
 5931ماه  ام اردتشهبی ونهم و سی ؛ بیستالگوی پاهی پیشرفتپنجمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

1 

 شناسی اسالمی بر مدار تکاملی جامعهالگوی تمدنی انسان

 1سیدمحمد طباطبائی

 چکیده

 پیشرفت هایشاخصه شناخت امر این برای رو این از. است اسالمی تمدن تشکیل به ناظر پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی 

-واقع و[ کند تأمین را سازیتمدن از اساسی هدف که متکامل و مطلوب ایآینده به توجه] نگریآرمان خدامحوری،)تمدنی 

 اجتماعی،-طبیعی، انسانی، فناوری، فرهنگی ظرف مانند جامعه تمدنی هایظرفیت و هاچالش ها،آسیب به توجه] گرایی

اسالمی  تمدن پایش لوازم که الهی جامعه و الهی نظام الهی، قانون الهی، علم) آن پایشی ابزار ،[(مدیریت ظرف و مرزها ظرف

 و فقهی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی]اجتماعی،حکومتی -فکری، فرهنگی هایشاخصه)اسالمی  تمدن هایو شاخصه (است

 اجتماعی تفکر یپایه بر امور این تمام. رسدمی نظر به ضروری.( دهدمی شکل را اسالمی تمدن اساس که عبادی و[ نظامی

 در نیز اسالم شناسیانسان نگاه. شودمی حاصل اجتماع و فرد الهی کمال رابطه و اسالم شناسیانسان از که است اسالم

 با نیز الهی فلسفه. است الهی فلسفه گیروام رابط و مستقل وجود و وجود وحدت وجود، وجود، تشکیک اصالت چون مباحثی

 .گیردمی شکل الهی شناسیمعرفت مبانی به توجه

 

 ها: انسان، تمدن، جامعه، تکامل، پیشرفتکلیدواژه

 

 مقدمه .1

، پیرامون الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر اساس تفکر انسان شناسی ش روی خوانندگان محترم قرار داردآن چه در پی     

این مقاله در پی آن است تا با  تمدنی است که تفکر اسالم از طریق تفسیر انسان ارائه می دهد. -و راهکار اجتماعی یاسالم

، کارآیی حکمت را در هی را اثبات کند و از طریق مزبورد فلسفه الانسان شناسی اسالمی، کارکرنظام مند به نوین و نگاه 

از این رو پس از تبیین مبانی انسان شناسی نگارنده، تفسیر اجتماعی و تمدنی مبتنی  تمدن اسالمی تا حدودی ظاهر سازد.

مقاله حاضر پیش نویس مبانی و افق  شکل گیرد. برآن ارائه می شود تا در فصل سوم زمینه های بحث از الگوی پیشرفت

از آن جا   را ارائه دهد. -مورد دقت قرار نگرفته استکه گویا - راهکارهاییپیشرفت را هدف گرفته تا  ترسیم شده در الگوی

ن در مبانی گوناگوبرخی از در این سیر دشوار می نماید. لیکن است بررسی اقوال نوین گیری مطرح شده در بحث  که جهت

 مسائل مقاله مورد نقد و نظر قرار گرفته است.

 مبادی بحث. 2

 کارکرد فلسفه الهی در تفسیر انسان .2-1

در سه محور طولی قابل بررسی است: معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی. اگر ارکان بشر نظام معرفتی      

نسان را در مدار آن شود. صورت نگاه به هستی نیز امعرفت و منابع شناختی معین شد، روش نگاه به هستی مشخص می 

د.  از این رو، پس از گذر از مبانی معرفت شناسی و تثبیت جایگاه وجود ذهنی و علمی و نقد معرفت تجربی در جایگاه می نه
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مسیر شناخت، در شناخت هستی شناسی خود به پایه های عقل قدسی و برهانی اساس می دهیم. نسبت هستی شناسی 

است. پس از آن  همچون نسبت معرفت شناسی با هستی شناسی -ازجهت زیربنا بودن–نیز  لسفه الهی( با انسان شناسی)ف

در فلسفه، اصالت را به وجود دادیم و آن را واحد به وحدت سِعی دانستیم؛ ربط عینی وجودات را در یک وجود )ذات که 

و  2، اختیار1باحثی چون معادبا خداوند متعال تبیین می توانیم کنیم و م واجب( در می یابیم. از همین گذر نسبت انسان را

و  بررسیرا از دیدگاه انسان شناسی به بحث بگذاریم. همچنین ارتباط استقاللی ممکنات با یکدیگر و ماهیت ممکنات را روح 

 با انسان شناسی اسالمی تحصیل الهی با بیان فوق، نسبت فلسفه 3تحلیل می کنیم.ماهیت انسان را با توجه به ربط الهی او 

 .می شود

 ارکان انسان شناسی اسالم .2-2

انسان در نگاه اسالم دارای چند شاخصه اصلی است: نخست آن که نسبت به خداوند احتیاج ذاتی دارد.دوم این که چون     

. چهارم این که فطرت دارد و خطوط احتیاج ذاتی دارد در تمام شئون نیازمند والیت خداوند است. سوم این که مختار است 

کلی معارف الهی در جان او نهفته شده است. پنجم نیز آن که چون مختار است و ذات فقیر نسبت به خداوند دارد، باید در 

مسیر کمال الهی قرار گیرد و این مطلب به مقتضای فطرت الهی اوست. این پنج مطلب نظام و چهارچوب اصلی انسان 

 ت که تأثیر تفکری آن به صورت مبنائی قویم در فهم نظرات اسالم ظهور دارد.شناسی اسالم اس

تبیین مباحث پنجگانه از حوصله نوشتار بیرون بوده و سبب خروج از اصل مطلب می شود اما از آن رو که بایستی مقدمات 

 پیش از رسیدگی به یک مطلب اثبات شود ضروری است به حد اجمال بیانی داشته باشیم.

 ارتباط پنج شاخصه فوق .2-3

ذکر پنج مسئله انسان شناسی فوق به عنوان شاخصه و مبنا در نظام انسان شناسی اسالم به دلیل جایگاه ویژه آن هاست.      

به بیان دیگر، این پنج شاخصه به منزله محکمات انسان شناسی و دیگر مباحث از متشابهات آن هستند. ما در انسان شناسی 

؛ و ... نسان تعریف انسان ، کرامت افروع آن، حیات حقیقی بشر، ئل گوناگونی سخن می گوییم: شناخت روح و اسالم از مسا

تبیین رابطه میان  به نظر می رسد تمام این مباحث به پنج شاخصه مزبور بازمی گردد. زیرا رسالت انسان شناسی اسالمیاما 

در قیاس با ذات واجب متعال است. تبیین وجود انسان در این  ذاتی او ان و خدا در نسبت فقرو اساس رابطه انس انسان و خدا

اول، تبیین وجود و ساختار وجودی انسان و دوم، تشریح ساختار انسان در مسیر کمال. می پذیرد:  میان به دو نحو صورت

ان شناسی یان دیگر ، انسبنابر این در تبیین رابطه فقری انسان با خدای خویش در دو مرحله فوق سخن خواهیم گفت. به ب

