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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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خالصه
 .1برخالف انسانشناس��یهای تك بعدی و محدود فالس��فه و متفكران اجتماعی قدیم
و جدید ،اديان الهی و خصوصاً دين اس�لام را میتوان در يك تعبير كوتاه و رس��ا ،اديان
«انسانس��از» ناميد .در كتب مقدس آسمانی و خصوصاً قرآن كريم ،توجه اصلی معطوف
به معرفی ماهيت و ابعاد انسان و هدايت انتخاب گرانه اوست.
 .2در تبيين رابطه فرد و جامعه ،همواره س��ه نظريه عمده مطرح شدهاند :نظريه نخست،
فرد را اصیل میداند و جامعه را بازتابی اعتباری از تجمع افراد تلقی میكند .نظريه دوم به
عكس نظريه اول ،جامعه را محور و اصل قرار میدهد و همه تحوالت فردی و اجتماعی را
بازتاب ابعاد و مختصات جامعه تلقی نموده و هر كنش و واكنش فردی انسانها را نيز به
نوعی به ابعاد اجتماعی تحويل میكند .نظريه سوم ،برای هر انسانی دو هويت قائل است:
يك��ی «هويت فردی» و ديگری «هويت جمعی»؛ به گون��های كه اين دو هويت در قالب
مركب��ی حقيقی نقش جزء و كل واقعی را ايفا میكنند .در مورد س��ه نظريه مذكور ،اين
اظهار نظر به سهولت قابل ارائه است كه با پيچيدگی ابعاد حيات انسانی ،هيچ دانشمندی
در جهان امروز نمیتواند دفاع معقولی از نظريه اول و تحويل همه ابعاد اجتماعی انسان به
ابعاد فردی او ارائه نمايد ،همچنان كه دفاع معقول از نظريه دوم و تحويل همه ابعاد فردی
به ابعاد اجتماعی نيز قابل ارائه نيست.
 .3ب��ا مف��روض گرفتن ماهيت تركيبی ف��رد و جامعه ،الزم میآي��د طبقهبندی دقیق و
واقعبينانهای نسبت به درجه پيوستگی انسان و جامعه ارائه شود و انواع جوامع انسانی از
اين حيث طبقهبندی گردند .با مالحظه درجه پيوستگی جوامع انسانی در سه اندازة :كم،
متوس��ط و زياد ،سه درجه از پيوس��تگی مزبور را با عناوين« :جوامع انضمامی»« ،جوامع
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 .4در جوامع انضمامی ،درجه پيوس��تگی فرد و جامعه در اندازه حداقل مورد نياز حيات
فردی و اجتماعی قرار میگيرد و روابط پيوسته ميان عرصهای وجود ندارد .تفاوت عمده
جوامع تأليفی نس��بت به جوامع انضمامی اين اس��ت كه در جوام��ع تأليفی ،عرصههای
اجتماعی در درون خود سازوكاری فراگير با هدفمندی كالن دارند و روابط درون عرصهای،
نه در اندازه حداقل ،بلكه در اندازه وس��يع و س��ريع جريان دارد و مجموع اين روابط در
هرعرصه ،به س��وی مسيری فراگير و كالن شكل میگيرد .در جوامع تركيبی :اوالً ،روابط
درون عرصهای به صورت پيوسته و منسجم و در جهت هدفمندی كالن تعريف و ترسيم
میشوند؛ و ثانياً ،مجموع عرصهها ،تأثير و تأثر و روابطی پيوسته و منسجم میيابند و در
نهايت الگوی كالن و فراگير همه عرصهها را شكل میدهند.
 .5در مرحله بعد ،تبیین«ماهيت انسان»« ،ماهيت جامعه»« ،ابعاد و مختصات انسان» و
«ابعاد و مختصات جامعه» ضرورت دارد .در نظريه رايج و غالب غربيان ،جوهره و ماهيت
انسان« ،استعدادها و غرائز مادی» اوست .در اين نگرش ،استعدادها و غرائز و خواستههای
مادی انس��ان اصل میش��ود و بنيان فلسفی «اصالت فرد» شكل میگيرد .در نظريه رايج
دانش��مندان اس�لامی ،ماهيت انسان همان «هسته باطنی» اوس��ت كه «فطرت» ناميده
میش��ود و نقش اصل��ی و محوری در تنظيم حيات انس��انی و بكارگيری قوای عقالنی و
تجربی و استمداد از كالم وحيانی ايفا میكند .ماهيت «غريزهمحوری» انسان در ديدگاه
رايج دانش��مندان غربی ،نتيجهاش شكلگيری جامعهای با هويت و ماهيت «سودجويی»
اس��ت .مفروض صريح قرآن كريم که از حد نظريه پردازی دانشمندان اسالمی فراتر رفته
و به اجماع اسالمی راه يافته ،برآمدن جامعهای «هدايتطلب» و «عدالتخواه» از تجمع
انسانهای «فطرتمحور» است.
 .6جامع��ه در مفهوم غرب��یاش ،تك بُعدی ،لذت جو و طالب نفع و بهره مادی اس��ت و
مفهوم و جهتگیری اصلی اراده «زندگی» را در «مصرف» مواهب و امکانات مادی خالصه
میکند ،در نتیجه«،سالمت» را «توازن مادی»« ،كمال» را «انسجام قوی و متوازن مادی»،
«رشد» را «افزايش بهرهمندی مادی» و «سعادت» را «رسيدن به باالترين حد بهرهمندی
مادی» تفسیر میکند.
جامعه در تفسير اسالمیاش ،آرمانگرا ،هدفمند و دارای گذار جامع و كلگرايانه به سوی
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همه جانبه س��وق میدهد و با قرار دادن عقالنيت و تجربه در خدمت آرمانها و ارزشها
و مس��ير همه جانبه حيات اجتماعی انس��انها ،همواره خود را نيازمند رهبران هدايتگر
میبيند و از الگوها و اسوهها تبعيت میکند.
 .6از منظر قرآن کریم« ،ا ِتراف»« ،ا ِس��تضعاف» و «عدالت» ،س��ه ركن پایه رفتار فردی
و اجتماعی انسانهاس��ت .در عرصه مفاهيم اقتصادی ،این س��ه رکن به سه واژه معروف
دين اس�لام يعنی «اتراف» اقتصادی = «اس��تغناء»« ،اس��تضعاف» اقتصادی = «فقر» و
«عدالت» اقتصادی = «قس��ط» تحویل میشود كه سه رأس مثلث رفتار اقتصادی انسان
و جامعه از دیدگاه اسالم را تشكيل میدهند(استغناء ،قسط ،فقر) .در جامعهای كه برخی
عرصههايش به اتراف آلوده شده ،در اين عرصهها ،توصيه قرآن برای توسعه نظام رفتاری
انسان و جامعه ،همانا بازداشتن انسانهای مترف از مسير غوطهوری مطلق و بیقيدشان
است .در جامعه اسالمی ،جهتگيری اجتماعی به سوی محو خط «اتراف  -استضعاف» و
تشكيل «محور تعادل» است و پيكان رشد و توسعه در جهت تعادل قرار دارد.
 .7راهبردی الگوی پیشرفت و توسعه اسالمی بر مبانی زیر استوار است:
اول؛ جامعه اس�لامی در الگوی پیشرفت خود ،بايد حداقل رفاه الزم را برای يكايك افراد
فراهم نمايد .اين حداقل ش��امل مسكن متعارف و درآمد گذران معيشتی متعارف در هر
ش��هر و منطقه میباشد .رسيدن به چنين حداقلی برای همه ،نيازمند برنامهريزی در دو
بخش «توليد ثروت» و «توزيع ثروت» به صورت مقارن و همزمان است.
دوم؛ سياست در جامعه اسالمی توسعه يافته ،تابعی از مشارکت عمومی در جهت ترویج
وتحقق آموزههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی اسالم است و نتيجه آن در مسیر تسريع
رش��د فرهنگی ،علمی و اجتماعی به كار گرفته میش��ود .بدين لحاظ ،رهبری و هدايت
جامعه به س��وی معيارهای اجتماعی اس�لام و تحقق عينی و خارجی آموزههای اسالمی
مبتنی بر مش��اركت گس��ترده عامه مردم در تولید و توزیع و ساختار قدرت ،از مهمترين
مسائل و كارويژههای سياست در جامعه اسالمی به شمار میآيد.
سوم؛ عرصه پیشرفت جامعه اسالمی در عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت ،بايد كاوش در
آداب و رسوم دينی و تنظيم نظام تعليم و تربيت اسالمی را در مركز توجه خود قرار داده
و اصول رفتار اجتماعی و مبانی تربيتی و رويكردهای اصلی تعليمات مورد نياز جامعه را،
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چهارم؛ خانواده بنيان جامعه اس�لامی را تش��كيل میدهد و در آموزههای دينی از چنان
اهميت و تأكيدی برخوردار است كه در امور اجتماعی ديگر ،كمتر میتوان نظير توصيههای
دين اسالم درباره آن را سراغ گرفت .قرآن كريم ،خانواده را به عنوان بنيان آرامش و تبادل
عواطف پا نی معرفی میكند و جامعه اس�لامی را به توسعه و ترويج و تحكيم بنيانهای
آن فرامیخواند.
پنجم؛ پیش��رفت و توسعه حقوقی در جامعه اسالمی ،نیازمند تبيين و تدوين نظام جامع
حقوق و تكاليف فردی و اجتماعی از ديدگاه اسالم و برنامهريزی بر اساس آن است و در
جهت تنظيم روشهای تحقق عينی و واقعی نظام مزبور گام برمیدارد.
شش��م؛ پیشرفت و توس��عه دفاعی و نظامی در جامعه اسالمی ،برخالف نمونههای تجربه
شده غربي ،نمیتواند توسع ه تسليحاتی صرف باشد و تكيه بر ابزار و آالت نظامی را محور
حركت خود قرار دهد ،بلكه بايد توس��عهای در دو بخش نيروهای مجاهد و مؤمن و ثابت
قدم و اس��توار و نيز ابزار و ادوات نظامی كارآمد و كافی ،هر دو و همزمان باهم باش��د .از
زاويه نگرش قرآن كريم ،وجود دومی بدون اولی نتيجه بخش نيست و فايدهای دربرندارد،
اما با داشتن نيروهای مجاهد واستواری كه تا آخرين لحظه و آخرين سنگر میايستند و
مقاومت میكنند ،همواره راه پيروزی باز است.
مقدمه
«ای انس��ان! تو با س��عی و تالش پرمشقت به سوی خدایت میروی و سپس او را مالقات
خواهی کرد 1.خداوند خلقت انسان را از خاک آغاز کرد سپس نسل انسان را از آبی صاف
و بیارزش قرار داد 2.انس��ان از گِلی خش��ک همچون گل کوزهگری آفریده شد 3.انسان از
خون بستهای آفریده شد 4.انسان از نطفهای آفریده شد 5.انسان ضعیف آفریده شد 6.انسان
حریص آفریده شد 7.انسان بر خوی شتابگری آفریده شد 8.آیا انسان نمی اندیشد که ما او
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َمالقیه» (انشقاق.)6/
« -1یا اَیُّها
ُ
االنسان انَّک ٌ
کادح ایل َربّک ف ُ
ُم َج َ
عل نَسلَه من ُساللَ ٍة من ما ٍء َمهنیٍ» (سجده.)7/
« -2بَداَ َخلَق
االنسان من ط ٍ
َ
نی ث َّ
َخار» (رمحن.)14/
االنسان من َص ٍ
لق
لصال کالف ّ
ُ -3
«خ َ
ُ
َق» (علق.)2/
لق
ُ -4
االنسان من َعل ٍ
«خ َ
ُ
االنسان من نُط َفةٍ» (حنل.)4/
لق
ُ -5
«خ َ
ُ
االنسان َضعیفًا» (نساء.)28/
لق
ُ -6
«خ َ
ُ
ری َمنوعًا» (معارج.)19-21/
« -7ا َِّن
ِق َهلوعًا اذا َم َّسه َّ
االنسان ُخل َ
َ
الش ُّر َجزوعًا َو اذا َم َّسه اخلَ ُ
االنسان من َع َج ٍل» (انبیاء.)37/
لق
ُ -8
«خ َ
ُ
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را از عدم خلق کردیم در حالی که او هیچ نبود؟! 1آیا انسانی که دشمن آشکار ما گردیده،
ندیده که ما او را از نطفهای بیارزش خلق کردیم؟  2ما انس��ان را از گِلی خش��ک از گ ِِل
سیا ِه رنگباخته آفریدیم 3.ما انسان را از گل خالص آفریدیم سپس او را نطفهای در مکانی
استوار قرار دادیم 4.ما انسان را در رنج و مشقت آفریدیم 5.ما انسان را در بهترین استواری
آفریدیم سپس او را به پایینترین جایگاه برآوردیم 6.خداوند انسان را خلق کرد و به او بیان
آموخت 7.ای انسان چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت که تو را خلق کرد و بینقص و
معتدل گردانید ،مغرور می کند؟»8؛
«هنگامی که به انس��ان ضرری رس��د ،ما را به هر حالت ـ خوابیده ،نشس��ته و ایستاده ـ
میخواند ،پس آنگاه که ضرر را از او بازگردانیم ،چنان به راه خود ادامه میدهد که گویی
ما را به بازگرداندن ضرر از خود نخواند ه اس��ت! 9هرگاه از س��وی خود رحمت و نعمتی را
به انس��ان بچش��انیم به آن شاد میگردد و اگر به انس��انها به سبب کردههای قبلیشان
س��ختیای رسد پس همانا انسان بسیار ناسپاس اس��ت 10.هرگاه از سوی خود رحمت و
نعمتی را به انس��ان بچش��انیم و پس از آن از او بازس��تانیم ،همانا انس��ان بسیار ناامید و
ناس��پاس است 11.ش��وق و رغبت انسان برای رس��یدن به خیر و منفعت ،چه بسا موجب
رسیدن به شر و ضرر میشود و انسان عجول است 12.هر انسانی اعمالش ـ نیک و بد ـ را
بر گردنش آویختهایم و در روز قیامت اعمال او را به صورت کتابی سراس��ر نمایان به وی
نشان خواهیم داد 13.هنگامی که به شما در دریا ضرر و خطری رسد ،در آن حال بجز خدا
همه را فراموش میکنید و آنگاه که خداوند ش��ما را از خطر نجات داده و به روی زمین
بازگرداند ،از خدا روی میگردانید و انس��ان همواره بسیار ناسپاس است 14.هنگامی که به
شری رسد ،بسیار
انسان نعمتی عطا کنیم روی بگرداند و به راه خود رود و آنگاه که به او ّ
االنسان اَنّا َخلَقناه َو لَم یَ ُ
ک َشیئًا» (مرمی.)17/
« -1ا ََوالیذکُر
ُ
نی» (یس.)77/
« -2ا ََولَم یَ َر
صیم ُمب ُ
ُ
االنسان اَنّا َخلَقناه من نُط َف ٍة فَاذا َ
هو َخ ُ
لصال من مح ٍأ َمسنونٍ» (فجر.)26/
االنسان من َص ٍ
« -3لَقد َخلَقنا
َ
لناه نُط َف ًة یف قَرا ٍر َمکنیٍ» (مؤمنون12/و.)13
« -4لَقد َخلَقنا
االنسان من ُساللَ ٍة من ط ٍ
َ
ُم َج َع ُ
نی ث َّ
االنسان یف کَبَدٍ» (بلد.)4/
«خلَقنا
َ -5
َ
نی» (تنی.)4/
«خلَقنا
َ -6
ُم َر َددناه اَسفَل سافِل َ
َ
َحسن تَ ٍ
قومی ث َّ
االنسان یف ا َ
االنسان َّ
البیان» (رمحن.)3/
لق
َ -7
«خ َ
عل َمه َ
َ
ک َ
یک َفع َد َ
َس ّو َ
رمی الَّذی َخل َ
َر َک بِربِّ َ
لک» (انفطار6/و.)7
« -8یا اَیُّها
ُ
الک ِ
َقک ف َ
االنسان ما غ َّ
ض ٍّر َم َّسه» (یونس.)12/
س
مر کاَنلَمیَد ُعنا ایل ُ
ِجنبه اَو قاعدًا اَو قائمًا فَاذا ک َ
َ
االنسان ُض ٌّر َدعانا ل َ
َ -9
«و اِذا َم َّ
َشفنا َعنه ُض َّره َّ
ُور» (شورا.)48/
فان
«و لاَِن اَذَقنا
َرح بِها َو ان تُصب ُهم َسیّئ ٌة مبا َّ
قد َمت اَیدیهِم َّ
َ
َ
َ -10
االنسان َکف ٌ
االنسان ِمنّا َرمحًَة ف َ
وس َکفُور» (هود.)9/
«و لاَِن اَذَقنا
َ
َ -11
ُم نَ َزعنا مِنه اِنَّه لَیَ ُؤ ٌ
االنسان ِمنّا َرمحًَة ث َّ
بالش ِّر ُدعاؤُه با َ
االنسان َعجوالً» (اسراء.)11/
کان
دع
االنسان َّ
خل ِ
«و یَ ُ
ُ
ری َو َ
َ
َ -12
«و ک ُّ
لقاه َمنشورًا» (اسراء.)13/
ُل ٍ
القیامة یَ ُ
َ -13
خرج لَه یَوم َ
طائره یف َعنُقه و نُ ُ
انسان اَل َزمناه َ
َّ
ُ
ّ
االنسان کفورًا»(اسراء.)67/
کان
ا
ر
الب
ایل
ُم
ک
ا
ج
ن
ا
َم
ل
ف
اه
ای
ال
ا
ون
ع
د
ت
ن
م
ل
ض
حر
الب
یف
ر
الض
م
ک
س
ِذام
«و ا
ُّ
َ
َ
َ
ُ
َعرضتُم َو َ
َ
ُ
ّ
ّ
َ -14
َ
َ
ّ
َّ
َ
َ
ّ َ
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سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

ناامید اس��ت و خواس��تههای فراوان و گسترده دارد 1.اگر ش��ما انسانها مالک خزانههای
رحمت پرودگار بودید ،از ترس ناداری و فقر بخل میورزیدید و انفاق نمیکردید و انسان
همواره بس��یار بخیل است 2.هنگامی که به انسان ضرری رسد پروردگار خود را میخواند
در حالی که به سوی او نیایش و توبه میکند سپس آنگاه که خداوند از جانب خود به او
نعمتی دهد ،خدایش را که پیش از این میخواند فراموش میکند 3.انسان از طلب بیوقفه
شری به او رسد پس از رحمت الهی بسیار
خیر و منفعت برای خود خسته نمیشود و اگر ّ
ناامید و مأیوس میش��ود 4.هرگاه از س��وی خود رحمت و نعمتی را به انسان بچشانیم به
آن شاد میگردد و اگر به انسانها به سبب کردههای قبلیشان سختیای رسد پس همانا
انسان بسیار ناسپاس است 5.انسان هنگامی که پرورگارش او را بیازماید و او را اکرام کند و
نعمت دهد پس ـ مغرور شود و ـ گوید پروردگارم مرا اکرام کرد و هنگامی که پروردگارش
او را بیازماید و روزیاش را بر او تنگ گیرد پس ـ ناس��پاس شود و ـ گوید پروردگارم مرا
خوار گردانید!» 6؛
«برای انسان هیچ نتیجه و ثمرهای بجز سعی و تالش خود او نیست و نتیجه سعی او به
زودی دیده خواهد شد 7.آیا انسان گمان دارد که استخوانهایش را دوباره جمع نمیکنیم
ـ و او را به روز واپس��ین بازنمیگردانیم ـ؟ 8انسان عالقه دارد اوقات آیند ه خود را به گناه
و فجور بگذراند 9.در روز قیامت به انسان از آنچه از ابتدا تا انتها انجام داده و برای آخرت
خود فرستاده ،خبر داده میشود 10.انسان بر نفس خود آگاه است ،اگرچه ـ برای گناهان و
زشتیهای خود ـ عذر میآورد 11.آیا انسان گمان دارد که به اهمال ـ بدون حساب و کتاب
13
و ثواب و عقاب ـ رها شده است؟ 12روز قیامت انسان آنچه را تالش کرده به یاد میآورد.
روز قیامت انس��ان ـ اعمال خوب و بد خود را ـ به یاد میآورد و چه س��ود از این یادآوری

10

الشر
«و اِذا اَ َنعمنا َعلی
«و اِذا اَ َنعمنا َعلی
ِ
ِ
االنسان ا َ
االنسان ا َ
مسه َّ
مسه َّ
الشر َ
کان یَ ُؤوسًا» (اسراء)83/؛ َ
َ -1
َعرض و نَآی بِجانِبه و اذا َّ
َعرض و نَأی بِجانِبه و اذا َّ
(فصلت.)51/
فَذو ُدعا ٍء َع ٍ
ریض» ّ
« -2قُل لَو اَنتُم تَ ُ
االنسان قَتُورًا» (اسراء.)100/
کان
َمسکتُم َخشی َة
ِ
زائن َر َ
ُ
االنفاق و َ
ملک َ
ون َخ َ
محة َربّی اذًا ال َ
کان یَد ُعوا الَیه» (زمر.)8/
س
نسی ما َ
َ
َ -3
«و ا َ
ُم اِذا َّ
خولَه ن َ
ِذام َّ
االنسان ُض ٌّر َدعا ربَّه ُمنیبًا الَیه ث َّ
ِعم ًة مِن ُه َ
َیؤوس ق ٌ
االنسان من ُدعاء ا َ
(فصلت.)49/
« -4الیَسا َُم
مسه َّ
ُ
َنوط» ّ
الشر ف ٌ
خلری َو ان َّ
ُور» (شورا.)48/
فان
«و لاَِن اَذَقنا
َرح بِها َو ان تُصب ُهم َسیّئ ٌة مبا َّ
قد َمت اَیدیهِم َّ
َ
َ
َ -5
االنسان َکف ٌ
االنسان ِمنّا َرمحًَة ف َ
َدر علَیه رِزقَه فیَ ُ
َکرمه َو َّنع َمه فیَ ُ
قول َربّی اَهانَ ِن» (فجر15/و.)16
«و ا َّما
ُ
َکر َم ِن َو ا َّما اِذا ماابتَ ُ
االنسان اِذا ماابتَ ُ
َ -6
اله ربُّه فا َ
اله ربُّه فق َ
قول َربّی ا َ
ِالنسان ا ّ
وف یُری» (جنم39/و.)40
لیس ل
أن سعیَه َس َ
ِ
ال ما َسعی َو َّ
َ -7
«و أن َ
ِظامه» (قیامة.)3/
حسب
ُ
االنسان اَن لَن نَ َ
جمع ع َ
« -8اَیَ َ
َمامه» (قیامة.)5/
رید
« -9بَل یُ ُ
ُ
االنسان لیَ ُ
فج َر ا َ
االنسان یَ ٍ
َد َم َو ا ََّخ َر» (قیامة.)13/
« -10یُ َّنب ُأ
ومئذ بِما ق َّ
ُ
االنسان َعلی نَ ِ
عاذیره» (قیامة14/و.)15
« -11بَل
ُ
فسه بَصریٌة َولَو اَلقی َم َ
االنسان اَن یُ َ
ترک ُس َد ًی» (قیامة.)36/
َحیس ُب
ُ
« -12ا َ
وم یَ َّ
االنسان ما َسعی» (نازعات.)35/
تذک ُر
ُ
« -13یَ َ
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در آن هنگام؟ 1انسان روز قیامت میپرسد که راه فرار کجاست؟»2؛
«ما در این قرآن برای هدایت مردم از هر مثالی آوردیم و انسان بیش از هرچیز ـ با سخن
هدایتگر ـ به جدل برمیخیزد 3.ما انس��ان را خلق کردیم و میدانیم چه چیزی نفس او
را وسوسه میکند و ما به او از رگ گردن نزدیکتریم»4.؛
«به درس��تی که انس��ان همانا در زیانکاری پیاپی است 5.به درستی که انسان هرگاه خود
را بینیاز پندارد ،طغیان میکند 6.به درستی که انسان نسبت به پروردگارش همانا بسیار
ناس��پاس است 7.به درستی که انسان بسیار ناسپاس است 8.به درستی که انسان حقیقتاً
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آش��کارا بسیار ناسپاس است 9.به درستی که انسان بس��یار ستمپیشه و ناسپاس است.
ش��یطان همواره انسان را به گمراهی میکش��اند 11.به درستی که شیطان دشمن آشکار
انسان است 12.ما امانت الهی را به آسمانها و زمین سپردیم پس آنها از به دوش کشیدن
این امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند ،ولی انسان امانت الهی را برعهده گرفت ،به
درستی که انسان ـ در اداء این امانت ـ همواره بسیار ستم پیشه و نادان است.»13.
آری ،این اس��ت حکایت آغاز و انجام «انس��ان» و بخش��ی از توصیف و تبیین چیس��تی،
چگونگی ،ابعاد ،صفات و ویژگیهای انس��ان در قرآن کریم! و چه نیکو فرموده اس��ت که
خالق انس��ان ،از همه بهتر او را می شناس��د و از رگ گردن خود انسان ،به وی نزدیکتر
است!
اما همین انسان که به سبب مجموع ظرفیتها و غرایز او ،در اولین گامهای زندگی خود
به سوی مادیت و لذایذ و عوارض دنیای مادی میل میکند ،هنگامی که به مقام بندگی و
عبودیت پروردگار میرسد ،چیستی ،چگونگی ،ابعاد و صفاتش دگرگون میشود و کمال
مییابد و در مسیر الهی سیر میکند و بار امانت را به منزل مقصود می رساند و شایسته
االنسان َو اَنّی لَه ِّ
وم یَتذَّ
الذکری» (فجر.)23/
َکر
ُ
« -16یَ َ
« -2یَ ُ
وم ٍ
فر» (قیامة.)10/
قول
ُ
ئذ ا َ
االنسان یَ َ
َین املَ ُّ
اس مِن ک ِّ
َکثر َشی ٍء َج َدالً» (کهف.)54/
کان
صرفنا یف هذا
ِ
القرآن للنّ ِ
ُل ٍ
ُ
مثل َو َ
َ -3
«و لقَد َّ
االنسان ا ُ
الورید» (ق.)16/
«و لَقد َخلَقنا
َقرب اِلیه مِن ِ
َ
نفسه َو نَ َُ
حن ا ُ
َ -4
َم ما تُ َو ُ
حبل َ
سوس به ُ
االنسان َو نَعل ُ
االنسان لَفی ُخس ٍر» (عصر.)2/
«ان
َّ -5
َ
رآه استَغین» (علق.)6/
«ان
َّ -6
َ
االنسان لََیَطغی اَن ُ
االنسان لِربِّه ل َ
َکنو ٌد» (عادیات.)6/
«ان
َّ -7
َ
االنسان ل َ
ُور» (حج.)66/
«ان
َّ -8
َ
َکف ٌ
االنسان ل َ
نی» (زخرف.)15/
«ان
ُور ُمب ٌ
َّ -9
َ
َکف ٌ
ّار» (ابراهیم.)34/
«ان
َّ -10
َ
االنسان ل ََظ ٌ
لوم کف ٌ
لالنسان َخذُوالً» (فرقان.)29/
یطان
ِ
«کان َّ
الش ُ
َ -11
عدوًا ُمبینًا» (اسراء.)53/
کان
یطان
ِ
ِ
نی» (یوسف)5/؛ «ا َِّن َّ
«ان َّ
لالنسان ُ
لالنسان ُ
عد ٌّو ُمب ٌ
َّ -12
یطان ً
الش َ
الش َ
الس ِ
کان َظلُومًا َج ُهوالً» (احزاب.)72/
َقن مِنها َو َحملَها
موات و اال ِ
االنسان انَّه َ
ُ
َرض فاَبنیَ اَن یَحملنَها َو أشف َ
« -13انّا َع َرضنا االَمان َة َعلی َّ
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دریافت پاداش بیحس��اب الهی میش��ود« :ای بندگان من که ایمان آوردهاید ،پرهیزگار
باش��ید ،برای کس��انی که در این دنیا نیکوکار باشند ،پاداش نیکوس��ت و زمین خداوند
1
گسترده است ،به درستی که پاداش صبرپیشگان بیحساب داده میشود».
آری ،س��ئوال از چیس��تی ،چگونگی و «چهبایدی» انسان ،پرسش و معمای همیشگی و
همزیست تمام نسلها و دورانهای بشری بوده و پاسخهای گوناگون به این سئوال ،برای
برآورده ش��دن نیاز حیاتی و اجتنابناپذیر انس��انها و جوامع بشری به یافتن راه زندگی
مطلوب و حیات س��عادتبخش ـ و به تعبیر قرآنی «حیات طیبه» ـ پردازش و ارائه شده
اس��ت؛ و به واقع صفحات تاریخ پر فراز و نشیب جوامع بشری نشان داده است که انسان
بدون استمداد از منبع معرفت وحیانی ،تا چه اندازه در یافتن پاسخ این سئوال و گشودن
رمز این معما تنها و ناتوان است و تا آنجا میتواند به بیراهه رود و حقیقت انسانی را وارونه
بفهمد و تفسیر کند که به موجودی پستتر از حیوان بینجامد و از حقیقت الهی انسان،
هیچ ذره ای باقی نگذارد:
«ای پیامب��ر! آی��ا دیدی آن کس که هوای نفس خود را خ��دای خویش قرار داد ،چگونه
هالک ش��د؟ آیا تو میتوانی حافظ و نگهبان او از هالکت ش��وی؟ یا گمان داری که اکثر
انسانهای نفسپرست میش��نوند یا تفکر میکنند؟ آنان جز شبیه چارپایان ـ بیخرد ـ
2
نیستند بلکه از چارپایان نیز گمراهتر و بیخردترند».
*
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*

