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راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینهساز
محمد بهمنی

*

چکیده

ایـن مقالــه در پــی تبیــین راهکارهــای فرهنگــی الزم بــرای رســیدن بــه «تمــدن
اسالمی زمینهساز ،در دوران معاصـر» اسـت .ایـن راهکارهـا عبارتنـد از :ایجـاد و

ارتقـای خودآ گــاهی تمـدنی تقویــت و تـرویع معــارف بـه صــورت جـام فرا گیــر
کــردن امیــد و اعتمــاد بــه نفــا نســبت بــه احیــای تمــدن اســالمی گســترش و

ارتقای «سعه صدر اسالمی».

سعه صدر یکی از اخالق پسندیده فردی و اجتماعی است که در روایات و آیات
قرآن به آثار متعدد آن اشاره شده است .خداوند ،یکی از مهمترین ویژگیهای

اخالقــی پیــامبر اســالم

را کــه ســبس توســعه و تبلیــد اســالم شــد ،ســعه صــدر

فوق العاده آن حضرت نام برده است .در آیات متعددی به پیامبر و مسـلمانان
دستور داده شده است تا با غیر مسلمانان با سعه صدر و مالطفت برخـورد شـود

تا آنان را به شنیدن سخن حق ،تشویق کند .امیرالمؤمنین علی

سـعه صـدر

را سبس ریاست و آقایی یا ابزار جداییناپذیر ریاسـت مـیشـمارند .ایـن فرمـوده
امام نه فقط مخصوص شخص رئیا ،بلکـه الزمـه ریاسـت و حکومـت اسـت.

سعه صدر اسـالمی کـه در کتـابهـای تـاریخ تمـدن ،گـاهی از آن بـه «تسـاهل و

تسامح» تمدنی یاد میشود ،از جهات مختلفی سبس تحقق ،حفـ و گسـترش
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دامنـــه «تمـــدن نـــوین اســـالمی» خواهـــد بـــود .وقتـــی در یـــت جامعـــه ،نســـبت
به مخالفان عقیدتی یا سیاسی ،با سعه صدر و شـکیبایی برخـورد شـود ،از یـت
ســو ،زمینــه مســاعد بــرای طــرا و نقــد آرای گونــاگون را فــراهم مــیســازد و از

ســویی ،صــاحبان اندیشــه و نظــر را بــرای حضــور و اقامــت در چنــین جامعــهای

تشویق و امیدوار میکند .تجربه تمدن شکوهمنـد اسـالمی در قـرون نخسـتین،
شاهد صحت این ادعاست که مسلمانان با ُحسن سـیره و سـعه صـدری کـه بـر
خــــالف مــــنش عربــــی پــــیش از اســــالم و تنهــــا بــــه برکــــت تعــــالیم قرآنــــی و

مجاهدت های پیامبر یافتـه بودنـد ،زمینـه حضـور دانشـمندان بزرگـی از ملـل و
ادیــان دیگــر را در دنیــای اســالم فــراهم کردنــد و ایــن حضــور فرهنگــی ،در کنــار

خودبــاوری دینــی و فرهنگــی و فعــال مســلمانان ،قــرون دوم و ســوم و چهــارم

اسالمی را شکوفا کرد.
واژگان کلیدی

تمــدن ،تمــدن اســالمی ،ظرفیــتهــای تمــدنی ،فرهنــگ ،الزامــات فرهنگــی،

مهدویت.
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مقدمه

نگاهی به تاریخ پر غصه و مخاطره اسالم ،به ویژه آثار و پیآمدهای حضور «ولی معصـوم» بـر

مســند تعیــین سرنوشــت اجتمــاا ،نشــان از تفــاوت مــاهوی «حیــات و زنــدگی» تحــت لــوا و والی

«ولیاهلل» و زندگی در خارج از چنین والیتی است .دور افتادن از چنین «حیـات جاودانـه«ای ،بـه

نص قرآن مجید ،نه دور افتادن از سنخی از زندگی و کسس نوعی دیگر از حیات که محرومیت از

آن حیات جاودانه ،محرومیت از «حقیقت حیات» است.
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در آغاز هزاره سوم میالدی و سلطه و سیطره ارزشهای غربی و چنـد قـرن تـالش جریـانهـای

مدرن در حذف یا تقلیـل جایگـاه دیـن ،احیـای دوبـاره دیـن و حضـور دیـن در کرسـی حـل مسـائل

جهــانی جــانی دوبــاره مــی گیــرد .انقــالب اســالمی ایــران و حضــور دیــن در جایگــاه اداره سیاســی و
اجتماعی یت نظام سیاسی شاهد این ادعاست.

ســابقه شــکوه منــد تمــدنی اســالم ،جــدی شــدن ســؤاالتی در نا کارآمــدی نظــام انســانمحــور

مدرنیته ،تجربه چهار دهه حضور دین در رأس یت نظام قدرتمند سیاسی منطقهای و جهـانی و
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ول هإذا دعا ک ْم هلما ُی ْحییک ْم ( .انفال)26 :
 .1یا أیها الذین آمنوا استجیبوا هلِل و هللرس ه

ظرفیتهای تمدنی اسالم ،اهمیت طرا مسئله تمدن و تمدن اسالمی را افزونتر میکند .اسـالم
با توجه به اتقان آموزههای اعتقادی و جامعیت آموزههای رفتاری و در نظر گرفتن همـه مصـالح
مادی و معنوی انسان میتواند و باید تمدنی بر پایه ایدئالهای اعتقادی و رفتـاری اسـالم بـرای

انسان در دوران معاصر صورتبندی کند.

دوران معاص ـر ،بــه دلیــل رشــد دانــش و فــنآوری و تغییرهــای گســترده سیاســی ،اجتمــاعی،

اقتصــادی و فرهنگــی در ســطح بــینالمللــی ،تفــاوتهــای آشــکار و پی یــدگیهــای فراوانــی بــا

سدههای پیش از خود دارد .انقالب اسالمی ایـران ،گذشـته از پـالـرزههـای سیاسـی و تئوریـت،
توجه دوباره به «آرمانهای واقـ گرایانـه» فلسـفه تـاریخ و ضـرورت بحـ از ظرفیـتهـای تمـدنی
اســالم را بــیش از پــیش ،نمایــان کــرده اســت .در کنــار تنهــا الگــوی درســت و متعــالی رســیدن بــه

حکومت مهدوی ،لیبرالیسم به عنوان الگوی مسلط مطرا اسـت .در میـان کشـورهای اسـالمی،
الگوهای التقاطی یا متحجرانـه یـا بـدلی نیـز قابـل فـری و حتـی شناسـایی اسـت .الگـوی «اسـالم

ترکی» متأ ثر از لیبرالیسم ،بـا عرضـه یـت اسـالم سـکوالر ،جمـ دیـن و دنیـا و تقسـیم سـاحتهـای
دخالــت دیــن را پیشــنهاد مــی کنــد .قرائــت طالبــانی از اســالم در کنــار قرائــت عربســتانی از اســالم و
تمــدن را بایــد نــوعی دیگــر از الگــوی ســکوالر و در نســبت بــه مدرنیتــه ســنجید .مــالزی ،کشــوری
دینـی ،در کنـار دنیـای مـدرن ،قابـل پـذیرش بــرای دنیـای غـرب اسـت .الگوهـایی کـه غایــت آن،

حذف حکومت ولیاهلل است.

مح ـ ــدوده و تمرک ـ ــز اص ـ ــلی ای ـ ــن نوش ـ ــته ،مطالع ـ ــه و بررس ـ ــی ظرفی ـ ــته ـ ــا و راهکاره ـ ــای

نهفتــه در آمــوزههــای اس ـالم ،بــرای اقامــه یــت تمــدن اســالمی اســت .میتــوان امکانــات دنیــای
اسـ ــالم را بـ ــه عنـ ــوان تمـ ــام آنچـ ــه بـ ــه اسـ ــالم تعلـ ــق دارد ،بـ ــه عنـ ــوان یکـ ــی از ظرفیـ ــتهـ ــای

اسالم بشماریم ،ولی در این نوشتار ،بیشتر به زوایای تمدنی آموزههای اسالم با رویکرد فرهنگی،

توجه میشود.

