شما مطرح » حداد بارها به وی گفته بودند: جرج جرادق و شکراهلل

ین مسیحیت در این ن و د، االن دیگر اثری از مذهب تسندادند کنید، اگر همه مثل شما ارائه می می
)اباذری،  «مردم است ۀها قابل پذیرش برای هم ماند. این فرهنگ با این ویژگی کشور باقی نمی

5969 :57.) 

 عامل  تأسيس مدرسۀ صنعتی جبل -5

به یتیمان و محرومان اختصاص  ،این مدرسه که با هدف از بین بردن فقر و جهل ایجاد شده بود
مؤسسه قرار داشتند، کسانی بودند که در اثر تجاوزات اسرائیل  داشت. افرادی که زیر پوشش این

های مهم  در رشته . آنهاپدر و مادرشان را از دست داده بودند و بین یازده تا بیست سال سن داشتند
ز امکانات طور رایگان ا برق و... مشغول تحصیل بودند و به ،جوشکاری ،آهنگری ،فنی مثل نجاری
 شدند. های اجتماعی می وارد اجتماع و جذب فعالیت نیز عد از تحصیلب مند. این مؤسسه بهره

 بخشيدن به زنان و رسيدگی به آنها هویت -7

طور غیرمستقیم  وت زنان به حجاب و فرهنگ دینی بهاز دیگر اقدامات فرهنگی امام صدر دع
برَّ و احسان با شرکت در جمعیت خیر و رسیدگی به امور فقرا  کارهایدادن زنان در  بود. شرکت
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زنان به  گرویدنباعث  صورت گرفت و هایی بود که با دوراندیشی امام موسی صدر جمله فعالیتاز
حقیقت امام شد. دراز مسائلی مانند مُد و فسادهای اخالقی  گرفتن آنان فاصله مسائل معنوی و
 ایشان کرد. طور غیرمستقیم عمل می یر عقاید فکری و اعتقادی زنان بهتغی برایموسی صدر 

مانند  ،های آموزشی دوره سرپرست و بیالفتاه برای دختران فقیر  همچنین با تأسیس مدرسۀ بیت
های اجتماعی بتوانند امور زندگی خود را تأمین  برای آنها ایجاد کرد تا با کسب مهارت ، راخیاطی
ا گذراندن های پرستاری ایجاد کرد تا ب آموزشگاه هم مدرک دیپلم دارای برای دخترانِ .کنند
زنان لبنان به نیروی زن پرستار  و نیاز جامعۀها و مراکز پزشکی شوند  بیمارستان واردپرستاری  ۀدور

 (.555: 5969)اباذری،  برطرف شود

 سازی اجتماعی امام موسی صدر نظام

به خود را جمله مشکالتی بود که ذهن امام موسی صدر ۀ لبنان ازبیکاری و فقر در جامع ۀلئمس
لبنان دور کند، باید  ۀجامعچهرۀ هالکت و بدبختی را از نقش برای اینکه  ایشانکرده بود. مشغول 

 .جنگید میو با فقر نیز  کرد می برای پدیدۀ زشت بیکاری فکری اساسی

 االحسان تأسيس جمعيه البرّ و -1

های  رسیدگی به خانواده وظیفۀاین انجمن دارای کمیسیونی به نام کمیسیون خانواده بود که 
های مستمند و محروم را بررسی  خانواده ۀ. آنها وضعیت درآمد ساالنرا بر عهده داشتنیازمند 

رفع و فرزندان  در حد توان را هانیازهای آن محرومین های کمیسیون با شناسایی خانواده .کردند می
های الزم وارد میدان کار  کرد تا  با کسب مهارت نویسی می های صنعتی نام آنان را در هنرستان

ای از حقیقی  االحسان شناسایی متکدیان و گدایان حرفه البر و  های جمعیه شوند. از دیگر فعالیت
کردند و  ریزی می برنامهبرای گدایان حقیقی . کردند بود. آنها به وضعیت هر دو گروه رسیدگی می

 .(19: 5967صدر،) گرفتند برای آنها مستمری در نظر می

 داراالیتام ۀایجاد مؤسس -5

ایجاد سرپرست  برای نگهداری از کودکان و اطفال بی راامام موسی صدر مرکز داراالیتام 
 توجه وافری داشت. نیز در این مؤسسه به تعلیم و تربیت این کودکان کرد.
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 دارالعجزه ۀمؤسستأسيس  -7

های اجتماعی امام موسی صدر ایجاد مرکزی برای معلولین  از دیگر اقدامات و فعالیت
 ای نوع رسیدگیاز هیچ داد و در حد توان  درماندگان بود که آنها را تحت حمایت خود قرار می

 (.16: 5965اباذری،) کرد مضایقه نمی

 ایجاد مرکز درمانی -4

الطب بود.  ی درمانی به نام مدینهایجاد مرکز اعی امام موسی صدرز اقدامات اجتمیکی دیگر ا
درمانی با هدف رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان مردم محروم لبنان ایجاد  این مرکز پزشکی

مراکز درمانی در  .کرد رسانی می شده بود و در بسیاری از روستاها و شهرها به محرومین خدمت
 (.557: 5969اباذری، )بنان ایجاد شده بود بسیاری از شهرها و روستاهای ل

 اقدامات عمرانی -2

بیروت  جمله اقداماتی که امام موسی صدر برای آبادانی لبنان انجام داد، ایجاد راه سراسریاز 
 روی رودخانۀ لیطانی بودایجاد سد اقدام دیگر نیز صورت بزرگراه احداث شد.  به جنوب بود که به

 .(570 :5969ت )صدر، نی جنوب صورت گرفبا هدف عمران و آباداکه 

 نتيجه

را به خود جلب کرده است.  سازی در طول تاریخ همواره توجه متفکران بزرگ اسالمی تمدن
. به آن توجه بسیاری شده استکه  آید ی به حساب میدر عصر حاضر نیز از مباحث حائز اهمیت

 اند. نگاشته در این زمینهپردازی کرده و مطالبی  مباحث مذکور ایده دربارۀ متفکرانتعداد زیادی از 
که در تحوالت منطقه و جهان اثر  تاریخ معاصر ایران بود ۀترین حادث پیروزی انقالب اسالمی مهم

آنان  گر شدن دست چپاول غرب بر ایران و قطع ۀیافتن سلط  عظیم موجب پایان ۀگذاشت. این حماس
جدید حیات اسالم و تحرک اسالم سیاسی، بیداری ت عامل. انقالب اسالمی شداز این کشور 

. امام موسی صدر نیز تحت تأثیر آثار انقالب اسالمی و دبوبخش   های آزادی اسالمی و جنبش
در قالب نظام سیاسی، را ساز  های تمدن آن توانست در کشور لبنان اندیشه های تمدنیِ اندیشه

لبنان، ایجاد  ۀتأسیس مجلس اعالی شیع. امام موسی صدر با تدوین کندفرهنگی و اجتماعی 
سازی سیاسی در لبنان شد.  های اسرائیل موفق به نظام کردن توطئه این کشور و خنثیوحدت در 
یدن به شرایط زنان به ایجاد بخشس و بهبودتأسیس مدار ،تشکیل جلسات علمی ۀزمیناقدامات او در
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بنان را نیز در قالب سازی اجتماعی ل امنان کمک کرد. امام موسی صدر نظسازی فرهنگی در لب نظام
کز درمانی و اقدامات عمرانی برنامه اایجاد مر ،داراالیتام ۀمؤسس ،و االحسان البرَّ تأسیس جمعیه

