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چکیده
مکتب اسالم اساسیترین محور در حیات مسلمانان را تشکیل حکومتی میداند که پایههای آن بر
اساس ارزشهای فرهنگی اسالم بنا شده باشد؛ با توجه به این مسئله ،تمدن اسالمی برگرفته از
قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) ،پیشوایان معصوم(ع) و بیانات و رفتار آنها است .منظور از تمدنسازی
اسالمی ،ایجاد نظام همهجانبه فرهنگی -اجتماعی است که ارکان و الزامات آن برگرفته از مبانی
اسالمی باشد .این موضوع بهصورت خاص در نگاه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته
است .در پژوهش حاضر ،نگارندگان مترصد هستند با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،ارکان و
الزامات فرهنگی شکلدهنده تمدنسازی نوین اسالمی را در اندیشۀ مقام معظم رهبری مورد
بررسی قرار دهند .سؤال اصلی پژوهش به این قرار است که بایستههای فرهنگی زمینهساز
شکلگیری تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری چه مورادی است؟ یافتهها نشان
میدهند محور و راهبرد فرهنگی که مهمترین عامل تمدنسازی نوین اسالمی است ،دارای ارکان
چهارگانه دین ،عقالنیت ،اخالق و علم است؛ از هریک از این ارکان نیز الزامات متناسب و
هماهنگ اتخاذ میگردد.
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مقدمه
یکی از ابعاد مهم زندگی جمعی انسانها ،مدنیت است که بسیاری از مسائل فرهنگی و سیاسی
دیگر با آن ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد .حاصل مدنیت و زندگانی سیاسی و فرهنگی بشر،
ساخت تمدن بر روی زمین است؛ ایجاد تمدن به معنایی میتواند تحققبخش مسئلۀ جانشینی
انسان از سوی خدا در زمین باشد( .جمشیدی )171 :1393 ،تمدن مظهر نظم و سامان اجتماعی
است و بدون آن پیشرفت و توسعه صورت نمیگیرد .آرنولد توینبی« 1تمدن را بهعنوان
شایستهترین واحد مطالعات تاریخی معرفی میکند( ».سوروکین)141 :1377 ،
هر تمدنی که در جامعه جهانی شکلگرفته ،بر اساس مبانی و ارزشهای خاصی به وجود آمده
است .در مکتب اسالم ،تمدن بر اساس مبانی و ارزشهای اسالمی شکل میگیرد .در نتیجه ارکان
و شاخصهای فرهنگی نیز با توجه به این مبانی و ارزشها به وجود میآید و در سیر حرکت
جامعه به سمت جلو بهکار گرفته میشود.
یکی از مسائل مهمی که در یکی دو قرن اخیر مورد توجه اندیشمندان اسالمی و مصلحان
اجتماعی قرار گرفته است ،رابطه «دین» و «سیاست» و شأن «دین» در امور «اجتماعی و
سیاسی» است .نکته مهمی که باید بدان توجه کرد ،محوری است که خصوصاً در سیاست دینی به
مفهوم تدبیر و رعایت صالح جامعه باید همواره مدنظر قرار بگیرد .اگر در مقابل کسانی که انفکاک
دین و سیاست را تبلیغ میکنند ،معتقد به سازگاری و باالتر از آن آمیختگی دین و سیاست هستیم،
باید توجه کرد که این نکته به معنای «سیاسی کردن دین» نیست ،بلکه مقصود تبدیل
سیاستهای شیطانی و حیوانی به سیاست دینی است .به تعبیر دیگر در تعارض میان حقیقت و
مصلحت و در تعارض بین اصالت نظام و اصالت ارزشها آنچه باید مقدم باشد ،تقدم ارزشها و
شاخصههای دینی و حقیقتها بر حفظ قدرت ،حکومت و مصلحت است.
سیرۀ عملی امام خمینی(ره) مؤید کاملی بر راهبرد فوق است .در دوران ستمشاهی اساس و
محور همه فعالیتهای نظام شاهی حفظ تاج و تخت و گسترش نفوذ و قدرت و چپاول عدهای
معدود از خاندان سلطنتی و وابستگان آنان بود ،گرچه نام این مقصود را در عرصههای مختلف،
حفظ قدرت ایران و تالش در جهت سربلندی وطن و پیشرفت آن دانسته و بهزعم خویش در
دروازه تمدن بزرگ نیز قرار گرفته بودند .دینداری دولتمردان شاه در سایه این سیاست معنا
مییافت« .دین» آنان «سیاسی» بود ،گاهی برای تظاهر ،به نشر وسیع قرآن دست میزدند و
گاهی نیز در مقابل آیات صریح آن موضع میگرفتند و زمانی نیز بیتفاوت از کنار دستورات و
احکام الهی میگذشتند .فریاد امام(ره) و اعتراض گسترده ایشان ،مهر بطالن بر اینگونه سیاستی
زد که دین در پرتو آن تفسیر میشود( .امام خمینی)160 :1373 ،
. Arnold Toynbee
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پیامبر اکرم(ص) بهعنوان معمار بزرگ تمدن اسالمی ،حکومتی با مبنای الهی را در جامعه حاکم
نمود که این حکومت مبتنی بر ارزشهای فرهنگی اسالم بود ،همراه با عوامل متعدد دیگر
همچون توجه به علم و حکمت ،عقالنیت ،دینداری ،ایمان و اخالق زمینهساز ایجاد تمدن
اسالمی گردید .بر همین مبنا ،برای شکلگیری هر تمدنی نیاز به شاخصها و مؤلفههایی فرهنگی
است و تا زمانی که این شاخصها بهصورت منسجم باهم در یک کالبد جمع نشود ،نمیتوان
انتظار شکلگیری یک تمدن را داشت.
در همین ارتباط اسالم شاخصهایی را برای تمدنسازی بیان کرده است و مردم را برای
تحقق این شاخصها در جهت شکلگیری تمدن اسالمی تشویق کرده است .پیامبر اسالم(ص) با
توجه به ارزشها و شاخصهای انسانی مطرحشده در اسالم درصدد برآمد که تمدن اسالمی را
شکل دهد و این اتفاق حاصل گردید و تمدن اسالمی با محوریت شاخصهای اسالمی در
شبهجزیره عربی شکل گرفت .پس از پیامبر(ص) نیز هرگاه مسلمانان به این ارزشها و شاخصها
پایبند بودند ،تمدن اسالمی ارتقا یافته و هرجا که از این ارزشها و شاخصها کنارهگیری شده،
جوامع اسالمی در مسیر انحطاط قرار گرفتند.
از جمله الزامات اساسی که زمینههای شکلگیری تمدن اسالمی را فراهم کرده و بهنوعی
خطومشی تمدن اسالمی را مشخص و تعیین کرده ،شاخصهای فرهنگی بوده است ،یعنی این
فرهنگ بود که مشخص میکرد ،از لحاظ نظامی به چه نحوی باید اقدام کرد و یا در بعد سیاسی
باید به چه اقداماتی دست زد و بعد اقتصادی باید دارای چه شرایطی باشد .در عصر غیبت
دانشمندان و فقیهان بزرگ دین در بیان و تبیین این شاخصها و ارزشها کوشیدهاند و از این
طریق سعی کردهاند بر توسعه و تکامل تمدن اسالمی افزوده و مانع انحطاط آن گردند.
ره)
(
در دوران معاصر با پیروزی انقالب اسالمی ایران به همت مردم و رهبری امام خمینی توجه
به این ارزشها و شاخصها مورد توجه و تأکید قرار گرفت و در ادامه مقام معظم رهبری با
تأکیدی بسزا و خاص این موضوع را در بیانات و شرایط گوناگون مورد توجه قرار دادهاند.
با توجه به اهمیت مسئله تمدن بهویژه در دوران معاصر و تالش نظری مقام معظم رهبری در
این زمینه ،مسئلۀ مورد توجه ما ،تأثیر فرهنگ و ارکان آن در زمینهسازی جهت شکلگیری تمدن
نوین اسالمی است .بر همین مبنا و با توجه به اینکه یکی از ارکان مهم اندیشۀ مقام معظم
رهبری مسئله شکلگیری تمدن نوین اسالمی است ،در این مقاله سعی شده است با مرور دقیق
بیانات ایشان ،ارکان و شاخصهای فرهنگی مهم که در فرآیند شکلگیری تمدن اسالمی و
پایداری آن نقش داشتهاند ،مورد بررسی قرار گیرد.