طرا سؤالی با محوریت «الزامات فرهنگی ،تمدن اسالمی زمینهسـاز» بـه دلیـل سـلطه اندیشـه

اصالت انسان و دیگر مؤلفههای مدرن ،به تنهایی برای ایجاد چالشـی معرفتـی کفایـت مـیکنـد.
سؤاالتی هم ون نسبت دین و تمدن یا عصری بودن ادیـان و ناسـازگاری آن بـا نیازهـای انسـان

جدیــد ،محــدود بــودن تعــالیم دینــی و روزافزونــی نیازهــای انســان جدیــد ،در نفــی تمــدن دینــی و
اسالمی ،ممکن اسـت سـد راه ایـن خواسـته باشـد .اتهـام گـم بـودن مفـاهیم و آمـوزههـای دینـی و

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحق تمدن زمینهساز

اسالمی است که خـود را در شـاخصهـای توسـعه غربـی بـاال کشـیده و بـا پـذیرش نـوعی پلـورالیزم
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ناهمگونی آن با فری تمدن فرا گیر نیز نقطه مبهم دیگر ایـن مسـئله اسـت ،امـا ایـن نگاشـته ،بـا

پیشفری قـرار دادن پاسـخ ایـن پرسـشهـا ،بـه دنبـال راهکارهـا و الزامـات فرهنگـی رسـیدن بـه

تمـدنی شایســته زمینــهسـازی ظهــور حضــرت مهــدی

اسـت .بــا طــرا ایـن ســؤال کــه «الزامــات

فرهنگـی مـورد نیـاز بـرای تحقـق تمـدن زمینـهسـاز کـدام اسـت؟» ،در پـی ترسـیم اجمـالی وظــایف
فرهنگی پیش روی نظام اسالمی ،برای تحقق تمـدن نـوین اسـالمی اسـت تمـدنی کـه خـود ،نـه

هـدف نهـایی ،بلکـه «مقدمـهای بـرای اسـتقبال از تمـدن مهـدوی» اسـت .ایـن نکتـه بـا توجـه بـه

جایگــاه «بــاور بــه امامــت و مهــدویت» در منظومــه معــارف بنیــادین «نظــام اســالمی» ،اهمیــت
روشنتری دارد.

بن ــا ب ــر آموزهه ــای اس ــالمی ،نیازه ــای م ــادی و معن ــوی و دنی ــوی و اخ ــروی انس ــان ،ب ــرای

رســیدن بــه کمــال و ســعادت ،در همــاهنگی حکیمانــه بــا عــالم خلقــت ،در اســالم نهــاده شــده،

ام ــا ای ــن تع ــالی و کم ــال و س ــعادت ،تنه ــا در س ــایه تحق ــق حا کمی ــت «ول ــیاهلل» و «خلیفـ ـةاهلل»

اســت کــه ظهــور مــییابــد .از ایــن رو« ،زنــدگی انســان» تنهــا در ســایه هــدایتهــای اولیــای الهــی
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اســت کــه معنــا و جهــت درســت مــییابــد .شایســتگی بــرای بهــرهمنــدی از برکــت هــدایت امــام
معصــوم ،از وظــایف مــردم اســت .بــه همــین دلیــل ،بــاالترین ســطح بهــرهمنــدی از وجــود مبــارک

امام زمان

 ،تنها با آمادگی همه جانبـه بـرای پـذیرش و بهـرهمنـدی ،امکـانپـذیر خواهـد بـود.

از ایـ ــن رو بـ ــر همگـ ــان ،بـ ــه ویـ ــژه عال مـ ــان و فرزانگـ ــان واجـ ــس اسـ ــت کـ ــه بـ ــرای تحقـ ــق ایـ ــن

«شایستگی» بکوشند.

رســیدن بــه ســعادت «درک حکومــت ولــیاهلل» و آرمــانشــهر و آرمــان دولــت و آرمــان انســان

مهدوی ،نیازمنـد «تحقـق عبودیـت فرا گیـر» در «همـه صـحنههـای حیـات انسـان منتظـر» اسـت.

میتوان با دقت در معنای «عبودیت» ،تنها صورت یا دست کم ،باالترین حـد عبودیـت فرا گیـر را
در «تمدن اسالمی زمینهساز» یافت.

با تحقیق و مطالعه معـارف دینـی در بـاب مهـدویت و صـحنه عینـی زنـدگی اجتمـاعی انسـان،

میتوان الزامات فرهنگی متعددی را برای رسیدن به نقطه مطلوب «تمدن زمینساز» شناسایی
کــرد .رویکــرد «تمــدن زمینــهســاز» مــیتوانــد مرا کــز قــانونگــذاری ،مرا کــز مطالعــات اســتراتژیت،

حــوزههــای علمیــه و جامعــه اســالمی را در مســیر متفــاوت از آنچــه ا کنــون می گــذرد ،قــرار دهــد و
امکانات مادی ،انسانی و نهادی را در خدمت تحقق وعدههای تخلفناپذیر الهـی تـا وصـول بـه
ُ
ْ
الدی هن ک هله» ،همسو سازد.
« هل ُیظ ههر ُه علی ه

راهکارها و راهبردها
راهکارهای بینشی
ایجاد و ارتقای خودآ گاهی تمدنی

در فلسفه« ،علت غایی» را فعلیت بخش علت فاعلی مینامند .به این معنا که تنها هنگـامی

یت فاعل مختار دست به اقدامی می زند که انگیزه کافی در او ایجاد شده باشد .عاملی کـه ایـن

انگیزه و نیـروی پـیشبرنـده را در فاعـل پدیـد مـی آورد ،غایـت یـا هـدف اسـت ،امـا گـاهی هـدف و
انگیزهای ،به هر دلیلی فراموش میشود که با یادآوری ،این قوه محرکه فعال خواهد شد .گاهی

جامعـه ای بـه دالیـل تـاریخی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،جنـگ ،تحقیـر و ماننـد آن ،خـود را نـاتوان یـا
بینیاز از یت تمدن مستقل میداند .این استضعاف و استغنای کاذب میتواند ملتها را تخدیر
و نابود سازد.

ملتـی کـه بـه دلیـل داشــتههـای فرهنگـی ،فکـری ،سیاســی و تـاریخی و انسـانی شایسـته بنــای

تم ــدنی اس ــت ،بایـــد آح ــاد ملـــت ای ــن آ گـــاهی را در خ ــود بیابنـــد .بای ــد نســـبت ب ــه خودشـــان،

تواناییهایشـان ،ثـروت و سـرمایه خـدادادیشـان ،پشـتوانههـای مـادی و معنـویشـان و جایگـاه
ایــن خودآ گــاهی و توجــه را در نســبت ب ــا داشــتههای معرفتــی ،جایگــاه و اثرگــذاری سیاس ــی

منطقهای و بینالمللی ،مناب ثروت مادی شامل ثروت در گردش و معادن و ذخایر و نظـایر آن،
منــاب اســتراتژیت انــر ی ،نیــروی انســانی فع ــال و بانشــا و تحصــیلکــرده ،پیشــینه ت ــاریخی

شکوهمند ،مشاهیر و فرزانگانی که سرمایه معنوی و تاریخی به شمار مـیآیـد ،مـیتـوان بازیافـت.
نقش این «خودآ گاهی» را در تاریخ تمدن اسالمی در بیش از ده قرن میتوانیم بیـابیم .در اولـین
تماس بین دنیای اسالم با غرب ،مسلمانان متوجه فرهنگ و فلسفه یونانی شدند و اساسا علـوم

دیگر حوزهها را فعاالنه و با نشاطی که خاص تمدن اسـالمی در قـرون اولیـه ظهـور اسـالم بـود ،بـه

جهان اسالم عرضه کردند .این مسئله به فلسـفه یونـانی اختصـاص نداشـت ،بلکـه مسـلمانان بـا

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحق تمدن زمینهساز

تاریخی و هویتیشان آ گاه باشند.