ریزی کرد. این اقدامات روشنگرانه و چشمگیر با الگو برداری از انقالب اسالمی باعث شد کشور 
از جایگاه واالیی  آنست پیدا کند و شیعیان های ارزشمندی در سطح منطقه د لبنان به موفقیت

 مند شوند. بهره

 عمناب

 ها کتاب
  ،طبقات اعالم الشیعه و هو نقباء البشر فی القرن الرابع  :تا( محمدحسن )بیآقابزرگ تهرانی

 .للنشر دار المرتضیچ اول، مشهد:  عشر،

 مجمع جهانی  :تهرانچ اول، ، امام موسی صدر سروش وحدت :(5969) اباذری، عبدالرحیم
 .تقریب مذاهب اسالمی

 ( 5965ــــــــــــــــــــــ):  ،ۀانتشارات جوان :تهرانچ اول، امام موسی صدر امید محرومان 
 .رشد

 مرکز بیروتچ اول، الشیعه علی المفترق،  (:میالدی 5399) نجیب ،الدین عبدالناصرجمال :
 .النشر االمام موسی الصدر

 قلم انتشارات :تهرانچ اول، چمران،  لبنان به روایت صدر و :(599۱) حجتی کرمانی، علی. 
 فرهنگی  ۀمؤسس :تهران، چ اول، امام موسی صدر ۀیادنام :(5966) هادیخسروشاهی، سید

 .تحقیقاتی امام موسی صدر
 ( 5995دوانی، علی:) مطهر انتشارات :تهران چ اول اهلل بروجردی، زندگی آیت. 
 چ اول،  نقالب اسالمی و احیای هویت دینی شیعیان جهان،ا :(5969) داود ،زاده سلیمانی

 .مرکز اسناد اسالمی :تهران
 تهران: گروه مترجمان، چ چهارم، ادیان در خدمت انسانی،  :(5969) صدر، امام موسی

 تحقیقاتی امام موسی صدر. -مؤسسه فرهنگی
 ( 5967صدر، امام موسی): چ چهارم، علی حجتی کرمانی، ۀبه اهتمام و ترجمنی،  و نای 

 .رهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدرمؤسسه ف :تهران
 بیروت:  چ دوم، حوارات صحیفۀ تأسیساً لمجتمع مقاوم، :میالدی( 7009) الصدر، موسی

 مرکز االمام موسی الصدر.
 ( 7000ضاهر، یعقوب )دار بالل :بیروت مسیره االمام السید موسی الصدر،: میالدی. 
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  چ زندگی و مبارزات امام موسی صدر و سیدمحمدباقر صدر،  :(5916) اردبیلی، علیعلمی
 .امامت انتشارات :مشهداول، 

  انتشارات دفتر  مرکز :قمچ اول،عزت شیعه، : (5999و رنجبر کرمانی )کمالیان، محسن
 .تبلیغات اسالمی

 (5993مرکز بررسی اسناد تاریخی :)مرکز بررسی هران: ک، تیاران امام به روایت اسناد ساوا
 ریخی وزارت اطالعات.اسناد تا
 

  رات وزارت سازمان چاپ و انتشا :تهران صحیفۀ نور، :(5990) اهلل خمینی، سیدروح موسوی
 .فرهنگ و ارشاد اسالمی

 مقاالت

 سیاست » (،5963) حسین آجررلو ،اهلل حاج زرگر باشی اظم، سیدروحکسجادپور، سیدمحمد
، 7 الروابط خارجی، س ۀفصلنام ،«سازی در اراضی شمالی طلبی شهرک جغرافیایی و توسعه

 .5۱9 -555ص ص، 7مارۀ ش
  ،هفت آسمان،  ،«تقریب مذاهب اسالمی گامی به پیش»(، 5993حمیدرضا )شریعتمداری

 .59۱ -573، صص 9 مارۀش
 های موجود یخچه و رهیافتتروریسم، تعریف، تار»(، 5969صمد ) ،فیرحی، داود و طهیری

 .599-5۱1، صص 9مارۀ ، ش96 ۀسیاست، دور ، فصلنامه«در تحلیل پدیدۀ تروریسم
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کنندگان ده تأمین یتوانمند یابيالگوی ارز

گروه کاالی راهبردی صنعت نفت؛ الگويی برای 

 سازی پیوست فناوری مناقصات پیاده

 7الدین یزدینجم

 2علی ملکی

 چکيده

در ستاد اقتصاد مقاومتی در گرفته  صورت یکارها نیتر از مهمتصویب پيوست فناوری یکی 
 ی،فناور وستيپ .است توسعهدر دست  زيآن ن ییاجرا نامۀنیيکه آ بوده است های اخيرسال

ه است که شد ليو تحل یبررس 9،ساخت داخل یها سياست اتيبر ادب یتاکنون عمدتاً مبتن
الگوی  و نوآوری. یتجارت و اقتصاد است تا فناور هایمرتبط با حوزه های آنیرگيجهت شتريب

کنندگان در پروژۀ ساخت داخل ده گروه کاالی یافته برای ارزیابی توانمندی تأمين جدیداً توسعه
توجهی دارد که شایستۀ بررسی و تحليل بيشتر و کاربرد آن راهبردی صنعت نفت مزایای قابل

کردن همزمان هر سه بعد  های دیگر است. از جمله مزایای مترتب بر این الگو لحاظحوزهدر 
گران است که هر کدام در هر دو بُعد های فناورانه، ساخت و سازمانی )عمومی( مناقصهتوانمندی

د شوند. امکان ارزیابی این ابعابالقوه )تعهد آتی( و بالفعل )سابقه( بررسی و با یکدیگر ترکيب می
و  MRLشدۀ  های شناختههای محصوالت پيچيده براساس الگوبرای تمامی اجزاء و فناوری

TRL .و پيونددهی ارگانيک آن با نظام بازپرداخت از دیگر مزایای آن است 
                                                           

ذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشجوی . نویسندۀ مسئول: پژوهشگر پژوهشکدۀ سياستگ 7
 najmoddin.yazdi@sharif.eduدکتری سياستگذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 

مقام پژوهشکدۀ سياستگذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی  . عضو هيئت علمی )استادیار( و قائم 2
 a.maleki@sharif.eduشریف؛ 
9. Local content policies (LCPs) 
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، ساخت داخل، تدارکات دولتی، ارزیابی توانمندی صنعت نفتپيوست فناوری، : هاکليدواژه
 هفناورانه بنگا

 

 مقدمه

و تالش  یفناور وستیپ یساز ادهیکشور در پ ۀتجرب نخستین ،صنعت نفت ییکاال ده گروه
 ازیمورد ن ۀفناوران یو ساخت داخل محصوالت راهبرد یساز یو بوم یقیحق یانتقال فناور یبرا

اقتصاد  یستاد فرمانده بیبه تصو راًیکه اخ یفناور وستیاز پ ییتالش اجرا نیکشور است. البته ا
 یساخت داخل کاالها راستایو از قبل از آن در  یطور مواز به ؛شروع نشده است ،دهیرس یاومتمق