*

*

*

آنچه در صفحات و فصلها و بخشهای متنوع مباحث حاضر پیش روی شما خوانندگان
عزیز گش��وده شده ،بحثی گس��ترده و دامنهدار درباره «انسان و جامعه پیشرفته و توسعه
یافته» از دیدگاه اسالم است .امروزه شاهدیم که متفکران اجتماعی جهان در غرب و شرق
عالم ،بهرغم آن که معرکه آراء وس��یعی در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی به راه
انداختهاند ،اما مباحث بنیادین و پایه درباره انسان و جامعه را به گونهای سطحی و گذرا
مورد بررسی قرار میدهند و به سرعت از آن عبور میکنند .دلیل آن واضح است؛ انسان و
جامعه را با اتکاء به روش «نظریهپردازی تجربهمحور» نمیتوان به درستی شناخت ،زیرا
بس��یاری از تجربهها در این عرصه عقیماند و حقیقت انسان را در داالن تاریک تغییرها و
َحسنوا ا ُ
َجر ُهم بَِغ ِ
ساب» (زمر.)10/
ریح ٍ
حسن ٌة َو ا ُ
حلسین یف هذه ُّ
ابر َ
واسع ٌة انّما یُ َوفّی ّ
آمنوا اتَّقوا ربَّ ُکم َّلل َ
« -1قُل یا عِبادی الَّ َ
َرض اهلل َ
ذین َ
الدنیا َ
ذین ا َ
ون ا َ
الص ُ
َیت َمن اتَّ َ
کون علَیه َوکی ً
َض ُّل َسبیالً» (فرقان43/و.)44
ُون اِن ُهم کَاالنعام بَل ُهم ا َ
خذ اهلَه َهواه اَفا َ
« -2اَرا َ
عون اَو یَعقل َ
سم َ
َنت تَ ُ
حس ُب ا ََّن اَکثَر ُهم یَ َ
ال اَم تَ َ
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تبدلها و تکثرها گم میکنند و به واقع نابخردانهتر از این قابل تصور نیست که دانشمندان
تجربهگرا ،به دلیل عجزشان از تبیین حقیقت و سلوک بایسته انسان و جامعه ،خود را به
مسائل فرعی سرگرم کنند و از سئواالت اصلی و محوری و پاسخ به آنها بگریزند.
اما به رغم تأکید دانشمندان علوم اجتماعی غربی بر روش مطالعات تجربه محور در قرون
اخیر ،بررسی اندیشهها و نظریههای آنان در سه قرن اخیر نشان دهنده این نکته تعجب
آور است که آنچه آنان درباره انسان و جامعه مطرح کردهاند ،اغلب مبتنی بر بررسیها و
مطالعات تجربی نبوده و آنان عموماً نقطه عزیمت خود در نظریه پردازیهای جدیدشان
را از تأم�لات نظری و فکری جدید خود ـ و نه از درون بررس��یهای تجربیش��ان ـ آغاز
کردهاند .نه ماکیاولی ،نه جان الک ،نه دیوید هیوم و نه روسو و منتسکیو تا کارل پوپر و
فرانسوا لیوتار ،هیچیک تبیینی تجربهمحور درباره انسان و جامعه ارائه نکردهاند و همواره
آنچ��ه پ��ردازش کرده و ارائه دادهان��د ،بیش از همه وامدار تأمالت نظری و عقالنیش��ان
بوده اس��ت؛ تأمالتی که منتهی به ادعای تبیینها و ارزشداوریهای فراوان شد و آثاری
گس��ترده بر سلوک فردی و اجتماعی انس��انها در بسیاری از جوامع بشری بر جای نهاد
و به دلیل س��لوک انتقادی و نسبیتگرای این متفکران ،بشریت را هرچه بیشتر به سوی
پرتگاه نس��بیت نگرشی ،رفتاری و اخالقی راند و آشفتهبازاری بوجود آورد که دیگر هیچ
ابرمتفکری از میان دانش��مندان غربی ،توان بس��امان کردن حداقلی از هویت و س��لوک
انسانی را ندارد!
به همین دلیل اس��ت که در جهان معاصر ،برای تبیین هویت و چیس��تی انسان و جامعه
و تدوین منظومه ارزشهای مورد نیاز او ،بازگشت به منبع معرفت وحیانی اجتنابناپذیر
ش��ده است و جهان در قرن بیس��ت و یکم میالدی ،ناخودآگاه شاهد بازگشت انسانها و
جوامع به سوی تعالیم و آموزههای ادیان الهی و به ویژه دین اسالم خواهد بود؛ همان گونه
که طلیعه این بازگشت از هم اکنون آشکار است.
از آنجا که این حقیر روشهای معرفتی تک بُعدی و یکسویه را ناقص و ناکافی میدانم ،در
این مباحث کوشش نمودهام تبیینها و ارزشداوریهای برگرفته از متون دینی اسالم را
همگام با بررسیها و استداللهای عقالنی و استناد به دستآوردهای بررسیهای تجربی
پردازش و ارائه نمایم .لذا آنچه در مباحث فشرده کنونی فراهم آمده ،تالش برای برداشتن
گامهایی هرچند در جهت پاس��خ به سئوال و معمای انسان و جامعه و جدی گرفتن این 13
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سئوال همیشگی تاریخ تفکر بشری و جدیتر گرفتن ارائه پاسخ نظریهمند به آن است و
هم از این روست که رجوع و استناد مستمر به آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان دینی
ضرورت یافته است.
در سه دهه اخیر که جامعه اسالمی ایران دوران نوسازی اجتماعی و تمدنی خاص خود را
طی میکند و در تالطم مسیر پر فراز و نشیب جوامع کنونی ،عزم و اراده تمدنی خود را
در جهت نظریه پردازی ،تدوین و ارائه الگوی پیشرفت اسالمی ـ ایرانی سوق داده است،
در اولین و بنیادیترین گام فکری و نظریه پردازی ،بررس��ی مبانی و مؤلفههای انس��ان و
جامعه مطلوب به عنوان پایه و بنیان این الگو و قوام و انسجام دهنده آن ،نقشی بیبدیل
و اجتناب ناپذیر دارد.
در نهای��ت ،امی��دوارم مطالع��ه این مباحث مقب��ول طبع خوانندگان بصیر ق��رار گیرد و
راهی هرچند باریک به افقهای بلندتر و گس��تردهتر بگش��اید .با کمال تواضع ضعفها و
کاستیهای موجود در این مباحث را برعهده میگیرم و از نقدها و پیشنهادات خوانندگان
عزیز استقبال میکنم و خداوند را به سبب توفیق یافتن بر انجام وظیفه خود شکرگزارم.
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انسانشناسي ،سنگ بناي انديشه و رفتار اجتماعي
در علوم انس��انی و اجتماعی ،انسانشناسی بدون شك جايگاهی مهم و بنيادين دارد .هر
نظريهای انس��انی و اجتماعی كه به نوعی درباره انس��ان «انتخابگر» ،دست به تبيين و
توصيف میزند ،مبتنی بر مبادی و پيشفرضهايی انسانش��ناختی اس��ت و از رويكردی
خاص در ش��ناخت انس��ان و تلقی ويژه نسبت به ابعاد انس��ان ،بهره میبرد .حتی نظریه
جبرگراي��ی ني��ز ،اگرچه ابعاد وس��يع كنش و واكنش انس��ان را تنها به ي��ك بُعد يعنی
و«تابعيت ناخودآگاه» از عوامل بيرونی فرومیكاهد ،در عين حال نظريهای
«اثرپذي��ری»
ّ
همت آن است.
انسانشناختی است و تبيين و توصیف انسان ،وجهه اصلی ّ
تلقی انس��ان نس��بت به جامعه ،مبدأ ،معاد و مسير حيات و هرآنچه كه رابطهای مستقيم
با انتخابگری او برقرار میكند ،از تلقی انس��ان نس��بت به خویشتن خود آغاز میگردد و
چگونگی خودشناسی انسانها ،مسيری برای ديگرشناسی پديد آورده و رتبه و جايگاه هر
شناخت و علم انسانی و اجتماعی را رقم میزند 1.از اين رو ،همواره نزاع بر سر تلقی انسان

 -1در آیات قرآین و روایات متعدد ،بر جایگاه حموری «چگونگی شناخت انسان از خود» در نظام معرفت و دانش و بینش انسانها بسیار تأکید شده است:
ِند اهلل ُ
الناس اِنّا َخلقناکُم مِن ذَک ٍر َو اُنثی َو َجعلناکُم ُشعوبًا و ق َ
أتقیکم»؛ ای انسانها ،ما مشا را از یک مرد و یک زن آفریدمی و
أکرم ُکم ع َ
َبائل لِتعارفُوا ا ِّن َ
«یا أیُّها ُ
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از خود و مسير رشد و كمال خویش ،اولين و مهمترين نزاع در نظريههای انسانشناختی
و جامعهشناختی را تشكيل داده و میدهد.
در دوران قبل از رنس��انس مغرب زمين ،از آنجا كه انسانشناس��ی انعكاس مستقيمی از
انديشههای عقالنی يا دينی و يا هردو بود و شناخت ماهيت و ابعاد انسان مستقيماً تابعی
از اح��كام عقل��ی يا فهم آموزههای دينی و يا تركيبی از این دو را تش��كيل میداد ،تلقی
همس��و و فراگيری از ماهيت ،ابعاد و مختصات انس��ان وجود داشت ،اما با ورود به دوران
جديد و محور قرار گرفتن نگرش تجربی در گستره معرفت و دانش بشری ،مكاتب انسانی
و اجتماع��ی فراوان��ی پا به عرصه علم و انديش��ه گذاردند كه وجه مش��ترك همگی آنها،
ورود به معركه نزاع و چالش درباره تبيين انس��ان بوده اس��ت .در اين معركه جديد ،فهم
ماهيت ،ابعاد و ويژگيهای انسان ،هرگز تفسيری متقارب و همگون نيافته و انسانشناسی
تجربی ،به ش��دت در ورطه تفاسير ناهمگون و تناقضنما دست و پا زده است .اکنون اين
انسانشناس��ی ،در مقابل اين س��ئوال كه «انسان چيست و دارای چه ابعاد و ویژگیهایی
اس��ت؟» س��رگردان و حيران اس��ت و در تجربيات پیاپی در حال تغییرخود ،از كمترين
پاسخی كه «خودشناسی» انسان را بنمايد ،عاجز و درمانده شده است.
قرن بيس��تم ميالدی همگام با نوآوريها و دس��تآوردهای علمی و فنیاش و به موازات
پيش��رفتهای تجربی ش��گرف و به تبعیت از اين پيش��رفتها ،پياپی انسانشناسیهای
تجربی جديدی ارائه كرده است ،به طوری كه اين قرن را میتوان معركه وسيع نظريههای
مدعی تفسير و تبيين انسان و حيات بشری ناميد؛ معرکهای که جهان را به عرصه آزمون
ّ
و آوردگاه نظریههای متضاد از «سرمایه داری فردمحور» بلوک غرب تا «مالکیت جمعی»
سوسیالیسم تمام عیار بلوک شرق مبدل ساخت و دو جنگ جهانی و خانمان سوز را برای
بشریت به ارمغان آورد.
در نهايت ،امروزه انسان مدرن آماده چنان دگرديسی فكری و رفتاریای شده كه مفاهيم
بنيادين حيات انسانی خويش را به چالش میخواند؛ افراط در منفعت جويی و سودپرستی
را در مقابل مس��اوات طلبی و عدالت خواهی نهاده ،مفهوم منفعت را در لذت جويی آنی
متجلی كرده و عدالت و مس��اوات را مفاهيمی بیمقدار و مبهم و غير قابل تفس��ير عينی
ناميده است؛ مسؤوليت پذيری و تكليف را امری درجه دوم و بلكه درجه چندم قرار داده
مشا را ملتها و قبیلههای خمتلف قرار دادمی تا به شناخت یکدیگر نایل آیید .به درسیت که گرامیترین مشا ،پرهیزکارترین مشاست(حجرات .)13/پیامرب گرامی
نفسه فَقد َعرف ربَّه»؛ هر کس به شناخت «خود» نایل آید ،خدای خود را شناخته است؛ حباراالنوار ،جلد ،2ص.32
«من َع َ
اسالم(ص) فرمودَ :
رف َ
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و خود را در مس��ند دريافت حقوق فراوان ،قبل از پذيرش و تحمل هرگونه مس��ؤوليت و
تكليفی نشانده است .در نتيجه ،تكاليف را دائر مدار سعه و ضيق حقوق میسازد 1و عدالت
كمي میكند .در اين نگرش ،در همان حال كه انس��ان،
را تابع توس��عه و رش��د ما ّدي و ّ
«اصیل» و «خود بنیاد» ش��مرده میشود و برای وی «اصالتذاتی» ادعا میگردد ،مفهوم
واقعی انسان گم میشود و انسان در واقعيت خارجی ،به حيوانی مدرن فرو میكاهد.
اين همه ،همان نزاع تكراری بر س��ر اصل «ماهيت و ابعاد» انس��ان است كه ديگر بار در
صورت جديد و مدرن خود بازگش��ته است .بديهی است تا نزاع در سر چشمه حل نشود،
درباره توابع و نتايج نگرشهای مزبور سخن گفتن ،حاصلی در پی ندارد و گمان نرود كه
میتوان اين نزاع اصلی را به فراموش��ی سپرد و يا آن را نسبت به دیگر مباحث مطرح در
عرصه مطالعات انسان و جامعه ،فرعی جلوه داد.
از آنج��ا كه نوع نگرش بنيادی درباره «ماهيت و ابعاد» انس��ان ،سرنوش��ت انديش��هها و
دانشهای انسانی و اجتماعی را تعيين میكند ،اولين سئوال در مدخل ورود به اين علوم،
پرداختن به تبيين ماهيت انس��ان است و فرار از اين گام آغازين و بنيادين ،سرنوشتی به
جز ايجاد خأل و حفرههای بزرگ در اليههای بعدی انديشه و رفتار انسانی و اجتماعی رقم
نمیزند .متفكر علوم اجتماعی و انسانی ،حتی اگر به صراحت درباره ماهيت انسان بحث
نكند ،اما به طور ضمنی و پنهان ،اصول مفروض خود در اين زمينه را در درون نظرياتش
میريزد و آنها را ناخودآگاه ،در اليههای بنيادين نظريههای خويش قرار میدهد.
توجه به انسانشناسی نزد فالسفه يونان باستان ،بینياز از توضيح است .سقراط ،افالطون
و ارس��طو ،بدون ترديد بنيان گذاران انسانشناس��ی عقلی به شمار میآيند .اين هر سه،
درباره اين س��ئوال كه «ماهيت انسان وابعاد و ویژگیهای او چيست؟» ،به بحث پرداخته
و بخش اعظم آراء خود را به تش��ريح پاس��خ سئوال مزبور اختصاص دادهاند و از آن پس،
كنشهای انس��ان و س��ئواالت معطوف به جامعه و حكومت را ،مبتنی بر انسانشناس��ی
مفروض خود بررسی كرده و پاسخ گفتهاند.
ب��ا این که امروزه بس��یاری از متفكران اجتماعی غربی ،با تمرک��ز بر ابعاد عمل گرایانه و
کارکردی انس��ان ،بحث درباره ماهيت و چیستی انسان را بحثی بیثمر و بینتيجه تلقی
میكنند و از آن به سادگی میگذرند ،اما به واقع اضالع تمدن جديد غرب در آغاز اولين
 -1هبترین تصویر نزاع حقوق و تکالیف انسانها در دنیای غرب پس از رنسانس را میتوانید در جلد دوم کتاب تاریخ نظریات سیاسی اثر جرج ساباین با
ترمجه هباءالدین پازارگاد بیابید.
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حلقههای گسس��تن زنجير قرون وس��طا و پس از آن ،برپايه نگرشهای انسانشناس��انه
خاصی بناگرديد؛ نگرشهایی که اگرچه بیانگر آراء و اندیش��ههای متفاوت درباره انسان و
جامعهاند ،اما در نهایت ،به ریشهها و بنیانهای واحد رسیدند.
هنگامی كه هابز در قرن هفدهم ميالدی« ،وضعيت طبيعی هر انسانی» را« ،گرگ بودن
در برابر انس��انهای ديگر» تلقی نمود 1و هنگامی كه كمی بعد ،جان الك حيات طبيعی
انس��انها را« ،وضعيت صلح و حس��ن ّنيت» دانست 2و هنگامی كه هگل منطق و فلسفه
تض��اد و ديالكتيك را در تبيين انس��ان و جامعه بكار برد 3و هنگامی كه اس��توارت ميل
و بنتام ،آزادمحوری و ليبراليس��م فردی و اجتماعی را با تكيه بر فلس��فه س��ودجويی و
لذتطلبی نظريهمند كردند ،4همگی خواس��ته يا ناخواسته ،به برپا نمودن انسانشناسی
ويژه خود مبادرت ورزيدند .انديش��ه سياس��ی ماكياولی كه زمام��دار را در كاربرد قدرت،
مطلق ،آزاد و سزاوار میدانست 5و بكارگرفتن نظريه زيست شناسانه «تنازع بقاء» داروين
در تبيي��ن پديدههای انس��انی و اجتماعی كه انس��انها را به منازع��های تمام عيار برای
تضمين استمرار حيات خود فرامیخواند 6نيز ،هر دو بر پايه انسانشناسی غليظ و غيرقابل
انكاری اس��توار گرديدند كه به تدريج اصول پنهان و پش��ت پردهش��ان برمال شد و مورد
نقد و بررس��ی دانش��مندان و متفکران منص��ف قرار گرفت .معتقدان به انس��ان باوری و
ت انسان را تنها در اصالت
اومانیس��تهای)(Humanistsقرن بيستم ميالدی هم كه ماهي 
دادن به غرایز ،خواس��تهها و تمايالت انسان خالصه كردند ،در نهايت ماهيت «انسان ذاتاً
اصيل» مورد نظر خود را کاویدند و تبيين كردند و سر از نظریهمند کردن فلسفه «اصالت
فرد» و حقانیت کامل دادن به خواستها و تمایالت فردی درآوردند.
برخالف انسانشناس��یهای تك بعدی و محدود فالس��فه و متفك��ران اجتماعی قدیم و
جدی��د ،ادي��ان الهی و خصوصاً دين اس�لام را میتوان در يك تعبير كوتاه و رس��ا ،اديان
«انسانساز» ناميد 7.در كتب مقدس آسمانی و خصوصاً قرآن كريم ،توجه اصلی معطوف
 -1ساباین ،1351 ،جلد ،2ص.116
 -2پيشني ،ص.168
 -3پيشني،ص.250
 -4پيشني،ص.250
 -5ماکیاویل ،1374 ،ص. 59
 -6باربور ،1374 ،ص.116
 -7اين مطلب از آيات و روايات بسياری قابل استفاده است ،به طوری كه دعوی دين اسالم برای هدايت انسانها و ساخنت افراد و جوامع انساین ،امری واضح
تاب ت ِْبيانًا ل ُ
ني» ،و
ِك ِّل ش 
للمسلم َ
ی ٍء و ُه ً
«و نَ َّزلْنا َعل َْي َك ال ِْك َ
است و نياز به اقامه دليل نقلی خاص ندارد .برای منونه از آيات قرآن كرميَ :
دی َو َر ْح َم ًة َو بُ ْشری ُ
قرآن را بر تو (پيامرب) نازل منودمي تا تبيني كننده متامی امور و هدايت و رمحت و بشارت برای مسلمانان باشد (حنل)89/؛ و نيز در آيات (بقره 2/و 97و،)159
(آل عمران( ،)138/انعام( ،)157/اعراف( ،)52/قصص( ،)203/توبه( ،)33/يونس( ،)57/يوسف( ،)111/حنل( ،)64/منل( ،)102/منل( ،)77/قصص،)43/
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به معرفی ماهيت و ابعاد انسان و هدايت انتخاب گرانه اوست.
به عکس انديش��ههای انسانی و اجتماعی برآمده از مدرنیته غربی كه نگرش به «هويت»
انسان را صرفاً ايستاری كوتاه تلقی كرده و پس از انتخاب مفروضات خود در اين ايستار،
به س��رعت به بحث و بررس��ی تفصيلی درباره ابعاد فيزيكی و فيزيولوژيكی و ظواهر رفتار
انس��انی میپردازند ،متون مقدس و بهويژه قرآن كريم ،ايس��تاری نسبتاً طوالنی و كام ً
ال
عميق در تشريح ماهيت و ابعاد انسان ،قبل از بحث درباره ظواهر وجودی او دارند .همين
ايس��تار كوتاه علوم اجتماعی و انس��انی تجربی و ايس��تار عميق و طوالنی قرآن كريم در
تفسير و تبيين انسان است كه همزبانی علوم مزبور با آيات آسمانی را فاصلهدار میكند و
در مسائل متعددی به كلی از بين میبرد.
در نتيجه ،تفس��ير مقوالتی نظير رش��د ،هدايت ،كمال ،عدل ،آزادمنش��ی و نظاير آن كه
در آيات قرآن كريم از نگرش عميق به ماهيت و ابعاد انس��ان و كالبدشناس��ی جوانب آن
آغاز ش��ده و در نهايت به توضيح و تش��ريح نمونههای عينی نظير :موسی(ع) و هارون و
5
فرعون2؛ يوس��ف ،يعقوب ،فرزنداناو ،سلطان ،عزيز مصر و زليخا3؛ قوم عاد 4و قوم ثمود
و برپاكنندگان اولين تمدن طبيعتگرا میانجامد ،در علوم انس��انی و اجتماعی تجربی و
كمی و
م��درن ،مطالبی مربوط به دورانهای كهن و باس��تانی تلقی گرديده و با مفاهيم ّ
ساختاری دنيای جديد بيگانه شمرده میشوند.
نوع نگرش دين اسالم به انسان و ماهيت او ،به انسانشناسی فالسفه و متكلمان اسالمی
س��مت و سوی ويژهای بخشيده اس��ت .اين فرض فالســفه و متكلـمان مزبور كه انسان
دارای دو س��احت «روحانی» و «جس��مانی» اس��ت و در مس��ير دو حي��ات «دنيوی» و
«اخ��روی» همزمان با هم گام برمیدارد ،به وضوح متأثر از آموزههای دينیای اس��ت كه
از پش��توانه عقالنيت فلسفی اس��توار برخوردارند .اگرچه تحت تأثير مستقيم آموزههای
1
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(لقمان( ،)3/زمر( ،)23/جاثيه( ،)20/فتح( ،)28/صف ،)9/به هدايتگری و انسان سازی قرآن كرمي اشاره شده است .مهچننی ،در آيات (آل عمران،)4/
(مائده( ،)44/انعام( ،)154/اسراء( ،)2/غافر ،)54/تورات و اجنيل ـ البته اصیل و بدون حتریف ـ برای هدايت انسانهای قبل از اسالم معریف گرديده است.
الس َ
بيل اَِّما شا ِكرًا َو ا ِّما َكفُورًا»؛ ما انسان را به راه درست هدايت منودمي ،چه سپاسگزار باشد و راه درست را برگزيند و چه ناسپاس باشد و راه
« -1اِنَّا َه َديْ ُ
ناه َّ
خطا را برگزيند (انسان.)3/
 -2سوره قصص ،آيات  3ایل.48
 -3سوره يوسف ،آيات  4ایل.99
( -4توبه( ،)13/ابراهيم( ،)9/حج( ،)42/فصلت 13/و( ،)15فجر .)6/در قرآن كرمي در  23آيه از قوم عاد سخن به ميان آمده و در آيه  7سوره فجر ،اين قوم
َيف ف َ
ذات الْعِماد»؛ آيا نديدی كه پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار كرد؟ آنان كه
دارای متدن و دانش عمراین معریف شده است« :ألَم تَ َر ك َ
َعل َربُّك بِعا ٍد ا َِرم َ
دارای قصرها و باغهای استوار بودند؟! (فجر.)7/
( -5اعراف( ،)14/توبه( ،)70/فصلت 13/و .)17در قرآن كرمي در  25آيه از قوم مثود ياد شده و در آيه  9سوره فجر ،اين قوم دارای متدن و دانش عمراین معریف
ُصلَت،
خر بِالوادِ» ،و قوم مثود كساین بودند كه كوهها و صخرهها را به سرزمنيهای آباد تبديل منودند .در عني حال آيه  17سوره ف ِّ
ذين جابُوا ّ
«و ث َُمو ُد الَّ َ
شده استَ :
الص َ
حبوا ال َْعمی َعلی الْ ُهدی»؛ و اما قوم مثود را هدايت منودمي ،ویل آنان كوری را بر هدايت پسنديدند.
«و َّأما ث َُمو ُد ف َ
آنان را هدايتناپذير معریف كرده استَ :
َاستَ ُّ
َهدينا ُهم ف ْ
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اس�لامی ،متفكران اس�لامی قديم و جديد ،همواره ماهيت انسان را در پرتو رهنمودهای
قرآن كريم تبيين كرده و توضيح دادهاند؛ با اين همه ،اين انسانشناسی ،امروزه به دليل
مواجه شدن با علوم انسانی تجربی جديد ،با نواقص و كاستیهای فراوان روبرو شده است.
مهمترین علت بروز این امر ،توقف عموم متفکران اس�لامی در سطح تبيين مقوالت كلی
و ذهنی انسانشناسی و عدم توجه به اليههای بعدی در سطوح كاربردی و تبيين انسان
در چارچوبی منسجم ،نظريهمند و كارآمد است.
بهرغم كاستی مزبور ،نابخردی و بیاطالعی است اگر گمان كنيم كه تبيينها و رهيافتهای
متون مقدس و خصوصاً متون دينی اس�لام (قرآن کریم و روايات معتبر) درباره انس��ان،
صرفاً در حد مقوالت كلی و ذهنی باقی مانده و به عرصه اعمال و رفتار فردی و اجتماعی
انسان و صفوف عينی و خارجی انتخابگری وی نپرداختهاند .اگر دانشمندان اسالمی در
گذشته ،عمدتاً در حد مقوالت كلی و ذهنی درباره انسان ،از آيات قرآن و روايات پيشوايان
معصوم استفاده كردهاند و كمتر به تبیین و توصیف مقوالت عينی و خارجی رفتار انسان
پرداختهاند ،اين نگرش نه به دليل عدم وجود خط مس��تمر تبيين همه جانبه انس��ان در
متون وحيانی اس�لام از بطن هويت تا بروز نهاي��ی و خارجی رفتار اختيارمند او ،بلكه به
دليل س��اده و بسيط بودن حيات فردی و اجتماعی انسانها در دوران ماقبل مدرن و نيز
س��اده و بسيط بودن حيات جوامع اس�لامی تا همين فواصل كوتاه و اخير دوران معاصر
بوده كه موجب كلی و ساده شدن برداشتهای دانشمندان مزبور از قرآن كريم و روايات،
در موضوعات انسانی و اجتماعی زمان خود گرديده است.
نهايتاً ،هر قصوری نسبت به رویکرد قبلی دانشمندان اسالمی در زمينه عدم تبيين همه
جانبه انسانشناسی مورد نظر اسالم ثابت شود ،قصورهای گذشته ،بیتوجهی فراگير دانش
آموختگان جديد جوامع اسالمی نسبت به متون وحيانی اسالم (قرآن و روايات) در زمینه
تفس��ير و تبيين ماهيت و ابعاد انسان را توجيه نمیكند و دليلی بر اين كه انديشهورزان
علوم انس��انی و اجتماعی در جوامع اسالمی ،عموماً در ذيل و حاشيه نظريهپردازان علوم
انسانی غربی انديشهورزی كنند ،پديد نمیآورد.
ی نظير عالمه محمدحسین طباطبايی(ره) ،استاد شهید
در دوران معاصر ،متفكران اسالم 
مرتضی مطهری(ره) ،عالمه شهید محمدباقر صدر و استاد محمدتقی جعفری ،سرآغاز راه
انسانشناس��ی اسالمی را گش��ودند و با طرح آراء و انديشههای منسجم و همگون درباره 19
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انس��ان و جامعه بر مبنای آموزههای اسالمی ،امكان نظريهپردازی جامع درباره «ماهيت
و ابعاد انس��ان و جامعه» از ديدگاه اسالم را نشان دادند؛ راه و روشی كه امام خمينی(ره)
در اندیش��ه و عمل ،الگوی عينی آن بود و در افق جهان معاصر ،جامعه اس�لامی ایران را
به ظرفیت و ژرفایی رس��اند که آماده پی ریزی تمدن نوین اس�لامی خود گردد و الگوی
راهبردی کمال انسانی و اجتماعی را نظریهمند نماید و راه جدیدی در چشم انداز جوامع
بشری بگشاید.