                                                            
1
 بر این اساس.از راه اثبات ضرورت تکامل انسان )رابط( به سوی خدا )مستقل( و نقض نظام مادی  
2
 از راه اثبات ضرورت تکامل رابط به سوی مستقل. و تبین جایگاه اختیار در آن. 
، )طباطبائی « فهی بالنظر إلی عللها وجودات رابطة ، و بالنظر إلی أنفسها وجودات مستقلة » عالمه طباطبائی در بدایة الحکمة در بیان جایگاه معالیل می گوید:  3

ت معالیل به نسبت به علل خویش وجودات رابط دارند و به نسبت به خودشان مستقل هستند. یعنی وقتی وجودات رابط و ممکن را به ( وجودا14-14،صص1131

دیگر حیث نسبت با ذات واجب می سنجیم از خود هویت مستقل ندارند و لذا ماهیت نمی پذیرند و آن گاه که خود ممکنات را با هم می سنجند نسبت با یک

ت شده و در این ی دارند . مانند انسان و اسب که هردو در امکان بوده اما در مقایسه دو ذات یکدیگر مستقل اند و بنابر این از همین جهت متصف به ماهیااستقالل

 صورت وجود بر ماهیت حمل می شود.
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فقر ذاتی انسان به غایت انسان کامل. زیرا فقیر جز  الهی نما یافته است: موضوع یک غایت اسالمی پیرامون یک موضوع با

نقص نیست و پیوسته نیازمند ذات دیگری است تا به او فیض رساند. بنابر این ضرورت دارد تا در مسیر کمال قرار گیرد. اما 

افراد باشد. از  غایت کمال او نیز باید کامل ترین 1یست و خود توان کمال ندارد کمال او نیز جلوه فقری دارد.چون جز نقص ن

این رو ذات قدسی واجب متعال تنها غایت در بیان انسان شناسی اسالم است. در گذر از این مطلب دو مسئله ما را رهنمون 

می شود: اول این که انسان می خواهد با طی مسیر کمال به سوی حق تعالی در تحت والیت او قرار گیرد و از سویی دیگر به 

مل رسد. از این رو باید کسی در مسیر کمال انسان به سوی خداوند واسطه شود. توضیح آن که بی حد انسان کا سر حدّ

سیطره وجودی و  شتر نسبت به اضعف مراتب دارد و ازشود شدت بی ست و هر میزان در مراتب برتروجود مقول به تشکیک ا

ضرورت انسان کامل به عنوان ولی خدا در بنابر این  خواهد داشت.برخورداری نوعی والیت محدود به مقام وجودی خویش 

مسیر انسان است. تمام آن چه گفتیم مستلزم آن است که خداوند حرکت آن را از درون بشر آغاز نماید. از همین اقتضا 

به شمار می آید. ذکر مسئله اختیار به عنوان  که به عنوان محرک ذاتی او 2ضرورت وجود فطرت در انسان حاصل می آید

سان شناسی به سبب ارتباط دوسویه فقر ذاتی و مسئله تکامل انسان است. از این رو مسئله کمال انسان ذاتاً مسئله شاخصه ان

ای الهی است که باید دین متکفل آن باشد و این گونه نیست که بدون دین بتوان راه کمال را سپرد. بنابر آن چه گفته شد 

 مشخص می شود. 3ن مداریجایگاه الهی انسان در اسالم و نفی تفکر انسا

 جامعه، تکامل و تمدن .3

 مسئله تکامل .3-1

در گذشته اثبات کردیم که نهایت و غایت بشر ، خداوند متعال است . بنابر این منتها و مطلوب در کمال بشر اوست. تکامل 

فردی را می توان همان حوزه خودسازی بشر دانست که چندین قرن است اهل معرفت و اساتید اخالق پیرامون آن سخن 

کماالت  –فارغ از فضای اجتماع  -شخصی در خویش و مقام وجودی خود گفته اند. مقصود ما از تکامل فردی آن است که هر

اوست تا به مالقات حق نائل  را ایجاد کند و مالحظه و مراقب خود باشد. این امر از ضروری ترین مسائل زندگی بشر و وظیفه

 . بنابر این به سبب وضوح مطلب از آن گذر می کنیم.  1آید

 تکامل اجتماعی .3-2

از مطلب فوق ، بدین نکته می رسیم که تکامل تک تک افراد در حوزه فردی آنان گرچه از ضرورت به سزایی با گذر    

برخوردار است لیکن تا به مرحله اجتماع ظهور نکند موجب تغییر محیط نمی شود. به عبارت دیگر ، آن گاه که تکامل فردی 

می باشد. این مطلب  "اهلل"گر افراد و تغییر جهت جامعه به سوی به بروز اجتماعی نائل آید خود از علل ناقصه در تکامل دی

و  بدین معناست که انسان در مسیر تکامل خود از عللی بهره می گیرد . مانند تربیت والدین ، محیط دوستی ، فضای شغلی

                                                            
 قیر است.دلیل این مطلب، تبعیت وصف از موصوف است. چون موصوف )انسان( فقیر است، وصف )کمال( نیز ف 1
 33روم / 2
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، تعلیم و تعلم ، وراثت و امثال آن، و ... این ها هر کدام علتی در این مسیر است اما علت تامه نیست بلکه یک علت  اجتماعی

 ناقصه است. به نظر می رسد تکامل اجتماعی نیز از جمله این علل باشد.

 نسبت تکامل فرد و اجتماع .3-3

سین ، تمدن اسالمی ، ایجاد فضای متکامل در جامعه و در حقیقت ، مهم ترین شاخصه حکومت اسالمی و در مرحله پ   

جهت گیری ارزش ها و هنجار های آن بر مناط های الهی می باشد. این گونه است که کمال جامعه هرگونه گناه و امری بر 

کامل ت که تبدین روی اسو  خالف مسیر فطرت را بر نمی تابد و افراد جامعه را به سمت کمال وجودی آنان سوق می دهد

 نسبت دوسویه می یابد. ،فردی و تکامل اجتماعی

ارسال پیامبران و اولیاء الهی و امامان معصوم در میان مردم از سوی خداوند بر همین مبنا صورت پذیرفته است. زیرا     

که ابزار آن را فراهم نماید . بنابر ثابت می شود هنگامی که ضرورت تکامل انسان بر مسیر خداوند اثبات شد، اقتضای حکمت 

این انسان کامل متولی همین امر می باشد . دو مطلب در این جا شایان ذکر است : اول آن که چون تکامل بشر دارای دو 

حوزه فرد و اجتماع است ضرورت دارد حوزه فعالیت انسان کامل برای تکامل بشر نیز مرتبط با دو حوزه مزبور باشد. بنابر این 

 به سویشئونی چون حکومت ، تنظیم اخالق فردی و اجتماعی ، رسیدگی به معیشت مردم در جهت اصالح شخصیت آنان 

 کمال ، وعظ وخطابه و والیت معنوی در آنان از جمله امور وی خواهد بود.

