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                                                                      راضیه تبریزی زاده اصفهانی1

چکیده:

رســیدن بــه یــک تمــدن مطلــوب، مدینــه ی فاضلــه و آرمــان شــهر، هــدف آرمانــی یــک نظــام 

ــن  ــا و شــاخصه هایی بسترســاز ای ــه چــه مؤلفهه ــا ک ــن معم ــا حــل ای ــده اســت. ام اجتماعــی بالن

تمــدن اســت و آیــا در قــرآن کریــم، بــه ایــن مســئله پرداختــه شــده یــا نــه، پرسشــی جــّدی اســت 

کــه بایــد بــه آن پاســخ داده شــود. در نگاهــی کلــی بــه تمــدن مطلــوب قرآنــی، دو گــروه عناصــر 

اساســی بــا تعریــف و جایگاهــی ویــژه ایفــای نقــش می نماینــد. از ســویی تمامــی مظاهــر مــادی و 

ــوان اهــداف میانــی و  ــه عن ــا انگارهــی »طيبــات«، ب اســباب ســخت افزاری و نعمت هــای دنیــوی ب

ابــزار حرکــت انســان بــه ســوی افق هــای برتــر، دارای ارزش اســت )و نــه آنکــه مطــرود باشــد( و از 

ســوی دیگــر، ارزش هایــی قــرار دارد کــه مربــوط بــه ُبعــد حقیقــی وجــود انســان و بخــش نرم افــزاری 

حیــات مطلــوب و انســانی اوســت کــه از آن تعبیــر بــه »فرامــاّدی« شــده اســت. مؤلفه هایــی چــون: 

بــاور توحیــدی، معادمحــوری، عدالــت، آزادی، امنیــت، وحدت گرایــی، اخالق مــداری، راهبــری 

مصلحــان اجتماعــی، حقیقــت گرایــی و برابری گرایــی کــه منشــأ زیســت هدفمنــد انســان اســت.

ــای  ــد، انبی ــاّدی، توحی ــای فرام ــالم، مؤلفه ه ــه، اس ــدن، جامع ــم، تم ــرآن کری ــدی: ق واژه گان کلی

الهــی.
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مقدمه

بــی گمــان، قــرآن همــه ی مفاهیــم، عناویــن و مســائل نوظهــور حیــات آدمــی را کــه بــه تدریــج 

در فرآینــد طوالنــی زندگــِی زمینــی او زاده و دســته بنــدی می شــود، بــا همــان نــام و عنــوان بیــان 

نکــرده و ایــن انتظــار نیــز از یــک کتــاب جاودانــی نارواســت. بــر ایــن اســاس، بایــد در پــی اســتخراج 

ــر  ــود. ب ــو ماننــد تمــدن، پیشــرفت و ... ب و کشــف رویکــرد قــرآن کریــم در مســائل و مفاهیمــی ن

ــری،  ــاّدِی فک ــاخص های فرام ــا و ش ــته مؤلفهه ــک رش ــرآن، ی ــات ق ــی آی ــه و بررس ــه ی مطالع پای

اعتقــادی، رفتــاری و اخالقــی وجــود دارد، کــه ســبب تأمیــن آســایش و آرامــش زندگــی انســان ها 

ــه منزلهــی چــراغ  ــرار دهــد و ب ــه ق ــی همــه جانب ــان را در مســیر رشــد و تعال ــد آن ــوده و می توان ب

ــاورد. آنچــه در ایــن  ــه همــراه بی ــرای انســان ها ب ــی را ب ــد تمدنــی متعال راهــی اســت کــه می توان

ــه  ــم اســت، ک ــرآن کری ــاّدی تمدن ســازی ق ــرد، مؤلفه هــای فرام ــرار می گی ــورد بررســی ق نوشــتار م

در 9 محــور، مــورد بررســی و تحلیــل بــا رویکــرد قرآنــی قــرار گرفتــه اســت.

بیان مساله:

تمــدن؛ پدیــده ای دنیــوی اســت و در همیــن دنیــا شــکل می گیــرد. مطالعــات تمدنــی نیــز همــواره 

در پــی فهــم و کشــف ابعــاد دنیــوی ایــن پدیدهــی کالن اجتماعــی هســتند. دنیــوی بــودن تمــدن 

ــای  ــم و آموزه ه ــرآن کری ــر ق ــت. از منظ ــاّدی آن نیس ــوی و فرام ــار معن ــی آث ــای نف ــه معن ــز ب هرگ

اســالمی، هــر امــر دنیــوی حتمــا آثــار فرامــاّدی و اخــروی بــه همــراه دارد. امــا آثــار فرامــاّدی تمــدن، 

بدیــن معنــا نیســت کــه تمــدن هوّیــت دنیــوی خــود را نادیــده بگیــرد. بــه بیــان دیگــر، آنچــه تمــدن 

ــت در  ــی اس ــد، تمدن ــدام می کنن ــی آن اق ــرای مهندس ــازان ب ــد و تمدن س ــه می کنن ــان مطالع شناس

همیــن دنیــا بــا آثــار ضــروری در همیــن شــرایط زمانــی و مکانــی. امــا در صورت بنــدی تمــدن اســالمی 

ــدن  ــاّدی تم ــای فرام ــوی و جنبه ه ــویه های معن ــواره س ــم، هم ــرآن کری ــن ق ــه از مت ــدن برگرفت و تم

ــل  ــی و تکام ــه زمینه هــای تعال ــد ک ــق می کن ــا خل ــی را در دنی ــا لحــاظ می شــود و تمدن ــن دنی در ای

معنــوی و روحــی کالن جامعهــی انســانی اســت. مثــال در جایــی کــه مؤلفهــی توحیــدی تمــدن ذکــر 

ــه ابعــاد الهــی و فرامــاّدی در مقولهــی »توحیــد« نیســت؛ بلکــه مقصــود  می شــود، منظــور توجــه ب

ــر واضــح اســت ایــن دو رویکــرد بســیار  ــه ابعــاد دنیــوی و ایــن جهانــی توحیــد اســت. پ توجــه ب

ــی  ــه در پ ــد، ن ــی از توحی ــال در تبییــن مؤلفهــی فرامــاّدی تمدن ــه طــور مث ــن رو ب ــد. از ای متفاوت ان

ابعــاد معنــوی و ماورایــی تمــدن، بلکــه در جســتجوی آثــار کالن توحیــد در ایــن دنیــا و در نظام هــای 

اجتماعــی و در مناســبات انســانی در ایــن جهــان هســتیم. )بابایــی،1399، 179-78( 
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از منظــری دیگــر بایــد توجــه داشــت کــه قــرآن کریــم  بــا رویکــردی همــه جانبــه بــه جایــگاه 

ــی  ــان زندگ ــگ می ــاط تنگاتن ــاد و ارتب ــدأ و مع ــا مب ــی او ب ــط عین ــتی و رواب ــام هس ــان در نظ انس

مــادی، معنــوی )فرامــاّدی( و دنیــوی و اخــروی؛ طرحــی نــو بنیــان نهــاده و بــا ارائــه ی ویژگی هایــی 

ــالمی  ــدن اس ــب تم ــوان آن را در قال ــه می ت ــدی را ک ــوب توحی ــه ی مطل ــیمای جامع ــخص، س مش

ترســیم کــرد، ارائــه کــرده اســت. در ایــن پژوهــش، بــه بررســی مؤلفه هــای فرامــاّدی تمدن ســاز از 

منظــر قــرآن کریــم خواهیــم پرداخــت: 

توحیدگرایی:

جریــان توحیدگرایــی در ســوره های قــرآن، نقــش اساســی داشــته و توحیــد افعــال الهــی، نقــش 

ــرد  ــن مســئله رویک ــد. ای ــه شــمار می آی ــه ب ــِی موحدان ــت بندگ ــح دهندهــی عل پشــتیبان و توضی

غالــب آیــات قــرآن کریــم اســت کــه مخاطــب را بــا توجــه بــه نیازهــای انســان و نقــش خداونــد در 

تأمیــن مهمتریــن نیازهــا بــه وی پیونــد می دهــد. 

از ســوی دیگــر، ایجــاد تمــدن و حرکــت بــه ســمت توســعه و کمــال، توحیــد و ایمــان بــه خــدای 

ــرای انســان  ــد و هــم هــدف اساســی را ب ــزه را مشــخص می کن واحــد، هــم ؛ جهــت، ســوی و انگی

معیــن می ســازد، بــه گونــه ای کــه احســاس مســئولیت وجدانــی در قبــال خــدا و مــردم  و توانایــی 

گذشــت از خواســت ها و تمایــالت خــود؛ بــه هنــگام ضــرورت داشــته باشــد تــا بتوانــد خــود را بــا 

نظــام عمومــی جهــان هســتی منســجم ســازد. )صــدر، 1401ق، 97( در ایــن رویکــرد، انســان؛ سرشــار از 

شــوق و رغبــت شــده و آینــده را در پیــش چشــمان خــود روشــن و نورانــی می بینــد، امیــد را در او 

ــری، 1357، 39-38( ــازد. )مطه ــدن می س ــزد و تم برمی انگی

 امیرمؤمنــان؟ع؟ در خطبــه ی اول نهج البالغــه توحیــد و خداشناســی را چنیــن توضیــح می  دهــد: 

»نخســتین پایــه ی دیــن، شــناخت او ]خــدا[ اســت، و کمــال شــناخت او، راســت دانســتن )تصدیــق( 

اوســت و کمــال راســت دانســتن او، یگانــه دانســتن اوســت و کمــال یگانــه دانســتن او، اخــالص 

بــرای اوســت و کمــال اخــالص بــرای او، نفــی چگونگــی )صفــات( از اوســت، زیــرا هــر صفتــی گــواه 

آن اســت کــه غیــر موصــوف اســت و هــر موصوفــی گــواه آن اســت کــه غیــر صفــت اســت.« )نهــج 

البالغــه، خطبــه1(

ــی از مؤلفه هــای  ــی؟هر؟ یک ــام خمین ــا ام ــی ت ــران مســلمان از فاراب در بررســی اندیشــه ی متفک

اصلــی و اساســی بنیادهــای تمدنــی، توحیــد گرایــی اســت. بــاور بــه توحیــد در هســتی بــه گونــه ای 

ــده اند.  ــل ش ــدت قائ ــه وح ــز ب ــش نی ــم و دان ــه در عل ــته ک ــر گذاش ــمندان تأثی ــرش اندیش ــر نگ ب
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مثــاًل در فلســفه، فیلســوفان بــه وحــدت فلســفه و یــا در رابطهــی فلســفه و دیــن بســیاری ایــن دو را 

واحــد می  داننــد. براســاس دیــدگاه توحیدمحورانــه و وحدت گرایانــه؛ جهــان از یــک ســری نظامــات 

تشــکیل شــده اســت کــه همگــی از اراده ی واحــدی فرمــان بــرده و بــا هــم هماهنــگ هســتند. ایــن 

ــد از: ــا عبارتن نظام ه

الــف( نظــام مافــوق طبیعــت )نظــام ملکــوت و الهــوت( یــا نظــام مــاوراء طبیعــت؛ »... ُيْؤِمُنــوَن 

ِباْلَغْيــب « )بقــره:3(

ب( نظام طبیعت یا نظام مادی؛

ــَك ِجــرٌم َصِغيــٌر  ج( نظــام وجــود انســانی یــا نفــس و اجــزاء و قــوای آن )عالــم اصفــر( »َاَتزَعــُم َانَّ

ــه ی  ــو یــک جث ــری ت ــا گمــان می ب ــُر« )جعفــری، 1358، ج5، 267(؛ »آی ــُم ااَلكَب ــَوی الَعاَل ــَك انَط َوِفي

کوچکــی؟ در حالــی کــه جهــان بزرگ تــر در تــو پیچیــده شــده اســت«؛

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

بــر مبنــای توحیدبــاوری و وحدت گرایــی مبتنــی بــر آن، ایــن نظامــات بــر یکدیگــر انطبــاق دارنــد 

و همگونــی و انطبــاق میــان آنهــا از بــاال بــه پاییــن اســت. یعنــی اصــل و محــور عالــم، نظــام مافــوق 