20

رابطه متقابل انسان و جامعه مطلوب
بحث و بررسی درباره ماهيت و ابعاد «انسان مطلوب» ،بدون بحث درباره «جامعه انسانی
مطلوب» آغاز نمیش��ود و به سرانجام نمیرسد .از این رو ،به محض پرداختن به موضوع
انسان مطلوب ،صفحه بحث درباره نسبت فرد و جامعه و اتخاذ موضعی روشن در تبيين
رابطه اين دو ،بهناچار گش��وده میش��ود .بدين ترتيب قبل از بحث درباره ماهيت انسان
مطلوب ،طرح سئواالتی نظير« :آيا انسان مطلوب بدون جامعه انسانی مطلوب تحقق عينی
و خارج��ی میيابد؟»« ،آيا انس��ان مطلوب در جامعه نامطلوب امكان رش��د دارد؟»« ،آيا
جامعه مطلوب با تكيه بر انسانهای نامطلوب قابل تحقق است؟» و پاسخ به اين سئواالت،
الزامی به نظر میرسد.
بديهی اس��ت در بررس��ی رابطه فرد و جامعه ،رابطه يكایک افراد با فضای عمومی جامعه
كه برآيند اراده و خواس��ت جمعی افراد جامعه اس��ت ،مورد نظر و توجه قرار میگیرد ،و
بدين لحاظ افراد نادری كه در هر ش��رايط و وضعيت اجتماعی ،با خروج از مدار حركت
عمومی جامعه ،راه شخصی خود را جدا كرده و از روند جامعهپذيری عمومی فاصله گرفت ه
مد نظر نیس��تند؛ زی��را هويت اين گونه افراد بر پایه
و میگیرند ،در تبيين رابطه مذكور ّ
زندگی خارج از مدار اجتماعی معنا و مفهوم میيابد ،و كنشهايشان در قالب رفتارهای
وي��ژه نظي��ر زهد افراطی و اخالق انزواگرايانه و مكان و زمان گزينی بر خالف عا ّمه مردم،
امری فردی و بدون بازتابهای اجتماعی است .ناگفته نماند كه دين اسالم روی آوردن به
چنين فردگرايی زاهدانه و انزواطلبانهای را مطرود و محكوم دانسته و این روش زندگی را
1
مخالف با اراده تکوینی و تشریعی الهی تلقی کرده است.
أخ َر َج لِعِباد ِه َو َّ
 -1قرآن كرمي میفرمايد« :ق ْ
الط ِ
الر ْز ِق» ،بگو ای پيامرب ،چه كسی زينتها و روزیهای پسنديده را كه خداوند
ح َّر َم زينَ َة اللهّ الَّیت ْ
يبات م َ
ُل َم ْن َ
ِن ِّ
برای بندگانش آفريده حرام كرده است؟ (اعراف)32/؛ مهچنني در آيهای ديگر امر به تزيني مؤمنان جهت ورود در مساجد میكند« :يا بَین آ َد َم ُخذُوا زينَتَ ُك ْم ِع ْن َد
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در تبيين رابطه فرد و جامعه ،همواره سه نظريه عمده مطرح شدهاند:
نظري��ه نخس��ت فرد را اصیل میدان��د ،و جامعه را بازتابی اعتب��اری از تجمع افراد تلقی
میكند .بر مبنای اين نظريه ،هر فرد دارای هويت و روح مخصوص به خود است و پذيرای
ابعاد ذاتی و عرضی وسيعی است كه در جامعه به عنوان كليت َمجازی واحدی كه شامل
مجموع افراد اس��ت ،نمیتوان س��راغی از آنها گرفت .بنابراين ،میتوان انس��ان مطلوب را
تبيين نمود و روند رشد و کمال افراد انسان را بر اساس شاخصههای تبيين شده ترسيم
كرد ،و با س��اختن يكايك انسانها ،به ساختن جامعه انسانی به صورت غيرمستقيم و در
قالب برآيندی اعتباری همت گمارد ،اما نمیتوان ترسيم و تبيين جامعه انسانی مطلوب
عينيت
را مس��تقيماً و بدون گذار از فرد انسانی مطلوب ،در دستور پژوهش قرار داد و در ّ
حيات اجتماعی به سوی آن گام برداشت.
در اين نظريه ،محور هر نوع فراز و نشيب ،رشد و كمال و يا سقوط جامعه انسانی« ،فرد»
اس��ت و بحث درباره «جامعه اعتباری» را بايد به گونهای حقيقی به بحث درباره يكايك
«افراد» تحويل نمود؛ جامعه به خودی خود ،روح و هويت و ابعاد مستقلی ندارد و در روند
حركت انسانها نقشی استقاللی ايفا نمیكند و در تأثيری جبری و يك طرفه ،تنها يكايك
افرادند كه در تنظيم روابط بين خود و اعطاء موجوديت اعتباری به جامعه و ترسيم مسير
حركت آن ،نقش و تأثير مستقيم دارند.
نظريهای كه اصالت را به فرد میدهد و جامعه را بازتاب اعتباریِ تجمع افراد تلقی میكند،
هم در ميان دانش��مندان غربی و هم در ميان پارهای از دانش��مندان اس�لامی ،طرفداران
1
جدیای دارد.
صرف نظر از نقد تفصيلی اين نظريه ،الزامات و شرایط دنيای جديد و چگونگی شكلگيری
رفتار اجتماعی افراد در جوامع بش��ری کنونی ،به وضوح انواعی از تأثير مس��تقيم جامعه
بر ش��كلگيری هويت و شخصيت افراد را نشان میدهد .اين تأثير خصوصاً در زمينههای
فرهن��گ ،تعلیم و تربیت ،ش��غليابی ،تنظيم زندگی خانوادگی و تندبادهای سياس��ی ـ
اجتماعی قابل انكار نيست .در نتيجه ،نظريه مذكور از تبيين تأثير متقابل فرد و جامعه در
ك ِّ
ُل َم ْس ِجدٍ» ،ای فرزندان آدم ،برای حضور در هر مسجدی زينت خود را برگرييد (اعراف)31/؛ و در اين موضوع روايات بسياری وارد شده است ،برای منونه
رجوع كنيد :حممدبن یعقوب كليین ،كایف ،جلد ، 6ص ،438كتاب ال ّزی و التّجمل.
 -1برای منونه در ميان دانشمندان اسالمی :مصباح يزدی ،1368 ،ص 84؛ و در ميان دانشمندان غریب :كارل پوپر ،1364 ،ص .267-277مهچنني تأكيد بر
اصالت فرد را میتوان در انديشه بسياری از فالسفه اگزيستانسياليست مشاهده كرد؛ رجوع کنید :جرج ساباين ،تاريخ نظريات سياسی ،جلد ،2از آراء ميل و
بنتام به بعد.
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دنيای جديد عاجز میماند و راهی جز تكيه بر پيشفرضهای تحويلگرايانه و بازگرداندن
متكلّفان��ه همه بازتابهای اجتماع��ی به ابعاد و مختصات فردی ط��ی نمیكند .در نگاه
فيلس��وفانه به مسأله نيز ،ترسيم جامعه به عنوان بازتاب جبری برآيند افراد ،در شرايطی
كه به وضوح ابعاد اجتماعی و فرافردی به زندگی انسانها جهت میدهند و برآيند اختيار
افراد ،نتيجهای جمعی ورای اختيار افراد و بلكه مؤثر بر اختيار يكايك افراد جامعه را رقم
میزند ،تأكيد بر جبری يكطرفه و بدون دليل است.
نظريه دوم به عكس نظريه اول ،جامعه را محور و اصل قرار میدهد ،و همه تحوالت فردی
و اجتماع��ی را بازت��اب ابعاد و مختصات جامعه تلقی نم��وده و هر كنش و واكنش فردی
انس��انها را نيز به نوعی به ابعاد اجتماعی تحوي��ل میكند .در اين نظريه ،جامعه اصالت
دارد و مس��ير حيات انسانی تابع مسير جامعه اس��ت و فرد فرد انسانها جدای از هويت
اجتماعیشان ،در تعيين اين مسير نقش چندانی ندارند؛ برای هر فرد حداكثر میتوان در
محدوده ضمير و باطن ،هويتی مستقل تعريف كرد ،اما بروز اين ضمير نيز از تأثيرپذيری
اجتماعی مصون نيست و هنگامی كه باطن در عرصه جلوههای رفتار ظاهری بروز میکند،
تحت تأثير ابعاد اجتماعی قرار گرفته و در پرتو اين ابعاد تجلّی میكند.
قائالن به نظريه اصالت جامعه ،طيف وس��يعی را تشكيل میدهند؛ در يك طرف كسانی
قرار دارند كه فرد را فانی در جامعه میدانند و برای فرد هيچ هويت ذاتی و مستقلی ـ و
لو اندك ـ قائل نيس��تند و افراد را مهرههايی بیاراده در درون جامعه تلقی میكنند و در
افراطیترين حالت ،جامعه را در مقام خدايی مینشانند ،1و در طرف ديگر كسانی هستند
كه برای فرد در حيطه خاص و خلوت خود استقالل قائلاند ،اما فرد را در گردونه تحوالت
جمعی ،تابع اجتماع میدانند و به عكس تحويلگران امور اجتماعی به امور فردی و روان
ش��خصی ،بس��یاری از امور فردی را به امور اجتماعی و مختصات جامعه تحويل و تفسیر
2
میكنند.
در عين حال ،طيف مزبور اصوالً به اصالت تابعيت فرد نس��بت به جامعه معتقد اس��ت و
عمدهترين وجوه انس��انی نظير تعليم و تربيت ،فرهنگ و آداب و رس��وم ،چگونگی نظام
زندگی خانوادگی و نحوه تقس��يم كار را تابع ابعاد و مختصات جامعه میداند و فرد را در
موقعيت اجتماعی ،محو در روح و اراده و توان و فعليت جامعه انسانی تلقی میكند.

 -1دوركهامي ،1374 ،ص 24-36و ص.116
 -2راين ،1372 ،ص  174-175و.201-202
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بر اس��اس نظريه اصالت جامعه ،1سخن گفتن از «انسان مطلوب» ناصواب است و بايد به
جای آن از «جامعه انسانی مطلوب» پرسش كرد ،چرا كه انسان مطلوب همان مهره تابع
و تأثيرپذيری است كه جامعه مطلوب به آن شكل و جهت میدهد .اين نظريه معتقد است
كه از رهگذر ساختن جامعه ،افراد نيز ساخته خواهند شد.
ناگفته نماند كه جوهر اصلی تحوالت قرن بيستم میالدی و حرکت به سوی ايجاد جوامع
توسعه يافته و طرح مقوله رشد و توسعه ،عموماً يا با اعتقاد كامل به نظريه اصالت جامعه
و ساختن افراد در مسير ساختن جامعه به وقوع پيوسته و يا به نوعی تحت تأثير مستقیم
اين نظريه بوده است .به هرحال ،اين نظريه تأثيرپذيری فرد از جامعه را امری جبری تلقی
میكند و فرد را در تأثيرپذيری از ابعاد و مختصات اجتماعی مسلوب االختيار میداند ،و
اين تأثير را به اندازهای وسيع و پر دامنه میداند كه شكلگيری هويت فرد انسانی را تحت
تأثير كامل ابعاد مذكور تلقی میكند.
نظريه سوم ،برای هر انسانی دو هويت قائل است :يكی «هويت فردی» و ديگری «هويت
جمع��ی»؛ به گونهای كه اين دو هويت در قال��ب مركبی حقيقی نقش جزء و كل واقعی
را ايفا میكنند .هر انس��انی در عين دارا بودن مختصات فردی و استقاللی خود به عنوان
جزيی جدای از ديگر اجزای جامعه ،به صورت حقيقی عضو كلی به نام جامعه اس��ت كه
مختصات بسياری را بدين لحاظ واجد میشود .بدین ترتیب رابطه انسان و جامعه ،رابطه
ق ّوه و فعلّيت اس��ت؛ هر فرد انسان به صورت مس��تقل استعدادهای خود را دارد و هويت
استقاللی او مبتنی بر همين استعدادهاست ،ولی فعليت يافتن استعدادهای او مستقيماً
تحت تأثير جامعه ش��كل میگيرد .جامعه اس��ت كه به هر فردی زبان ،دانش ،فرهنگ و
بسياری از فعليتهای شخصيت جمعی را اعطا میكند و در عين ترسيم هويت استقاللی
ه��ر ف��رد به صورت «خو ِد فردی» ،هويت ديگری در قالب «خ��و ِد جمعی» برای او ايجاد
مینماي��د 2.از اين رو ،هنگام بحث از انس��ان مطلوب ،هم انس��ان مطل��وب به عنوان فرد
مستقل و مختصات فردیاش بايد مورد كاوش قرار گيرد و هم جامعه انسانی مطلوب به
عنوان مجموعه افراد با هويت جمعی بايد مورد بررسی و پژوهش واقع شود؛ گرچه به دليل
انسانی
تقدم جنبههای بالقوه و اس��تعدادی ،بحث از هويت و مختصات و ش��خصيت فرد
ِ
 -1دوركهامي ،1374 ،ص .129اين نظريه در فلسفه هگل و فلسفه اجتماعی ماركسيسم نيز به عنوان حمور حتوالت انساین تلقی شده است .برای بررسی تفصیلی
رجوع کنید :فروغی ،1344 ،جلد ،3ص. 60-63
 -2شهيد مطهری ،1368 ،ص.589
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مطلوب ،در رتبه مقدم بر بحث از هويت و مختصات و ش��خصيت جامعه انسانی مطلوب
قرار میگيرد .عالوه بر اين ،الزم است نوع تأثير گذاری فرد بر جامعه و تأثیر پذیری فرد
از جامعه و بالعكس بررس��ی ش��ود ،چرا كه در يك مركب حقيقی ،چگونگی وجود افراد
در تركي��ب كل و رابط��ه متقابل اجزاء و كل ،نقش مس��تقيم و تعيين كنندهای در روند
شكلگيری شخصيت و هويت هر دو دارد.
بر اساس اين نظريه ،نمیتوان فارغ از مالحظه جوانب اجتماعی ،به تبيين انسان مطلوب
ب��ه عنوان يك فرد مس��تقل و مج�� ّزا از ديگران پرداخت ،همچنان ك��ه نمیتوان جامعه
مطلوب را فارغ از مالحظه جوانب بالقوه و اس��تعدادی افراد بررس��ی و تعريف كرد ،بلكه
هر بررس��یای نس��بت به فرد بايد واريز مختصات اجتماعی به درون ش��خصيت افراد و
ش��كلگيری شخصيت افراد در پرتو ابعاد اجتماعی را در مركز توجه خود قرار دهد ،و به
صورت «دوگانه» و همزمان با هم به نظريهپردازی مبادرت نمايد.
ناگفته نماند كه هر سه نظريه ،فرد و جامعه را صرفاً به لحاظ «مختصات كيفی و هويتی
و شخصيتی» مورد توجه قرار دادهاند ،و در كاوشهای خود ابعادی را بررسی كردهاند كه
عوامل كنش و واكنش ارادی و عقالنی انسان را تشكيل میدهند؛ بديهی است كه چنين
كاوش��ی رابطه فرد انس��ان با جامعه انس��انی را از لحاظ فردی يا جمعی بودن فيزيكی و
جسمی در نظر ندارد ،و استقالل و «اصالت وجود فيزيكی و مادی فرد» و «اعتباری بودن
وجود فيزيكی و مادی جامعه» را پيشاپيش مفروض میداند.
در مورد سه نظريه مذكور ،اين اظهار نظر به سهولت قابل ارائه است كه با پيچيدگی ابعاد
حيات انس��انی ،هيچ دانش��مندی در جهان امروز نمیتواند دفاع معقولی از نظريه اول و
تحويل همه ابعاد اجتماعی انسان به ابعاد فردی او ارائه نمايد ،همچنان كه دفاع معقول از
نظريه دوم و تحويل همه ابعاد فردی به ابعاد اجتماعی نيز قابل ارائه نيست .در حقيقت،
زم��ان و تحوالت عينی آن ،نظريه اصالت فرد و تحويلپذيری تمام امور اجتماعی به امور
فردی و نظريه اصالت اجتماع و تحويلپذيری تمام امور فردی به امور اجتماعی را ،چه از
جنبه استداللی و چه از جنبه تجربی و عينی ابطال كرده و ناتوانی اين دو نظريه در تبيين
بسياری از جوانب فردی و اجتماعی انسان را به اثبات رسانده است.
در نتيجه ،نظريه س��وم و بررس��ی و تكميل آن اهميتی درخور و جايگاهی ويژه میيابد.
 24نظري��ه مركب بودن فرد و جامعه ،به لحاظ تأكيد بر عنصر «پيوس��تگی» اين دو با هم و
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ضرورت در نظر گرفتن همزمان هر دو ،از اشكال مهم تأثیرپذیری جبری و یکسویه جامعه
تابعيت جبری افراد نس��بت به جامعه (نظريه دوم) مصون میماند،
از افراد (نظريه اول) و ّ
و تواناي��ی لحاظ كردن جنبههای اختيارمند انس��ان و جامع��ه و فرآيند اختياری تأثير و
تأثر اين دو بر يكديگر را دارد؛ اگرچه پس از ش��كلگيری مختصات فردی و اجتماعی به
وسيله افراد و جمعهای انسانی ،فرآيند شكلگيری نتايج ،مسير و روندی خود به خود و
در تعاملی پیوس��ته و متقابل پيدا میكند .بنابراين در اين نظريه ،مسأله پيوستگی ابعاد
فردی و اجتماعی و بررس��ی ميزان اين پيوس��تگی در زمينههای مختلف اهميت میيابد
و جس��تجو برای يافتن نظريهای كه بتواند ابعاد اختياری فردی و اجتماعی را با مالحظه
درجه پيوس��تگی آنها با يكديگر تبيين كند ،س��نگ بنای پژوهش درباره انسان و جامعه
مطلوب میشود.
مركب فرد و جامعه ؛سه درجه از پيوستگي
با مفروض گرفتن ماهيت تركيبی فرد وجامعه ،اين س��ئوال مطرح میش��ود كه آيا درجه
پيوس��تگی ابعاد فردی و اجتماعی انس��انها ،در تمام موارد و مصاديق اين مر ّكب به يك
اندازه اس��ت؟ و آيا در همه جوامع انسانی ،داد و ستد بين مختصات فردی و اجتماعی به
يك صورت و در يك اندازه متقارب تحقق میيابد؟ يا این که چنين نيست و جوامع انسانی
به لحاظ درجه پيوستگی اين مركب (فرد و جامعه) متفاوتند .در صورت دوم ،الزم میآيد
طبقهبندی دقیق و واقعبينانهای نسبت به درجه پيوستگی مذكور ارائه شود و انواع جوامع
انسانی از اين حيث طبقهبندی گردند.
همچنان كه در نگاه ابتدايی به نظر میآيد ،میتوان با تحليل مصاديق فراوان نش��ان داد
كه درجه پيوستگی فرد و جامعه ،در تمام جوامع بشری يكسان نيست و جوامع انسانی از
اين جهت حداقل در سه درجه قابل طبقهبندیاند .برای سهولت بيشتر در عناوين بحث،
با مالحظه درجه پيوستگی جوامع انسانی در سه اندازة :كم ،متوسط و زياد ،سه درجه از
پيوس��تگی مزبور را با عناوين« :جوامع انضمامی»« ،جوامع تأليفی» و «جوامع تركيبی»،
طبقهبندی و نامگذاری مینمايم.
اگر عرصههای حيات انسانی ـ چه حيات فردی و چه حيات اجتماعی ـ را به چند عرصه
كالن و عمده تقسيم كنيم ،به نظر میرسد كه تقسیم این عرصهها به شش عرصه كالن25 :
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اقتصاد ،سياس��ت ،فرهنگ و تعليم و تربيت ،امنيت و دفاع ،حقوق ،و خانواده ،قابل قبول
موجه باش��د .بحث دربارة درجه پيوس��تگی جوامع انسانی ،در حقيقت بررسی كيفيت
و ّ
روابط درون عرصهای و ميان عرصهای فرد و جامعه است و طبقهبندی سه گانه فوق الذكر
درباره جوامع انسانی نيز ،به لحاظ همين روابط درون و ميان عرصهای فرد و جامعه انجام
گرفته است.
در جوامع انضمامی ،درجه پيوستگی فرد و جامعه در اندازه حداقل مورد نياز حيات فردی
و اجتماعی قرار میگيرد و در نتيجه دو ويژگی مهم برای اين جوامع رقم میزند:
نخس��ت اين كه در این جوامع روابط ميان عرصهای به صورت پيوس��ته و س��ازمان يافته
وجود ندارد ،مث ً
ال حكومتها عوض میش��وند ب��دون این که اقتصاد دچار تحول چندانی
شود؛ مختصات فردی سياسی بر عرصه سياست تأثيرات وسيع و شگرف میگذارند بدون
این که مختصات فردی اقتصادی بر عرصه سياست تأثيرگذار شوند؛ عرصه تعليم و تربيت
راه خ��ود را م��یرود و مختصات ف��ردی و اجتماعی خود را رقم میزن��د بدون این که از
عرصههای ديگر چندان اثرپذير باش��د؛ عرصه امني��ت و دفاع نيز نيروی دفاعی ممكن و
يا حداقلی از نيروی س��ازمانی خود را ش��كل میدهد بدون این که از سياس��ت يا اقتصاد
به گونهای جدی تأثيرپذير باش��د .اگرچه همواره میتوان پارهای تأثيرات حساب نشده و
ناگهانی برخی از عرصهها بر عرصههای ديگر را در تمامی جوامع انس��انی نش��ان داد ،اما
نكته مهم و اصلی در روابط ميان عرصهای جوامع انضمامی ،پيوسته و سازمان يافته نبودن
تأثيرات عرصهها بر يكديگر است.
دوم اي��ن كه در این جوامع روابط درون عرصهای ،هدفمندی كالن و فراگير ندارند؛ مث ً
ال
روابط فردی و اجتماعی در عرصه اقتصاد به سوی يك اقتصاد كالن و هدفمند سوق داده
نمیش��وند و نظام اقتصادی فراگيری را ش��كل نمیدهند و به همين صورت ،عرصههای
كالن سياست ،تعليم و تربيت ،امنيت و دفاع ،حقوق و خانواده پديد نمیآيد .عموم جوامع
قبل از رنسانس علمی مغرب زمین و نيز جوامع عقب مانده و توسعه نيافته بعد از رنسانس
را میتوان در دسته «جوامع انضمامی» طبقهبندی نمود.
تعريف انسان مطلوب و جامعه انسانی مطلوب در چنين جوامعی ،ناظر به درجه پيوستگی
كم و تأثيرات متقابل فرد و جامعه در حد نسبتاً پايين است .در اين جوامع ،مث ً
ال مختصات
 26اخالقی و تربيت فردی يكايك انسانها ترسيم میشود و از سوی ديگر  ،اخالق جمعی نيز
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تدوين میگردد و حداقلی از روابط بين اين دو نيز مورد بررسی قرار میگيرد ،فارغ از اين
كه وضعيت فرد و جامعه مطلوب در دیگر عرصههای اجتماعی نظیر اقتصاد و سياست و
غيره چگونه است .در نهايت ،حداكثر عنايتی كه به عرصههای ديگر بشود ،توجه و توصيه
و موعظهای است و بس ،اما ضرورتی برای تبيين كيفيت تأثير و تأثرات «ميان عرصهای»
احساس نمیشود .از اين رو ،تعريف انسان و جامعه انسانی مطلوب در «جوامع انضمامی»
كار مش��كلی نيس��ت ،بلكه با مالحظه مختصات مثبت و وجوه تكاملی انسان و جامعه در
هريك از عرصههای مذكور به صورت جداگانه ،اين امر بدست میآيد.
بديهی است نتايج چنين كاوشی به صورت مجموعه نظريات جداگانه و با عناوينی نظير
اخالق فردی و اخالق اجتماعی ،سياس��ت فردی و سياس��ت اجتماع��ی ،اقتصاد فردی و
اقتصاد اجتماعی ،آن هم به صورت بررسی هر مسأله به جای خود و جدای از ديگر مسائل،
و نه به صورت هدفمندی كالن و فراگير ،قابل ارائه اس��ت .پر واضح است كه برای دنيای
كنونی و در جوامع توس��عه يافته و در حال توسعه امروز جهان و خصوصاً جامعه اسالمی
ايران امروزین ،چنين روش��ی در تصوير انس��ان مطلوب و جامعه انسانی مطلوب كارآيی
ندارد و جوامعی كه به درجه پيوستگی و پيچيدگی بااليی دست پيدا كردهاند ،نمیتوانند
از توصيههای محدود درون عرصهای ـ بدون توجه به جوانب ميان عرصهای و فرآيند كالن
تمامی عرصهها ـ بهرهای ببرند.
بگذريم از این که برخی با محكوم كردن حركت جوامع انسانی به سوی پيوستگی هرچه
بيش��تر و كوش��ش در بازگرداندن جوامع اسالمی به «جوامع انضمامی» و عقب مانده و با
تحسين دوران قديم و محكوم نمودن دوران جديد ،میكوشند روش قديمی بررسیهای
درون عرصهای محدود را زنده كنند و با همان روش به بررس��ی مس��ائل پيچيده جديد
بپردازند 1.اين روش جدای از محدوديتهای نظریاش ،در دوران كنونی به هيچ روی كارآ
نيست و مورد انتقاد شديد بنيانگذار جمهوری اسالمی امام خمينی (ره) نيز واقع گرديد،
به طوری كه ايشان در بررسی مسائل اجتماعی ،مجتهدان و فقهاء را از درافتادن به وادی
2
اين خطای مهلك پرهيز دادند.
در جوامع تأليفی ،همچون جوامع انضمامی ،روابط پيوسته و سازمان يافته ميان عرصهای
وجود ندارد و اگرچه جوامع تأليفی ش��اهد تأثيرات ناخودآگاه و ناگهانی بيش��تری ميان
 -1دفتر جمامع مقدمایت فرهنگستان علوم اسالمی ،اجتهاد ترجيحی و خترجيی ،ص41-42؛ فقه سنیت و نظام سازی ،ص. 6-303
 -2صحيفه نور ،جلد ،21ص.34-35
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عرصههای مذكور نس��بت به جوام��ع انضمامیاند ،اما اين تأثيرات به صورت پيوس��تگی
كالن عرصهها با يكديگر نمايان نمیشود .در اين جوامع نيز همواره مشاهده میشود كه
عرصههایی نظیر اقتصاد یا سياست مسیر خاص خود را طی میکنند و همين طور ديگر
عرصهها ،و تصويری منسجم و همگن از تأثير و تأثر عرصهها بر يكديگر وجود ندارد.
تفاوت عمده جوامع تأليفی نس��بت به جوامع انضمامی اين اس��ت كه در جوامع تأليفی،
عرصههای مذكور در درون خود سازوكاری فراگير با هدفمندی كالن دارند و روابط درون
عرصهای ،نه در اندازه حداقل ،بلكه در اندازه وس��يع و س��ريع جريان دارد و مجموع اين
روابط در هرعرصه ،به س��وی مس��يری فراگير و كالن شكل میگيرد .روابط اقتصادی ،به
س��وی شبكههای معينی از سازوكارهای مؤثر در اقتصاد سازمان میيابد؛ روابط سياسی،
مسيری نسبتاً گسترده و متنوع و پيچيده پيدا میكند؛ روابط خانوادگی به سوی نمونهها
و تيپهای متنوع س��وق داده میش��ود و همچنين ديگر عرصهها ،روابط درون عرصهای
وسيع و كالنی را پذيرا میشوند .به همين دليل ،در جوامع تأليفی ،آشفتگی جوانب فردی
و اجتماعی انس��انها افزايش زيادی نس��بت به جوامع انضمامی نشان میدهد ،چرا كه از
يك س��و تأثيرات ناگهانی و غيرمترقبه ميان عرصهای افزايش میيابد و از س��وی ديگر،
اي��ن تأثيرات در قالب ي��ك الگوی كالن و تركيب كننده تمامی عرصهها جای نمیگيرد.
در نتيجه ،افزايش مقدار و س��رعت روابط ناگهانی مي��ان عرصهای ،موجب هرج و مرج و
آشفتگی كيفی كالن اجتماعی میشود ،در همان حال كه در هر عرصه اجتماعی ،روابط
درون عرصهای ،ممكن اس��ت از انسجام و نظم ّكمی بااليی برخوردار باشد.در عين حال،
قابل انكار نيس��ت كه كالن ش��دن روابط درون عرصهای در جوامع تأليفی ،عالوه بر علل
و عوام��ل درون عرصهای ،از روند تأثيرات ناگهانی و فراوان عرصههای مختلف بر يكديگر
نیز متأثر میشود ،اما نكته مهم اين است كه تأثيرات ميان عرصهای مزبور ،عموماً حساب
نشده و ناگهانیاند و مسير منسجم و پيوستهای ندارند.
در جهان امروز ،بس��ياری از كشورهای توس��عه يافته و در حال توسعه را میتوان در اين
دسته از جوامع طبقهبندی كرد .به نظر میرسد هنوز هيچ كشوری در جهان به آن سطح
از روابط ميان عرصهای نرس��يده كه بتواند برنامهای جامع ،كالن ،فراگير و ترکیب کننده
همه عرصهها و روابط ميان عرصهای و درون عرصهای ارائه نمايد ،تا چه رس��د به اين كه
 28چنين برنامهای را در عمل پياده كند.
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در همين جوامع مدرن و توسعه يافته جهان کنونی ،به وضوح مشاهده میكنيم كه اقتصاد
راه خود را میرود و به س��وی الگوی كالن «س��رمايهداری مسلط بر جامعه جهتگيری»
میكند ،در حالی كه تربيت و رشد اخالقی و فرهنگی در وادی «فردگرایی محض» و «تکثر
مهلک» در جريان اس��ت و در حقيقت به عكس رش��د اقتصادی ،در مسير افول و سقوط
گام بر میدارد 1و اين واريختگی و تشتت در الگوی كالن و تركيب كننده تمامی عرصهها،
در ش��رايط و وضعيت اجتماعیای خود را نش��ان داده و میدهد كه جوامع مدرن ،از نظم
كمی بسيار بااليی در درون هريك از عرصههای اجتماعی خود بهرهمندند.
ساختاری و ّ
در جوامع تاليفی ،تعريف انسان مطلوب و جامعه انسانی مطلوب ،اگر دست نيافتنی نباشد
بدون شك بسيار دشوار خواهد بود .در اين جوامع ،هر عرصهاجتماعی برای خود ،انسان
و جامعه مطلوب خود را تصوير میكند؛ در اقتصاد ،انس��ان و جامعه س��ودجو و ثروتمند
تصوير میگردد؛ در سياس��ت ،انسان و جامعه س��لطه جو و قدرت طلب ترسيم میشود؛
در تعليم و تربيت ،انسان و جامعه لذت جو و مر ّفه تبيين میشود؛ و در نهايت ،هنگامی
ك��ه اين تعاري��ف متفاوت و متعدد در كنار هم قرار میگيرند و نظام اجتماعی مورد نظر
با تأليف و پیوس��تن عرصهها به يكديگر ش��كل میگيرد ،صورت كريه و نامطلوب خود را
نشان میدهد .در اينجاست كه مشاهده میشود تعريف انسان مطلوب اقتصادی با انسان
مطلوب سياس��ی و هر دو با انس��ان مطلوب فرهنگی و هر سه با ديگر تعاريف ،قابل جمع
نيستند و در نتيجه ،انسان و جامعه مطلوب در درون هر عرصه نيز ،تعريف و تبيين واقعی
و پيوس��ته نمیيابند و هرج و مرج ميان عرصهای ،به مفاهيم درون عرصهای نيز س��رايت
میكند ،به طوری كه رس��يدن به تعريف روش��نی از انسان و جامعه مطلوب در درون هر
عرصه نيز بسيار دشوار میشود.
به همين دليل اس��ت كه در جوامع تأليفی ،مبانی و پيشفرضهای فلس��فی انس��انی و
اجتماعی و انديش��ههای مدافع هويت و اصالت فردی و اجتماعی انسان ،در پشت غبار و
مه غليظی از شعارها و الفاظ پر طمطراق باقی میمانند و در واقعيت برنامهريزی اجتماعی
كمتري��ن تحقق و عينيتی پي��دا نمیكنند .چگونه میتوان صداقت دعاوی اومانيس��م و
اگزيستانسياليسم و حتی اصالت فرد انسانی را پذيرفت و در مقام نظريهپردازی برای مبانی
انس��انی و اجتماعی ،هزاران بار بر مقام و ارزش یکایک افراد انس��ان تأكيد نمود ،در حالی