وی یا حق و دوم به جهت دوم آن که اگر ما انسان کامل را متولی این امر به شمار آوردیم نخست به سبب ارتباط نزدیک      

همسانی او با دیگر افراد بشر است. به عبارت دیگر ، برای آن که غایت و هدف نهایی خلقت بشر تحقق یابد الزم است متولی 

و  سیر ملکوتی را طی کندتا بتواند باشد و از عالم ماده فارغ د که اوالً از جهت وجودی قوی تکامل بشر را کسی بر عهده گیر

هم صحبت باشد . بیان اوصاف انسان کامل خارج از وظیفه این مقاله است لیکن به د و اتصال وحیانی با خداوند هوش از طریق

حد اجمال باید دانست که انسان کامل جلوه گر از اوصافی الهی است که جز امکان و فقر ذاتی و لزوم در بندگی محض، 

ر بشر چنین است و به عبارت فلسفی ، کمال بشر ، مقول به تشکیک می تفاوتی دیگر با خداوند ندارد. البته حد اعلی کمال د

باشد. ثانیاً بایستی واسطه فیض میان حق و بشر را کسی بر شمرد که انسان ها توان ارتباط با وی را داشته باشند . لذا باید 

دلیل دوم ( و کامل )به دلیل اول( خود نیز انسان باشد . بدین جهت ، باید متولی کمال بشر از سوی خداوند را انسان )به 

 به تفصیل فوق ، مسئله تکامل بشر و سیرآن روشن می شود. دانست.

 تکامل انسان در مسیر جامعه .3-4

تکامل مجموع افراد جامعه. لیکن کامل نفسانی او و تکامل اجتماعی، تکامل هر فرد عبارت است از تچنان که گفته شد،    

هریک بر دیگری تأثیر می گذارد و در جامعه شناسی در قالب ارتباط جامعه و فرد از آن سخن این دو یک بحث نیست بلکه 
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که بر افراد آن مؤثر بوده و ارزش ها و هنجار ها را تدوین  1دارد و عام قراردادی، می رود. در حقیقت،جامعه هویتی اعتباری

به شکل تعیّنی محقق می شود. برخی اوقات، مقرراتی وضع می نماید. این ارزش ها و هنجارها گاهی به نحو تعیینی و زمانی 

و بر طبق آن، ارزش هایی مشخص می گردد. مانند آن چه امروزه در جوامع بشری انجام می گیرد و قوای حکومتی تعیین 

را جایز می برای مثال، در فرانسه حجاب را منع می کنند و در آمریکا لواط  باشد. و کدام، ارزشتا چه چیز هنجار می کنند 

شمارند و هیچ قبح برای این دو کار قائل نیستند. حال آن که در جمهوری اسالمی ایران، هر دو ممنوع است و تخلف از آن، 

جرم محسوب می شود. در این گونه موارد ، جامعه متأثر از فرد است. زیرا گروهی از حاکمان ، قانون گذاری و جامعه را 

البته این دسته احکام، ریشه در اعتقادات زمامداران دارد و گاهی هنجار ها و ارزش های موظف به انجام آن می کنند . 

پذیرفته شده توسط جامعه ) به نحو اعدادی و نه علیت تامه( موجب الزام حاکمان قرار می گیرد که بنابر فرض اخیر، جامعه 

یر گذارد. اما گاهی این گونه نیست. بلکه هنجارها و تأثاعضای اجتماع( و  ، مجریانقانون گذاران)موفق شده است تا بر فرد 

ارزش ها بر اثر گذشت زمان و بدون تقنین صورت می پذیرد. مانند آداب و رسوم اقوام. برای مثال در میان برخی اقوام، 

مستحق مجازات. حال باید دید با وجود این گونه پیچیدگی ز پسرعموی خود، نوعی جرم است و ازدواج دختر با کسی غیر ا

در هنجار ها و ارزش ها و اهمیت تأثیر این دو در سبک زندگی یک جامعه، چگونه می توان هنجار های صحیح را تشخیص 

 ر این مجال، الزم به نظر می رسد:داد و ارزش های شایست را ترسیم نمود. ذکر چند نکته د

ار ساز است و ضد ارزشهاست که هنجار شکنی ها را مدیریت می نماید و مؤید بر آن، سیر ارزش ها است که هنج .1

تأثر آن ها از یک فرهنگ و ارزش  در ایجاد ارزش ها نیز هنجار در جوامع است و در صورت تأثیر هنجار های حاکمان

 خاص مشاهده می شود.

 برخی ارزش ها فطری است. مانند حیا و عفاف. .2

 ت از ارزش های فطری، انسان را بدان بیگانه می سازد.اجتناب بلند مد .3

 بیگانه شدن با ارزش های فطری، ضد ارزش ها را به ارزش مبدل می سازد.  .1

تغییر ضد ارزش ها به ارزش های هنجار ساز،  سبب می گردد نظام اجتماعی کل، تغییر و تحول یابد و به دنبال آن،   .5

گون نسبت به محیط گذشته به پدید آید. این تفاوت، راه تکامل فردی و جامعه ای متفاوت به همراه افرادی گونا

 اجتماعی را آسیب می رساند. 

بنابر این، جدایی از ارزش های  (1313 ،آملی جوادی و1341)طباطبائی، دین امری فطری استبر اساس قرآن کریم،  .6

 دینی، امری جز فراق از ارزش های فطری و متکامل انسانی نیست.

                                                            
امری حقیقی  -به دقت فلسفی- دلیل نقد نگارنده بر حقیقی بودن جامعه، حیث تکوینی هستی و افراد خارجی آن است که جامعه از آن بی بهره است. اگر جامعه 1

و گاهی عام استغراقی نظر می توانستیم سخن از مصداق خارجی آن بگوییم و حال آن که جامعه یک عنوان عام است که گاهی به صورت عام مجموعی می بود 

 می شود.
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بنابر آنچه گفته شد، سه ضلع درتکامل انسان مطرح میشود : فرد، جامعه و دین. هم فرد بر جامعه تأثیر می گذارد و هم    

جامعه آن را متأثر می نماید. نقش دین در این مجال، تعدیل سازی روابط فرد و جامعه و برافروختن چراغ هدایت فطرت خدا 

تأثیردرون ساختاری جامعه بود؛ لیکن گاهی این تأثیر از آن سوی مرزها آغاز جوی انسان است. آن چه بیان شد، پیرامون 

آیت اهلل مصباح یزدی امع را مشخص نمود. شده و تحول ایجاد می کند. برای شناخت بیشتر بدین مسئله باید ابتدا حدود جو

 «واحد جامعه» نابراینب»اند: واحد را چنین تعریف کرده پس از ذکر اقوال جامعه شناسان پیرامون این مطلب، جامعه 

 نظام یک تحت بلکه نیست، یکدیگر از مجزای و مستقل کارهایشان کنند،می زندگی باهم که هاییانسان از است ایمجموعه

 که گفت توانمی .شودمی توزیع شانهمه درمیان آید،می حاصل شانجمعی کار از آنچه و است، مرتبط باهم «کار تقسیم»

 جوامع تمایز وجه تواندمی آن از حاصل نتایج و کاراجتماعی تقسیم یعنی است؛ اشکالبدون  نظری، دیدگاه از مالک، این

 .آید درکار نیز سیاسی استقالل و واحد حکومت مگراینکه نیست، پذیرامکان امری یننچ علمی، ازلحاظ لکن باشد،

ضابطه عنوانبه را سیاسی استقالل و واحد حکومت جامعه، یک حدود تعیین برای شناسان،جامعه بیشتر که روستایناز    

 سازمان جداگانه نظام یک در که است مردم از گروهی «واحد جامعه» از منظور شناسان،جامعه این عقیده به. اندپذیرفته ای

بنابر این، هر مجموعه ای خارج  (24-26، 1313)مصباح یزدی،«.کنندمی اداره بیرونی، نظارت از مستقل را آن امور و اندیافته

از این گروه، جامعه ای مستقل به شمار می آید و در صورت هرگونه تبادل با جامعه مزبور ، امکان انتقال فرهنگ و ارزش 

اگر این تبادل و انتقال بر مبنای پذیرش ارزش های فطری مشترک انسان ها باشد سبب تکامل می  های خود را داراست.