شوق و طلس ،علوم چینی ،هندی و یونانی را نیز خواستار شدند و برای هـر یـت از ایـن علـوم ،در
فرهنگ و تاریخ و تمدن خود« ،جایی باز» کردند و به «توسعه و رشد» آن مدد رساندند( .نجفـی،

)12 :1384

مهــم تــرین ویژگــی ایــن دوره کــه مســلمانان را قــادر ســاخت از میــراد فکــری و فرهنگــی دیگــر

تمدنها بدون این که رنگ و لعاب یونانی و هنـدی و چینـی بگیرنـد ،اسـتفاده کننـد و بلکـه رو
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حا کم بر این اندوختـه هـای فکـری و فلسـفی و تجربـی را اسـالمی کننـد ،ایـن بـود کـه مسـلمانان،

«کامال طبیعی و منطقی و بدون توسـعهطلبـی»« ،بـا اختیـار و انتخـاب»« ،تفکـر و اندیشـه فعـال»،

«در حــوزه خــواص» و از همــه مهــمتــر« ،بــدون هــی شــت و تردیــدی بــه داشــتههــای فکــری و
فرهنگــی خــود و بــدون احســاس حقــارت و عهــده هکهتــری» بــه ســراگ دیگــر حــوزههــای فکــری و

علم ــی رفتن ــد .عام ــل خودب ــاوری و خودآ گ ــاهی ســـبس ش ــد «عل ــوم و فرهن ــگه ــای دیگـــر ،در

جهـ ــت نشـ ــا دهـ ــی و بـ ــاروری و شـ ــکوفا شـ ــدن داشـ ــتهه ـ ـای آنـ ــان بـ ــه کـ ــار بـ ــرود»( .همـ ــان)
نبــود خودبــاوری و اعتمــاد در دوره هــای بعــد از رویــارویی دنیــای اســالم و ایــران بــا دنیــای غــرب

جدی ــد ،تی ــرهت ــرین ص ــفحات ت ــاریخ معاص ــر م ــا را رق ــم زد( .هم ــان )17 :قرارداده ــای ننگین ــی
که به توصیه شیفتگان دنیای غرب بر ما تحمیل شد ،نهضت مشروطه که با پیشگامی علمـای

دین آغاز و با صدرنشینی روشنفکران ناخودباور و ناخداباور و غربپرسـت ،بـه حکومـت پهلـوی

منجــر شــد و قیــام تنبــاکو ،نهضــت نفــت ،قیــام  15خــرداد و انقــالب اســالمی ایــران در آغــاز قــرن
چهاردهم هجری ،سـه دهـه ایسـتادگی و درخشـندگی در عرصـههـای سیاسـی ،علمـی ،فرهنگـی،

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شمار  ،1بت 1390

سال چهار  ،شمار  ،14پایی 1394
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اجتماعی و بینالمللی ،همه در «بود و نبود خودباوری و خودآ گاهی تمدنی» ملت مسلمان ایران

رخ داده است.

تقویت و ترویج کامل و جامع معارف

تا جامعه ای انا و آ گاهی نسـبت بـه معـارف اعتقـادی ،اخالقـی و عملـی دیـن نداشـته باشـد،

نمــیتوانــد خواهــان حضــور ولــی اهلل اعظــم باشــد و در فــری حضــور ،پــذیرا نخواهــد بــود .آ گــاهی
ذهنی و آموزشی ،شر الزم این پذیرش هست ،اما کـافی نیسـت .از ایـن رو ،بایـد اخـالق و عمـل

جامعــه نیــز در بســتر معــارف اعتقــادی و بنیــادین ،اصــال شــود و ایــن غایــت ،در ســیمای یــت

«تمدن» بر «پایه اسالم» قابل فری است .تحقق تمدن اسالمی ،یعنی عینیت یافتن ارزشهای
فردی و اجتماعی اسالم ،در ساحتهـای حیـات بشـری ،نیازمنـد ت بیـت ایـن ارزشهـا در ذهـن و
قلس و عمل مسلمانان در جامعه اسالمی است .با توجه به آنچه در ویژگیهای تمدن اسـالمی و

ظرفیتهای تمـدنی اسـالم گفتـه شـد ،اسـالم نـرم افزارهـای بینشـی ،گرایشـی و تقنینـی الزم بـرای
تحقق تمدن عظیم اسالم را داراست ،ولی ایـن ارزشهـا و معـارف هنگـامی کـه در عقیـده ،بـاور و
عمل مسلمانان ظهور یابد ،رفتارهای تمدنساز را سـامان خواهـد داد .ایـن معـارف و ظرفیـتهـا،
شـرایطی افــزوده شــده بــه حاشـیه دیــن و اســالم نیســت ،بلکـه مــتن دیــن و ارزشهــای اعتقــادی،

اخالقـی و قــانونی اســالم اســت ،امــا چــرا در بــازه ســه قرنــی ،در برخــی ســاحتهای علمــی ،هنــری،

صنعتی و مانند آن ،میراد پرافتخاری را برای مسلمانان فراهم کـرد و دوبـاره در طـول ده قـرن و

تا به امروز ،به تحقق تمدن اسالمی منجر نشده است؟

اولین قدم برای تحقق و بازتولید تمدن نوین اسالمی ،تبیین ،تقویت و ترویع معـارف اسـالم،

به صورت کامل و جام است .باید ارزشهـای اعتقـادی ،اخالقـی و قـانونی از اسـارت کتـابهـا و

کتابخانهها خارج و در رگهای عقیده و عمل جامعه اسالمی جاری شود و به ارزش اول جامعه
اسالمی تغییر وضعیت دهد .الزمه این امر ،تقویت مرا کز علمی ،دانشـگاهی و حـوزوی بـه صـورت

یتپارچه و هـم پوشـان اسـت ،امـا بـرای رسـیدن بـه هـدف تقویـت و فرا گیـری معـارف بـه صـورت
جام  ،راه کارهایی علمی و عملی ،به این شرا قابل طرا است:
راهکارهای انگیزشی
فرا گیر کردن امید و اعتماد به نفس برای احیای تمدن اسالمی

همیشه ملتهای ضعیف ،از سـوی دوسـت و دشـمن تحقیـر مـیشـوند .ایـن تحقیـر کـه گـاهی

عامدانــه و ســتمگرانه بــرای غــارت ســرمایههــای یــت ملــت انجــام مــیشــود ،در درازمــدت ،بــذر

ناامیدی و ناخودباوری را در دل ملـت مـیکـارد و ملـت ناامیـد ،بـه زیردسـت و عقـسمانـده تبـدیل
ایجـاد تمـدن اسـت زیـرا ا گـر کوشـش یـت ملـت بـا «امیـد بـه نتیجـه و آینـده بهتـر» همـراه نباشـد،

چنین تالشی از ابتـدا شـکل نمـیگیـرد یـا این کـه بـا سسـت شـدن پوینـدگان راه ،در میانـه راه ،رهـا

میشود و به بار نمینشیند( .اسالمی ندوشن )207 :1385 ،ا گـر همـه شـرایط مـورد نیـاز بازسـازی
یـت تمـدن فـراهم باشـد ،امـا ملتـی کـه بایـد حامـل ایـن تمـدن شـوند ،از امکـان تحقـق آن ناامیـد

باشــند ،هــی یــت از آن امکانــات ســودی نخواهــد بخشــید و حتــی بــه دلیــل وسوســهانگیــز بــودن

«ت ــرا کم ث ــروت و امکان ــات» ،آن مل ــت ناامی ــد ب ــه تی ــر ب ــالی غ ــارت و طمـ ـ و س ــلطه و اس ــتعمار