 -1اين نكته مهواره مورد تأكيد امام مخيین(ره) بوده است؛ رجوع كنید :صحيفه نور ،جلد ،11ص .183مهچنني ،برای حتليل وضعيت فرهنگی و اخالقی غرب و
به ويژه آمريكا ،رجوع کنید :روژه كان ،1363 ،چهره عريان آمريكا.
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كه اقتصاد همين اومانيس��م و اصالت فرد ،ميلياردها انس��ان را به سوی فقر و تهی دستی
میراند و سياستش ميليونها انسان را قربانی جنگها و كودتاها و توطئههای قدرتبازان
میكند و حقوقش گريبان جوامع ناتوان را میگيرد و امنيت و دفاعش در خدمت ويرانی
و س��ركوب و س��لطه قرار میگيرد و تعليم و تربيتش انسان را از هويت واقعی خود تهی
میكند و خانوادهاش در موج مهلك فمينيسم و هموسكسولها غرق میشود؟!
جای بس��ی تأس��ف اس��ت كه علوم انس��انی و اجتماعی تجربی جدید ،ن��ه تنها تأليفی
بودن عرصههای حيات انس��انی را پذيرفتهاند ،1بلكه خود در اين مس��ير گام برداش��ته و
نظريهپردازی كردهاند .بديهی اس��ت حاصل و پیآمد چني��ن رویکردی ،همين وضعيت
موجود علوم انسانی و اجتماعی تجربی است كه به صورت كلكسيونی از نظريههای بريده
از هم در اقتصاد و سياس��ت و ديگر موضوع��ات درآمده و هيچ الگوی فراگير و جامعی را
نمیپذيرد؛ و از همه جالبتر این که نظریهپردازان و روشسازان اين علوم ،دیگر متفکران
را نيز به نگرش و روش تأليفی خود فرامیخوانند و با عبث دانستن نگرشها و روشهای
تركيبی ،فالسفه را به پديدارشناسی جزيی و واگذاردن فلسفه تركيبی و دانشمندان علوم
اجتماعی را به مهندسی اجتماعی جزء به جزء و چشم پوشیدن از نظریه پردازی كالن و
2
فراگير برای تمامی عرصهها دعوت میكنند.
براساس نگرش تلفيقی و الگوی جوامع تأليفی ،تعريف انسان و جامعه مطلوب به صورت
جامع و فراگير برای تمامی عرصههای حيات انس��انی ،امكانپذير نخواهد بود و هر تالش
و كوشش��ی در اين جهت ،به ل ّفاظی و بازی با اس��امی و تبديل و تحويل نامها به يكديگر
خواهد انجاميد؛ آنچه الزم و مفيد اس��ت ،ترس��يم روابط انسان و جامعه در هر عرصه ،به
صورت جداگانه و به مقدار منفعت و حاجت است ،فارغ از این که هويت و ماهيتی فراگير
3
برای انسان و جامعه قابل تصوير باشد يا نباشد.
بیجهت نيس��ت كه بسياری از نظريهپردازان علوم اجتماعی مدرن ،الفاظی نظير فطرت،
عدال��ت ،فضائل انس��انی و اجتماعی را در تمام تعريفهای ممك��ن آن مبهم و غير قابل
استفاده میدانند و چنين تعاريفی را به اتوپيا و ناكجا آبادهای ذهنی حواله میدهند 4.در
جوامع تركيبی:
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 -2پوپر ،1364 ،ص  51-54و.355-356
 -3پوپر ،1364 ،ص.661
 -4پيشني.
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اوالً ،روابط درون عرصهای به صورت پيوسته و منسجم و در جهت هدفمندی كالن تعريف
و ترسيم میشوند؛
ثانياً ،مجموع عرصهها ،تأثير و تأثر و روابطی پيوسته و منسجم میيابند و در نهايت الگوی
كالن و فراگير همه عرصهها را شكل میدهند.
در نتيجه ،مبانی و پيشفرضهای فلس��فی انس��انی و اجتماعی ،هم بنيان الگوی فراگير
مذك��ور ق��رار میگيرند و هم زير س��اخت تعريف و ترس��يم الگوی هر ي��ك از عرصهها
میشوند .همچنين روابط درون عرصهای نيز ،با توجه به آن مبانی و پيشفرضها تبيين
و تنظيم میگردند و همواره انسجام و پيوستگی درون و برون عرصهای مورد توجه و نظر
برنامهريزان قرار میگيرد.
تعريف انس��ان و جامعه مطلوب در جوامع تركيبی كار ساده و آسانی نيست و قبل از هر
چیز ،نیازمند بهره گیری از روش��مندی «جامع نگر» و رویکرد «ترکیبگرا»ست .در اين
تعريف« ،هويت و ابعاد و مختصات فرد انس��انی» در عرصههای مختلف ،همگام و ناظر بر
يكديگر به صورت يك مجموعه منس��جم درمیآيند و «هويت و ابعاد و مختصات جامعه
انس��انی» نيز به صورت يك مجموعه پيوسته ـ كه افراد با مجموعه مختصات خود اجزاء
آنند ـ شكل میگيرند .نكته مهم و قابل توجه اين است كه محقق بايد به وسعت و فراوانی
اين ابعاد و مختصات توجه داشته باشد و با تكيه بر مدلهای كوچك و تقليل گرا ،اقدام به
منحصر كردن اين ابعاد به چند عنصر محدود ننمايد و نيز مراحل متعدد رشد و تكامل و
بهرهمندی فرد و جامعه انسانی از ابعاد و مختصات مذكور را در حد مقدور شناسايی نمايد.
میتوان ادعا نمود كه جوامع انسانی ،دوران جوامع انضمامی و تأليفی را با توصيف انسان
و جامع��ه مطلوب هر يك و تالش جدی برای رس��يدن به آن تجرب��ه كرده و نمونههای
متعددی از آن را پش��ت سرگذاردهاند ،اما هنوز هيچ جامعهای كام ً
ال آماده ورود به دوران
جوامع تركيبی نش��ده اس��ت .از اين رو ،ضروری است در آغاز اين راه خطير و با مالحظه
موقعيت و جايگاه جامعه اس�لامی ايران و جايگاهی كه دين اس�لام در جهان پيدا كرده
اس��ت ،دانشمندان و نظريهپردازان اسالمی ضمن بهرهگيری از تمامی ظرفيتهای فكری
و فرصتهای موجود در جهان و خصوصاً دنيای اسالم ،اجازه ندهند كه چنين مسئوليت
مهمی به س��طح ترجمه و كپیبرداری از الگوهای تأليف��ی علوم اجتماعی تجربی جديد
تنزل يابد و با ترغيب انديش��هورزان حوزوی و دانش��گاهی ب��ه پژوهشهای تركيبنگر و 31
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نظریهپردازی مبتنی بر روش ترکیبی ،راه رس��يدن به الگوی ترکیبی پیشرفت اسالمی ـ
ایرانی جامعه امروزین ایران را باز كنند.
در سالهای آغازين هزاره سوم ميالدی ،به وضوح مشاهده میشود كه بسياری از جوامع،
به اس��تقبال پيوس��تگیهای درون عرصهای و برون عرصهای و فرآيندهای كالن و جامع
اجتماع��ی ش��تافتهاند ،به طوری كه كمتر تصميمگیری اقتصادیای اس��ت كه آثار همه
جانبه نداش��ته باش��د و كمتر تصميم سياسیای اس��ت كه در عرصههای مختلف بازتاب
وسيع و عميق نداشته باشد و يا كمترين تغيير جهت در عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت،
بر عرصههای ديگر تأثير قاطع نگذارد .بنابراين ،بس��یار بجاس��ت جامعه اس�لامی ما ،در
بناگذاردن اولين بنيانهای رشد و تعالی و پیشرفت خود پس از پيروزی انقالب اسالمی،
انسان و جامعه مطلوب خود را با نگرشی تركيبی و همه جانبه تعريف كند و از درافتادن
ی فكری و تلفيق و تأليف نظريات بريده از هم پرهيز نمايد.
به مقاطعهكاریها 
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نظريههاي انسان و جامعه مطلوب
در بررس��ی نظريههای انس��ان و جامعه مطلوب ،يك روش میتواند بررس��ی جداگانه هر
نظريه از نظريههای معروف دانشمندان و نقد و بررسی تفصيلی هريك باشد؛ چنين روشی
از حوصله اين نوشتار خارج است ،عالوه بر این که تحليلی منسجم از مجموعه نظريههای
مطرح ش��ده بدست نمیدهد .با توجه به اين كه برآيند نظريههای دانشمندان در فضای
تفكر و فرهنگ اسالم و غرب ،دو الگو و مسير جداگانه را برای انسان و جامعه رقم میزند،
به رغم تمايل نادری از دانش��مندان غربی به انسانشناس��ی اس�لامی و نيز تمايل برخی
متفكران مس��لمان به انسانشناسی غربی ،میتوان تصويری فراگير از انسان و جامعه در
دو فرهنگ و تفكر اسالم و غرب به صورت جداگانه ارائه نمود و نقاط عمده و وجوه اصلی
افتراق این دو را برشمرد .در اين تصوير نه يك اندیشه و نظريه خاص ،بلكه رویکرد غالب و
برآيند مجموع آراء دانشمندان در دو فرهنگ اسالم و غرب ،مورد نظر و توجه است كه در
نهايت الگوی عملی حيات فردی و اجتماعی دو دنيای اسالم و غرب را بازگو میكند .اين
تصوير را در چهار زمينه« :ماهيت انسان»« ،ماهيت جامعه»« ،ابعاد و مختصات انسان» و
«ابعاد و مختصات جامعه» مورد بررسی قرار میدهيم.
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ماهيت انسان
در نظريه رايج و غالب غربيان ،جوهره و ماهيت انسان« ،استعدادها و غرائز مادی» اوست و
همين استعدادها و غرائز است كه مدار كنش و واكنش و انتخابگری انسان قرار میگيرد
و مس��ير حيات هر فرد انس��انی را ترس��يم میكند .چنين ماهيتی ،اميال و خواستههای
بسياری را به دنبال میآورد كه نه تنها مهار و یا طرد برخی از آنها ضروری تلقی نمیشود
بلكه پذيرفتن هر ميل و خواس��تهای در جای خود و ميدان بازكردن برای پاس��خ و ارضاء
آن قابل بررسی است .در اين نگرش ،استعدادها و غرائز و خواستههای مادی انسان اصل
میشود و بنيان فلسفی «اصالت فرد» شكل میگيرد 1و عقالنيت و تجربه ،دو ابزاری تلقی
میش��وند كه خادم اصالت فردند و راه را برای رسيدن یکایک افراد انسان به خواستهها و
امي��ال خود باز میكنند؛ نتيجه اين روند ،به طور طبيعی ،چيزی غير از «آزادی محوری
مطلق» نبوده و نيست.
در قرون اخیر ،انسانشناسیهای اومانيستی ،اگزيستانسياليستی ،ماترياليستی ،لیبرالیستی
و غالب انسانشناسیهای تئوريزه شده در انديشه دانشمندان غرب ،عموماً جوهره فرديت
و اصالت خواستههای فردی را به عنوان ماهيت انسان پذيرفتهاند و تقريرهای متفاوت از
آن ،تغييری در اصل مس��ئله ايجاد نمیكند .همچنين« ،گذار تدريجی» به سوی هرچه
غليظتر ش��دن «اصالت فرد» در عرصههای واقعی رفتار انس��ان غربی و بازشدن تدريجی
و گام ب��ه گام ـ ن��ه هجوم يكباره به آنها ـ دريچههای ورود به دنيای متنوع غرائز و اميال
دنيوی در طول سه قرن نوزایی حيات جوامع غربی ،صرفاً جنبه تاريخی و جريان شناسانه
دارد و تأثيری بر اصل مسئله نگذاشته و نمیگذارد.
از اصال��ت ف��رد توماس هابز2ـ در قرن هفدهم میالدی ـ ه��م منطقاً بايد حقانيت تمام
تمايالت دنيوی انس��ان را اس��تنتاج كرد و اگر از هابز تا کارل پوپر ـ در دهههای پایانی
قرن بیس��تم ـ س��ه قرن طی شده است تا اصالت فرد با پش��ت سر گذاردن عرصههای
گوناگون ،به اخالقیترين عرصه حيات انس��انی يعنی رفتار جنس��ی انس��ان رس��يده و
امروزه هر گونه رفتار جنس��ی را به هر صورت و در هر زمان و در ميان هر دو انس��انی،
توجيه فلس��فی و روانی و اجتماعی میكند و میكوش��د آن را به صورت بنيانی انسانی
در منشورهای بين المللی بگنجاند ،صرفاً نشان دهنده اين است كه تحقق كامل اصالت

 -1پوپر ،1364 ،ص.227
 -2ساباين ،1351 ،جلد ،2ص .115-117
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فرد در روند واقعی حيات جوامع غربی ،نيازمند زمانی طوالنی بوده اس��ت ،اما دعوی و
نگرش فلسفی و انسانشناختی اصالت فرد ـ كه همان مساوی دانستن ماهيت و جوهره
انس��ان با اس��تعدادها و غرائز دنيوی اوست ـ  ،در طول اين زمان گسترده ،همواره ثابت
و پا بر جا بوده و هست.
در نظريه رايج دانش��مندان اس�لامی ،ماهيت انس��ان همان «هس��ته باطنی» اوست كه
«فطرت» ناميده میش��ود و نقش اصلی و محوری در تنظيم حيات انس��انی و بكارگيری
قوای عقالنی و تجربی و اس��تمداد از كالم وحيانی ايفا میكند 1.فطرت به عنوان جوهره
انسان ،اصول ارزشهای انسانی را به صورت ثابت و پايدار در طول زمانها حفظ میكند
و با وس��عت همه جانبهاش ،دغدغه و مخاطره انس��ان نس��بت به جوانب شناخته شده و
ناش��ناخته ،دنيوی و اخروی ،محدود و نامحدود حيات��ش را همواره زنده نگاه میدارد .با
مالحظه هر دو جنبه حیات مادی و معنوی انسان ،مجموعه صفات پايدار :حقيقتجويی،
عدالتطلبی ،کمالجویی ،جمالخواهی ،زيبايیدوس��تی ،پيش��رفتخواهی ،پرس��تش،
نيايش ،عش��ق متعالی و فضائل برجس��ته اخالقی ،ابعاد اصلی فطرت انس��ان را تشكيل
میدهند 2.در نتيجه ،حركت و تغيير جوانب حيات انسانی بر محور تعميق و توسعه همه
ابعاد مذكور همراه و متناس��ب با هم ،موافق فطرت صحيح محس��وب میگردد و محدود
كردن اين ابعاد به جوانب مادی حيات انسانی و نيز برجسته كردن برخی ابعاد حیات این
جهانی و واگذاردن برخی ديگر ،مخالف با فطرت و نادرست به شمار میآيد.
ق��رآن كريم ب��ر ماهيت «فطرت محور» انس��انها تأكيد نموده و با الف��اظ ديگری نظير
«حنيف» ـ نهاد پاک ـ و «صبغه الهی» ـ رنگ خدایی ـ نيز ،هويت الهی و فطری انسان
را معرفی كرده اس��ت 3.همچنين جوهر ارادی و تصميمگيرنده در درون جسم انسانی را،
«روح» دميده شده از جانب خداوند در كالبد انسانی ناميده است 4.در متون دينی اسالم ـ
قرآن و روايات ـ  ،به تفصيل درباره فطرت و ابعاد و جوانب آن سخن گفته شده و معرفی
5
كام ً
ال گويايی از آن ارائه گرديده است.
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در نگرش اسالم« ،فطرت» گویاترین معرف هويت ژرف و ذوابعا د انسان است و بدون نفی
و انكار غرائز و خواس��تههای انس��انی ،تعادل و سازگاری غرائز با امور طبيعی و فراطبيعی
انسان را مطرح میكند .در اين نگرش ،عقالنيت و تجربه همواره بايد ياور و معاضد فطرت
باش��ند ،به گونهای كه بتوانند مس��یر حركت و تحول جوانب حي��ات فردی و اجتماعی
انسانها را در قالب تكامل و توسعهای «فطرت مدار» شكل دهند و راه يكسونگری ـ چه
مادی نگری و چه معنوی نگری صرف ـ را ببندند.
ماهيت انسان در نگرش رايج دانشمندان غرب« ،غريزه محور» و در نگرش رايج دانشمندان
اسالمی« ،فطرت محور» است .در رویکرد قرون اخير غربیان ،انسان غربی هر چه بيشتر با
طبيعت گره خورده ،راه را برای تعامل و دادوستد غرايز خود با طبيعت بازتر كرده است.
اما در دوران هفت قرن درخشش تمدن اسالمی ،به رغم گسترش جوانب مختلف حيات
جوامع اس�لامی ،هرگز افراط گری در برجس��ته كردن جوانب غريزی و واگذاردن ديگر
1
عرصههای حيات انسانی مشاهده نمیشود.
اصالت فرد ،نمیتواند از «تكامل انسان» سخن بگويد ،چرا كه مقوالتی نظير رشد و توسعه
را تنها در حد افزايش تعامل و دادوستد غرايز انسانی با طبيعت میتواند تعريف كند .در
اين تعريف ،انس��ان توسعه يافته ،صرفاً به انسان سودجو ،انسان منتفع ،انسان بهرهمند از
مواهب طبيعی و انسان ارضاء كننده خواستهها و اميال غریزی خود قابل تفسيراست و اگر
جوانب ديگری نظير توسعه سياسی ،فرهنگی ،حقوقی و نظاير آن مطرح میشود ،همه در
جهت باز كردن مسير برای ارضاء و بهرهوری دنيوی است.
بدين ترتيب ،از نظر اسالم ،انسان توسعه يافته همان انسانی است كه بر محور انسانيت و
اصول فطرت تكامل میيابد و با ياری جستن از منابع عقل و وحی و تجربه و حتی شهود
باطنی ،راه تعميق و گسترش اصول ،آموزهها و ارزشهای الهی و انسانی را در عرصههای
متنوع و گوناگون حيات خود باز میكند.
ماهيت جامعه
جامعه به عنوان ِّ
كل مركب از افراد ،هويت و ماهيتی متناس��ب با افراد كس��ب مینمايد.
ص��رف نظر از مختصات زمانی و جغرافيايی فرد فرد انس��انها ،ماهيت و هويت ش��ايع و
 -1حكيمی ،1356 ،ص.2-29
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همگانی افراد ،در فرآيندی پيچيده در اجتماع انسانی به هم گره میخورد و ماهيت جامعه
انسانی را شكل میدهد 1.از اين رو ،هر تبيينی از ماهيت انسان مستقيماً در تبيين ماهيت
جامعه تأثير میگذارد و ماهيت جامعه را متناس��ب و متناظر با ماهيت تبيين شده برای
افراد ،به تصوير میكشد.
ماهيت «غريزهمحوری» انسان در ديدگاه رايج دانشمندان غربی ،نتيجهاش شكلگيری
جامعهای با هويت و ماهيت «سودجويی» است2؛ جامعهای كه در آن انسانها به طبيعت
حال خود ،به دنبال برآوردن نيازهای غريزی بیوقفه گام میزنند و برای ارضاء نيازهای
خود از كس��ب هيچ فرصتی فروگذار نيس��تند .اين تالش دائمی ،انس��انها را به مصاف
تنازع بر س��ر کسب فرصتها و امکانات ارضاء غرايز و بلكه تنازع در اصل حيات انسانی
میكش��اند و برای جامعه ،هويتی همراه با کش��اکش و نزاع دائمی انسانها بر سر ارضاء
غرائز و مس��ير كلی حيات فردی و اجتماعیش��ان رقم میزند .در اين ديدگاه ،ماهيت
جامعه «س��ودمحوری» اس��ت و بنيان سودجويی اس��ت كه تمامی وجوه و عرصههای
حي��ات اجتماعی را میس��ازد .بدين ترتيب« ،س��ود» در مفهوم غري��زی و مادیاش و
نه در مفهومی جامع كه با رش��د و كمال مرادف گردد ،3روح تركيب جمعی انس��انها
در قال��ب جامعه را تش��كيل میدهد و درآمد ،بهره ،نفع ،مص��رف و هزينه ،اصلیترين
مقوالت اجتماعی میش��ود و همان گونه كه انس��ان در مس��یر فرآیند كنش و واكنش
غريزی با طبيعت« ،خودبسنده» تلقی میشود ،جامعه نيز با ماهيت سود جويانهاش ،در
دادوستدی پيچيده ميان غرائز انسانی و تزاحم ارادهها و تملك و بهرهجويی از طبيعت،
مس��يری «خودبس��نده» میيابد و در نهايت ،به عنوان منشأ مشروعیت تمامی امور ،در
مقام خدايی جای داده میشود.
در جامعه س��ودمحور ،تمامی نهادهای اجتماعی ،در نهايت تفسير و توجيهی سودمندانه
و س��ودجويانه از خود به دست میدهند و ارزش و مقام و موقعيت خود را در پرتو ميزان
كارآمدی مبتنی بر فلسفه سودمحوری ،كسب میكنند .چنين جامعهای خود را از رهبر
هداي��ت كننده بینياز میبيند و تمامی تمايالت قانونی ش��ده مبتنی بر رأی اكثريت را،
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 -1شهيد مطهری ،1369 ،ص.26
 -2آرنت ،1363 ،ص .303-307وی بر حقانيت فلسفه سودجويی تأكيد میكند .مهچنني نگرش فالسفه اجتماعی غرب به سودحموری و اصالت دادن به
خواستهها ،متایالت و غرايز انساین ،از زمان استوارت ميل و بنتام ـ به عنوان پيشگامان ليرباليسم ـ به بعد ،در جلد دوم تاریخ نظریات سیاسی تألیف جرج
ساباین به خویب توضيح داده شده است.
 -3ابن سينا(1285 ،هـ ق) ،جلد دوم ،ص.91
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منطقی ،صحيح ،حق و در نهايت ارزش مطلق قلمداد میكند.
در مقاب��ل ،آنچ��ه مفروض صريح قرآن كريم اس��ت و از حد نظريه پردازی دانش��مندان
اس�لامی فراتر رفته و به اجماع اس�لامی راه يافته ،برآمدن جامع��های «هدايتطلب» و
«عدالتخواه» از تجمع انسانهای «فطرتمحور» است .قرآن كريم پس از تأكيد بر فطرت
فردفرد انسانها ،غرض از ارسال پيامبران و خصوصاً آخرين پيامبر الهی را ايجاد جامعهای
بهپادارن��ده قس��ط و عدل ،متع��ادل و هدايت طلب معرفی میكن��د و هدايت و مدیریت
2
اجتماعی حول محور امامت و رهبری عادالنه را بارها و بارها مورد تأكيد قرار میدهد.
در نگرش اسالمی ،از آنجا كه هر فرد بايد به سوی توسعه جنبههای فطری خود بيش از
هر امر ديگری گام بردارد ،هويت و ماهيت جامعه اسالمی بر مبنای دو عنصر «هدايت» و
«عدالت» شكل میگيرد و همين دو عنصر است كه روح اصلی جامعه اسالمی را میسازد
و رفتار اجتماعی انسانها را سامان میدهد .اين هدايت و تعادل ،به ابعاد فطری انسانها
ميدان رش��د و عمل میدهد و با جلوگيری از بروز تنشها و نزاعهای منفعتجویانه و به
جان هم افتادن انس��انها و گرگ يكديگر ش��دن ،همگان را به سوی محور وحدت بخش
الهی و رعايت موازين دينی فرامیخواند و در عين حال سهم غريزه و کششهای طبیعی
مادی را در كنشها و واكنشهای فردی و اجتماعی ،مورد توجه قرار داده و پاسخ معقول
و ارضاء منطقی و متعادل آنها را وظيفه جامعه میداند.
جامعه اس�لامی با هويت و ماهيت «هدايتطل��ب» و «عدالتخواه» خود ،در عرصههای
ششگانه« :3اقتصاد»« ،سياست»« ،فرهنگ و تعليم و تربيت»« ،امنيت و دفاع»« ،حقوق
فردی و اجتماعی» و «خانواده» ،بايد الگوهای الزم برای هر عرصه را متناسب با نيازهای
متغير زمانی و جغرافيايی هر یک از جوامع بش��ری ،از درون تعالیم و آموزههای وحیانی
جستجو کند و در هر عرصه ،تفسير الزم از «هدايت و عدالت» را در قالب الگوهایی روزآمد
و کارآ بیابد .ارائه چنين الگوهايی در نظريه و رفتار ،ارائه پاس��خ درخور به مقتضیات روح
1