از  ینو و ارزشمند ۀتجرب نیاست چن یضرور ،رو نی. از ابودصنعت نفت آغاز شده  یراهبرد
 یو با مبان تر یعلم ریمس یتا در ط ردیقرار بگ (کیآکادمعلمی ) یها همان ابتدا موضوع پژوهش

بر تجارب و  یتا کشور مبتن دشو یسبب م ای یعلم کردیرو نیشود. چن بالدن تر یقو ینظر
ساخت داخل،  ،یموضوع مربوط به انتقال فناور اتیدر ادب آمده دست به یها پردازی مفهوم

 یثر و واقعؤدر آنها مشارکت م یابیکاربرد ارز ،زیو ن ینوآوری و فناور استیس ،تدارکات دولتی
 مند شوند. از آثار آن بهره یجهان یعلم ۀداشته باشد و جامع
کنندگان ارائه شرحی مختصر از ادبیات ارزیابی توانمندی فناورانۀ تأمینابتدا  در این مقاله،

 یصنعت نفت معرف ییده گروه کاالی و بررس یفناور وستیو مفهوم پ خچهیارشود. سپس ت می
 برای ییدر مناقصات ده گروه کاالرفته  کار هب یابیارز یارهایو مع ها وهیشه، . در ادامدشو یم

)الزامات  یالتزام آنها به الزامات انتقال فناور تیش وضعیپا زیگران و ن و انتخاب مناقصه یابیارز
 یابیقسمت شامل ارز نی. اآید میقراردادها  یاجرا ریمس یقراردادها( در ط یفناور وستیپ

 ینقشه راه انتقال فناور یابیآنها، ارز یآت ۀبالقو یتوانمند یابیگران، ارز مناقصه یفعل یتوانمند
قرارداد  ۀو در زمان خاتم ریمس ینقشه راه در ط یساز ادهیپ یابیارز گران، مناقصه وسیلۀ به یشنهادیپ

 تیماهبه  باتوجه موضوع این مقاله. است( یابیکاررفته )فراارز هب یها یابیاز ارز یابیارز تینها و در
موضوع  اتیدبدر ا یچندان ۀ، سابقاست  یکشور و ابتکار یبوم یازهاین بر یمبتن اینکه و آن یداخل
برای تعریف مطالعۀ موردی  یداخل یها و تالش میمفاه نیا تیماه نییچراکه هدف تب ؛ندارند

 پیش روست.

 ی در تدارکات دولت کنندگانتأمين یها یتوانمند یابیارز مرور ادبيات

های مختلفی از قبیل همپایی فناورانه، سیاست صنعتی، ها در ادبیاتتوانمندسازی بنگاه
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های فناورانه بررسی شده و توسعه یافته است. در  تدارکات دولتی نوآوری و ارزیابی توانمندی
های همپایی ها و موفقیتادبیات همپایی، توانمندسازی، مکمل تقاضای داخل در تبیین شکست

ها دارای توانمندی تولید ض پنهان این است که بنگاهفناورانه است. در رویکرد شکست بازار، مفرو
: 7056)لی و مالربا، شود وجو می ها جستو نوآوری هستند و بنابراین، منبع شکست، بیرون از بنگاه

های ها سطوح پایینی از توانمندی، بخصوص توانمندی؛ اما در کشورهای در حال توسعه، بنگاه(1
ها شود. مفهوم شکست توانمندی بنگاهست توانمندی نامیده میاصطالح شک فناورانه دارند که به

-سازی منابع موجود بنگاهدنبال بهینه تمایز آشکاری با مفروضات اقتصاد نئوکالسیک دارد که به

کند. در این دیدگاه از همپایی، کشورها و های الزم فرض میها را حائز توانمندیهاست و بنگاه
ها هرکدام مسیر توانمندسازی و یادگیری مخصوص به خود را دارند که بسیار فراتر از صرف بنگاه

 .(3: 7056)لی و مالربا، تقلید از پیشگامان خواهد بود 
-روی می -عبارتی نظام نوآوری یا به -ها در یک نظام یادگیریتوانمندسازی و یادگیری بنگاه

های نهادی یکتا و پیوند میان آنها تشکیل شده مینهدهد که از مجموعۀ متنوعی از بازیگران و ز
اینکه همپایی را اساساً توانمندسازی و خلق نظام و نهادهای یادگیری بدانیم، اهمیت  ،است. در واقع
توانمندسازی و یادگیری در کنار دسترسی به دانش (. 9: 7056)لی و مالربا، دهد آن را نشان می

های نوآوری ی ماهر، عامل مشترک همپایی میان انواع نظامفنی خارجی و تأمین نیروی انسان
کنندگان داخلی تأمین.  مفاهیم ظرفیت جذب (70: 7056)لی و مالربا، شده  )یادگیری( بخشی یاد
( و چرخه 5339؛ تیس و همکاران، 7057های پویا )تیس، (، توانمندی5363)کوهن و لوینتهال، 

-های سازمانی در طول زمان میتوانمندی که به تکامل( 7009عمر توانمندی )هلفت و پتراس، 

پردازد، مفاهیمی بنیادین هستند که در درک نقش توانمندسازی در همپایی اهمیت دارند. دیدگاه 
خوبی در ادبیات توسعه یافته است. در این  ای به توانمندسازی در طی فرایند همپایی نیز بهمرحله

( به مرحلۀ ساخت مبتنی بر طراحی OEMات اصلی )دیدگاه، گذار از مرحلۀ ساخت تجهیز
(ODM( و سپس به مرحلۀ ساخت با برند اصلی )OBMنمایانگر مسیری است که بنگاه ) ها در

. (6: 7056)لی و مالربا، کنند های ساخت و تولید طی فریندهای همپایی طی میتوسعۀ توانمندی
ها در سه مرحلۀ توسعۀ توانمندی بنگاهویوتی در دیدگاهی دیگر، تولید، بهبود و نوآوری را 

البته ادبیات همپایی بعضاً میان انواع متعدد  (.919: 7007)ویوتی، داند کشورهای در حال توسعه می
-سازی سیستمها ساخت، تولید، طراحی، یکپارچهشود؛ از قبیل توانمندیها تمایز قائل میتوانمندی

اما سنجش (؛ 963: 705۱برای مثال؛ کیامهر و همکاران، )ها، راهبردی، پروژه، مهندسی و سازمانی 
های فناورانه و نوآورانه برای خود ادبیات مجزایی دارد. یکی از کارهای گیری توانمندیو اندازه

های فناورانه را ( است که توانمندی7009پژوهشی اخیر در این ادبیات، مقالۀ راش و همکاران )
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های اساسی، یادگیری، وجو، پیوندها، شایستگی آگاهی، جستمقیاس کارکردی شامل 3 برحسب
دهی اند. ابزار مذکور که براساس خودگزارشسازی اکتساب و انتخاب نگاشت کردهراهبرد، پیاده

ها ارائه های فناورانه بنگاهمانند از توانمندی شود، پروفایلی عنکبوتیها تکمیل مییا پیمایش بنگاه
 (.775: 7009، )راش و همکاراندهد می