قـدرتهـای برتــر مبـتال خواهـد شــد« .امیـد و نشـا » چــه در فـرد و چـه در جامعــه ،شـر پویــایی و
سـرزندگی آن فـرد یـا جامعـه اســت .فـرد و جامعـه امیـدوار« ،اهــداف پی یـده و طـوالنیمـدت را بــه
ُ
قدمهای ریزتر» و اهداف کوتـاهمـدت و میـانمـدت خـرد مـیکنـد و بـه سـوی اهـداف متعـالی گـام

برمی دارد .فـرد و جامعـه امیـدوار ،بـا محـال ندیـدن حـل مشـکالت بـزرگ ،بـا پیمـودن راههـای بـه
ظاهر ساده« ،تفکر یافتن مسیرهای پی یدهتر در آینده» را شکوفا میسازد( .بهـاری)60 :1390 ،

فرد و جامعه امیدوار« ،هدفی» برای رسیدن دارد .راهی برای پیمودن ترسیم کرده است و بـرای

حل مشکالت کوچت و بزرگ پیش رو ،راههای متعددی را میتواند بیابـد یـا بسـازد .ایـن ویژگـی

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحق تمدن زمینهساز

میشود .از این رو ،امید و اعتماد به نفا برای احیای تمدن اسالمی ،در حکم رفـ موانـ بـرای
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انسانی و نهاده شده در سرشت و فطرت آدمی است که به موهبت عقالنی بودن« ،از اهداف ،به

عنوان ابزارهای راهبر برای زندگی» استفاده میکند.

آموزههای اسالمی سرشار از چشمه های جوشان امیـد و نشـا و اراده اسـت .ا گـر ایـن آمـوزههـا

در فرآیند بازخوانی معارف اسالم در سطح جامعه و صاحبان دانش و استعداد فرا گیر شود ،توان و
استعداد جامعه اسالمی ،به صورت مترا کم در خدمت تحقق «تمـدن نـوین اسـالمی» قـرار خواهـد

گرفت .دانشمند مؤمنی که در کارزار عل می ،میـان دانشـمندان مسـلمان و کشـورهای اسـتعمارگر،
این آیـه مبارکـه قـرآن کـه و لی ْن ُصـرن ُ
اهلل م ْـن ی ْن ُص ُـر ُه هإن اهلل لق هـوی عزیـز (حـع )40 :و و الـذین
ْ
جاه ُدوا فینا لن ْه هدین ُه ْم ُس ُبلنا و هإن اهلل لم ال ُم ْح هسـنین (عنکبـوت )69 :در گـوش جـانش زمزمـه
شود ،با نشا و اطمینان خاطر افزونتری از آنچه با تدارک امکانات مـادی ممکـن اسـت ایجـاد
شود ،به راه خود ادامه میدهد.

تجربــههــای عینــی گــروه هــای علمــی و پژوهشــی کشــورمان در چنــد ســال گذشــته ،مؤیــد ایــن

حقیقت روشن اسـت .در پیـامهـای حـع کـه از سـوی امـام امـت و پـا از ایشـان ،بـه وسـیله رهبـر

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شمار  ،1بت 1390

سال چهار  ،شمار  ،14پایی 1394
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انقـالب ،آیـتاهلل خامنـهای بــه عنـوان منـادی اصــلی «احیـای تمـدن نــوین اسـالمی» ،خطـاب بــه

مسلمانان جهان صادر شده ،اهمیت به نصرت دایمی الهی و اعتماد بـه نفـا دینـی و اسـالمی از

شاهبیتهای تعالی امت اسالمی شمرده شده است .توجه به معارف اسـالمی و پـایبنـدی بـه آن
و توجه به آرمانهای فـردی ،اجتمـاعی و تـاریخی اسـالم ،هـر مـؤمنی را بـرای رسـیدن بـه تعـالی و

سـعادت ،امیــدوار و تشـوق مــیکنــد .آرمـان اســالم در سـاحت فــردی ،رســیدن بـه مقــام عبودیــت و

خالفت اللهی است .در ساحت اجتماا ،حیات طیبه را نوید میدهد و در پهنه گسترده تـاریخ کـه

محل ظهور و بروز «اراده الهی» در قالس «سـنن الهـی» اسـت ،تحقـق حکومـت مهـدوی را بشـارت
داده است.

مهــمتــرین تهــاجم فرهنگــی و هــویتی کــه هــر ملتــی را مــیتوانــد بــه ســقو و نــابودی بکشــاند،

نـابودی علقـه هــای فکـری و فرهنگــی آن امـت ،در پیشــینه تـاریخی خــود اسـت .توجــه بـه ســابقه
تمدنی اسالمی که در جای خود ،یکی از مهمترین ظرفیتهای تمدنی اسالمی بـه شـمار مـیآیـد،
عامـل مهمـی در بازیـابی شخصـیت تمـدنی اجتمـاعی و بـه تبـ آن ،سـبس افـزایش امیـد و اعتمــاد

برای تحقق تمدن اسالمی است.

گسترش و ارتقای «سعه صدر اسالمی»

سعه صدر یکی از اخالقهای پسندی ده فردی و اجتماعی است که در روایـات و آیـات قـرآن بـه

آثار متعدد آن اشاره شده است .خداوند ،یکی از مهمترین ویژگیهای اخالقی پیامبر را که سـبس

توسعه و تبلید اسالم شد ،سعه صدر فوقالعاده آن حضرت میداند.

1

در آیــات متعــددی بــه پیــامبر و مســلمانان دســتور داده شــده اســت کــه بــا غیــر مســلمانان بــا

سعه صدر و مالطفت برخورد شود تا آنان را بـه شـنیدن سـخن حـق ،تشـویق کنـد 2.امیرالمـؤمنین

علــی

ســعه صــدر را ســبس ریاســت و آقــایی یــا ابــزار جــداییناپــذیر ریاســت مــیشــمارد 3.ایــن

فرم ــوده ام ــام ،ن ــه فق ــط وی ــژه ش ــخص ری ــیا ،بلک ــه الزم ــه ریاس ــت و حکوم ــت اس ــت .س ــعه

ص ــدر اسـ ـالمی ک ــه در کت ــابه ــای ت ــاریخ تم ــدن ،گ ــاهی از آن ب ــه «تس ــاهل و تس ــامح» تم ــدنی

یـ ــاد مـ ــیشـ ــود ،از جهـ ــات مختلفـ ــی باع ـ ـ تحقـ ــق ،حف ـ ـ و گسـ ــترش دامنـ ــه «تمـ ــدن نـ ــوین

اسالمی» خواهد بـود .وقتـی در جامعـهای نسـبت بـه مخالفـان عقیـدتی یـا سیاسـی ،بـا سـعه صـدر
و شـــکیبایی برخـ ــورد شـ ــود ،از یـ ــت سـ ــو ،زمینـــه مسـ ــاعد بـ ــرای طـ ــرا و نقـ ــد آرای گونـ ــاگون را

فراهم می سازد و از سـویی ،صـاحبان اندیشـه و نظـر را بـرای حضـور و اقامـت در چنـین جامعـهای

تش ــویق می کن ــد و امی ــدوار م ــیس ــازد .تجرب ــه تم ــدن ش ــکوهمن ــد اس ــالمی در ق ــرون نخس ــتین،
شــاهد صــحت ایــن ادعاســت کــه مســلمانان بــا ُحســن ســیره و ســعه صــدری کــه بــرخالف مــنش
عربی پیش از اسـالم و تنهـا بـه برکـت تعـالیم قرآنـی و مجاهـدتهـای پیـامبر یافتـه بودنـد ،زمینـه
فرهنگــی ،در کنــار خودبــاوری دینــی و فرهنگــی و فعــال مســلمانان ،قــرون دوم و ســوم و چهــارم

اسالمی را شکوفا ساخت.