اجتماعی خواهیم بود؛ زیرا تضادی عمیق میان مبانی و اصول این جوامع  -این صورت، شاهد آشفتگی فرهنگیشود و در غیر 

مطرح می گردد و همین امر، موجب عدم ثبات فرهنگی در یک کشور خواهد شد. مؤید بر این سخن، انتقال فرهنگ ضد 

 در چند سال اخیر است.ایرانی ملت ما -ارزش اروپایی به ایران و تضاد آن با فرهنگ اسالمی

 نسبت تکامل با تمدن اسالمی .3-5

چنان که گفتیم ، تکامل بشر در حوزه فردی و اجتماعی مطرح می شود و از این رو اگر بخواهیم رابطه تکامل را با تمدن    

، ماهیت تمدن اسالمی را در حد اجمال بررسی نماییم تا بتوانیم به جمع بندی بهتری مجال حاضراسالمی بدانیم بایستی در 

 آینده نائل آییم. مباحثدر 

اسالم را بررسی  و سپس تمدن مقید به« تمدن»برای آن که بتوان ماهیت تمدن اسالمی را دانست بایستی ابتدا معنای    

 تمدنی اسالم معرفی خواهد شد.. در این هنگام جایگاه تکامل انسان در نظام نمود

 لباس غذا، آوردن دست در به آنها مشارکت و تعاون و انسان اجتماع را آن برخى .است متعدد نیز تمدن اصطالحى معانى»    

 تکامل مراحل کردن طى براى بشر جمعى تالش محصول تمدن که عقیده اند این بر دیگر برخى .کرده اند معنا و مسکن

متمدن  سوى به مى توان دانش و خرد از بهره گیرى با که است شهرى زندگى یعنى آن عالى مرحله به رسیدن اجتماعى و

 .برداشت گام شدن

 :است چنین تمدن اصطالحى تعریف بنابراین
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 یک مقبولیت براى زمینه اى و انسانها میان تعاون و همکارى براى اجتماعى نظم برقرارى یا نظم پذیرى و جامعه پذیرى   

مى  امکانپذیر فرهنگى خالقیت آن اثر بر که مى شود معنا نظم با همراه یکدیگر با کردن زندگى تمدن، منظر، این از .فرهنگ

بنابر این اگر بخواهیم قید اسالم را در تعریف تمدن بگنجانیم خواهیم دید آن تمدنی ( 21 ،1346)جان احمدی، « .گردد

اسالمی است که غایت فرهنگی و معیار نظم اجتماعی آن تفکر الهی اسالم باشد و فرد و جامعه را در نظام دین و معنویت 

است و « اهلل»چه در تفکر اسالم ، اصالت دارد تعریف می کند و اصالت بشر را در هویتی الهی می بیند . به عبارت دیگر، آن 

از سوی حیث ذاتی او. قرآن کریم خود  -بدون توجه به فقر ذاتی الهی–انسان نیز از جهت هویت الهی وی اصیل است نه 

بلکه از  نمی داندو از سویی منشأ آن کرامت را در نزد انسان 1انسان را کرامت می دهد که به نوعی اصالت بخشیدن است 

در تمدن اسالمی نیز که ؛ جانب حق تعالی معرفی می نماید . از آن جا که تکامل فردی و اجتماعی نسبت دو سویه دارند 

ست و هم تکامل اجتماعی. بنابر این ، شاکله تمدن اسالمی را آن چه گفتیم اهویتی جمعی دارد هم کمال فردی مؤثر 

 ده بیان می شود.تصویر دقیق از تمدن اسالمی در آین تشکیل می دهد.

 یر از نسبت دین و اجتماعر ریوِیتصو .3-6

اساس مسئله تکامل اجتماعی با تحلیل حداکثری از دین به دست می آید. از این رو باید تصویری از نسبت دین و اجتماع   

اگر از دیدگاه »از منظر دانش مردم شناسی می گوید:  در بیان این نسبتمعاصر،  2ر، انسان شناسلود ریوِیبه دست آوریم. ک

به چارچوب اجتماعی ای وابسته است که روابط دین با جوامع انسانی به آن بنگریم، مشاهده خواهیم کرد که دین مستقیماً 

ن از طریق آن ها را به بیان می آورد، برای مثال : دین کوچندگان یا دین شکارچیان. افزون بر این روشن می شود که دی

توجیه های اسطوره ای، تقدس زایی در سلسله مراتب های رازآموزانه یا قانونمندی فعالیت های انسانی نظیر ازدواج، 

 شمنیسم، یا مناسکی همچون مناسک آهنگران، به ساخت های اجتماعی شکل می دهد.

نوعی توضیح دانست زیرا تا اندازه ای نقصان  با توجه به کارکرد های اساسی دین ]از منظر انسان شناسی[ آن را می توان   

بران می کند. سه کارکرد اساسی در دین قابل مشاهده هستند: ]نخست[ ها و کاستی های موجود در دانش های تجربی را ج

کارکرد سازمان دهندگی، زیرا دین نظمی را پیش فرض می گیرد و حفظ آن در کیهان را هدف خود قرار می دهد. ]دوم[ 

ایمنی دهنده، زیرا دین ترس و تنش های روانی انسان را از طریق ایمان و امید به عدالت به سطح قابل تحملی می  کارکرد

رساند. ]سوم[ کارکرد انسجام دهندگی، زیرا دین با اخالق )حریم ها و تنبیه های ناشی از تخطی نسبت به آن ها( سر و کار 

 (146، 1313)ریویر، «می دهد.دارد و جماعت دین داران را به یکدیگر پیوند 

 از گفتار ریویر به دست می آید:   

                                                            
 43اسراء/ «و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیالً و لقد کرّمنا بنی آدم»   1
 است. این اصطالح مترادف با مردم شناس انسان شناس در 2
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است. این بررسی بر اساس تعریفی است که او از  ها دین و استقرائی دین درگفتار ریویر، مربوط به بررسی حمل شایع .1

و به گونه ای عمل می کند که در نزد انسان ها انگیزه ها و قابلیت  1دین، نظامی است از نمادها»دین ارائه می دهد : 

کردن هایی قدرتمند، عمیق و پایدار ایجاد می کند. این امر با شکل گرفتن مفاهیم نظم عمومی هستی و با واقعی جلوه 

« بر واقعیت می آینداین مفاهیم به گونه ای انجام می گیرد که انگیزه ها و قابلیت های مزبور به نظر کامالً متکی 

 بنابر این تعریف او ناظر به تمام ادیان، اعم از الهی و بشری است. (146 ،1313)ریویر،

هایی که او نام می برد، تأمین کنندگی ابعاد اکثری دانست . زیرا کارکردنگاه ریویر به دین را می توان تا حدودی حدّ .2

ابعاد وسیع  ی گرچه نگاه حداکثری تام در دینِ تأمین کننده فردی و اجتماعی بشر از سوی دین را بیان می کند.