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 -1مدخل مفهومي پژوهش
 .1-1تمدن
در لغتنامۀ معین تمدن اینگونه تعریف شده است« :تمدن مصدر باب تفعل از مَدَنَ و همخانواده
با مدینه و مدنیت به معانی «شهرنشین شدن ،خوی شهری برگزیدن و بااخالق مردم شهر آشنا
شدن ،همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی» و در لعتنامۀ دهخدا آمده است« :تخلق به
اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت» است که بیانگر
تحول و توسعه بهسوی زندگانی منظم شهری همراه با پیشرفت و تدبیر امور عمومی است .در
اصطالح تمدن ایجاد شکلی خاص از نظم فراگیر اجتماعی و مدنی است که حاصل خالقیت انسان
و تالش عملی او در مسیر پیشرفت است .هنری لوکاس در کتاب تاریخ تمدن در رابطه با مفهوم
تمدن میگوید« :تمدن پدیدهای بههم تنیده است که همه رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و حتی هنر و ادبیات را در برمیگیرد( ».لوکاس ،1368 ،جلد )16 :1علی شریعتی مفهوم تمدن را
به این صورت بیان میکند« :وقتی میگوییم ساختههای انسانی ،مقصود آن چیزی است که در
طبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را میسازد .بنابراین ،ساختۀ انسانی در برابر ساختۀ
طبیعت قرار میگیرد» (شریعتی ،1370 ،جلد)6-5: 1
اگر تمدن را عبارت از نظمی بدانیم «که در نتیجه وجود آن ،خالقیت فرهنگی امکانپذیر
میشود و جریان پیدا میکند» (ویل دورانت ،1376 ،جلد )3 :1این نظم بیانگر بعد وجود جمعی
انسانی صاحبخرد و ناطق در مسیر حرکت به جلو است که مبتنی بر اندیشه و باور (بعد فرهنگی)
و عمل و اقدام (بعد اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و )...است.
 .2-1تمدن اسالمي
تمدن اسالمی ،تمدنی با وصف اسالمی است .به بیانی کلمه اسالمی که به تمدن اضافه میشود،
درواقع یک وصف است و این ترکیب وصفی است ،یعنی تمدنی که متصل به اسالم است و بر
اساس آن شکل گرفته است و بینش حاکم بر آن و روح فرهنگ آن ،محصول یک دین آسمانی به
نام اسالم است( .برومند اعلم )19 :1380 ،وصف اسالمی برای تمدن هم بیانگر هدف است و هم
بیانگر مبنا .بدین معنا که تمدن اسالمی نوعی از تمدن است که بر مبنای ارزشهای اسالمی و در
جهت تحقق اهداف مکتب اسالم شکل میگیرد .بهبیانی دیگر میتوان گفت ،تمدن اسالمی
مجموعه هماهنگ و سازمانیافتهای از عقاید ،باورها ،سنن ،خالقیتها ،اختراعات ،فنون و علوم
است که به نحوی از انحاء متأثر از اندیشه اسالمی بوده و در جامعه اسالمی و مسلمانان فراهم
آمده است( .حاتمی )247 :1390 ،مقام معظم رهبری در رابطه با تعریف تمدن اسالمی میفرمایند:
«تمدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از
لحاظ مادی میتواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای
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آن غایات خلق کرده است ،برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد ،زندگی عزتمندی
داشته باشد ،انسان عزیز ،انسان دارای قدرت ،دارای اراده ،دارای ابتکار ،دارای
سازندگىِ جهان طبیعت؛ تمدّن اسالمی یعنی این( ».بیانات مقام معظم
رهبری)1392/6/14 ،
 .3-1فرهنگ
محمدجواد باهنر در تعریف فرهنگ میگوید« :فرهنگ مجموعه برداشتها ،اندیشهها،
موضعگیریهای فکری ،هنر ،ادبیات ،فلسفه ،آداب ،سنن ،رسوم و روابط حاکم اجتماعی است».
(باهنر )258 :1387 ،عالمه محمدتقی جعفری در تعریف فرهنگ بیان میدارد« :فرهنگ عبارت
است از کیفیت یا شیوه بایسته و شایسته برای آن دسته از فعالیتهای حیات مادی و معنوی
انسانها که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شده آنان در حیات معقول تکاملی
باشد( ».جعفری)10 :1379 ،
بر این مبنا ،فرهنگ مجموعه باورها ،نگرشها و دستاوردهای معرفتی و هنری و اخالقی انسان
خردمند در عرصۀ زندگی است و از این حیث با تمدن ارتباط تام دارد .از این حیث فرهنگ دارای
دو بعد معنوی یعنی مجموعه باورها ،جهانبینیها ،اعتقادات ،اخالقیات ،قوانین و معارف و مادی
یعنی مجموعه هنرها ،آداب ،سنتها ،عادات ،تکنولوژی و صنایع و ...است .در نتیجه فرهنگ
بیانگر موجودیت معنوی و مادی یک ملت یا یک مجموعه انسانی است که هویت و شخصیت
افرادش را نیز تعیین میکند .از همین رو در نگرش انقالب اسالمی فرهنگ نهتنها دارای اهمیت
بلکه تعیینکننده تمدن و ارکان و پایههای آن است .به بیان مقام معظم رهبری:
«فرهنگ ،به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم؛ اگر این هوا تمیز باشد،
آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد ،آثار دیگری دارد .فرهنگ
یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد ،آثاری دارد .فرهنگ یعنی باورهای
مردم ،ایمان مردم ،عادات مردم ،آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن
سروکار دائمی دارند و الهامبخش مردم در حرکات و اعمال آنها است».
(بیانات مقام معظم رهبری)93/1/1 ،
 -2مباني نظری؛ فرهنگ و تمدنسازی
لمتون میگوید« :تمدن عبارت است از مجموعۀ منظمی از کردارهای اکتسابی خاص هر جامعه».
(لینتون )31: 1333 ،این امکان قابلیت پیادهسازی ندارد مگر اینکه انسان آن را در عرصه حیات
جمعی تحقق بخشد؛ لذا یکی از ویژگیهای انسان ،مدنی بالطبع بودن است( .ارسطو)5 :1364 ،
یعنی انسان برحسب سرشتی که دارد و نیز بر اساس استعدادی که در آفرینش او لحاظ شده است،
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هم میل و گرایش به مدنیت و بهرهمندی از تمدن در او وجود دارد و هم زمینه و شرایط
برخورداری از تمدن( .شریعتیتبار)4 :1394 ،
درواقع میتوان گفت که تمدن با دو عامل اساسی به وجود میآید :طبیعت و انسان .براین مبنا،
تمدن محصول تالش انسان در غلبه بر نیروهای طبیعی است که حاصل شناسایی قوانین حاکم بر
آن از طریق عقل و دین و امکان کنترل و تصرف نیروی طبیعت به نفع خود بهوسیلۀ دانش و
فناوری است .پس این غلبه هم شامل غلبه بر تأثیرات نیروهای طبیعی در شکلگیری بعد مادی
زندگی انسان میشود و هم غلبه بر ضعف انسان در تأثیرپذیری روحی و نفسانی از غلبۀ شرایط
محیطی .اما تمدن نه از آسمان میآید و نه از زمین میروید .رؤیا و ایده محض نیست ،بلکه
واقعیتی است مبتنی بر اندیشه و عمل انسان .درواقع دو رکن اساسی تمدن را به وجود میآورد و
آن را شکل میدهد ،یکی اندیشه نگرش و دیگری کنش و عمل .در بین این دو رکن مهم،
اندیشه از اهمیت و جایگاه برتری برخوردار است؛ زیرا عمل و کنش بدون اندیشه و نظر و دیدگاه
راه به جایی نخواهد برد( .جمشیدی )35 :1394 ،بهعالوه اندیشه مبتنی بر باور ،اعتقاد و بینش
است.
)
ع
(
)
ص
(
در این میان ،برمبنای نگرش و سیرۀ پیامبر اسالم و امامان معصوم توانمند کردن انسان
در بعد دوم بسیار مهمتر است که میتواند به نیرومندی او در بعد اول نیز منجر شود .لذا ایجاد
تمدن جز با ارائۀ بینش و باور صحیح ،امکانپذیر نیست؛ زیرا تجربۀ تاریخی نشان میدهد که
غلبۀ انسان بر محیط طبیعی از طریق دانش و فنّاوری ،بدون چیره شدن بر ضعفهای نفسانی
منجر به سلطه دانش و فناوری بر ارادۀ انسانی میگردد؛ یعنی ضعف انسان در برابر قوای طبیعی
جای خود را به ضعف او در برابر تکنولوژی میدهد.
بر اساس بینش دینی ،انسان به نسبت شکوفایی استعدادهای نهفتهاش ،میتواند نقش عوامل
محیطی را کمرنگ و خنثی کند و زمینهساز ایجاد تمدن گردد .این تحول شگرف در صدر اسالم
حاصل رهبری پیامبر(ص) بود که سبب دگرگونی بنیادی معنوی -عاطفی و عقالنی مسلمانان و
درنتیجه ایجاد تمدن اسالمی شد؛ «تمدنی که در فرآیند تاریخی خود توانست کوششهای فکری
و سیاسی و اجتماعی را در ذیل خود جمع و سازماندهی کند و توأم با ابتکار ،نوآوری و خالقیت،
جهان زیست متفاوتی را برای بشر بیافریند( ».درخشه)25 :1389 ،
بر مبنای نگرش اسالمی ،تکامل و تمدن قرآنی اصالتاً به ابعاد روحانی و معنوی وجود بشر
مربوط است و ضرورتاً با توسعۀ مادی همراه نیست .بنابراین آنچه در توسعه و تمدن مادی،
شاخصهای تعالی و تکامل پنداشته میشود ،در نظام اعتقادی دینی ،در معنایی دیگر و در
جهتگیری خاصی پذیرفته و ارزشگذاری میشود .درواقع ،لذتجوییهای تمدن مادی که معلول
رفاه ناشی از کنترل و تصرف جهان مادی است ،در تمدن دینی اصالت خود را از دست میدهند و
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در چارچوب محدودیتهای اخالقی و دینی ،تعدیل و جهتدهی میشوند( .جمعی از نویسندگان،
)104 :1386
تمدن مرواریدی است که در خأل شکل نمیگیرد ،لذا در ایجاد آن عوامل متعددی نقش دارد.