ُ
ْ ْ
ُ
ُ
اهلل هل ْنت ل ُه ْم و ل ْو ک ْنت فظا غلی القل هس ال ْنفضوا هم ْن ح ْو هلت ف ْاعف ع ْن ُه ْم و ْاسـت ْغ هف ْر ل ُه ْـم و ش هـاو ْر ُه ْم هفـی
 .1ف هبما ر ْحمة همن ه
ُ ُ ْ
ْ
ْ
ُ
اهلل هإن اهلل ی هحس المتو هکلین ( .آل عمران)159 :
اْل ْم هر ف هإذا عز ْمت فتوکل علی ه
ْ
ْ
ُ
ْ
اهلل ثــم أ ْب هل ْغـ ُـه مأمنـ ُـه ذ هلــت هبــأن ُه ْم قـ ْـوم ال ی ْعل ُمــون .
 .2و هإ ْن أحــد همــن ال ُمشـ هـرکین ْاســتجارک فــأ هج ْر ُه حتــی ی ْســم ک ـالم ه
(توبه)6 :
ُ
ُ
ْ
الریاس هة سعة الصدر»( .صبحی صالح : ،حکمت )176
« .3آلة ه
« .4ما تکرر حدوثه فی التاریخ اإلسالمی ،فقد کان المسلمون إذا افتتحوا بلدا ترکوا أتباا اْلدیان اْلخرى أحرارا کالمسلمین.
أما الضریبة الصغیرة التی کانوا یتقاضونها منهم باسم الجزیة ،فقد کانت ثمنا للحفاظ علی أمنهم و لتغطیـة مـا تتطلبـه
هذه المحافظة من نفقات و بذلت کانت أرواحهم و أموالهم و أعراضهم مصونة فی حمی اإلسـالم .کمـا أنـه کـانوا أحـرارا
ف ـی أداء طقوســهم الدینی ـة الخاصــة بهــم .جمی ـ الــذین یطــالعون التــاریخ اإلســالمی یعرفــون هــذه الحقیقــة ،بــل إن
المس ـیحیین الــذین کتبــوا ف ـی اإلســالم یعترفــون بهــذا أیضــا .یقــول مؤلــف «حضــارة اإلســالم او العــرب»« :ک ـان تعامــل
المسلمین م الجماعات اْلخرى من التساهل بحی إن رؤساء تلت الجماعـات کـان مسـموحا لهـم بإنشـاء مجالسـهم
الدینیـة الخاصــة» .و قــد جــاء ف ـی بعـ کتــس التــاریخ أن جمعــا مــن المسـیحیین الــذین کـانوا قــد زاروا رســول اهلل
للتحقیق و االستفسار أقاموا قداسا فی مسجد النبی فی المدینة بکل حریة»( .مکارم شیرازی 1421 ،هـ.ق)262 :

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحق تمدن زمینهساز

حضــور دانشــمندان بزرگــی از ملــل و ادیــان دیگــر را در دنیــای اســالم فــراهم کردنــد 4ایــن حضــور
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راهکارهای عملی
فرا گیرسازی سبک زندگی اسالمی

راههای تأمین نیازهای مختلف زندگی را که انسـانهـا بـر اسـاس ارزشهـای نهادینـه شـده در

اندیشـه و اخـالقشـان مـیپیماینـد ،سـبت زنـدگی مـینامنـد .ایـن اصـطال گرتـهبـرداری از تعـابیر
غربی است ،اما حقیقـت ایـن معنـا ،یعنـی تمـام چیزهـایی کـه بـه سـبت زنـدگی انسـانهـا رنـگ و

جهت میدهد ،همان معنـای تمـدن و بلکـه معنـای واقعـی تمـدن اسـت .بـه بیـان دیگـر ،این کـه

وقتی سخن از تمدن غـرب اسـت ،یعنـی دربـاره تمـام چیزهـایی کـه سـاحتهـای مختلـف زنـدگی

بشــر را رنــگ و جهــت داده اســت ،صــحبت مــیکنــیم .در زن ـ دگی مــدرن ،ســبت زنــدگی بــر اســاس

ارزشه ــای مدرنیت ــه و ارزشه ــای تم ــدن غرب ــی م ــدرن بن ــا نه ــاده ش ــده اس ــت .تف ــریح غرب ــی،

دوســت یــابی غربــی ،هنــر و ســینمای غربــی ،بــازار و کســس و کــار غربــی ،خــانواده و ازدوا غربــی،
همسایگی و شهروندی غربی ،همه بر اساس اصول پذیرفتـه و ثابـت شـده مدرنیتـه شـکل گرفتـه

اسـت .بنــابراین« ،سـبت زنــدگی اسـالمی» هــم بــه معنـای مســیر و هـم بــه منزلـه هــدف در تحقــق

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شمار  ،1بت 1390

سال چهار  ،شمار  ،14پایی 1394
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«تمدن نوین اسالمی» است ،یعنی با تحقق سبت زندگی اسالمی به تحقق تمدن نـوین اسـالمی

نزدیت میشویم .هدف از تحقق تمدن نوین اسالمی ،تحقق سبت زندگی اسالمی اسـت ،یعنـی
هــر تمــدنی ،بــا درون ـی کــردن ارزشهــای خــود ،تمــام فعالیــتهــا و اقــدامات و ارادههــای فــردی و

جمعی را جهت میدهد و با این جهتدهی ارزشی ،آرمانهای تعالیگرایانه یـت جامعـه و تمـدن

تغییر میکند.

آ گوسـت کنــت ،بنیـانگــذار جامعـهشناســی مــدرن ،هنگـامی کــه «قـانون ســه مرحلــهای»اش را

تبیـین مــیکنــد ،بـرای هــر مرحلــهای از تـاریخ اجتمــاعی زنــدگی انسـان ،باورهــایی را برمــیشــمارد.
کنــت« ،خرافهپرســتی و رازبــاوری» را ویژگــی برجســته مرحلــه «الهیــاتی» کــه ابتــداییتــرین مراحــل
اجتماعی است ،نام میبرد و برای مرحله دوم یا «فوق طبیعی» ،تکیه بر قوانین دیده نشده را به
عنــوان ویژگــی برمــیشــمارد و مرحلــه متکامــل و آرمــانیاش را مرحلــه «علمــی» مــینامــد کــه بــا

«اثباتگرایی» یا پیشبینی و کنترل پدیدههای طبیعی میشناساند .کنت ،مشخصـه اجتمـاعی
هر مرحله را در این میداند که « اعتقاداتی کـه مشخصـه یـت مرحلـه خـاص هسـتند ،بـرای افـراد

درون جامعه ،شیوه زندگی میشوند»( .هرگنهان)233 :1389 ،

نمود عینی عقاید و اخالق ،در رفتار و سبت زندگی است .در میان مباح فقهی موضوعی بـا

نـام «تشــبه بــه کفــار» بــه عنــوان مــالک و معیــاری در ســنجش درســتی و نادرســتی رفتارهــای یــت

مســلمان وجــود دارد .تشــبه بــه غیــر اهــل ایمــان ،در کتــس فقهــی و روایــی شــیعه و در بیــان ائمــه

معصومین ،سبس تحریم یا کراهت برخی رفتارهای فردی و اجتماعی (ابن بابویه)252 :1413 ،

و حتی در حدیثی قدسی ،تشابه ظاهری در خوراک و پوشاک با دشمنان دین ،زمینـهسـاز تشـابه

اعتقادی و اخالقی به دشمنان دین دانسته شده است 1.تشبه به کفـار چنان کـه در روانشناسـی

و جامعهشناسی جدید نیز ثابـت شـده اسـت ،ابتـدا سـبس هـمسـویی و همراهـی بـا کفـار میشـود و

سپا بـه هـم رنگـی و همـاهنگی اخالقـی و در نهایـت ،اسـتحاله فکـری مسـلمانان مـیانجامـد .از
اینرو ،اسالم همه باورمندان به خداوند و پیامبری حضرت محمد

و امامت ائمه هدی

را در جهت هویتبخشی دینی فردی و اجتماعی هـدایت مـیکنـد .معـارف اعتقـادی ،آمـوزههـای
اخالقی و دستورالعملهای اجرایـی در اسـالم اصـولی در راسـتای «هویـتسـازی دینـی» در جامعـه

اســالمی اســت .یــت تمــدن هنگــامی ســزاوار ن ــام «اســالمی» اســت کــه افــراد آن جامعــه چ ــه در

خودآ گــاهی فــردیشــان و چــه در نگــاه کــالن اجتمــاعیشــان ،دارای هــویتی مســتقل ،اســالمی و

یـتپارچــه باشـند و اســالم بــا جـامعیتی حکیمانــه در همـه ســاحتهــای فکـری ،اخالقــی و عملــی،

تأمینکننده این هویت است.