طبیعــت اســت کــه در رأس آن واجــب الوجــود یــا ســبب اول قــرار دارد. )فارابــی،1376، 27-28( از 

ایــن رو، در رأس هســتی - از طبیعــت تــا مــاوراء طبیعــت - ســبب اول، یعنــی خــدای واحــد و یکتــا 

قــرار دارد کــه از طریــق عقــل فعــال یــا جبرئیــل و فرشــتگان بــا عالــم مــاده و طبیعــت، ارتبــاط برقــرار 

ــِرَج  ــَك ِلُتْخ ــاُه ِإَلْي ــاٌب َأْنَزْلن ــر ِكت ــد: »ال ــت می کن ــنایی هدای ــور و روش ــوی ن ــه س ــاخته و آن را ب س

ِهــم  « )ابراهیــم:1( ــوِر ِبــِإْذِن َربِّ ُلمــاِت ِإَلــى النُّ ــاَس ِمــَن الظُّ النَّ

ــم و هســتی  ــه ی عال ــه کلی ــن اســت، ک ــورد توجــه اســت ای ــی آنچــه در اینجــا م ــه طــور کل  ب

از یــک ســبب و علــت العلــل واحــد بــه وجــود آمــده و قائــم بــه وجــود اوســت. لــذا او »واجــب 

الوجــود« و کمــال مطلــق اســت و در رأس نظــام مابعدالطبیعــه قــرار دارد و الگــوی حرکــت انســان ها 

اســت. پــس از آنجایــی کــه ســه نظــام دیگــر نیــز تابــع نظــام مابعدالطبیعــه هســتند، جریــان امــور 

بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه آن ســه نظــام بــه عنــوان نظام هــای فرعــی و در هماهنگــی و وحــدت 

ــا، نظــام موجــود،  ــر همیــن مبن ــد. ب ــا جهــان و نظــام اصلــی در یــک خــط قــرار گیرن و انســجام ب

نظــام اکمــل و احســن اســت و در چنیــن نظامــی هــر موجــودی دارای یــک جایــگاه خــاص خــود 

ــه عــالوه هــر موجــودی از ویژگی هــا، اســتعدادها و خصایــص خــاص خــود برخــوردار  می باشــد. ب

خواهــد بــود.

بهتریــن نقــش فــردی و اجتماعــی در ایجــاد تمــدن و حفــظ و بقــای چنیــن اعتقــادی ایــن اســت 
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کــه تمــام حرکت هــا، ایده هــا، گرایش هــا و نگرش هــای انســان ها را در جهــت مبــدأ واحــد 

ــدر،1361،  ــد. )ص ــوق ده ــت س ــتی اس ــر هس ــق و برت ــای مطل ــان ایده ه ــه هم ــل ک ــی کام و هدف

59( نقــش ایمــان بــه مبــدأ واحــد، در زندگــی انســان آن چنــان تأثیــر گــذار اســت کــه بســیاری از 

ــد راســل  ــال برتران ــرای مث ــد ب ــل بمانن ــز نتوانســته اند از آن غاف ــرب نی ــرای غ اندیشــمندان مادی گ

ــار نخواهــد آورد؛ بــرای  می نویســد: »کاری کــه منظــور آن فقــط درآمــد باشــد، نتیجــه ی مفیــدی ب

چنیــن نتیجــه ای بایــد کاری پیشــه کــرد کــه در آن ایمــان بــه یــک خــود، بــه یــک مــرام، بــه یــک 

ــه باشــد«. )مطهــری، 1357، 39-38( غایــت نهفت

ــذا مســیرها و  ــد و ل همچنیــن ایمــان بیــن افــراد جامعــه هماهنگــی و همگرایــی ایجــاد می کن

حرکت هــا یکدســت شــده و جامعــه، وجــودی یکپارچــه می یابــد و در نتیجــه حرکــت بســوی پیــش 

و ســازندگی میســر و حتــی ســاده می گــردد. انســان و جامعــه ای کــه خــدا را می پرســتد، در واقــع 

خــود را بــه معنــای صحیــح و واقعــی درمی یابــد. 

مطابــق ایــن تصویــر و طــرز تفکــر اســالمی، عبــادت، بندگــی، خدامحــوری و وحدت گرایــی، نــه 

تنهــا از خودبیگانگــی نیســت، بلکــه عیــن بــا خــود بــودن و خودشناســی اســت و در ایــن صــورت 

میــان شــناخت خــدا و شــناخت خــود پیونــدی عمیــق وجــود دارد، همان گونــه کــه در روایــت آمــده 

ــالمی،  ــه ی اس ــذا در اندیش ــی،1403ق، ج2، 32( ل ــَرف «. )مجلس ــْد َع ــهُ  َفَق ــَرَف  َنْفَس ــْن  َع ــت: »َم اس

ــاوری  ــی در خداب ــان گرایی حقیق ــه ی انس ــن مرتب ــتند. واالتری ــر نیس ــب یکدیگ ــدا رقی ــان و خ انس

ــد و زمینه ســاز حرکــت  ــدا می کن ــا پی ــدا کــرده و هویــت انســان در جامعــه معن حقیقــی تحقــق پی

ــور، 1387، ج 1، 248( ــت پ ــردد. )بهج ــل می گ ــدن و تکام ــاد تم او در ایج

ــز را از  ــرا خداونــد هیــچ چی ــر اذهــان همــگان دارد. زی ــگاه قرآنــی »خدامحــوری« ســلطه ب در ن

انســان دریــغ نمــی دارد، بلکــه همــه چیــز از جملــه تکامــل، رشــد و حرکــت رو بــه جلــو را بــرای او 

ــی االطــالق  ــاز عل ــد را بی نی ــه خداون ــدی ک ــب توحی ــژه در مکات ــه وی ــن موضــوع ب می خواهــد. ای

َمــد« )اخــالص:2( اهمیــت بســزایی دارد. بنابرایــن توحیدبــاوری و وحدت گرایــی  می داننــد »اهلُل الصَّ

بــه معنــای جامعــه ای واحــد، انگیــزه ای واحــد، هدفــی واحــد، راهــی واحــد و مســیری مشــخص 

ــان  ــی انس ــا در زندگ ــا و رفتاره ــا، حرکت ه ــی ایده ه ــق در تمام ــوب و مطل ــی مطل ــوی ایده آل بس

بــرای ایجــاد تمدنــی واحــد و در عیــن حــال متعالــی اســت.
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غایت گرایی و معادباوری:  

تمامــی متفکــران مســلمان بــه پیــروی از کتــاب خــدا، بــاور بــه معــاد را پــس از بــاور بــه مبــدأ 

)توحیدگرایــی( اصــل بنیادیــن آیــات قــرآن و نگــرش اســالمی می داننــد. ایــن موضــوع در مشــرق 

زمیــن -حتــی پیــش از اســالم- نیــز دارای جایگاهــی واال بــوده اســت، مهم تریــن نتیجــه ی پذیــرش 

ایــن اصــل، نقــش »اراده ی انســانی« و توجــه بــه »اختیــار« و »آزادی« انســان بــرای ســاخته شــدن او 

و جامعــه در مســیر کمــال و ایجــاد تمــدن اســت. اگــر اعتقــاد ایــن باشــد کــه انســان برای حســاب و 

کتــاب بــه جهــان آخــرت بــاز می گــردد، پــس ایــن انســان اســت کــه سرنوشــت خویــش را بــا اراده 

ــته  ــران برجس ــی متفک ــزد تمام ــأله در ن ــن مس ــد. ای ــم می زن ــازد و رق ــود می س ــار خ و از روی اختی

و آزاداندیــش پذیرفتــه شــده اســت کــه »هــر کــس بهشــت و دوزخ خــود را خــودش می ســازد«. 

)مجلســی،1403ق ، ج3، 90( از نظــر قــرآن، زندگــی دنیــا دارای هدفــی اســت کــه انســان بایــد آن 

ــون «  ــا ال ُتْرَجُع ــْم ِإَلْين ُك ــًا َو َأنَّ ــْم َعَبث ــا َخَلْقناُك م ــْبُتْم َأنَّ ــردارد: »َأَفَحِس ــوی آن گام ب ــد و بس را بشناس

ــد؟« ــاز نمى گردي ــا ب ــم، و بســوى م ــد شــما را بيهــوده آفريده اي ــا گمــان كردي ــون:115(؛ »آي )مومن

ــن،  ــت. بنابرای ــی اس ــت و جاودانگ ــرای ابدی ــه ب ــود و جامع ــاختن خ ــان س ــدف هم ــن ه ای

ــی  ــا، باطــن و حقیقت ــه دنی ــد دانســت ک ــه بای ــرد، بلک ــا بســنده ک ــر دنی ــه ظاه ــا ب ــوان تنه نمی ت

ْنيــا َو ُهــْم َعــِن اْلِخــَرِة  دارد کــه شــناخت آن حقیقــت مهــم اســت: »َيْعَلُمــوَن ظاِهــرًا ِمــَن اْلَحيــاِة الدُّ

ُهــْم غاِفُلــوَن« )روم:7(؛ »آنهــا فقــط ظاهــرى از زندگــى دنيــا را مى داننــد، و از آخــرت )و پايــان كار( 

ــد!« غافلن

در تبییــن ایــن مســئله در کالم معصومیــن، حضــرت علــی؟ع؟ خطــاب بــه مالــک اشــتر فرمــود: 

»بــر نفــس خــود حاکــم نخواهــی بــود، مگــر آنکــه همــه ی هدفــت روز قیامــت و بازگشــت بــه خــدا 

باشــد ...«. )نهــج البالغــه، نامــه 53(

بایــد دانســت کــه نکوهــش دنیــا از ســوی برخــی آیــات و روایــات بــه ایــن معنــا نیســت کــه 

ــا را  ــد دنی ــا ارزش نداشــت، خداون ــر دنی ــه اگ ــدارد، چــرا ک ــا ارزش ن ــت در مســیر دنی ــا و حرک دنی

ــد.  ــاد نمی ش ــتی ایج ــود در هس ــی ارزش ب ــعه ب ــد و توس ــدن، رش ــرفت، تم ــر پیش ــد. اگ نمی آفری

ــا و مظاهــر مــادی آن اســت کــه خــود؛ در  ــه دنی ــه، دلبســتگی ب ــرار گرفت آنچــه مــورد نکوهــش ق

اســالم از معایــب و آفت هــای یــک تمــدن واقعــی و حقیقــی محســوب می گــردد، چنانکــه حضــرت 

ــرده اســت. )معادی خــواه، 1372، ج8،  4566( ــح ک ــه آن تصری ــز ب ــی؟ع؟ نی عل

ــخصی  ــت؛ ش ــده اس ــه آم ــج البالغ ــد: »در نه ــوص، می نویس ــن خص ــری؟هر؟ در ای ــتاد مطه اس
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خدمــت امیرالمؤمنــان؟ع؟ آمــد و شــروع کــرد بــه مذمــت از دنیــا کــه دنیــا چــه قــدر بــد اســت! ایــن 

مــرد شــنیده بــود کــه بــزرگان دنیــا را مذمــت می کننــد، خیــال کــرده بــود کــه مقصــود از مذمــت 

دنیــا واقعیــت ایــن جهــان اســت. نمی دانســت کــه آنچــه بــد اســت دنیاپرســتی اســت، ایــن بــود 

ــا  ــو را فریــب نمی دهــد...!« ت ــا ت ــا فریــب می خــوری، دنی ــو از دنی ــه او فرمــود: »ت کــه علــی؟ع؟ ب

آنجــا کــه فرمــود: »دنیــا بــا کســی کــه بــا صداقــت رفتــار کنــد، صدیــق اســت و بــرای کســی کــه آن 

را درک کنــد، مایــه ی عافیــت اســت. دنیــا معبــد دوســتان خــدا، مصــالی فرشــتگان خــدا، فــرودگاه 

وحــی خــدا و تجارت خانــه ی اولیــای خداســت ...«.)مطهــری، بــی تــا، 267(

ــن  ــدن عی ــازندگی و تم ــوی س ــت بس ــس حرک ــت، پ ــای خداس ــه ی اولی ــا تجارت خان ــر دنی اگ