در میان عوامل سازنده و شکلدهنده به تمدن ،مبانی دینی در کنار مبانی عقلی نقش تعیینکننده
و اساسی دارند؛ نقشی که علیرغم توجه محققان و نظریهپردازان تمدن به دین و اخالق بهعنوان
عوامل تمدنساز ،مورد توجه اغلب آنها قرار نگرفته است( .جمشیدی )31 :1394 ،ضرورت توجه
به تمدن نوین اسالمی جهت عبور از شرایط تاریخی موجود ،چیزی است که هر اندیشمند مسلمان
و متعهدی متوجه آن بوده و دغدغه تحقق آن تمدن را دارد .در این بین آنچه مهم است ،مسیری
است که باید برای رسیدن به این تمدن طی گردد .شناخت مؤلفهها ،مبانی و عوامل مختلف در
تحقق بخشی و دستیابی بدان از الزاماتی است که هر متفکری باید به آنها بپردازد( .بهزادیمقدم،
)241 :1394
برای شکلگیری هر تمدنی نیاز به ارکان و الزاماتی است و تا زمانی که این شاخصها
بهصورت منسجم باهم در یک کالبد جمع نشود ،نمیتوان انتظار شکلگیری یک تمدن را داشت.
بر همین اساس ،اسالم ارکان و شاخصهایی را برای تمدنسازی بیان کرده است و مردم را برای
تحقق آنها در جهت شکلگیری تمدن اسالمی تشویق کرده است .پیامبر اسالم(ص) نیز با توجه
به این شاخصهای مطرحشده در اسالم ،درصدد برآمد که تمدن اسالمی را شکل دهد .پسازآن
نیز هرجا که مسلمانان به ارکان و شاخصهای اصلی عمل کردند و بدانها پایبند بودند ،تمدن
اسالمی در اوج بوده و هرجا که از این شاخصها کنارهگیری شده ،جوامع اسالمی در مسیر
انحطاط قرار گرفتند .ازجمله این شاخصها میتوان به محوریت قوانین قرآنی ،خردورزی ،علم
باوری ،اخالق متعالی ،مجاهدت در راه خدا ،حکومت مردمی ،پرهیز از تحجر ،استقرار عدالت،
دوری از اقتصاد مبتنی بر ربا و تکاثر و نظایر آنها اشاره کرد.
بعد اصلی که زمینههای شکلگیری تمدن اسالمی را فراهم کرده و بهنوعی خطومشی آن را
مشخص میکند ،فرهنگ است؛ یعنی فرهنگ مشخص میسازد که از لحاظ نظامی به چه نحوی
باید اقدام کرد و در بعد سیاسی باید به چه اقداماتی دست زد و بعد اقتصادی باید دارای چه
شرایطی باشد .بر هر جامعهای فرهنگ خاصی حاکم است ،که مبانی فکری و عملی جامعه بر
اساس آن شکل میگیرد و فرآیند زندگی مردم بر اساس آن بهپیش میرود .بنابراین فرهنگ
اساس تمدن است و تحقق تمدن بدون فرهنگ امکانپذیر نیست .مقام معظم رهبری ،آیتاهلل
خامنهای در رابطه نقش فرهنگ میفرمایند:
«ما فرهنگ را بستر اصلی زندگی انسان میدانیم؛ نهفقط بستر اصلی درس
خواندن و علم آموختن .فرهنگ هر کشور ،بستر اصلی حرکت عمومی آن
کشور است .حرکت سیاسی و علمیاش هم در بستر فرهنگی است .اینهاست
که یک ملت را یا شجاع و غیور و جسور و مستقل میکند ،یا سرافکنده و ذلیل
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و فرودست و خاکنشین و فقیر میکند( ».بیانات مقام معظم رهبری،
)83/10/17
نتیجۀ حاصل اینکه ،فرهنگ زیربنای تمدن است و محورهای دیگر همچون سیاست ،اقتصاد و
سایر ابعاد اجتماع با توجه به فرهنگ معنی پیدا میکنند .بنابراین نقش فرهنگ در تمدنسازی
غیرقابلانکار است؛ اما فرهنگ خود دارای ارکان متعددی است که در این میان دین ،عقالنیت،
علم و اخالق اهمیت اساسی دارند.
 -3ارکان و الزامات فرهنگي سازندۀ تمدن نوین اسالمي
با توجه به مطالب ذکر شده ،یکی از مهمترین دغدغههای انقالب اسالمی ایران ،شکلگیری
تمدن نوین اسالمی یا به بیانی دیگر احیای تمدن اسالمی است .دستیابی به تمدن نوین اسالمی
نیز به ارکان و شاخصهایی نیاز دارد ،در این میان ارکان و شاخصهای اولیه فرهنگی اهمیت
اساسی دارند .در ادامه ارکان و شاخصهای فرهنگی شکلدهندۀ تمدنسازی نوین اسالمی با
تمرکز بر بیانات مقام معظم رهبری بررسی میشود:
 .1-3دین و الزامات معنایي دینمداری
دین ،برنامهای است کامل و همهجانبه که از ناحیۀ حق تعالی و بهصورت وحی با رسالت هدایت و
تأمین سعادت انسانها در اختیار پیامبران قرار گرفته است .به بیانی دیگر« ،دین عبارت از نظام
اعتقادی و عملی و اخالقی بههمپیوسته است که از جانب خدا بر پیامبران وحیشده است ،تا مردم
را بر آن اساس ارشاد کرده و راهنمایی نماید( ».باهنر )71 :1361 ،درنتیجه به لحاظ عملی باید
اشاره شود؛ «دین ،یک نهضت همهجانبه ،برای اصالح فکر و عقیده و پرورش اصول عالی اخالقی
انسانی و حسن روابط افراد اجتماع و حذف هرگونه تبعیض ناروا ،در پرتو ایمان به خدا و احساس
مسئولیت درونی است( ».مکارم شیرازی)10 :1351 ،
الجرم ،دین ،اساسیترین و مهمترین رکن تمدن و مقوم آن است که میتواند با ابزارهای
معنوی و فراملیتی ،ضمن هدایت جامعه ،به تمدن نیز هویت بخشیده و در تقویت سایر عناصر
چون اخالق ،سنن و معرفت هنری مؤثر باشد( .فوزی و همکار )17 :1391 ،مهمترین شاخصهای
این رکن عبارتاند از:
 .1-1-3توحید محوری
منظور از دینمحوری ،اتکای همهجانبه در تمام شئون زندگی بر دین و پیروی از آن است؛ بدین
معنا که در جامعۀ اسالمی همۀ نهادها در خدمت دین قرار میگیرند .از نظر اسالم ،دین برنامۀ
صحیح و مطلوب زندگی آدمی است که جمیع ابعاد حیات فرد و جامعه را فرا میگیرد( .یوسفزاده،
)57 :1385
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اصوالً در نظام فرهنگی اسالم ،دین عنصری در کنار سایر عناصر نیست ،بلکه محور و اساس
فرهنگ اسالمی است و تجلی آن در تمامی مظاهر فرهنگی از معماری تا ادبیات و از پزشکی تا
آدابورسوم قابل مشاهده است( .مفتخری )5 :1378 ،به اعتقاد آیتاهلل باقر صدر ،نقش توحید در
تمدنسازی بیانگر «تأیید این راه دور و دراز انسان و با رشد حرکت کمی و کیفی آن ،موانع را از
سر راه برداشتن» است( .صدر ،بیتا)237 :
در نهایت ،باید اذعان کرد که در اسالم ،اصل توحید سنگ بنای زندگی انسانی ،فرهنگ و
تمدن است .توحید باوری است که همواره در حال پویایی است .امیدواری ،حرکت آفرینی ،عزت و
اعتالی اجتماعی ،رستگاری دنیوی و اخروی ارمغان عقیده توحیدی به موحدان است .چنانکه
کفرورزی ،انکار آیات خدا و نافرمانی از دستورات حق ،عامل انحطاط جوامع و تمدنها به شمار
میروند( .خاریآرانی و همکار)67 :1394 ،
مقام معظم رهبری دینباوری و دینمحوری را در قالب اسالمگرایی مطرح میکنند و
دراینباره میفرمایند:
«با یک سیاستمدار آمریکایی مصاحبه کردند؛ مصاحبهگر از او میپرسد که
دشمن آمریکا کیست؟ او در جواب میگوید دشمن آمریکا تروریسم نیست،
دشمن آمریکا مسلمانها هم نیستند ،دشمن آمریکا «اسالمگرایی» است؛
اسالمگرایی یعنی مسلمان تا وقتی بیتفاوت راهش را بیاید و برود و انگیزهای
نسبت به اسالم نداشته باشد ،احساس دشمنی با او نمیکنند؛ امّا وقتی
اسالمگرایی به میان آمد ،پایبندی و تقیّد به اسالم و حاکمیت اسالم به میان
آمد ،پایهریزیِ همان تمدّن اسالمی وقتی به میان آمد ،دشمنیها شروع
میشود؛ راست گفته ،دشمن او اسالمگرایی است» (بیانات مقام معظم رهبری،
)94/10/8
براین مبنا ،هدف این است که تمدنی را شکل دهیم که مبنایش ارزشهای دینی و اعتقادی
باشد .تمدنی باشد که محور و پایۀ اساسی آن باور و عمل به دین است؛ یعنی تمدنسازی ،محور
اساسی آن دینباوری و دینمحوری است .تا دین با هدایت دقیق عرصههای مختلف زندگی
انسانی ،انسان و جامعه را به سعادت دنیوی و اخروی برساند.