از سویی دیگر ،سبت زندگی ،به مثابه معیار و سنجه نشاندهنده جایگـاه تـاریخی ،فرهنگـی

زندگی اسالمی در جامعه ما نهادینه شود ،ارزشهای بینشی ،گرایشی و رفتـاری اسـالم در جامعـه
ما تبیـین و پذیرفتـه شـده و ارتقـا یافتـه اسـت .از ایـن رو ،در هـر مرحلـه از خـط سـیر کمـالی جامعـه

دینـی کـه باشــیم ،تـا نقطــه مطلـوب بــرای تحقـق و بسـط «تمــدن نـوین اســالمی» و آمـادگی بــرای

پــذیرش «مدینــه مهــدوی» فاصــله داریــم .بــرای عبــور از وضــعیت موجــود و رســیدن بــه الگــوی
مطلــوب جامعــه دینــی در تــراز تمــدن اســالمی ،چنان کــه آ گوســت کنــت نیــز بــرای گــذار در مراحــل

سهگانه اجتماعیا ش تأ کید کرده است ،باید اعتقاداتی که این مرحلـه تـازه را توصـیف مـیکننـد،
شیوه زندگی مقبول در جامعه را تشکیل دهد( .هرگنهان)234 :1389 ،

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحق تمدن زمینهساز

و تمدنی یت جامعه و میزان ارزشهای درونی یا سطحی یت جامعه است .به میزانی که سبت
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« .1روى إ ْسماعی ُل ْب ُن ُم ْسلم عن الصادق أن ُه قـال  -أ ْوحـی ُ
اهلل عـز و جـل هإلـی ن هبـی هم ْـن أ ْن هبیا هئ هـه قـل هلل ُمـؤ هم هنین ال یلب ُسـوا
ه
ه ه
ه ه
ه
ُ
ُُ
هلباس أ ْعدا هئی و ال ی ْطع ُموا مط هاعم أ ْعدا هئی و ال ی ْسلکوا مسا هلت أ ْعدا هئی فیک ُونـوا أ ْعـدا هئی کمـا ُه ْـم أ ْعـدا هئی»( .ابـن بابویـه،
)252 :1413

افزایش توان و موفقیتهای تمدنی

در حال حاضر ،امت اسالمی در یکی از حساسترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد وضـعیتی

که به گفته آیتاهلل خامنهای در یت پی تاریخی و سرنوشتساز است .در این وضعیت حساس

منطقــهای و بــین المللــی کــه بســیاری از کشــورهای اســالمی و غیــر اســالمی بــا تحــوالت شــکلی و
بنیادین بسیاری روبهرویند ،ترسیم الگوهای موفق تمدنی میتواند در تعیین سرنوشت بسیاری
از کشورها و حتـی فراتـر از آن ،در شـکلدهـی بـه دنیـایی کـه همـه مـدعیان نجـات و سـعادت ،بـه

بن بست رسیدهاند ،راه گشا باشـد .پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران در اواخـر دهـه هفتـاد مـیالدی،

نگـاه هـا و نظرهـای بسـیاری را در سراسـر جهـان بـه سـوی ایـران اسـالمی کشـاند .پیـروزی انقـالب
اسالمی ایران که بر سه پایه «مذهس ،رهبر مذهبی و مردم مسلمان» محقق شده بـود ،در عرصـه

نظــری ،نظریــهپــردازان و شــرقشناســان را بــه بــازبینی در اندیشــههــای پیشــین خــود واداشــت
و در عرص ــه سیاس ــی و اجتم ــاعی ،اله ــامبخـــش جن ــبشه ــای مقاوم ــت در لبن ــان ،فلســـطین،

افغانستان و عراق بود.
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ا کنـون نمادهـای تمــدن و اسـتیالی غــرب مـدرن ،بــا مشـکالت بنیــادین معرفتـی ،اقتصــادی و

سیاســی گریبــان گیرنــد .در بســیاری از کشــورهای جنــوب غــرب آســیا _ خاورمیانــه _ جنــبشهــای
مردمی به موفقیتهایی رسیدهاند و بیداری اسالمی در مسیری بازگشتناپذیر قرار گرفته اسـت.
در این موقعیـت ،افـزایش موفقیـتهـای تمـدنی بسـیار بااهمیـت اسـت« .تردیـدی نیسـت کـه هـر

تمدن ،با تکیه بر پشتوانههای اقتصادی ،سازماندهـی سیاسـی ،سـنتهـای اخالقـی و تـالش در
راه بســط معرفــت و توســعه هنــر ،بــه مرحلــهای رســیده کــه شایســته نــام تمــدن گردیــده اســت».

(تراب ـ ــی 12 :1380 ،دوران ـ ــت )25 :1370 ،موفقی ـ ــته ـ ــای علم ـ ــی ،تکنولو ی ـ ــت و ص ـ ــنعتی

1

موفقیتهای ایدئولو یت و فرهنگی  2ارتقای جایگـاه سیاسـی منطقـهای و بـینالمللـی  3ارتقـای

ســطح رفــاه اجتمــاعی 4و موفقیــت در تحقــق آرمــانهــای انقــالب اســالمی و نظــایر آن برخ ــی از

ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
اهلل و ع ُـدوک ْم و آخـرین هم ْـن ُدو هن هه ْـم ال ت ْعل ُمـون ُه ُم
 .1و أ هعدوا له ْم ما ْاستط ْعت ْم هم ْن قوة و هم ْن هربـا ه الخ ْیـ هل ت ْر هه ُبـون هب هـه عـدو ه
ُ
ُْ ُ
ُ
ُ
اهلل ُیوف هإل ْیک ْم و أ ْن ُت ْم ال ُت ْظل ُمون ( .انفال)60 :
اهلل ی ْعل ُمه ْم و ما تن هفقوا هم ْن ش ْیء فی سبی هل ه
ُْ ُ ْ ْ ْ ْ ُُْ ْ ُْ
ُ
ُ
ْ
 .2و ال ت ههنوا و ال تحزنوا و أنتم اْلعلون هإن کنتم مؤ همنین ( .آلعمران)139 :
ْ ُ ُ
ْ ْ
ُ
ُ
ْ ُ
ُ
ُ ُ ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ـاس و یکـون الر ُسـول علـیکم شـهیدا و مـا جعلنـا ال هقبلـة التـی کنـت
 .3و کذ هلت جعلنا کم أمة وسـطا هلتکونـوا شـهداء علـی الن ه
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
عل ْیها هإال هلن ْعلم م ْن یت هب الر ُسول همم ْن ینق هل ُس علی ع هقب ْی هه و هإ ْن کانت لکبیرة هإال علی الذین هدى اهلل و ما کان اهلل هل ُیضی
ُ
ُ
اس لرؤف رحیم ( .بقره)143 :
إیمانک ْم هإن اهلل هبالن
ه
ُ
ْ ْ ُ ُ ُ
ْ ْ
ُ ْ ُ ْ
وه ثم ُت ُوبوا هإل ْی هه هإن ر هبی قریس ُمجیس ( .هود)61 :
ی و ْاست ْعمرک ْم فیها فاستغ هفر
 .4هو أنشأ کم همن اْلر ه

کامیابیهای انقالب اسالمی در گام نهادن در این عرصـه بـه شـمار مـیرود .چنان کـه محققـان و
صــاحسنظــران تمــدنپــژوه تصــریح مــیکننــد ،میــزان کــامی ـابی هــر تمــدن ،از یــت ســو بــه نســبت

دست یابی یت تمدن به عناصر فرهنگی ،سیاسی ،اقتصـادی و معرفتـی و از سـوی دیگـر ،توفیـق
در ایجاد هماهنگی و رو واحد میان این عناصر است( .ترابی)12 :1380 ،
 .1بازخوانی و بازتبیین معارف اسالمی به صورت جامع

معارف اسالم در قرنهای گذشته و زمان ما ،آن گونه که شایسته و انتظار طبیعی بشر از دین

و انتظار دین از متدینین است ،در زندگی ما و در مواجهه با تمدن غرب نتوانسته نقش ایفا کنـد

زیـرا ایـن گنجینـه معـارف و حقـایق حیـاتبخـش ،نیازمنـد کشـف و اسـتخرا اسـت .شـر الزم و

جایگزینناپذیر در تبیین و ترویع معارف اسالم ،کشف و استخرا این معـانی در مرحلـه نخسـت
و سپا بازخوانی و بازتبیین آن بـرای فهـم و دریافـت آحـاد جامعـه اسـالمی در مرحلـه بعـد اسـت.

