پیشگفتار
پس از برگزاری پنج دوره کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،اکنون مقاالت
متعدد و ارزشمندی در حوزههای مختلف الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به قلم
صاحبنظران دغدغهمند کشور به نگارش در آمده است .این مقالهها هر یک از
منظر و حوزۀ تخصصی خاص ،به یک جزء یا اجزایی از الگو یا الگوی پایه
پرداختهاند .بنابراین ،برای جمع بندی این مطالب در راستای استفادۀ حداکثری از
آنها برای جامعه علمی واندیشمندان کشور و به ویژه دستاندرکاران تهیۀ الگو،
ضرورت دستهبندی موضوعی این مقالهها در مجلدهای مجزا احساس میشود.
مجلد حاضر بر اساس چنین ضرورتی تهیه شده است و تالش دارد مقاالت مرتبط
با بخشهای آرمان و رسالت در الگوی پیشرفت را در یک متن مجزا گردآوری
کند .برای تدوین این متون فرایندی سه مرحلهای طی شد :نخست همه مقالههای
کنفرانسهای پنجگانه که به لحاظ موضوعی در یکی از حوزههای سهگانۀ آرمانی
یا رسالت بودند ،گزینش شدند .سپس این مقالهها از نظر محتوایی مورد بررسی
قرار گرفتند تا عالوه بر میزان ارتباط موضوعی ،نوآوری فکری و علمی آنها نیز
مورد توجه قرار گرفته باشد .سرانجام این مقالهها در یک کارگروه مطرح شد تا
مقاالتی که توسط دیگر اعضای کارگروه نیز انتخاب شدهاند ،کنار گذاشته شوند.
بدیهی است تحلیلها و مطالب مطروحه ،ضرورتا دیدگاههای مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت تلقی نخواهد شد .تدوین و انتشار این مجلد تالشی در حوزۀ
غ نابخشی و تدقیق مفهومی پیشرفت ،یا مقایسۀ مفهوم غربی و اسالمی پیشرفت
میباشد.
امید است این تالش بر غنای مباحث فکری مطرح در جامعۀ علمی کشور در
راستای دستیابی به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بیفزاید.
معاونت علمی و تقسیم کار ملی
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چکیده
این مقاله به تبیین نظام آرمانهای اجتماعی که یکی از عناصر الگوی پایه
اسالمی ایرانی پیشرفت است ،پرداخته است .مقصود از نظام آرمانهای اجتماعی
در الگوی پایه عبارت است از :مبناییترین نظام ارزشهای فرازمانی ،فرامکانی،
فرا عرصهای ،الهامبخش ،جهتدهنده ،هدایتکننده و راهبریکنندۀ تحول
تکاملیِ جامعه است .در این مقاله اثبات شده که نظام آرمانهای اجتماعی برای
نهادینهسازی و گسترش نظام آرمانهای انسان در جامعه است .از این رو ،بدون
تصویر روشنی از نظام آرمانهای انسان نمیتوان به نظام آرمانهای اجتماعی
دست یافت .نظام آرمانهای انسان و جامعه انسانی از دیدگاه اسالم مبتنی بر
مبانی هستیشناسانه ،معرفتشناسانه و ارزششناسانه اسالمی است .از این رو،
در این مقاله کوتاه به صورت بسیار فشرده به این پرسش پاسخ دادهایم که نظام
آرمانهای اجتماعی الگو مبتنی بر مبانی نظری اسالمی چیست؟ بدین منظور
ابتدا فهرست مبانی مهم و تأثیرگذار در آرمانها ارائه شده است .سپس در
چارچوب این مبانی ،منطق طبقهبندی ارزشهای انسانی از دیدگاه اسالم ارائه
گشته و بر اساس آن نظام آرمانهای انسان از دیدگاه اسالم با استناد به کتاب و
سنت تبیین گشته است .پس از آن بحث کوتاهی درباره ماهیت و هویت جامعه و
 . 1ارائه شده در پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 99 ،و  03اردیبهشتماه ،1091
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
 .9عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 .0عضو هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 .4عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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ارتباط آن با افراد ارائه گشته و بر اساس آن ،منطق طبقهبندی ارزشهای
اجتماعی ارائه شده و در چارچوب این منطق ،نظام آرمانهای اجتماعی از دیدگاه
اسالم با استناد به کتاب ،سنت و عقل ارائه شده است .نتایج به دست آمده از این
قرار است :نظام آرمانهای انسان بر اساس روابط چهارگانه انسان با خداوند و
خود و انسانهای دیگر و جهان تبیین شده است .آرمان اصلی دستیابی به مقام
عبودیت تامه و خالفت تامة الهیه است و بقیه آرمانها در راستای این آرمان
تعیین میشوند .بدین ترتیب سایر آرمانها عبارتاند از :نفس مطمئنه در رابطه
انسان با نفس خود ،سالمت و قوت بدن در رابطه انسان با جسم خود،
والیتمداری در رابطه انسان با امام ،أخوت در رابطه انسان با مسلمانان،
همزیستی توحیدی در رابطه انسان با اهل کتاب ،دستیابی به قدرت برتر در
رابطه با معاندین ،ایمان کامل در رابطه انسان با عالم غیب و برخورداری کامل در
رابطه انسان با عالم طبیعت و شهود .نظام آرمانهای اجتماعی با این تلقی که
اجتماع هویتی تألیفی از افراد و اعیان و ساختارها و نهادها و فرایندها دارد به دو
بخش آرمانهای اصلی و آرمانهای زمینهای تقسیم شده است .آرمانهای اصلی
اجتماعی آرمانهای مربوط به مجموعه انسانهایی است که در این جامعه زندگی
میکنند و آرمانهای زمینهای مربوط به بخش اعیان و نهادها و فرآیندها و  ...در
جامعه است .آرمانهای زمینهای زمینههای الزم برای تحقق آرمانهای اصلی
اجتماعی را فراهم میکنند .نظام آرمانهای اجتماعی اصلی در چارچوب روابط
چهارگانه جامعه با خدا و با اعضاء خود و با جوامع دیگر و با خلقت تدوین شده
است .آرمانمحوری در این نظام که سایر آرمانهای اجتماعی در حقیقت فروعات
آنند عبارت است از :بسط کلمة اهلل در جامعه یعنی دستیابی تعداد از اعضای
جامعه به بیشترین مقدار از قرب الهی .بقیه آرمانهای اصلی عبارتاند از :بسط
نفوس مطمئنه در جامعه ،بسط سالمت عمومی ،بسط والیتمداری ،بسط أخوت
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نسبت به جوامع مسلمان غیر معاند ،دستیابی به قوت برتر نسبت به جوامع معاند
و بسط همزیستی توحیدی نسبت به جوامع اهل کتاب ،بسط معنویت در جامعه
و بسط رفاه عمومی .آرمانهای زمینهای عبارتاند از :عدالت و امنیت و فراوانی
(رشد) در همه عرصههای زندگی.
کلیدواژهها :آرمان ،الگو ،الگوی پایه ،اسالمی
مقدمه
در یک تعریف اجمالی الگوی پیشرفت «نقشه راه جامع و کالن فرآیند حرکت
تکاملی جامعه از وضعیت موجود به سوی وضعیت آرمانی است» .در صورتی که
این نقشه راه مبتنی بر مبانی بینشی اسالمی و در چارچوب سنتهای الهی و
اصول ارزشی و احکام اخالقی و فقهی اسالمی باشد ،نقشه راه تمدن اسالمی و
جهانشمول و زمانشمول است که آن را «الگوی اسالمی پیشرفت» مینامیم و
اگر مطابق با ویژگیهای تاریخی ،اقلیمی و فرهنگی ایران باشد الگوی مزبور
«الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» است .بر این اساس «الگوی اسالمی پیشرفت»
به عنوان الگوی ساخت تمدن اسالمی عبارت است از« :نقشه راه جامع و کالن
فرآیند حرکت تکاملی جامعه از وضعیت موجود به سوی وضعیت آرمانی مبتنی
بر مبانی اسالمی و در چارچوب اصول ،احکام اخالقی و فقهی اسالم».
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز که شکل تطبیق یافتة الگوی اسالمی بر
شرایط ثابت و پایدار ایران است بهعنوان سند باالدستی همة اسناد چشمانداز،
سیاستگذاری و برنامهریزی کشور عبارت است از« :نقشه راه جامع و کالن
فرآیند حرکت تکاملی جامعه از وضعیت موجود به سوی وضعیت آرمانی مبتنی
بر مبانی اسالمی و در چارچوب اصول و احکام اخالقی و فقهی اسالم و مطابق با

ویژگیهای تاریخی ،اقلیمی و فرهنگی ایران» .مقصود از الگوی پایه الگویی فرا
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عرصهای است که مبنای الگوهای پیشرفت در عرصههایی همچون علم و فکر و
معنویت و زندگی (شامل اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و  )...قرار میگیرد .بر این
اساس الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت را چنین تعریف میکنیم:
«نقشه راه جامع و کالن و فرا عرصهای فرآیند حرکت تکاملی جامعه از وضعیت
موجود به سوی وضعیت آرمانی مبتنی بر مبانی اسالمی و در چارچوب اصول و
احکام اخالقی و فقهی اسالم و مطابق با ویژگیهای تاریخی ،اقلیمی و فرهنگی
ایران».
بر اساس این تعریف یکی از عناصر اصلی الگوی پایه ،نظام آرمانهای اجتماعی
است که نشانگر وضعیت آرمانی جامعة اسالمی است .مقصود از نظام آرمانهای
اجتماعی در الگوی پایه عبارت است از :مبناییترین نظام ارزشهای فرازمانی،
فرامکانی ،فرا عرصهای ،الهامبخش ،جهتدهنده ،هدایتکننده و راهبریکنندۀ
تحول تکاملیِ جامعه است .در واقع« ،نظام آرمانها» شبکهای از عالیترین
ارزشهای اجتماعی هستند که به نحو تشکیکی و در قالب ساختاری هرمی،
غایات ارزشی ابعاد مختلف جامعه را نشان میدهند .غایت این نظام نهادینهسازی
و گسترش نظام آرمانهای انسان در جامعه است و بدون تصویر روشنی از نظام
آرمانهای انسان نمیتوان به نظام آرمانهای اجتماعی دست یافت .مقصود از
نظام آرمانهای انسان «مبناییترین نظام ارزشهای فرازمانی ،فرامکانی ،فرا
عرصهای ،الهامبخش ،جهتدهنده ،هدایتکننده و راهبریکنندۀ تحول تکاملیِ
انسان است» .نظام آرمان های انسان و جامعه انسانی از دیدگاه اسالم مبتنی بر
مبانی هستیشناسانه ،معرفتشناسانه و ارزششناسانه اسالمی است .از این رو،
در این مقاله کوتاه به صورت بسیار فشرده به این پرسش پاسخ خواهیم داد که
نظام آرمان های اجتماعی الگو مبتنی بر مبانی نظری اسالمی چیست؟ بدین
منظور ابتدا فهرست مبانی نظری مهم و تأثیرگذار در آرمانها ارائه میشود.
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سپس در چارچوب این مبانی ،منطق طبقهبندی ارزشهای انسانی از دیدگاه
اسالم ارائه گشته و بر اساس آن نظام آرمانهای انسان از دیدگاه اسالم با استناد
به کتاب و سنت تبیین میشود.
پس از آن بحث کوتاهی درباره ماهیت و هویت جامعه و ارتباط آن با افراد ارائه
میشود و بر اساس آن ،منطق طبقهبندی ارزشهای اجتماعی ارائه شده و در
چارچوب این منطق ،نظام آرمانهای اجتماعی از دیدگاه اسالم با استناد به کتاب
و سنت و عقل ارائه میگردد .روش دستیابی به منطق طبقهبندی ارزشها روش
استدالل عقلی بر اساس مبانی است و روش دستیابی به مبانی و ارزشها استناد
به کتاب و سنت و عقل به ر وش اجتهادی است .البته در این مقاله کوتاه امکان
پیاده کر دن روش اجتهادی با استناد به همة ادله وجود ندارد و این کار باید به
نحو کامل در کتابی که به این منظور نوشته خواهد شد صورت گیرد .در این
مقاله کوتاه مبانی بر اساس تحقیقی که در مرکز صورت گرفته نوشته شده و تنها
در برخی موارد به مناسبت به آیات و روایات استناد شده است .ساختار منطقی
ارزش ها نیز مستند به مبانی و ادله است .همچنین درباره ارزشهای بیان شده تا
جایی که میسر بود به ادله کتاب و سنت و عقل استناد شده است.
مبانی نظری
مبانی نظری که در حقیقت چرایی نظام آرمانها را توضیح میدهند در چارچوب
مبانی نظری الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که توسط اندیشکده مبانی ارائه شده
قرار دارد .مهمترین مبانی مرتبط با نظام آرمانها عبارتاند از:
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 -1خداوند حکیم ،علیم ،1قدیر ،9غنی ،0خالق همة موجودات 4و مالک مستقل
حقیقی عالم و آدم 1و غایت همة هستی است.6
 -9جهان کنونی به امر الهی در خدمت انسان ،7محل عمل ،آزمایش 8و بستر
تکامل و عروج روحانی و یا سقوط معنوی اختیاری او است .جهان دارای دو عالم
غیب (عالم ملکوت) و عالم مادی (عالم شهود یا ملک) است .9جهان بر اساس
سنت های الهی نهفته در آن نسبت به رفتارهای آدمیان واکنش نشان میدهد و
علل و عوامل مؤثر در آن منحصر به اسباب و علل مادی و طبیعی نیست .تحقق
انسان کامل و رشد یافته ،در زمره غایات برپایی جهان است.
 -0هدف از آفرینش انسان عبادت پروردگار و در پرتو آن دستیابی به باالترین
مراتب کمال ممکن ،یعنی مقام خالفت کامل الهی و قرب کامل به خداوند متعال
است .13انسان دارای ساحات و مراتب مادی و روحانی و حیات دنیوی و اخروی

 .1یریدُ اللَّهُ لِیبَینَ لَکمْ وَ یهْدِیکمْ سُنَنَ الَّذینَ مِنْ قبل کم وَ تیوب عَلَیکمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ (النساء.)96 :
 .9أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْک السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یعَذِّبُ مَنْ یشاءُ وَ یغْفِرُ لِمَنْ یشاءُ وَ اللَّهُ عَلى کلِّ شَیءٍ قَددیر
(المائدۀ.)43 :
« .0یا أَیهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِی الْحَمِیدُ» (فاطر.)11 :
« .4اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَدرَاتِ رِزْقًدا لَّکدمْ وَسَدخَّرَ لَکدمُ
الْفُلْک لِتَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَکمُ األَنْهَارَ» (ابراهیم.)09 :
 « .1قُلِ اللَّهُمَّ مَالِک الْمُلْک تُؤْتِی الْمُلْک مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْک مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُدذِلُّ مَدن تَشَداء
بِیدِک الْخَیرُ إِنَّک عَلَىَ کلِّ شَیءٍ قَدِیر» (آلعمران.)96 :
 .6هود  190 :وَ لِلَّهِ غَیبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَیهِ یرْجَعُ الْأَمْرُ کلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَکلْ عَلَیهِ وَ مدا رَبکدک بِغافِدل
عَمَّا تَعْمَلُونَ.
« .7أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَدیکمْ نِعَمَدهُ اَداهِرَۀً وَبَاطِنَدةً وَ مِدنَ
النَّاسِ مَن یجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیرِ عِلْم وَ لَا هُدًى وَ لَا کتَاب مکنِیر» (لقمان.)93 :
« .8و َلَنَبْلُوَنَّکمْ بِشَیءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَ الْجُوعِ وَ نَقْص مِّنَ األَمَوَالِ وَ األنفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ» (البقره:
.)111
« .9قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِیکمْ ثُمَّ تُرَدکونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیبِ وَالشَّدهَادَۀِ فَینَبِّدئُکمْ بِمَدا کنْدتُمْ
تَعْمَلُونَ» (الجمعه ،)8 :هُوَ اللَّهُ الَّذی ال إِلهَ إِالَّ هُوَ عالِمُ الْغَیبِ وَ الشَّهادَۀِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ (الحشر.)99 :
« .13أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیکمْ یا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّدیطَانَ إِنَّدهُ لَکدمْ عَددُو مکبِدین وَ أَنْ اعْبُددُونِی هَدذَا صِدرَاط
مکسْتَقِیمٌ» (یس)63-61 :
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است و در نتیجه دارای نیازهای مادی و معنوی ،ثابت و متغیر ،این جهانی و فرا
این جهانی میباشد .1هویت انسان همان بُعد روحانی او است که برگرفته از نفخة
الهی است9؛ لذا دارای کرامت ذاتی ،فطرت خداآشنا و خداجو ،دینورز ،نیکخواه،
کمالطلب ،حقیقتگرا و جویای ارزشهای متعالی است .انسان در عرصه بینش،
گرایش ،توانش و کنش بر دیگر حیوانات برتری دارد.0
از جمله )1 :در ناحیه بینشها به لحاظ دارا بودن قوه عقل و دانش انتقالی و
تعلیم و تربیتپذیری؛  )9در ناحیه گرایشها به لحاظ گرایشات فطری متعالی؛
 )0از جهت توانشها و کنش ها به لحاظ افعال تدبیری ،محکوم صرف غرایز
نبودن و توان کنترل و مدیریت آنها ،نیز دارا بودن اختیار و قدرت انتخاب ،سرآمد
زیستندگان است .انسان موجودی هدایت شده است .4خداوند او را از درون
توسط فطرت و عقل و از بیرون از طریق دین هدایت کرده است .1افزون بر آن
انسان مؤمن با تقوا به تناسب مرتبه و قابلیت خود همواره از هدایتهای خاص
الهی بهرهمند است .6انسان به دلیل بهرهمندی از عقل و اختیار موجودی مسئول،