ــود دارد.  ــوص وج ــن خص ــده ای در ای ــات عدی ــه روای ــه ک ــت، همانگون ــی اس ــق تعال ــادت ح عب

ــرآن »...  ــَرِة« و براســاس نظــر ق ــُة الِخ ــا َمزَرع ــد: »اّلدني ــه حضــرت محمــد؟ص؟ می  فرمای ــرای نمون ب

ــا انجــام  ــن دنی ــان در ای ــه آدمی ــی ک ــی هــر عمل ــرًا ...« )کهــف:49( یعن ــوا حاِض ــا َعِمُل ــُدوا م َو َوَج

داده انــد در آنجــا حاضــر می بیننــد، بــر همیــن اســاس اعتقــاد بــه جهــان آخــرت نقــش بزرگــی در 

ــان دارد و از  ــن جه ــان در ای ــای آدمی ــا و گفتاره ــا، رفتاره ــا، اعتقاده ــا، آرمان ه ــا، ایده ه تصمیم ه

ــواره  ــدان هم ــِی جاوی ــه زندگان ــن ب ــان مؤم ــازد. انس ــد می س ــئول و متعه ــان های مس ــراد، انس اف

نوعــی جهت گیــری خــاص در کنش هــا و رفتارهــای خــود دارد. او همــواره کمــال دقــت را در 

اندیشــه ها، خلــق خــوی و کــردار خویــش بــه کار می گیــرد زیــرا می دانــد کــه بــه اینهــا بــه چشــم 

یــک سلســله امــور گــذرا و نابــود شــده نبایــد نگریســت. اینهــا پیــش فرســتاده های او بــر جهــان 

ــاد در  ــن اعتق ــرد. ای ــا زندگــی ک ــا آنه ــد ب ــای دیگــر بای آخــرت و ســرمایه هایی هســتند کــه در دنی

ــن  ــی از مهم تری ــی دارد. یک ــش اساس ــدن نق ــاد تم ــد او در ایج ــت و امی ــالش، مقاوم ــیوه ی ت ش

تأثیــرات اعتقــاد بــه معــاد در جنگ هــا، شــوق بــرای شــهادت اســت، ایــن مســئله در تاریــخ اســالم 

جایــگاه بزرگــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت، چنــان کــه حادثهــی عظیــم عاشــورا از ایــن بــاور 

ــا، 132( ــی ت ــه اســت. )ر.ک.مطهــری، ب شــکل گرفت

همچنیــن اســالم، حاکمــان و فرمانروایــان را بــه بــاور و توجــه بــه قیامــت و حســاب آن ســفارش 

کــرده اســت تــا آنهــا از حکومــت ســوء اســتفاده نکــرده، از ســتم، بی عدالتــی، اهمــال و سســتی در 

امــور جامعــه بپرهیزنــد.

فرهنــگ غــرب در عصــر جدیــد، خــدا، یعنــی محــور اصلــی ایمــان را کنــار گذاشــت. در ایــن دوره 

انســان از قامــت انســانی خــود فروکاســته شــد و در حــد کــف انســان بــودن یــا حیوانّیــت بالفعــل 
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تعریــف و همــه ی خواســت ها و نیازهــای وی در راســتای ایــن ماهیــت مــادی شــکل گرفــت. امــا 

ــغ هســتی و خلیفــه ی خــدا و  ــرای موجــود برخــوردار از نفخــه ی الهــی، فرزنــد بال ــا ایــن نــگاه ب آی

ــی  ــه ای آرمان ــوب و جامع ــی مطل ــد تمدن ــت موج ــود و می توانس ــده ب ــع کنن ــتی، قان ــه ی هس هم

باشــد؟

در جهــان بینــی ســکوالر، بــاور بــه حیــات ابــدی، حســاب و کتــاب و عــدل و داد جایگاهی نداشــته 

و هســتی بــه جهــان طبیعــت و مــاده محــدود و زندگــی آدمــی نیــز در ظــرف حیــات دنیــوی تعریــف 

ــود. می ش

ــه از  ــی برگرفت ــای تمدن ــه در نهاده ــم ک ــرآن کری ــه ی ق ــه ی معادباوران ــاخت اندیش ــا در زیرس ام

ــود: »َو  ــتجو می ش ــم و آدم جس ــش عال ــی در آفرین ــل اله ــودن فع ــه ب ــش دارد، حکیمان ــز نق آن نی

ــا  ــر: 85(؛ »و م ــة« )حج ــاَعَة َلِتَي ــقِّ َو ِإنَّ السَّ ــا ِإالَّ ِباْلَح ــا َبْيَنُهم ْرَض َو م ــماواِت َو اْلَ ــا السَّ ــا َخَلْقَن م

آســمان ها و زمیــن و آنچــه میــان آن دو اســت را جــز بــه حــق نیافریدیــم و ســاعت )قیامــت( قطعــا 

ُكــْم ِإَلْينــا  ــْم َعَبثــًا َو َأنَّ مــا َخَلْقناُك فراخواهــد رســید«. و در آفرینــش انســان می گویــد: »َأ َفَحِســْبُتْم َأنَّ

ال ُتْرَجُعــوَن« )مومنــون: 115(؛ »آیــا گمــان برده ایــد کــه شــما را بیهــوده آفریده ایــم و بــه ســوی مــا 

ــه ســوی خــدا و  ــان و انســان را بازگشــت ب ــرد؟« و فرجــام حرکت هــای جه ــد ک بازگشــت نخواهی

ــَك َيْوَمِئــٍذ اْلُمْســَتَقر« )قیامــت: 12(؛ »آن روز قــرارگاه نهايــى، تنهــا بســوى  قیامــت می دانــد: »ِإلــى  َربِّ

ــَك اْلُمْنَتهــى « )نجــم:42(؛ )و آيــا از كتــب پيشــين انبيــا بــه او  پــروردگار تــو اســت «. »َو َأنَّ ِإلــى  َربِّ

ــَك كاِدٌح  ْنســاُن ِإنَّ َهــا اْلِ نرســيده اســت( كــه همــه ی امــور بــه پــروردگارت منتهــى مى گــردد؟ و »يــا َأيُّ

ــروردگارت  ــج بســوى پ ــالش و رن ــا ت ــو ب ــِه« )انشــقاق: 6(؛ »اى انســان! ت ــَك َكْدحــًا َفُمالقي ــى  َربِّ ِإل

مــى روى و او را مالقــات خواهــى كــرد!«.

آری در تبییــن هســتی شناســانهی قــرآن، تنهــا؛ تمدنــی می توانــد بــرای یــک جامعــه پویایــی و 

ســودمندی همگانــی و ســعادت بــه بــار آورد کــه بــر شــالوده ی ایمــان بــه مبــدأ و معــاد و بــاور بــه 

حضــور خــدای حکیــم در کارگاه هســتی، و حیــات ابــدی انســان و لــوازم آن بنــا نهــاده شــده باشــد.

حقیقت گرایی: 

یکــی از مهم تریــن نگرشــهای قرآنــی بــه لحــاظ نظــری و عقیدتــی در حوزهــی اندیشــه و عمــل بــه 

ویــژه در کنــش فــردی، اجتماعــی، سیاســی و ...، کــه می توانــد بــه مثابــه موتــور محــرک  بــرای ایجــاد 

تمــدن، ثبــات و حفــظ آن در نظــر گرفتــه شــود، حق گرایــی، حق خواهــی و »حقیقت جویــی« اســت. 

ــرد. پــس حقیقــت  ــرار گی ــه کــه هســت مــورد توجــه ق ــی امــری »حــق« اســت کــه همانگون زمان
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

هــر چیــز، عینیــت واقعــی آن اســت و آنچــه بــودِن آن امــر بــدان معنــا می یابــد. چنــان کــه  بــه 

تعبیــر جرجانــی: »حقیقــة الشــیء، آنچــه شــیئیت شــیء بــه آن اســت، مثــل حیــوان ناطــق بــرای 

انســان برخــالف ضاحــک و کاتــب کــه تصــور انســان بــدون آن ممکــن اســت.« )جرجانــی،1377، 

ــه ایــن معناســت کــه ایــن ســخن  ــگاه کــه می گوییــم ایــن ســخن حــق اســت، ب 63( بنابرایــن آن

بــا واقعیــت عینــی منطبــق اســت و بــه تعبیــر شــهید صــدر: »... وقتــی حکمــی را حــق می گوییــم 

ــی و  ــدی، 1360، 187( حق خواه ــا، 197؛ عاب ــدر، بی ت ــد.« )ص ــق می کن ــّلم تطبی ــری مس ــا ام ــه ب ک

تنظیــم امــور و جریــان حــق نیــز انطبــاق بــا امــر مســلم، قطعــی و عینــی از ارکان اساســی اندیشــه ی 

سیاســی پیشــوایان اســالم محســوب می شــود. بــر همیــن اســاس آنهــا جــز حــق بــر هیــچ چیــز 

ــا  ــودن« آنه ــد. »حــق ب ــرار نمی گرفتن ــزام و مالحظــه ی دیگــری ق ــچ ال نمی اندیشــیدند و تحــت هی

ــتگی آن را  ــود شایس ــه ای خ ــرش حق جویان ــن نگ ــا چنی ــا ب ــه آنه ــود. چ ــا ب ــن معن ــد ای ــز مؤی نی

داشــتند کــه بــا حــق همــراه باشــند. ایــن نگــرش نحــوه ی اداره امــور و برخــورد آنهــا بــا دشــمن و 

ــرد. ــا را تعییــن می ک سیاســت دفاعــی آنه

پیامبــر؟ص؟ درخصــوص دو صفــت از هفــت صفــت نیــک کــه پــروردگارش ایشــان را بدان هــا امــر 

ــّرا«  ــقَّ َو ِإْن َكاَن ُم ــوَل اْلَح ــم  َو َأْن َأُق ــُة اَلِئ ــي  اهللِ  َلْوَم ــي  ِف ــد: »َو َأْن اَل َيْأُخَذِن ــرده اســت می فرمای ک

)طباطبایــی،1383، 132(؛ »و اینکــه در راه خــدا از ســرزنش هیــچ ســرزنش کننــده ای نهراســم و حــق 

را بگویــم هــر چنــد گفتنــش تلــخ و ناگــوار باشــد...« .

بــر ایــن مبنــا حق محــوری و حقیقت گرایــی بــا برداشــتن موانــع جــدی کــه بــر ســر راِه ایجــاد یــا 

ــز  ــخ اســالم نی ــردد. حق محــوری در تاری ــق تمــدن می گ ــای تمــدن وجــود دارد زمینه ســاز تحق احی

در ایجــاد تمــدن اســالمی نقشــی بســزا داشــته اســت.