ـران بعـد از انقـالب
نگاهی به تجربه تبلید دین در جامعه اسالمی و به طور اخص تبلید دین در ای ه

اسالمی نشـان میدهـدهر جـا متولیـان فرهنگـی و دینـی بـه درسـتی و زیبـایی ،یکـی از ارزشهـای

افطـار ،ســفرهای زیـارتی و راهیــان نـور ،اردوهــای جهــادی دانشـجویی و دانــشآمـوزی بــه عنــوان
مصداقی از تعـاون و بـرادری دینـی و دههـا مصـداق دیگـر ،شـاهدی بـر درسـتی ایـن راه و ضـرورت
ت ــداوم و س ــرعت بخش ــیدن ب ــه ادام ــه مس ــیر ت ــا «تحق ــق تم ــدن ن ــوین اس ــالمی» اس ــت .ویژگ ــی

«پیوستگی و وابستگی» در تمدن ،ضرورت نگاه «جام و سیستماتیت» و اندامواره در مطالعات

دینــی را بــیش از گذشــته آشــکار مــیســازد« .اصــول مــدیریت فرآینــد اطالعــات دینــی _ بــه ویــژه در
بخــش پــردازش اطالعــات حــوزههــای معرفتــی دروندینــی _ بایــد از جملــه بــر پایــه اصــول منطــق

سیستمی شکل گیرد»( .آ کوچکیان )76 :1375 ،نگاه سیستمی به دین باع میشود ،اهـداف

متعالی دین و راههای رسیدن به این اهداف ،در پرتـو آمـوزههـای دیـن کشـف شـود« .تحقیقـات
هنجاری به ویژه طراحی سیستمهای مطلوب اجتمـاعی ،اقتصـادی ،سیاسـی و فرهنگـی ،حلقـه
اتصال دین و توسعه و دینداری و توسـعهیـافتگی اسـت»( .همـان) بـرای یـافتن راههـای تحقـق

این اهداف ،تشـکیل هسـتههـ ای مطالعـاتی و پژوهشـی باالدسـتی ،در سـطح ملـی و حتـی فراملـی

میتواند سرعت گامهای ما را در این راه بیشتر کند.

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحق تمدن زمینهساز

اسالمی و قرآنی را تبیین کرده و در دسترس فهم عمومی قرار دادهاند ،جامعه با روی باز و آغوش
گشــاده آن را پذیرفتــه اســت .موضــوعاتی هم ــون تکفــل ایتــام ،اعتکــافُ ،ســفرههــای اطعــام و
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اسالم دینی برای همه جنبـههـای زنـدگی و بـرای همـه زمـانهـا و مکـانهاسـت و ایـن معنـای

روشن خاتمیت دین و نبوت است .هی مصلحت واقعی دنیایی و آخرتـی ،مـؤثر در سـعادت بشـر
نیست که در نظام معارف اسـالمی قابـل تعیـین تکلیـف نباشـد .از ایـن رو ،پـا از این کـه معـارف

اسـالمی بـه وسـیله آ گاهـان و گـروه هـای پژوهشــی و علمـی اسـتخرا شـد ،نشـر ایـن معـارف بــرای

گروههای گونا گون مخاطس گام بعدی اسـت .ا گـر معـارف بـه وسـیله گـروههـای علمـی بـا تالشـی
جهادگونـه کشـف و تبیـین شـود ،امـا حلقـههــای بعـدی ایـن سلسـله تـا فرا گیـری و عمـل و ســیره و

سنت شـدن و پـذیرای تمـدن بـودن قطـ باشـد ،ایـن سـرمایه عظـیم ،فقـر بـیمعرفتـی مـا را چـاره
نخواه ــد ک ــرد .مع ــارف توحی ــد ،نب ــوت و امام ــت و مع ــاد ،دس ــتورهای اخالق ــی و عمل ــی ،ب ــرای

همه انسانها تنها راه خوشبختی است ،اما تفاوت انسانها در استعداد ،عالیق ،فرهنـگهـای
ـاهیم یکتــای
قــومی و محلــی و نیازهــای شــغلی و اجتمــاعی باع ـ مــیشــود بــرای انتقــال ایــن مفـ ه

ابـ ــدی ،زبـ ــانهـ ــا و بیـ ــانهـ ــای گونـ ــاگون را بـ ــه خـ ــدمت بگیـ ــریم .ایـ ــن تفـ ــاوتهـ ــا ،تشـ ــکیل

زیرمجموعــههــای ک ـاربردیتــر پــاییندســتی را در ادامــه «هســتههــای علمــی باالدســتی بــازتبیین
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معارف» ضروری مینماید.

 .3استخدام نظاممند ابزارهای تبلیغی و هنری

بعد از تبیین ،بازنگاری ،تولید دانش و گونهشناسی مخاطبـان معـارف اسـالمی بایـد بـا کمـت

گـرفتن از همـه ابزارهـای ممکـن و شایسـته هنــری و فنـی ،در یـت نظـام هماهنـگ و هـمپوشــان،
معارف اسالمی در سطح وسـی تـرویع شـود .تجربـه فعلـی در نظـام تبلیغـی در گسـتره جغرافیـایی
ایران و در قالس ساختارهای نظام جمهـوری اسـالمی ایـران ،نمونـه مجموعـهای خودمتنـاق

و

خودشــکن اســت .ا گــر کــارکرد ســازمانهــای رســمی تبلیــد دینــی ماننــد حــوزه ،آمــوزش و پــرورش،
صداوسیما ،وزارتخانه های فنی و صنعتی را با هم مقایسه کنیم ،متأسفانه یـت بخـش ،نتـایع
اقدامات دیگران را خنثی میسازد .حتـی گـاهی مـیبینـیم دو واحـد یـا دو برنامـه از یـت واحـد بـه

صورت دایمی بـه خنثـیسـازی فعالیـتهـای دینـی یکـدیگر مشـغولند .بـرای نمونـه ،صـدا و سـیما

بـرای عمــل بــه رســالت دینــیاش ،در مــاه مبــارک رمضــان ،برنامــهای دینــی دربــاره حجــس و حیــا،
عفت کالم ،راستگویی ،زهد یا هر موضوا دینی دیگر را با هزینههـای فـراوان تهیـه می کنـد ،امـا
در برنامه یا فیلم و سریالی که در ساعت بعد از آن پخش میشود ،مفاهیمی متضاد با برنامه اول

را القا می کند .معلمان و مربیان دینی معارفی را به صـورت کلیشـهای دربـاره دیـن بـه کودکـان مـا

مــی آموزنــد ،امــا معلمــی بــا صــد برابــر جاذبــه و قــدرت بیــان ،همــه آن رشــتههــا را پنبــه مــیکنــد.
سازمانهای تبلیغات و اوقاف و حوزه و دانشگاه ،درباره لزوم حف حریمهای محرم و نـامحرم،
با هر میزان از اثرگذاری ،صدها برنامه میسازند و از بیتالمال هزینه میکنند و وزارتخانهای به
بهانـه افـزایش سـطح تکنولــو ی ارتبـاطی ،مجـوز واردات محصـولی را مــیدهـد کـه همـه مرزهــای

فرهنگـی و رفتــاری جامعـه را درهــم مـیکوبــد .از ایـن مثــالهـا کــم نیسـت و تــا یـت نظــام جــام و

باالدستی در هماهنگسازی تبلیغـات دینـی در بخـشهـای مختلـف نباشـد ،ایـن مصـیبت ادامـه

خواهد یافت.