 .2-1-3اقامه و پایبندی به الزامات نماز
یکی دیگر از مبادی دینباوری ،اقامه نماز است .نماز نخستین واجب الهی است که خداوند سبحان
بر مردم مقرر داشته و ستون دین و عامل بقای دین است .نماز تنها مجموعهای از شعائر و آداب و
الفاظ نیست ،بلکه روح عبودیت و نماد برتر اسالم و عامل خودسازی و سلوک نفسانی و متعالی
شدن انسان و ارتباط با بینهایت و ایدئال مطلق هستی یا تغییر کیفی در حرکت انسان در مسیر
تمدن است( .صدر ،بیتا )234-233 :به تعبیر شهید صدر]« :نماز[ عاملی است که عبادت پیشه را
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نیروی اراده و روح بیاعتنائی به لذات مادی ...بخشیده و او را از عزت و غرور و اعتمادبهنفس پر
میکند» (صدر ،بیتا )128-127 :و این گام معنوی و سلوکی اولیه برای حرکت بهپیش و
تمدنسازی است؛ زیرا حرکت ،پشتوانه روحی و معنوی میخواهد .اهمیت نماز بیانگر آن است که:
«نماز بهترین وسیله برای سازندگی و سیر و سلوک بهسوی خداوند متعال و
هسته بنیادین حرکت تکاملی بهسوی واالترین هدف انسانیت و جامعه نمونه
بشری است .بسی درد و اندوه که عموم مردم و بلکه بسیاری از نخبگان ،این
جانمایۀ حیات و حرکت و شکوفایی را آنچنانکه باید ،نمیشناسند ،حالآنکه
آیات قرآن کریم و سنت شریف بر نقش اعجازگونه نماز در سازندگی فرد و
جامعه ،تأکید میورزند( ».رحیمی)24: 1387 ،
نمازگزار ،پیوسته رشته آشنایی و محبت خود را تداوم میبخشد .با توجه به کیفیت وجود انسان
و استعداد فطریش ،نماز بهتدریج در زوایای جانش جایگزین گشته و بهصورت یک نهر روان او را
از پلیدیهای شرک ،شهوت ،عصیان و گناه خواهد رهانید( .خیرالهی )8 :1389 ،مقام معظم
رهبری بارها بر محور نماز تأکید کردهاند و راهکارهای مختلفی را نیز برای گسترش فرهنگ نماز
در جامعه مطرح کردهاند که نیازمند توجه است .ایشان در رابطه با نماز بهعنوان محور تحکیم
جامعه میفرمایند:
«مقدمۀ اول و الزم این است که ما همۀ جوانها و همۀ مردممان را با نماز
آشنا کنیم و اهمیت نماز را براى اینها شرح بدهیم...انسانها وقتى دلشان با
نماز انس گرفت و از طریق نماز با خدای متعال مأنوس و آشنا شدند ،بهطور
طبیعى گناهان از اینها دور مىشود؛ دلهایشان نسبت به گناه حساس
مىشود و آن حالت تقوایى که در شرع مقدس قوامِ دینداری است ،بهتدریج
در انسان حاصل مىشود .مسئلۀ نماز این است( ».بیانات مقام معظم رهبری،
)85/6/27
در زندگی انسان ،چه بعد فردی و چه بعد اجتماعی محورهایی وجود دارد که برای تمدنسازی
نیازمند توجه هستند؛ مثل وحدت ،دوری از فاصلۀ طبقاتی ،تحقق عدالت و دوری از دروغ و تقلب
و ریا و تظاهر و ،...که در نماز همۀ این موارد وجود دارد و کسی که اهل نماز است ،باید این موارد
را در خودش شکل دهد .وقتی این موارد در جوامع مسلمانان نمود عینی پیدا کرد ،در این حالت
زمینه برای شکلگیری تمدنسازی فراهم میشود .نماز انسان را به تقوا ،امر به معروف و نهی از
منکر ،راه راست و تکامل حقیقی فرامیخواند .وقتی مسلمانی در نظر و عمل بر اساس این مبانی
حرکت خودش را تنظیم کند ،نتیجۀ آن در بعد اجتماعی باعث شکلگیری تمدن نوین اسالمی
میشود.
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 .3-1-3بازگشت به اسالم
بازگشت به اسالم ،بهمثابه یک مکتب جامع و کامل ،مهمترین راهکار و راهبرد شکلگیری تمدن
نوین اسالمی است .درواقع ،بنیاد اصلی تمدن اسالمی ،مکتب اسالم است و بیتردید ،توجه به این
مکتب ،عامل اصلی شکلگیری فرهنگ و تمدن درخشان اسالمی در صدر اسالم بوده است .در
تقسیمبندی ادیان جهان نیز اسالم در زمرۀ ادیان تمدنساز قرار میگیرد ،چراکه همۀ لوازم یک
تمدن انسانی و سازنده ،در آموزههای آن گنجاندهشده و بستر ایجاد تمدن در متن آن فراهم است.
علت این امر این است که مجموعه تعالیم اسالم درباره نظام سیاسی -اجتماعی جامعه ،جوهره و
رویکرد تمدنی دارد و رعایت و عمل به آنها به ایجاد تمدن میانجامد.
با چنین نگرش و بینشی ،در هر زمان میتوان به گسترش و نوسازی تمدن اسالمی پرداخت.
اینگونه نیست که تنها در یک زمان مشخص (گذشته) اسالم ظرفیت تولید علم و فرهنگ را
داشته و دیگر چنین زایشی در میان مسلمانان وجود نداشته باشد ،بلکه اسالم همیشه زنده و
تمدنساز است .فرهنگی که اسالم بنا نهاد ،همهجانبه بود ،ولی جوهرۀ اصلی آن «توحید» بود؛
ازاینرو ،مبنای تمدن اسالمی را باید در خود اسالم جستوجو کرد ،نه بیرون آن .به بیانی دیگر:
«اصوالً در نظام فرهنگی اسالم ،این عنصر در کنار سایر عناصر نیست ،بلکه اساس فرهنگ و
تمدن اسالمی ،اسالم و تعالیم آن است و تجلی آن در تمام حوزهها ،از معماری تا ادبیات و از
پزشکی تا آدابورسوم به چشم میخورد ،ازاینرو ،برای گسترش و نوسازی تمدن اسالمی باید به
اسالم و اصول آن بازگشت( ».زمانی محجوب )121 :1390،بر این اساس ،مقام معظم رهبری راه
نجات مسلمانان از همۀ گرفتاریها را بازگشت به اسالم میدانند( .بیانات مقام معظم رهبری،
)87/2/15
 .2-3اخالق و ملزومات مبتني بر اخالقیات
سخن گفتن در باب اخالق اسالمی ،کاری سهل و ساده نیست .این امر هم بدین دلیل است که
چندین معنا از اخالق در گفتمان فکری -فلسفی مطرح است و هنگامیکه از اخالق سخن
میگوییم باید مشخص نماییم که چه معنا و منظوری از آن مراد میگیریم .معموالً چندین معنا از
اخالق به ذهن متبادر میشود .گاهی از اخالق هنجارهای اخالقی در جامعه مدنظر است و گاهی
معرفتی که این هنجارها را مشخص میکنند و گاهی هم از اخالق ،مبانی فلسفی علم اخالق
مورد توجه است .پس مشاهده میکنیم که حداقل سه معنا از اخالق را میتوان پررنگ کرد.