بحث  ترشیکه پ یفناور یتدارکات دولت یعنی ،آن نیشیو نسل پ ینوآور یتدارکات دولت
سطح متوسط تدارکات  ایکالن  یها استیچند س باشند. هر یابیموضوع ارز توانند یشدند، هر دو م

 ای یفناور یدر تدارکات دولت است،یس یابیفارغ از ارز .باشند یابیموضوع ارز توانند یهم م یدولت
 یاقدامات، مناقصات و تدارکات دولت یابیارز یکی ؛تصور است قابل یابیدو نوع ارز زین ینوآور
 ییو کارا یاثربخش یکه هدف آن بررس ،یو نوآور یفناور یارتقا یگرفته در راستا صورت

ناقصات در داخل م یابیارز یها دوم، کاربرد روش ؛راستاست نیدر ا ییاجرا یها اقدامات و برنامه
 نیها. از ا خود مناقصات و برنامه یابی/ فناورانه است و نه ارزینوآور یتدارکات دولت یها و برنامه

ها و اقدامات  هنوز برنامه نکهیچه ا ؛ردیگ یم یدوم جا ۀدر دست یشنهادیمنظر، پژوهش پ
آنها  عملکردو  جینتا یابیراه هستند و ارز یصنعت نفت در ابتدا ییگرفته در ده گروه کاال صورت
و  یمورد ۀمطالع های پژوهششاهد  ینوآور یتدارکات دولت یابی. در ارزستیممکن ن

(، ادلر 7000و همکاران ) ستیبه ادکوئ توان یم ها پژوهش نیا ۀ. از جملمیهست یاندک یستمیرسیغ
د که در قالب کر( اشاره 7003اروپا ) ونیسی( و کم7009(، لمبر و همکاران )7009و همکاران )

)برای مثال؛ ادلر  اند بوده ستمیبر عملکرد س تیعوامل موفق یبررس ای یانفراد یچندمورد العاتمط
؛ لمبر و همکاران، 7003؛ کمیسیون اروپا، 7000؛ ادکوئیست و همکاران، 7009و همکاران، 

 چیه ،نگارنده یجوو حسب جست ینوآور یدر تدارکات دولت یابیاما در کاربرد ارز ؛(7009
 زیو ن ها پژوهش نیمطرح در ا یابیارز های  پرسشتاکنون صورت نگرفته است. از جمله  پژوهشی
ند ا عبارت ینوآور یتدارکات دولت یابیخصوص ارزدر 5«ااروپ شرویپ یازارهاب»مطرح  ۀدر پروژ

 از: 
 اند؟ افتهی یشتریب یآگاه یندایفر یها یاز منافع مترتب بر نوآور دارانیخر ایآ •
تنوع قرارداد،  ،ی)شامل مباحث مال اند افتهی رییتوجه تغ طور قابل متن قراردادها به ایآ •

 (؟دیجد یبا استانداردها وندیمحصول مد نظر و پ یمشخصات کارکرد
محصول بوده  ۀبه انداز زیدر بخش خدمات ن ینوآور یتوجه به تدارکات دولت ایآ •
 است؟
و هماهنگ  عیمشابه خود را تجم یدهاید خران مختلف توانسته یدولت یها دستگاه ایآ •

                                                           
7. Lead Market Initiative (LMI) 
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 ند؟کن
اند؟ نقش آنها در  در مناقصات برنده شده شیاز پ شتریکوچک و متوسط ب یها بنگاه ایآ •
 داشته است؟ یمثبت رییتأمین برندگان مناقصات تغ ۀریزنج

 شیب یمناقصات دولت قیشده از طر یداریروز در محصوالت خر به یها یسهم فناور ایآ •
 .(50: 7057)ادلر و همکاران،  بوده است؟ شیاز پ

 صنعت نفت یراهبرد یو ده گروه کاال یفناور وستيپ

 وستیپ یۀاست توجه به ته یریگ که در کشور در حال شکل یمثبت یکردهایاز رو یکی
 وستیپ ،یطیمح ستیز وستیکه مشابه آن در پ است یو خارج یمهم داخل یدر قراردادها یفناور
موارد  یطرح در موضوع مورد بحث دارا نیمطرح بوده است. ا نیشیپ یها و ... در سال یفرهنگ
 حیترج ۀدر قرارداد، نحو ینفت ۀدر بوم منطق ها رساختیز ۀدن توسعکر لحاظ ۀوهمچون نح یمثبت

 ،یداخل یمشارکت نهادها ۀدر قرارداد، نحو یداخل یرویکردن اشتغال ن لحاظ ۀنحو ،یرانیشرکت ا
 راتیخ أکه در زمان اجرا منش است در قرارداد بوده یاستفاده از توان داخل زانیکردن م ظلحا ۀنحو

 .دشخواهد  یاوانو برکات فر
است  یفناور ۀتقاضامحور توسع یها سیاست نیتر ییو اجرا نیتر از مهم یکی یفناور وستیپ

 یقیساخت داخل و انتقال حق ،یساز یجمله بوم از یتحقق اهداف اقتصاد مقاومت یکه در راستا
از راهبرد کالن  5۱شمارۀ  یتحقق اقدام مل یدر راستا یفناور وستیپ دنبال شده است. یفناور
. مشخصاً هدف از تصویب پیوست شده است بیو تصو جادیکشور ا یجامع علم نقشه سوم

 تیریو الزام مد یداخل فناورانه یها توانمندی یارتقا ،یفناور یریادگیاز انتقال و  تیحمافناوری 
و  یصنعت ،یتجار یها و قراردادها در توافقنامه یفناور وستیپ نیبه تدو های دولتیسازمان
 است. یخدمات

 یالملل نیب یدر قراردادها یداخل یها توانمندی ۀو توسع یفناور وستیپ ۀنام نظام»با متن  مطابق
موارد  د،یرس یاقتصاد مقاومت یماندهستاد فر بیبه تصو 5931که در سال  «یمهم مل یها و طرح

 موضوع یخواسته شده است تا در مفاد قراردادها ییاجرا یها از دستگاه پروژه طیحسب شرا ریز
 د:شونامه منظور  نظام نیا

 یو خارج یرانیا یها شرکت نیب یبا همکار یرانیا یها انجام کار به شرکت یواگذار •
 محصول(/  طرح تیریو مد ی)انتقال دانش طراح

دانش  یطرح و ارتقا یدر اجرا یرانیمتخصص ا یمنابع انسان یریکارگ هحداکثر ب •
 یانسان یرویو مهارت ن یتخصص
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آنها  یپروژه و اجرا ازیو حداکثر تأمین مواد مورد ن یداخل یها به شرکت یانتقال فناور •
 از داخل کشور

 یبردار و بهره ینگهدار ر،یتعم یانتقال فناور •
 یها و ورود شرکت یو خارج یداخل یشرکت مجر یبودن همکار محور صادرات •

 یخارج یها شرکت یالملل نیتأمین ب ۀریبه زنج یرانیا
 انیبن دانش ینیکارآفر ۀتوسع یها تیمشارکت در فعال •
 انیبن دانش یها مجوز و شرکت یدارا یپژوهش ،یمشترک با مراکز علم ۀو توسع قیتحق •
 یداخل