« .1وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْواراً» (نوح« /)14 :وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَة مِّن طِین { }19ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِدی
قَرَار مَّکین ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَدأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَک اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» (المؤمنون« /)19 -14 :الَّذِی أَحْسَنَ کلَّ شَدیءٍ خَلَقَدهُ وَبَددَأَ خَلْدقَ
ا لْإِنسَانِ مِن طِین ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَة مِّن مَّاء مَّهِین ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رکوحِهِ وَجَعَدلَ لَکدمُ السَّدمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَۀَ قَلِیلًا مَّا تَشْکرُونَ» (السجدۀ)7-9 :
« .9فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رکوحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ» (الحجر)99 :
« .0وَ لَقَدْ کرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْر وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلدى کثِیدر مِمَّدنْ
خَلَقْنا تَفْضِیال» (اإلسراء)73 :
« .4یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیکمْ أَنفُسَکمْ الَ یضُرُّکم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیتُمْ إِلَى اللّهِ مَدرْجِعُکمْ جَمِیعًدا فَینَبِّدئُکم
بِمَا کنتُمْ تَعْمَلُونَ» (المائدۀ« /)131 :إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکرًا وَ إِمَّا کفُورًا» (اإلنسان.)0 :
 .1عن أبی الحسن موسی بن جعفر (ع) :یا هِشَامُ إِنَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَینِ حُجَّدةً اَداهِرَۀً وَ حُجَّدةً بَاطِنَدةً
فَأَمَّا الظَّاهِرَۀُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیاءُ وَ الْأَئِمَّةُ (ع) وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول (الکافی ،ج  ،1ص .)16
« .6وَ مَن یتَّقِ اللَّهَ یجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا» (الطالق.)9 :
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مکلف و مورد بازخواست الهی است .1انسان همواره در حال شدن و صیرورت
است و با هدایتها ،مساعدتها ،ابزارها و امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار
داده میتواند در کماالت اکتسابی تا اعلیعلیین عروج کند9؛ چنانکه میتواند با
کفران نعمتهای الهی به ضد ارزشهایی چون الم ،حرص ،جهل ،بخل ،شرک،
شهوتپرستی و  ...روی آورده ،تا اسفل سافلین سقوط کند .0انسانیت انسان به
هر نسبت تکامل پیدا کند به سوى استقالل و حاکمیت بر سایر جنبهها گام بر
مىدارد ،انسان تکاملیافته یعنى وارسته از محکومیت محیط بیرونى (قدرت،
ثروت و  )...و درونى (نفس اماره) و وابسته به عقیده و ایمان و انسان سقوط یافته
اسیر هواهای نفسانی و عوامل بیرونی است .انسان به طبع خود اجتماعی است؛
حیات اجتماعی انسان ،بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین شماری از
نیازهای جسمی ،روانی و روحی و نیل به پارهای از کماالت اکتسابی است .حیات
انسان پس از مرگ تداوم می یابد و چگونگی بعث او در حیات اخروی ،مبتنی بر
چگونگی عقاید ،اعمال و خصلتهای وی در حیات دنیوی است.
 -4جامعه دارای هویتی تألیفی از انسانها و اعیان و نهادها و ساختارها و
فرآیندها است .با صرفنظر از اینکه این هویت تألیفی دارای وجود مستقلی از
وجود افراد هست یا نه ،تردیدی نیست که انسانها جزئی از جوامعاند و اجزای

 « .1وَالَ تَقْفُ مَا لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کلُّ أُولدئِک کانَ عَنْدهُ مَسْدؤُوالً» (اإلسدراء/)06 :
عَنْ أَبِی جَعْفَر (ع) قَالَ :لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُدمَّ قَدالَ وَ
عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبک إِلَی مِنْک وَ لَا أَکمَلْتُک إِلَّا فِیمَنْ أُحِبک أَمَدا إِنِّدی إِیداک آمُدرُ وَ إِیداک
أَنْهَى وَ إِیاک أُعَاقِبُ وَ إِیاک أُثِیبُ» (کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الکافی ( 8جلد) ،محقدق و مصدحح غفداری،
علیاکبر و محمد آخوندی؛ دارالکتب اإلسالمیة ،تهران ،چاپ چهارم 1437 ،ق ،ج  ،1ص .)13
« .9إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ راجِعُونَ» (البقره« /)116 :اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَدا ثُدمَّ اسْدتَوَى عَلَدى
الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کلٌّ یجْرِی لِأَجَل مکسَمًّى یدَبِّرُ الْأَمْرَ یفَصِّلُ الْآیاتِ لَعَلَّکم بِلِقَاءِ رَبِّکدمْ تُوقِنُدونَ»
(الرعد.)9 :
« .0وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ اإلِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ یفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْین الَّ یبْصِرُونَ بِهَدا وَ لَهُدمْ
آذَان الَّ یسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَدئِک کاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَدئِک هُمُ الْغَافِلُونَ» (األعراف)179 :
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دیگر را نیز انسانها ساخته یا تعریف و اعتبار میکنند .جامعه ،نافی هویت فردی
اعضاء نیست ،لیکن بینش ،منش ،گرایش و کنش ارادی آنها را جهت میدهد.
مبتنی بر همین تحلیل است که میبینیم عموم متفکران و علمای معاصر
همچون عالمه طباطبایی (رحمهاهلل) 1و شهید مطهری (رحمهاهلل) 9و شهید صدر
(رحمهاهلل) 0و آیتاهلل مصباح یزدی 4برای جامعه« ،هویتی تألیفی» قائل هستند.
 .1دیدگاه عالمه طباطبایی (رحمه اهلل) را در مورد هستیِ اجتماعی در کتب و رسالههای مختلف ایشان
می توان مالحظه نمود؛ از جمله در مقالة ششم کتاب اصدول فلسدفه و روش رئالیسدم ،در جلدد چهدارم
تفسیر المیزان و نیز در رسالة اإلنسان قبل الدنیا ،فی الدنیا و بعد الدنیا و نیز رسالة اإلعتباریدات .از نظدر
عالمه طباطبایی (رحمه اهلل) میان فرد و جامعه رابطهای حقیقی برقرار است تا آنجا که فرد با حضور در
جامعه برخوردار از «هستی اجتماعی» میگردد .هستی اجتماعی به معندای پدذیرش و سرسدپردگی در
برابر ارزشهایی است که جزء هویت فکری ،اخالقدی و فرهنگدی جامعده محسدوب مدیشدوند .پدذیرش
ارزشهای جامعه توسط فرد به نحو درونی است؛ بدین معنا که فدرد ارزشهدای جامعدهاش را جزیدی از
مقومات شخصیت فردی خود ساخته و اصدطالحاً دروندی نمدوده اسدت .ایدن هویدت فکدری ،ارزشدی و
فرهنگی بستر تکامل روحی و روانی فرد را فراهم میآورد (مالحظه نماییدد :طباطبدایی ،محمدحسدین؛
المیزان فی تفسیر القرآن ( 93جلد) ،مؤسسة نشر اسالمی ،قم ،چاپ ششم 1491 ،ق ،ج  ،4صدص -96
.)91
 .9دیدگاه شهید مطهری (رحمه اهلل) را در این خصدوص در کتداب جامعده و تداریخ و نیدز کتداب فطدرت
مالحظه نمایید .ایشان تصریح دارند بر اینکه فرد در جامعه هویت فردیِ خود را از دست نمدیدهدد و لدذا
مسئولیت فردی او در قبال خود و دیگران حفظ می شود ،بدا ایدن حدال افدراد در جامعده هویدت جدیددی
می یابند که همان هویت جامعه است و جامعه نیز هویتی یگانه و مستقل از افراد ندارد با این حال جامعده
مرکبی حقیقی از افکار ،عواطف ،اراده ها و رفتارهای افراد است (مالحظه نمایید :مطهری ،مرتضی؛ جامعده
و تاریخ ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،بیتا ،ص  /91همچنین مالحظه نمایید :همو ،فطدرت ،تهدران ،صددرا،
چاپ بیست و ششم ،1099 ،صص )999-903
 .0دیدگاه شهید صدر (رحمه اهلل) را در این زمینه در کتاب المدرسة القرآنیة مالحظده نماییدد .ایشدان در
این کتاب با بیان ابعاد مشخصههای روابط اجتماعی ،سیر حرکت اجتماعی را از منظر قدرآن کدریم برپایدة
نظریة «استخالف» تببن نموده و برای جامعه گونهای از «هویت تألیفی» را پذیرفتهاند ،هویتی کده سدبب
پیوند و هویت و سرنوشت مشترک اجتماعی شده است البته این دیدگاه به معنای پذیرش هویتی مستقل
بر اجتماع ،آنگونه که جمعگرایان قائلاند نیست؛ چرا که دیدگاه «اصالت اجتماع» مزیل مسئولیت فدردی
است و این معنا صریحاً با مفاد آیات قرآن متضاد است( .مالحظه نمایید :صددر ،سدیدمحمدباقر؛ المدرسده
القرآنیه ،قم ،دارالصدر ،چاپ چهارم 1404 ،ق ،صص )131 -114
 .4استاد مصباح یزدی با وجود آنکه بر اصالت فرد تأکید دارند لکن وجدود هویدت تدألیفی اجتمداع را بده
معنای تأثیر و تأثر و فعل و انفعالِ متقابلِ افرادِ اجتماع ،غیرقابل انکار میدانند( .مالحظه نماییدد :مصدباح
یزدی ،محمدتقی؛ مشکات مصباح (جامعه و تاریخ از نگاه قرآن) ،قم ،مؤسسة امام خمینی (ره) ،چداپ اول،
 ،1093ص )91
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وجود این هویت تألیفی ،فارغ از آنکه برای جامعه وجودی مستقل قائل باشیم یا
نباشیم و جامعه را مرکب حقیقی بدانیم یا اعتباری و یا انتزاعی ،باعث میشود بر
اساس واقعیتِ «سرنوشت مشترک» و هویت یکپارچة «امت» ،1به طور خاص به
هویت ،حرکت ،تغییرات و تحوالت جامعه توجه نماییم.
 -1ارزشهای اخالقی ریشه در واقعیت داشته و اصول آنها ثابت و مطلق هستند.
این ارزشها مطابق فطرت انسان بوده و در همه ساحتهای چهارگانه ارتباطی
انسان (با خدا ،خود ،خلق و خلقت) حضور دارند .ارزشهای اخالقی خدامحور
بوده و ارزشهای حاکم بر رابطه انسان با خدا تعیینکننده سایر ارزشها است.
ارزشهای اخالقی با مراتب تشکیکی از عالیترین ارزش (ابر آرمان) تا پایینترین
سطوح ارزشهای رفتاری در عرصههای متکثر اجتماع امتداد مییابند؛ ارزشهای
مربوط به فرد انسان ارزشهای پایه بوده و ارزشهای اجتماعی در راستای
نهادینه شدن و گسترش هر چه بیشتر ارزشهای اجتماعی تعیین و تعریف
میشوند.
 -6دین ،مجموعة آموزههای اعتقادی ،اخالقی و رفتاریِ نازل شده از طرف
خداوند برای هدایت انسان و جامعة انسانی و نیل به سعادت دنیوی و اخروی
است .عقاید و ارزشهای دین ثابت و جاودانهاند .9دین مهمترین مرجع الگوی
پایه پیشرفت در شناخت آرمانها است .فهم دین با روش استنباط روشمند

 .1قرآن کریم به این معنا یعنی هویت یکپارچة امت ذیل برخی آیات ازجمله آیة «وَلِکدلِّ أُمَّدة أَجَدل فَدإِذَا
جَاء أَجَلُهُمْ الَ یسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَالَ یسْدتَقْدِمُونَ» (األعدراف )04 :اشداره دارد .مطدابق ایدن داللدت ،هویدت
ی محوری در یدک جامعده .ایدن هویدت یکپارچده بده همدة
جمعیِ امت عبارت است از مشخصه های ارزش ِ
کسانی که در آن جامعه زندگی میکنند انتساب مییابد و لذا همگان نسبت به هویت ارزشیِ جامعة خدود
مسئولند .فریضة امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل اساسیِ اجتماعی در شدریعت مبتندی بدر
همین دیدگاه هستیشناختیِ اجتماعی است.
 « .9فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَۀَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِک الدِّینُ الْقَیمُ وَلَکنَّ
أَکثَرَ النَّاسِ لَا یعْلَمُونَ» (الروم)03 :
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(اجتهاد) از طریق مدارک چهارگانه (کتاب ،سنت ،عقل و اجماع کاشف از سنت)
ممکن است و فاصلة فرهنگی -تاریخی مانع فهم دین و مراد خداوند متعال
نیست.
نظام آرمانهای انسان
بر اساس بند  1مبانی پیش گفته اصول ارزشهای آرمانی انسان دارای حقیقتی
مطلق و ثابتاند و به نسبت افراد ،زمانها و مکانها تغییر نمیکنند .این ارزشها
که مطابق با فطرت انسان هستند در همه سطوح روابط و ابعاد چهارگانه انسان
وجود دارند .چون منبع این ارزشها اسالم است که از سوی خداوند حکیم علیم
نازل شده است( ،بند  1مبانی) ارزشهای مزبور نظاممند است .بر این اساس
نظام اصول آرمانهای انسان نظامی ثابت و مطلق است .برای ترسیم نظام
آرمان های انسان از دیدگاه اسالم ابتدا بر اساس مبانی پیش گفته درباره ابعاد
وجودی انسان و روابط چهارگانه او (بند  0از مبانی) ساختار این نظام را ترسیم
کرده و سپس ساختار مزبور را به دین عرضه نموده و با استفاده از مدارک
چهارگانه کتاب و سنت و اجماع و عقل( ،بر اساس بند  6مبانی) آرمانها را در
این ساختار استنباط کرده و بدین ترتیب به نظام آرمانهای انسان از منظر اسالم
دست مییابیم.
الف .ساختار
این ساختار بر اساس ابعاد وجودی انسان و انواع ارتباطهای انسان تعریف
میشود.
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یک .ابعاد وجودی انسان

انسان دارای چهار بُعد اساسیِ «بینش»« ،گرایش»« ،توانش (منش)» و «کنش»
است( .بند  0مبانی) «بینش» ناار به شناخت و باور انسان است؛ و «گرایش» در
دو سطح گرایشهای طبیعی و روحانی ناار به کششهای فطری و غریزیِ انسان
است؛ و «توانش» ناار به قدرت و آزادیها و امکانات ذاتی یا استحصالی است که
در اختیار یا فراروی فرد قرار دارند؛ و «کنش» ناار به رفتارها و مواجهههای
عملی انسان با موضوعات و مسائل است.
دو .ابعاد روابط و تعامالت انسان و ارزشهایِ آرمانی مورد نظر در هر بُعد

ابعاد نسبتها ،روابط و تعامالت انسان ،بر اساس بند  0از مبانی پیش گفته و
داللت برخی روایات دارای چهار حوزۀ اصلی است؛
 -1انسان در نسبت با «خداوند متعال»
 -9انسان در نسبت با «خود»
 -0انسان در نسبت با «انسانِ دیگر»
 -4انسان در نسبت با «خلقت».1
انسان در نسبت با خداوند متعال مراتبی از صیرورت به سوی فنا و قرب را به
صورت مراتب طولی طی مینماید 9و غایت تمام این مراتب نیل به مقام والیت و
خالفت کامل الهی است که همان مقام قرب کامل به خداوند و عبودیت تام الهی