مشــکل پایــه ای تمــدن مــادی جدیــد غــرب، خطــا در روش شناســی معرفتــی اســت. ایــن تمــدن 

بنــای خــود را بــر تــک روشــی یعنــی متدولــوژی تجربــی بنیــان نهــاده اســت. منطــق تجربــی جدیــد، 

ــرِد  ــن رویک ــت. ای ــاخته اس ــروم س ــی مح ــی اله ــی و وح ــل برهان ــت عق ــاری معرف ــود را از مج خ

ــی در شــناخت پدیده هــای فیزیکــی از یــک ســو و یــک  افراطــی کــه در پــی توفیقــات روش تجرب

ــی در غــرب از ســوی دیگــر رخ داد، نوعــی  ــل و مناســبات خــاص فکــری، فرهنگــی و دین رشــته عل

خطــای منطقــی بــود کــه آســیب های فراوانــی را در دنیــای پــس از رنســانس بــر جــای نهــاد. ایــن 

رویکــرد، متعلــق معرفــت را در جهــان مــاده محصــور کــرد و دریچه هــای درک غیــب جهــان و جهــان 

غیــب و مــاورای طبیعــت را بــه روی خــود مســدود نمــود، چنــان کــه در صریــح آیــات شــریفه چنیــن 

ْنيــا  آمــده اســت: »َو مــا ُأوتيُتــْم ِمــَن اْلِعْلــِم ِإالَّ َقليــال« )اســراء: 85(، »َيْعَلُمــوَن ظاِهــرًا ِمــَن اْلَحيــاِة الدُّ
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َو ُهــْم َعــِن اْلِخــَرِة ُهــْم غاِفُلــون « )روم: 7(. یعنــی از یــک ســو، دانــش انــدک آن هــا بــه امــور دنیایی، 

محــدود و منحصــر اســت. از ســوی دیگــر، متعلــق ایــن علــم ناچیــز، ظاهــر فریبنــده ی دنیاســت، نــه 

باطــن حقیقــی آن. )رازی، 1420ق،  81 - 25(

ــرآن  ــک تمــدن ایدهــآل از منظــر ق ــی در شــکل گیری ی ــل زیربنای ــن روی، از معیارهــای اصی بدی

کریــم و از نظــر روش معرفتــی، وانهــادن انحصارگرایــی معرفتــی در شــناخت هســتی و اســتفاده از 

شــیوه های معتبــر دیگــر نظیــر تعقــل و وحــی در ادراک حقایــق عالــم اســت. شــکل گیــری تمــدن 

مطلــوب قرآنــی در گــرو آن اســت کــه مــردم فهــم درســت و جامعــی از حقایــق عالــم و آدم داشــته 

باشــند؛ زیــرا بینــش انحصــاری در جهان شناســی و محــدود مانــدن در عالــم مــاده ســبب می شــود؛ 

ــه روی انســان مســدود شــود. همچنیــن  ــه حقایــق اصیــل هســتی ب از آغــاز، راه هــای دســتیابی ب

فهــم ناقــص از جهــان و انســان، بــه تجویــز ناقــص در چگونگــی زیســت آدمــی در جهــان و نقصــان 

فرآینــد تکاملــی و تمدنــی جامعــه می انجامــد. قــرآن کریــم در نقــد رویکــرد جوامــع روی گــردان از 

واقعیــات ماورایــی، خاســتگاه ایــن کــژروی را تنــگ نظــری علمــی آنــان دانســته، می فرمایــد:

ــِم«  ــَن اْلِعْل ــْم ِم ــَك َمْبَلُغُه ــا ذِل ْني ــاَة الدُّ ــِرْد ِإالَّ اْلَحي ــْم ُي ــا َو َل ــْن ِذْكِرن ــى َع ــْن َتَولَّ ــْن َم ــِرْض َع »َفَأْع

ــان را  ــن جه ــادی ای ــی م ــز زندگ ــه ج ــانی ک ــی و کس ــاد اله ــان ی ــم: 29 و30(؛ »از روی گردان )نج

ــت.« ــش آن هاس ــت دان ــن، نهای ــن؛ ای ــراض ک ــته اند، اع نخواس

اگــر ایــن مــادی اندیشــان از عمــق دریــا تــا اوج کهکشــان را بداننــد، ولــی از مــاورای طبیعــت 

ــا  ــرا همــه ی دنی ــگ اســت؛ زی ــاز هــم محدودهــی علمشــان بســیار تن بهرهــای نداشــته باشــند، ب

نســبت بــه مــاورای طبیعــت ناچیــز اســت و روزی کــه بســاط معلــوم آنــان )دنیــا( برچیــده شــود، 

علــم بــه آن نیــز برچیــده خواهــد شــد. بــر خــالف علمــی کــه معلومــش جاویــدان اســت. )جــوادی 

ــی، 1383، 644( آمل

 قانون گرایی:

ــد.  ــع شــخصی دارن ــردی و مناف ــالت ف ــه تمای ــه، متشــکل از آحــاد انســان هایی اســت ک جامع

ــع  ــا مناف ــم ب ــدون تزاح ــه و ب ــای جامع ــه ی اعض ــی هم ــح واقع ــب مصال ــر حس ــع، ب ــن مناف تأمی

دیگــران و پایمــال کــردن مصالــح عمومــی و نیــز دســتیابی بــه هــر گونــه پیشــرفت مــادی و معنــوی، 

ــات  ــر واقعی ــی ب ــن مبتن ــن قوانی ــا تدوی ــت. ام ــته اس ــد وابس ــتوار و کارآم ــن اس ــود قوانی ــه وج ب

حیــات اجتماعــی و مصالــح حقیقــی انســان ها، تنهــا از عهــده کســی ســاخته اســت کــه شــناخت 

کاملــی از انســان و ســاختار وجــودی او داشــته باشــد و از دیگــر ســو، هیــچ گونــه اغــراض شــخصی 
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و سودپرســتانه و تأثیــر از عوامــل بیرونــی نداشــته باشــد. تنهــا، آفریــدگار انســان و جهــان، واجــد 

ــر همــه ی هســتی و  ــدگاری، مدّب ــر صفــت آفری ــزون ب ــه اف ــن ویژگی هاســت. اوســت ک همــه ی ای

ٍة ِفــی  ــُه ِمْثقــاُل َذرَّ ــِم اْلَغْيــِب ال َيْعــُزُب َعْن آگاه بــه همــه ی حقایــق و روابــط امــور عالــم اســت: »عاِل

ْرض «. )ســبأ: 3( ــی اْلَ ــماواِت َو ال ِف السَّ

ــتگاه  ــع و خاس ــد مرج ــز نمی توانن ــادی هرگ ــان های ع ــه و انس ــرف جامع ــاس، ع ــن اس ــر ای ب

چنیــن قانونــی باشــند. تشــريع قانــون، تنهــا حــِق خــدای یگانــه و از طریــق وحــی ممکــن اســت: 

ــون «  ــاِس ال َيْعَلُم ــَر النَّ ْكَث ــنَّ َأ ــُم َو لِك ــُن اْلَقيِّ ي ــَك الدِّ ــاُه ذِل ــُدوا ِإالَّ ِإيَّ ــَر َأالَّ َتْعُب ــِه َأَم ــُم ِإالَّ ِللَّ »ِإِن اْلُحْك

)یوســف:40(؛ »... حكــم تنهــا از آن خداســت؛ فرمــان داده كــه غيــر او را نپرســتيد! ايــن اســت آییــن 

ــان مــردم و  ــی می ــالف زدای ــون الهــی، راه اخت ــا قان ــد.« و تنه ــى بيشــتر مــردم نمى دانن پابرجــا؛ ول

ــَن  ِبییِّ ــَث اهَّلُل النَّ ــَدًة َفَبَع ــًة واِح ــاُس ُأمَّ تأمیــن یــک زندگــی مطلــوب بــرای همــگان اســت: »كاَن النَّ

ــاِس فيَمــا اْخَتَلُفــوا فيــه «، )بقــره  ــريَن َو ُمْنِذريــَن َو َأْنــَزَل َمَعُهــُم اْلِكتــاَب ِباْلَحــقِّ ِلَيْحُكــَم َبْيــَن النَّ ُمَبشِّ

:213(؛ »... مــردم )در آغــاز( يــك دســته بودنــد؛ )و تضــادى در میــان آنهــا وجــود نداشــت. بتدريــج 

جوامــع و طبقــات پديــد آمــد و اختالفــات و تضادهايــى در ميــان آنهــا پيــدا شــد.«

بدیــن روی، انتظــام امــور اجتماعــی و قوانیــِن ملهــم از وحــی و شــریعت الهــی، از شــاخص های 

مدنیــت، رشــد و پیشــرفت یــک جامعــه ی مطلــوب و عنصــر شــکوفایی تمــدن اســت و بــدون وجــود 

قانــون الهــی در جامعــه نمی تــوان بــه حــد نصــاب مدنیــت دســت یافــت.

راهبری مصلحان اجتماعی: 

ــرار دارد.  ــم ق ــون تعالی ــه در کان ــت جامع ــت و مدیری ــوایی ام ــئله ی پیش ــم، مس ــرآن کری در ق

ــر  ــه ب ــت جامع ــب آســمانی، مدیری ــزول کت ــران و ن ــت پیامب ــه بعث ــرآن از جمل ــی ق ــرد هدایت راهب

ــاِس ِبمــا َأراَك  ــَن النَّ ــَم َبْي ــقِّ ِلَتْحُك ــاَب ِباْلَح ــَك اْلِكت ــا ِإَلْي ــا َأْنَزْلن اســاس آموزه هــای الهــی اســت: »ِإنَّ

ــازل كرديــم؛ تــا بــه آنچــه خداونــد بــه تــو  ــر تــو ن اهَّلُل«. )نســاء : 105( »مــا ايــن كتــاب را بحــق ب

ــى ....« ــردم قضــاوت كن ــان م ــه، در مي آموخت

 ایــن موضــوع، دارای اهمیــت بســیاری اســت بــه گونهــای کــه قــرآن کریــم ویژگیهــا و شــرایط 

ُكــُم اهَّلُل َو َرُســوُلُه  مــا َوِليُّ رهبــر جامعــه ی ایمانــی و مؤمنــان را بــه صراحــت چنیــن بیــان می نمایــد: »ِإنَّ

كاَة َو ُهــْم راِكُعــوَن َو َمــْن َيَتــَولَّ اهَّلَل َو َرُســوَلُه  ــالَة َو ُيْؤُتــوَن الــزَّ ذيــَن ُيقيُمــوَن الصَّ ذيــَن آَمُنــوا الَّ َو الَّ

ــا  ــّى شــما، تنه ــده: 55-56(؛ »سرپرســت و ول ــوَن« )مائ ــُم اْلغاِلُب ــْزَب اهَّلِل ُه ــِإنَّ ِح ــوا َف ــَن آَمُن ذي َو الَّ

خداســت و پيامبــر او و آنهــا كــه ايمــان آورده انــد؛ همان هــا كــه نمــاز را برپــا مى دارنــد، و در حــال 
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ركــوع، زكات مى دهنــد و كســانى كــه واليــت خــدا و پيامبــر او و افــراد باايمــان را بپذيرنــد، پيروزنــد؛ 

)زيــرا( حــزب و جمعّيــت خــدا پيــروز اســت.«

ــت  ــه و در نهای ــعادت جامع ــال و س ــد، کم ــتر رش ــد بس ــت، نمی توان ــد صالحی ــوای فاق پیش

شــکوفایی تمدنــی آن را فراهــم نمایــد. رهبــر امــت اســالمی بایــد از آگاهــی علمــی و فضایــل ایمانــی 

و اخالقــِی کافــی برخــوردار باشــد تــا بتوانــد جامعــه ی اســالمی را بــه ســوی کمــاالت ســوق دهــد، از 

ــُه ِبَكِلمــاٍت  ایــن رو خداونــد در پاســخ بــه ســؤال حضــرت ابراهيــم؟ع؟ فرمــود: »َو ِإِذ اْبَتلــى  ِإْبراهيــَم َربُّ

اِلميــن « )بقــره:  تــي  قــاَل ال َينــاُل َعْهــِدی الظَّ يَّ ــاِس ِإمامــًا قــاَل َو ِمــْن ُذرِّ ــی جاِعُلــَك ِللنَّ ُهــنَّ قــاَل ِإنِّ َفَأَتمَّ

124(؛ »)بــه خاطــر آوريــد( هنگامــى كــه خداونــد، ابراهيــم را بــا وســايل گوناگونــى آزمــود و او بــه 

ــام و پيشــواى  ــو را ام ــود: »مــن ت ــه او فرم ــد ب ــد. خداون ــن آزمايش هــا برآم ــده ی اي ــى از عه خوب

مــردم قــرار دادم! ابراهيــم عــرض كــرد: از دودمــان مــن )نيــز امامانــى قــرار بــده!( خداونــد فرمــود: 

ــوم  ــاك و معص ــه پ ــو ك ــدان ت ــته از فرزن ــا آن دس ــد! )و تنه ــتمكاران نمى رس ــه س ــن، ب ــان م پيم

باشــند، شايســته ايــن مقامنــد(«

قــرآن پیشــوایانی را می ســتاید کــه هنــگام رســیدن بــه قــدرت، نمــاز، زكات، امــر بــه معــروف و 