 حکومتی و تمدنی است

 پیشرفتایرانی -اسالمیالگوی نگاهی به ابعاد .4

 شاخصه های پیشرفت تمدنی .4-1

آن چه گفتیم در محور اصلی تمدن اسالمی بود. اینک باید دید تمدن اسالمی برای ایصال به مطلوب خود و حفظ آن    

مطلوب به چه ابزاری تمسک می جوید. نگارنده معتقد است تمدن اسالمی برای تحقق خود نیازمندی به سه اصل کلی را 

مزبور بیانگر چگونگی آماده سازی جامعه در جهت پیاده سازی  خدا محوری، آرمان گرایی و واقع نگری . سه اصلداراست : 

 تمدن اسالمی است.

 خدا محوری .4-1-1

شاخصه اساسی تمدن اسالمی ، خدا محوری است . مبحث خدا محوری گرچه نامی آشنا به نظر می رسد لیکن محمل آن    

خدا محوری در روابط اجتماعی سخن می گوییم، گاه در مبحث حاضر ، فارق از دیگر مقاالت در بیان خدانگری است. گاه از 

نظر نگارنده در این  آن را بر محمل زندگی فردی می نشانیم و گاه آن را در برنامه ریزی ها و ... تعریف می کنیم. آن چه مدّ

ی تفکری خدا محوری در مسیر تمدن سازی و حفظ تمدن است که بر تمام وجوه گذشته شمولیت دارد. اگر مبان مجال است؛

ساالری، سیر یک تمدن ، منش عملی و همچنین سیره حکومتی آن را نگاه الهی تشکیل دهد تأثیرات آن در شیوه مردم 

در ابعاد گوناگون حکومتی اعم از سیاست داخلی و خارجی نمایان می شود. از همین روست که در تمدن  مراودات عمومی و

با چنین اخه حیات بشر در نظر می افتد هی می گیرد و غایاتی که برای دو شاسالمی حیات فردی و اجتماعی انسان صبغه ال

محور تمدن اسالمی، میزان حقوق افراد نیز تابع امرخداوند است و تمامی باید پیرو  هدفی تبیین می شود. براساس نگاه خدا

تعیین حقوق و تکالیف بر اساس  )درزمان غیبت( باشند. زیرا مالک والیت معصوم { )در عصرظهور( و فقیه جامع الشرائط

برای آن که  2نفی انسان مداری و تثبیت خدامحوری است . مردم ساالری در نظام تمدنی اسالم با این نگاه توصیف می شود.

                                                            
 است.« شعائر»معادل نماد دینی در تفکر اسالمی، کلمه  1
و اوامر  امت تعریف می کنیم. یعنی هم مردم در حکومت دخالت می کنند و هم در دخالت خود مقید به شریعت-مردم ساالری در نظام اسالمی را با عنوان امام 2

 اما از حقوق و تکالیف دو سویه با حاکمیت الهی جامعه برخوردارند.الهی هستند؛در برابر خداوند اصالت ندارند؛ 
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بتوان افق تمدنی اسالم را در نوردید بایستی بر این اصل استوار بود. خدا محوری سبب آن می شود تا نگاه های التقاطی 

 انه مانع حرکت صعودی انسان در مسیر کمال قدسی اش نشود.مادی گرای

 واقع نگری .4-1-2

و درک آسیب هاست. تمدن اسالمی  ، چالش هاآرمانی اسالم، توجه به واقعیت ها بایسته دوم در جهت تحقق تمدن   

نیازمند ظرفی برای تحقق است و اگر آن ظرف به طور کامل و با شرایط مشخص آن آمادگی نداشته باشد هیچ گاه تمدنی 

 نوین برپایه تفکرتوحیدی اسالم شکل نخواهد پذیرفت.

، ظرف انسانی زیست محیطی خاص(ظرف طبیعی)شرایط ؛ مانند 1یک تمدن برای تحقق یافتن نیاز به چندین ظرف دارد   

اجتماعی )فضای فکری و فرهنگی جامعه و میزان پذیرش آنان در -)نیروی انسانی برای سازندگی تمدنی(، ظرف فرهنگی

)مشکالت مرزی  برابر گذار به سمت تمدن نوین(، ظرف فناوری )میزان توانمندی و آمادگی فنی برای سازندگی(، ظرف مرزها

ف مدیریت)میزان التزام مدیران به تمدن سازی و مشکالت در مسیر مدیریت( و... . ایجاد تمدن نوین ظر و امنیت خارجی(،

اسالمی بدون در نظر گرفتن ظرف های پیش گفته و آسیب شناسی آن ها امکان پذیر نیست. بنابر این بومی سازی تمدن 

مرز نمی شناسد اما ملت های اسالمی و جوامع اسالمی در جوامع و ملل امری ضروری به نظر می رسد. گرچه امت اسالم 

در تمدن  ها ظرفیت هایی دارند که به مثابه جسمی برای روح بزرگ تمدن الهی اسالمی است. چنان چه بخشی از نوگرایی

 سازی اسالمی در توجه به ظرفیت ها تعریف می شود.

اساسی در مسئله واقع نگری دارد.برای مثال ظرفیت  نگاه به گذشته ملی و دینی مسلمانان و ایرانیان نقشی برای مثال،    

را در دوران  امل بهره گیری نشد و محرومیت آنانساله حضور امامان معصوم [ که با غفلت مردم به صورت تام و ک 253

غیبت رقم زد. و از طرفی توجه به این نکته که تهدید ها را باید به فرصت تبدیل ساخت. اهل بیت عصمت نیز با وجود 

مشکالت اساسی زمانه خود از حداکثر امکانات ممکن بهره جسته و با اعتقاد به نصرت الهی تهدید ها را به فرصت تبدیل می 

ل امامت امیرالمؤمنین {، صلح امام حسن {، قیام عظیم حضرت سید الشهداء { که قیام بر سا 33ساختند. نمونه آن را در 

ساله امام سجاد { پس از عاشورا در تثبیت و تبلیغ شیعه ، نفوذ علی  33ضد حکومت های جور را پایه گذاری کرد، حرکت 

، ایجاد شبکه وکال در سراسر جهان اسالم از در دربار هارون به عنوان وزیر او -صحابی بزرگ امام موسی کاظم {-بن یقطین

زمان امام جعفر صادق { و فعالیت های تبلیغی گسترده امام رضا { در ایران می توان مشاهده کرد. زندانی کردن ، ایجاد 

آن چه موجب تبدیل  2محدودیت و پایین آمدن سن شهادت امامان [ پس از شروع دوران عباسیان گواه بر این مطلب است.

دید ها به فرصت است شناخت دقیق واقعیت ها و نحوه مقابله با آن است. زیرا اگر تهدید ها به درستی شناخته نشود ته

 مصالح امت و مفاسد ممکن در نظر گرفته نمی شود و سپس نقاط قوت و ضعف یک تهدید دانسته نمی گردد.

                                                            
1
 233-113، 1313مظاهری، تمدنی انقالب اسالمی ر.ک : برای مطالعه بیشتر برای مطالعه ظرفیت های  
 ویژگی های فوق اشاره کرده است.ساله به  253کتاب انسان  2
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 آرمان گرایی .4-1-3

از هستی شناسی الهی باشد بایسته سوم در مسیر تحقق تمدن اسالمی نوین توجه به افق های بلند اساسی که برگرفته     

 است.