 .1به این ابعاد در روایتی در کتاب مصباحالشریعة چنین اشاره شده اسدت« :اصدول المعدامالتِ تقدع علدی
أربعة أوجه :معاملة اهلل ،و معاملة النفس ،و معاملدة الخلدق ،و معاملدة الددنیا( ».مالحظده نماییدد :گیالندی،
عبدالرزاق؛ مصباحالشریعه ،تصحیح و تنظیم مرندی ،رضا؛ تهران ،پیام حق ،چاپ دوم ،1089 ،ص )634
 .9مالحظه نمایید :صدرالمتألهین ،الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ( 9جلد) ،قم ،طلیعدة الندور،
چاپ اول 1491 ،ه ق ،صص .931 -934
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است .1چنانچه در مبانی گفته شد (بند  )1ارزشهای حاکم بر نسبت انسان با
خداوند متعال تعیینکننده ارزشهای حاکم بر سایر نسبتها در همة ابعاد است.
هر یک از نسبتهای سهگانه انسان با غیر خدا نیز به اقسامی منقسم میشود:
انسان در نگاه معارف و آموزه های اسالمی دارای دو بُعد روحانی (متعالی) و
جسمانی (طبیعی) است( 9بند  0مبانی).
نسبت انسان با انسان دیگر ،حوزۀ وسیعی از تعامالت را شامل میشود .در این
ساختار مبنای تقسیم در شناخت ابعاد نسبت انسان با انسان از منظر معرفت و
حکمت اسالمی ،ماهیت وجودیِ انسانی است که طرف نسبت و تعامل است از
حیث ارتباط او با خداوند .بر این اساس اقسام به صورت سبر و تقسیم عقلی به
دست میآید  .انسانی که طرف تعامل است یا انسان هادی (مهدیّ بالذات) 0است
که او ولی خدا و «امام» است یا غیر او است .انسانی که ولی خدا نیست یا معاند
است یا غیرمعاند .غیر معاند یا مسلمان است یا غیرمسلمان .غیرمسلمان یا اهل
کتاب است یا غیر اهل کتاب (یعنی مشرکین و ملحدین) .به دلیل آنکه آرمان
حاکم بر رابطه انسان با معاندین ،مشرکین و ملحدینِ غیر معاند یکی است؛ لذا

 .1به تصدیق داللت آیة شریفة «إِنَّمَا وَلِیکمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّالَۀَ وَیؤْتُدونَ الزَّکداۀَ
وَهُمْ رَاکعُونَ» (المائدۀ )11 :رسول اکرم (ص) و امامان معصدوم (ع) کده در غایدت قصدوای کمدال معندوی
هستند ،ولیّ اهلل و سرپرست و رهبر جامعه اسالمی هستند.
« .9وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَة مِّن طِین ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَار مَّکین ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَدةً فَخَلَقْنَدا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَک اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَدالِقِینَ»
(المؤمنون)19 -14 :
 .0در خصوص تعبیر «مهدیّ بالذات» که مراد از آن ،معصوم و امام است ،مراجعده نماییدد بده توضدیحات
عالمه طباطبایی (رحمه اهلل) ذیل آیة شریفة  01سورۀ یونس« :قُلْ هَلْ مِن شُرَکآئِکم مَّن یهْدِی إِلَى الْحَدقِّ
قُلِ اللّهُ یهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَن یهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَدقُّ أَن یتَّبَدعَ أَمَّدن الَّ یهِددِّی إِالَّ أَن یهْددَى فَمَدا لَکدمْ کیدفَ
تَحْکمُونَ»( .مالحظه نمایید :طباطبایی ،محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن ( 93جلد) ،مؤسسدة نشدر
اسالمی ،قم ،چاپ ششم 1491 ،ق ،ج  ،13صص .)17-18
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غیر اهل کتاب را به معاندین ملحق میکنیم .بر این اساس رابطه انسان مسلمان
با انسان دیگر به چهار قسم تقسیم میشود:
رابطه انسان مسلمان با امام
رابطه انسان مسلمان با معاندین (اعم از مسلمان یا غیرمسلمان) که غیر اهل
کتابی که معاند هم نیستند به این قسم ملحق میگردد.
رابطه انسان مسلمان با مسلمان غیر معاند
رابطه انسان مسلمان با اهل کتاب غیر معاند
خلقت نیز دارای دو بُعد اساسیِ مادی و ماورای طبیعی یا در لسان دین« ،عالم
غیب یا ملکوت» است( 1بند  9مبانی).
بدین ترتیب میتوان ساختار نظام آرمانها را در قالب جدول زیر ترسیم کرد:

بینش

توانش
گرایش

خلقت

کنش

انسان

« .1قُلْ مَتاعُ الدکنْیا قَلیل وَ الْآخِرَۀُ خَیْر لِمَنِ اتَّقى وَ ال تُظْلَمُونَ فَتیالً» (النساء.)77 :
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ارزش محوری

خود

خداوند
روحانی
جسمانی
انسان هادی (امام) و ولی امر
انسان هادی (امام) و ولی امر
مسلمان غیر معاند
اهل کتاب غیر معاند
معاند
ماورای طبیعت (عالم غیب)
طبیعت (عالم مادی یا مشهود)
ارزشمحوری

رابطه انسان با ابعاد وجودی

رابطه انسان با ابعاد وجودی
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چنانکه مشاهده میشود در هر یک از این روابط به صورت افقی یک ارزش
محوری در نظر گرفته شده که باید ارزشهای حاکم بر بینشها ،گرایشها،
منشها و کنش ها بر محور آن ارزش تعیین و تفسیر شود .بر این اساس نُه ارزش
محوری افقی حاکم بر روابط نُهگانه انسان است .همچنین چهار ارزش محوری در
راستای ابعاد چهارگانه وجودی انسان در ردیف انتهایی جدول معرفی میشود.
این ارزشهای چهارگانه از پیمایش عمودی ستونهای بینش ،گرایش ،منش و
کنش انسان به دست میآید.
ارزشهای حاکم بر رابطه انسان با خداوند ارزشهای دیگر را شکل میدهد و این
معنای خدامحوری یا توحیدی بودن نظام ارزشهای انسان از دیدگاه اسالمی
است .به عبارت دیگر ارزشهای آرمانی حاکم بر چهار بعد وجودی انسان در
رابطه انسان با خود و دیگران و خلقت باید زمینهساز تحقق ارزشهای حاکم بر
چهار بعد وجودی انسان در رابطه انسان با خداوند باشد .بر این اساس نظام
آرمانهای انسان با  10ارزش محوری که در راستای تحقق آرمانهای حاکم بر
رابطه انسان با خداوند با یکدیگر مرتبط و هماهنگاند ،در قالب جدول فوق
نمایش داده میشود.
ب .نظام آرمانهای انسان
چنانکه در مبنای  6بیان شد مرجع دستیابی به آرمانها دین اسالم است که از
منابع کتاب ،سنت ،عقل و اجماع به روش اجتهاد استنباط میشود .بر این اساس
برای آنکه نظام آرمانهای انسان با توجه به روابط نهگانه پیش گفته و ابعاد
وجودی انسان تبیین شود الزم است به منابع مراجعه کرده و خانههای جدول
فوق را پُر کنیم .برای این کار ابتدا به آرمانهای محوری افقی حاکم بر روابط
نهگانه انسان میپردازیم و سپس آرمانمحوری هر رابطه را بر اساس ابعاد
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چهارگانه انسان بسط میدهیم و در نهایت آرمانهای محوری عمودی در رابطه
با ابعاد چهارگانه انسان را از تجمیع ارزشهای حاکم بر هر بُعد انسان در روابط
نُهگانة او به دست میآوریم .در نهایت سرجمع ارزشهای اصلی افقی و عمودی را
حیات طیبه که در قرآن کریم مطرح شده است ،1مینامیم.
بیتردید استخراج ارزشها از ادله به روش اجتهادی نیازمند مجالی واسع است و
در این مختصر نمیگنجد .در اینجا سعی میشود در حد امکان برخی ادله از
آیات و روایات و دلیل عقل ذکر شود.
 )5ارزشهای محوری حاکم بر روابط انسان
نُه ارزش محوری حاکم بر روابط انسان عبارتاند از:
یک .آرمان محوری رابطه انسان با خداوند و بسط آن

آرمان نسبت انسان با خداوند متعال خالفت تام الهی است (بند  0از مبانی).
خالفت تام الهی همان مقام قرب کامل به خداوند متعال و مقام عبودیت تامّة
الهیه است که هدف آفرینش انسان است .9این آرمانمحوری آرمانهای ابعاد

« .1مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکر أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْیینَّهُ حَیاۀً طَیبَةً وَ لَنَجْزِینَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کدانُوا
یعْمَلُونَ» (النحل.)97 :
« .9وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیعْبُدُون» (الذاریات /)16 :قرآن کریم به این معنا در ضدمن آیدة شدریفة
ح ِم ْل َنهَدا
ن أَن ی ْ
ل فَد َأبَی َ
جبَدا ِ
ض وَا ْل ِ
ت وَالْد َأ ْر ِ
ضنَا ا ْل َأمَانَد َة َعلَدى السَّدمَاوَا ِ
 79سورۀ احزاب نیز اشاره داردِ « :إنَّا َع َر ْ
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ کانَ اَلُومًا جَهُولًا» .مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صدافی پدس از بیدان
مصادیق عام و خاص «أمانت» در این آیة شریفه در بیانی جامع و بلیغ مینویسد« :المراد باالمانه التکلیدف
بالعبودیه هلل علی وجهها و التقرّب بها إلی اهلل سبحانه کما ینبغی لکلّ عبد حسب استعداده لهدا و اعظمهدا
الخالفة اإللهیة ألهلها ثم تسلیم من لم یکن من أهلها ألهلها» بدینمعنا که منظور از امانت ،تکلیف انسدان
به عبودیت در برابر خداوند متعال است به گونهای که در شریعت الهی مرقدوم اسدت و تقدرب جسدتن بده
حضرت حق سبحانه و تعالی است آنگونه که هر انسانی به حسب استعداد شایسدتة آن اسدت و بداالترین
مرتبت تقرب «خالفت الهی» است برای آنهایی که الیق خالفت الهیاندد و سدپس تسدلیم اسدت در برابدر
خلیفة خدا برای آنهای خلیفة خدا نیستند (مالحظه نمایید :فدیض کاشدانی ،محسدن؛ تفسدیر الصدافی (1
جلد) ،تهران ،مکتبهالصدر ،چاپ سوم ،1079 ،ج  ،4ص .)938
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چهارگانة انسان در نسبت با خداوند متعال را میآفریند .بر این اساس ارزش
آرمانیِ در بُعد «بینش» انسان «معرفت به خداوند متعال» 1و در بعد «گرایش»
انسان «حبّ او» 9و در بُعد «توانش» انسان «بسط تواناییهای الزم برای قرب به
او» و در نهایت آرمان «کنش» انسان «اطاعت کامل از خداوند» است .0نتیجه
این چهار مفهوم آرمانی در بنای نظام آرمانهای انسان نیل به مقام «خالفت
الهی» است .این چهار آرمان در نظام آرمانهای انسان غایت دیگر مراتب آرمانها
هستند؛ از این رو ،آرمانهای دیگر باید زمینهساز حرکت انسان در راستای این
چهار آرمان باشند.
دو .آرمانمحوری رابطه انسان با خود روحانی و بسط آن

آرمان نفس مطمئنه آرمانی محوری در نسبت انسان با خود روحانی است .4این
آرمان ،آرمانهای ابعاد چهارگانة وجود انسان را شکل میدهد .بر این اساس
آرمان «بینش» انسان« ،معرفۀالنفس» یا خودشناسی و توجه به ارزش «نفسِ
خود» به عنوان نیکوترین مخلوقات الهی است که در او ارفیت دستیابی به نفس

 . 1ا َبُو بَکر الْهُذَلِی عَنِ الزُّهْرِی وَ عِیسَى بْنِ یزِیدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ کیسَانَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِدی الْحَدثِّ
عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ التَّوْحِیدِ لَهُ أَوَّلُ عِبَادَۀِ اللَّهِ مَعْرِفَتُهُ وَ أَصْدلُ مَعْرِفَتِدهِ تَوْحِیددُهُ وَ نِظَدامُ تَوْحِیددِهِ نَفْدی
التَّشْبِیهِ عَنْهُ جَلَّ عَنْ أَنْ تَحُلَّهُ الصِّفَاتُ لِشَهَادَۀِ الْعُقُولِ أَنَّ کلَّ مَنْ حَلَّتْهُ الصِّدفَاتُ مَصْدنُوعٌ وَ شَدهَادَۀِ الْعُقُدولِ
أَنَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ صَانِعٌ لَیسَ بِمَصْنُوع بِصُنْعِ اللَّهِ یسْتَدَلُ عَلَیهِ وَ بِالْعُقُولِ تُعْتَقَدُ مَعْرِفَتُهُ وَ بِدالنَّظَرِ تَثْبُدتُ حُجَّتُدهُ
جَعَلَ الْخَلْقَ دَلِیلًا عَلَیهِ فَکشَفَ بِهِ عَنْ رُبُوبِیتِهِ هُوَ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ فِی أَزَلِیتِهِ لَا شَرِیک لَهُ فِی إِلَهِیتِهِ وَ لَدا نِددَّ لَدهُ
فِی رُبُوبِیتِهِ بِمُضَادَّتِهِ بَینَ الْأَشْیاءِ الْمُتَضَادَّۀِ عُلِمَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ وَ بِمُقَارَنَتِهِ بَینَ الْأُمُورِ الْمُقْتَرِنَةِ عُلِمَ أَنْ لَا قَدرِینَ
لَهُ (مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد ،ج ،1ص 990 :و .)994
« .9قُلْ إِنْ کنْتُمْ تُحِبکونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى یحْبِبْکمُ اللَّهُ وَ یغْفِرْ لَکمْ ذُنُوبَکمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (آلعمران.)01 :
« .0وَ مَن یطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُوْلَدئِک مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَدیهِم مِّدنَ النَّبِیدینَ وَ الصِّددِّیقِینَ وَ الشُّدهَدَاء وَ
الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَدئِک رَفِیقًا» (النساء.)69 :
« .4یأَیتهُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَّةُ ارْجِعِى إِلىَ رَبِّک رَاضِیةً مَّرْضِیةً فَادْخُلىِ فىِ عِبَادِى وَ ادْخُلدىِ جَنَّتدىِ» (الفجدر:
.)97 -03
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مطمئنه قرار دارد1؛ آرمان «گرایش» انسان در نسبت با «خود روحانی»« ،حُب
نفس مطمئنه» است .آرمان «توانش» انسان «بسط توانایی تسلط بر نفس» 9و
آرمان «کنش» انسان «خودسازی و جهاد اکبر» است.0
سه .آرمانمحوری رابطه انسان با بدن و بسط آن

آرمانمحوری رابطه انسان با بدن سالمت کامل بدن است .4این آرمان ،آرمانهای
ابعاد چهارگانة وجود انسان در نسبت با «بدن خود» را تعیین میکند .آرمان
بینش انسان در نسبت انسان با بدن «شناخت بدن» و ویژگیهای آن است.1
آرمان گرایش انسان در این نسبت «اشتیاق به سالمت کامل بدن» است .آرمان
توانش انسان «بسط قدرت بر رعایت قواعد سالمت» و آرمان کنش انسان
«رعایت قواعد سالمت بدن» است.6

« .1قَالَ النَّبِی مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه» (مالحظه نمایید :ابن أبی جمهدور ،محمدد بدن زیدن الددین،
عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة ( 4جلد) ،قم ،دار سیدالشدهداء للنشدر ،چداپ اول 1431 ،ه ق،
ج  ،4ص .)139
ح َّرمَدات»
ن النَّدا ِر ا َّتقَدى ا ْل ُم َ
ق مِد َ
ن َأشْد َف َ
ت َو مَد ْ
ن الشَّد َهوَا ِ
« .9عن النبی (ص) :مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَد ِ
(مالحظه نمایید :هاللى ،سلیم بن قیس؛ کتاب سلیم بن قیس الهاللی (9جلدد) ،قدم ،الهدادی ،چداپ اول،
1431ق ،ج  ،9ص .)614
« .0عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّ النَّبِی (ص) بَعَثَ بِسَرِیة فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَبداً بِقَدوْم قَضَدوُا الْجِهَدادَ الْأَصْدغَرَ وَ
بَقِی الْجِهَادُ الْأَکبَرُ قِیلَ یا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا الْجِهَادُ الْأَکبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْس( ».الکافی ،ج  ،1ص .)19
« .4قددال رسددول اهلل (ص) :الخیددر فددی الحیدداۀ إلّددا مددع صددحة البدددن» (مالحظدده نماییددد :مسددتغفری،
جعفربنمحمد؛ طبّالنبیّ (صلی اهلل علیه و آله) ،محقق و مصحح الهی خراسانی ،علیاکبدر؛ نجدف ،مکتبدة
الحیدریة ،چاپ اول 1081 ،ه ق ،ص .)0
« .1قال رسول اهلل (ص) :الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْیانِ وَ عِلْمُ الْأَبْدَان» (مالحظه نماییدد :کراجکدى ،محمدد بدن
على؛ کنز الفوائد (9جلد) ،قم ،دارالذخائر ،چاپ اول 1413 ،ق ،ج  ،9ص .)137
« .6قال رسدول اهلل (ص) :النَّظَافَدةُ مِدنَ الْإِیمَدانِ ،وَ الْإِیمَدانُ مَدعَ صَداحِبِهِ فِدی الْجَنَّدة» (مالحظده نماییدد:
مستغفرى ،جعفر بن محمد؛ طبّ النبی (صلى اهلل علیه و آله و سدلّم) (1جلدد) ،نجدف ،مکتبدة الحیدریدة،
چاپ اول 1081 ،ق ،ص  )91در باب رعایت بهداشت دستورات و آموزههدای فراواندی از سدوی معصدومان
(ع) صادر شده است؛ به عنوان مثال ،در باب مسواک زدن ،شستشوی بدن و اروف غذا و نظافدت مندزل و
بسیاری موضوعات دیگر روایات فراوانی وارد شده اسدت (مالحظده نماییدد :محمددی ریشدهری ،محمدد؛
توسعة اقتصادی بر پایة قرآن و حدیث ،با همکاری حسینی ،سیدرضا؛ ترجمة حسینی ،سید ابوالقاسم؛ قم،
سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ،چاپ سوم ،1093 ،صص .)719-771
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چهار .آرمان محوری رابطه انسان با امام و بسط آن