نهــی از منکــر را در جامعــه احیــا کــرده و در زمینــه را بــرای بســط تمــدن الهــی گســترش می دهنــد: 

كاَة َو َأَمــُروا ِباْلَمْعــُروِف َو َنَهــْوا َعــِن اْلُمْنَكــِر  ــالَة َو آَتــُوا الــزَّ ْرِض َأقاُمــوا الصَّ اُهــْم ِفــی اْلَ نَّ ذيــَن ِإْن َمكَّ »الَّ

ــا  ــاز را برپ ــيديم، نم ــدرت بخش ــا ق ــه آنه ــن ب ــر گاه در زمي ــه ه ــانى ك ــان كس ــج: 41(؛ »هم « )ح

ــد ...«. ــر مى كنن ــى از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــد، و ام ــد، و زكات مى دهن مى دارن

ــان  ــن و زمینی ــری زمی ــکاری و نابودگ ــه تبه ــدار، ب ــه ی اقت ــه در هنگام ــی را ک ــل، راهبران در مقاب

ــا َو  ــَد فيه ْرِض ِلُيْفِس ــی اْلَ ــعى  ِف ــى َس ــد: »َو ِإذا َتَولَّ ــش می کن ــدت نکوه ــه ش ــد، ب روی می آورن

ــه(  ــت ك ــن اس ــانه ی آن، اي ــره:205(؛ »)نش ــاَد« )بق ــبُّ اْلَفس ــَل َو اهَّلُل ال ُيِح ْس ــْرَث َو النَّ ــَك اْلَح ُيْهِل

ــو خــارج مى شــوند(، در راه فســاد در زميــن، كوشــش  ــزد ت ــد )و از ن هنگامــى كــه روى برمى گردانن

ــاد را  ــدا فس ــد( خ ــه مى دانن ــا اينك ــازند؛ )ب ــود مى س ــان را ناب ــا و چهارپاي ــد، و زراعت ه مى كنن

ــى دارد.« ــت نم دوس

ــه هشــدار می دهــد:  ــک جامع ــدن ی ــول دهندهــی تم ــران شایســته و اف ــود رهب ــاره ی نب و درب

ــْن  ــاًل ِممَّ ْرِض ِإالَّ َقلي ــی اْلَ ــِن اْلَفســاِد ِف ــْوَن َع ــٍة َيْنَه ــوا َبِقيَّ ــْم ُأوُل ــْن َقْبِلُك ــُروِن ِم ــَن اْلُق ــْو ال كاَن ِم »َفَل

َأْنَجْينــا« )هــود: 116(؛ »چــرا در قــرون )و اقــوام( قبــل از شــما، دانشــمندان صاحــب قدرتــى نبودنــد 

كــه از فســاد در زميــن جلوگيــرى كننــد؟! مگــر اندكــى از آنهــا، كــه نجاتشــان داديــم!«

ــح از  ــران صال ــته و حکم ــت شایس ــود حاکمی ــم وج ــرآن کری ــرش ق ــاس، در نگ ــن اس ــر ای ب
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

مؤلفه هــای ضــروری در ایجــاد یــک تمــدن الهــی و شکوفاســت.

عدالت محوری:

در قــرآن کریــم، خداونــد مظهــر »عــدل کلــی« اســت. اســاس آفرینــش در تمــام ابعــاد و زندگانــی 

ــه عــدل و داد فرمــان می دهــد:  ــد، خــود ب ــر مــدار عــدل و داد اســتوار اســت. خداون موجــودات ب

ْحســان« )نحــل:90( و مــردم دادگــر را دوســت مــی دارد: » َو َأْقِســُطوا ِإنَّ  ــْدِل َو اْلِ ــُر ِباْلَع »ِإنَّ اهَّلَل َيْأُم

اهَّلَل ُيِحــبُّ اْلُمْقِســطين «. )حجــرات:9(

ایمــان بــه عــدل و داد الهــی و وجــود آن در سراســر جهــان هســتی و بنــا شــدن آن بــر مبنــای 

ــوع اندیشــه های او و  ــی سیاســی انســان، ن ــم در زندگان ــی، نقشــی عظی ــم و حکمــِت حــق تعال عل

حرکــت او بســوی کمــال، ترقــی، توســعه و ایجــاد تمــدن ایفــا می نمایــد. بــر همیــن مبنــا، عــدل در 

اینجــا بــه مثابــه یکــی از ارکان و پایه هــای دیــن، شــرع و قانــون بــه حســاب می آیــد و در نتیجــه 

حرکــت انســان ها و نهادهــای سیاســی و اجتماعــی براســاس آن بنــا و ایجــاد می شــود و بــدون آن 

معنــا نــدارد. پــس عدل محــوری، در اینجــا عــالوه بــر اهمیــت ذاتــی ، دارای امتیــاز و نقــش بســیار 

مهــم و اجتماعــی و سیاســی اســت، بدیــن معنــا کــه عــدل ُبعــدی دیگــر یــا چهــره ای دیگــر از توحیــد 

و بخــش الینفــک آن اســت. زیــرا صفتــی از صفــات ذات مقــدس باری تعالــی اســت، از میــان صفــات 

او برآمــده و تبدیــل بــه اصلــی از اصــول دیــن شــده اســت. ایــن امــر عــالوه بــر اهمیــت ذاتــی عــدل 

ــا  ــر شــهید صــدر: »همان ــه تعبی ــه علــت اهمیــت و نقــش اجتماعــی و سیاســی آن می باشــد و ب ب

ــاز  ــه بازدهــی و نقــش اجتماعــی دارد، جامعــه و حرکــت اجتماعــی را بی نی ــی اســت ک عــدل صفت

ــد  ــدیدًا نیازمن ــری ش ــت دیگ ــر صف ــش از ه ــی بی ــت اجتماع ــری و حرک ــه ی بش ــازد و جامع می س

عــدل اســت«. )صــدر، 1401ق، 197(

ــارز  ــا انســان مب اعتقــاد بــه مســئلهی عــدل و تأثیــر سیاســی و اجتماعــی آن ســبب می شــود ت

و فعــال خــود را در مظهــر محضــر عــدل الهــی احســاس  کنــد و  رفتــار خــود را بــه گونــه ای تنظیــم 

ــاز  ــر، زمینه س ــن ام ــه ی بشــری باشــد، در نتیجــه ای ــی در جامع ــدل اله ــه تحقق بخــش ع ــد ک  نمای

ایجــاد تمــدن بــر محــور عــدل و قســط می گــردد. رشــد و تعالــی جامعــه و حــرکات تمامــی افــراد، 

در ایــن دیــدگاه جــز براســاس عــدل الهــی و تحقــق آن در جامعــه ی بشــری ارزش نــدارد و حرکــت 

در صحنــه ی سیاســی جامعــه، جــز در راه خــدا و بــر مبنــای عدالــت و قســط، معنــا پیــدا نمی کنــد. 

ذيــَن آَمُنــوا ُكوُنــوا  َهــا الَّ در آیــات قــرآن کریــم بــه ایــن مســئله اینگونــه اشــاره شــده اســت: »يــا َأيُّ

ْقــوى   ُكــْم َشــَنآُن َقــْوٍم َعلــى  َأالَّ َتْعِدُلــوا اْعِدُلــوا ُهــَو َأْقــَرُب ِللتَّ ــِه ُشــَهداَء ِباْلِقْســِط َو ال َيْجِرَمنَّ اميــَن ِللَّ َقوَّ
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ُقــوا اهَّلَل ِإنَّ اهَّلَل َخبيــٌر ِبمــا َتْعَمُلــون « )مائــده: 8(؛ »اى كســانى كــه ايمــان آورده ايــد! همــواره بــراى  َو اتَّ

خــدا قيــام كنيــد، و از روى عدالــت، گواهــى دهيــد! دشــمنى بــا جمعّيتــى، شــما را بــه گنــاه و تــرك 

عدالــت نكشــاند! عدالــت كنيــد، كــه بــه پرهيــزگارى نزديكتــر اســت! و از )معصيــت( خــدا بپرهيزيــد، 

كــه از آنچــه انجــام مى دهيــد، بــا خبــر اســت «.

ــدات  ــراری عــدل اشــاره شــده اســت و تأکی ــه ضــرورت برق ــد بارهــا ب ــرآن مجی ــن در ق همچنی

بســیاری بــه کار رفتــه تــا مــردم لحظــه ای از آن غافــل نماننــد و تمــام امــور حیــات مــادی و معنــوی 

ی ِباْلِقْســط« )اعــراف:28( و یــا »... خــود را بــر آن محــور اســتوار بگرداننــد، آیاتــی ماننــد: »ُقــْل َأَمــَر َربِّ

قــاَل َربِّ اْحُكــْم ِباْلَحــقِّ ...« )انبیــاء:112(.

بنابرایــن، عــدل اســاس و بنیانــی اســت کــه کل هســتی بــر آن بنــا شــده اســت و انســان نیــز 

موظــف اســت وجــود ارادی و تشــریعی خویــش و نیــز جامعــه ی خــود را براســاس آن بنــا نمایــد. 

ــِة َو َمــْن  ْرِض َفَمــْن َأَخــَذُه َقــاَدُه ِإَلــى  اْلَجنَّ پیامبــر اســالم؟ص؟ می فرمایــد: »اْلَعــْدُل ِميــَزاُن اهلِل ِفــی اْلَ

ــاِر« )نــوری، 1408ق، ج11، 317(؛ »عدالــت میــزان خــدا در زمیــن اســت پــس هــر  َتَرَكــُه َســاَقُه ِإَلــى النَّ

کــس آن را برگیــرد، او را بســوی بهشــت رهبــری می کنــد و هــر کــس ترکــش نمایــد او را بــه ســوی 

دوزخ ســوق می دهــد.« حضــرت علــی؟ع؟ نیــز در اهمیــت عدالــت می فرمایــد: »زمــان العــادل خیــر 

ــت«،  ــن زمان هاس ــتر برتری ــروای( عدالت گس ــان )فرمان ــدی،1366، 399(؛ »زم ــی آم ــة« )تمیم االزمن

نیــز آن حضــرت می فرمایــد: »لیــس ثــواب عنــداهلل ســبحانه اعظــم مــن الثــواب الســلطان العــادل و 

الرجــل المحســن« )تمیمــی آمــدی،1366، 399(؛ »پــاداش هیــچ کــس در نــزد خداونــد منــزه و پــاک، 

باالتــر و بزرگ تــر از پــاداش فرمانــروای عــادل و شــخص نیکــوکار نیســت.«

عدالــت بــه عنــوان عنصــر و مؤلفهــی اصلــی تمــدن اســالمی در قــرآن کریــم معرفــی شــده اســت 

ــا پیــدا می کنــد. در علــت مــادی،  ــار عدالــت معن و مفاهیــم دیگــر ماننــد آزادی، امنیــت و ... در کن

ــوند و  ــع می ش ــیم و توزی ــه تقس ــورت عادالن ــه ص ــادی ب ــات م ــی و امکان ــازه های تمدن ــه ی س هم

ســازمان ها و نهادهــای جامعــه کــه علــت صــوری محســوب می شــوند بایــد عادالنــه و هم ســو بــا 

مبانــی عدالــت عمــل نماینــد و فاعلیــن تحقــق تمــدن نیــز دارای صفــت عدالــت هســتند و غایــت 

تمــدن نیــز بــا رســیدن بــه عدالــت، موجــب ســعادت و هدایــت فــرد و جامعــه می شــود.