 -1هلد ،1367 ،ص 382و  397و .438
َد ا َْر َسلنا ُر ُسلنا بَالْبَِّي ِ
ِس ِط» ،مهانا پيامربان را با نشانههای روشن فرستادمي و با ايشان كتاب و ميزان
« -2لَق ْ
تاب َو ال َ
ْميزان لِيَق َ
نات َو اَنْ َزلْنا َم َع ُه ُم ال ِْك َ
ُوم َّالن ُ
اس بِالْق ْ
فروفرستادمي تا مردم قيام به قسط و عدل كنند (حديد .)25/در قرآن كرمي در آيات متعددی امر به قسط شده است( :حجرات( ،)9/مائده 8/و( ،)42نساء،)135/
هدون باَمرنا» ،و
«و َجعلنا ُهم اَئم ًة يَ ُ
(انعام( ،)152/اعراف( ،)29/الرمحن .)9/مهچنني پيامربان را رهربان هدايت كننده جامعه براساس اوامر اهلی معریف كرده استَ :
پيامربان را رهربان جامعه خود قرار دادمي تا مردم را به وسيله اوامر ما به راه راست هدايت كنند (انبياء .)73/و نيز هدايت كنندگان به راه حق را مستحق پريوی
َيف ُ
هدی اِ ّ
مون» ،آيا كسی كه مردم را به سوی حق هدايت میكند ،سزاوار
ال اَن يُهدی فَما ُلكم ك َ
دانسته است« :أفَمن يَهدی اِیل ال ِّ
َحق أن يَُّتبع اََّمن اليَ ّ
َحق ا ُّ
حتك َ
پريوی است يا كسی كه هدايت منیشود مگر راه هدايت را به وی نشان دهند؟ پس مشا را چه میشود ،چگونه حكم میكنيد؟!ِ
 -3تقسيم عرصههای اجتماعی به عرصههای ششگانه ،تقسيمی اقتراحی و پيشنهادی از طرف مؤلف است كه جای بررسی و تكميل دارد .میتوان گونههای
ديگری از تقسيم را نيز ارائه كرد ویل در هنايت ،هر تقسيم از عرصههای اجتماعی الزم است عموم عرصهها را پوشش دهد.
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جامعه اسالمی و لوازم هويتی و ماهيتی آن است.
ابعاد و مختصات انسان
با توجه به تفسيری كه از ماهيت و هويت انسان در انديشه رايج دانشمندان غرب و اسالم
آورده ش��د ،میتوان فهرستی از مختصات انس��ان در اين دو آوردگاه انديشه و رفتار ارائه
نمود .اين فهرست ،در نظريه و عمل ،به وضوح متأثر از «غريزهمحوری» انسان در تفسير
غربی و «فطرتمحوری» انسان در تفسير اسالمی آن است:
 .1انسان در مفهوم غربیاش ،تك بُعدی است و توجهی افراطی به برآيند قوای جسمانی
و غريزی خود دارد و اگر به س��وی عرصهه��ای فراغريزی نيز گامهايی برمیدارد ،همواره
تابعی از غريزهمحوری در آن عرصهها میس��ازد .در مقابل ،انسان در مفهوم اسالمیاش،
چندبُعدی اس��ت و میكوش��د در كنار توجه به امور مادی و اين جهانی ،ارزش و اهميت
1
امور متعالی و قدسی را پاس داشته و از آن غافل نشود.
 .2انس��ان در مفهوم غربیاش ،لذت جوست؛ لذت جويیای كه تنها تفسيرش بهرهمندی
نهايتاً جس��مانی است .اين لذت جويی مادی ،حتی لذایذ و بهرهمندیهای معنوی منتج
از كنشه��ای مادی را از ياد میبرد و به تدريج به حذف آنها مبادرت میورزد .در مقابل،
انسان در مفهوم اسالمیاش ،میكوشد تمامی كنشهای خود را در پرتو لذتهای متعالی
تفس��ير كند 2و با دست يافتن به چنين لذتهايی ،حتی لذتهای مادی را هم صبغهای
3
برين و قدسی ببخشد و انسان را از حصار تنگ ماده به درآورد.
 .3انس��ان در مفهوم غربیاش ،طالب نفع و بهره مادی است و هر گونه توسعه در جوانب
زندگی خود را ،در قالب توس��عه جوانب مادی طلب میكند .اين انسان نمونههای اعلی و
برجسته خود را در افراد نافع و بهرهمند از امكانات و رفاه مادی میبيند 4.در مقابل ،انسان
در مفهوم اسالمیاش ،طالب رشد و كمال است و نمونه اعلی و برجسته خود را« ،انسان
كامل» میداند.
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 -1شهید مطهری ،1367 ،ص.38
 -2ابن سينا(1285 ،هـ ق) ،االشارات و التنبيهات ،جلد دوم ،ص « :87اللّذ ُة َهی ٌ
ِك ك ٌ
ادراك َو ٌ
عند الُمدر ِ
ري» ،لذت مهانا ادراك و رسیدن
صول ما ُهو َ
َمال َو َخ ٌ
نيل ل ُِو ُ
به چيزی است كه نزد ادراك كننده ،كمال و خري به مشار میآيد.
 -3در قرآن كرمي رفتارهای انساین صحيح و مقبول ،چه رفتارها و لذتهای دنيوی و مادی و چه رفتارها و لذتهای معنوی و اخروی ،با عنوان «عمل صاحل»
ياد شده است و مكررًا اميان و عمل صاحل به صورت دو امر الزم و ملزوم هم ذكر گرديده است .مهچنني در آيات متعدد مردم امر به عمل صاحل گرديدهاند:
«اِ ْع َملُوا صالِحًا» (مؤمنون( ،)51/سبا.)11/
 -4گالربايت ،1371 ،ص.47-48
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 .4انس��ان در مفه��وم غربیاش ،مفهوم «زندگی» را در «مص��رف» مواهب مادی خالصه
کمیت و کیفیت
میكند و آنچ��ه جهتگیری اصلی اراده و اختيار وی را تعیین میکندّ ،
مصرف است .در مقابل ،انسان در مفهوم اسالمیاش ،زندگی را گذاری دنيوی برای رسيدن
به جهان آخرت تلقی میكند و بهترين تلقی بخردانه از مصرف را ،مصرف برای بهره مندی
1
توأمان مادی و معنوی و گام برداشتن در راه كمال میداند.
 .5انس��ان در مفهوم غربیاش« ،س�لامت» را «توازن مادی»« ،كمال» را «انسجام قوی و
متوازن مادی»« ،رشد» را «افزايش بهرهمندی مادی» و «سعادت» را «رسيدن به باالترين
حد بهرهمندی مادی» تعريف میكند .در مقابل ،انسان در مفهوم اسالمیاش« ،سالمت»
را «توازن دنيوی و اخروی»« ،كمال» را «رش��د پيوس��ته دنيوی در مسير حيات جاودانه
اخ��روی»« ،رش��د» را «افزايش بهرهمندی دنيوی و اخ��روی در جهت حیات اخروی» و
«س��عادت» را «رسيدن به بهترین ش��رایط بهرهمندی دنيوی و اخروی در جهت حیات
اخروی» تعريف میكند.
ابعاد و مختصات جامعه
تفسيری كه از ماهيت و هويت جامعه در انديشه رايج غرب و اسالم ارائه شد نيز ،ما را
به فهرس��تی از ابعاد و مختصات جامعه در اين دو نگرش رهنمون میسازد .اين فهرست
در نظري��ه و عم��ل ،به وضوح متأثر از بنیان «س��ودمحوری» جامعه در تفس��ير غربی و
«هدايتطلبی» و «عدالتخواهی» جامعه در تفسير اسالمی آن است:
 .1جامعه در تفس��ير اسالمیاش ،آرمانگرا و هدفمند اس��ت و به آرمانهاي بزرگ الهی
و قدس��ی و معنوی و فرام��ادی اعتقاد میورزد و همواره در راه رس��يدن به اين آرمانها
مجاهدت میكند .در اين جامعه« ،هدايت» همانا :حركت كردن به سوی تحقق آرمانها؛
عمل کردن به فرامين الهی برای رسيدن به گوهر هستی؛ همواره گام برداشتن به سوی
منزل نهايی؛ و ش��رايط را برای گام زدن همه انس��انها در اين مس��ير ـ البته با اختيار و
2
انتخاب خود ـ فراهم کردن ،است.
 -1به مهني دليل در روايات متعدد ،مصرف مسرفانه مذموم و مصرف قناعتگرانه و مهدردی با ديگران و انفاق به نیازمندان ،بسيار مهم و نيكو دانسته شده
الد َارْي ِن
است .مصرف قناعتگرانه از ديدگاه اسالم ،مصریف هوشيارانه نسبت به دنيا و آخرت است و به فرموده حضرت صادق(ع)« :ل َْو َحل َ
ِف الْقان ُِع بِتَ َمُّل ِك ه َعلَی َّ
َص َّدقَ ُه اللهَُّ َع َّز َو َج َّل بِذل َ
ِك» ،اگر شخص قناعتگر سوگند خبورد كه هبره مندی دنيا و آخرت هر دو را دارد ،به حتقيق خداوند ع ّز ّ
وجل سوگند وی را تصديق
لَ
خواهد فرمود؛ مصباح الشريعة ،ص.435
ُوموا للِِهّ قانِتنيَ» ،در راه خداوند با توجه و حضور كامل بپاخيزيد
 -2از نظر قرآن باالترين آرمانها ،حركت و قيام در راه خدا و اجرای فرامني اهلی است« :ق ُ
ُل اِنَّما ا ُ
(بقره« ،)238/ق ْ
َعظ ُك ْم ب ِ
تقوموا للِِهّ َم ْثین َو فُرادی» ،بگو ای پيامرب ،من مشا مردم را به يك امر فرامیخوامن ،این که در راه خدا به صورت فردی
ِواح َد ٍة ْ
أن ُ
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در مقابل ،جامعه در تفس��ير غربیاش ،معطوف به خود اس��ت و باالتر از «منفعت خود»
هدف��ی را در نظر ندارد .در اين نگرش ،س��خن از آرمانهای قدس��ی گفتن ،حواله دادن
انس��انها به ناكجا آباد است .در نتيجه ،اگر آرمانی برایش قابل تصور باشد ،همين اهداف
مادیای اس��ت ك��ه در قالب هدف گذاریه��ای كوتاه مدت و یا حداکث��ر میان مدت و
جزءبهجزء قابل بررس��ی اس��ت1؛ و آن آرمانهای دوردس��تی را كه بايد نسلهای متوالی
همواره برای تحققش مجاهدت كنند ،نه واقعيتپذير تلقی میکند و نه مفهومی روش��ن
برای آن قائل است ،چرا كه حيات اجتماعی را در همين داد و ستد سودو منافع فردی و
جمعی خالصه میکند.
 .2جامعه در تفس��ير اسالمیاش ،گذاری جامع و كلگرايانه دارد .در اين گذار ،بايد ابعاد
وسيعی مورد توجه قرار گرفته و روح واحدی در تمامی ابعاد آن دميده شود .در هر عرصه،
همواره تعادل و حق جويی و به سوی «حقيقت آشكار شده» گام زدن ،به عنوان رهيافتی
كلی و فراگير بايد مورد نظر باش��د .از اين رو ،در جامعه مطلوب اسالمی ،رویکرد حرکت
يك س��ويه و يكه تازانه در عرصههايی خاص ،و ميدان را برای اقش��ار و طبقاتی از جامعه
گش��ودن و برای اقش��ار و طبقاتی ديگر بس��تن و يا برخی از بخشها و عرصههای حیات
2
اجتماعی را به امان خود رها كردن ،جايی ندارد.
در مقابل ،جامعه در تفس��ير غربیاش ،جزءگراس��ت و هر صنف و جمع و گروه از جامعه
را مجموع��های میداند كه ميدان رقابت و چيره ش��دن بر جمعه��ا و گروههای ديگر ،در
برابرش گش��وده اس��ت .اين جامعه ،گام زدن به س��وی حقيقت و تالش برای رسیدن به
عدالت را ابهامگويی به حساب میآورد و گشودن ميدان «رقابت حذف کننده» را يكی از
مهمترين ابعاد جامعه مطلوب قلمداد میكند .لذا پيش��نهاد نخبگان جامعهپردازی غرب،
التزام به «مهندسی اجتماعی جزءبهجزء» است كه با مردود شمردن گذار اجتماعی جامع
و هم��ه جانبه ،میكوش��د با تكيه بر عنصر رقابت ،هر عرص��ه و بخش خاص از جامعه را
كمی و برنامهريزی كند .مهندسی اجتماعی جزءبهجزء ،اين سؤال بنيادين
سياستگذاری ّ
را ك��ه فرآیندهای جداگانه در هر بخش اجتماعی ،در نهايت چگونه به هم گره میخورد
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و مجعی بپاخيزيد (سبأ.)46/
 -1پوپر ،1364 ،ص 51و.362
پرمدعا و طلب كارند و حاكم اسالمی را
 -2در عهدنامه معروف امام علی(ع) به مالك اشتر ،حضرت علی(ع) مالك را از اعتماد به گروهی خاص كه مهواره ّ
ُم اهللُ اهللُ
در سخیتها تنها میگذارند ،پرهيز میدهد و او را به توجه جامع به مهه امور فرا میخواند و خصوصًا نسبت به طبقه ضعيف جامعه سفارش میكند« :ث َّ
فِی َّ
ذين الحي َل َة لَُه ْم  ،» ...خدای را! خدای را! در مورد قشر پايني و كساين كه راه چارهای در پيش رو ندارند؛ هنج البالغه فيض االسالم،
ِن الَّ َ
السفْلی م َ
الطبَ َق ِة ُّ
نامه  ،53ص.988
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و به يك فرآیند فراگير اجتماعی و «كالن راهبرد» میرسد ،جدی تلقی نمیكند و پاسخ
سطحی و ظاهرگرايانه اين سؤال را در نهادهای ديوانساالر و رسمی نظير نهادهای تلفيق
1
كننده دولتی ،جستجو میكند.
 .3جامعه در تفس��ير اس�لامیاش ،در جستجوی شاخصههای رشد و كمال است و مسير
حركت خود را به س��وی تكامل اجتماعی همه جانب��ه ،هدف گيری میكند .اين تكامل،
در پرتو آموزههای فطری و دينی ش��اخصگذاری میشود و با تكيه بر آن ،مراحل رشد و
كمال جمعها و بخشهای مختلف جامعه و در نهايت ،مراحل رشد كل جامعه طبقهبندی
میگردد .در طبقه بندی مزبور ،همگام با تواناييهای مادی و استعدادهای مديريتی اين
جهانی ،ارزشهای فطری و دينی نقشی بسيار مهم و بلكه در اولويت اول ايفا میكنند ،به
گونهای كه همه افراد جامعه ،از متدينترين و متخصصترين و مديرترين افراد تا كساني
كه واجد كمترين بهره از خصوصيات اثباتی مذكورند ،دارای ارزش و کرامت درخور خود
2
هستند.
جامعه اس�لامی با خصلت كمالخواهی و رش��دطلبیاش ،میكوشد در زندگی اجتماعی
خود ،س��هم ماديت و معنويت و دنيا و آخرت را به نحو متعادل ادا نمايد و ش��اخصههای
رش��د مادی را به پای شاخصههای رشد معنوی و بالعكس قربانی ننمايد .در اين نگرش،
مقوالت اجتماعیای چون سود ،نفع ،لذت و مصلحت اجتماعی ،همواره مفهومی دوبُعدی
میيابند و تفسيرهای يك بُعدی و مادیگرای صرف را برنمیتابند.
در مقابل ،جامعه در تفسیر غربیاش ،تكامل اجتماعی را به توسعه مادی تبديل مینمايد و
آن چنان در تفسیر مفهوم سود و مصلحت اجتماعی ،راه افراط در ما ّديت را میپيمايد كه
غيركمی و غيرفيزيكی و غيرمادی رشد و كمال اجتماعی ،تلقی قابل فهم خود را
جوانب
ّ
3
از دست میدهند .در اين نگرش ،هر سود و مصلحت اجتماعی ،زمانی قابل دفاع خواهد
بود كه پيامد و نتيجه آن ،ميزان معينی از بهرهمندی مادی باش��د؛ بهرهمندیای كه در
كف دست بهرهوران قابل لمس و در مقابل چشم ناظران قابل عرضه باشد .به همين دليل،
كمی و فيزيكی ،نهايیترين مصالح
در جامعه غربی مطلوب ،بهره و س��ود نقد و فوری و ّ
اجتماعی را تعیین میکند .همين فرق بسيار مهم بين جامعه اسالمی و جامعه غربی است
 -1پوپر ،1364 ،ص 51؛ و نيز :جان كنت گالربايت ،1371 ،ص.129
 -2شهید مطهری ،1363 ،ص 74و.108
 -3رنه گنون ،1361 ،فصلهای 4و.10
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ك��ه منفعت و مصلحت اجتماعی را در اولی دچ��ار دقتها و ظرافتها و محدوديتهايی
میكند كه دومی هرگز به درك آن نائل نمیآيد و در نمونههای عينی و خارجی ،موجب
اعجاب كشورهای غربی از عزم راسخ جامعه اسالمی ايران در ناديده گرفتن منافع و مصالح
آن��ی و م��ادیاش و قربانی كردن اين منافع به پای منافع و مصالح جامع و نهايی خود و
بشریت میگردد.
در جامعه اس�لامی ،تكامل اجتماعی تكاملی جامع و فطرت محور و ديانت مدار اس��ت و
چنين جامعهای رويكردهای عرفزدگی و س��كوالرمحوری را نمیپذيرد ،مگر این که در
كمیگرايانه از مصلحت و منفعت اجتماعی
عمل و واقعيت اقدام ،تفاس��ير صرفاً مادی و ّ
بر تفاسير جامعنگر ـ مادی و معنوینگر ـ غلبه كند و زمام حركت اجتماعی را به دست
1
گيرد كه در آن صورت چنين جامعهای اسالمی نخواهد بود.
 .4جامعه در تفسير اسالمیاش ،عقالنيت و تجربه را در خدمت آرمانها و ارزشها و مسير
همه جانبه حيات اجتماعی انس��انها قرار میدهد .اين عقالنيت و تجربه ،تنظيم كننده
سازوكار حيات اين جهانی اعم از كار و معاش و تفريح و ديگر شئون اجتماعی الزم است،
به طوری كه در مجموع بتواند مسير حركت اجتماعی را به سوی اهداف قدسی و اخروی
س��وق دهد .چنين عقالنيتی در تنظيم س��ازوكارهای عمل ،هم پيمان عقل جامع نظری
است كه دانشمندان مسلمان را به تحليل عقالنی و همه جانبه امور ،بدون دست شستن
از تعقل در امور غيرمادی و ماورايی فرامیخواند.
در جامعه اس�لامی ،عقالنيت و تجربه اجتماعی همس��و و همس��از با اصول و آموزههای
فطری و دينی و همبسته عقل نظری مدافع ديناند .در مقابل ،جامعه در تفسير غربیاش،
عقالنيت و تجربه را هويتی ابزاری و ف ّنانی میبخشد و اين دو را به سان ابزاری ما ّدی در
كنار ديگر ابزارها قرار میدهد 2.اين ابزارها باالترين نقش و ارزش و كاركردش��ان ،افزايش
بهرهمندی مادی و توس��عه روحيه سودپرستی و منفعت خواهی است و در كشف حقايق
هستی و واقعيتهای برتر از ماده ،نقش مؤثری ايفا نمیكنند.
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 -1هشدار نسبت به لزوم پرهیز جامعه اسالمی از فرهنگ مصرف گرایی مادی را امام مخيین(ره) بارها در بيانيهها و سخنراينهای خود مطرح منودهاست.
خصوصًا در نامه به رؤسای سه قوه درباره بازسازی پس از جنگ میفرمايد« :برنامهريزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعائر و ارزش
های كامل اسالمی و پرهيز از تنگنظريها و افراطگريها و نيز مبارزه با فرهنگ مصریف كه بزرگترين آفت يك جامعه انقالیب است و  .» ...امام مخیین(ره)،
صحیفه نور ،جلد  ،21ص .36خبشی از نامه ايشان به رؤسای سه قوه در پاسخ به كسب تكليف درباره بازسازی ،مورخ . 67/7/11
 -2در ميان دانشمندان پر آوازه غرب ،ماكس وبر زودتر از ديگران در كتاب «اقتصاد و جامعه» خود به حتليل اين مطلب پرداخته است .و نيز در ميان معاصرين
جديد ،حتليل مزبور مهراه با دفاع جدی و تبليغ متام عيار آن در آثار الوین تافلر به وضوح بيشتر از ديگران مشهور است .دو كتاب «تغيري ماهيت قدرت» و
«موج سوم» وی در توضيح عمده كردن عقالنيت ابزاری در متدن غریب بسيار گوياست.
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 .5جامعه در تفس��ير اس�لامیاش ،به دليل جستجوگری مسير هدايت اجتماعی ،همواره
خود را نيازمند رهبران هدايتگر میبيند و از الگوها و اسوهها تبعيت میكند .اين تبعيت
از الگوها نه تنها تقليد كوركورانه نيس��ت ،بلكه در حقيقت ،پيمودن راه زندگی و حركت
اجتماعی در پرتو نور آن كس��انی است كه خود با مجاهدتهای بسيار ،روشنگر راه افراد
جامعه ش��دهاند 1.در رأس الگوهای مزبور ،بهترين الگ��وی برگزیده مردم قرار دارد كه به
لحاظ موازين دينی ،نس��بت به اقدام و عمل اجتماعی و سیاسی دارای اختيار و بسط يد
«ولی فقيه» خوانده میشود.
«ولی امر» يا
است و به تعبير ديگر،
ّ
ّ
در جامعه اسالمی ،رهبر در حقیقت هدایت کننده ،امام ،مقتدا ،پيشوا ،اسوه ،الگو و مالک
هویتبخش��ی تمامی نهادهای اجتماعی اس��ت 2.اصلیترين وظيفه رهبر ،هدايت جامعه
اسالمی با ترسيم مسيری جامع از دنيا و آخرت بر مدار شرع مقدس اسالم است و البته
خود او قبل و بيش از هر كس ديگری موظف به رعايت تام و تمام آن مسير میباشد كه
با عمل دقيق به رهيافتهای ترس��يم ش��ده ،همواره جايگاه الگو و اسوه بودن رهبر را به
3
صورتی طبيعی حفظ و پاسداری میكند.
جامعه در تفسير غربیاش ،وجود رهبران هدايتگر را تحميل و زور و الزام بیجا به شمار
میآورد و راهبردهای آنان را موعظههايی كليسايی و درخور ناتوانان و بیمايگان مینامد.
اين جامعه ،با تمسك به عقالنيت و تجربه ابزاری ،خود را از هر گونه راهنمايی و هدايت
بینياز میداند و در فرآيندی معطوف به خود و خودبسنده ـ نظير حقانيت و اصالت آراء
عمومی در تمامی امور ـ  ،راه خود را ترس��يم مینمايد .جامعه غربی ،خود را نس��بت به
اتخاذ هرگونه تصميم و اقدام منفعت جویانه ،آزاد و صاحب حق میداند 4و هیچ مسؤوليت
انسانی و اجتماعیای را افزون بر اين حقوق متوجه خود نمیداند و آن را نمیپذیرد .اين
 -1در روايات متعدد اين نكته مطرح شده كه خداوند تبارک و تعایل زمني را از امام عادل خایل منیگذارد تا امر هدايت فردی و اجتماعی انسانها و ارائه راه
حق و صحيح به آنان دچار اختالل نشود و حیت اگر دو نفر بر روی زمني باقی مبانند ،يك نفر از آنان حجت و امام برای ديگری خواهد بود .به عنوان منونه« :عن
ِمام عادِلٍ» ،خداوند جاللت و عظمتش بيش از آن است كه زمني را بدون امام عادل
األر َ
أج ُّل َو أ ْع َظ ُم م ْ
ض بَِغ ْي ِر ا ٍ
ایب عبداللهّ عليه السالم قالَ :ا َِّن اللهََّ َ
ِن ْان يَ ْت ُر َك ْ
رها كند؛ االصول من الکایف ،جلد ،1باب ان االرض الختلو منحجة ،ص 178و باب االضطرار ایل احلجة ،ص.168
 -2در روايات متعدد« ،واليت» اساس متامی رفتارها و تكاليف ديین مشرده شده و زيربنای دين اسالم به مشار آمده است ،آن چنان كه هيچ امری در دعوت
الص ْو ِم َو
ِسالم َعلی َخ ْم ٍ
الصال ِة َو َّ
الزكا ِة َو َّ
سَ ،علَی َّ
دين اسالم هم رديف و مهسنگ آن قرار منیگريد .به عنوان منونه« :عن ایب جعفر عليه السالم قال :بُنَی اال ُ
ِأربَ ٍع َو تَركُوا هذهِ» ،اسالم بر پنج امر بنا شده است ،مناز و زكات و روزه و حج و واليت ،و در
ِش 
ِی بِالْوِاليَةِ ،ف َ
ْح ِّج َو الْوِاليَ ِة َو ل َْم يُنا َد ب َ
ی ٍء كَما نُود َ
ال َ
اس ب ْ
َأخ َذ َّالن ُ
دين اسالم به چيزی به اندازه واليت دعوت نشده است ویل مردم آن چهار امر ديگر را گرفتند و واليت را رها منودند؛ اصول کایف ،جلد ،2باب دعائم االسالم،
ص ،18حديث ،3و نيز ديگر احاديث اين باب.
َ -3
ريتِ ِه ق َْب َل تَأديِبه بِلِسانِه َو ُم َعِّل ُم نَف ِ
ليم نَف ِ
ؤدبُها
ِلن ِ
ْس ُه ل َّ
ْس ِه َو ُم ِّ
اس ِإمامًا ف ََعلْي ِه ْ
ليم غ َْي ِر ِه َولْيَ ُك ْن تَ ْأديبُ ُه بِس َ
ْس ِه ق َْب َل تَ ْع ِ
أن يَ ْب َدأ بِتَ ْع ِ
«قال علی عليه السالمَ :م ْن نَ َص َب نَف َ
اس َو ُم َؤ ِّدهبم» ،هر كس خود را در جايگاه پيشوايی مردم قرار دهد ،بايد پيش از آموزش ديگران به آموزش نفس خويش بپردازد و
ِأالج ِ
ِن ُم َعِّل ِم َّالن ِ
الل م ْ
أح ُّق ب ْ
َ
بايد پيش از آموزش ديگران با زبان خويش ،مردم را با اخالق و سريت نیکوی خود آموزش دهد و كسی كه نفس خود را تعليم و ادب میكند ،از تعليم دهنده
و ادب كننده مردم برای تعظيم و احترام سزاوارتر و شایستهتر است؛ هنج البالغه فيض االسالم ،حكمت ،70ص.117
 -4كوئينتني ،1372 ،ص ،105مقاله «حق طبيعی» از هارت.
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نگرش ،چيزی جز به مقام خدايی رساندن جامعه نيست.
 .6جامعه در تفس��ير اس�لامیاش ،ديوانس��االری اجتماعی و نهادهای رسمی و استقرار
يافته را صرفاً در حد خدمتگزاری برای سامان دادن به بخشهايی از رفتارهای اجتماعی
انس��انها میپذيرد و هرگز برای آنها جاي��گاه اصيل و تعیین کننده نهایی امور اجتماعی
قائل نمیشود .در جامعه اسالمی ،كنشها و واكنشهای فردی و اجتماعی بسياری وجود
دارند كه در قالبهای تفسير دينی و فوق مادی و عموماً مبتنی بر آموزههای اسالمی در
عرصه فرهنگ عمومی جريان میيابند و نه تنها نيازی به نهادهای ديوانی ندارند ،بلكه باید
همواره از گرفتار آمدن در دام ديوانساالری مدرن پرهيز كنند.
در اين جامعه ،جريان عمومی حيات اجتماعی ،جوانب بس��يار زيادی را دربرمیگيرد كه
كميت و
از قانونهای نانوش��ته و نهادهای غيرمتش��كل بهره میبرد و لذا اجازه س��يطره ّ
قالبهای تنگ ديوانس��االرانه بر جای جای رفت��ار اجتماعی را نمیدهد و تعیین تکلیف
اجزای زندگی انس��انها را به دس��ت آیین نامههای بی روح بشری نمی سپرد .در جامعه
اسالمی ،بخش اعظم حيات اجتماعی انسانها تحت تأثير بينش و فرهنگ فطری و دينی
س��اخته میشود و اگر نوس��ازی و تجديدنظری الزم باشد ،نوسازی مزبور عمدتاً مسيری
غيرديوانی و متأثر از تعالیم و آموزههای فرهنگ اسالمی را طی میكند.
بس��يار جالب است كه دين اسالم در دس��تورات خود ،چنان رفتارهای اجتماعی فراوانی
را پیريزی كرده 1و ايام بس��ياری از س��ال را به صورت «ايام اهلل» و مكانهای بسياری را
به صورت مكانهای فرانهادی شكل داده است 2كه هيچ دولت ديوانساالری نمیتواند در
مخيلّه خود سلطه نهادينه بر آنها را بپروراند.
در مقابل ،جامعه در تفس��ير غربیاش میكوشد رفتارهای اجتماعی را در قالب ساختارها
تعري��ف كند و ه��ر نوع كن��ش و واكنش اجتماعی را به نوعی تفس��ير نمايد كه اس��یر
ضابطهمندی ديوانساالرانه شود .در چنين جامعهای ،بوروكراسی رشدی دامنهدار میيابد
و قانونگذار برای تعيين وظايف نهادهای مختلف ،سلطه خود را بر تمامی عرصههای رفتار
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 -1اين نكته جالب توجه است كه تا كنون متامی طبقهبندیهايی كه از تكاليف فردی و اجتماعی در اسالم ارائه شده و كوششهايی كه در جهت ختصصی
شدن علم فقه و تفكيك خبشهای فردی از خبشهای اجتماعی آن بكار رفته ،نتوانسته است در هنايت مرز جدايی دقيقی بني اين دو خبش تصوير كند و امر
عمومی را از امر خصوصی در احكام اسالمی جدا منايد .در توضيح آميختگی كامل روابط فردی و اجتماعی در دين اسالم رجوع كنيد :عالمه طباطبايی ،روابط
اجتماعی در اسالم ،ص.12
 -2بر اساس امجاع مذاهب اسالمی ،مساجد حرمي امین به مشار میآيند كه ضوابط و موازين خاص خود را دارند و وقف برای عبادات و فرايض ديیناند .در
تاللهّ احلرام قرار دارد كه خداوند آن را با حمدوده وسيع پريامویناش در گستره شهر مکه حرم امن قرار داده و حیت صيد حيوانات در حال احرام
مركز مساجد ،بي 
«أول َْم يَ َر ْوا انّا َج َعلْنا َح َرمًا امِنًا  ،» ...آيا منیبينند كه ما حرم امین را برای مردم قرار دادهامي؟ (عنكبوت.)67/
نيز حرام استَ :
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اجتماعی میگستراند و برای همه آنها قانون و آيين نامه مینويسد و كار به جايی میرسد
كه بررسی گفتگو و مشاجره طبیعی اعضا يك خانواده نيز ،در چارچوب ضوابط ديوانی و
وظايف كالنتر و پليس تعريف میشود .اين ديوانساالریِ رسميت يافته و بر صدر نشسته،
به تدريج كل جامعه را به صورت قفس��ی محصور در قوانين و آيين نامهها درمیآورد و
كمی و جسمی ،رفتار اجتماعی انسانها را از هر هويت ديگری
به جز جست و خيزهای ّ
1
تهی میكند.
 .7جامعه در تفس��ير اس�لامیاش ،مقاومت و جهاد در راه ارزشها و آرمانهای انس��انی
و دينی را يك اصل هميش��گی و دائمی به حس��اب میآورد و همواره عرصه نزاع «حق و
باطل» و «عزت و ذلت» را در پيش روی خود داشته و از آن لحظهای غافل نمیشود .در
اين نزاع دائمی ،بهای رس��يدن به «حق و عزت» س��نگين است و پرداختن اين هزينه بر
جامعه اس�لامی واجب و الزم تلقی میگردد و البته رهبران و الگوها در اين ايس��تادگی و
2
پرداخت هزينه حق خواهیشان ،بايد سرآمد ديگران باشند.
در جامعه اس�لامی ،چند صباح��ی از حق دفاع كردن و به پای آن هزينههای س��نگين
ريختن و سپس به پيروزی رسيدن و بر سر سفره عيش و نوش نشستن بیمعناست .در
اين جامعه ،دفاع از حق و ارزشهای انسانی و دينی وظيفهای بسيار سنگين و هميشگی
هيه��ات م َّنا ِّ
الذلّه ـ از مهمتري��ن بنيانهای رفتار اجتماعی
اس��ت و اصل «نفی ذلت» ـ
َ
ش��مرده میشود .بديهی اس��ت در مصاف حق و باطل ،چه بسا شرايط به جايی برسد كه
قربانی شدن برترین الگوها ،هزينه شكست باطل قرار گيرد و الزم آيد كه جانهای بسيار
فدا شوند تا حق و معنويت زنده بماند و باطل و ماديّت محض عقب نشينی كند.
در مقابل ،جامعه در تفس��ير غربیاش ،هر نوع نزاع و عرصه مصاف را از منظر هزينههای
كمی در فراس��وی نزاع
ما ّدی آن مورد تحليل قرار میدهد و آنچه را كه به لحاظ ما ّدی و ّ
و كس��ب نتيجه قابل حصول است ،با هزينههايی كه برای رسيدن به نتيجه بايد بپردازد
در كفه ترازو قرار میدهد؛ اگر هزينه كم و نتيجه زياد باش��د ،نزاع و جنگ و بلكه غارت
را جايز میش��مرد و اگر هزينه زياد و نتيجه كم باش��د ،تن به سازش و مسالمت و تسلیم
 -1به گفته هانا آرنت« :امروزه بايد جديدترين و شايد سهمگنيترين شكل سلطه را هم به مدل های قدميی سلطه بيفزاييم ،ديوانساالری يا حاكميت نظام
پيچيدهای مركب از ديوانها كه در آن هيچ انساین ،نه يك فرد ،نه هبترينها ،نه عدهای معدود و نه گروه بسيار را میتوان مسئول دانست ،و بنابراين به درسیت
میتوان آن را حكومت هيچ كس خواند» .به نقل از :لوكس ، ،ص.90
ْحيا ُة یف َم ْوت ُ
 -2امام علی(ع) میفرمايد« :فَال َْم ْو ُت یف َحيات ُ
ِرين» ،پس اگر در مقابل دمشن مغلوب و ذليل شويد ،زنده ماندن مشا مرگ
ِك ْم قاه َ
ِك ْم َم ْق ُه َ
ورين َو ال َ
مشاست و اگر در مقابل دمشن غالب گرديده و عزت يابيد ،مرگمشا حيات و زندگاین واقعی مشاست؛ هنج البالغه فيض االسالم ،خطبه ،51ص.138
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ش��دن میس��پارد .جامعه غربی ،از آنجا كه بقاء جس��م مادی را برای كسب ّ
لذات دنيوی
الزم میداند ،مرز نهايی هزينههايش ،حفظ ش��رايط ارضاء غرايز جس��مانی اس��ت و اين،
بزرگترين نقطه ضعف جامعه مزبور است.
آنچه در اين خصوص آورده شد ،در دو نمايه زير قابل معرفی است:
نمايه معرفی انسان مطلوب از ديدگاه اسالم و غرب
موضوع