و  یمقررات یابزارها ،ییاجرا یها روش یاند نسبت به طراح ها مکلف شده دستگاه ،نیهمچن
 برای صالح یبه مراجع ذ شنهادیپ ۀارائ ایو مقررات )و  نیدر چارچوب قوان ازیمورد ن یها مشوق
 یهمکار یقراردادها یبرا ژهیو به یفناور وستیپ ۀنام شدن اهداف نظام نهینهاد با هدف( بیتصو
قرارداد، جزء  یفناور وستیاساس، پ نی. بر اندکنقرارداد اقدام  طیمتناسب با نوع و شرا ،یلالمل نیب

 یۀرا در کل وستیپ نیند اا موظف ییاجرا یها و دستگاه شود یقرارداد محسوب م ناپذیر جدایی
طرح/  یو اقتصاد یمستندات فن ریو همراه با سا هینامه ته نظام نی( ا7ماده ) یها ها/ پروژه طرح
موظف به نظارت بر  ییمقام دستگاه اجرا نی. باالترندکنکننده ارائه  بیتصو یبه نهادها وژهپر

 .استنامه  نظام نی( ا7موضوع ماده ) یاز قراردادها کیهر  یمزبور برا وستیپ یحسن اجرا
کشور در  ۀاز تجرب ا،یعالوه بر استفاده از تجارب دن است شده یمذکور سع ۀنام نظام نیتدو در
راستا  نیاستفاده شود. در ا زین ،قانون حداکثر استفاده از توان داخل رینظ ،و مقررات نیقوان ۀحوز
موضوع  یابند مربوط به مفاد قرارداده نیاول ؛ همچنین،مشخص شدند دار تیاولو عیها و صنا حوزه

و  یرانیا یها شرکت نیب یهمکار ای یرانیا یها انجام کار به شرکت ینامه، به واگذار نظام نیا
 یها با شرکت یرا در همکار یداخل یها شرکت یزن قدرت چانه ،بند نیاشاره دارد. ا یخارج

 صصمتخ یمنابع انسان یریکارگ همورد، حداکثر ب نیخواهد داد. عالوه بر ا شیافزا یالملل نیب
به  یانتقال فناور ،یانسان یرویو مهارت ن یدانش تخصص یطرح و ارتقا یدر اجرا یرانیا

آنها از داخل کشور، انتقال  یپروژه و اجرا ازیو حداکثر تأمین مواد مورد ن یداخل یها شرکت
و  یداخل یشرکت مجر یبودن همکار محور صادرات ،یبردار و بهره ینگهدار ر،یتعم یفناور
مشارکت در  ،یخارج یها المللی شرکت نیتأمین ب ۀریبه زنج یرانیا یها شرکت رودو و یخارج
 یپژوهش ،یمشترک با مراکز علم ۀو توسع پژوهشو  انیبن دانش ینیکارآفر ۀتوسع یها تیفعال
قراردادها  یفناور وستیدر پ دیهستند که با یابعاد یداخل انیبن دانش یها مجوز و شرکت یدارا
 .دشون فیتکل نییتع
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از  یسال از اکتشاف و استخراج نفت در کشور، هنوز بخش صدکیاز  شیبا وجود گذشت ب
و  هیمرزها ته رونیو از ب شود یصنعت نفت در داخل کشور ساخته نم یمهم و راهبرد یازهاین

صنعت نفت با نگاه  یراهبرد زاتیشود. موضوع ساخت داخل ده قلم کاال و تجه یتأمین م
از  ییبر رها یآغاز دیساخت در داخل کشور را با یبا قدرت طراح وکاال  دیتول انیبن دانش
 ریناپذ حرکت بالنده و توقف نیاست ا یهیدانست. بد یخارج داتیبه تولصنعت نفت  یوابستگ

 یاز موارد یکیصنعت نفت  ییصنعت نفت را پوشش خواهد داد. طرح ده گروه کاال ۀتمام گستر
دن بعد کر مناقصات و اضافه یو در بستر قانون جار زاردر مقابل با یفناور استیاست که با س

 .دکن ییخواسته را اجرا نیتوانسته است ا نهیو هز متیق -تیفیک یبه ابعاد جار یفناور
 یدر مناقصات و انتقال فناور یفناور وستیبا مفهوم پ ،سو کیصنعت نفت از  ییگروه کاال ده
تقاضا و استفاده از تدارکات دولتی  کیتحر استیبا مفهوم س یی،تنگاتنگ است و از سو وندیدر پ

 یدر حال نینظام نوآوری( در ارتباط است. ا یطرف تقاضافناورانه ) یها نوآوری یارتقا با هدف
 ۀمتوجه سمت عرض ،یو بخش یکشور در سطح مل یفناور ۀتوسع یها سیاست ۀعمد کهاست 
 ریاخ یها در سال یتقاضا فقدان بزرگ کیثر در جهت تحرؤم استیبوده است و نبود س یفناور

 یمتعدد برا یابزارها انیقابل استفاده از م یاز ابزارها یکیبوده است. البته تدارکات دولتی تنها 
 کیتحر استیثر سؤطرح مصداق م نیطرف تقاضا در نظام نوآوری است. ا تیو تقو کیتحر

را  یراهبرد زاتیتجه یگذاشتن بازار، فناوراریبا دراخت کند یباشد که تالش م تواند یتقاضا م
 .کند یو بوم هدتوسعه د
مربوطه از خارج از  یصنعت نفت و انتقال فناور ییساخت داخل ده گروه کاال ۀپروژ تیمسئول

 یمعاونت پژوهش و فناور ۀابعاد آن بر عهد عیدر جم یتوانمند داخل یخصوص یها کشور به بنگاه
 ریراستا وز نینفت قرار گرفته است. در ا یکاال یۀساخت و ته یبانیپشت تیریوزارت نفت و مد

مورد  یگروه کاال 50رساندن ساخت  جهینت و به یریگیپ یرا برا یارگروهک لیتشک دستورنفت، 
 نیا سیوزارت نفت را رئ یمحمدرضا مقدم، معاون پژوهش و فناور وصنعت نفت صادر  ازین

 ران،ینفت ا یاز شرکت مل یندگانینفت، نما ریدستور وز یر مبنابکرد.  نییکارگروه تع
نفت  یکاال یۀساخت و ته یبانیوزارت نفت حسب مورد، شرکت پشت یاصل گرید یها شرکت

کارگروه هستند. البته دعوت از  نیا یازجمله اعضا ،ریامانپور، مشاور وز یتهران و محمدتق
 ریمعاون وز صیکارگروه به تشخ های سهنظرات آنها در جل دنیشن ینظر برا کارشناسان صاحب

 یتمام ،یو حقوق ینکات قانون یۀکل طیشرا نیع است. در امان دونب ینفت در امور پژوهش و فناور
انعقاد قرارداد بر  تینهادرها و  سازندگان برتر در پروژه نییانجام مناقصه، تع برایالزم  یها نهیزم
ها، شروط  پرداخت ۀمتن قراردادها، مبلغ هر قرارداد، نحو دأییکارگروه خواهد بود. ت نیا ۀعهد
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موضوع هر  یحجم کاال .کارگروه مربوطه برسد دأیید به تیبا نیو تضام حاتیضمن عقد و ترج
با  کیو در تبادل نظر نزد یاصل یها درخواست شرکت یۀبر پا یعیطور طب هآن ب تیفیقرارداد و ک