آرمان اساسی در نسبت «انسان مسلمان با امام»« ،والیتمداری» است.9 1
آرمانهای ابعاد چهارگانه انسان حول این آرمان شکل میگیرد .بدین ترتیب،
آرمان بینش« ،معرفت داشتن نسبت به امام» است .0آرمان گرایش« ،موّدت
امام» ،4آرمان توانش «بسط تواناییهای الزم» برای اطاعت از او و آرمان کُنش
«اطاعت کامل از او» و «خیرخواهی برای او» یا «نُصح» است.1

 « .1یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدکوهُ إِلَى اللّدهِ
وَ الرَّسُولِ إِن کنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیوْمِ اآلخِرِ ذَلِک خَیر وَأَحْسَنُ تَأْوِیالً» (النساء.)19 :
 .9پوشیده نیست که میان امام معصوم به عنوان «ولیامر» و رهبر دینی (مجتهدد عدالم و عدادل) صداحب
شأن و صالحیت رهبری تمایز بارزی است .انسان هادی ،امام تکوین و تشریع اسدت و قطدب عدالم امکدان
است و هدایت ،شأن اختصاصیِ اوست؛ اما رهبر دینی و ولدیفقیده جدامع شدرایطِ رهبدری ،انسدانی اسدت
غیر معصوم ولکن دینشناس که با اتکا بر منابع دیندی بده سدوی هددایت انبیدایی و اولیدایی ارائدة طریدق
مینماید و متولی تشکیل ،هدایت ،تعلیم معارف و شعائر و حفظ ارکان و نظم کارکردیِ جامعدة ایمدانی در
عصر غیبت امام معصوم است .بدین ترتیب ،علیرغم تمایز آشدکار وجدودی میدان امدام هدادی و ولدیامدر
معصوم با ولی امر غیرمعصوم ،لکن هر دو حائز کارکرد رهبریِ جامعة اسالمی هستند .کارکرد رهبدری ندزد
امام معصوم ناشی از نص و نصب الهی و شأن وجودی امام معصوم است .این کدارکرد در مدورد ولدیفقیده
عالم و عادل ناشی از نصب امام معصوم است .البته امام معصوم نیز به دلیل اینکه اسالم شدناس و عدادل و
دارای سایر شرایط است او را به این سمت نصب کرده است .لذا والیت فقیه به تعبیر حضرت امام خمیندی
(ره) فیحدذاته شأن و مقامى نیست بلکه وسیله انجام وایفه اجراى احکام است» (مالحظه نماییدد :امدام
خمینی (ره) ،والیت فقیه (حکومت اسالمى) ،تهران ،مؤسسة تنظیم و نشر آثدار امدام خمیندی (ره) ،چداپ
دهم ،1079 ،ص  )11همین اشتراک در موقعیت اجتماعی سبب میشود بتوانیم آرمدانهدای مربدوط بده
جایگاه اجتماعی امام معصوم را به ولیفقیه هم با لحاظ معصوم نبودن او سرایت دهیم.
« .0عَنْ زُرَارَۀَ عَنْ أَبِی جَعْفَر (ع) قَالَ :ذِرْوَۀُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْیاءِ وَ رِضَا الدرَّحْمَنِ تَبَدارَک و
تَعَالَى الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ،ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَى یقُولُ مَنْ یطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّدهَ وَ مَدنْ
تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناک عَلَیهِمْ حَفِیظاً» (الکافی ،ج  ،1ص .)186
 .4الشورى 90 :ذلِک الَّذی یبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُدوا الصَّدالِحاتِ قُدلْ ال أَسْدئَلُکمْ عَلَیدهِ أَجْدراً إِالَّ
الْمَوَدَّۀَ فِی الْقُرْبى وَ مَنْ یقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فیها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکورٌ.
ن لی علیکم ح ّق ًا و لکم علدی حدقٌّ ... :و أمدا حقّدی علدیکم فالوفداء بالبیعدة و
 .1عن علی (ع) :أیها الناس إ ّ
النصیحةُ فی المشهد و المغیب» (نهجالبالغه ،خطبة )04
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پنج .آرمانمحوری رابطه مسلمان با مسلمان غیر معاند و بسط آن

آرمانمحوری نسبت انسان مسلمان با مسلمان غیر معاند اُخوت است .1آرمان
بینش انسان در این رابطه «شناخت ویژگیها و لوازم اُخوت» است .آرمان گرایش
«مودت» آرمان توانش «بسط تواناییهای ایجاد اخوت» و آرمانکنش «مؤاسات»
است.9
شش .آرمانمحوری رابطه مسلمان با غیرمسلمان غیر معاند و بسط آن

آرمانمحوری در نسبت انسان مسلمان با اهل کتاب غیر معاند «همزیستی
مبتنی بر توحید» است .0بر این اساس آرمان بینش انسان در این رابطه
«شناخت قواعد و اصول همزیستی توحیدی» و آرمان گرایش انسان در این
رابطه «اشتیاق به همزیستی توحیدی» و آرمان توانش «بسط تواناییهای الزم
برای آن» و آرمان کنش «احترام متقابل» است.
هفت .آرمانمحوری رابطه مسلمان با معاند و بسط آن

آرمانمحوریِ حاکم بر نسبت انسان مسلمان با انسانِ معاند «قدرت برتر» است.4
بر این اساس آرمان بینش انسان «شناخت دشمن» و آرمان گرایش انسان
«برائت از دشمن» 1آرمان توانش انسان «بسط تواناییهای الزم برای مقابله با
او» 1و آرمان کنش انسان «جهاد با او» است.9
« .1إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیکمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ» (الحجرات)13 :
« .9عَنِ الْحَسَنِ الْبَزَّازِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَلَا أُخْبِرُک بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاث قُلْدتُ بَلَدى
قَالَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِک وَ مُوَاسَاتُک أَخَاک وَ ذِکرُ اللَّهِ فِی کلِّ مَوْطِن أَمَدا إِنِّدی لَداأَقُولُ سُدبْحَانَ اللَّدهِ وَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکبَرُ وَ إِنْ کانَ هَذَا مِنْ ذَاک وَ لَکنْ ذِکرُ اللَّهِ جَلَّ وَ عَدزَّ فِدی کدلِّ مَدوْطِن إِذَا
هَجَمْتَ عَلَى طَاعَة أَوْ عَلَى مَعْصِیة» (الکافی ،ج  ،9ص )141
« .0قُلْ یا أَهْلَ الْکتابِ تَعالَوْا إِلى کلِمَة سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکمْ أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِک بِدهِ شَدیئاً وَ ال یتَّخِدذَ
بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آلعمران)64 :
 « .4وَأَعِدکواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۀ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکمْ وَآخَرِینَ مِدن دُونِهِدمْ الَ
تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یوَفَّ إِلَیکمْ وَأَنتُمْ الَ تُظْلَمُونَ» (األنفال.)63 :
 .1بَرَاءَۀ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلىَ الَّذِینَ عَاهَدتمک مِّنَ الْمُشْرِکینَ .فَسِیحُواْ فىِ الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشدهْر وَ اعْلَمُدواْ أَنَّکدمُ
غَیرْ مُعْجِزِى اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مخُزِى الْکافِرِینَ .وَ أَذَان مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلدىَ النَّداسِ یدوْمَ الحْدج الْدأَکبرَ أَنَّ اللَّدهَ
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هشت .آرمانمحوری رابطه انسان با عالم غیب و بسط آن

آرمانمحوری در نسبت انسان با عالم غیب« ،ایمان کامل به عالم غیب و تأثیر آن
در عالم شهود» است .0بر این اساس ،ارزشِ آرمانی بینش انسان در این رابطه،
«شناخت عالم غیب و تأثیر آن» و ارزش آرمانی گرایش انسان «شوق به عالم
غیب» 4و آرمان توانش« ،بسط توان شهود عالم غیب» و آرمان کنش« ،توجه به
عالم غیب و رعایت قواعد و آثار آن در همة اعمال» است.1
نُه .آرمانمحوری رابطه انسان با عالم مادی و بسط آن

آرمانمحوری در نسبت انسان با عالم مادی که در آیات و روایات دنیا نامیده شده
است «بهرهمندی کامل از دنیا و بالفعل نمودن ارفیتهای نهفته در آن در
راستای دستیابی به خالفت الهی» 6است .بر این اساس آرمان بینش انسان
«شناخت کامل دنیا» است 7و آرمان گرایش انسان «زهد» 8و آرمان توانش انسان

بَرِىءٌ مِّنَ الْمُشْرِکینَ وَ رَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَیرْ لَّکمْ وَ إِن تَوَلَّیتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّکدمْ غَیدرُ مُعْجِدزِى اللَّدهِ وَ بَشِّدرِ
الَّذِینَ کفَرُواْ بِعَذَاب أَلِیم (توبه.)1 -0 :
 .1وَ أَعِدکوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّۀ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکمْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِدمْ ال
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یوَفَّ إِلَیکمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ (األنفال.)63 :
« .9وَجاهِدوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ» (الحج« /)78 :الَّذِینَ آمَنُواْ وَ هَاجَرُواْ وَ جَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّدهِ بِدأَمْوَالِهِمْ وَ
أَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِک هُمُ الْفَائِزُونَ» (التوبة.)93 :
 . 0الَّذینَ یؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ وَ یقیمُونَ الصَّالۀَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ ینْفِقُونَ( .البقرۀ .)0 :
« .4أَوَلَمْ ینظُرُواْ فِی مَلَکوتِ السَّمَاوَاتِ و َاألَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَدیءٍ وَ أَنْ عَسَدى أَن یکدونَ قَددِ اقْتَدرَبَ
أَجَلُهُمْ فَبِأَی حَدِیثٍ بَعْدَهُ یؤْمِنُونَ» (األعراف)181 :
« .1و َیقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَیهِ ءَایة مِّن رَّبِّهِۦ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُواْ إِنِّى مَعَکم مِّدنَ الْمُنتَظِدرِینَ» (یدونس:
« /)93إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِینَ یخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَیبِ وَأَقَامُوا الصَّدلَاۀَ وَمَدن تَزَکدى فَإِنَّمَدا یتَزَکدى لِنَفْسِدهِ وَ إِلَدى اللَّدهِ
الْمَصِیرُ» (فاطر)18 :
 « .6قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) :أَیهَا النَّاسُ إِنَّ الدکنْیا دَارُ فَنَاءٍ وَ الْآخِرَۀُ دَارُ بَقَداءٍ فَخُدذُوا مِدنْ مَمَدرِّکمْ لِمَقَدرِّکم»
(االمالی للصدوق ،ص .)113
« .7وَ الدکنْیا دَارٌ کتَبَ اللَّهُ لَهَا الْفَنَاءَ وَ لِأَهْلِهَا مِنْهَا الْجَلَاء» (من الیحضره الفقیه ،ج  1ص .)111
 .8رسول خدا (ص) می فرماید :ریشة زهد عبارت است از رغبت نیک داشتن به آنچه نزد خدا است (میزان
الحکمة با ترجمة فارسی ،ج  ،1ص  ،9997ح  )7737امام صادق (ع) نیز در مفهوم زهد می فرمایند :زهدد
در دنیا ضایع کردن مال و یا حرام نمودن حالل نیست؛ بلکه زهد آن است کده بده آنچده در اختیدار داری
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«بسط تواناییهای بهرهمندی از دنیا و بالفعل نمودن ارفیتهای آن» و آرمان
کنش انسان «آباد نمودن دنیا 1و اعتدال در بهرهمندی از آن »9است.
 )9آرمانهای محوری حاکم بر ابعاد انسان
این ارزشها عبارتاند از:
یک .معرفت به حقایق عالم وجود

این ارزش شامل معرفت به کاملترین حقیقت که خداوند متعال است تا حقایق
عالم غیب و نازلترین حقایق که حقایق مادی و دنیوی است ،میگردد .علم به
حقایق عالم وجود به غیر از خداوند نیز به نوعی علم به فعل خداوند متعال است
زیرا همه حقایق مخلوق اویند .علم به این حقایق به مفهومی که بیان شد در
آیات 0و روایات 4به عنوان یک ارزش مورد تصریح قرار گرفته است.
دو .حب و بغض فی اهلل

این ارزش بدان معنا است که انسان باید گرایشهای خود را در روابط نُهگانه در
راستای عبودیت و قرب الهی قرار دهد .چیزهایی را بخواهد که او را به خداوند
نزدیک میکند و نسبت به چیزهایی که او را از خداوند دور میسازد منزجر باشد.
این ارزش محوری در روایات زیادی مورد تصریح قرار گرفته است.1

نسبت به آنچه نزد خدا است اعتماد و اطمینان بیشتری نداشته باشی (الکافی ج  1 :کتاب المعیشدة ،بداب
معنی الزهد ،ص 73 :ح .)9
« .1هُوَ أَنْشَأَکمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکمْ فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ إِنَّ رَبِّی قَریبٌ مُجیب» (هود)61/11/
 .9یا بَنی آدَمَ خُذُوا زینَتَکمْ عِنْدَ کلِّ مَسْجِدٍ وَ کلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّدهُ ال یحِدبک الْمُسْدرِفینَ (األعدراف:
.)01
 .0قُلْ هَلْ یسْتَوِی الَّذینَ یعْلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یعْلَمُونَ إِنَّما یتَذَکرُ أُولُوا الْأَلْباب (الزمر.)9 ،
 .4برای نمونه رجوع کنید به :اصول کافی ج  ، 1ص  03کتاب فضل العلم.
 .1برای نمونه رجوع کنید به اصول کافی ج  9ص  194باب الحب فی اهلل و البغض فی اهلل.
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سه .بسط تواناییها و ظرفیتها در راستای عبودیت الهی

بسط تواناییها و ارفیتهای انسان ارزش مرتبط با بُعد توانش انسان در روابط
نُهگانة او است .انسان باید در راستای عبودیت الهی تواناییهای خود را در
روابطش گسترش داده و بر توانمندی و ارفیتهای خود بیفزاید .دلیل این
ارزش برهان عقلی است زیرا بسط تواناییها و ارفیتها مقدمه الزم برای انجام
اعمالی است که او را به مقام عبودیت و قرب و خالفت الهی میرساند.
چهار .عمل صالح

این ارزش در ارتباط با بُعد کُنشی انسان در روابط نُهگانة او است و بدان معنا
است که انسان باید همة اعمال خود را مصداق عمل صالح قرار دهد .عمل صالح
اصطال حی قرآنی است که برای اعمالی که مقدمه قرب خداوند و دستیابی به
مقام عبودیت و خالفت الهی است به کار میرود.1
 )2سرجمع ارزشهای افقی و عمودی :حیات طیبه
حیات طیبه نتیجه عمل صالح انسان مؤمن در روابط نُهگانة انسان است .قرآن
کریم به این نتیجه چنین تصریح مینماید:
«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکر أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْیینَّهُ حَیاۀً طَیبَةً وَ لَنَجْزِینَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یعْمَلُونَ»:9
هر زن و مردى که کارى نیکو انجام دهد ،اگر ایمان آورده باشد زندگى خوش و
پاکیزهاى بدو خواهیم داد و پاداشى بهتر از کردارشان عطا خواهیم کرد.