ديدگاه

هويت و ماهيت
انسان مطلوب

ابعاد و
مختصات
انسان مطلوب
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نگرش اسالم
نظريه رايج دانشمندان
اسالمی

نگرش غرب
نظريه رايج دانشمندان غربی

فطرت و استعدادهای
معنوی و مادی

غريزه و استعدادهای
دنيوی و مادی

 .1مادی گرایی ،طبيعت نگری و
 .1نگرش و توجه جامع به
طبيعت ما ّدی و حيات اخروی؛ غريزه محوری؛
 .2لذتجويی ما ّدی و بهره گیری
 .2لذت و بهره متعالی (بهره
ما ّدی برای درك بهره معنوی)؛ افراطی از غرایز جسمی؛
 .3توسعه جوانب معنوی و ما ّدی  .3توسعه تمامی جوانب ما ّدی
زندگی فردی؛
با هم؛
 .4مصرف هرچه فزايندهتر مواهب
 .4مصرف متعادل و حركت در
ما ّدی؛
مسير كمال؛
 .5سالمت جسمانی ،رشد و توازن
 .5كمال انسانی ،رشد و توازن
مادی؛
ما ّدی و معنوی؛
 .6رسيدن به باالترين حد
 .6رسيدن به سعادت جامع
بهرهمندی مادی.
ما ّدی و معنوی.
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نمايه معرفی جامعه مطلوب از ديدگاه اسالم و غرب
نگرش اسالم
ديدگاه
نظريه رايج دانشمندان
موضوع
اسالمی
هدايتطلبی و عدالت خواهی
هويت و
ماهيت جامعه اجتماعی
مطلوب
 .1آرمان گرا ،هدفمند و هدايت
پذير؛
 .2جامعنگر و كليت خواه ،تنظیم
مصلحت افراد در پرتو مصلحت
كل؛
 .3طالب تكامل و رشد اجتماعی
ابعاد و
(بر محور آموزههای دينی)؛
مختصات
 .4بهره مند از رویکرد عقالنيت
جامعه
و تجربه جامع نگر (حفظ و
مطلوب
پاسداری مستمر از ارزشها و
آرمانها در ظرف واقعیتها)؛
 .5الگو محور  ،اسوهپذير  ،واليت
الهی خواه؛
 .6بهرهمند از فطرت و فرهنگ
اجتماعی فوق ديوانی؛
 .7مقاوم و مجاهد تا آخرين حد
مقدور ظرفیت معنوی و ما ّدی.

نگرش غرب
نظريه رايج دانشمندان غربی
سود محوری اجتماعی و مصلحت
جويی ما ّدی
 .1خودبسنده و معطوف به خود
(بیآرمان)؛
 .2جزءنگر ،تنظيم مصلحت اجتماعی
بر محور مهندسی اجتماعی جزء به
جزء؛
 .3طالب جذب منافع فوری ،توسعه
ما ّدی معطوف به كسب سود نقد؛
 .4بهره مند از رویکرد عقالنيت
ابزارمحور و تجربه مدار (ترجیح
ظرف عینی واقعیتها بر ارزشها و
آرمانها)؛
 .5خودرأی و بی بهره از الگوهای
هادی و راهنما؛
 .6بهرهمند از روحیه و فرهنگ
اجتماعی ديوانساالر؛
 .7محاسبهگر هزینه منافع ما ّدی
با سود حاصل از آنها ،در سختیها
سازشكار.

مبانی نظام رفتاري انسان و جامعه از ديدگاه اسالم
اگرچه تا رس��يدن به يك تبيين نسبتاً جامع و گس��ترده از نظام رفتاری انسان و جامعه
در میان دانش��مندان و متفکران جهان و نیز جهان اس�لام ـ چه در دانش��گاهها و چه در
حوزهه��ای علمی��ه دینی ـ راهی طوالنی در پيش اس��ت ،اما با عناي��ت به مطالب پيش
گفته ،خواهم كوشيد برای نظام رفتاری مزبور ،نظريهای هرچند نوپا و در حد ارائه مبانی
پيش��نهاد كنم .اين نظريه س��عی میكند ويژگی مهم يك نظريه اس�لامی روزآمد يعنی
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رویک��رد مبتنی بر نگ��رش جامع «وحيانی ـ عقالنی ـ تجرب��ی» را حفظ كند و همزمان
عرصههای مختلف حيات اجتماعی انس��ان معاصر را با نگرش تركيبی به بررسی بگذارد.
در عي��ن حال ،اين نظريه ادعای ارائه تبيينی کامل و همه جانبه ندارد و از هرگونه نقد و
بررسی نيز استقبال میكند.
نظريه اس�لامی مختار ،بر توضيح «ا ِتراف»« ،ا ِس��تضعاف» و «عدالت» به عنوان سه ركن
پایه رفتار فردی و اجتماعی انسانها از نظر قرآن کریم استوار است ،1بدين صورت كه اين
سه ،همواره در نظام رفتاری انسانها ،سه رأس مثلث رفتار اجتماعی را تشكيل میدهند
و بس��ته به وضعيت هر يك و ميزان وس��عت آنها ،میتوان سه نوع كلی از مثلث مزبور را
نشان داد و شرايط و اوصاف هر يك را تشريح نمود.
به لحاظ واژه شناس��ی« ،اتراف» به معنی«غوطهور ش��دن مطل��ق و نامحدود در لذایذ و
مواهب دنيوی»« ،اس��تضعاف» به معنی «بسته شدن راه انتخاب منافع و کماالت دنيوی
و برخی کماالت اخروی» و «عدالت» به معنی «رس��یدن هر صاحب حقی به حق خود و
2
رعايت ارزش و حق هر شیء در جای خود» است.
واضح است کهاین مفاهيم ،بنیانها و پایههای نظام رفتاری انسانها در تمامی عرصههای
معرف
اجتماعیان��د و اوالً و بال��ذاّت ،مفاهیم��ی صرفاً اقتصادی نیس��تند .واژه « ُمت ِرف»ّ ،
انسانهای غوطهور و بیقيدی است كه برای رسيدن به لذايذ و مطامع دنيوی ،در يك يا
چند عرصه از عرصههای اجتماعی غوطهورند؛ «مترف سياس��ی» ،در سياست بی بندوبار
اس��ت و حق و ناحق را از يكديگر بازنمیشناس��د و به موازين و معيارهای انسانی و الهی
پایبند نيس��ت و «مترف حقوقی» ،در حقسازی برای انس��انها و برآوردن ندای حقوق
انس��انی و فرونهادن تكاليف و مسئوليتها در مقابل حقوقی كه مطالبه میكند ،تمامیت
خ��واه و غوطهور اس��ت و «مترف اقتصادی» ،در س��ودخواهی و بهرهجوي��ی از ديگران و
دس��ترنج آنان را به جيب خود واريز نمودن ،هيچ معياری را بازنمیشناس��د و همينطور
در عرصههای ديگر« .مس��تض َعف» نيز ،در هيچ ي��ك از عرصههای اجتماعی مورد بحث،
راه انتخاب ندارد و زیر بار س��تم و س��لطه دیگران ،از دست يابی به كمترين حقوق خود
بازداشته میشود.
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 -1در قرآن كرمي «مترفان» جمموعهای از انسانهای آلوده به فسق و گناه و دور از خداوند (مؤمنون)64/؛ و «مستضعفان» جمموعهای از انسانهای ناتوان و
گرفتار در قيد و بند سلطه ديگران معریف شدهاند (انفال( ،)26/نساء)97/؛ مهچنني «عدالت» ،قرار گرفنت بر «صراط مستقيم» و مالزم با احسان و مقابل فحشاء
و منكر به مشار آمده است (خنل 76و.)90
 -2طرحيی ،1362 ،ص 30واژه اتراف ،ص 85واژه استضعاف ،ص 421واژه عدل.
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اگر مفاهيم سه گانه را از منظر عرصه اقتصاد بررسی كنيم ،با توجه به نقش مهمی كه حد
اوليه و الزم توان و برخورداری اقتصادی در نظام رفتاری انسان و جامعه ايفا میكند ،در
مفاهيم اقتصادی ،به س��ه واژه معروف دين اسالم يعنی «اتراف» اقتصادی = «استغناء»،1
«استضعاف» اقتصادی = «فقر» 2و «عدالت» اقتصادی = «قسط» 3میرسيم كه سه رأس
مثلث رفتار اقتصادی انسان و جامعه از دیدگاه اسالم را تشكيل میدهند(استغناء ،قسط،
فقر) .از نظر قرآن كريم و روايات پیشوایان معصوم(ع) ،مبانی نظام رفتار اقتصادی انسانها
و جوامع انس��انی را به لحاظ مثلث مورد نظر میتوان به سه نوع و دسته متفاوت تقسيم
نمود كه هريك ويژگيهای مخصوص به خود را داشته و در آنها راهبردهای رشد و کمال
انسان و جامعه ،متفاوت و بلكه بعضاً متضاد با ديگری است.
جامعه مت ِرف
در اين جامعه ابواب لذت جويی و بهرهمندی در عرصههای مختلف اجتماعی به روی برخی
يا بسياری از انسانها گشوده شده و انسانها در تكاپويی مطلق و بیقيد ،در همه عرصهها
به پيش میتازند .در اقتصاد ،ش��يره هستی و وجودی انس��انها و جوامع ديگر را رذيالنه
میمكند و خود در عيش و نوش به س��ر میبرند؛ در ميدان سياس��ت يكهتازی میكنند و
حق و ناحقی را نمیشناسند؛ در تعليم و تربيت خدايی میكنند و فطرت پاك انسانها را
دائماً به رذايل خويش آلوده میسازند؛ در زندگی خانوادگی ،طغيان هوس و شهوت مطلق
به پا میكنند و از هر نوع كنش جنس��یای خانواده میس��ازند؛ در حقوق تا بدانجا پيش
میروند كه هر نوع امضاء و قرارداد خود را در صدر جايگاه ارزش و حجيت مینش��انند و
مبدل میگردند .چنين
در عرصه نظامی به درندهترين و جانیترين و غارتگرترين قدرتها ّ
جامعهای ،ع�لاوه بر وعدههای اخروی مجازات الهی ،در دنيا هم همواره به انواع عقوبتها
مبتال میشود 4و هرگز از بهرهمندی دنيوی خويش ،به معنای واقعی لذت و بهره نمیبرد.
 -1در قرآن كرمي «استغناء» مالزم با دوری از خداوند و مهراه با خبل و سراجنام ،سر به طغيان گذاشنت دانسته شده است (تغابن( ،)6/ليل( ،)8/علق.)7/
 -2در قرآن كرمي «فقر» در ميان مردم ـ که موجب نیازمندی و احتیاج به دیگران و حمرومیت از حداقل مواهب طبیعی می شود ـ  ،وعده شيطان و رانده شدن به سوی
فحشاء دانسته شده ،ویل فقر در درگاه پروردگار مورد ستايش قرار گرفته است ،زيرا فقر در درگاه اهلی عني غنا و یبنيازی از مردم است (بقره( ،)268/فاطر.)38/
ِس ِط
 -3در قرآن كرمي  14مورد امر و توجه به قسط داده شده و قسط مهراهی و مالزمت با طريق اهلی معریف گرديده است« .يا أيُّ َها الَّ َ
ذين َامنُوا كُونُوا ق َّ
َوامنيَ بِالْق ْ
ِس ِط» ،در راه خدا
َوام َ
ُش َه َ
داء للِهَِّ» ،ای كساین كه اميان آوردهايد ،قسط را بسيار بپا داريد ،برای خداوند شهادت دهید (نساء )135/و نيز« :كُونُوا ق ّ
ني للِهَِّ ُش َهداء بِالْق ْ
بسیار گام برداريد و به قسط شهادت دهید (مائده.)8/
«و ِإ ْن يَتَ َولَّوا يُ َع ِّذبْ ُه ُم اللهّ َعذابًا
 -4در آيایت چند از قرآن كرمي ،عذاب دنيوی برای كساین كه از ارزشهای اهلی رويگردان شدهاند ذكر شده است .برای منونهَ :
الدنْيا َو ِ
اآلخ َرةِ» ،و اگر از خداوند رويگرداین كنند ،خداوند ايشان را در دنيا و آخرت به عذاب بزرگ گرفتار خواهد منود ( -74توبه)؛ و نيز آيایت ديگر
أليمًا یف ُّ
نظري -47( :انعام) -34( ،رعد) -56( ،آل عمران).
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در جامع��های كه برخی عرصههايش به اتراف آلوده ش��ده ،در اين عرصهها ،توصيه قرآن
برای توس��عه نظام رفتاری انس��ان و جامعه ،همانا بازداشتن انس��انهای مترف از مسير
غوطهوری مطلق و بیقيدشان است 1.در جامعهای كه دچار اتراف اقتصادی است ،توسعه
اقتصادی به معنای بازداش��تن «مستغنيان» از افراط در غنای اقتصادی خود و قيد و بند
زدن بر مطامع آنان و بازگرداندنشان به محدوده تعادل است .در چنين جامعهای ،تعريف
انس��ان و جامعه توسعه يافته در قالب تالش برای رسيدن به سود هر چه بيشتر و كسب
منفعت و بهره افزونتر ،به هيچ روی با منطق قرآن سازگار نمیافتد ،چرا كه راهبرد قرآن
برای توسعه جامعهای كه آلوده به اتراف است ،بازگرداندن مسير اتراف و كشاندن جامعه
به سوی تعادل و گرفتن گريبان قارونيان و زراندوزان و برگرداندن حقوق و اموال بدست
آمده از راه حرام و پااليش اموال حالل و بازس��تاندن «حق معلوم» فقیران و ضعيفان از
2
مستغنيان است.
برخالف تصوير مدلهای توسعه از ديدگاه مدرنيستها كه صرفاً بر توليد و مصرف فزاينده
و بهرهجويی هر چه بيش��تر پافش��اری میكنند ،اس�لام اين راه را غوطهور شدن هر چه
بيش��تر در مطامع دنيا و گام زدن فزون تر در مس��یر اتراف به ش��مار میآورد .از ديدگاه
اسالم ،توسعه انسان و جامعه ،گشودن ابواب جديد به روی مترفان و طمع ورزان نيست.
در الگوی توسعه اسالمی ،حفظ تعادل و مسدود كردن راه مترفان و مستغنيان ،محور قرار
میگيرد و در مقابل مترفان ،راهبردهايی جستجو میشود كه به عدالت و قسط اسالمی
بينجامد .به زودی به معرفی راهبردهای مزبور خواهيم پرداخت.
جامعه مستضعف
در اي��ن جامع��ه ،فرصت انتخ��اب در عرصههای مختلف اجتماعی ب��رای اكثريت جامعه
از مي��ان رفته و عموماً ش��رايط الزم برای انتخاب مس��ير زندگی وج��ود ندارد .در چنين
جامعهای سياست ،اقتصاد ،تعليم و تربيت و ديگر عرصههای اجتماعی به صورت از پيش
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ِن ق َْبل ُ
ض ِإأل قَلي ً
ني» ،چرا در
« -1فَل
ِن الْق ِ
األر ِ
َموا ما اُتْ ِرفُوا في ِه َو كانُوا ُم ْج ِرم َ
ِك ْم اُولُوا بَقَِّي ٍة يَ ْن َه َ
َ
ِم ْن انْ َج ْينا ِم ْن ُهم َو اتَّبَ َع الَّ َ
ُرون م ْ
َوالكان م ْ
ال م َّ
ون َع ِن الْفَسا ِد یف ْ
ذين َظل ُ
ميان امتهای گذشته انسانهايی صاحب عقل و اميان وجود نداشتند كه ديگران را از فساد در زمني هنی كنند تا ما مثل آن عده قليل مؤمنان كه جناتشان دادمي
مهه را جنات دهيم ،و ظاملان راه اتراف خويش در پيش گرفتند و ايشان گناهكار بودند (هود .)116/در اين آيه به صراحت راه جلوگريی از اتراف و فساد و
اسراف ،هنی و ممانعت از فساد مترفان و مفسدان عنوان شده است تا به سبب آن جامعه جنات يابد .اين نكته عالوه بر آيایت كه به صورت عام دعوت به امر به
معروف و هنی از منكر میكند ،خصوصًا در مورد مترفان و مفسدان قابل توجه است.
ذين یف
ُ -2
هم بِها» ،ای پيامرب ،از اموال مسلمانان صدقه بگري تا ايشان را پاك و پااليش منايی( -103توبه)؛ و مهچننی« :ألَّ َ
«خ ْذ م ْ
ِم َص َدقَ ًة تُ َط ِّه ُر ُه ْم َو تُ َزكيّ ْ
ِن أموالِه ْ
ِل َواملحروم» ،و كساین كه در اموال ايشان حقی مشخص برای نيازمندان و حمرومان است (معارج .)24/اين «حق معلوم» ،غري از ضرائب
ُوم لِلسائ ِ
أموالِهِم َح ٌّق َمعل ٌ
شرعيه مقرر است که بايد به صورت سالیانه ،به اندازه وسعت مال و توان پرداخت شود؛ وسائل الشيعه ،جلد ،9ص ،46باب.7
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تصميمگيری ش��ده توسط قدرتهای مترف و مستكبر بر جامعه تحميل میشود و راه و
حق گزينش راهبردهای دنيوی و اخروی برای عموم انسانها مسدود میگردد.
به لحاظ اقتصادی « ،استضعاف» جامعه را به «فقر» میكشاند و وضعيتی را پديد میآورد
روزمره ،مسئله عمده و اصلی اكثريت انسانها میشود .با
كه معاش و گذران اوليه زندگی
ّ
ورود به محدوده فقر ،عرصههای مختلف اجتماعی به تدريج در هم فش��رده شده و تابعی
از مس��ئله «فقر در معاش» را تش��كيل میدهند .در چنين وضعيتی ،تمامی عرصههای
سياست ،فرهنگ ،خانواده و غيره «فقر زده» میشوند و بحث فقر و مشكل معاش اوليه،
مهمتري��ن مس��ئله هر يك از عرصهه��ای اجتماعی میگردد و در نتيجه« ،اس��تضعاف»
اقتصادی به عمدهترين و اصلیترين مسئله جامعه تبديل میشود.
اس�لام« ،فقر» را امری مطرود و ش��يطانی معرفی میكند 1و خ��روج از «فقر» را اولين
ض��رورت هر فرد و جامعهای به ش��مار میآوردو مهمترین مس��ئله ه��ر جامعه فقيری را
حل مش��كل معاش و برطرف كردن فقر اقتصادی معرفی میكند 2و توجه به تدبیر سایر
عرصههای مختلف حيات اجتماعی را نسبت به حل مسئله فقر ،امری ثانوی و در اولویت
دوم میانگارد .به لحاظ تجربه اجتماعی نيز ،اين مطلب همواره تجربه ش��ده كه انسانها
زمان��ی میتوانند به فرهنگ و هنر و فلس��فه و دان��شورزی روی آورند و در اين زمينهها
مجدانه تالش كنند كه جامعه از خط فقر گذر كرده باشد و مشكل اصلیاش حل معاش
اوليه افراد نباشد.
نكته بس��يار مهم در تصوير انس��ان و جامعه توسعه يافته از منظر اسالم اين است كه اگر
توس��عه اقتصادی حركتی همه جانبه و فراگير برای رفع فقر و محروميت عمومی نباشد
و در عمل مس��يرهايی انتخاب ش��ود كه تنها بخش��ی از افراد جامعه به فرصتهای پديد
آمده دس��ت پيدا كنند و بخش وس��يعی از اين فرصتها محروم بمانند ،توسعه اقتصادی
برای رفع فقر ،مبدل به توسعه مترفانه خواهد شد و با پديد آمدن «طبقه مستغنيان» ،راه
برای اتراف طبقه مزبور در عرصههای مختلف اجتماعی و به انحطاط كش��اندن فرهنگ و
سياست و ديگر عرصهها بازخواهد شد.
َضالً» ،شيطان به مشا وعده فقر میدهد و مشا را به سوی فحشاء میراند ،ویل خداوند به
ِر ًة ِم ْن ُه َو ف ْ
َّ -1
َحشا ِء َو اللهّ يَع ُ
طان يَع ُ
«الش ْي ُ
ُم بِالْف ْ
ْر َو ُ
ِدك ْ
يأم ُرك ْ
ِدك ُ
ُم َم ْغف َ
ُم الَْفق َ
مشا وعده خبشش و گشايش میدهد (بقره.)268/
ون ُك ْفرًا» ،فقر
أن يَ ُك َ
ْر ْ
 -2در روايات بسياری فقر مذمت شده و امری نزديك به فسق و كفر و بدتر از مرگ بشمار آمده است ،نظري :عن النیب(ص)« :كا َد الَْفق ُ
ِن الَْق ْت ِل» ،فقر از كشته شدن سختتر است؛ حباراالنوار ،جلد ،72ص،47
ْر َ
أش ُّد م َ
انسان را به كفر نزديك میكند؛ هنج الفصاحة ،ص ،449و نيز عن النیب(ص)« :الَْفق ُ
الديْ ِن أل َْم ْو ُت الأْ ْح َم ِر» ،فقر مهراه با قرض مهانا مرگ سرخ است؛ غرراحلكم ،جلد ،1ص.345
ْر َم َع ّ
و عن علی(ع)« :الَْفق ُ
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از نظر اسالم ،فرآيند توسعه در ميان انسانها و جوامع فقير ،بايد تأمین معاش اوليه در
اندازهای باالتر از حد فقر و در آس��تانه رفاه را ،برای صف وسيع يكايك انسانهای جامعه
در اولویت قرار دهد و همزمان ،عرصههای مختلف اجتماعی چنان رش��د و توس��عه يابند
ك��ه امكان انتخ��اب هدايت پذيرانه همگانی بوجود آيد ،به طوری كه انس��انها با تمهيد
ش��رايط اجتماعی الزم ،به نحو طبيعی در مس��ير رش��د همه جانبه قرار گيرند .در عين
ح��ال ،با توجه به خصوصيت تركيبی عرصههای اجتماعی در جوامع معاصر ،همواره بايد
برنامهه��ای کاهش و رفع فقر عمومی به لحاظ نوع تأثيرش��ان بر جنبههای ُخرد و كالن
ديگر عرصهه��ای اجتماعی ،مورد توجه جدی قرار گيرند و در عمل فرآيندهايی طراحی
شوند كه عرصههای مختلف ،هماهنگی محيطی و ارزشی خود را حفظ نموده و رشد يك
عرصه منجر به آسيب پذيری و انحطاط ديگر عرصهها نشود.
جامعه متعادل
در اين جامعه ،عموم انسانها به آستانه تعادل و تساوی در فرصتهای فردی و اجتماعی
رس��يده و هريك امكان استفاده از رش��د و هدايت الزم را در حد ظرفيت و توان خويش
كسب نمودهاند .جامعه متعادل ،جامعه مطلوب اسالم است؛ جامعهای كه افزايش سرعت
و گش��ودن مرزه��ای جديد در عرصههای مختلف اجتماعی را هم��واره بر محور «عدالت
اجتماعی» قرار میدهد و «تعادل» را ش��اخصه اصلی حركت اجتماعی به شمار میآورد.
بديه��ی اس��ت اين تعادل ،هم ب��ه جنبههای مادی و هم به جنبههای معنوی انس��انی و
اجتماعی ،نگرشی دو جانبه و همزمان با یکدیگر دارد.
در نگ��رش قرآنی ،عدل و تعادل در صورت جامع و همه جانبهاش ،قرين و همگام تقوای
الهی ش��مرده شده 1و انسان عادل همان انسان متقی و جامعه عادل همان جامعه متقی
معرفی گرديده است .همچنين فرامين الهی« ،امر به عدل» معرفی شده و ميزان سنجش
2
صحت و سقم رفتار فردی و اجتماعی نيز ،ميزان «عدل و قسط» خوانده شده است.
كمی شمارش درجات
در چنين نگرش��ی ،جامعه مطلوب اس�لامی نمیتواند معيارهای ّ
توسعه را آن چنان كه در دنيای مدرن رايج است ،مالك و معيار توسعه اسالمی قرار دهد.
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ِلتقْوی» ،طریق عدالت را پيشه كنيد كه عدالت نزديك ترين راه به رعایت تقوای اهلی است (مائده.)8/
« -1اِ ْع ِدلُوا ُه َو اَق َْر ُب ل َّ
َد ْأر َسلْنا ُر ُسلَنا بِالْبَيّ ِ
ِس ِط»؛ خداوند در اين آيه متذكر
ْلع ْد ِل َو الاْ ْحسانِ» (حنل ،)90/و نيز« :لَق ْ
و ال َ
ْميزان لِيَق َ
نات َو أنْ َزلْنا َم َع ُه ْم ال ِْك َ
أم ُر بِا َ
تاب َ
« -2ا َِّن اللهََّ يَ ُ
ُوم َّالن ُ
اس بِالْق ْ
میگردد كه پيامربان با نشانههای آشكار فرستاده شدند و مهراه ايشان كتاب و ميزان نازل شده تا مردم با استفاده از آن دو ،در ميان خود عدل و قسط را بپا دارند
(حديد .)25/شايان ذكر است در قرآن كرمي« ،ميزان» به عنوان معيار و ترازوی سنجش اعمال و امور مادی و غريمادی  9بار بكار رفته است.