در ترســیم معیــار فرامــاّدی بــودِن عدالــت محــوری بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای تمدنــی قــرآن 

کریــم، بایــد توجــه داشــت کــه تحقــق عدالــت اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از اهــداف بعثــت انبیــاء، 

ــکیل  ــی آن، تش ــن مقدمه ــنترین و ضروری تری ــه روش ــت ک ــی اس ــدن مقدمات ــم ش ــد فراه نیازمن

حکومــت و تبلــور نمــوِد تمدنــی الهــی اســت. تــالش صادقانــه و مســتمر انبیــاء و جانشــنیان آنــان 
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بــرای تشــکیل حکومــت، تنهــا ایجــاد عدالــت اجتماعــی در تمــام زمینه هــا بــوده اســت. )خمینــی، 

ــد، و  ــخصی نبودن ــوی ش ــایش دنی ــاه و آس ــی و رف ــت، فزون طلب ــال ریاس ــه دنب ــان ب 1394، 59( آن

حکومــت بــرای آنــان هــدف نبــود، بلکــه آن را ابــزاری بــرای اجــرای قانــون و احقــاق حــق محرومــان 

ــاُس ِباْلِقْســط«  نــاِت َو َأْنَزْلنــا َمَعُهــُم اْلِكتــاَب َو اْلميــزاَن ِلَيُقــوَم النَّ می دانســتند: »َلَقــْد َأْرَســْلنا ُرُســَلنا ِباْلَبيِّ

ْعــِدَل  )حدیــد: 25( و نیــز پیامبــر اکــرم؟ص؟، خــود را مأمــور برقــراری عدالــت می دانــد: » َو ُأِمــْرُت ِلَ

َبْيَنُكــم ...« )شــوری: 15(.

آزادی خواهی: 

ــع  ــای جوام ــته ترین نعمت ه ــن و برجس ــتقالل و آزادی از مهم تری ــم، اس ــرآن کری ــگ ق در فرهن

ــی اســرائیل و برشــماری  ــوم بن ــان سرگذشــت ق ــرآن، در بی ــات  ق ــه شــمار مــی رود، در آی بشــری ب

نعمت هــای خــدای رحمــان بــر آنــان، بــه روز سرنوشت ســاز رهایــی آنــان از چنــگ فرعونیــان اشــاره 

می کنــد: 

ــم:6(؛  ــْوَن « )ابراهی ــْن آِل ِفْرَع ــْم ِم ــْم ِإْذ َأْنجاُك ــَة اهَّلِل َعَلْيُك ــُروا ِنْعَم ــِه اْذُك ــاَل ُموســى  ِلَقْوِم »َو ِإْذ ق

»و )بــه خاطــر بيــاور( هنگامــى را كــه موســى بــه قومــش گفــت: نعمــت خــدا را بــر خــود بــه يــاد 

داشــته باشــيد، زمانــى كــه شــما را از )چنــگال( آل فرعــون رهايــى بخشــيد!«

بالندگــی یــک جامعــه ی متمــدن در گــرو رهایــی همــه ی فرزنــدان آن جامعــه از بردگــی، اســتثمار 

ــا  ــارزه ب ــم، مب ــرآن کری ــن رو ق ــت. از ای ــادی اس ــی و اقتص ــی، سیاس ــری، فرهنگ ــارت های فک و اس

طاغوت هــا و برداشــتن بــار ســنگین رســوم ســخت جاهلیــت از دوش انســان ها و آزادســازی آنــان 

از زنجیرهــای اســارت را از نخســتین رســالت های انبیــای الهــی می دانــد: »... َو َيَضــُع َعْنُهــْم ِإْصَرُهــْم 

تــي  كاَنــْت َعَلْيِهــم …« )اعــراف: 157(؛ »... و بارهــاى ســنگين، و زنجيرهايــى را كــه بــر آنهــا  ْغــالَل الَّ َو اْلَ

بــود، )از دوش و گردنشــان( بــر مــى دارد...«.

 از ســوی دیگــر، ســلب آزادی هــای خــدادادی و برقــراری خفقــان در جامعــه را شــگرد طاغوتیــان و 

ــْدَت  هــا َعَلــيَّ َأْن َعبَّ فرعون هــای زمــان جهــت بردگــی و اســارت مــردم می دانــد: »َو ِتْلــَك ِنْعَمــٌة َتُمنُّ

َبنــي  ِإْســرائيل« )شــعراء: 22(؛ »و )بازگــو( ایــن کــه طایفــه ی بنــی اســرائیل را بنــده ی خــود کــرده ای 

ایــن هــم نعمتــی اســت کــه مّنــت آن بــر مــن می نهــی؟«

توجــه بــه ایــن نکتــه بایســته اســت کــه در هیــچ یــک از اصــول و قوانیــن انبیــای الهــی، اســارت 

و بردگــی و ســلب آزادی افــراد وجــود نــدارد و آنــان اصــوال بــا اســارت، بردگــی و اســتثمار فکــری 

ــوم مناســبی از  ــم انسان ســاز خــود، مفه ــا تعالی ــای الهــی ب ــارزه برخواســتهاند. انبی ــه مب ــادی ب و م
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آزادی را بــرای بشــریت بــه ارمغــان آورده انــد. در حقیقــت آنچــه فــارق اصلــی نــوع آزادی الهــی و 

غیــر الهــی اســت، ایــن اســت کــه آزادی در ادیــان الهــی تضمیــن کنندهــی بقــای اصــول و ارزش های 

انســانی و نظــم اجتماعــی اســت، چنــان کــه حتــی برخــی از دانشــمندان غربــی بــه ایــن مســئله بــه 

وضــوح اشــاره داشــته اند: »بعــد از ســیاحت در شــرق و آَشــنایی بــا دیــن اســالم و کتــاب آســمانی 

مســلمانان بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد برخــی از عقایــد خــود را عــوض کنــم، زیــرا افــکار و 

خیــاالت مــا راجــع بــه مدنّیــت و مســاوات مطلقــه، بســیار سســت و بــی بنیــاد اســت ... زمانــی فــرا 

می رســد کــه مقــّدرات غــرب در دســت شــرق خواهــد شــد...« )لوبــون، 1334، 7(.

ــا برخــورداری از مؤلفه هایــی چــون عدالــت  ــر اســاس تعالیــم انبیــای الهــی ب تمــدن اســالمی ب

و بــرادری و مســاوات، تضمیــن کنندهــی آزادی مقبــول و معقــول اســت، در حالــی کــه آزادی ارائــه 

ــه  ــی بشــر از جمل ــا شــده اســت، بســیاری از اصــول اخالق ــه الحــاد بن ــر پای ــه ب ــرب ک شــده در غ

ــن موضوعــه در اســالم،  ــه قوانی ــی اســت ک ــن در حال ــرد، ای ــر ســؤال می ب کرامــت و عــزت او را زی

ــر،1351ق، 85-84( ــد. )مهاج ــوزش می ده ــان آم ــه انس ــت را ب مدنی

امینت:

آنچــه موجــب آمــاده شــدن زمینــه ی رشــد و شــکوفایی تمــدن می شــود وجــود امنیــت، آرامــش 

ــت،  ــایه ی حکوم ــت در س ــرات: 9( امنی ــده: 42؛ حج ــد: 25؛ مائ ــت. )حدی ــش اضطراب هاس و کاه

ــه از  ــایش ک ــاه و آس ــت، رف ــاد امنی ــرای ایج ــی ب ــای اله ــود. انبی ــل می ش ــم حاص ــون و نظ قان

ــد.  ــام داده ان ــیاری انج ــای بس ــت، تالش ه ــرآن اس ــی ق ــم تمدن ــای مه مؤلفه ه

کارکــرد انبیــاء، اجــرای فرمان هــا و قوانیــن الهــی اســت و دعــوت آنهــا در گــرو امنیــت امــکان 

پذیــر اســت. هــرج و مــرج کــه بــه تخریــب تمدن هــا می انجامــد، هرگــز در برنامهــی انبیــای الهــی 

ــْن َخــْوٍف«  ــْم ِم ــْن ُجــوٍع َو آَمَنُه ــْم ِم ــذی َأْطَعَمُه بــر اســاس گــزارش قــرآن کریــم نبــوده اســت: »الَّ

)قریــش : 4(؛ »همــان كــس كــه آنهــا را از گرســنگى نجــات داد و از تــرس و ناامنــى ايمــن ســاخت .«

ــهِ   ــُن  ِفي ــا اَل َيْأَم ــاِن َم ْوَط ــرُّ اْلَ ــد: »َش ــان؟ع؟ در ســخنی ارزشــمند می فرماین ــر مؤمن  حضــرت امی

ــه  ــت ک ــی اس ــکونت، جای ــرای س ــرزمین ها ب ــن س ــدی، 1366، 447(؛ »بدتری ــی آم ــان « )تمیم اْلُقطَّ

ســاکنانش امنیــت ندارنــد.«

 بــر اســاس تمثیــل قرآنــی در بیــان یــک جامعــه ی الگــو، اســتقرار امنیــت و آرامــش همگانــی، 

نشــانه ای آشــکار بــرای بلــوغ و کمــال جامعــه بــه شــمار مــی رود و در مقابــل، زوال و ســلب امنیــت، 

ــًة  ــًة ُمْطَمِئنَّ ــْت آِمَن ــًة كاَن َي ــاًل َقْر ــَرَب اهَّلُل َمَث ــت: »َو َض ــدن آن اس ــقوط تم ــیبی و س ــانه ی سراش نش
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َيْأتيهــا ِرْزُقهــا َرَغــدًا ِمــْن ُكلِّ َمــكاٍن َفَكَفــَرْت ِبَأْنُعــِم اهَّلِل َفَأذاَقَهــا اهَّلُل ِلبــاَس اْلُجــوِع َو اْلَخــْوِف ِبمــا كاُنــوا 

ــت:  ــى زده اس ــد،( مثل ــت مى كنن ــران نعم ــه كف ــان ك ــراى آن ــد )ب ــل:112(؛ »خداون ــوَن« )نح َيْصَنُع

منطقــه ی آبــادى كــه امــن و آرام و مطمئــن بــود؛ و همــواره روزيــش از هــر جــا مى رســيد؛ اّمــا بــه 

ــاس  ــد، لب ــام مى دادن ــه انج ــى ك ــر اعمال ــه خاط ــد ب ــد؛ و خداون ــى كردن ــدا ناسپاس ــاى خ نعمت ه

گرســنگى و تــرس را بــر اندامشــان پوشــانيد!«

 همچنیــن قــرآن کریــم هنــگام یادکــرد نعمت هــای فــراوان قــوم ســباء، پــس از بیــان عمــران و 

آبــادی بی نظیــر سرزمینشــان، بــه ویژگــی برتــر آنــان در بهره منــدی از امنیــت کامــل در شــب و روز 

ــْيَر  ْرنــا فيَهــا السَّ تــي  باَرْكنــا فيهــا ُقــرًى ظاِهــَرًة َو َقدَّ اشــاره می کنــد: »َو َجَعْلنــا َبْيَنُهــْم َو َبْيــَن اْلُقــَرى الَّ

امــًا آِمنيــن « )ســبأ: 18(؛ »و ميــان آنهــا و شــهرهايى كــه بركــت داده بوديــم،  ســيُروا فيهــا َلياِلــَي َو َأيَّ

آبادی هــاى آشــكارى قــرار داديــم؛ و ســفر در ميــان آنهــا را بطــور متناســب )بــا فاصلــه نزديــك( مقــّرر 

داشــتيم؛ )و بــه آنــان گفتيــم:( شــب ها و روزهــا در ايــن آبادی هــا بــا ايمنــى )كامــل( ســفر كنيــد.«

ــن  ــش انداخت ــا پی ــش ب ــای خوی ــه در دع ــده ی مک ــز در ســرزمین تفتی ــم؟ع؟ نی حضــرت ابراهی

مســئلهی امنیــت بــر دیگــر نیازهــا، امنیــت و آرامــش را پیــش شــرط هــر گونــه آبادانــی و پیشــرفت 

ــُه  مــادی و معنــوی در جامعــه می دانــد: » َو ِإْذ قــاَل ِإْبراهيــُم َربِّ اْجَعــْل هــذا َبَلــدًا آِمنــًا َو اْرُزْق َأْهَل

ــرات « )بقــره: 126(؛ »و )بــه يــاد آوريــد( هنگامــى را كــه ابراهيــم عــرض كــرد: پــروردگارا!  َم ــَن الثَّ ِم

ــان  ــين، ايم ــدا و روز بازپس ــه خ ــه ب ــا ك ــل آن را- آنه ــرار ده! و اه ــى ق ــهر امن ــرزمين را ش ــن س اي