زمانی هم که از اسالم سخن به میان میآید گاهی مدنظرمان مبانی و مبادیای است که در
قرآن مجید موجوداند ،گاهی رفتار و سنت حضرت محمد (ص) مورد توجه است و در پارهای مواقع
هم اعمال مسلمانان در طول تاریخ توجه ما را به خود جذب و جلب میکند .به همین جهت
مفهوم اخالق اسالمی وجوه و شقوق مختلفی را در برمیگیرد .گاهی منظور از اخالق اسالمی
مجموعۀ هنجارهایی است که قرآن ترویج میکند یا رسول اسالم(ص) بر آنها توجه ویژهای
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داشتهاند ،گاهی هم به ارزشها و هنجارهایی توجه داریم که در طول تاریخ مسلمانان در جوامع
متفاوت مورد توجه بودهاند .در این میان مسلمانان در طول تاریخ نظامهای معرفتی و علمی -
اخالقی متفاوتی به وجود آوردهاند که در پارهای مواقع هنگام سخن گفتن از اخالق این معنا مورد
توجه قرار میگیرد( .مالیی)103 :1394 ،
 .1-2-3پاسداشت کرامت انساني
کرامت ،یکی از مباحث اساسی و بسیار مهم در فلسفۀ اخالق است و همواره دانشمندان الهی و
طبیعی در اهمیت آن بحث کردهاند .در اسالم نیز کرامت از اهمیت ویژه برخوردار است .کرامت در
انسان یک نوع کمال نفسانی است یعنی در اصل ،متعلق به روح است؛ اما جسم نیز بهعنوان ابزار
و خدمتگزار روح از این کرامت بهرهمند است .انسان از دیدگاه قرآن از دو نوع کرامت ذاتی و
اکتسابی برخوردار است .کرامت ذاتی انسان همان برتری او نسبت به سایر مخلوقات است و
کرامت اکتسابی به معنی پیراستن از پستیها و آراستن بهخوبیها است .بنابراین جسم و روح
انسان محترم است و نباید آن را آلوده یا نابود کرد( .افضلی)85-83 :1389 ،
انسان از دیدگاه اسالم دارای شخصیت و کرامتی است که او را در باالترین جایگاه در میان
پدیدههای هستی قرار داده است( .طاهری )62 :1384 ،خداوند منان در آیه  70سوره اسراء در
خصوص کرامت انسانی میفرماید« :وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ
الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا؛ بهراستی ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان
را در خشکى و دریا (بر مرکبها) برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را
بر بسیارى از آفریدههاى خود برترى آشکار دادیم ».این آیه نشاندهنده ارزش و کرامتی است که
خداوند برای انسان قائل است و در مقابل این ارزش ،نکتهای که مطرح است حفظ و نگهبانی از
این ارزش و تبدیل بعد ذاتی آن به بعد عملی و ارتقا یافته در وجود آدمی است که در قرآن و
روایات مورد تأکید قرار گرفته است.
تأکید اسالم ناب بر حفظ کرامت انسان بهعنوان یکی از آرزوهای بشر ،یکی از اساسیترین
مؤلفههای تمدنسازی است که نیل به این هدف ،تنها در عمل همهجانبه به تعالیم اخالقی ممکن
است.
مقام معظم رهبری در رابطه با کرامت انسانی میفرمایند:
«تمدن نوین ،متناسب با نیازها و ظرفیتهای امروز بشریتى که از حوادث
گوناگون قرنهای اخیر زخم خورده است ،مجروح است ،غمگین است و
نسلهای جوان آن دچار یأس و نومیدى و افسردگىاند .اسالم میتواند این
نسلها را به آفاق جدیدى برساند ،دلهای آنها را شاد کند و آنها را
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آنچنانکه متناسب و شایستۀ کرامت انسان است ،کرامت ببخشد؛ تمدن نوین
اسالمى یعنى این( ».بیانات مقام معظم رهبری)93/2/31 ،
 .2-2-3سبک زندگي مؤمنانه
سبک زندگی از جمله مفاهیم جدیدی است که در حوزه جامعهشناسی ،روانشناسی و مطالعات
فرهنگی بهکار رفته است .سبک زندگی ناظر به رفتار انسانها است و امروزه دو رویکرد کلی در
ارتباط با سبک زندگی وجود دارد؛ رویکرد جامعهشناسانه که بیشتر تحت تأثیر ماکس وبر است و
رویکرد روانشناسانه که متأثر از آدلر است .باید توجه داشت که «تأکید بر عنصر رفتار در مفهوم
سبک زندگی» ،عنصر مشترک رویکردهای مربوط به سبک زندگی است.
سبک زندگی یا نحوه زیستن به مجموعهای از الگوهای رفتاری نسبتاً پایدار اطالق میگردد
که از بینشها و ارزشهای آدمیان متأثر بوده و در رفتار بهصورت عینی متجلّی میشود .سبک
زندگی اسالمی را میتوان بهمثابه دانشی مستقل در نظر گرفت که با اخالق و نیز مفاهیم ارزشی
نسبتها و پیوندهایی دارد .این نسبتها را میتوان به دو صورت تمایزها و اشتراکها در نظر
گرفت( .فعالی)5-1 :1397 ،
از مهمترین شاخصهای فرهنگی برای شکلگیری تمدن نوین اسالمی ،سبک زندگی
مسلمانان بر اساس ارزشها و فضایل اخالقی اسالم است .امروزه به دالیل گوناگون جامعۀ
اسالمی از حرکت در مسیر فضایل اخالقی اسالمی فاصله گرفته و در مسیر ارزشهای غربی قرار
گرفته است و اگر این مسیر اصالح نگردد و ارزشهای اخالقی اسالمی در زندگی مسلمانان عملی
نگردد ،امکان شکلگیری تمدن بر اساس مبانی اسالمی وجود ندارد.
رهبر معظم انقالب اسالمی« ،سبک زندگی» را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدنسازی
نوین اسالمی میدانند و نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه را به «پرداختن به این مفهوم مهم،
آسیبشناسی وضع موجود سبک زندگی در ایران و چارهجویی در این زمینه» دعوت میکنند.
ایشان مفهوم پیشرفت را تداعیکننده حرکت ،راه و صیرورت میدانند:
«پیشرفت در علم و صنعت و اقتصاد و سیاست که بُعد ابزاری تمدن اسالمی را
شکل میدهد ،وسیلهای است برای دستیابی به سبک و فرهنگ صحیح
زندگی و رسیدن به آرامش ،امنیت ،تعالی و پیشرفت حقیقی .در هر برداشتی
(چه مادی و چه معنوی) از مفهوم توقفناپذیر پیشرفت ،سبک زندگی ،رفتار
اجتماعی و شیوه زیستن اهمیت فراوانی دارد .اگر پیشرفت همهجانبه را به
معنای تمدنسازی نوین اسالمی بگیریم این تمدن دارای دو بخش ابزاری و
«حقیقی و اساسی» خواهد بود که سبک زندگیبخش حقیقی آن را تشکیل
میدهد( ».بیانات مقام معظم رهبری)91/07/ 23 ،
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در نتیجه پیشرفت و تمدن بر پایه سبک صحیح زندگی و مراعات آداب اجتماعی و منش
اخالقی درست شکل میگیرد و استمرار مییابد .بنابراین اگر سبک زندگی و رفتار اجتماعی مبتنی
بر فضایل در شکلگیری تمدن دخیل نباشد ،حاصل آن ممکن است تمدن تکبعدی و مادی و
عاری از اخالق و معنویت باشد .تمدن غرب به پیشرفت و توسعه رسید ،ولی نتوانست بین فرد و
جامعه برای شکلگیری تمدن رابطۀ منطقی و اخالقی برقرار کند.
 .3-3عقالنیت
مفهوم عقالنیت در اندیشۀ مقام معظم رهبری را میتوان در چند مؤلفه خالصه کرد .اول ،داشتن
رویکرد منطقی و محاسبهگر ،دوم ،نگاه انقالبی و به دور از محافظهکاری ،سوم ،توجه به واقعیت و
وضعیت موجود .مفهوم عقالنیت پیش از آنکه مفهومی سیاسی و اجتماعی باشد ،مفهومی فلسفی
و بینشی است که مکاتب فکری و فلسفی مختلف رویکردهای متعددی نسبت به آن دارند .به
تعبیر مقام معظم رهبری برخی برای توجیه نگاه محافظهکارانه و همراه با ترس خود از واژۀ
عقالنیت استفاده میکنند؛ اما در حقیقت عقالنیت ،آن نگاه صحیح ،منطقی و مطابق با واقعیات
است که با محاسبهگری به نتایج منطقی و مورد تأیید عقل انسان میرسد:
«ما عرض کردیم که عقالنیّت به معنای محاسبۀ درست است؛ محاسبۀ
صحیح و درست و دستگاه محاسباتی سالم؛ عقالنیّت به این معنا است.