( ییکاال یاستانداردها یالزم )برقرار یها شیآزما ینیب شیشود. پ یم ییآنها در کارگروه نها
و  یابیارز تیمناسب محصول و در نها تیفیک زا یافتننانیاطم یبرا یدانیو م یکارگاه
و ساخت  یفناور یانتقال و ارتقا یها کردن طرح یاتیعقد قرارداد و عمل یبرا یینها یریگ میتصم
 کارگروه قرار دارد.  نیا اراتیاخت ۀشده در حوز ادی زاتیتجه انیبن دانش

صنعت نفت همسو با  ازیمورد ن یها یفناور یساز یاز تجار تیاست دستورالعمل حما یگفتن
 یمیبخش نفت، گاز و پتروش یها و سیاست یاقتصاد مقاومت یها شامل سیاست یاسناد باالدست

نفت و گاز،  ۀکشور در حوز ۀسال 70انداز  اهداف سند چشم ،یمقام معظم رهبر یاز سو یابالغ
ها و  از شرکت تیقانون حما ییاجرا ۀنام نییوزارت نفت، آ اراتیو اخت فیااز قانون وظ یبخش
 ف،یتعر» ۀنام نییآ ،نیو اختراعات و همچن ها نوآوری یساز یو تجار انیبن سسات دانشؤم

 ،نیشده است. همچن نیتدو «وزارت نفت یپژوهش و فناور یها اجرا و نظارت بر پروژه ب،یتصو
 یامر در نهادها انیصنعت نفت، متول ییگروه کاال 55طرح  یساز ادهیو پ یموفق طراح ۀتجرب

 ؛ندکنفعال  گرید یها الگو را در بخش نیده است که اکر بیمختلف خارج از صنعت نفت را ترغ
 ،یجمهور  استیر یو فناور یو معاونت علم یانقالب فرهنگ یعال یدر شورا ،مثال رایب

در دست  گرید عیدر صناآن  یو تسر میو تعم روش نیا یساز یاقتباس و بوم برای ییها برنامه
 .است یریگیپ

 وستیپ یۀاست توجه به ته یریگ که در کشور در حال شکل یمثبت یکردهایاز رو یکی
 وستیپ ،یطیمح ستیز وستیکه مشابه آن در پ است یو خارج یمهم داخل یدر قراردادها یفناور
موارد  یطرح در موضوع مورد بحث دارا نیمطرح بوده است. ا نیشیپ یها و ... در سال یفرهنگ
 حیترج ۀدر قرارداد، نحو ینفت ۀدر بوم منطق ها رساختیز ۀکردن توسع لحاظ ۀونح ،همچون یمثبت

 ،یداخل یمشارکت نهادها ۀدر قرارداد، نحو یداخل یرویکردن اشتغال ن لحاظ ۀنحو ،یرانیشرکت ا
 راتیخ أکه در زمان اجرا منش است در قرارداد بوده یاستفاده از توان داخل زانیکردن م لحاظ ۀنحو

 .دشخواهد  یاوانو برکات فر

 اند دهیوزارت مربوطه رس بیصنعت نفت که به تصو ازیمورد ن ییکاال ۀگروه خانواد ده

 ند از:ا عبارت

 یچاه درون یلیتکم ۀرشت زاتیو تجه یسرچاه زاتیساخت تجه ۀپروژ •
 یچاه درون و سر یها ساخت پمپ ۀپروژ •
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 یریگ الماسه، مغزه ،یا صخرهی شامل حفار یها ساخت انواع مته ۀپروژ •
 یجانب زاتیو تجه یمنیا ،یکنترل یرهایساخت انواع ش ۀپروژ •
 ها ساخت انواع لوله ۀپروژ •
 ریانفجار و دور متغ ضد یساخت الکتروموتورها ۀپروژ •
 از مرکز زیها شامل گر پمپکمپرسور،  ن،یتوربهمانند دوّار  یها نیساخت ماش ۀپروژ •
 یبرودتی ازجمله فوالدها یاژیآل یساخت انواع فوالدها ۀپروژ •
 یدر حفار یریگ اندازه یساخت ابزارها ۀپروژ •
 هوشمند یها گیساخت پ ۀپروژ •

 نکنندگاتأمين یتوانمند یابیالگوی ارز

 ۀنیمتحده در زم االتیخصوص ا کشورها به ییو فضا ینظام یها با توجه به تجارب سازمان
 TRL andو ساخت ) یفناور یسطوح آمادگ میبر مفاه یمبتن یفناور دیمحصوالت جد ۀتوسع

MRLاعتقادند که  نیتدارکات دولتی نوآوری و فناورانه بر ا ۀها قبل، پژوهشگران حوز ( از دهه
بهره برد  یورانتقال فنا ایفناورانه و  یها آنها حداقل در نوآوری یها الگو واز تجارب  توان یم

 ۀوزارت نفت با مطالع یاساس معاونت پژوهش و فناور نی(. بر ا7051و همکاران،  ستی)ادکوئ
 یسطوح فناور یآمادگ یریکارگ هب ریو مقبول نظ نینو یها د تا روشکرصنعت تالش  طیشرا
(TRLو روش اندازه ) یآمادگ یریگ ( ساختMRLو روش ،) یآمادگ رینظ یالزم و ابداع یها 

صنعت نفت استفاده  یی( را در تحقق اهداف ساخت داخل ده گروه کاالCRLسازمان ) یعموم
 اند افتهیمجزا توسعه  ۀال در قالب سه پرسشنامؤس 100به  کیمجموعاً نزد ،سه بعد فوق ید. براکن

( صورت یابیارز یتخصص گروهمستقل ) -توسط ثالث یابیارز ایو  یابیکه به دو صورت خودارز
صورت که  نیبد ؛باشند ینیشیو پ ینیاز هر دو نوع پس توانند یم ها یابیارز نیا ،نی. همچنندریپذ یم

ارائه دهند.  کینزد ۀندیاز آ یاحتمال یبرآورد نکهیا ای ،باشند افتهی موجود و تحقق تیناظر بر وضع
و  یخارج ،یطرف داخل لیدر مناقصه از قب ریدرگ یها طرف یعمدتاً از تمام ها یابیارز نیا

 میطور مستق اگر به یحت ؛رندیگ یکننده در مناقصات صورت م شرکت یها ومیکنسرس یاعضا
 تیتأمین برنده مناقصه حائز اهم ایشراکت  قیاز طر هیطور ثانو نباشند و به ییطرف قرارداد نها

در  زیگر ن مناقصه کیتأمین  ۀریکل زنج یابیکه ارز دیاب یم تیاهم  جا بدان اموضوع ت نیباشند. ا
 یطرف تقاضا کیهمزمان با تحر دهد ینشان م ای یابیعمق ارز نیمطرح بوده است. چن یموارد
فناورانه/  یها / نوآوری و توانمندییجذب فناور یها تیظرف یتا حد مناسب توان یم ،یفناور