 .1قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَر مِثْلُکمْ یوحى إِلَی أَنَّما إِلهُکمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ یرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیعْمَلْ عَمَالً صدالِحاً وَ ال
یشْرِک بِعِبادَۀِ رَبِّهِ أَحَداً (الکهف )113 :إِالَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَالً صالِحاً فَأُوْلئِک یبَددِّلُ اللَّدهُ سَدیئاتِهِمْ
حَسَناتٍ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً (الفرقان.)73 :
 .9النحل97 :
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عالمة طباطبایی درباره حیات طیب میفرماید :در جمله" فَلَنُحْیینَّهُ حَیاۀً طَیبَةً"
حیات ،به معناى جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است ،پس این جمله
با صراحت لفظش داللت دارد بر اینکه خداى تعالى مؤمنى را که عمل صالح کند
به حیات جدیدى غیر آن حیاتى که به دیگران نیز داده زنده مىکند  ...پس آیه
شریفه نظیر آیه"أَ وَ مَنْ کانَ مَیتاً فَأَحْییناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ"
«انعام ،آیه  »199است که افاده مىکند خداى تعالى حیاتى ابتدایى ،جداگانه و
جدید به او افاضه مىفرماید  ...چنین کسانى دلهایشان متعلق و مربوط به
پروردگار حقیقى شان است ،همان پروردگارى که با کلمات خود هر حقى را
احقاق مىکند ،جز آن پروردگار را نمىخواهند ،جز تقرب به او را دوست
نمىدارند ،جز از سخط و دورى او نمىهراسند ،براى خویشتن حیات ااهر و دائم
سراغ دارند که جز رب غفور و ودود کسى اداره کن آن حیات نیست ،در طول
مسیر آن زندگى ،جز حسن و جمیل چیزى نمىبینند ،از دریچه دید آنان هر چه
را که خدا آفریده حسن و جمیل است و جز آن کارها که رنگ نافرمانى او را به
خود گرفته هیچ چیز زشت نیست.
اینچنین انسانى در نفس خود نور ،کمال ،قوت ،عزت ،لذت و سرورى درک
مىکند که نمىتوان اندازهاش را معین کرد و نمىتوان گفت که چگونه است،
چگونه چنین نباشد و حال آنکه مستغرق در حیاتى دائمى و زوالناپذیر ،نعمتى
باقى و فناناپذیر  ،لذتى خالص از الم و کدورت ،خیر و سعادتى غیر مشوب به
شقاوت است ،این ادعا ،خود حقیقتى است که عقل و اعتبار هم مؤید آن میباشد
و آیات بسیارى از قرآن کریم نیز بدان ناطق است و ما در اینجا حاجت به ایراد
آن همه آیات نداریم.1

 .1المیزان ،عالمة طباطبایی ،ج  ،19ص .491 -490
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جدول نظام آرمانهای محوری
رابطه انسان
با ابعاد وجودی

بینش

گرایش

توانش

کنش

ارزشمحوری

خودسازی
و جهاد اکبر

خداوند

شناخت
خداوند

حب
خداوند

روحانی

شناخت نفس و
نفس مطمئنه

حب نفس
مطمئنه

خود

بسط تواناییهای بسط تواناییهای الزم
الزم برای قرب به او برای تسلط بر نفس

اطاعت
کامل از خداوند

خالفت تام الهی

نفس مطمئنه

بدن

شناخت بدن و
قواعد سالمت آن

حب سالمت بدن

بسط تواناییهای
الزم برای رعایت
قواعد سالمت

رعایت
کامل قواعد سالمت

سالمت کامل

مسلمان غیرمعاند

شناخت ویژگیها
و لوازم و مراتب اخوت

اهل کتاب
غیرمعاند

شناخت قواعد و اصول
همزیستی توحیدی

اشتیاق به همزیستی
توحیدی

امام

بسط توانایی
اطاعت از امام

انسان

شناخت
کامل امام

حب
امام

مودت

بسط تواناییهای
رعایت قواعد اخوت

بسط
تواناییهای الزم

اطاعت کامل
از امام

مؤاسات

تعامل بر اساس
احترام متقابل

والیت مداری

اخوت

همزیستی
توحیدی

00
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رابطه انسان
با ابعاد وجودی

شناخت
دشمن
معاند

بینش

گرایش

بسط تواناییهای
مقابله با دشمن

جهاد

برائت از
دشمن

توانش

کنش

ارزشمحوری

قدرت برتر

ارزشمحوری

معرفت به حقایق عالم وجود

حب و بغض فی اهلل (مهر
و قهر خدامدار

بسط ارفیتها و تواناییها

عالم غیب

شناخت عالم غیب و تأثیر آن

خلقت

عالم مشهود

شناخت عالم مادی و قوانین حاکم بر آن

زهد و بیرغبتی نسبت به دنیا

بسط توان الزم برای
بالفعل کردن ارفیتهای آن و بهرهبرداری از آن

بالفعل نمودن ارفیتها
و اعتدال در بهرهبرداری از آن

عمل صالح

شوق به عالم غیب

بسط توان الزم برای
ارتباط با عالم غیب

اقدام عملی با توجه به عالم غیب
و آثار و لوازم آن در همه اعمال

ایمان کامل به عالم
غیب و تأثیر آن در عالم شهود

برخورداری کامل و بالفعل نمودن
ارفیتهای آن در راستای دستیابی به خالفت الهی

حیات طیبه
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چنانچه مشاهده میشود در ستون آخر نُه ارزش محوری که از پیمایش افقی
جدول به دست میآید ،ذکر شده است و در ردیف آخر جدول چهار ارزش
محوری ذکر شده که از پیمایش عمودی جدول به دست میآید .نُه ارزش
محوری افقی ،ارزش های محوری حاکم بر روابط انسان هستند که بر اساس آنها
ارزشهای افقی در چهار بعد انسان بسط داده شدهاند و چهار ارزش محوری
عمودی نیز ارزش های حاکم بر چهار بُعد وجودی انسان هستند که از تجمیع
ارزشهای حاکم بر روابط نُهگانه انسان در هر بُعد به دست آمدهاند.
هویت جامعه و آرمانهای اجتماعی
چنانکه در بند  4از مبانی گذشت جامعه دارای هویتی تألیفی و در هم تنیده از
انسانها ،اعیان ،نهادها ،ساختارها و فرآیندها است .با صرفنظر از اینکه این هویت
تألیفی دارای وجود مستقلی از وجود افراد هست یا نه ،تردیدی نیست که
انسانها جزئی از جوامعاند و اجزای دیگر را نیز انسانها ساخته یا تعریف و اعتبار
میکنند .انسانها موجوداتی مختارند و میتوانند اعیان ،نهادها ،ساختارها و
فرآیندها را به گونهای که می خواهند ساخته و تعریف یا اعتبار نمایند .از آنجا که
از دیدگاه اسالمی انسانها مکلف به حرکت در جهت آرمانهای پیش گفته
هستند باید بقیه اجزاء و عناصر جامعه را نیز به گونهای بسازند که زمینههای
الزم برای حرکت اختیاری همة انسانها در جهت آرمانها فراهم آید .بر این
اساس میتوان گفت همة آرمانهای انسان به وجه مجموعهی آن ،آرمانهای
جامعة اسالمی نیز هستند و افزون بر آن ،آرمانهایی که مربوط به اعیان و نهادها
و ساختارها و فرآیندها هستند نیز باید زمینهساز آرمانهای انسان به وجه
مجموعهی آن باشند.
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ساختار آرمانهای اجتماعی
بر اساس آنچه گذشت ،آرمانهای اجتماعی به دو بخش آرمانهای اصلی و
آرمانهای زمینهای قابل تقسیم است .آرمانهای اصلی اجتماعی ،آرمانهای
مربوط به مجموعه انسانهایی است که در این جامعه زندگی میکنند .ساختار
آرمانهای اصلی اجتماعی شبیه ساختار آرمانهای اصلی انسان در قالب نُه ارزش
محوری حاکم بر روابط نُهگانة جامعه و چهار ارزش محوری حاکم بر ابعاد
چهارگانه جامعه ارائه میشود .آرمانهای زمینهای مربوط به بخش اعیان و نهادها
و فرآیندها و  ...در جامعه است .آرمانهای زمینهای ،زمینههای الزم برای تحقق
آرمانهای اصلی اجتماعی را فراهم میکنند .به عبارت دیگر برای اینکه
آرمان های اصلی حاکم بر روابط و ابعاد بخش انسانی جامعه تحقق یابد الزم است
اعیان ،نهادها ،ساختارها و فرآیندها در راستای تحقق این آرمانها انتظام و
سامان یابند .پرسش اساسی این است که آرمانهای جامعة اسالمی در رابطه با
اجزای غیرانسانی آن چیست؟ به عبارت دیگر باید جهتگیری این اجزاء به چه
سمت و سویی باشد؟
این دسته از آرمانهای اجتماعی را آرمانهای زمینهای نامیده و برای پاسخ به
این پرسش و تعیین آرمانهای زمینهای به سراغ منابع اسالمی خواهیم رفت و
تالش میکنیم آرمانهای این بخش از جامعه اسالمی را از این منابع استنباط
کنیم .بدین ترتیب آرمانهای اجتماعی به سه بخش به صورت زیر تقسیم
میشود:
الف .آرمانهای اصلی حاکم بر روابط نُهگانة جامعه
ب .آرمانهای اصلی حاکم بر ابعاد بینشی ،منشی ،توانشی و کُنشی جامعه
ج .آرمانهای زمینهای
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نظام آرمانهای اجتماعی
بر اساس آنچه گذشت نظام آرمانهای اجتماعی به دو بخش نظام آرمانهای
اصلی و نظام آرمانهای زمینهای تقسیم میشود .در ادامه به بیان هر یک از این
دو نظام میپردازیم.
نظام آرمانهای اصلی جامعه
این نظام بر اساس ابعاد چهارگانه و روابط نُهگانة انسانها در جامعه که پیش از
این گذشت ارائه میشود .آرمانهای حاکم بر هر یک از این ابعاد و روابط انسانها
در جامعه وجه مجموعی آرمان حاکم بر ابعاد و روابط انسان است و آرمان حاکم
بر رابطه جامعه انسانی با خداوند در ابعاد چهارگانه بینش ،گرایش ،منش و
کنش ،آرمانمحوری است و بقیه آرمانها در چارچوب این آرمان تعریف
میشوند .بنابراین اصلیترین آرمان جامعة اسالمی آن است که اصلیترین آرمان
انسان برای بیشترین افراد انسانی به بیشترین میزان ممکن تحقق یابد .یعنی
بیشترین انسان ها به بیشترین میزان و درجه از خالفت الهی و قرب خداوند
دست یابند .این آرمان را بسط عبودیت و خالفت الهی مینامیم .بقیه آرمانهای
اجتماعی نیز وجه مجموعی آرمان حاکم بر رابطه نظیر آن در ابعاد و روابط انسان
هستند که ذیل این آرمان تعریف میشوند.
بدین ترتیب نظام آرمانهای اصلی در قالب دو جدول زیر قابل تصویر است:
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الف .جدول آرمانهای اصلی حاکم بر روابط انسانها در جامعه
روابط انسانها در

آرمان اصلی

جامعه اسالمی با
خداوند

بسط عبودیت و خالفت الهی (دستیابی بیشترین افراد به
بیشترین میزان از خالفت)

هویت روحانی اعضا

آرامش عمومی (دستیابی بیشترین افراد به بیشترین
میزان از آرمان نفس مطمئنه)

بُعد جسمانی اعضا

سالمت عمومی

امام و رهبر

جامعة والیتمدار

جوامع اسالمی غیر معاند

اُخوت اسالمی

جوامع اهل کتاب
غیر معاند

همزیستی توحیدی

جوامع معاند

قدرت برتر

عالم غیب

رشد معنویت (رشد و گسترش ایمان به عالم غیب
و آثار آن در همه افراد)

عالم مادی

آبادانی (بالفعل نمودن ارفیتهای نهفته در عالم مادی) و
رفاه عمومی (برخورداری کامل افراد جامعه
در راستای خالفت الهی)

ب .آرمانهای اصلی حاکم بر ابعاد انسانها در جامعه
ابعاد

آرمانهای اصلی

بُعد بینش

بسط معرفت به حقایق عالم وجود

بُعد گرایش

بسط گرایشهای خدامحور

بُعد توانش

بسط ارفیتها و تواناییهای انسانها

بُعد کنش

بسط عمل صالح
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آرمانهای زمینهای اجتماعی
آرمانهای زمینهای چنانکه بیان شد ،آرمانهایی هستند که حرکت در جهت آنها
زمینهساز حرکت در راستای آرمانهای اصلی اجتماعی است .به عبارت دیگر ،اگر
همة عناصر جامعه در جهت این آرمانها تعریف و اعتبار و سازماندهی شوند
بسترهای الزم جهت حرکت جامعه به سوی آرمانهای اصلی فراهم میگردد.
این آرمانها عبارتاند از:
وفور نعمتهای مادی در همة عرصههای پیشرفت
 -1عدالت در این عرصهها
 -9امنیت در این عرصهها
برای اثبات اینکه این سه ،همة زمینههای الزم برای حرکت جامعه در جهت
آرمانهای اصلی پیش گفته را تأمین میکند ،به دلیل عقلی و نقلی استدالل
میشود:
دلیل عقلی
آرمان های اصلی جامعه مربوط به بخش انسانی جامعه یعنی مردم است .مردم
برای حرکت در راستای این آرمانها به اموری نیازمندند .به عبارت دیگر برآورده
شدن این امور مقدمه چنین حرکتی است .این امور مورد نیاز در همه عرصههای
پیشرفت وجود دارند .اگر همة این امور در جامعه فراوان باشد و در میان مردم بر
اساس عدالت توزیع شود ،به گونهای که همه حق خود را دریافت کنند ،از سویی
بتوانند از این حق بدون هیچ تهدیدی استفاده نمایند و حقوق آنها مورد تجاوز
قرار نگیرد در این صورت تمام مقدمات فراهم گشته و میتوانند در راستای
آرمان های اصلی حرکت نمایند .بر این اساس ،اگر اعیان و ساختارها و نهادها و
فرایندها در جامعه در راستای سه آرمان فراوانی ،عدالت و امنیت قرار گیرند و بر
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اساس این سه ساخته ،تعریف و اعتبار شوند همة زمینهها برای حرکت در
راستای آرمانهای اصلی فراهم میشود.
دلیل نقلی
این آرمانها از حدیث امام صادق (ع) قابل استنباطاند .امام صادق (ع) فرمود:
«علی السلطانِ ثلَاثَةُ أَشْیاءَ یحْتَاجُ النَّاسُ طُرّاً إِلَیهَا الْأَمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخِصْبُ»

1

بر عهده حاکم سه چیز است که همة مردم به آن نیازمند هستند :امنیت ،عدالت
و فراوانی.
بیتردید این که همه مردم به این سه چیز نیاز دارند ،به خاطر آن است که این
امور زمینهساز تحقق آرمان های اصلی اجتماعی است .زیرا نیازها در راستای
اهداف و آرمانها به وجود میآیند .همچنین از اطالق کالم امام (ع) در مییابیم
که مقصود از این سه عدالت ،امنیت و وفور نعمت در همة عرصههای پیشرفت
است و اینکه فرمود این سه چیز بر عهده سلطان است به خاطر آن است که در
اصطالح امروز دولت و حکومت است که میتواند به عنوان سرپرست و مدیر
جامعه با قدرتی که در اختیار دارد این سه را در سطح جامعه و در همة
عرصههای پیشرفت محقق سازد .گرچه این حدیث مرسل است ولی هم مضمون
آن متقن است (دلیل اتقان آن استدالل عقلی پیش گفته است) هم با روایات
بسیار دیگری که درباره اهمیت این سه بیان شده است تأیید میشود .در ادامه
به توضیح هر یک از این سه خواهیم پرداخت.

 .1حرانی ،حسن بن علی بن شعبه ،تحف العقول عن آل الرسول (صلی اهلل علیده و آلده و سدلم) ،محقدق و
مصحح غفاری ،علیاکبر؛ جامعة مدرسین ،قم ،چاپ دوم ،1060 ،ص .093
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عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به مفهوم دادن حق به صاحبان حق در مرحله وضع و اجرای
حقوق در همة عرصه های زندگی است .در مقابل آن ،ستم قرار دارد که به معناى
پایمال کردن حقوق دیگران است .عدالت اجتماعى در مکتب اسالم از جایگاه
ویژهای برخوردار است تا جایى که در قرآن کریم اقامة قسط و عدل هدف ارسال
رُسل و انزال کتب آسمانى ذکر شده 1و به آن امر شده 9است:
حضرت امیر (ع) دربارهى عدالت اجتماعى تعابیر کوتاه و دلنشین بسیار دارد.
ترجمهى بخشى از آنها چنین است :عدل موجب حیات جوامع 0و دوام قدرت 4و
نفوذ حُکم حاکم 1و حفاات از دولتها 6و ثبات آنها 7و قوىترین اساس و زیربنا
است .8عدالتورزى موجب عظمت یافتن منزلت انسان 9و پیروزى بر دشمنان 13و
چند برابر شدن برکات 11و ریزش رحمت خداوند ،19عمران و آبادانی 10و اصالح
امر مردم 14است .ایجاد دولت عادل از واجبات است 11و برپا ساختن عدل در
شهرها بهترین چیزى است که موجب روشنى چشم حاکمان و (شادى دل آنان)
 .1حدید.91/
 .9نساء 101 /و نحل.93 /
 .0علی (ع)« :العدل حیاۀ» .براى آگاهى از مجموع این تعبیرهدا بده کتداب الحیداۀ ،ج  ،6ص 097 - 436
مراجعه شود.
 .4اعدل تَدُمْ لک القدرۀ.
 .1من عدل نفذ حُکمَه.
 .6مَنْ عمل بالعدل حَصَّناللَّه ملکه.
 .7ثبات الدّول باقامة سُنَنِ العدل.
 .8العدل اقوى اساس.
 .9مَنْ عدل عظم قدره.
 .13مَنْ عَمَّ عدلَه ،نُصِرَ على عدوّه.
 .11بالعدل تتضاعف البرکات.
 .19من عدل فىالبالد ،نشراللَّهُ علیه الرحمة.
 .10ما عُمِرَت البلدان بمثل العدل.
 .14العدل یصلح البرّیه.
 .11الدولة العادل منالواجبات.
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مىگردد .1عدل موجب جمال ،حشمت والیان ،9مالک سیاست 0و موجب
واداشتن مردم به اطاعت است .4عدالت اجتماعى به معناى «دادن حق به
صاحبانش» به تناسب حوزههاى مختلف حقوق مشتمل بر عدالت سیاسى،
قانونى ،اقتصادى ،فرهنگی ،زیستمحیطی ،آموزشی ،پژوهشی و  ...است.
امنیت
امنیت در لغت به معنای «بیخوفی و امن و بیبیمی» 1است و در عرف با
مفاهیمی همچون ثبات ،اطمینان و عدم خطر (ریسک) مالزم است .در قرآن
کریم و روایات معصومین امنیت به معنای لغوی و عرفی آن به کار رفته است.
خداوند متعال وضعیت مطلوب جامعه را در قالب یک مَثَل چنین بیان میکند:
«وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً قَرْیۀً کانَتْ آمِنَۀً مُطْمَئِنَّۀً یأْتِیها رِزْقُها رَغَدًا مِنْ کلِّ مَکانٍ» (النحل:
:)119
«خدا قریهاى را مثَل مىزند که امن و آرام بود ،روزى مردمش به فراوانى از هر
جاى مىرسید »...
خداوند سه صفت امنیت و آرامش و عیش فراخ و گوارا و پاکیزه را برای چنین
قریهای بر میشمارد  .در کالم معصومان (ع) نیز ،امنیت بسیار مورد تأکید و
ستایش قرار گرفته و در مقابل ،ناامنى تقبیح شده است .حضرت امیر (ع)

 .1انّ افضل قرّۀ عین الوالۀ استقامة العدل فىالبالد.
 .9العدل  ...جمالالوالۀ.
 .0مالکالسیاسة العدل.
 .4الرعیة سوادٌ یستعبدهم العدل.
 .1دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامة دهخدا.
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مىفرماید :بدترین وطنها ،وطنى است که ساکنانش در آن در امان نیستند.