بعضیها اسم عقل و عقالنیّت را که میآورند ،منظورشان از عقالنیّت ترسیدن
است؛ وقتی میگویند عاقل باشید ،یعنی بترسید ،یعنی منفعل باشید ،یعنی از
مقابل دشمن فرار کنید! نه[ ،این درست نیست]؛ ترسوها حق ندارند اسم
عقالنیّت را بیاورند .ترسیدن و فرار کردن و میدان را خالی کردن ،اسمش
عقالنیّت نیست ،اسمش همان ترس و فرار و مانند اینها است؛ عقالنیّت یعنی
محاسبۀ درست .البتّه دشمن سعی میکند عقالنیّت به آن معنای غلط را تلقین
کند ،بعضی هم نادانسته گاهی حرفهای دشمن را تکرار میکنند( ».بیانات
مقام معظم رهبری)99 /07/21 ،
 .1-3-3وحدت و انسجام اجتماعي
وحدت و انسجام ،فضیلتی است انسانی که در تحقق امور جمعی چون تمدن و مدنیت نقشی
اساسی دارد؛ لذا مورد توجه اسالم بهعنوان اصلی اساسی قرار گرفته است( .جمشیدی)59 :1394 ،
ساخت بنای عظیم تمدن اسالمی امری نیست که بهوسیله یک یا چند فرد و یا حتی حکومت
انجام شود .محقق شدن این آرمان بدون شک نیازمند عنایت ویژه خداوند عالم هستند و نزول این
رحمت خاص مستلزم همراهی و همدلی همۀ مردم و دولتمردان است( .مالیی)78 :1394 ،
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مقام معظم رهبری با درک عمیق از این مطلب بوده که نهتنها در مناسبتهای گوناگون به
لزوم وحدت همگانی تأکید کردهاند ،بلکه در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی مردم و مسئوالن را
به همدلی فراخوانده و تصریح فرمودند:
«اگر ملت ایران ،همچنان که بحمداهلل تاکنون بوده است و بعد از این هم به
فضل الهی همینگونه خواهد بود ،وحدت ارزشمند و آگاهی و هوشیاری و
پیوند و رابطۀ مستحکم خودش با مسئوالن را حفظ کند و به فضل پروردگار،
همواره در سطوح باالی این نظام ،مسئوالن شایستهای به خدمت مشغول
باشند ،نظام مقدس جمهوری اسالمی ،این امکان را پیدا خواهد کرد که
پایههای تمدن اسالمی را در این کشور؛ بلکه در همۀ کشورهای اسالمی و
جوامع اسالمی ،مستحکم کند( ».بیانات مقام معظم رهبری)76/2/6 ،
در اندیشۀ مقام معظم رهبری دنیای اسالم باید در مقابل دشمن مشترکی که از آن آسیب
دیدهاند یعنی استکبار و صهیونیسم متحد شوند ،شعارهای واحدی بدهد ،تبلیغ واحدی بکند و راه
واحدی را بپیمایند( .بیانات مقام معظم رهبری )76/5/1 ،بدون وجود وحدت ،مسلمانان به
خواستههای خود در منطقه دست نخواهند یافت و تمدن نوین اسالمی که مدنظر رهبری است
بدون وجود اتحاد ،عملی نخواهد شد .درنتیجه اتحاد کلمه برای رسیدن به وضعیت مطلوب ،مانند
تمدن نوین اسالمی ،الزم و ضروری است.
 .2-3-3آزادی و آزاداندیشي
آزادی در چارچوب کلی مصالح واقعی انسان ،از اموری است که سبب رشد و شکوفایی
استعدادهای فکری و خالقیتهای ذهنی افراد و زمینهساز پیشرفت اجتماعی است .در مقابل ،سلب
آزادیهای مشروع و ایجاد خفقان اجتماعی نیز ،مایۀ خمودگی و عقبماندگی جامعه خواهد شد.
البته مبنا و منشأ آزادی در اسالم با مبنای آزادی به مفهوم غربی آن متفاوت است .ریشۀ آزادی در
غرب بر لذت و رنج انسان استوار بوده و مبنای آن خواست و تمایالت انسان است؛ بهطوریکه هر
چیزی که برای انسان لذتآور بوده و با خواهشهای قلبی او هماهنگی داشته باشد ،پسندیده و
هرچه سبب رنج او گردد ،ناپسند و مذموم است که این امر مبنای قانونگذاری در این جوامع نیز
بهحساب میآید؛ چراکه آرزوها و تمنیات اکثریت افراد جامعه ،قانون را به وجود آورده و آزادیهای
عمومی را در چارچوب خود قرار میدهد( .خاری آرانی و همکار)72 :1394 ،
آزاداندیشی از مهمترین ویژگیهای انقالب اسالمی و جامعه مطلوب اسالمی است و
بیتوجهی به آن یکی از تهدیدهای پیشِ روی نظامهای اسالمی محسوب میشود .برای ایجاد
تمدن نوین اسالمی ،باید فضایی فراهم آید که نویسندگان و متفکران ،اندیشههای انتقادی خود را
طرح کرده ،نظریههای خود را ابراز کرده و گروهی از دانشمندان و نخبگان فن نیز در پی پاسخ
این انتقادها برآمده و آنها را نقد و بررسی کنند( .رجبی دوانی و همکارش)220 :1394 ،
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رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه حقیقت آزادی وجود تقوا و تزکیه در انسان است و
انسان تنها در این صورت میتواند بر قدرتهای بزرگ عالم پیروز شود ،ریشۀ آزادی در فرهنگ و
تمدن اسالمی را روح توحیدی دانستهاند( .خاری آرانی و همکار )72 :1394 ،آزاداندیشی در اندیشۀ
رهبر معظم انقالب اسالمی ،نه یک شعار گذرا بلکه استراتژی انقالب اسالمی در دهه پنجم است.
در فرآیند پنجگانه تحقق اهداف انقالب اسالمی (انقالب اسالمی ،نظام اسالمی ،دولت
اسالمی ،کشور اسالمی و امت و تمدن اسالمی) که ایشان نخستینبار بیست و چهارم مهر سال
 1379در جمع دانشجویان و دانشگاهیان استان کرمانشاه بیان فرمودند ،آزاداندیشی راه ورود دوباره
به جاده تمدن اسالمی است( .زمانی محجوب .)225 :1394 ،براساس فرمایش ایشان؛
«اآلن در مرحله دولت اسالمی و در آستانه ورود به مرحلۀ چهارم یعنی کشور
اسالمی هستیم ،مرحلهای که در آن بسیاری از ساختارها و سیستمهای
اقتصادی و اجتماعی و ...که در مراحل قبلی اصالح نگردیده است ،تغییر
خواهد کرد و باید بر اساس اصول اسالمی بازتعریف شود .انجام صحیح و مؤثر
این تغییرات نیاز به تدوین الگویی کامل ،جامع و دقیق برای پیشرفت کشور
است؛ تولید علم مهمترین و اصلیترین نیاز برای تدوین چنین الگویی است
که ما را برای تمدن نوین اسالمی آماده میکند و این امر محقق نمیشود مگر
با آزاداندیشی( ».بیانات مقام معظم رهبری)1379/07/24 ،
بر اساس اندیشۀ مقام معظم رهبری ،باید راه آزاداندیشی ،نوآوری و تحول در جامعه را باز
گذاشت؛ البته باید آن را مدیریت کرد تا به ساختارشکنی و شالودهشکنی و بر هم زدن پایههای
هویت ملی نینجامد( .بیانات مقام معظم رهبری)85/8/18 ،
ایشان ،تفسیر مطلق از آزادی را نفی کرده و اعتقاد دارند:
«من فهم غلط از آزادی را تأیید نمیکنم؛ من باز گذاشتن دست دشمن را در
داخل برای اینکه مرتباً گاز سمّی تولید کند و در فضای فرهنگی یا سیاسی
کشور بدمد ،تأیید نمیکنم؛ اما توسعۀ آزادی و رها بودن میدان برای پرورش
فکر و اندیشه و علم و فهم ،ربطی به اینها ندارد .ظرافتی الزم است که آدم
این دو منطقه را از همدیگر بازبشناسد و مرز اینها را معین بکند( ».بیانات
مقام معظم رهبری)85/03/29 ،
ایشان آزادی را حق مردم میداند و سلب این نعمت بزرگ را از مردم نفی میکند« :انسانها
آزادند ،انسانها دارای حق آزادی هستند و کسی حق ندارد انسانها را برده و اسیر و بندۀ خودش
بکند و حق آزادی آنها را سلب کند( ».بیانات مقام معظم رهبری )65/9/14 ،همچنین تا زمانی که
در جامعه ،آزادی بر اساس همان محوری که اسالم مطرح کرده وجود نداشته باشد ،نمیتوان
انتظار داشت که جامعه متمدن شود .تمدن حاصل فکر مردم بهخصوص نخبگان است و زمانی که
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فضا برای ابراز افکار فراهم نباشد .جامعه در یکجا منجمد شده و درنتیجه به یک کشور
توسعهنیافتهای تبدیل میشود که چشم هر نظام مستکبری برای استثمار آن ،به آن خیره میشود
و نظام استکباری با چشم برده به آن توجه خواهد داشت .پس آزادی معقول ،باید در جامعه حاکم
شود ،تا با آزادی در تبادل اطالعات زمینۀ توسعه و پیشرفت فراهم گردد و درنتیجه تمدن نوین
اسالمی حاکم گردد.