زمینهسازی ساختاری و نهادی

تحق ــق آنچ ــه گفت ــه ش ــد ،گ ــاهی نیازمن ــد اص ــال س ــاختارهای موج ــود و ب ــهروزرس ــانی ای ــن

ســاختارها بــر اســاس نیازهــای جدیــد اســت .برخــی ســاختارهای در گذش ـته بــرای تــأمین اهــداف

کوتاهمدت یا میانمدتی طراحی شده اند کـه در وضـعیت جدیـد کـارآیی الزم را ندارنـد یـا بـه دلیـل
ارتقای اهداف ،نیازمند ساختارهای دیگر است .این مسئله ،تأمل در اصال ساختارهای موجـود

و طراحـی سـاختارها و نهادهـای جدیـد را پـیش روی مـا مـیگـذارد .بـرای تسـری حرکـت بـه سـوی

اجتنابناپذیر می کند .برای تحقق این مطلـوب ،یـت مطالعـه میـدانی و در صـحنه الزم اسـت تـا
کــم و کاســتیهــای نهادهــای موجــود شناســایی و بــرای گــرهگشــایی از آنهــا ،چــه بــه روش ارتقــا و

روانســازی ســاختارهای موجــود و چــه ایجــاد ســاختارهای جدیــد ،چــارهاندیشــی کــرد .بــه عنــوان

مثال هایی که ضـرورت آن بـا مناقشـه کمتـری قابـل اثبـات باشـد ،ایـن مـوارد را میتـوان مصـداق
تحول در ساختارها شمرد:

 .1طراحی ساختار و نظام هماهنگ برای ترویع معارف دینی
 .2طراحی ساز و کار الزم برای گسترش سبت زندگی اسالمی

 .3راهاندازی پژوهشکدههایی برای پی گیری تولید علم دینی و علوم إنسانی اسالمی

 .4افزایش مرا کز صنعتی دانشبنیان و تقویت ساختارهای باالدستی و پاییندستی
 . 5بازنگری سیستم آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس نیازهای تمدنی.

ساختار و نظام هماهنگ برای ترویج معارف دینی

الف) همه بخشهای مرتبط با تبلید دینی را شناسایی کرده باشد.

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحق تمدن زمینهساز
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ب) همه ابزارهای علمی و هنری مرتبط با تبلید دین را شناسایی و کاراییسنجی کند.

) قوانین و راهکارهای باالدستی برای همه مجموعههـای فرهنگـی مـرتبط بـا تبلیـد معـارف

دینی یا احیانا معاری با معارف اسالمی را تدوین کند.

د) برای همه بخش های صنعتی ،عمرانی ،علمـی و اقتصـادی و فرهنگـی ،پیوسـت فرهنگـی

متناسس با معارف اسالمی با جهتگیری تمدنی تدوین و مطالبه کند.

بازنگری ساختار آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس نیازهای تمدنی

نظام آموزشی و پژوهش ی کشور با نیازهای امروز کشور فاصله دارد و با وجود کوششهایی که

در چهار دهه بعـد از انقـالب انجـام شـده اسـت ،هم نـان بـا اهـداف بلنـد نظـام اسـالمی متناسـس

نیس ــت .هم ــاهنگی ان ــداموار نیازه ــای واقع ــی کش ــور ب ــا تحقیق ــات و پ ــژوهشه ــای علم ــی در

شــاخههــای مختلــف تحقیقــی از الزامــات حرکــت بــه ســوی تحققــق تمــدن نــوین اســالمی اســت.
روشهای متقن پژوهش و تحقیق در مسائل عقلی ،تجربی ،علوم انسـانی و منـاب معرفـت بایـد

بــا آزاداندیشــی و بــت شــکنی الگوهــای تحمیلــی و مســلط غربــی بــه عنــوان شــر اول رهــایی از

ژپوهشاهیمهدوی 
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دگماتیزم ملحدانه مدرن ،تدوین و عرضه و البته نقد و ارزیابی شود .توجه بـه نقـش آرمـانهـا در
تنظــیم برنامــه آموزشــی و پژوهشــی کشــور ،بــه ویــژه بــا رویکــرد «آرمــانشــهر مهــدوی» ضــرورتی

بنیادین است.
نتیجهگیری

این مقاله در پی تبیین راهکارهای فرهنگی الزم برای رسیدن بـه «تمـدن اسـالمی زمینـهسـاز،

در دوران معاصر» اسـت .ایـن راهکارهـا عبارتنـد از :ایجـاد و ارتقـای خودآ گـاهی تمـدنی تقویـت و
تـرویع معـارف بــه صـورت جــام فرا گیـر کــردن امیـد و اعتمــاد بـه نفــا نسـبت بــه احیـای تمــدن

اسالمی گسترش و ارتقای «سعه صدر اسالمی».

سعه صدر یکی از اخالق پسندیده فردی و اجتماعی اسـت کـه در روایـات و آیـات قـرآن بـه آثـار

متعدد آن اشاره شده است .خداوند ،یکی از مهـمتـرین ویژگـیهـای اخالقـی پیـامبر اسـالم

را

که سـبس توسـعه و تبلیـد اسـالم شـد ،سـعه صـدر فـوقالعـاده آن حضـرت نـام بـرده اسـت .در آیـات
متعددی به پیامبر و مسلمانان دستور داده شده است تا با غیر مسلمانان با سعه صدر و مالطفت

برخورد شود تا آنـان را بـه شـنیدن سـخن حـق ،تشـویق کنـد .امیرالمـؤمنین علـی

سـعه صـدر را

ســبس ریاســت و آقــایی یــا ابــزار جــداییناپــذیر ریاســت مــیشــمارند .ایــن فرمــوده امــام نــه فقــط

مخصــوص شــخص رئــیا ،بلکــه الزمــه ریاس ــت و حکومــت اســت .ســعه صــدر اســالمی ک ــه در

کتــابهــای تــاریخ تمــدن ،گــاهی از آن بــه «تســاهل و تســامح» تمــدنی ی ـاد مــیشــود ،از جهــات
مختلفی سبس تحقق ،حف و گسترش دامنه «تمدن نـوین اسـالمی» خواهـد بـود .وقتـی در یـت

جامعه ،نسبت به مخالفان عقیدتی یا سیاسی ،با سعه صدر و شکیبایی برخورد شود ،از یت سو،
زمینه مساعد برای طرا و نقـد آرای گونـاگون را فـراهم مـیسـازد و از سـویی ،صـاحبان اندیشـه و

نظر را برای حضور و اقامت در چنین جامعهای تشویق و امیدوار میکند .تجربه تمدن شکوهمند
اســالمی در قــرون نخســتین ،شــاهد صــحت ایــن ادعاســت کــه مســلمانان بــا ُحســن ســیره و ســعه
صدری که بر خالف مـنش عربـی پـیش از اسـالم و تنهـا بـه برکـت تعـالیم قرآنـی و مجاهـدتهـای

پیامبر یافته بودند ،زمینه حضور دانشمندان بزرگی از ملل و ادیان دیگر را در دنیای اسالم فراهم
کردند و این حضور فرهنگی ،در کنار خودباوری دینی و فرهنگی و فعال مسلمانان ،قـرون دوم و

سوم و چهارم اسالمی را شکوفا کرد.

راهبردها و راهکارهای فرهنگی تحق تمدن زمینهساز
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