 یجامع دید و از آنها دکر ی( را بررسزیو سازندگان تجه کنندگان نوآورانه طرف عرضه )تأمین
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تدارکات دولتی  ۀنیدر زم ایروز دن یها جمله نقاط مغفول پروژه از یکردیرو نیست آورد. چند هب
 7057؛ ادلر و همکاران، 7051و همکاران،  ستیآنهاست )ادکوئ یها از چالش یکینوآوری و 
 (. 7059 ئو،یالف، ادلر و 

و شکل  ازهایبا توجه به ن ییمختلف ده گروه کاال یها پروژه یها یابیارز نکهیوجود ا با
 ای یانتقال فناور یبرا یو داخل یطرف خارج یثر از الگوی همکارأو مت ها یمناقصات و همکار

اما در  ؛دارند گریکدیبا  ییها تفاوت یابیدر قرارداد از منظر ارز یحضور طرف خارج ثر از عدمأمت
 یقراردادها یمناقصات و نظارت بر اجرا ندایگرفته در فر صورت یها یابیارز توان یم وعمجم

 د:کر یبند میو ساخت داخل را به چهار دسته تقس یانتقال فناور
 گران مناقصه یفعل یتوانمند یابیارز •
 گران مناقصه یآت ۀبالقو یتوانمند یابیارز •
 گران مناقصه ینقشه راه انتقال فناور یابیارز •
 مناقصه ۀدنقشه راه توسط برن یساز ادهیپ یابیارز •
. دشو یم نییبه آنها تب ازیو ن زاتیو تما ندشو یم یمعرف  فوق در ادامه یابیکدام از چهار ارزهر
 یابیچهار ارز نیا یابیکه در آن به ارز کند یم دایپ تیموضوع یابیمبحث فراارز تیدر نها
 .شود یصنعت نفت پرداخته م یراهبرد ییمختلف ده گروه کاال یها گرفته در پروژه صورت
با  یکارشناس یابیو انجام ارز یکیزیبر حضور ف یمبتن د،یفناورانه و تول یابیارز یاجرا روش
شد  انیگر است. چنانچه ب در محل مناقصه یا مستقل و حرفه ابانیمتشکل از ارز گروهی کمک
 لیرا هم به صورت فا ازیمعتبر و مورد ن یاطالعات و مدارک فن یۀکل  گر موظف است مناقصه
 یکم تیکفا صیو در مهلت مقرر ارائه دهد. تشخکند  هیهم به صورت مکتوب ته و یکیالکترون
شده از  یگردآور یها اطالعات و داده یۀ. کلاست ابیارز گروه اراتیاطالعات از اخت یفیو ک

. شداستفاده خواهد  ابانیو کمک به دقت قضاوت ارز یاطالعات یبانیپشت رایگران صرفاً ب مناقصه
زمان حضور  د. تعداد نفرات و مدتکرخواهد  ابیارز گروه لیگزار اقدام به تشک مناقصه سپس
 گروهخواهد شد.  نییگر تع گر به فراخور و تناسب هر مناقصه در محل مناقصه یابیارز گروه
و  دهد میجلسه  لیاعضا تشک یبا حضور تمام دهایفرصت پس از اتمام بازد نیدر نخست یابیارز

از  کی گر در هر مناقصه ازاتیکردن امت ییو نها نییو تع شیرایو ها، دگاهینسبت به تبادل نظر و د
 .ندک یاقدام م RL ازیامت ۀمحاسب تاًی( و نهاCRL, MRL, TRLگانه ) سه یها حوزه
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1کنندگانتأمين یفعل یتوانمند یابیارز
 

 یو توانمند یفیک تیصالح یابیارز»تحت الگوی  ییدر مناقصات ده گروه کاال یابیارز
گر را از  ها، مناقصه حوزه نیاز ا کی شده است که هر لیتشک یاصل ۀاز سه حوز «دیفناورانه و تول

 یند از توانمندا سه حوزه عبارت نی. اندکن میو قضاوت  یابیجداگانه و هدفمند ارز یمنظر
( سازندگان/ CRL( )ی)عموم یسازمان ی( و توانمندMRLساخت ) ی(، توانمندTRL) ورانهفنا

 . کنندگان گران/ تأمین مناقصه

گر  مناقصه وسیلۀ به یابیمطرح است: خودارز یابیسازندگان، دو نوع ارز یابیارز در
(Declaredو ارز )ابیارز گروه وسیلۀ به یابی ( کارگروهEvaluatedبرا .)یها سطوح حوزه ی 
سطوح  ۀندیمطلوب آ تی(، وضعAs Isموجود ) تیو وضع یفعل یها داشته تیگانه عالوه بر اهم سه

سازندگان  ییادعا ندهیمطلوب آ تیوضع ،رو نی. از ادارند تیاهم زی( نTo Beمزبور ) یها حوزه
. دش هر سازنده محاسبه یبرا (    )فناورانه و ساخت  یینها ازیباعنوان امت یازیامت تاًیو نها یبررس
 موجود تیوضع ۀدش یابیفناورانه و ساخت ارز ازیامت یۀفناورانه و ساخت بر پا یینها ازیامت
 ریصورت ز که به ( است      )شده  لیمطلوب تعد تیفناورانه و ساخت وضع ازیو امت(       )

 شود: ینوشته م

                       

. مقدار اند کرده نییتع کسانیتمام سازندگان  یبرا نامتخصص را bو  a های شاخص مقدار
موجود که  تیوضع یابیارز یهر سازنده بر مبنا یشده برا الگوی ارائه باکمک        یرهایمتغ
 تفناورانه و ساخ ازیامت یابیکه ارز یی. از آنجادشو یدند، محاسبه مکر نییکارگروه تع ابانیارز
مقدار  نیتخم یبرا یکمّ یاز روش ،یستن یا سازنده کار چندان ساده کیمطلوب  تیوضع
 .شود یمطلوب استفاده م تیفناورانه و ساخت وضع ازیامت ۀشد لیتعد

5گران مناقصه بالقوۀ آتی یتوانمند یابیارز
 

بر اساس  RL_(tb-r)موجود، مقدار  تیوضع ۀشد یابیفناورانه و ساخت ارز ازیمشابه امت
(، TRL_(tb-r)مطلوب ) تیوضع یفناور یسطح آمادگ نییو تع یابیآن که شامل ارز یها المان
 تی( و سطح قابلMRL_(tb-r)مطلوب ) تیوضع دیساخت و تول یسطح آمادگ نییو تع یابیارز

                                                           
7. Ex-post Evaluation of as-is technological, manufacturing and organisational 

capabilities 
2. Ex-ante evaluation of to-be technological, manufacturing and organisational 

capabilities 
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است، تحت ضرایبی محاسبه (  CRL_(tb-r)مطلوب سازنده ) تیوضع هیپا و یعموم یها توانمندی
 شود. می

شدۀ وضعیت  ارزیابیضرایب در رابطۀ فوق، همان ضرایب محاسبۀ امتیاز فناورانه و ساخت 
موجود است. هر سازنده مقدار امتیاز ادعایی را در خودارزیابی برای وضعیت مطلوب خود بیان 

جمله شرایط محیطی، مالی و فناورانه(  دالیل مختلف از قطعیت )به علت عدم کرده است که به
رزیابی وضعیت پذیر نیست. از طرفی، با توجه به وجود اختالف بین خودا ارزیابی آینده امکان