زمانی که در جامعه آزاداندیشی باشد و جامعه در مسیر تفکر و بیان اندیشه نیز آزادی داشته
باشد ،این آزادی زمینههایی را به وجود میآورد تا استعدادها در جامعه شکوفا گردد؛ زمانی که
استعدادها در جامعه به واسطه آزادی نیز به مرحلۀ شکوفایی رسید ،نوبت به مرحلۀ تحول میرسد؛
یعنی جامعه گام در مسیر تغییر و تحول میگذارد که دستاورد آن ،رشد و پیشرفت جامعه و ملت
میباشد .الجرم ،باید آزاداندیشی در جامعه محقق باشد که کرامت انسانی و مسائل انسانیت در آن
حفظ شود و اگر چنین مسئلهای عملی گردید ،زمینههای پیشرفت مردم و جامعه در بعد معنوی و
مادی را نیز فراهم کند .به تعبیری دیگر ،سعادت و تعالی جامعه در گرو آزادی شهروندان خواهد
بود.
 .3-3-3تمسک بر عدالت محوری
در طول تاریخ بشریت ،همواره انسانها از نابرابریها و تبعیضها رنجور بوده و از عمق جان،
تمنای مساوات و برابری داشتهاند .در این بین ،غالب تمدنهای بشری از دیرباز تاکنون بهوسیله
زمامداران و حاکمان ستمپیشه و مساوات ستیز هدایت شدهاند .این رویه با طلوع خورشید اسالم
دگرگون گردید و یکی از محوریترین شعارها و اقدامات این آیین و پیامبرش ،در برافراشتن تمدن
عظیم اسالمی برقراری مساوات در جامعه بود( .جعفری)162 :1394 ،
قرآن ،عدالت را در زمرۀ ارزشهای واال و برقراری آن را از حکمتهای مهم بعثت پیامبران
الهی و نزول کتابهای آسمانی میشمارد( .سعیدی روشن )73 :1393 ،قرآن کریم در آیۀ 25
سورۀ حدید میفرماید« :لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ؛
ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم ،و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق و
قوانین عادالنه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن قوت
شدیدی است ،و منافعی برای مردم ،تا خداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری میکنند
بیآنکه او را ببینند ،خداوند قوی و شکستناپذیر است».
پس جامعۀ متمدن اسالمی ،آن است که در اجرای عدالت و تأمین حقوق همۀ مردم بر اساس
شایستگیهای آنان میکوشد .بر این اساس ،بهرهمندی از نظام به پادارندۀ عدل و قسط در جامعه
و پرهیز از ظلموستم به افراد جامعه ،از معیارها و بایستههای جامعه و تمدن اسالمی و عوامل رشد

 .................................................................... 42دو فصلنامه «جستارهای انقالب اسالمی» ،سال اول ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

و شکوفایی جامعه به شمار میرود و نادیده انگاشتن آن ،مخالفت با نظام طبیعی هستی است.
(سعیدیروشن)74 :1392 ،
تمدن نوین اسالمی ،اساس توسعه را بر عدالت اجتماعی و نفی تبعیض نژادی یا قومی و
ریشهکنی فقر برای ساختن آیندهای اُمت محور قرار داده است .با توسعۀ عدالت محور است که
تمدن نوین اسالمی قادر است ،آیندهای را رقم زند که مفاهیم خطی پیشرفت را با مفاهیم دوری
توسعه در بستر زمان همبسته و همپیوند سازد ،و رشد اقتصادی را با توزیع اقتصادی ،تعالی معنوی
و توسعه سیاسی همگون و سازگار گرداند( .دهشیری )102 :1394 ،در دیدگاه آیتاهللالعظمی
خامنهای توجه به عدالت در مفهومپردازی تمدن اسالمی بسیار جدی است ،گویا تمدن اسالمی
بدون عدالت ،نمیتواند معنا شود .جامعه در تمدن اسالمی با عدالت هویت مییابد( .بهمنی:1393 ،
 )214مقام معظم رهبری میفرمایند:
«عدالت به معنای یکسان بودن همۀ برخورداریها نیست؛ به معنای یکسان
بودن فرصتهاست؛ یکسان بودن حقوق است .همه باید بتوانند از فرصتهای
حرکت و پیشرفت بهرهمند شوند .باید سرپنجه عدالت گریبان ستمگران و
متجاوزان از حدود را بگیرد و مردم به این ،اطمینان پیدا کنند( ».بیانات مقام
معظم رهبری)85/8/20 ،
 .4-3دانش و الزامات آن
 .1-4-3علم در قالب ایمان
از مهمترین سنگ بنای هر تمدنی دانش و علم است .دانش ماده الزم برای رشد و کمال تمدن
است .اساساً تصور تمدن بدون معرفت و دانش ناممکن است .در نخستین آیاتی که بر پیامبر اسالم
(ص) نازل گردید ،علم و ایمان به غیب ،دو امر مهم تمدنساز اعالم شد .علم پایۀ تمدن است؛ اما
شرط کافی برای مدنیت نیست .نتیجۀ علم منهای ایمان به غیب ،چیزی میشود که دنیا شاهد آن
است که نه برای انسان ،نه برای ملتها ،نه برای حقیقت و نه برای صداقت ،حق و ارزشی قائل
است .بنابراین جهان اسالم باید علم به همراه ایمان به غیب را جدی بگیرد و دنبال کند و بداند
که علم همراه با ایمان به غیب ،اقتدارآور است و یکی از پایههای امت واحده اسالمی را شکل
میدهد( .معینیپور)67 :1391 ،
در این نگاه علم دارای مفهوم وسیع و گستردهای است و شامل تمام علوم و معارف میگردد.
به بیانی «این اصطالح میتواند هم شامل رشتههایی از علوم مانند اعتقادات و فقه شود که
فراگرفتن و پژوهش دربارۀ آنها مورد تأیید و تشویق دین اسالم قرار گرفته است و هم شامل
نظریات و گزارههای علمی شود که برای محتوای آنها مؤیداتی در کلمات شارع مقدس یا اولیای
معصوم دین پیدا میشود( ».مصباح یزدی)181 :1392 ،
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مبنای اعتقادی مقام معظم رهبری بر این است که فردای بدون علم تاریک است و چراغ راه
تحقق تمدن اسالمی مجاهده علمی است .علم از دیدگاه ایشان سلطهآور است و جامعۀ صاحب
علم را قدرتمند میسازد .کسانی که دنیای معاصر را از حیث علمی و عملی در چنبرۀ خود دارند،
علم را به زیر آوردهاند .از این رهگذر ،تأکید فراوان میکنند که باید علم را فراگرفت و بلکه بایسته
است تولیدکننده و صادرکننده آن شد و به مصرف آن نباید بسنده و دلخوش کرد .روش تولید
علم از نظر ایشان ،اجتهاد به معنای مصطلح ،یعنی استنباط از منابع دینی و رجوع به عقلی است
که پشتوانۀ آن وحی است .در این صورت است که تولید علم در مسیر رشد و اعتالی تمدن
اسالمی خواهد بود( .معینیپور و همکار)70 :1391 ،
مسئلۀ بحران و انحطاط مسلمانان طی قرون گذشته نشان از این دارد که یکی از مهمترین
نمودهای بارز این بحران ،عقبماندگی علمی و فناورانۀ مسلمانان از جهان غرب است .درواقع
همین مسئله است که طی قرون اخیر ،متفکران مسلمان را به بررسی ماهیت و علل عقبماندگی
مسلمانان واداشته است که فعالیتهای آنان در قالب نهضتهای احیاگری اندیشۀ دینی طرح شده
است .در میان متفکران اسالمی ،با وجود اختالفسلیقهها ،توجه به دو مقولۀ علم و دین برای حل
مشکالت مسلمانان ،دارای برجستگی خاصی است؛ یعنی برای گروهی بهواسطۀ نتایج درخشان
علم و فناوری غربی ،چشمپوشی از آن برای رفع بحران مسلمانان امکانپذیر است؛ چراکه آنها
رمز تحوالت عظیم چند قرن گذشتۀ ملل غربی را بر محوریت علم مدرن میدانند که باعث
پیشرفتهای خیرهکننده در آن سرزمین شده است( .قربانی)582 :1391 ،
به عبارت دیگر ،در مبانی اسالمی علم دارای ارزش است ،ولی علمی که ملبس و پوشیده با
مبانی دینی باشد ،چون علم اگر بر اساس دین واقعی محافظت نشود ،گام در مسیر انحراف می-
گذارد ،چیزی که در تمدن غربی ما شاهد آن هستیم ،یعنی علم پیشرفت کرد ،ولی اخالقیات تنزل
پیدا کرد ،درنتیجه جامعه از لحاظ مادی به قلهها رسید ،ولی در بعد اخالقی در پایینترین محور
باقی ماند .اسالم پیشرفت و توسعه و علم را همگام با دین میداند .مقام معظم رهبری صرف
بهکارگیری علم را در تمدنسازی کافی نمیدانند و دراینباره میفرمایند« :بدون شک علم پایۀ
تمدّن است؛ اما شرط کافی برای یک مدنیّتِ درست نیست( ».مقام معظم رهبری)825/02/22 ،
نتیجه اینکه ،برای پیشرفت و رشد یک جامعه ،نیاز به علم و تکنولوژی است ،ولی در این
مسیر صرف علم کافی نیست .شرط الزم برای پیشرفت وجود علم است ،ولی شرط کافی نیست و
نیاز به مکمل دارد و این مکمل معنویت است .در بیانی دیگر ،علمی الزم و کافی است که در آن
ایمان حاضر باشد و در حاشیه قرار نگیرد ،به سبب اینکه وقتی ایمان در رأس علم قرار گرفت ،به
علم مسیر اصلی و رشد همراه با انسانیت را نشان میدهد و نمیگذارد که علم در مسیر انحرافی
قرار گیرد؛ مثالً اگر در علم هستهای ،ایمان در رأس کار بود و فرماندهی کار با ایمان باشد ،آیا
حادثۀ هیروشیما و ناکازاکی اتفاق میافتاد؟ پس علم برای رشد الزم است ،ولی برای رسیدن به
مرحلۀ کفایت ،نیاز به محور دیگری به نام ایمان است.