ــون(، روزى ده!« ــرات )گوناگ ــد- از ثم آورده ان

ــه، امنیــت و زمینه هــای همــکاری و  ــز بعــد از اســتقرار حکومــت در مدین ــی مکــرم اســالم نی نب

وحــدت را متناســب بــا اجتمــاع خــود برقــرار و بــرای دفــاع از امنیــت، حکومــت خــود را بــه ارتــش 

دفاعــی مجهــز کــرد. )ابــن خلــدون،1996م،ج1، 301( قــرآن کریــم در مــورد حــدود، دیــات و قصــاص 

ــاد  ــد اخــوت و انعق ــد عق ــه مانن ــرم؟ص؟ در مدین ــر اک ــار و ســیره ی پیامب ــره:178-179و 194( و رفت )بق

ــن  ــی دی ــه همــه نشــان از دســتاورد سیاســی و امنیت ــح، دســتورالعمل هایی دارد ک پیمان هــای صل

اســالم و رســول خــدا؟ص؟ دارد کــه در هیــچ حکومتــی نظیــر آن نبــوده اســت. )ویــل دورانــت، 1367، 

ــون،1373 ، 609-556  و 676(. ج1 ، 40-354؛ گیب

وحدت گرایی:

وحدتگرایــی و انســجام  فضیلتــی اســت انســانی کــه در جهــت تحقــق امــور جمعــی چــون تمــدن 

و مدنیــت نقشــی اساســی دارد و از ایــن رو، مــورد توجــه قــرآن کریــم بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای 
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فرامــاّدی نهادهــای تمدن ســاز بــوده اســت. حضــرت علــی؟ع؟ نیــز کــه بــه حــق بزرگ تریــن مفســر 

ــا  ــر؟ص؟ ب ــات پیامب ــان امــت اســالمی بعــد از وف ــاز اختــالف می ــم می باشــد، پــس از آغ ــرآن کری ق

اقدامــی بســیار مهــم بــرای پرهیــز از اختــالف در امــت اســالمی نوپــا، ســکوت در برابــر غصــب حــق 

الهــی ایشــان بــر جانشــینی پیامبــر؟ص؟ را ترجیــح داد. )نهــج البالغــه، خطبــه3( ایشــان پیامدهــای 

تفرقــه را بــه خوبــی شــناخته و می دانســت کــه تفرقــه در میــان امــت اســالمی در ابعــاد سیاســی، 

اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و نظامــی، اثــرات منفــی بســیاری بــر جــای می گــذارد کــه اگــر رفــع 

ــد: »موج هــای  ــی می فرمای ــن فضای ــود. او در چنی ــن نباشــد، بســیار مشــکل خواهــد ب آن غیرممک

فتنــه را بــا کشــتی های نجــات بشــکافید، از ایجــاد اختــالف و دو دســتگی دوری گزینیــد، و 

نشــانه های فخرفروشــی را از ســر برداریــد. اگــر ســخن بگویــم، می گوینــد: بــر فرمانروایــی حریــص 

ــد  ــه فرزن ــوگند، عالق ــدا س ــه خ ــد. ب ــرگ می ترس ــد: از م ــینم، می گوین ــوش بنش ــر خام ــت و اگ اس

ــه  ــم، ب ــر ســکوت می کن ــادر اســت. اگ ــه پســتان م ــودک ب ــه ک ــش از عالق ــرگ بی ــه م ــب ب ابوطال

ســبب علــم و آگاهــی خاصــی اســت کــه در آن فــرو رفتــه ام، و اگــر شــما را از آنچــه می دانــم آگاه 

ــه5( ــه، خطب ــج البالغ ــرزان می شــدید«. )نه ــردم، بســان ریســمان چــاه، مضطــرب و ل می ک

ــاط و  ــل انحط ــالمی را عام ــای اس ــان امت ه ــه می ــی؟هر؟:، تفرق ــام خمین ــر، ام در دوران معاص

ســقوط تمــدن اســالمی قلمــداد کــرده، معتقــد اســت: »اســتعمارگران دو نــوع تفرقــه در میــان جوامع 

اســالمی پدیــد آوردنــد: یکــی تفرقــه ی مذهبــی میــان شــیعه و ســنی، و دیگــر تفرقــه ی ملــی میــان 

قبایــل و طوایــف ...، ]دیدنــد[ بــا ایــن وحــدت بــه دول اســالمی نمی شــود تحمیــل کــرد چیزهایــی 

ــود  ــا را نمی ش ــالی زرد اینه ــا را، ط ــیاه اینه ــالی س ــا، ط ــر اینه ــود ذخای ــد، نمی ش ــه می خواهن را ک

قبضــه کــرد، درصــدد چــاره برآمدنــد. چــاره ایــن بــود کــه بیــن ممالــک اســالمی تفرقــه بیندازنــد.« 

)امــام خمینــی،1378، ج1، 375(

بــر مبنــای نگــرش امــام خمینــی؟هر؟:، روابــط کشــورهای اســالمی، اگــر معطــوف بــه اشــتراک 

عقیــده، وحــدت کلمــه و دیگــر مشــترکات باشــد، راه احیــای تمــدن اســالمی همــوار می گــردد: »اگــر 

مســلمانان، آن عــزت و عظمتــی را کــه در صــدر اســالم داشــتند، بازیابنــد، بــه اســالم و وحــدت کلمــه 

روی آورنــد، آن اتفــاق بــر محــور اســالم بــود کــه آن قــدرت و شــجاعت مافــوق الطبیعــه را بــه وجــود 

آورد.« )امــام خمینــی، 1378ج 5، 32(

ــه  ــان را از تفرق ــده و آن ــی فراخوان ــمان اله ــه ریس ــگ زدن ب ــه چن ــلمانان را ب ــم مس ــرآن کری  ق

ــان و از  ــدت مؤمن ــوام وح ــی را ق ــوت ایمان ــت و اخ ــرآن الف ــد، ق ــز می ده ــتگی پرهی ــد دس و چن
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زمستان ١٣٩٩

نعمت هــای خــاص الهــی بــر آنــان می دانــد کــه ســبب رهایــی ایشــان از پرتــگاه هالکــت می شــود 

ُقــوا َو اْذُكــُروا ِنْعَمَت  کــه پیــش از اســالم بــه آن گرفتــار بودنــد: »َو اْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل اهَّلِل َجميعــًا َو ال َتَفرَّ

ــَف َبْيــَن ُقُلوِبُكــْم َفَأْصَبْحُتــْم ِبِنْعَمِتــِه ِإْخوانــًا َو ُكْنُتــْم َعلــى  َشــفا ُحْفــَرٍة  اهَّلِل َعَلْيُكــْم ِإْذ ُكْنُتــْم َأْعــداًء َفَألَّ

ــاِر َفَأْنَقَذُكــْم ِمْنهــا « )آل عمــران:103(؛ »و همگــى بــه ريســمان خــدا ]قــرآن و اســالم، و هــر  ِمــَن النَّ

گونــه وســيله ی وحــدت [، چنــگ زنيــد، و پراكنــده نشــويد! و نعمــت )بــزرِگ( خــدا را بــر خــود، بــه ياد 

آريــد كــه چگونــه دشــمن يكديگــر بوديــد، و او ميــان دل هــاى شــما، الفــت ايجــاد كــرد، و بــه بركــِت 

نعمــِت او، بــرادر شــديد! و شــما بــر لــِب حفــره اى از آتــش بوديــد، خــدا شــما را از آن نجــات داد...«

خداونــد در برخــی آیــات، مؤمنــان را بــرادر یکدیگــر می خوانــد کــه بایــد در ایجــاد آشــتی، صلــح 

ــَن َأَخَوْيُكــم.« )حجــرات: 10(؛  ــوَن ِإْخــَوٌة َفَأْصِلُحــوا َبْي ــا اْلُمْؤِمُن َم و دوســتی میــان خــود بکوشــند: »ِإنَّ

»مؤمنــان بــرادر يكديگرنــد؛ پــس میــان بــرادران خــود صلــح و آشــتى دهيــد...«

و در آیاتــی دیگــر، تنــازع و اختــالف را مایــه ی سســتی و زواِل شــوکت جامعــه اســالمی برشــمرده، 

از آن بــر حــذر مــی دارد: »َو َأطيُعــوا اهَّلَل َو َرُســوَلُه َو ال َتناَزُعــوا َفَتْفَشــُلوا َو َتْذَهــَب ريُحُكــم ...« )انفــال: 

ــا سســت  ــد، ت ــزاع )و كشــمكش( نكني ــرش را اطاعــت نماییــد! و ن 46(؛ »و )فرمــان( خــدا و پيامب

نشــويد، و قــدرت )و شــوكت( شــما از ميــان نــرود...«

ــه  اعتــال، اقتــدار، ســعادت و پیشــرفت هــر جامعــه ای در ســایه ی اتحــاد و انســجام افــراد آن ب

دســت می آیــد و در نقطــه ی مقابــل، اختــالف و چنــد دســتگی، اســباب عقــب ماندگــی و خــواری و 

ــه و تمــدن آن را فراهــم می ســازد. ــودی جامع ــت، انحطــاط و ناب در نهای

انسان گرایی متعالی: )باور به ارزش و کرامت واالی انسان(

ــای واال و  ــه فضیلت ه ــدی ب ــی، پایبن ــوب قرآن ــدن و مطل ــه ی متم ــاخصه های جامع ــر ش از دیگ

ارزش هــای اخالقــی انسان ســاز اســت. قــرآن کریــم در بیــان چیســتی و ویژگی هــای نیــک بــاوران و 

نیکــوکاران، افــزون بــر مســائلی نظیــر ایمــان بــه خــدا، انبیــاء و کتــب الهــی، جایگاهــی ویــژه بــرای 

ارزشــهای اخالقــی و رفتــاری ماننــد حــّس نــوع دوســتی، صداقــت، وفــای بــه عهــد، صبــر و شــکیبایی 

ــرَّ  ــنَّ اْلِب ــِرِب َو لِك ــِرِق َو اْلَمْغ ــَل اْلَمْش ــْم ِقَب ــوا ُوُجوَهُك ــرَّ َأْن ُتَولُّ ــَس اْلِب ــد: »َلْي ــاز می نمای ــد آن ب و مانن

ــِه َذِوی اْلُقْربــى   ــَن َو آَتــى اْلمــاَل َعلــى  ُحبِّ ِبییِّ َمــْن آَمــَن ِبــاهَّلِل َو اْلَيــْوِم اْلِخــِر َو اْلَمالِئَكــِة َو اْلِكتــاِب َو النَّ

كاَة َو  ــزَّ ــالَة َو آَتــى ال قــاِب َو َأقــاَم الصَّ ــاِئليَن َو ِفــی الرِّ ــبيِل َو السَّ ــَن السَّ َو اْلَيتامــى  َو اْلَمســاكيَن َو اْب

ــَن  ذي ــَك الَّ ــْأِس ُأولِئ ــَن اْلَب اِء َو حي ــرَّ ــی اْلَبْأســاِء َو الضَّ ــَن ِف اِبري ــُدوا َو الصَّ ــْم ِإذا عاَه ــوَن ِبَعْهِدِه اْلُموُف

ُقــون «. )بقــره:177( َصَدُقــوا َو ُأولِئــَك ُهــُم اْلُمتَّ
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ــی  ــاف اله ــر اوص ــمانی و مظه ــودی آس ــه وج ــار دارد ک ــی انتظ ــاِن زمین ــی، از انس ــب وح مکت

داشــته باشــد و ارزش هــا و فضیلت هــای اخالقــی، ماننــد عفــو و گذشــت، مهــرورزی ومــوّدت، صبــر 

و پایــداری، عفــت و شــرافت و معاضــدت در نیــک ورزی را امــوری گــذرا و موقــت ندانســته، بلکــه 

الزمــه ی هوّیــت انســانی و فطــرت توحیــدی خــود بدانــد کــه هرگــز دگرگونــی نمی پذیــرد: »ِفْطــَرَت 

ــِق اهَّلِل«. )روم: 30( ــاَس َعَلْيهــا ال َتْبديــَل ِلَخْل تــي  َفَطــَر النَّ اهَّلِل الَّ