مقصود از آرمان گرایی ، توجه به آینده ای مطلوب و متکامل است که هدف اساسی از تمدن سازی را تأمین کند. آرمان     

مدت، اصیل، عارضی و دنیوی و معنوی ها مشکک اند و باید مراتب آن را در نظر گرفت. توجه به آرمان های کوتاه مدت، بلند

در مسیر تمدن سازی همگام واقع نگری ضروری به نظر می رسد. زیرا واقع نگری منهای آرمان گرایی سبب می شود تا در 

نظر گرفتن واقع بدون نتیجه ای متکامل حاصل شود.آرمان گرایی به واقع نگری هویت می دهد و دغدغه های نسبت به 

ها را تنظیم می نماید. هر آرمان گرایی نیز متأثر از نوع هستی شناسی و انسان شناسی است که با ارائه  آسیب ها و واقعیت

یک ایدئولوژی مسیر را برای مواجهه با واقع هموار می سازد . زیرا نوع نگاه به هستی و انسان است که هدف او را مشخص و 

 این میان تبیین می کند.نمایان و مالک باید ها و آزادی و محدودیت ها را در 

لهی و مبدأ برای کمال بشر است . زیرا بر اساس نگاه ا قدسی اسالمی، رسیدن به جامعه ای الهی با حاکمیتیآرمان تمدن     

و چون بشر به دنبال کمال است و باالترین نقطه کمال نیز اوست بنابر این حرکت جامعه به غیر او بی و منتها بودن او بوده 

 ماید.وجه می ن

 پایشی تمدن اسالمیابزار  .4-2

پایداری  و1مقصود از ابزار پایشی تمدن اسالمی ، لوازم و ملزوماتی است که در بدنه تمدن اسالمی جای دارند و پاییدن     

 الهی،علم چهار چیز است:  -ه حکم استقراءب- ابزار پایشی تمدن اسالمی تمدن نوین الهی اسالم بدون آن امکان پذیر نیست.

  و جامعه الهی.نظام الهی قانون الهی، 

 علم الهی .4-2-1

از علم الهی، دانش های بنیادین است که باید بر پایه معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسانه ای قرار  مقصود     

 شرعی از جمله این امور است.  عتبر به شمار آید. اتصال وحیانی و متابعت از عقل قدسی وگیرد که در تفکر الهی م

 . قانون الهی4-2-2

احکام معتبر نزد شارع است. نکته اساسی که در این باره باید بررسی کرد نگاه فقهی نو به مسئله  مقصود از قانون الهی     

در تمدن  تقنین شارع است. زیرا دلیل عقل و تفکیک عقل شرعی از غیر شرعی و کشف مصالح شرعی از ناحیه عقل، فقه را

سازی هویت می بخشد. عقل پس از کشف مقاصد شریعت از گذر ادله نقلی، در حدود و چهارچوب دین، به نظریه پردازی و 

بنابر این هنگامی می توان قانون الهی را اجرایی کرد که به  افتا می پردازد و نماینده شارع و عِدل قرآن و سنت می شود.

 ت نظر کرد.دلیل عقل در چهارچوب شریعت به دق
                                                            

 253پاییدن : حفظ کردن ، فرهنگ فارسی معین، یک جلدی ،   1



 5931ماه  ام اردتشهبی ونهم و سی ؛ بیستالگوی پاهی پیشرفتپنجمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

11 

 عقل است .ناتوانی عقل از کشف مصالح شرعی در این باره داشته اند،  1از اشکاالتی که مشهور اصولیین     

 در پاسخ به این اشکال باید گفت :      

حکم شارع از طریق عقل با نقل متفاوت است . زیرا کشف نقل داللت لفظی دارد و  و داللی پرواضح است که کشف اثباتی     

الفاظ شارع را عیناً می رساند اما حکم عقل به داللت لبّی بیان او را به ما می فهماند. از جهت صدور نیز کشف هر دو گاهی 

خواهد بود و مقتضای قیاس این است. بنابر قطعی و یا ظنی است.البته اگر عقل در چارچوب برهانی خود حرکت نماید ظنی ن

این کشف مالکات احکام نیز به تناسب کاشفیت صورت می پذیرد. به عبارت دیگر احکام سه دسته اند: برخی تنها از طریق 

، برخی نیز تنها از طریق نقل حاصل می شود و عقل توان ادراک آن 2عقل به دست می رسد و نقلی در آن باره نرسیده است

و برخی از هردو کاشف است. درک مالکات حکم شرعی در دسته نخست از طریق عقل کفایت می کند اما در 3را ندارد  حکم

دو بخش دیگر نیازمند دلیل نقل هستیم البته دسته سوم نیز دوگونه است : گاهی وجود نقل صرف کفایت نمی کند و عقل 

. عدم این تفکیک این 1طریق نقل و عقل جدا گانه کشف می شود بایستی همراه شود ولی در برخی موارد ، یک حکم از دو 

چهار صورت سبب می شود تا جایگاه کشف مصلحت از سوی عقل با اشکال رو به رو گردد. همچنین کاربرد عقل در تقسیم 

استقاللی عقل در فوق ناظر به کاراییِ اعم از استقاللی و غیر استقاللی آن در مسیر استنباط و در نگاهی کلی است. جایگاه 

غیر استقاللی آن در موارد متعددی است که دلیل نقل با عقل  که عقل مصدر شرع است و مقاماحکام در مواردی است 

 (1311)علیدوست، تبیین می شود و در حقیقت عقل حکم جدیدی را پس از گذر از دلیل نقل کشف می کند.

عقل پذیرفته می شود، اما در دسته سوم نیاز به بیان نقل وجود  در صورت ثبوت دسته اول ، کشف مالک حکم از سوی     

دارد . بنابر این تفاوتی میان احکام فردی و اجتماعی در این حکم نیست . همچنین نباید احکام فردی را در عبادیات خالصه 

بسیار در بیان احکام اجتماعی کنیم تا انحصار نقلی بسازیم و نه می توان در احکام اجتماعی انحصار عقلی. زیرا ادله نقلی 

و همچنین در حریم فردی نیز به مواردی در کشف مصالح شخصی می  5داریم که کشف مالک حکم نیز برعهده آن است

کیفیت مصالح شرعی متفاوت از مصالح عرفی عالوه بر آن که  6رسیم که با فرض نبود نقل نیز از ناحیه عقل قابل کشف است.

مصالح شرعی نظارت به کمال فردی و جمعی الهی انسان دارد و حال آن که مصالح عرفی و سکوالر ، و مصالح سکوالر است . 

این تفاوت در نحوه توجه به جایگاه عقل در کشف  4مادی و ناظر به صرف تنظیم روابط میان مردم و تأمین منافع آنان است.