1

بدترین شهرها شهرى است که در آن امنیت و سرسبزی وجود ندارد.9
امنیت ابعاد گوناگون دارد .وقتى امنیتِ فرد مطرح مىشود ،امنیت جان ،مال و
آبروى او مورد توجه قرار مىگیرد .در روایات نیز جان و مال و آبروى مؤمن
محترم و تعرّض به آنها حرام شمرده شده است .0وقتى امنیت از ابعاد کالن مورد
توجه قرار مىگیرد و سخن از امنیت یک جامعه و کشور به میان مىآید ،امنیت
ملی نامیده میشود  .امنیت ملی داراى ابعاد فرهنگى ،حقوقى ،سیاسى ،نظامی و
اقتصادى خاص خود است .این ابعاد به یکدیگر وابسته و در یکدیگر اثر گذارند.
امنیت ملی ممکن است از سوی افراد یا دولت داخلی یا خارجی مورد تهدید قرار
گیرد .استقالل یکی از عوامل تحقق امنیت ملی است .استقالل وقتى حاصل
مىشود که یک کشور بتواند منافع خود را آنگونه که خود تشخیص مىدهد
تعقیب کند .بىتردید الزمهى استقالل به این معنا دستیابى به توان فزونتر از
رقیب است .کشورى که با رقیبى قدرتمندتر از خود -که همواره در اندیشهى
سرنگون ساختن و وابسته کردن او به سر مىبرد -روبهرو است هیچگاه نمىتواند
از استقالل برخوردار باشد .از این رو ،خداوند متعال به پیامبرش چنین فرمان
مىدهد:
«و اعدّوا لهم مااستطعتم من قوّه و من رباط الخیل ترهبون به عدواللَّه و عدوکم و
ءاخرین من دونهم التعلمونهم اللَّه یعلمهم» (األنفال)8 :

 .1تمیمی آمدی ،عبدالواحد بدن محمدد؛ غدررالحکم و دررالکلدم ،محقدق و مصدحح رجدایی ،سدیدمهدی؛
دارالکتاب اإلسالمی ،قم 1413 ،ق ،ص .413
 .9همان.439 ،
 .0حکیمی ،محمدرضا و همکاران ،الحیات ( 6جلد) ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،قدم ،چداپ پدنجم،1074 ،
ج  ،0ص .119

40

آرمان و رسالت

هر نیرویى در توان دارید -براى مقابله با آنها (دشمنان) ،آماده سازید؛ اسبهاى
ورزیده (براى میدان نبرد) تا به وسیلهى آن دشمن خدا و دشمن خویش را
بترسانید؛ و گروه دیگرى غیر از اینها را که شما نمىشناسید و خدا آنها را
مىشناسد .یعنى اگر نیرو و تجهیزات خود را به قدرى تقویت کنید که در مقابل
حمالت دشمن قدرت مقاومت داشته باشید ،کافى نیست؛ بلکه باید به حدّى
برسید که دشمن از شما بترسد و فکر تهاجم را نیز به ذهن خود راه ندهد.
فراوانی یا وفور نعمت
مقصود از فراوانی در روایت منقول از امام صادق (ع) فراوانی چیزهایی است که
مردم در راستای حرکت کمالی خود به سوی قرب الهی و دستیابی به مقام
خالفت الهی به آن نیاز دارند .در ادبیات قرآنی و روایی از این امور به نعمت یاد
شده است .برای نمونه در آیات زیر نعمت به همین معنی به کار رفته است:
وَ إِنْ تَعُدکوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحیم (النحل.)18 :
اگر نعمت هاى خدا را بشمارید ،به آخر نتوانید رسانید که خدا غفور و مهربان
است.
أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیکمْ نِعَمَهُ
ااهِرَۀً وَ باطِنَةً (لقمان.)93 :
آیا ندانستهاید که خدا آنچه در آسمانها و زمین هست براى شما رام کرده و
نعمتهاى ااهرى و باطنى خویش را براى شما فراوان فرموده است؟
در ادبیات قرآنی و روایی از فراوانی نعمت و پایداری و ثبات آن به برکت یاد شده
است .عالمه طباطبایی در ذیل آیة «وَ بارَکنا عَلَیهِ وَ عَلى إِسْحاقَ وَ مِنْ ذُرِّیتِهِما
مُحْسِن وَ االِمٌ لِنَفْسِهِ مُبین» (الصافات)110 :؛ میفرماید:
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«جملة "بارکنا" از مصدر"مبارکه" است و آن به این است که خیر و دوام پر
حاصلى را نصیب موجودى کنند .پس معناى آیه چنین مىشود :ما ابراهیم و
اسحاق را خیر و دوام دادیم و آن دو را پر حاصل و پر اثر گرداندیم».1
در روایات نیز این کلمه به معنای خیر کثیر و پایدار به کار رفته است .در کالمی
کوتاه از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود« :قناعت برکت است» .9وقتی این
روایت را در کنار روایات دیگر در باب قناعت بگذاریم مقصود از برکت روشن
میشود .برخی روایات درباره قناعت چنیناند:
امیر مؤمنان علی (ع) در نهج البالغه فرموده است :قناعت مالی است که فانی
نمیشود.0
همچنین از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود :قناعت بیشترین ثروت است 4و از
رسولاهلل (ص) نیز روایت شده که قناعت گنجی است که فانی نمیشود.1
بر اسا س این روایات مقصود از اینکه قناعت برکت است آن است که قناعت خیر
کثیری است که فنا ندارد و پایدار است.
عالمه طباطبایی ذیل آیة «وَ أَسْبَغَ عَلَیکمْ نِعَمَهُ ااهِرَۀً وَ باطِنَةً» (لقمان)93 :
میفرماید :مراد از نعمتهاى ااهرى بنا بر اینکه خطاب در آیه به مشرکین
باشد ،حواس ااهرى ،از گوش چشم و اعضاى بدن و نیز سالمتى ،عافیت ،رزق

 .1طباطبایی ،محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن ( 93جلد) ،مؤسسة نشر اسالمی ،قم ،چداپ ششدم،
 1491ق ،ج  ،17ص .114
 .9نوری ،حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ( 18جلد) ،مؤسسة آل البیدت (ع)،
قم ،چاپ اول ،ج  ،11ص .901
 .0نهجالبالغه ،حکمت .17
 .4مستدرکالوسائل ،ج  11ص .990
 .1همان ،ص .991
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طیب و گوارا و مراد از نعمتهاى باطنى نعمتهای غایب از حس است ،مانند
شعور و اراده و عقل.1
در اصطالحات علمی اقتصادی از امور مورد نیاز مردم به کاالها و خدمات تعبیر
میشود .کاالها به دو دسته کاالهای مصرفی و سرمایهای تقسیم میشوند:
کاالی مصرفی :چیزی است که استفاده از آن نیاز مصرفکننده را تأمین میکند؛
مانند نان ،پارچه ،اتومبیل ،روزنامه ،دارو و ...
کاالی سرمایهای :در تولید یا سرمایهگذاری به کار میرود و تولید کاال یا خدمات
دیگر را مقدور میسازد؛ مانند گندم ،نخ ،ماشین بافندگی ،ورق آهن ،تراکتور و ...
خدمات نیز به دو دسته خدمات مصرفی و خدمات عوامل تولید تقسیم میشود.
خدمات مصرفی  ،همان ویژگی کاالهای مصرفی را دارد با این تفاوت که قابل
انبار کردن نیست و در همان لحظه تولید مصرف میشود؛ مانند خدمت سلمانی،
پزشک ،آموزگار ،راننده تاکسی و ...
خدمات عوامل تولید ،همچون کاالهای سرمایهای در تولید کاال یا خدمت دیگر
به کار میرود و همان دو ویژگی خدمات مصرفی را دارد .خدمات مصرفی در بازار
کاال و خدمات ،به مصرفکننده عرضه میشود و خدمات عوامل تولید در بازار
عوامل ،برای تولیدکننده عرضه میشود.
بر این اساس می توان گفت مقصود از فراوانی در این روایت فراوانی کاالها و
خدمات مورد نیاز مردم است با این توضیح که کاال گستره وسیعی دارد و تنها
شامل خوردنیها ،نوشیدنیها ،پوشاک و امثال این امور نمیشود ،بلکه هر کاالی
مورد نیاز مردم در عرصههای علم ،فکر ،معنویت و زندگی را نیز شامل میگردد.
همچنین خدمات شامل خدمات علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و

 .1المیزان ،ج ،16ص .999
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 ...نیز میشود .فراوانی کاالها و خدمات با این گستره مفهومی شامل همه اموری
که مورد نیاز مردم است در عرصههای مختلف پیشرفت میشود.
نتیجهگیری
آرمانهای اجتماعی به دو بخش آرمانهای اصلی و آرمانهای زمینهای تقسیم
میشوند .آرمانهای اصلی نیز به دو بخش آرمانهای حاکم بر روابط و ابعاد
انسانها در جامعه تقسیم میشوند .آرمانهای اصلی اجتماعی حاکم بر روابط
عبارتاند از:
بسط عبودیت و خالفت الهی ،آرامش ،سالمت عمومی ،نظام اجتماعی والیتمدار،
أخوت بین مسلمانهای غیر معاند ،همزیستی توحیدی با اهل کتاب غیر معاند،
دستیابی به قدرت برتر نسبت به جوامع معاند ،رشد معنویت و آبادانی و رفاه
عمومی.
آرمانهای اصلی حاکم بر ابعاد عبارتاند از:
بسط معرفت به حقائق عالم وجود ،بسط گرایشهای خدامحور ،بسط ارفیتها و
تواناییهای انسانها ،بسط عمل صالح.
آرمانهای زمینهای عبارتاند از:
عدالت اجتماعی در همه عرصههای پیشرفت
امنیت اجتماعی در همة عرصههای پیشرفت
وفور نعمتهای مادی (رشد پایدار کاالها و خدمات در همه عرصههای پیشرفت)
نتیجه وجود همة این ارزشها در جامعه را میتوان حیات اجتماعی طیب نامید.
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 /91همچنین مالحظه نمایید :همو ،فطرت ،تهران ،صدرا ،چاپ بیست و ششم.
 )17مفید ،محمد بن محمد ،)1410( ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد،
9جلد ،کنگره شیخ مفید -قم ،چاپ :اول.
 )18نوری ،حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل (18
جلد) ،مؤسسه آلالبیت (ع) ،قم ،چاپ اول.
 )19هاللى ،سلیم بن قیس ،)1431( ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی (9جلد) ،قم،
الهادی ،چاپ اول.
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جامعه مطلوب در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
مصطفی سلیمیفر ،9سید محمد موسی مطلبی

1

2

چکیده
این مقاله در پی شناخت اهداف پیشرفت در نظام اسالمی است که بر اساس
آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت معصومین (ع) و بررسی برخی منابع در این
زمینه انجام شده است .نتیجه مطالعه نشان میدهد که اهداف ویژهای در جامعه
آرمانی پیشرفت وجود دارد که با برخی اهداف توسعه مرسوم متفاوت است.
جامعه مورد نظر یا جامعه پیشرفته در این پژوهش جامعه طیبه نامیده شده
است .اهداف جامعه طیبه را میتوان در مواردی خالصه کرد .علم و آگاهی از
جمله این اهداف با حساب میآید که از مهمترین اهداف است .تأمین زندگی
فردی ،آسایش جسمانی ،سکینه و آرامش از مهمترین اهداف جامعه طیبه است
که اهداف فردی به حساب میآید .عزت اجتماعی برای فرد در جامعه ،آزادی
عمومی برای تکتک افراد جامعه و امنیت برای همه افراد نیز از اهداف این
جامعهاللهی است .اخوت و تعاون در این جامعه برای پیوستگی اجتماعی و نیز
همکاری و مشارکت کلیه آحاد جامعه در خیرات دنیایی و آخرتی به منظور
پایداری و پویایی پیشرفت از مواردی است که در اهداف جامعه طیبه با اهمیت
است .استقالل جامعه طیبه به منظور عدم وابستگی در تصمیمات داخلی و

 . 1ارائه شده در دومین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 18 ،و  19اردیبهشتماه  ،1099کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران
 .9استاد دانشگاه فردوسی مشهد
 .0عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
smmmotalebi@yahoo.com
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احتماالً دفع تعارضات با سایر جوامع متخاصم بسیار مهم در توسعه با حساب
میآید.
کلیدواژهها :جامعه مطلوب ،اهداف توسعه ،پیشرفت و توسعه اسالمی
 )5مقدمه :جامعه مطلوب در اندیشههای مختلف
در معنایی کلی شهرهای آرمانی و سرزمینهای خیالی را اتوپیا 1میگویند که
تاکنون در تاریخ محقق نشده و تنها بهصورت خیالی در اذهان وجود دارد و در
نتیجه اغلب از نظر جامعهشناسان تنها ارزش ادبی دارند و در واقعیت نمیگنجند
(محمدیمنفرد .)07 :1087 ،این واژه را برای نخستین بار توماس مور ،9به کار
برد .او در سال  1111میالدی کتابی با عنوان "اتوپیا" نوشت که بسیار مورد
پذیرش قرار گرفت .مور در این اثر ،جامعهای آرمانی را تصویر کرد که در آن همه
چیز در جای خود بوده و هیچ یک از معضالت جامعه بشری در آن راه ندارد.
مور ،ویژگیهای زیر را برای آرمانشهرش بیان میکند :نفی مالکیت خصوصی،
نفی هویت فردی ،داشتن قوانین محدود ،ساده و محکم و قاطع ،سادگی در همه
مظاهر زندگی و پرهیز از تنوعطلبی ،بهرهمندی کامل از طبیعت و زندگی بر افق
آن ،مشارکت عمومی ،تکیه بر تعلیم و تربیت ،نفی بیبندوباری جنسی ،ترویج
دینداری ،همسویی دین و سیاست ،رویکرد عملی به علوم ،کنترل شدید افراد و
محدودیت در رفتوآمد و نظارت بر همه شئون زندگی مردم ،ادغام زندگی
خصوصی و عمومی افراد ،نابرابری زن و مرد در همه شئون و وجود نظام
پدرساالری (اسالمی.)6-7 :1089 ،

1. Utopia
2. Thomas More: 1478-1535
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 )5-5ریشههای تاریخی اندیشه اتوپیایی

آرمانشهرگرایی و اتوپیا از مفاهیمی به شمار میروند که همواره با تولد اندیشه در
آدمی همزاد است .در بسیاری از این آرمانشهرها مفاهیم مشترکی مانند
عدالتمحوری ،قانونمداری و انسجام همگانی وجود دارد و فقط در خصوصیات و
جزییات است که آنها با هم تفاوت مییابند (محمدیمنفرد ،پیشین .)06 :اتوپیاها
در طول قرون بازتابدهنده نگرانیها و نارضایتیهایی بودند ،که خود زاییده
همان نگرانیها به شمار میرفتند .میتوان گفت هرچه ذهن بشر بیشتر
دستخوش خلل و اضطراب باشد ،اتوپیاها بیشتر به وجود میآیند (ولز ،اچ.جی؛
یوتوپیاها )1080 ،و میتوان گفت ردپای این تفکر از هزاران سال قبل در قالب
دینی و اجتماعی و سیاسی موجود میباشد (اصیل.)18 :1071 ،
 )5-5-5مدینه فاضله افالطون