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 .2-4-3تحول مراکز علمي ،آموزشي و تحقیقي
از الزامات مهم علمی در تمدن و شکلگیری آن ،تحول همهجانبه و بنیادین در مراکز و نهادهای
علمی است؛ زیرا چهبسا نهادهایی که نهتنها علم را تباه میسازند بلکه اهل علم را نیز در
چارچوبهای تنگ دیوانی خود زندانی کرده و مانع رشد و پیشرفت علمی میگردند .اگر کشوری
بخواهد صاحب تمدن شود ،یا آگاهانه به تمدنسازی اقدام کند ،الزم است در جهت اهداف
تعیینشده بهصورت فعال و در قالب برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت ،نهتنها فرهنگسازی که
ساختارسازی اصولی و همگام با حرکت بهپیش کند .در این راستا یکی از نهادهای بسیار مهم و
تأثیرگذار ،دانشگاهها هستند.
دانشگاه ،فرهنگ عمومی کشور را متناسب با تمدن ترسیمشده ،میسازد و بالنده میکند .این
بالندگی در برونداد دانشگاه بهصورت خردهفرهنگها در حوزههای مختلف صنعتی ،اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی دیده میشود .سپس همه اینها از مجرای فرهنگ عمومی در
درازمدت شکلگیری تمدن را محقق میسازد .از طرفی دانشگاهها عالوهبر شکلدهی و بازتولید
تمدنها ،در پویایی و استمرار آنها نیز نقش اساسی ایفا میکنند .دانشگاه در روند اجتماعی کردن،
فرهنگ را به سطح عمومی جامعه انتقال میدهد .در این انتقال ،ملت هویت خود را بهدست
میآورد؛ ملت بیهویت ،ملتی بیریشه است و خود را در کوران حوادث روزگار گم کرده ،مسخ
میشود ،بهراحتی مرعوب بیگانگان میگردد ،در کشاکش تهاجم فرهنگی استحاله شده و تمدن
خود را از دست میدهد .دانشگاه به جامعه هویت میدهد و در مسیر این هویتسازی ،حرکت،
تالش و میل به خودکفایی در او ایجادشده ،خالقیت خود را به کار گرفته و از مسیر کارآفرینی
توسعه پایدار فراهم میشود؛ بر مدار این توسعۀ پایدار است که تمدن فراهمشده استمرار مییابد و
مدام پویا و بالنده حفظ میشود( .خرمشاد و همکار )174 :1388 ،مقام معظم رهبری در رابطه با
دانشگاه بهمنظور نقشآفرینی در ایجاد «تمدن نوین اسالمی» میفرمایند:
«نیازسنجی علمی برای حال و آینده ،جلوگیری از کاهش سرعت پیشرفت
علمی ،اجرای دقیق نقشه جامع علمی ،توجه به کیفیت در آموزش عالی،
پیگیری جدی ارتباط دانشگاه و صنعت ،نقشآفرینی دانشگاهها در اقتصاد
مقاومتی ،گسترش فضای فرهنگ ایمانی و اسالمی ،عمقبخشی بصیرت دینی
و سیاسی و میدان دادن به دانشجویان و اساتید ارزشی ،انقالبی و متدین ،از
لوازم نقشآفرینی دانشگاهها در شکلگیری تمدن نوین اسالمی است .باید
تمام برنامهها و مسیر حرکت دانشگاهها در جهت نقشآفرینی در ایجاد تمدن
نوین اسالمی باشد( ».بیانات مقام معظم رهبری)94/8/20 ،
تحول در مراکز علمی و تحقیقاتی همچون دانشگاه از مهمترین محورهای تمدنسازی
اسالمی است ،برای اینکه جامعه در مسیر تمدنسازی قرار بگیرد و در این زمینه دچار پسرفت
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نشود ،نیاز به تحول و تغییر دارد .البته این تغییرات باید در راستای مبانی و ارزشهای اسالم باشد،
چون هدف این است که تمدن اسالمی در جامعه حاصل گردد که مهمترین اصل در آن تبعیت از
ارزشهای اسالمی است .پس جامعۀ ما نیاز به این دارد که دانشگاه اسالمی را شکل دهد ،با
تمامی تغییر و تحوالت که به آنها نیاز است.
نتیجهگیری
از منظر مقام معظم رهبری ،هدف نهایی انقالب اسالمی رسیدن به تمدن اسالمی در یک زنجیرۀ
منطقی و مستمر است .در شکلگیری چنین تمدنی ،بعد فرهنگی از اهمیت اولیه و بنیانی برخوردار
است .در نگاه ایشان ،بعد فرهنگی شکلگیری تمدن بر چهار رکن دین ،عقالنیت ،اخالق و علم
استوار است .برای ایکه زنجیرۀ شکلگیری تمدنسازی نوین اسالمی شکل بگیرد ،باید ارکان
دین ،عقالنیت ،علم و اخالق در آن حضور مستمر و فعال داشته باشند؛ در غیر این صورت ،حتی
اگر تمدنی هم شکل گیرد ،در نهایت ناپایدار یا تکبعدی مانند تمدن فعلی غرب خواهد بود که نه
دین بر آن حاکم است و نه سایۀ عقالنیت متعالی انسانی– و البته نه عقالنیت ابزاری -و نه
اخالق بر سر آن ،بلکه تنها رکن علم-آن هم علم تجربی و تکبعدی و فارغ از معنا و معنویت و
عقالنیت ابزاری فارغ از مبانی اخالقی است که بر آن حاکم شده است .لذا در نگاه رهبری ارکانی
چون اخالق ،دین ،عقالنیت و علم چهار ستون اصلی راهبرد فرهنگی سازنده تمدن محسوب
میشوند .البته هر یک از این ارکان چهارگانه الزاماتی روشن و معیارهای مشخص دارند که تحقق
همهجانبه آنها میتواند زمینهساز شکلگیری تمدن گردد.
در نتیجه برای اینکه زنجیرۀ تمدنسازی اسالمی روند اسالمی را طی کند و به نتیجۀ مطلوب
که شکلگیری تمدن با مبانی اسالمی است برسد ،نیاز است که ارکان و شاخصهای فرهنگی
تمدنسازی بهعنوان مبنای عمل قرار گیرند که بهنوعی بیانگر همان ارزشهای اساسی اسالم
هستند.
به عالوه ،زمانی میتوان انتظار داشت که شاخصهای سیاسی ،اقتصادی و  ...در زنجیرۀ
تمدنسازی اسالمی مثمر ثمر باشند که بر مبنای ارکان و شاخصهای فرهنگی تعریف و تبیین
گردند .در چهار رکنی که برای بعد فرهنگی شکلگیری تمدنسازی نوین اسالمی مطرح گردید
(عقالنیت ،علم ،دین ،اخالق) دین در رأس همه قرار میگیرد و محور فرماندهی و مرکزیت
راهبری حرکت تمدنسازی با دین است؛ زیرا عقالنیت و علم و اخالق بدون دین ،حاصلش
شکلگیری تمدنی چون غرب خواهد شد که در آن مادیت وجود دارد ،ولی معنویت که تعالی
دهندۀ انسان و انسانیت است ،حضور ندارد .پس برای اینکه تمدنی با مبانی و اصول اسالمی شکل
بگیرد ،باید دین زیربنا باشد تا تمدن بهنوعی محمل تجلی و بروز دین در جامعه باشد.
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ارکان و الزامات فرهنگی سازنده تمدن نوین اسالمی

دین باوری و توحید محوری

دین و الزامات
معنایی آن

بازگشت به اسالم
اقامه نماز

پاسداشت کرامت انسانی

اخالق و الزامات آن

سبک زندگی و رفتار اخالقی

وحدت

عقالنیت

آزادی و آزاد اندیشی

علم در قالب ایمان

دانش محوری

تحول مراکز علمی
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