تواند والیت خداوند را بپذیرد و بر اساس فقر وجودی انسان، ارچوب برهانی خود می همصالح احکام مؤثر است. زیرا عقل در چ

                                                            
 153-121، 1311.علیدوست،قوال اصولیین در این باره ر.کبرای مطالعه بیشتر پیرامون ا 1 
 1311، علیدوست و1345، خمینی)امام(زمان صلح. . مانند فروش سالح به دشمنان دین در  2
 مانند اجزاء نماز  3
 مانند قصاص  1
 مانند حجاب  5
 مانند اضرار به نفس  6
نظام قانونی اسالم، انسان را به سوی کمال و تعالی می برد، در حالی که قانون در پی هدفی » دکتر وهبه زحیلی در گفتاری نزدیک به این بحث می نویسد:   4

یط و اوضاعی را که جامعه پسندیده است به رسمیت می شناسد و از آرمان سود گرایانه وعمل گرایانه است ، که همان بقای جامعه باشد؛ از این رو، گاه قانون شرا

عینی بر آن های بلندی که اسالم در پی آن هاست و دیگر ادیان در پی آن بوده اند چشم می پوشد. برای نمونه ، قانون، حق غاصب را در صورتی که مدت م

 32، 1344زحیلی، « ی شناسد.گذشته و به دیگر سخن مشمول مرور زمان شده باشد به رسمیت م
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وجود بر ضعیف د. بنابر این از آن جهت که شدید الی علیه را به سوی موالی مستقل درک کنولّضرورت استکمال فقیرِ مُ

تا موالی خود را  این تصرف را یافته و انسان را سوق می دهد 1تکوین است تابعتکوین تصرف دارد و عالم تشریع الوجود در 

اطاعت کرده و به سمت او رود. از این رو هرگونه مصلحت بر خالف این مسیر نوعی منفعت طلبی فاسد بیش نیست. 

کمال فرد و اجتماع مرتبط است طریق مصالح  همچنین از آن رو که رابطه فرد و اجتماع را نیز درک می کند و می داند

م یاری می کند. بنابر این توجه به خاصیت مصالح شرعی و امکان کشف این فردی و جمعی را شناخته و در کشف احکا

 از ناحیه عقل ثابت می کند. -به طور کلی –خواص از ناحیه عقل ، امکان کشف مصالح شرعی را 

ایرانی -اسالمیسندی که می خواهد قوانینی الهی بر پایه پیشرفت  قانون الهی ثابت می گردد واستنباط  کیفیت بنابر این     

حاصل نمی  -شکل می دهددر نظرگرفتن عقل شرعی که اساس آن را -حکومتی  در نظر گیرد بدون تدقیق صحیح در فقه

 شود.

 . نظام الهی4-2-3

تفاوت یک نظام الهی با نظام غیر الهی در مبنای مدیریتی و  تشکیل نظامی الهی است.سومین ابزاری که برشمردیم،      

، 2. نظامی که قرآن کریم در این باره ارائه می دهد ابعاد وسیعی را شامل می شود مانند: محوریت ولی خداساختار آن است

تقوا محوری که و  ، تقابل با نظام کفر، نفاق ستیزیدر کنار نظام تشریع نظام تکوین توجه به، 3توجه به جهات اخروی جامعه

 ممیزات نظام الهی از غیر آن است.ارکان و از 

 . جامعه الهی4-2-4

دف ظرفیت ه در صورتی تحقق می یابد که جامعه ی پایش تمدن اسالمی جامعه الهی است.چهارمین رکن ابزاری،     

و معاشرت الهی میان اعضای  محوری جامعه الهی، شاخصه های گوناگونی دارد؛ مانند والیت پذیری، خدا تمدنی داشته باشد.

 جامعه.

 از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی. تقسیم جامعه 4-2-4-1

 مالک تقسیم. 4-2-4-1-1

ند. مالک این تقسیم با نظر به نسبت غایت و جهان بینی، جامعه را به الهی و الحادی تقسیم می ک آیت اهلل جوادی آملی    

 است: مقدمه شکل گرفته سهبا توجه به 

 گرفته است.و اغراضی معین به تدریج شکل جوامع بشری با اهداف، غایات  -

                                                            
1

تبارات از پشتوانه ای حقیقی است. از آن جهت که خداوند در تکوین والیت دارد، در اراده بر قانون گذاری تبعیت تشریع از تکوین بر اساس تبعیت این دسته اع 

 نیز والیت دارد و از این رو تشریع تابع تکوین می شود.
2
 3مائده/ 
3

و  لو یا نظام اقتصادی و سیاسی در سوره انقا معاد پس از سخن از مسائل حکومتی مانند جهاد درسوره هایی چون آل عمران و توبهبا ذکر متعدد از قیامت و  

 دیگر سوره ها.
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 مقدم است.بر سایر علل از حیث رتبه  علت فاعلیتِ فاعل و علت غایی، -

 (1341تعیین غایت به نوع جهان بینی مربوط می شود. ) جوادی آملی، -

چون دو گونه نگرش درباره ی نظام »آیت اهلل جوادی آملی پس از گذر از سه مقدمه فوق، چنین نتیجه می گیرد:      

( هست، به تبع آن دو نوع هدف در جامعه، مطرح می شود و بر همین اساس، شاکله و ساختار جوامع هستی )الهی و مادی

 (41، 1341جوادی آملی، )« به دو جامعه ی الهی و الحادی بخش پذیر است.

 الهی و الحادی جامعه ساختار. 4-2-4-1-2

نحصر در نشئه طبیعت و به دنبال آن، عدم احتیاج به قانون در نگاه م را یت اهلل جوادی آملی ساختار جامعه الحادیآ    

اینان قانون خود را قانون طبیعت معرفی می کنند و هیچ محدودیتی را جز از این  و رهایی بشر در تمام امور می داند.الهی 

مدیریت بهره گیری  مسیر نمی پذیرند و اگر قوانینی را خارج از سیر طبیعت تعریف می نمایند از جهت تعدیل اراده ها و

ن است و نه اعتقادی خاص و اخالق. مجریان از سوی دیگر نیز این قوانین بر پایه منفعت قانون گذارا عادالنه از طبیعت است.

بر همین پایه، لذت فردی، دنیوی و مقید به زمان حال را بر می گزینند. این کارکرد بر پایه معرفت قانون در جوامع الحادی، 

نظام های کاپیتالیستی، کمونیستی و  است. و سود مداری و توجه به لذت محسوس)اندیشه حس گرایی( شناسی آنان 

 دموکراسی مادیون مصادیقی بر صحت این مدعاست.

هر انسان در ، جهان بینی الهی معتقد است جهان و انسان را خدا آفریده و خود پیوند این دو را تنظیم می کند. ر مقابلد    

اگر شخص تنها نیز باشد به قانون محتاج  -بر خالف نظام الحادی که تنها جامعه را نیازمند قانون می دانست -نظام الهی 

او در تمام مراحل پنج . خدا و محیط طبیعی خود پیوند دارد و دنیا را مقدمه حیات جاوید آخرت می داندزیرا با خود، است.

جهان طبیعت و نحوه انتفاع از منابع و مواهب طبیعی( خود را بنده خدا  گانه )عقاید، اخالق، اعمال فردی، نحوه ارتباط با

لقای الهی و اصول و مبانی آن، ره آورد انبیاست. در جامعه توحیدی، هدف افراد دانسته و قوانین الهی را پذیرفته است. 

اگر اجرای این قوانین به  است.و و غیر سودجقانون گذار اصلی در چنین جامعه ای ، خداوند و مفسر آن، انسان کامل معصوم 

بر همین اساس امر 1دست افراد عادی باشد، معضالتی پدید می آید و از این رو مردم باید ناظر بر حسن اجرای قانون باشند. 