نخستین متفکری که اندیشه آرمانی را بر برهان عقلی استوار کرد ،افالطون بود.
کتاب "جمهوری" او با بحث برای یافتن مفهوم درست عدالت آغاز میشود و در
روندی منطقی و در جستجوی یافتن عدالت جامعهای آرمانی را پیریزی میکند
(اصیل ،پیشین .)16 :او طی تفکرات خود به این نتیجه میرسد که عدالت
هماهنگی و همگونی با نظم امور است .طبیعت را نباید به سلیقه خود در بیاوریم
یا از آن خود کنیم بلکه به ویژه در سازماندهی شهر و نقش ویژه طبقات تشکیل
دهنده آن باید با طبیعت هماهنگ شویم (روویون.)193 :1081 ،
افالطون در توصیف جامعه کامل ،بسیار تحت تأثیر نظریات مبتنی بر
روانشناسی و زیستشناسی آن زمان قرار گرفته است .روانشناسی آن روز
مبتنی بر این بود که هر انسانی مرکب از دو جزء است :بدن و نفس .به این
ترتیب آنچه یک انسان را کامل و با فضیلت میسازد ،کمال جسمانی و نفسانی
در کنار هم میباشد ،منظور افالطون از کمال در اینجا همان "سالمت" است.
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افالطون فرض کرده بود که «اجتماع ،واحد بزرگتری از فرد است و مدینه فاضله
جامعه ای است که در آن مانند فرد کامل ،همه عناصر به نحو موزون و معتدل
مشغول به کار باشند عدالت اجتماعی با برقراری طبقات انجام میشود به شرطی
که هیچ طبقه در کار دیگر طبقه دخالت و تجاوز نکند .از نظر او حکومت،
شایسته دانایان ،خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که اینان بر موضع
خود قرار گیرند و به جای پول و زور ،خرد بر جامعه حکومت داشته باشد
(شمشادی.)137 :1081 ،
 )9-5-5آرمانشهر فرانسیس بیکن

شهر آرمانی بیکن 1به نام بنسلیم ،9کمتر از آرمانشهر مور خشک ،سختگیر و
برابری جو است .نقطه اتکای آن حاکمیت بر طبیعت است که تابع نیازها و امیال
انسانی است .حتی مرکز حساس این سرزمین ،مدرسه است که کارش
پژوهشهای علمی و فنی است (روویون ،پیشین .)146 :اتوپیای فرانسیس بیکن
دنیای جویندگان علم و دانش است ،دنیایی که بیوقفه در آن علم و خرد رشد
میکند و در ضمن گهگاه نیز قدرتمند میشود .منظور از علم ،نقد دائمی ،افزایش
و انتشار دانش بیشتر و بسیار بیشتر از این است .شاید بهتر است به جای علم،
بگوییم فلسفه و در حقیقت فلسفه علمی پادشاه میشود (ولز ،پیشین.)109 :
بیکن در اتوپیای خود با نام آتالنتیس جدید ،جهانی را تصور کرد که علم ،بنیان
اصلی آن است و عالمان آن را اداره میکنند این جهان چنانکه فرانسیس بیکن
آن را وصف کرده است ،جهان صلح و سلم ،رفاه ،بیدردی ،بیمهری و بی
همزبانی است (اردکانی.0)146 :1086 ،

)1. Francis Bacon (1561-1621
2. Bensalem

 .0برای اطالع بیشتر عالوه برمنبع ارائه شده ببینید :باربور ایان ،علم و دین ،بهاءالدین خرمشاهی.
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 )2-5-5دولتشهر جاودانی هارینگتون

جیمز هارینگتون 1آرمانشهری به نام جمهوری اوسئانا 9را خلق کرد .ویژگی آن
داشتن برنامه و اشارات روشن به مسائل زمانه است .میتوان گفت آرمانشهر
زمانی وجود دارد که ساختارها و ارزشهای دولت برای ابد طراحی شده باشند.
در جمهوری اوسئانا ،مبنا بر این است که اگر قانون اساسی دولتی دارای لغزش
نباشد ،به تباهی کشیده نخواهد شد و این لغزشها عبارتاند از تضادها و
نابرابری تقسیم زمینها و گردش نوبتی قدرت سیاسی .جمهوری قانونیای که
مبتنی بر این دو طرح باشد بی نقص است و حکومتی در نهایت کمال خواهد
داشت (روویون ،پیشین.)911 :
 )4-5-5کارل مانهایم

کارل مانهایم 0معتقد است که نگاهی به تاریخ اوتوپیاها نشان میدهد ،که هیچ
حیطهای ،از زندگی در جامعه مورد غفلت اوتوپیا نبوده است .اوتوپیا رؤیایی است،
که مناسبات خانوادگی ،مالکیت اشیاء ،مصرف کاال ،سازماندهی زندگی سیاسی و
حیات مذهبی ،همگی شکل و شیوهای دیگر ،در آن پیدا میکنند .با این حساب
اوتوپیاهای منفی ،همیشه طرحهایی ارائه میدهند که هر یک با اتوپیاهای مثبت
در تضادند .از حیث اقتصادی هم اوتوپیاها متنوعاند .از شدیدترین اَشکال
ریاضتپیشگی گرفته تا توصیه به فزونخواهی و عیاشی را شامل میشوند
(ریکور1081 ،؛ احمد بستانی.)133 ،

)1.James Harrington (1611-1677
2. Oceana
)3. Karl Manheim (1893-1943
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 )1-5-5مدینه فاضله فارابی

در اوج درخشش فرهنگ اسالمی ،ابونصر فارابی ،اندیشه شهر آرمانی خود را در
کتاب "اندیشههای اهل مدینه فاضله" مطرح ساخت و جامعهای آرمانی بر پایه
اندیشه فلسفی و در قالب مفاهیم شریعت اسالم پیریزی کرد.
جامعه فاضله فارابی جمعی از افراد انسانی است که دارای کنش و واکنش
اجتماعی و همبستگی اجتماعی هستند .آنها نظام واحدی را تشکیل میدهند که
دارای سلسلهمراتب طولی است .رییس جامعه فاضله از نظر او ویژگیهایی دارد
زیرا هدف رسیدن انسانها به هدف نهاییشان یعنی سعادت اخروی است .وایفه
انسانها شناخت سعادت و مقدمات آن و توجه مستمر به آن است .رئیس مدینه
فاضله باید فیلسوف و حکیم باشد با مبدأ وحی در ارتباط باشد و مهارت و
شناخت تجربی کافی داشته باشد .این مدینه فاضله که در آن سعادت ابدی
غایت است تنها با اصل عدالت قابل دستیابی است (منفرد99 :1086 ،؛ رجبی و
دیگران41 :1081 ،؛ سجادی01-11 ،؛ مینویی90-04 ،؛ حسینی-134 :1089 ،
77؛ مدرسی مرتضی.)110-116 ،
 )9-5توصیفی اجمالی از عصر ظهور

در مدینه فاضله و جامعه مطلوب امام عصر (عج) نیز که به طور کامل از منابع
دینی اخذ شده است اهدافی برشمرده شده است که عبارتاند از :
 -1هدف اصلی از بعثت انبیاء و انتصاب امامان معصوم (ع) کامل کردن شرایط
برای رشد و تکامل آزادانه و آگاهانه انسانها بوده که به وسیله قرار دادن وحی،
علوم و معارف الهی در دسترس مردم بوده است .در آن وعده حق تحقق مییابد.
 -9یکی از بزرگترین رسالتهای جهانی امام زمان (عج) در مدینه فاضله ،احیای
واقعی در پهنه زمین است و از جمله ویژگیهای حکومت آن حضرت
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عدالتگستری به شمار میرود .احیاء زمین گفته شده است به اجرای عدالت
است.
 -0یکی از اهداف مدینه فاضله امام عصر ،رشد عقلی و تکامل علوم است ،انسان
در بعد عالم فیزیک به علم محدودی دست یافته است که در آن مدینه فاضله به
کمال میرسد .در بعد متافیزیک نیز که انسان دچار کاستیهای فراوانی است ،در
آن دوران به کمال میرسد و انسان به در ابعاد گوناگون به جهانشناسی،
انسانشناسی و خداشناسی نائل میشود.
 -4در مدینه فاضله عصر اهور تمامی احتیاجات زندگی سعادتمندانه ،از قبیل
رفاه اقتصادی و معیشتی  ،برقراری عدالت اجتماعی و اجرای اصل مساوات ،امنیت
اجتماعی و فردی در تمام سطوح ،رشد تربیت انسانی تأمین میگردد.
 -1سعادت ابدی هدف مدینه فاضله دوران اهور بوده و ابزار اصلی آن عدالت
شمرده شده است.
 -6در این مدینه فاضله آنچه از دستورات دینی و قوانین برای رسیدن به کمال
است آماده است و شرایط نیز برای آن مهیا شده است (منفرد.)86-94 :1086 ،
عالوه بر این عدالت در این جامعه دارای پنج رکن است که عبارتاند از :قانون
عدل ،رهبر عدالتپیشه ،کادر عدالتگستر ،نهادهای عدالتگستر و مردم
عدالتخواه .ابعاد پیشرفت در این جامعه نیز شامل ابعاد اخالقی ،سیاسی،
اقتصادی ،علمی -فرهنگی ،قضایی ،امنیتی و فناوری اطالعات و ارتباطات است
(مظفری.)17 :1087 ،
 )2-5مدینه فاضله در ادبیات فارسی

مدینه فاضله همچنین در شعر فارسی نیز مطرح شده است .از جمله آنچه را
نظامی و جامی در قصه حمله اسکندر مطرح کردهاند .از مضمون برخی ابیات
نظامی به دست میآید که اساس مدینه فاضله او سه مورد است که عبارت است
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از :تعاون مادی ،تساوی حقوق اقتصادی و اجتماعی جامعه ،نبود حکومت جبری
و امنیت داخلی و خارجی .وی توفیق مدینه فاضله را در پارسایی ،تدین و حسن
اخالق میداند .احساس میشود این مدینه سرشار از خوشبینی و زندهدلی
بیپایان است و مردم این مدینه خرسند ،تندرست و نسبتاً آزادند (آ بالدیرف،
کنگره جهانی ایرانشناسان ،پرتابل جامع علوم انسانی).
در شعر پارسی ارفیتهای زیادی برای به دست آوردن مدینه فاضله و نحوه
استفاده از آن در (توکلی) بیان شاعران پارسیزبان وجود دارد که خود زمینه
پژوهشهای گسترده است .در این زمینه کارهایی انجام شده که در آن جامعه
مطلوب سعدی (شرفی ،سایت حوزه هنری استان مرکزی) صائب (جعفری،
 )1093و امثال ایشان مطرح شده که بیشتر بر برخی جنبههای فردی متمرکز
است.
 )9مفهوم جامعه آرمانی در اسالم
هر جامعهای بسته به جهانبینی و فرهنگ خود ،تعریفی از «سعادت» انسان دارد
و توسعه وقتی توسعه است که به سعادت انسان بیانجامد .مسلم است که میان
تعریف سعادت انسان و خود انسان بستگی وثیقی وجود دارد .سعادت انسان
بستگی به این دارد که انسان را چه بدانیم .اگر معنای انسان در یک تمدن
مبتنی بر مبانی الهی و معنوی با معنای انسان در یک تمدن مادی و دنیوی فرق
میکند .بیگمان سعادت این دو تمدن متفاوت خواهد بود .تفاوت در جهانبینی
و اعتقادات و فرهنگ به تفاوت در اخالق میانجامد و آن به تفاوت در سبک
زندگی میانجامد (حداد عادل .)119 :1089 ،در اسالم واژههای متناسب با
توسعه بسیار است ولی آنچه آن را با مفهوم توسعه امروزی متفاوت میکند
گسترهای است که شامل سرای ابدی نیز میشود به عبارت دیگر دوره بلندمدت
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در این مفاهیم بسیار بلندمدت است و راه مسیر آن بس طوالنی است .در
جهانبینی اسالمی انسان موجود ی است که از جسم و روح ترکیب یافته و افزون
بر نیازهای مادّی ،خواستهای معنوی نیز دارد؛ بنابراین زندگی وی در میان
دیوارهای این دنیا محدود نمیشود ،بلکه او موجودی است ابدی که مراحل
حیاتش متفاوت هستند .اسالم ،ذاتاً ،روشی برای توسعه و تکامل؛ برنامهای برای
تأمین نیازهای مادّی و معنوی انسان؛ و دستورالعملی برای برآوردن خواستههای
دنیایی و آخرتی او است ،به گونهای که از رهگذر آن ،انسانیت بتواند به جایگاه
نمونه و سعادتمندانه حیات بشری ارتقا یابد ،همانطور که امام امیرالمؤمنین (ع)
برخی افقهای آن را ترسیم فرموده است:
« ای بندگان خدا! بدانید که تقواپیشگان هم در این دنیای زودگذر و هم در
جهان آینده آخرت سود برند .با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند ،در حالی که
اهل دنیا در آخرت آنان شریک نشدند .در دنیا در بهترین مسکنها سکنی
گزیدند و از بهترین خوراکیها تناول کردند .از دنیا بهره بردند آنسان که اهل ناز
و نعمت بهره مند شدند؛ و از آن کامیاب گشتند ،آن چنان که گردنکشان
خودکامه کام گرفتند .آنگاه ،با رهتوشهای که آنان را به مقصد رساند و با تجارتی
سودبخش ،از این دنیا گذشتند».
در نگاه اسالم ،جهانبینی مادّی نمیتواند به نیازهای واقعی انسان پاسخ گوید،
هر چند که صدها شاخص دیگر را به شاخصهای توسعه بیفزاید؛ این نوع نگرش
قادر نیست جامعه انسانی را به جامعه مطلوبش رهنمون شود .بشریت برای
دستیابی به توسعه همه جانبه ،راهی ندارد جز آنکه شیوه خدایی دین را پی
گیرد که بر پایه شناخت واقعی انسان و درک نیازهای فطری او استوار است .در
پرتو این نگرش ،ویژگی نخست توسعه اسالمی ،فراگیری و شمول آن در دایره
همه ابعاد حیات انسان است .دیگر اجزای این بنا نیز بر همین پایه استوارند و
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بازگشتِ دیگر ویژگیهای توسعه اسالمی نیز به همین ویژگی است .به همان
اندازه که در ادبیات اقتصادی معاصر ،توسعه دارای مفهومی محدود است و میان
دیوارهای نیازهای مادّی انسان جای میگیرد ،در جهانبینی اسالمی ،افقی
گسترده دارد و با نیازهای فراگیر و نامحدود انسان سازگار اسدت ( Zubair,

 )1995: 92و به طور کلی این توسعه با الگوهایی که عدالت را به تأخیر
میاندازند سازگار نیست (ابراهیمیساالری636-649 :1087 ،؛ نصراللهی:1089 ،
.)87
به طور کلی مقایسهی دو دیدگاه ارزیابی تعریف رایج توسعه نشان میدهد که
این تعریف مبتنی بر نگرش مادّی به حیات است .آنچه انسان معاصر از توسعه
میفهمد ،از پیشرفت و رفاه مادّی و از مرزهای این دنیا فراتر نمیرود .بر پایه این
نگرش و جهانبینی ،توسعه با همه شاخصههایش ،از دایره رفاه مادّی در
نمیگذرد .چندبعدی بودن وجود انسان مانند بعد مادى و جسمانى ،بعد معنوى و
روحانى ،بعد عاطفى و اخالقى و بعد غریزى و بعد عقالنى از ویژگیهای دین
اسالم است (Ghazali, 1994: 18؛ مصباحیمقدم )990 :1089 ،و تعبیر دیگر
انسان بعد مجردی هم دارد که از آن غفلت شده است (میر معزی.)1089 ،
از آنجا که در مفاهیم متناسب با توسعه در اسالم اهداف مادی صرف نیز با
اهداف اخروی گره خورده است به طوری که همواره بین منافع این جهانی و آن
جهانی چه در سطح فردی و چه در سطح جامعه یک رابطه وجود دارد و این
رابطه گاهی به صورت مبادله است و گاه مبادلهای در آن وجود ندارد و هر دو
هدف در راستای هم قرار دارند.
 )5-9حیات طیبه