مبانی و راهبردهای جامعه پیشرفته وتوسعهیافته اسالمی

اگر برای محاسبه رشد اقتصادی ،شاخص سرانه توليد ناخالص ملی در علم اقتصاد مدرن
به عنوان مالك و معيار قرار داده میش��ود ،اين شاخص در نگرش اسالمی كام ً
ال ناقص و
ناكافی اس��ت و نمیتواند توضيحی برای توسعه و رشد كل جامعه به حساب آيد .توصيه
اس�لام ،افزودن شاخصهايی نظير «س��رانه توزيع ثروت و امكانات» و «ميزان بهرهمندی
يكايك انس��انها» و نگاه جامعنگر به مسئله «توليد ـ درآمد ـ مصرف» در عرصه اقتصاد
اس��ت .به همين ترتيب ،نيازی به توضيح نيس��ت كه افزايش سرانه مصرف كاغذ ،سرانه
ش��مارگان مطبوعات ،سرانه خريد كتاب ،سرانه مش��اركت در احزاب ،سرانه عضويت در
تش��کلهای صنفی یا اجتماعی ،تعداد دانش��جويان و دانشآموزان ،ميزان اشتغال بانوان،
تعداد كانالهای تلويزيونی و راديويی و امثال اين گونه آمارها ،هيچيك معرف انس��ان و
جامعه توس��عه يافته و يا در حال توس��عه نيس��تند .در نگرش اسالمی ،معيارهای رشد و
توسعه هنگامی میتوانند «گويای توسعه نظام رفتاری» انسان و جامعه باشند كه توضيح
كافی برای حفظ تعادل و توازن معنوی و مادی ،اخروی و دنيوی ،در عرصههای مختلف
اجتماعی ارائه كنند و در عمل شاخصهايی را معرفی نمايند كه گويای جنبههای كيفی
كمی هردو باشند.
و ّ
اگرچه نظريه اس�لامی «نظام رفتاری انس��ان و جامعه» ،به توصيف سه جامعه «مترف»،
«مستضعف» و «متعادل» پرداخت و مبانی هر يك را برشمرد ،اما عموماً مشاهده میكنيم
كه جوامع انسانی ،مركبی از سه رأس مثلث مزبور را در درون خود دارند و آنچه بيش از
همه مصداق بارز و عينی دارد ،نادر بودن «تعادل» در اغلب بخشها و عرصههاي جوامع
انسانی و فراوان بودن وضعيت «اتراف» و «استضعاف» در آنهاست .در واقع ،وجود «اتراف»
خود مس��اوی با همسايگی «اس��تضعاف» اس��ت و وجود هر دو ،رخت بربستن تعادل از
عرصههای مورد نظر را نشان میدهد.
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مثلثنظا م رفتاری انسان و جامعه
تعادل

اتراف +

 -استضعاف

در جامعه مترف ،جهت گيری اجتماعی به سوی ضعيف شدن محور تعادل و اصل شدن
خط «اتراف ـ اس��تضعاف» است و پيكان رشد و توسعه در جهت اتراف قرار دارد .در اين
جامعه ميدان عمل برای مترفان باز است و در مقابل ،مستضعفان هرچه بيشتر رو به ضعف
میروند و در ابعاد مختلف و عرصههای گوناگون اجتماعی با محدوديتها و بس��ته شدن
روزافزون و پی در پی فرصتهای انتخاب اجتماعی مواجه میگردند.
اتراف+

 -استضعاف

در اي��ن حالت ،جامعه ،واجد تركيب وس��يعی از اتراف و اس��تضعاف اس��ت كه به لحاظ
اقتص��ادی مدل فراگير «فقير ـ غنی» را ش��كل میدهد؛ وضعيت��ی كه حداقلهای الزم
برای معاش اوليه فقرا فراهم نمیشود و اغنيا در مرزهای حداكثر خود همچنان به پيش
کمی اين وضعيت ،همان خط ممتد «اتراف  -اس��تضعاف» اس��ت
میتازند .نمود عینی و ّ
كه نقطه تعادل ،همواره در آن كم رنگتر و بلكه بیرنگتر میش��ود .تصوير فوق ،بيانگر
درون مايه همين دنيای مدرن اس��ت و میبينيم كه روش��نفكران و متفكرانش ،پافشاری
رهبران اسالمی بر عدالت اسالمی و لزوم برنامهريزی در اين جهت را ،ايدههایی غيرعلمی
و غيرقابل تجربه و غيرمدرن دانسته و مفاهيم مندرج در رهيافت مزبور را مبهم و غيرقابل
اندازهگيری قلمداد نموده و لحظهای در اعراض از آن درنگ نمیكنند.
 54در جامعه اسالمی ،جهتگيری اجتماعی به سوی محو خط «اتراف  -استضعاف» و تشكيل
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«محور تعادل» اس��ت و پيكان رش��د و توس��عه در جهت تعادل قرار دارد .در اين جامعه،
ِ
مختلف آنان در
ميدان عمل برای مترفان بس��ته و يا حداقل محدود است و به بهانههای
ادعای حقوق واهی و تصوير الگوها و ساختارها و برنامههای مترفانه تحت عناوين مختلف
رشد و توسعه ،وقعی گذاشته نمیشود؛ البته رويكرد دائمی و سياستها و برنامههای اصلی
در جهت رشد و توسعه ،همگام و همسو با جوانب معنوی و مادی هر دو میباشد .الگوی
توس��عه اسالمی ،جامعهای را تصوير میكند كه از هر گونه رشد هدفمند و تعادل گرایانه
كمی و محيطی و رفاه مادی استقبال میكند ،اما همزمان به رشد كيفی و روحی و تعميق
ّ
معنوی عنايتی بس��يار وسيع و فراگير و در تمامی ابعاد و عرصهها دارد .چنين جامعهای،
کمی و م��ادی و واگذاردن جنبههای معنوی و يا بالعكس را
نمیتوان��د عمده كردن امور ّ
بپذيرد .بديهی اس��ت كه تحقق اين الگو ،تالشی مضاعف و بسيار سنگينتر از هر الگوی
رفتار اجتماعی ديگری را میطلبد.
تعادل

اتراف

استضعاف

الگوی پیشرفت و توسعه اسالمی
راهبردهاي جامعه پیشرفته و توسعه یافته اسالمي
در دوران کنونی جامعه اسالمی ايران كه مباحث مربوط به تدوین الگوی اسالمی ـ ایرانی
پیش��رفت در صدر بحثهای کالن کش��ور قرار گرفته اس��ت ،پس از گذر از مبانی نظری
در باب پیش��رفت و توس��عه ،پرداختن به راهبردها و راهكارهای عملی ،الزم و ضروری به
نظر میرس��د .از اين رو ،به دنبال مطالب پيش گفته ،شايس��ته اس��ت الگويی راهبردی
برای توس��عه اسالمی جامعه ايران ارائه ش��ود كه ناظر به وضعيت و شرايط واقعی كشور
به ویژه پس از تحوالت انقالب اس�لامی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران نيز باشد55 .
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اين الگو ،بنا به تقس��يم پيش��نهادی عرصههای اجتماعی به شش عرصه ،در شش بخش
ارائ��ه میگردد ،به طوری كه بتواند در مجموع مركزيت «عدالت ،هدايت و فطرت» را در
بخشهای ششگانه حفظ نموده و توصيههای الزم در باب هر يك را بيان كند.
عرصه اقتصاد
جامعه اس�لامی ايران در الگوی پیشرفت خود ،بايد حداقل رفاه الزم را برای يكايك افراد
تابع نظام جمهوری اسالمی فراهم نمايد .اين حداقل شامل مسكن متعارف ،وسايل رفاهی
متعارف و درآمد گذران معيشتی متعارف در هر شهر و منطقه میباشد.
رس��يدن به چنين حداقلی برای همه ،نيازمند برنامهريزی در دو بخش «توليد ثروت» و
«توزيع ثروت» به صورت مقارن و همزمان است .اگر مدار برنامههای توسعه اقتصادی بر
«توليد ثروت» قرار گيرد و توزيع ثروت به حال خود رها شود ،بیترديد با كوههای محدود
ولی سربلند از انباشت ثروت مواجه خواهيم شد؛ وضعيتی كه در صريح آيات قرآنی و كالم
1
امام علی(ع) نفی و طرد شده است.
توليد ثروت به لحاظ روانشناس��ی اجتماعی ،همواره با تنشهای بس��يار محدودی مواجه
اس��ت ،چرا كه برای رس��يدن به ثروت مورد نظر ،از اهر ِم گشودن فرصتها و مجال های
جديد به روی توليدكنندگان ثروت اس��تفاده میش��ود ،اما توزيع ثروت مرحلهای بسيار
دش��وار و پر پيچ و خم اس��ت و هم��واره موانع متعددی در پي��ش رو دارد كه مقاومت و
سرسختی ثروت اندوزان در مقابل آن ،از بارزترين اين موانع است.
در احكام اسالمی ،وجود ضرائب شرعيه (زكات ،خمس و ك ّفارات) ،خود تا حدی میتواند
به توزيع ثروت كمك كند ،اما با توجه به دگرگونيهای به وقوع پيوسته در دوران جديد
حيات بش��ری و خصوص��اً روشهای توليد ثروتهای كالن و حجيم ،ضرائب ش��رعيه به
تنهايی برای تنظيم توزيع ثروت در جامعه كافی نيستند .حتی اگر در اموال اغنياء« ،حق
معلوم»2فقرا را هم ملحوظ قرار دهيم و از روشهای توصيه شده دينی نظير «انفاق» نيز
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كون ُدولَ ًة بَْي َن اال ْغنِيا ِء ِم ْن ُك ْم» ،آنچه خداوند از
ِلر ُس ِ
ُریب َوالْيَتامی َو ال َْمساك ِ
الس ِ
أفاء اللُهّ َعلی َر ُسولِ ِه م ْ
ني َوابْ ِن َّ
« -1ما َ
َی ال يَ ُ
ِن أ ْه ِل الْقُری فَ ِل ّل ِه َو ل َّ
ول َولذی الْق ْ
بيل ك ْ
اهل سرزمنیهای فتح شده بوسيله مسلمانان ،در اختيار پيامرب قرار داده است پس ملك خدا و رسولش و خويشان پيامرب و يتيمان و هتيدستان و درراه ماندگان
«و ِلكَّنین آسی
است ،اين توزيع ثروت بدان علت است كه اموال مذكور موجب سلطه ثرومتندان مشا بر ديگران نگردد (حشر .)7/و نيز در كالم امام علی(ع)َ :
مالاللهّ دوالً»[ ،من در مقابل معاويه قدرت طلب نيستم] ویل نگران و اندوهگينم كه بر اين امت ،یب خردان و
خذوا َ
ُجارها ف َّ
َهاءها َو ف َّ
َيت ُ
أمر هذ ِه االَُّمة ُسف ُ
لی َ
أن يَ َ
بدكاران حكمراین كنند و مال خدا را [به جای توزيع بني مردم] ،برای ثروت اندوزی و توانگری خويش بكارگريند؛ هنج البالغه فيض االسالم ،نامه ،62ص.1048
للَهّ
روا فَبِما
َر َ
ض َعلی أ ْغنِيا ِء َّالن ِ
َراء ْأو ا ُْجه ُ
ِم ق ْ
ِن َ
َراء ُه ْم .فَا ْ
ِدوا ْأو اُ ْع ُ
ضاع الُْفق ُ
َد َر الَّذی يَ َس ُع فُق َ
اس یف ْأموالِه ْ
 -2عن الصادق(ع) فيما رواه عن امري املؤمنني(ع)« :ا َِّن ا ف َ
ِياء ُه ْم» ،خداوند در اموال ثرومتندان به اندازهای كه فقريان را یبنياز گرداند ،بر آنان واجب فرموده است .پس اگر فقريان تنگدسیت را حتمل كنند يا به
يَ ْمنَ ُع أ ْغن ُ
دشواری شديد بيفتند يا یبمكان و لباس شوند ،به دليل ممانعت اغنياء از دادن حق ايشان است؛ حکیمی ،1358 ،جلد ،4ص.404
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استفاده وسيع نماييم ،بدون برنامهريزی جامع توليد و توزيع ثروت در جامعه ،نتيجه الزم
بدست نخواهد آمد.
جامعه اسالمی توسعه يافته ،بايد همگام با برنامههای توليد ثروت ،برای توزيع ثروت برنامه
داش��ته باشد تا به محض گش��ودن ابواب توليد ،جامعه شاهد شكلگيری كوههای ثروت
نشود .بديهی است بخش ثروت اندوز جامعه ،همواره در مقابل چنين برنامههايی مقاومت
نموده و به سادگی حاضر به گذشتن از منافع نامشروع خود نيست 1.شايان ذكر است كه
قرآن كريم در هيچ آيهای گذشتن از جان را مقدم بر گذشتن از مال ذكر ننموده و با تقدم
مال بر جان ،2نشان داده است كه بسياری از انسانها تا حد فداكردن جان خود ،حاضر به
دفاع از منافع مالی خويش هستند و البته توصيه قرآن كريم اين است كه برای گام زدن
در راه پروردگار ،بذل مال و جان هر دو الزم است.
بنابراین ،توسعه اقتصادی مطلوب برای جامعه اسالمی ،به تنظيم كاركرد دو نهاد اجتماعی
دولتی نيازمند اس��ت؛ نخس��ت نهادی كه دائماً به كنترل سازوكارهای توليد ثروت نظير
حجم نقدينگی ،س��رعت گردش پول ،فرصتهای حرك��ت نقدينگی ،ارزشگذاری كار و
مشاغل و ديگر امور مربوط به آن بپردازد و دوم نهادی كه وظيفهاش تنظيم سازوكار توزيع
ثروت در ميان افراد پايينتر از خط رفاه اوليه باشد .اگر رسيدن به توزيع جامع و عادالنه
ثروت ،آرمانی بلند و دور از دس��ترس به نظر میآيد ،دس��ت كم ،الزم است «جهتگیری
اصلی» مسیر حركت اقتصادی جامعه به سوی توزيع واقعی ثروت باشد تا از درافتادن به
حركت تك خطی «فقر ـ استغناء» پرهيز كنيم.
عرصه سياست
سياست در جامعه اسالمی توسعه يافته ،تابعی از مشارکت عمومی در جهت ترویج وتحقق
آموزههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی اس�لام است و نتيجه آن در مسیر تسريع رشد
فرهنگی ،علمی و اجتماعی به كار گرفته میش��ود .بدين لحاظ ،رهبری و هدايت جامعه
به س��وی معيارهای اجتماعی اس�لام و تحقق عينی و خارجی آموزههای اسالمی مبتنی
ِياعات َو ذل َ
َم َم َع ذل َ
ري ِم ْن ُه ْم ضيقًا ِ
ِع َو تَ َح ُّكمًا فِی الْب ِ
باب
ِك َّان یف كَث ٍ
ِك ُ
 -1امام علی(ع) خطاب به مالك اشتر میفرمايدَ :
فاحشًا َو ُش َّحًا قَبيحًا َو ْاحتِكارًا لِل َْمناف ِ
«وا ْعل ْ
الوالةِ» ،با اين مهه سفارشایت كه درباره صاحبان صنايع و جتار كردم ،بدان! در بسياری از ايشان ،تنگ چشمی آشكار و خبلی زننده و
َم َض َّر ٍة لِل َّ
ْعام ِة َو َع ْي ٌب َعلَی ُ
احتكار منافع و نرخگذاری خودسرانه در فروش وجود دارد و اين راه موجب ضرر و زيان مردم و ننگ زمامداران است؛ عهدنامه امام علی(ع) به مالك اشتر،
سيمای كارگزاران در هنج البالغه ،بنياد هنج البالغه ،ص.40
ِاموال ُ
َو َّن یف ْاموال ُ
ِك ْم َو انْف ِ
ِك ْم َو انْف ِ
بيل اللهَِّ» ،با اموال و
ُس ُك ْم یف َس ِ
ُس ُك ْم» ،هرآينه مشا به مال و جان آزمايش خواهيد شد (ال عمران)186/؛ «جاه ُ
ِدوا ب ْ
« -2لَتُ ْبل ُ
جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد (توبه.)41/
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بر مشاركت گسترده عامه مردم در تولید و توزیع و ساختار قدرت ،از مهمترين مسائل و
1
كارويژههای سياست در جامعه اسالمی به شمار میآيد.
در جامعه اس�لامی ،ايجاد جمعيتها و احزاب و گروههای سياس��ی و تأكيد بر مشاركت
عمومی در امور سياسی ،نمیتواند هدفگذاری صرفاً قدرت خواهانه داشته باشد و کسب
قدرت و ثروت و دستيابی به مناصب مديريتی را برای خود اصل و عمده كند .جهتگیری
توسعه سیاسی در نظام اسالمی ،مبتنی بر راهبرد بکارگیری «قدرت» در جهت «اجرای
ح��ق» و «تحق��ق عدالت» و پیشگیری و ممانعت از فراگیر ش��دن باطل و ظلم اس��ت
و طبیعی اس��ت که چنین راهبردی ،نیازمند انس��انهای مؤمن ،خدمتگزار ،کمهزینه و
پرکار ،در مصادر مدیریتی است و قدرت یافتن انسانهای بیباور ،قدرتطلب ،ستمپیشه،
پرهزینه و کمکار و کس��انی را که در کارنامه سیاس��ی و مدیریت��ی خود ،فصل بلندی از
همکاری با س��تمگران و باطل ورزان دارند و در واقع ،همواره رویکرد و جهت گیریش��ان
2
برخالف مسیر حق و عدالت است ،برنمیتابد.
توس��عه سياسی در جامعه اس�لامی ،بايد توس��عه در آگاهی عمومی نسبت به مسائل و
تحوالت سياس��ی ،گس��ترش تضارب آراء درون فكری و برون فكری ،ارائه خط مشیهای
روش��ن و واضح توسط احزاب و جريانهای سياسی ،تشكيل دولت و مجلس نمایندگانی
س��الم و دلس��وز و توانمند برای ترسيم برنامههای جامعه اس�لامی و گسترش مشاركت
عمومی و نخبگان متدين را اصلیترين برنامههای عملی خود قرار دهد .پر واضح است كه
روشهايی نظير دادوستد آراء ،تبليغ هيجان عمومی و جلب نظر منفعت گرايانه نخبگان،
حركت سياس��ی جامعه اسالمی را از مس��ير خود خارج خواهد نمود ،كما اين كه امروزه
جوامع پيشرفته غربی نيز با تكيه بر روشهای هيجان سياسی و دادوستد آراء ،به توسعه
سياسی واقعی دست نيافتهاند ،اگرچه نامش را توسعه سياسی میگذارند.
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ِام ِرنا» ،و پيامربان
«و َج َعلْنا ُه ْم أئ َِم ًة يَ ْه ُد َ
 -1در آيات قران كرمي مهمترين وظيفه رهربی جامعه ،راهربی انسانها به سوی حتقق اوامر اهلیمعریف گرديده استَ :
ون ب ْ
(مذكور در آيات قبل) را رهربان جامعه خويش قرار دادمي تا مردم را به سوی دستورات ما هدايت كنند (انبياء( ،)73/سجده.)24/
 -2در عهدنامه مالك اشتر ،حضرت علی(ع) میفرمايد« :بدترين وزيران تو آنانند كه پيش از تو وزير اشرار بودند و آنان كه در گناهان ايشان مهكاری داشتهاند،
پس به هيچوجه چنني كسان نبايد همراز تو گردند ،زيرا آنان ياران گنهكاران و برادران ستمگرانند .و تو به يقني به جای ايشان جانشنيهای هبتری خواهی يافت،
كساین كه انديشه و نريو ،منهای وزر و گناه و نابكاری ايشان را دارند و با هيچ ستمگری در ستم و با هيچ بزهكاری در خالف مهكاری نكردهاند ،چنني كسان
بر دوش تو سبكبارتر و در ياوريت هبتر و نيكوتر و در دوسیت با تو صميمیتر و الفتشان با غري تو كمتر است .پس اين چنني كسان را انيس خلوت و آشکار
خويش كن»؛ سيمای كارگزاران ،بنياد هنج البالغه،ص.18-19
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عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت
از آنج��ا كه فرهنگها متكی به مخزن باورها و ارزشهای خويشاند و فرهنگ اس�لامی
پش��توانهای به استواری و غنای آموزههای اسالمی دارد ،توسعه جامعه اسالمی در عرصه
فرهن��گ و تعلي��م و تربيت ،بايد كاوش در آداب و رس��وم دين��ی و تنظيم نظام تعليم و
تربيت اسالمی را در مركز توجه خود قرار داده و اصول رفتار اجتماعی و مبانی تربيتی و
رويكردهای اصلی تعليمات مورد نياز جامعه را ،با چنين نگرشی برنامهريزی كند.
در جامع��ه اس�لامی ،افزاي��ش غلظ��ت و حجم جاذبهه��ا و تبليغات م��ادی و مصرفی و
الگوسازیهای جاذبه جسمی و جنسی نمیتواند جايگاهی در تنظيم رفتار فرهنگی مردم
پي��دا كند ،بلكه به عكس ،دع��وت به ارزشهای متعالی و پرهي��ز از اصل و عمده كردن
جاذبهه��ای مادی و مصرفی و ترويج عواطف و احساس��ات متعالی و انس��انی و توجه به
مسئوليتهای انسانی و دينی در مقابل همنوعان و هم كيشان ،زير بنای فرهنگ اجتماعی
را تشكيل میدهد و توسعه فرهنگی ،در حقیقت توسعه هنجارها ،ارزشها ،مسؤوليتها و
عواطف انسانی و دينی مردم است.
كميت
همچني��ن ،توس��عه در تعليم و تربي��ت ،نمیتواند صرفاً توس��عهای در تع��داد و ّ
دانشآموزان و دانشجويان و معلمان و اعضاء هيئت علمی و محيطهای تحصيلی و مراكز
آموزش عالی باش��د .در جامعه اس�لامی ،توسعه در تعليم و تربيت و نظام آموزشی ،نبايد
تبديل به توس��عهای بوروكراتيك و ديوانس��االرانه شده و مراكز علمی را به كارخانه توليد
مدارك علمی تبديل نمايد 1.تجربه رش��د علمی جوامع غربی و در حال توس��عه در قرن
بيس��تم به خوبی نش��ان داده اس��ت كه تکیه بر علم بوروكرات ،به برآمدن خیل گسترده
دانش آموختگان س��طحینگر و در خدم��ت قدرتهای مخرب و غيرمه��ذب و آلوده به
مطامع ش��خصی و هوی و هوسهای مادی میانجامد و با تعليم و تربيت انسانی و ترويج
ارزشهای بنيادين اخالقی بيگانه اس��ت 2.در حالی كه سابقه تمدن درخشان اسالمی در
گذش��ته ،در عرصه تعليم و تربيت نتيجهای به عكس نتايج دانش بوروكرات مدرن نشان
ّ
مه��ذب و خدمتگزار و فرهنگ پرور در علوم مختلف،
میدهد و با ارائه هزاران دانش��مند
3
صحت و صالحيت خود را به اثبات میرساند.