جامعه الهی بر اصالت توحید استوار است و آثار اعتقاد به توحید در  به معروف و نهی از منکر واجب شمرده شده است.

آن چه آیت اهلل جوادی آملی  (1341)جوادی آملی،  جامعه واجد ثمراتی است که قطعاً در جوامع غیر الهی یافت نمی شود.

الک، راحت یافت می شود. )ن الک به صآثار اندیشمندانی چون جاتحلیل و آن را از جامعه غیر الهی به نقد می گذارد در 

1312) 

 

 
                                                            

1
داست و حال آن که تالی در بیان زمانی است در نظر نگارنده میان مقدم و تالی، ربطی مشاهده نمی شود زیرا مقدم در صدد اثبات اجرای قانون به دست ولی خ 

 که مجری، الهی و معصوم نباشد.
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 . شاخصه های تمدن اسالمی4-3

اساس تمدن اسالمی را شکل می دهد و پشتوانه ابزار مقصود از شاخصه های تمدن اسالمی، شاخصه هایی است که    

 پایشی آن می باشد.

 شاخصه ها عبارت اند از : نبرخی از ای   

 . شاخصه های تفکری4-3-1

انحصار مبدئیت والیت  از : عبارت است ]معرفت شناسی، فلسفی، انسان شناسی و کالمی[ی تفکریهاشاخصه برخی از     

 معیار ثبوتی ونفس االمر، در ذات قدس ربوبی، رابطیت انسان، انحصار منابع فکری تمدن در کتاب، سنت و عقل برهانی، 

حکمت صدرایی سر منشأ ( 1313،آملی )جوادی تمدن اسالمیدر شناخت اثباتی معرفت درمسیر شکل گیری معیار منطق، 

 تحلیل های نظری و هستی شناسی

 اجتماعی-. شاخصه های فرهنگی4-3-2

هادت طلبی، تکلیف مداری، استقالل فرهنگی در روابط میان فرهنگ ها، محوریت نظام خانواده در نظام اجتماعی کل، ش    

 دیگر در تمدن اسالمی، گستردگی امر به معروف و نهی از منکر ادیانجایگاه  تعیین ابتنای نظام اجتماعی بر فطرت الهی،

، آزاد ، گسترش حیا و غیرت، معاشرت توحیدی جامعه)فردی، جمعی، حکومتی(، جایگاه هنر متکامل در تمدن اسالمی

 اندیشی و احترام مقدسات و ارزش های دینی جامعه.

 یاسی و نظامی[. شاخصه های حکومتی ]فقهی، حقوقی، اقتصادی، س4-3-3

)به  عام بر افراد، ممنوعیت ربا، تولید مصلحت محور، تقدم مالکیت فردی، احترام حریم خصوصیشرعی ترجیح مصالح     

معنای اسالمی آن(، انحصار مالکیت غیر فردی)انفال( در حجت خدا، جایگاه سیره عقالء به حکم اولی و عرف عام در جایگاه 

ساختارو کارکرد بورس و بانک در تمدن اصالح ، اقتصاد اخالقی وتقوا محور، اجتماعی شارع-در مراعات احکام سیاسی ثانوی

خمس و زکات به  هدفمند ، منع غلبه پذیری مسلمانان، مدیریت مسجد محور، الزام پرداختو نقض سرمایه داری اسالمی

 ، تعامل تبلیغی اسالم با جهان، ت فقیهتقسیم قدرت برمبنای والینیازمندان از مسیر حاکمیت، 

 . شاخصه های عبادی4-3-4

و بندگی فرهنگ سازی عبادت و آموزشی، محوریت نماز در مدیریت اداری، اجتماعی گسترش جمعی روح عبادت،     

 حداکثری در مسیر والیت الهی.
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 جمع بندی

د ایرانی پیشرفت به تحقق می گرای -تمدنی اسالمیبر اساس آن چه گفته شد، به این نتیجه می رسیم که هنگامی الگوی     

 که مدیریت خرد و کالن کشور را چند رکن شکل دهد:

 تقوا محوری و به دنبال آن، تعهد مداری. -

 مأخذ قدرت، الهی باشد. -

 مردم در مدیریت کشور، ناظر عام قرار گیرند. -

از این رو هر گونه هنجار گریزی و گذار از ارزش ها، نقض  مدیران، هنجار ها و ارزش های جامعه را در نظر بگیرند. -

از آن روی که از ارزش  –زیرا آرمان ها را ارزش ها معین می کند و هنجار ها  آرمان های آن جامعه تلقی می گردد.

 کند. صیانت از آرمان ها را تضمین می -ها بیرون می آیند

پشتوانه هر حرکت به سمت پیشرفت ، علم است. از این رو هنگامی می توان مدیریت پیشرفت مدار داشت که  -

 محیط علمی کشور، در جهت صیانت از ارزش ها، هنجارها و آرمان های الهی با توجه به واقعیت ها حرکت نماید.

 از این رو راهکار های زیر پیشنهاد می شود:     

که جامعه متشکل از تک تک افراد است نمی توان الگوی پیشرفت را ناظر به محض جامعه به عنوان از آن جهت  -

عام مجموعی نگریست. الگوی پیشرفت ایران به سبب دینی بودن ناظر به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که 

که در کشور وجود دارد تناسب  منشأ دینی دارد و به سبب ایرانی بودن، بایستی بومی بوده و با عرف عام و خاصی

بنابر این باید الگوی پیشرفت باید ناظر به پیوند مردم با دین باشد تا ابعاد بومی الگو با دین آنان تطبیق داشته باشد. 

شود. عرف مردوع شارع نمی تواند منشأ ملی و ایرانی قرار گیرد. در تالزمی که از این گفتار به دست می آید 

روی آوردن به مسجد به  ر در ناحیه فرهنگ و اجتماع بر پایه های عرف غیر مردوع است.ضرورت مدیریت کشو

و موجب انس ای بومی و دینی یک ملت احیا کوچک، این مهم را تأمین می نماید تا زمینه هعنوان یک دولت 

پیوند مردم با این نهاد گردد و برنامه ریزی های الگوی پیشرفت بایستی ناظر به تام  بیشتر آنان با دین حداکثریِ

 دینی باشد.

الگو سازی، مقام نظر است و اگر بخواهیم ذهنیت را به عینیت تبدیل کنیم باید از نیرویی بهره جوییم که زمینه  -

های کافی از آن ذهنیت را داشته باشد. از این رو مقدمه الگو سازی، تدوین متون درسی و فرهنگ سازی میان 

 است. -و دانشگاه حوزه علمیه –تمدن سازان 

الزم است. از این رو نباید الگو سازان پیشرفت با غفلت از موقعیت سیاسی  پیاده سازی یک الگو نیازمند قدرتِ -

خأل و دوگانگی حاکمیتی رو به رو نشویم. دو کار کشور )از جمله واقع نگری ها( به تدوین بپردازند تا در آینده با 

ازی مفاهیم بنیادین الگوی پیشرفت در میان مردم و تدوین برنامه ای متقن برای این مهم ضروری است: گفتمان س

 مدیریت سلیقه ای.  جلوگیری ازو در چهارچوب تمدن اسالمی  حاکمیتبرای نظارت جامع 
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