در ایــن رویکــرد پیامبــران الهــی، پیوســته در پیرایشــگری انســان و رفــع بیماری هــای نفــس آدمــی 

ــاها« )شــمس:  اهــا َو َقــْد خــاَب َمــْن َدسَّ بودهانــد تــا در تباهــی غوطــه ور نمانــد: »َقــْد َأْفَلــَح َمــْن َزكَّ

9 و 10(. ایــن انســان های آســمانی مبعــوث شــدند تــا در جــان آدمیــان، رســتاخیزی نــو بیآفریننــد 

و زنجیرهــای درون ایشــان را بگســلند و آنــان را از اســارت های پیــدا و پنهــان رهایــی بخشــند: »و 

تــي  كاَنــْت َعَلْيِهــْم«. )اعــراف: 157( بــر اســاس آموزههــای اســالمی  ْغــالَل الَّ َيَضــُع َعْنُهــْم ِإْصَرُهــْم َو اْلَ

ــا و  ــی ارزش ه ــی آن یعن ــالع اساس ــی از اض ــه یک ــرد ک ــام ب ــالمی ن ــدن اس ــوان از تم ــگاه می ت آن

ــر  ــار و ســلوک آحــاد آن ب ــم داشــته، رفت ــه تعمی ــی وجــود انســان در آن جامع فضیلت هــای خدای

ــرد.  مــدار خصلت هــای انســانی صــورت پذی

ــی از  ــوان یک ــه عن ــم ب ــرآن کری ــر ق ــورد نظ ــان گرایِی م ــه انس ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای البت

ــای  ــر آموزه ه ــت. از منظ ــاوت اس ــاًل متف ــم کام ــدگاه اومانیس ــا دی ــی ب ــاّدی تمدن ــای فرام مؤلفه ه

قرآنــی، انســان خلیفــه ی خداونــد بــر روی زمیــن اســت، »انســان مرّکــب از دو ُبعــد وجــودی یعنــی 

ــیدی، 1378،  ــد.« )جمش ــی ندارن ــم جدای ــن دو از ه ــت و ای ــادی اس ــر م ــی و عنص ــر ملکوت عنص

40( و بــه تعبیــر امــام خمینــی؟هر؟: »هــر مکتبــی بــه اســتثنای مکتــب اســالم... انســان را حیــوان 

تصــور کــرده اســت، یــک موجــودی کــه همــان خــوردن و خوابیــدن اســت، منتهــی بهتــر خــوردن و 

بهتــر خوابیــدن... انســان مراتــب دارد... اســالم بــرای ایــن انســانی کــه همــه چیــز اســت یعنــی از 

طبیعــت تــا مــاورای طبیعــت و تــا عالــم ُالوهّیــت مراتــب دارد، اســالم ِتــز دارد، برنامــه دارد... ادیــان 

ــی، 1378، ج2، 154( ــام خمین ــد.« )ام ــارس را رســیده اش کنن ــن میوهــی ن ــا ای ــد ت آمده ان

برابری گرایی: )اصل مساوات و برابری آدمیان(

بــاور بــه اصــل مســاوات و برابــری افــراد انســان، بــه طــور حتــم یکــی از مؤلفه هــای نهادهــای 

تمدن ســاز از منظــر قــرآن کریــم اســت. پیامبــر اســالم؟ص؟ بــه محــض اینکــه از فشــارهای مشــرکان و 

بت پرســتان رهایــی یافــت، بــرآن شــد کــه بــا الغــای امتیــازات جاهلــی، اصــل مســاوات و برابــری 

ــبی  ــژادی و نس ــری ن ــه برت ــت ب ــر جاهلی ــه در عص ــراب را ک ــت اع ــادات زش ــد و ع ــه نمای را عرض
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زمستان ١٣٩٩

افتخــار می کردنــد لغــو نمایــد، لــذا همــه ی انســان ها را برابــر و هماننــد دانه هــای شــانه دانســت. 

ــلمانان  ــه مس ــاب ب ــخنان را خط ــن س ــوداع، ای ــروف حّجةال ــه ی مع ــرت در خطب ــن آن حض همچنی

بیــان داشــت:

»ای مــردم، خــدای شــما یکتــا و پدرتــان نیــز یکــی اســت؛ همــه ی شــما از آدمیــد و آدم از خــاک 

آفریــده شــده. گرامی تریــن شــما نــزد خداونــد پرهیزکارتریــن شماســت. عــرب را بــر عجــم و عجــم 

را بــر عــرب برتــری نیســت مگــر بــه تقــوی«. )حّرانــی، 1398 ، 33(

ــر برابــری جایگزیــن رابطــه ی  ــر ایــن اســاس، تحــت تأثیــر اســالم، رابطــه ی ایمانــی مبتنــی ب ب

مبتنــی بــر قبیلــه و قــوم گردیــد و پــس از آن همــه ی آدمیــان بــا »یــک ضابطــه و مــالک انســانی بــه 

یکدیگــر می نگریســتند و حــق نداشــتند بــه بهانه هــای پــوچ و بی اســاِس ادوار جهــل و ظلمــت بــه 

تفاخــر بپردازنــد و مــردم دیگــر را فرومایــه و ناچیــز و بــی ارزش بخواننــد، قــرآن کریــم در  تبییــن ایــن 

ــَوٌة  ــوَن ِإْخ ــا اْلُمْؤِمُن َم ــد: »ِإنَّ ــی می فرمای ــم تمدن ــای مه ــک زیربن ــوان ی ــه عن ــم ب مؤلفهــی بســیار مه

ــد.  ــرادر یکدیگرن ــان ب ــوَن« )حجــرات:10(؛ »مؤمن ــْم ُتْرَحُم ُك ــوا اهَّلَل َلَعلَّ ُق ــْم َو اتَّ ــَن َأَخَوْيُك ــوا َبْي َفَأْصِلُح

میــان بــرادران خــود صلــح و ســازش برقــرار ســازید و تقــوا الهــی را پیشــه ی خــود ســازید، باشــد 

کــه مشــمول مهــر و رحمــت الهــی قــرار گیریــد«.

ــم در ارتباطــات و  ــرآن کری ــی اســت؛ در ق ــازات طبقات ــده ی امتی ــه محوکنن ــاز ک ــن اصــل ممت ای

ــنی  ــه روش ــد ب ــی باش ــای تمدن ــذار نماده ــل و پایه گ ــد دلی ــود می توان ــه خ ــانی ک ــات انس اجتماع

ــا َخَلْقناُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َو ُأْنثــى  َو َجَعْلناُكــْم ُشــُعوبًا  ــاُس ِإنَّ َهــا النَّ مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت: »يــا َأيُّ

ــْم ِإنَّ اهَّلَل َعليــٌم َخبيــر« )حجــرات:13(؛ » ای مــردم، هــر  ــَد اهَّلِل َأْتقاُك ــْم ِعْن ْكَرَمُك ــوا ِإنَّ َأ ــَل ِلَتعاَرُف َو َقباِئ

آینــه مــا شــما را از انســانی نــر و انســانی مــاده آفریدیــم و شــما را شــعبه ها و قبیله هــا قــرار دادیــم 

تــا یکدیگــر را بشناســید بــه تحقیــق، گرامی تریــن شــما نــزد خــدا پرهیزکارتریــن شماســت. همانــا 

خــدا دانــا و آگاه اســت.«

حضــرت علــی؟ع؟ در نامــه ی 43 نهــج البالغــه، خطــاب بــه مصقلــة بــن هبیــره شــیبانی، فرمانــدار 

فیروزآبــاد فــارس در مــورد عــدم تبعیــض میــان عــرب و عجــم می فرماینــد: »گزارشــی از تــو دادنــد 

ــی  ــش را نافرمان ــام خوی ــم آورده ای و ام ــه خش ــود را ب ــدای خ ــی، خ ــرده باش ــان ک ــر چن ــه اگ ک

ــو غنیمــت مســلمانان را، کــه نیزه هــا و اسب هایشــان را گــرد آورده، و  ــر رســید کــه ت کــرده ای. خب

بــا ریختــه شــدن خون هایشــان بــه دســت آمــده بــه اعرابــی کــه خویشــاوند تــو هســتند و تــو را 

ــزارش  ــن گ ــر ای ــد، اگ ــا را آفری ــه را شــکافت و پدیده ه ــه دان ــی ک ــه خدای ــد می بخشــی! ب برگزیدن

درســت باشــد در نــزد مــن خــوار شــده و منزلــت تــو ســبک گردیــده اســت. پــس حــق پــروردگارت 
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را ســبک مشــمار و دنیــای خــود را بــا نابــودی دیــن آبــاد نکــن کــه زیانکارتریــن انســانی! آگاه بــاش، 

حــق مســلمانانی کــه نــزد مــن یــا پیــش تــو هســتند در تقســیم بیــت المــال مســاوی اســت، همــه 

بایــد بــه نــزد مــن آینــد و ســهم خــود را از مــن گیرنــد.« )نهــج البالغــه، نامــه 43(

ــا اجــرای دســتورات صریــح قــرآن  ــازات طبقاتــی ب ــان برداشــتن امتی ــر؟ص؟ از می در زمــان پیامب

کریــم و شــرایع؛ تحقــق پذیرفــت. یکــی از آن شــرایع، تجمــع همــه ی مســلمانان در خانــه خــدا بــرای 

ــی،  ــی و دان ــردار، عال ــروا و فرمانب ــی، فرمان ــر و غن اجــرای مناســک حــج اســت. ایــن اعمــال را فقی

عالــم و جاهــل، زن و مــرد، ســیاه و ســفید همــه و همــه کــه در تحــت لــوای اســالم قــرار دارنــد بــا 

شــرایط واحــد و در روزهــای مخصــوص در خانــه ی خــدا و مهبــط وحــی انجــام می دهنــد. بنابرایــن 

ــدن دارد. ــداری تم ــن نقــش را در ایجــاد و نگه بزرگ تری

نتیجه گیری:

مبنــای فرامــاّدی و متافیزیکــی قــرآن کریــم در بیــان مؤلفه هــای تمدنــی اوال و بالــّذات از جهــان 

بینــی کامــل توحیــدی شــکل می گیــرد و از آن جــا کــه در نظــام زندگــی اجتماعــی بشــر، کمــال و 

ســعادت وی از اهــداف مهــِم ارســال کتــاب و رســوالن بــوده اســت، ایــن فرآینــد بــا معنــا دادن بــه 

ــد.  ــه می ده ــی خاتم ــی در زندگ ــی و بی معنای ــئلهی پوچ ــه مس ــی ب ــئله ی غایت گرای ــی و مس زندگ

ــوده، شــناخت  ــورد توجــه ب ــرآن م ــگاه ق ــادی از ن ــه در بخــش فرام ــی ک ــر مؤلفه هــای تمدن از دیگ

درســت حقایــق هســتی اســت. ایــن شــناخت، راهــی جــز اتصــال بــه منبــع وحیانــی نــدارد. در ُبعــد 

ــری صالحــان،  ــت و راهب ــث از حــق، مدیری ــون منبع ــی، آن هــم قان ــن مســئله، قانونگرای ــر ای دیگ

وجــود عدالــت، آزادی و امنیــت، همســانی میــان افــراد و آحــاد مختلــف جامعــه، وحــدت گرایــی و 

یــا همــان همدلــی مــورد تأییــد دیــن و انســان گرایی متعالــی، بخــش نرم افــزاری تمــدن اســالمی و 

اهــرم اقتــدار جامعهــی مطلــوب قرآنــی اســت. نکتــه ی اساســی و قابــل تأمــل در ایــن بحــث، توجــه 

ــه  ــم، ب ــرآن کری ــی در ق ــزای تمدن ــاّدی و نرم اف ــای فرام ــهم مؤلفه ه ــه س ــت ک ــه اس ــن نکت ــه ای ب

مراتــب فراتــر از مؤلفه هــای مــاّدی بــوده اســت، هرچنــد در ایــن نــگاه، ُبعــد ســخت افزاری تمــدن 

و پیشــرفت نیــز بــه هیــچ روی مغفــول نیســت. 
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