 -1اين انتقادی است كه بسياری از دانشمندان غرب به دانش بوروكرات و ديوانساالر غرب وارد كردهاند و جوامع بشری را از آفات آن پرهيز دادهاند .برای
منونه :فوراستيه ،1364 ،ص.166-171
 -2گالربايت ،1371 ،ص.152
 -3رجوع كنيد :حكيمی  ،1356،دانش مسلمنی؛ و نيز :چلیب ،1941 ،كشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون.

59

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

برنامههای توس��عه فرهنگ و تعليم و تربيت در جامعه اس�لامی ايران ،نمیتواند و نبايد
مس��ير بيراهه نظام تعليم و تربيت غيردينی و س��كوالر غرب را بپيمايد و با تربيت كردن
انسانهايی خودپرور و جامعهای سودپرست ،جامعه اسالمی را از رسيدن به آرمانهای خود
محروم نمايد .توس��عه فرهنگی در جامعه اسالمی ايران بايد تربيت الگوها و سرمشقهای
انس��انی و اجتماعی را دائماً مورد توجه جدی قرار دهد و در تبيين ارزشهای اس�لامی و
كاركردهای برتر آن و دفاع خردپذير از آنها بكوشد و فرآيند رفتار اجتماعی را چه در قالب
رس��انههای عمومی و تبليغی و چه در قالب برنامههای آموزشی و حتی در سازوكار بازار،
چنان هدايت كند كه عموم افراد جامعه اسالمی ،انتخاب ارزشها را در اولويت قرار دهند.
نيازی به گفتن نيست كه برنامهريزی فرهنگی در زمينههايی كه با مزاحمت و بلكه مقابله
و عناد بیباوران نس��بت به ارزشهای دينی مواجه است ،از ظرافت و حساسيت بسياری
برخوردار اس��ت و با تكيه بر ترغيب و تشويق انتخابگرانه عمومی ،در مواردی مشخص،
1
استفاده هوشيارانه و دقیق و بههنگام از قدرت قانونی و ضابطهمند را نيز مطالبه میكند.
عرصه خانواده
خانواده بنيان جامعه اسالمی را تشكيل میدهد و در آموزههای دينی از چنان اهميت و
تأكيدی برخوردار اس��ت كه در امور اجتماعی ديگر ،كمتر میتوان نظير توصيههای دين
اس�لام درباره آن را س��راغ گرفت .قرآن كريم ،خانواده را به عنوان بنيان آرامش و تبادل
عواطف پاك انس��انی معرفی میكند 2و جامعه اس�لامی را به توس��عه و ترويج و تحكيم
3
بنيانهای آن فرامیخواند.
توسعه اجتماعی هنگامی كه برنامهريزی درباره ساماندهی کانونهای اصلی زندگی انسانی
را م��ورد توجه ق��رار میدهد ،الجرم به طبقهبندیای از انواع زندگیهای جمعی دس��ت
میيابد .اين توسعه ،به دليل مالحظه جنبههای ارزشی مستتر در فرآيند برنامهريزی ،به
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 -1درباره استفاده از قدرت برای توسعه فرهنگ و ارزشهای ديین ،تا کنون سه نظريه در کشور ما مطرح شده است :الف) استفاده وسيع و دائمی از قدرت؛ اين
نظريه در استناد به آموزههای اسالمی و نيز در واقعيتهای جتربه شده اجتماعی دچار نارسايی و اشكال است ،ب) عدم استفاده از قدرت در هيچ موقعيیت؛ اين
نظریه نيز در استناد به آموزههای اسالمی و مهچنني به حلاظ واقعيتهای جتربه شده اجتماعی ناكام است ،ج) استفاده از قدرت در مقام حفظ مرزهای سلیب و
جلوگريی از توسعه ناهنجاريها و زشيتها و گناهان و استفاده از ترغيب و تشويق در مقام تثبيت مرزهای اجيایب و توسعه نيكیها و ارزشهای انساین و ديین.
به نظر می رسد نظريه سوم قابل قبول است و عالوه بر استناد به آموزههای ديین ،در جتربه نيز هبترين نتايج را نشان داده و میدهد.
َق ل ُ
ِن اَنْف ِ
واجا لِتَ ْس ُكنُوا ال َْيها َو َج َع َل بَْينَ ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َمةً» ،و از نشانههای خداوند اين است كه برای مشا از جنس خودتان
ِن آياتِ ِه ْان َخل َ
َك ْم م ْ
«و م ْ
ُس ُك ْم اَ ْز َ
َ -2
مهسراین آفريد تا در كنار وی آرامش يابيد و میان مشا دوسیت و عطوفت قرار داد (روم .)21/امهيت خانواده در نظر اسالم به حدی است كه خبش اعظم فقه و
احكام اسالمی ناشی از نظام خانواده است.
ُم َو ا ُ
ِمائك ْم» ،مردان یبزن و زنان یبشوهر و غالمان و کنیزان درستکار خود را به نكاح يكديگر درآوريد
الصالِح َ
«و اَ ِنك ُحوا االيامی ِم ْن ُك ْم َو ّ
ني م ْ
َ -3
ِن عِبا ِدك ْ
(نور.)32/
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طور طبيعی به س��ويی گام برمیدارد كه نفی برخ��ی از انواع زندگیهای جمعی و ايجاد
مجال و ترغيب و تشويق نسبت به برخی انواع ديگر را در پی میآورد .در همين جاست
كه برنامهريزان توس��عه اجتماعی بايد كام ً
ال هوش��يار و حس��اس و دورانديش باشند .در
جامعهاسالمی ،خانواده مجرد ـ زندگی مردانه يا زنانه تنها ـ يعنی خانوادهای كه نيازهای
روحی و جس��می خود به جنس مخالف را در سازوكاری خارج از زندگی زوجیتی تأمين
كند ،مذموم و مطرود است 1و توسعه اجتماعی نبايد در مسيری حركت كند كه به چنين
وضعيتی ختم شود .محور توسعه اجتماعی بايد گسترش و توسعه خانواده مركب از زوجين
س��ن رشد و تكليف ،نسبت به
ـ مرد و زن ـ باش��د ،به طوری كه جوانان بتوانند با گذر از
ّ
تش��كيل خانواده اقدام كنند .در جامعه اسالمی ،تمامی نيازهای روحی و جسمی مردان
و زنان به يكديگر ،صرفاً در درون خانواده قابل تعريف و ارضاء است و توسعه در خانواده،
به عنوان يكی از مهمترين بخشهای توسعه اجتماعی ،نيازمند توجه و برنامهريزی جدی
اس��ت .بديهی است جامعه اسالمی زندگی مرکب از دو همجنس را تحت عنوان خانواده
نمیپذيرد و به لحاظ ارزشی لحظهای آن را تحمل نمینمايد.
برنامهريزی توس��عه خانواده در جامعه اس�لامی ،بايد سه نكته را در مركز توجه خود قرار
دهد :نخست آن كه در تمامی عرصههای اجتماعی ،مقررات و ضوابط ديوانساالری چنان
پيشبينی و تس��هیل ش��ود كه در نهايت به توازن حقوق خانوادگی زن و مرد مبتنی بر
آموزههای اس�لامی بينجامد ،به طوری كه زوجين از ابت��دای انعقاد عقد زوجيت ،امكان
دسترسی كافی به حقوق حقه خويش را در عرصههای گوناگون داشته باشند.
دوم آن كه مس��ئله كنترل جمعيت را بايد مس��ئلهای جدای از برنامهريزی برای توسعه
خانواده به ش��مار آورد ،به طوری كه بتوان رابطه اي��ن دو بخش با يكديگر را كام ً
ال قطع
نمود .اگر كنترل جمعيت در جهان كنونی و در برخی شرایط در جامعه ما ،امری ضروری
و بلكه حياتی بوده و عدم كنترل جمعيت و رشد بیرويه آن ،آينده جامعه را به مخاطره
میافكنده ،اين موضوع ذاتاً ربط چندانی با مسئله توسعه خانواده ندارد.
سوم آن كه بروز ناسازگاری در میان درصدی از زوجين و منجر شدن به طالق ،نمیتواند
دليلی برای بیتوجهی به توسعه خانواده در جامعه اسالمی فراهم آورد ،بلكه اين امر صرفاً
 -1چنني رفتاری اگر از طريق خالف موازين شرعی باشد ،در اسالم ممنوع است و در آيات (نور 2و )3و روايات معصومني(ع) بسيار مورد مذمت و وعده
عقوبت قرار گرفته است؛ غرراحلكم ،جلد ،4ص 54و جلد ،6ص75؛ و اگر از طريق رعايت موازين شرعی در باب ازدواج موقت باشد ،به عنوان كثرت متايل
به شهوات نكوهش فراوان شده است؛ غرراحلكم ،جلد ،7روايات باب الشهوة .مهچنني كسی كه متايل به لذت جويی از مهسران متعدد دارد و هر يك را پس از
ض الْم ْ
الق َّ
اق»؛ اصول كایف ،جلد ،6ص.54
«ان اللهَّ يَ ْب ُغ ُ
الذ َّو َ
ِط َ
ديگری طالق میدهد ،مغضوب خداوند معریف شده استَّ :
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مسؤوليت برنامهريزان فرهنگی و نظام تعليم و تربيت را برای كاهش عوامل طالق و ايجاد
الفت و اس��تحكام هرچه بيشتر در خانوادهها ،افزايش میدهد .نتيجه عملكرد اين بخش
هر چه باش��د ،توسعه خانواده در جامعه اسالمی به عنوان محور توسعه اجتماعی ،جايگاه
شاخص خود را همواره بايد حفظ كند.
عرصه حقوق
دين اس�لام مجموعه كاملی از حقوق و تكاليف مورد نياز انسانهاست .مقررات و موازين
اسالمی در مجموع ،نظام حقوقیای را تشكيل میدهند كه سازوارهای جامع و همه جانبه
پديد میآورد .اين حقوق و تكاليف ،اگر چه اوالً و ّ
بالذات بر محور مصالح و مفاسد واقعی
و حس��ن و قبح عقلی 1تنظيم ش��دهاند ،اما متون دينی ناظر به حقوق و تكاليف به عنوان
موازين و احكام الهی ،زبان گويای مصالح و مفاسد و حسن و قبح مذكور است 2.در عين
حال ،نتيجه قابل قبول و كارآمد بررس��یهای الزم در باب حقوق و تكاليف اس�لامی ،در
قالب روش اجتهادیای به دست میآيد كه به تأثير عنصر زمان در نظام حقوق و تكاليف
تحجر و ظاهرگرايی و شكلگرايی محض جدا ً پرهيز نمايد.
انسان امروزين گردن نهد و از ّ
توس��عه حقوقی در جامعه اس�لامی ،توسعه موازين انس��انی و دينی و گسترش حقوق و
تكاليف انسانی مقرر در دين اسالم است .دين اسالم ،همواره در مقابل هر ح ّقی ،تكليفی
را پيشبينی نموده و در مقابل هر تكليفی ،برای انجام دهنده تكليف ،حقی را الزم دانسته
تمسك به يكی ،بدون
اس��ت و همبس��تگی بين حقوق و تكاليف را چنان لحاظ كرده كه ّ
ديگری معنا نخواهد داشت .از اين رو ،از نظر اسالم صرف وجود طبيعی و فيزيكی انسانها
بدون قبول هرگونه مسؤوليتی ،نمیتواند موجد حق يا حقوقی باشد و رابطهای يك سویه
در جهت حقوق طلبی صرف يا تكليف پذيری صرف پديد آورد.
توس��عه حقوقی در جامعه اسالمی ،بايد برنامهريزی دستگاه قضايی در باب نظام حقوقی
جامعه را به س��وی تنظيم هر چه دقيقتر حقوق و تكاليف فردی و اجتماعی س��وق دهد
و در جه��ت ارائ��ه تعريف دقيق و عينی از حقوق و تكاليف مزبور ،به گونهای كه مصاديق
مورد نياز را به خوبی شامل شود ،بكوشد .در اين راستا ،تشكيل گروههای تخصصی «ميان
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 -1اين مطلب در كتب اصوليان و متكلمان شيعه مهواره تأکید شده است ،به طوری كه از مباین علم كالم اماميه به مشار می آيد .برای منونه رجوع کنید :عالمه
حلی ،1366 ،ص.249
 -2امام علی(ع) در برخی خطبههای خود توضيح مبسوطی درباره احكام اهلی و سنت پیامرب ارائه منوده و مردم را به پریوی صادقانه و بدون خود رأيی از
احكام كتاب و سنت فرامیخواند؛ هنجالبالغه فيضاالسالم ،خطبه ،86ص.210
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عرصهای» نظير گروههای حقوقدانان اس�لامی با متخصصان صنعت ،اقتصاد ،سياس��ت،
فرهنگ و تعليم و تربيت و ديگر بخشهای درون عرصهای ،برای بررسی و تنظيم مجموعه
حقوق و تكاليف اسالمی در هر بخش ضروری است.
توس��عه حقوقی در جامعه اس�لامی ،نیازمند تبيين و تدوين نظام جامع حقوق و تكاليف
فردی و اجتماعی از ديدگاه اس�لام و برنامهريزی بر اس��اس آن اس��ت و در جهت تنظيم
روشهای تحقق عينی و واقعی نظام مزبور گام برمیدارد.
عرصه دفاع و امور نظامی
قرآن كريم جامعه اسالمی را به فراهم نمودن بنيانها و ابزارهای كافی برای حفظ و دفاع
از امنيت خود فرا خوانده اس��ت 1.در آموزههای دينی ،حفظ جامعه اس�لامی از هجوم و
سيطره ظالمان و متجاوزان به حدی مهم شمرده شده كه دفاع و مقابله در برابر متجاوزان،
از اركان دين و ايمان به حس��اب آمده و به ويژه برای مجاهدان دری از درهای بهش��ت
2
اختصاص داده شده است.
در دوران معاص��ر ،واقعي��ت توس��عه جهانی ،قبل از هر عرصه ديگری ،توس��عه در عرصه
تس��ليحات و امور نظامی را نش��ان میدهد .اين تالش و تكاپوی بسيار سنگين کشورها و
بویژه قدرتهای بزرگ ،عالوه بر هدفگیریهای دفاعی و نظامی معمول و معقول ،کسب
برتری نظامی و در پی آن ،تس��لط سياس��ی و اقتصادی بر ديگر كشورها با تكيه بر زور و
3
سرنيزه پنهان و آشكار را نيز در سر داشته است.
مروری بر فراز و نشيبهای قرن بيستم ميالدی و بررسی دو جنگ جهانی و دهها جنگ
منطقهای نش��ان میدهد كه توسعه تس��ليحاتی اگرچه در برخی مقاطع دستآوردهای
وس��يعی برای قدرتهای برتر فراهم نموده اس��ت ،اما نتوانسته برای قدرتهای مسلح و
برتر راه رسيدن به اهدافشان را هموار نمايد 4.بلكه به عكس ،در دهههای اخیر شاهديم
كه اهميت و كارآيی تس��ليحات به تدریج كاهش يافته و رقابت تس��ليحاتی جای خود را
للِهّ
ِن ر ِ
َمونَُه ْم» ،و مشا ای مؤمنان! برای نريوهای جماهد
ُم َو َ
ِباط ال َ
«و اَع ُّ
ْخ ْي ِل تُ ْرهِبُ َ
رين م ْ
اخ َ
ُو ٍة َوم ْ
ِدوا لَُه ْم َمااستَ َط ْعتُ ْم م ْ
َ -1
ِن ق َّ
ِم التَ ْعل ُ
ِن ُدونِه ْ
ون بِ ِه َع ُد َّو ا َو َع ُد َّوك ْ
خود تا آجنا كه در توان داريد آذوقه و ادوات و َمركبهای نظامی فراهم مناييد تا به وسيله آن دمشنان خدا ودمشنان خودتان و دمشنان دیگری را كه منیشناسيد،
از محله به سرزمنیهایتان بترسانيد (انفال.)60/
 -2امام علی(ع) میفرمايد« :ا َِّن ا َ
ِخاص ِة اولِيائِهِ» ،به درسیت جهاد دری از درهای هبشت است كه خداوند آن را برای اولياء
ِن اَبْ ِ
ْجَّن ِة فَتَ َح ُه اللهَُّ ل َّ
باب م ْ
جلها َد ٌ
واب ال َ
خاص خود باز کرده است؛ هنج البالغه فيض االسالم ،خطبه ،27ص.64
 -3برژينسكی ،1372 ،ص 17تا .47
 -4آرون ،1369 ،ص. 191
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به رقابت سياس��ی و اقتص��ادی 1و اخيرا ً جای خود را به رقابت و مواجههای س��نگين در
عرصههای علم ،فرهنگ و تکنولوژی داده است.
توسعه دفاعی و نظامی در جامعه اسالمی ،برخالف نمونههای تجربه شده غربي ،نمیتواند
توسع ه تسليحاتی صرف باشد و تكيه بر ابزار و آالت نظامی را محور حركت خود قرار دهد،
بلكه بايد توسعهای در دو بخش نيروهای مجاهد و مؤمن و ثابت قدم و استوار و نيز ابزار
و ادوات نظامی كارآمد و كافی ،هر دو و همزمان باهم باش��د .از زاويه نگرش قرآن كريم،
وجود دومی بدون اولی نتيجه بخش نيس��ت و فايدهای دربرندارد ،اما با داشتن نيروهای
مجاهد واس��تواری كه تا آخرين لحظه و آخرين س��نگر میايس��تند و مقاومت میكنند،
همواره راه پيروزی باز است ،2اگر چه در بخش ادوات و ابزار نظامی نواقص عديدهای وجود
داشته باشد.
توسعه دفاعی در جامعه اسالمی ،بايد توسعه مجاهدان را محور برنامهريزی خود قرار دهد
و در افزايش ش��مار مجاهدان و گس��ترش آنان در سطح عمومی جامعه ،تالشی دائمی و
مستمر داشته باشد ،چرا كه از نظر قرآن كريم هر مجاهد مؤمن میتواند قدرتی بين  2تا
 10برابر ش��مار نيروهای مقابل و دش��من را فراهم آورد و با كسب هويت ايمانی همسو و
یکپارچه ،راه را برای افزایش قدرت و كارآيی مؤمنان باز نمايد و دائماً تعادل قدرت را به
3
سود جبهه مجاهدان مؤمن برهم زند.
برنامهريزان توسعه اسالمی ،بايد اين نكته مهم را در نظر داشته باشند كه توسعه دفاعی
در جامعه اسالمی ،افزون بر تأمين حداكثر توان تسليحاتی ممكن ،با بهرهگيری از بسيج
عمومی مردم در مس��اجد ،حس��ينيهها ،دانش��گاهها ،مدارس ،حوزهه��ای علميه و ديگر
محيطهای اجتماعی ،قابل برنامهريزی و تحقق اس��ت و تكيه صرف بر نيروهای مس��لح
رسمی به هيچوجه برای دفاع از امنيت و هويت جامعه اسالمی كافی نيست.
در پايان يادآور میش��وم كه اين نوش��تار به عنوان كوشش��ی برای نظريهپردازی درباره
توجه به برخی از جوانب
انس��ان و جامعه اس�لامی پیشرفته و توس��عه يافته ،تنها توفيق ّ
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 -1تافلر ،1370 ،ص.85
ِی َح ْسبُ َك اللُهّ َو َم ِن اتَّبَ َ
ني» ،ای پيامرب ،خداوند و مؤمناین كه پريويت میكنند ـ برای غلبه بر دمشنانت ـ تو را كایف است (انفال.)64/
ِن ال ُْم ْؤمِن َ
عك م َ
« -2يا ايُّ َها َّالنب ُّ
«ان يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم
«ان يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم ع ْ
ِرون يَ ْغلِبُوا مِاتَ ْي ِن» ،اگر از مشا مؤمنان بيست مؤمن صابر باشند ،بر دويست نفر غلبه خواهند كرد (انفال)65/؛نیزْ :
ون صاب َ
ِش ُر َ
ْ -3
ِن
مِاٌة صاب َِرٌة يَ ْغلِبُوا مِأتَ ْي ِن» ،اگر در حالت ضعف مشا ،صد مؤمن صابر باشند ،بر دويست نفر غلبه خواهند كرد (انفال .)66/و در آيه ديگر« :لَق ْ
ُم اللهَّ یف َمواط َ
َد نَ َص َرك ْ
ِرين» ،هرآينه خداوند در مواضع بسياری مشا را ياری
َت َعل َْي ُك ٌم الاْ ْر ُ
ْم تُ ْغ ِن َع ْن ُك ْم َش ْيئًا وَ ضاق ْ
كَث َ
ُم َولَّْيتُ ْم ُم ْدب َ
ض بِما َر ُحبَ ْت ث َّ
رية َو يَ ْو َم ُحنَ ْي َن ا ْذ ا ْع َجبَ ْت ُك ْم َك ْث َرتُ ُك ْم فَل َ
فرموده و نيز روز جنگ حنني هنگامی كه زيادی نريوهايتان مشا را به تعجب افكند اما كاری از پيش نربديد و زمني با مهه وسعتش بر مشاتنگ گرديد ،سپس
روی از جنگ برگردانده فرار منوديد (توبه .)25/برای بررسی تفصیلی رجوع كنید :نبوی ،1379 ،ص.126-166
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اين موضوع بس��يار مهم و حس��اس اجتماعی را پيدا كرد و لذا تبيين جوانب ديگر را به
فرصتهای آينده و تالش محققان بصير و دلسوز كشور واگذار میكنم .بديهی است اين
گونه نظريهپردازیها ،تنها از معبر نقد و كالبد شكافی اساتید ،دانشمندان و پژوهشگران
منصف ،راه به سوی تكامل نظری و عملی خواهد سپرد.
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آرون ،ريمون .)1369( .سالهای پايانی قرن بيستم .ترجمه اسداهلل مبشّ ری .تهران :نشر سفير.
ابن س��ينا ،حسین .)1285( .االشارات و التنبيهات .شرح خواجه نصيرالدين طوسی و فخرالدين رازی .تهران:
نشر مطبعه خیریه.
امام خمينی ،روح اهلل .)1370( .صحيفه نور .تهران :سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی .جلد.21
باربور ،ايان .)1374( .علم و دين .ترجمه بهاءالدين خرمشاهی .تهران :مركز نشر دانشگاهی.
برژينسكی ،زيبيگنيو .)1372( .خارج از كنترل .اغتشاش جهانی در طلیعه قرن بیستم .ترجمه عبدالرحیم نوه
ابراهیم .تهران :انتشارات مؤسسه اطالعات.
پوپر ،كارل ريموند .)1364( .جامعه باز و دشمنان آن .ترجمه عزت اهلل فوالدوند .تهران :انتشارات خوارزمی.
تافلر ،الوين .)1370( .تغيير ماهيت قدرت .ترجمه حسن نورايی و شاهرخ بهار .تهران :مركز ترجمه و نشر كتاب.
تافلر ،الوين .)1374( .موج سوم .ترجمه شهيندخت خوارزمی .تهران :نشر فاخته.
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چلبی ،كاتب .)1941( .كشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
حكيمی ،محمدرضا .)1356( .دانش مسلمين .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
حكيمی ،محمدرضا .)1358( .الحیاة .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
دفتر مجامع مقدماتی فرهنگس��تان علوم اس�لامی( .بدون تاریخ) .اجتهاد ترجیحی و تخریجی .قم :انتشارات
آكادمی علوم اسالمی.
دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسالمی( .بدون تاریخ) .فقه سنتی و نظام سازی .قم :انتشارات آكادمی
علوم اسالمی.
دوركهايم ،اميل .)1374( .قواعد روش جامعهشناسی .ترجمه علی محمد کاردان .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
راين ،آلن .)1372( .فلسفه علوم اجتماعی .ترجمه عبدالكريم سروش .تهران :نشرمؤسسه فرهنگی صراط.
طريحی ،فخرالدين .)1362( .مجمع البحرين .تهران :نشر مرتضوی.
كان ،روژه .)1363( .چهره عريان آمريكا .ترجمه جمشيد ارجمند .تهران :نشر ابتکار.
ساباين ،جرج .)1351( .تاريخ نظريات سياسی .ترجمه بهاءالدين پازارگاد .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير.
ع ّ
المه حلی ،حس��ن بن يوسف .)1366( .كشف المراد فی ش��رح تجريد االعتقاد .قم :نشر مؤسسه مطبوعات
دينی.
عالمه طباطبايی ،محمدحسين( .بدون تاریخ) .روابط اجتماعی در اسالم ،قم ،نشر آزادی.
عالمه طباطبايی ،محمدحسين( .بدون تاریخ) .قرآن در اسالم .قم :نشر بنیاد قرآن.
فروغی ،محمد علی .)1344( .سیر حکمت در اروپا .تهران :انتشارات کتابفروشی ز ّوار.
فوراستيه ،ژان .)1364( .وضع و شرايط روح علمی بشر .ترجمه علی محمد كاردان .تهران :انتشارات دانشگاه
تهران.
كوئينتين ،آنتونی .)1372( .فلسفه سياسی .ترجمه مرتضی اسعدی .تهران :نشر هدی.
گالبرايت ،جان كنت .)1371( .آناتومی قدرت .ترجمه محبوبه مهاجر .تهران :انتشارات سروش ،چاپ اول.
گنونِ ،رن ِه .)1361( .سیطره کمیت و عالئم آخر زمان .ترجمه علی محمد کاردان .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
لوكس ،استيون .)1370( .قدرت .ترجمه فرهنگ رجايی .تهران :نشر مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.
ماكياولی ،نيكولو .)1374( .شهريار .ترجمه داريوش آشوری .تهران :نشر پرواز.
مصباح يزدی ،محمد تقی .)1368( .جامعه و تاريخ از دیدگاه قرآن .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
مطهری ،مرتضی .)1363( .تکامل اجتماعی انسان .قم :انتشارات صدرا.
مطهری ،مرتضی .)1367( .انسان کامل .قم :انتشارات صدرا.
مطهری ،مرتضی .)1368( .مجموعه آثار .قم :انتشارات صدرا.
مطهری ،مرتضی .)1369( .جامعه و تاریخ .قم :انتشارات صدرا.
نبوی ،سیدعباس .)1379( .فلسفه قدرت .قم و تهران :پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین
دروس علوم انسانی دانشگاهها.
وبر ،ماكس ( .)1374اقتصاد و جامعه .ترجمه منوچهری و ترابی نژاد و عمادزاده .تهران :انتشارات مولی.
هلد ،ديويد .)1367( .مدلهای دموكراسی .ترجمه عباس مخبر .تهران :انتشارات روشنگران.
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