شدۀ وضعیت موجود، امکان تعیین خطا در خودارزیابی وضعیت مطلوب  موجود و ارزیابی انجام
های آیندۀ سازندگان برای انتخاب سازندگان  آینده نیز تا حدی وجود دارد. نظر به اهمیت توانایی

خودارزیابی سه  کمّی بر پایۀ عوامل زیر برای تخمین وضعیت مطلوب و تعدیل امتیاز برتر، الگویی
 حوزۀ فوق برای سازنده استفاده شد:

 ( ) است دهکر ادعا آنچه به سازنده کی یابیدست احتمال
 ( شدۀ هر حوزۀ وضعیت موجود ) اختالف بین مقادیر خودارزیابی و مقادیر ارزیابی

تابعی از عوامل اثرگذار در آیندۀ یک سازنده، مانند توانایی عمومی و داشتن همکاری با 
 ( شریک خارجی )

 امتیاز خودارزیابی آن حوزۀ خاص

 شود: صورت زیر محاسبه می به        و         ،        با توجه به مفهوم فوق، 

 

        (  (5      )         )  (               )          
        (  (5      )         )  (               )

         

        (  (5      )         )  (               )          
و                      ،                     که در رابطۀ فوق 

احتمال دستیابی یک سازنده است به آنچه   . در این معادالت،                     
موجود سازنده است. مسلماً امتیاز باال در  تیوضع ادعا کرده و این مقدار وابسته به بلوغ سازمانی

CRL چه این   با وجود اینکه شرط کافی برای دستیابی به وضعیت مطلوب ادعایی نیست؛ ولی هر
شود. برای  باشد، شرایط و بستر بهتری برای دستیابی به وضعیت مطلوب فراهم می مقدار بیشتر
 شود. از نظر کارشناسان و ارزیابان، از یک تابع گسسته استفاده می  محاسبۀ 

اند؛ اما حسب شرایط و ماهیت  ها ثابت مانده چند عمدتاً میان پروژه گفتنی است این ضرایب هر
 عوامل از یتابع  همچنین، های سازندگان قابل تغییرند.  وانمندیفناوری و محصول مد نظر و ت
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ی است. خارج کیشر با همکاری داشتن و  عمومی ییتوانا مانند سازنده کی ۀندیآ در اثرگذار
نامه، توافقنامه و یا قرارداد باشد. به عالوه،  صورت تفاهم همکاری با شریک خارجی ممکن است به

شده نیز در نظر گرفته  مسائلی مانند عمق ساخت داخل و زمان پیشنهادی دستیابی به اهداف تعیین
نظر گرفتند و شده است. ارزیابان با توجه به بازدید خود از محل کارخانه عوامل مذکور را در 

 تعیین کردند.  مقداری بین صفر و یک برای 

 کنندگانتأمين نقشه راه توانمندسازی یابیارز

از  لین یکنندگان در مناقصه برا که شرکتشود  می یابیارز ینقشه راه، نقشه راه یابیدر ارز
. دهند یم ( ارائهی( )خوداظهارto-be) یآت ییمطلوب ادعا تی( به وضعas-isخود ) یکنون تیوضع
و در  محصولهر  یبرا شود، یم دهیساخت داخل هم نام ای یساز یداخل ۀنقشه راه که برنام نیا

طور جداگانه  محصول به کی رمجموعهیز دیمراحل تول ای ها یصورت لزوم هر کدام از فناور
 یو برا ینیشیآن از نوع پ یابیاست و ارز یشده خوداظهار نقشه راه ارائه ،نیبنابرا ؛شود میمحاسبه 

تحقق اهداف  زانیمناقصه، م ۀبرند نییاست که پس از تع یدر حال نیمناقصه است. ا ۀبرند نییتع
. دشو یم یابیقرارداد ارز یساز ییاجرا ریمس یشده در ط مشخص شیپ از یها در گام یانتقال فناور

 .شود یداده م حیمناقصه است که در قسمت بعد توض ۀنقشه راه برند یساز ادهیپ یابیدر واقع ارز نیا
مطرح مناقصه  ۀنقشه راه برند یساز ادهیپ یابیارزدر ادامه، پس از تعیین برندگان مناقصات، 

گران  مناقصه ۀهم یمناقصه و برا ینقشه راه است که در هنگام برگزار یابیاز ارز زیمتما شود کهمی
نقشه راه برنده مناقصه،  یساز ادهیپ یابی. در ارزردیپذ یورت مقرارداد ص یبرنده و اعطا نییتع برای
 نی. البته اردیگ یصورت م ینیبر شواهد ع یاست و مبتن ریمس یط درو  ینیاز نوع پس یابیارز
و ملزومات  یفن یدن انواع استانداردهاکر )همانند برآورده یکمّ یها از هر دو دسته داده یابیارز

انتقال  زانیدرخصوص م یابیارز یتخصص یها تهی)همانند نظر کم یفیک یها ( و دادهیکارکرد
 .ردیگ ی( بهره میکمّ ای یفیک ییها شاخصبر  یبعد مشخص مبتن کیداده در  رخ یقیحق یفناور
 

 گيرینتيجه

های موفقیت عمدۀ پروژه تصویب پیوست فناوری مناقصات دولتی گامی است که در پی عدم
دولتی طی چهار دهۀ اخیر کلید خورده است. با این حال، چنانچه در انتقال فناوری در خریدهای 

های ساخت سازی سیاستهایی استفاده بشود که در پیادهشدن آن از همان تفکرات و روش اجرایی
های اصلی مناقصات و داخل بهره گرفته شد، نتایج متفاوتی رقم نخواهد خورد. یکی از چالش
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شفافیت تعهدات یا  تقال فناوری و ساخت داخل هستند، عدمدنبال ان تدارکات دولتی که به
کنندگان و پیمانکاران در خصوص ساخت داخل و ابعاد بودن تعهدات تأمین پیگیری غیرقابل

-فناورانۀ آن بوده است؛ به طوری که پیوست فناوری عمالً رابطۀ ارگانیکی با قرارداد و بازپرداخت

در ده گروه کاالی راهبردی صنعت نفت، فارغ از  سازی پیوست فناوریها ندارد. اجرایی
وسیلۀ آن بتوان  دهد که بهمالحظات سیاسی و راهبردی این پروژه، یک چارچوب ارزیابی ارائه می

کنندگان را هم به صورت بالفعل و هم به صورت بالقوه توانمندی فناورانه، ساخت و سازمانی تأمین
های محصوالت فناورانه تک اجزاء و فناوریتک صورت سیستمی تا سنجش کرد. این سنجش به

دهد. در این بندی معینی ارائه میسطح TRLو  MRLشدۀ  های شناختهکند و براساس الگونفوذ می
شدن تعهدات آنها به تحقق  کنندگان برنده و هم در ادامه تعیین برآورده الگو هم انتخاب تأمین

ها، سطح ودن الگو برحسب نوع محصول، فناوریاهداف فناورانه گره خورده است. اقتضائی ب
-های دانشیهای آن، مزیت دیگر این الگوست که نیازمند استفاده از بدنهفناوری و زیرسیستم

گذاری شریف در مناقصات صنعت نفت( در  ای )مشابه نقش پژوهشکدۀ سیاسترشتهپژوهشی میان
 های دولتی است.واحدهای تدارکات و خرید دستگاه
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