بر اساس گستره مفهومی این واژه بسیاری از اهداف دنیوی و اخروی در آن بر
شمرده شده است .خداوند تبارک تعالی میفرماید «مَن عَمِل صالحا ِمن ذَکَر أو
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أُنثی و هو مؤمن فلنُحیِیَنَّهُ حیاۀً طیِّبةً» (سوره نحل ،آیه )97معیار ایمان و اعمال
صالح زاینده این حیات است و دیگر هیچ قید و شرطى نه از نظر سن و سال ،نه
از نظر نژاد ،نه از نظر جنسیت و نه از نظر پایه و رتبه اجتماعى در کار نیست
(مکارم شیرازی ،1083 ،ج 094 :11؛ حصیرچی ،نیاوند .)68 :1093 ،نتیجه این
عمل صالح و مولود ایمان در این جهان ،حیات طیبه است یعنى تحقق جامعهای
قرین با آرامش ،امنیت ،رفاه ،صلح ،محبت ،دوستى ،تعاون و مفاهیم سازنده
انسانى خواهد بود و از نابسامانیها ،درد و رنجهایی که بر اثر استکبار ،الم،
طغیان ،هواپرستی و انحصارطلبى به وجود میآید و آسمان زندگى را تیره و تار
میسازد در امان است (مکارم شیرازی ،1083 ،ج .)094 :11
حیات طیبه ،مفهومش آنچنان وسیع و گسترده است که همه اینها و غیر اینها
را در برمیگیرد ،زندگى پاکیزه از هر نظر ،پاکیزه از آلودگیها ،المها و خیانتها،
عداوتها و دشمنیها ،اسارتها ،ذلتها و انواع نگرانیها و هر گونه چیزى که آب
زالل زندگى را در کام انسان ناگوار میسازد (مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج
.)11
این حیات طیبه را خداوند سبحان به مؤمنی اعطا میکند که عمل صالح انجام
می دهد و این یک زندگی جدید است که بقیه مردم در آن با او شریک نیستند.
تبدیل زندگی مرسوم نیست بلکه یک زندگی کامالً متفاوت است که در آن
انسان مؤمن قدرت تشخیص حق از باطل پیدا میکند و برپایی حق را دنبال
میکند و باطل را وا مینهد .در این شرایط وی به دنبال آنچه باقی است
می شتابد و آنچه فانی است از زخارف پر فریب دنیا را به کناری میگذارد ،در این
شرایط او به عزت الهی عزیز میشود و با وسوسههای شیطانی و هوا و هوس
نفسانی ،خود را نمیبازد که میداند تمام نعمتهای دنیوی و زرق و برق آن فانی
و باطل است .قلب او به پروردگارش تعلق مییابد و تنها او را دنبال میکند به
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قرب او عشق میورزد و تنها از غضب او بیمناک است .بنابراین در وجود خود یک
زندگی پاک و جاوید را مییابد که تنها پروردگار او زندگی او را تدبیر میکند .او
تنها زیبایی میبیند .این انسان در خودش نوعی ارزش ،کمال ،توان ،عزت ،لذت،
شادمانی را در مییابد که بیحد اندازه است .او غرق در یک زندگی دائمی و
نعمت مستدام است که آن را پایانی نیست و در آن دردی وجود ندارد .ناخوشی
در آن راه ندارد .خیر و سعادتی است که با آن شوربختی نیست .با تدبر در قرآن
می توان فهمید که این زندگی که به آن حیات طیب گفته شده زندگی خالص
است که هیچ پلیدی در آن و در آثار آن راه ندارد (طباطبایی ،1419 ،ج :19
.)041-040
 )9-9جامعه طیبه

با توجه به مفهوم حیات طیبه در جامعهای که بیشتر افراد آن و فضای عمومی
آن انجام عمل صالح میشود رفتارهای فردی و اجتماعی ،فضای ارزشی ،هنجاری
و نهادی جامعه انجام علم صالح است .هم در سطح فردی و هم در سطح
اجتماعی در سطح تصمیمگیری فضای تفکر عاری از فساد ،ریا ،قدرتطلبی،
منفعتطلبی ،رقابت ناسالم و بسیاری از بیبند باریهای فکری و عملی است و به
طور خالصه جو کلی جامعه بر خواستهای نفسانی استوار نیست ،افراد دارای
شرایطی میشوند که مشمول حیات طیبه شوند .اینچنین جامعهای را میتوان
جامعه طیبه نامید .در این جامعه ویژگیهایی وجود دارد که به شرح ذیل ارائه
میگردد.
 )5-9-9تأمین زندگی فردی

تأمین زندگی فردی میتواند تأمین حداقلها و رفاه را شامل شود (خلیلیان
اشکذری .)61 :1086 ،یعنی هر فرد به هر میزان که برای نیازها و آسایش
زندگی دنیوی الزم است بهرهمند میشود .تأمین این نیازها دستاوردِ برنامههای
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اسالم در اجرای احکام الهی و جامه عمل پوشاندن به تعالیم آسمانی است .از این
رو در تعالیم آسمانی تأکید بسیاری بر معاش شده است .در این زمینه منقول
است که پیامبر اکرم (ص) هر روز پس از نماز صبح (به گونهای که اصحاب
صدایشان را می شنیدند) در کنار دعا برای اصالح دین و آخرت ،سه مرتبه
میفرمود «بار خدایا ! دنیای مرا به سامان آور؛ همان را که مایه زندگانی من قرار
دادهای».1
در این دیدگاه جامعه انسانی اگر فرصت پیاده کردن دین خدا در زمین را به
شیوه ای درست بیابد و آن را اجرا نماید ،شاهد شکوفایی اقتصادی و تأمین نیازها
و رفاه خواهد بود .در این زمینه امام صادق علیهالسالم در توصیف جامعهی پس
از اهور ولیعصر (عج) میفرمایند:
« ...و کسی از شما به دنبال فردی می گردد که مالش را بستاند و زکاتش را
بپذیرد ،امّا هیچ کس را نمییابد که چنین کند ،مردم از رهگذر روزیهایی که
خداوند با فزون بخشی خویش به ایشان عطا فرموده ،بینیاز شدهاند».9
اسالم ،پدیده رفاه و ثروتمندی جامعه را از نعمتهای خداوند برای انسان قلمداد
میکند و مردم را برمیانگیزد که این نعمت را پاس دارند و نیز از ایشان
می خواهد که ثروت را در مسیری که به تکامل آنان بینجامد ،به کار گیرند.
چنانچه در کلمات امیرالمؤمنین علیهالسالم مکرراً به نعمت بودن رفاه و ثروت
اشاره شده است .0در این نظرگاه ،رفاه و ثروت بهترین نعمت و وسیله به همراه و
یاور تقوا و خودسازی است و جوانمردی را آشکار میسازد؛ کاستیها و عیبها را

 .1األمالی للطوسی961 /118 :
 .9اإلرشاد،081 /9 :
 .0بحار األنوار ، 80 /10 /79 :غرر الحکم 9880 :و 9989
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میپوشاند؛ آرامش و ثبات درون را در پی میآورد؛ پاداش کسی را که از آن به
نیکی و درستی بهره برد ،افزون میکند.1
در این میان قرآن کریم مردم را به کار و تالشِ پیوسته بر میانگیزاند تا زمین را
آباد کنند و از ایشان میخواهد که نعمتهای برکتهای زمین را آنطور که برای
زندگی ابدیشان مفید است ،به کار گیرند .9پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع)
پیشگامان این عرصه بودند .آنها همواره همتهایشان صرف تالش سخت و
پیوسته میکنند و از پروردگار خویش خاضعانه میخواهند که از فقر نجاتشان
بخشد و از تنگنای اقتصادی دورشان دارد.
از طرفی حداقل آنچه برای جامعه به معنای عام آن است برخورداری همه تا حد
کفایت است .به طور طبیعی رفاه در ضمن پیشرفت و رشد حاصل میشود؛ یعنی
اگر جامعه ای پیشرفت و رشد الزم را فراهم کرده باشد .به دنبال آن رفاه نیز به
وجود میآید  .از مطالعه آیات و روایات مربوط به بحث بسیار روشن به دست
میآید که نظام اقتصادی اسالم تنها درصدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست و
با تأمین آنها کار خداوند را تمام شده نمیداند ،بلکه درصدد تأمین رفاه بشر
است .خداوند نعمتهای بیشماری را در اختیار انسان قرار داده تا از آنها بهره
گیرد .هدف نظام اسالمی در دستیابی به حد کفاف تام :هدف اصلی در نظام
اسالمی پرستش خالق هستی است که در مفهوم گسترده آن تکلیف به توسعه
زندگی زمینی است .این تالش باید به تأمین حداقل استاندارد زندگی برای
تمامی افراد منجر شود .و این همان جمع بین دنیا و آخرت است ( Ghazali,

 .1الکافی ،1/71/1 :کنز العمّال ،6000 /908 /0 :الکافی1 /79 /1 :
 .9القصص70 :
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 .)1994: 18در زمینه حد کفاف در تأمین نیازهای مادی منابع دینی بر آن تأکید
بسیار و نوعی فضیلت شمرده شده است( 1دادگر.)671 :1087 ،
 )9-9-9سکینه و آرامش

در جامعه طیبه فرد در کنار آسایش زندگی فردی از نظر روحی روانی به اوج
میرسد و به آرامشی خاص و بیبدیل دست مییابد .این آرامش گاه بر اساس
نداشتن دغدغههای مادی و گاه با اتکا به منبع الیزال الهی ایجاد میشود که در
بسیاری از آیات قرآن و روایات معصومین بر آن تصریح شده است .در این زمینه
به دو جنبه اشاره میشود یکی اینکه نبود امکانات مادی موجب برهم ریختن
آرامش روحی و روانی 9و وجود آن موجب آرامش است و دیگر اینکه اعتقاد و
ایمان به حضور خداوند در زندگی و توجه به سرای آخرت نیز در جامعه طیبه به
انسان سکینت و آرامشی بیمانند میدهد.
روایات زیادی در این رابطه وجود دارد که بر این امر تأکید دارد که هر کس
نیازمندیهای زندگی مادّیاش را برطرف نشود و از پسِ تأمین دنیای خویش
برنیاید ،زندگانی معنویاش را نیز از دست میدهد و جهان آخرتش نیز تأمین
نمیگردد و از این رو ایشان مردم را از بالی بزرگ فقر بر حذر میداشتند و به
ایشان تأکید میکردند که در ورطه عقبماندگی مادی و اقتصادی غوطهور
نشوند .ایشان خود نیز از گرفتاری در فقر به خداوند پناه میبردند و از آفریدگار
خود برای آن فرار از آن یاری میجُستند.0
از بین بردن فقر که جزء اهداف اصلی در جامعه طیبه است بسیار از این
نگرانیها را برطرف میکند .زیرا انسان در جامعه طیبه به اندازه کفایت از امکانات

 .1بحاراالنوار ،ج ،77ص  « ،)179أفضَلُ النَّاس عبداً أخَذَ فی الدکنیا الکَفاف و صاحَبَ فیه العفاف»
 .9همان ،1 /186 /74 :غرر الحکم 0498 :و  ،1894بحار األنوار ، 18 /47 /79 :الکافی4 /037 /9 :
 .0نهج البالغة :الخطبة  ،911بحار األنوار1 /079 /97 :
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زندگی برخوردار است .بنابراین زمینهای برای مشکالت روحی طرح شده در باال
برای او وجود ندارد .از طرفی در جامعه طیبه که بسترهای مادی و معنوی برای
رسیدن به مقام رضا در آن برقرار است انسان فرصت کافی برای پرداختن به امور
اخروی و کسب درجات معنوی را به دست میآورد .از این رو دائماً در حال ذکر
است هم کار او عمالً ذکر است و هم زبان او به ذکر مشغول است 1بدانید که با
یاد خدا دلهایتان آرام میگیرد .این آرامش همواره آرزوی انسان است که در
جامعه طیبه برای او فراهم میشود.
 )2-9-9آسایش جسمانی

هر فرد در شرایط جامعه طیبه به موقعیتی دست مییابد که جسم او در آسایش
و سالمت کامل قرار دارد به این معنی که تمام ابعاد سالمتی و بهداشتی او تأمین
شده است .امام صادق (ع)« :پنج ویژگی است که اگر کسی یکی از آنها را نداشته
باشد ،همواره زندگیاش کاستی دارد ،عقلش زوال میپذیرد و دلش دغدغه دارد؛
اول تندرستی ،دوم امنیت ،سوم گشایشِ روزی» .9در ادعیه مأثور و روایات
بسیاری بر طلب عافیت به عنوان آسایش جسمانی تأکید شده است و در جامعه
طیبه ،وجود این نعمت بسیار با اهمیت تلقی میشود .0در رابطه با سالمتی و
بهداشت کتب مستقل و نیز فصلهای مختلفی از بسیاری از کتب روایی نیز بر
دستورات بهداشتی تأکید شده است که به دلیل اختصار از ذکر آن خودداری
میشود (الحکیمی ،محمد ،علی ،1068 ،ج 6؛ 117-103؛ جوادی آملی.)1093 ،

 .1انفال ،41 ،رعد98 ،
 .9بحار األنوار1 /186 /74 :
 .0مفاتیح الجنان463 ،07 ،
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 )4-9-9عزت اجتماعی

عزت اجتماعی را می شود به دو دسته تقسیم کرد بخشی از آن به معنویات بر
میگردد و پذیرش والیت حق ،مؤمن گرچه در ذات خودش همچون کافر ذلیل
است اما به دلیل دخولش در والیت الهی خداوند به او عزت میدهد (طباطبایی،
1419ه.ق ،ج .)983 :19بخش دیگری از عزت اجتماعی یا منزلت اجتماعی به
دلیل وجود فقر در جامعه میتواند دچار خلل شود .از آنجا که در جامعه طیبه
تأمین حد کفاف محقق میشود منزلت و شأن اجتماعی فرد در جامعه آرمانی
تدأمین می شود .از طرفی معیارهای عزت و منزلت اجتماعی گاه به دلیل حاکم
بودن ارزشها و ارزشگذاریهای دنیوی و مادی دچار انحراف شود و نوعی عزت
کاذب در جامعه تعریف شود« .قال لَهُم نَبیکهُم إنَّ اهلل قَد بَعَثَ لَکُم طالُوتَ مَلِکاً
قالُوا أنَّی لَهُ المُلکُ عَلَینَا و نَحنَ أحَقُّ بِالمُلکِ مِنهُ و لَم یُؤتَ سَعَةً مِنَ المَال».1
در این زمینه روایات زیادی نیز وارد شده است .در فرایند تشکیل جامعه طیبه با
اصالح معیارها ،عزت واقعی در جامعه باز تعریف میشود که در جامعه اسالمی
معیار عزت و منزلت اجتماعی تقوی و علم و ادب و مانند آن معرفی شده است.
 )1-9-9استقالل

از برخی آیات قرآن به طور صریح و برخی به صورت ضمنی بایستگی استقالل
اقتصادی فهمیده میشود این آیات عبارتاند از« :ولن یجعل اهلل للکافرین علی
المؤمنین سبیال» 9خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنین راه سلطهای قرار نداده
است .بیشتر فقهای ،برای نفی هر گونه سلطه کافران بر مسلمانان به این آیه
استناد کرده و مفاد آن را حکم الزامی میدانند و بر اساس آن دانستهاند بسیار
فتوا داده اند معنای برداشت فقها از این آیه این است که مسلمانان باید کاری
 .1بقره947 ،
 .9نساء141 ،
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کنند که کفّار بر آنان مسلط نشوند و هر عملی که منتهی به سلطه کفار شود
نامشروع تلقی میشود.
 )6-9-9آزادی عمومی

آزادی عمومی در اسالم بسیار مورد توجه و تأکید بوده است .در این زمینه
بحثهای فراوانی وجود دارد و اختالفنظرهایی نیز در مورد حدود آن ایجاد شده
است اما اصل آزادی عمومی مورد توافق اندیشمندان است .آنچه از متون دینی
استفاده می شود این است که انسان آزاد خلق شده و آزادی او در زندگی یک
اصل است 1و او است که آزادانه انتخاب میکند که شاکر یا کفور باشد.
آزادی به عنوان یک حق مسلم ،طبیعیترین حق آدمی است .بنابراین ،یکی از
مهمترین اهداف واایف حکومت ،ایجاد آزادیهای الزم ،اما مطلوب و دارای حد
و مرز در جامعه میباشد .امام علی (ع) در جامعه آن روز انواع آزادیها را برای
مردم به ارمغان آوردند .ایشان هرگز کسی را به زور به بیعت فرا نخواند ،بلکه
هرکس در پرتو اندیشه و تفکر ،در فضایی باز و به دور از هرگونه خشونت
می توانست بیعت را بپذیرد .ایشان حتی برای کسانی که با او بیعت نکردند این
آزادی را تجویز فرمودند و هرگز حاضر به سلب آزادی آنها نشدند .حتی گفتهاند:
وقتی عبداهلل بن عمر را نزد او آوردند و بیعت نکرد ،امام از او خواست ضامنی
بیاورد که دست به اغتشاش نزند .چون ضامن نداشت خود حضرت ضامن وی
گردید (جرج جرداق .9)197 :آن حضرت با خوارج نیز در منتهای درجه آزادی
رفتار کردند ،زندانشان نکردند و شالقشان نزدند و حتی سهمیه آنان را از
بیتالمال قطع نکردند .آنها همه جا در ااهار عقیده آزاد بودند و حضرت خود و

 .1انسان 9 ،و 0
 .9جرج جرداق ،على (علیهالسالم) و حقوق بشر ،ص .197
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اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبهرو میشدند( 1مطهرى ،جاذبه و دافعه امام على
(علیهالسالم).)140 :
 )7-9-9امنیت

از جمله اهداف در جامعه طیبه ایجاد امنیت در جامعه است .در اهمیت امنیت
در روایات زیادی به این مسئله اشاره شده است .9ایشان همچنین به مالک اشتر
دستور دادند که از خون و خونریزی به شدت بپرهیزد و به عامالن جمعآوری
زکات و صدقات نیز سفارش کردند« :با تقوا و احساس مسئولیت در برابر خداوند
یگانه و بیهمتا حرکت کن؛ مسلمانی را نترسان و بر سرزمین او اگر راضی نباشد
پا مگذر؛ بیش از حق خویش از مال او مستان؛ چون به قبیلهای میرسی بر سر
آب آنان فرود آی و به خانههایشان وارد مشو؛ پس آهسته و آرام به سویشان برو
تا به میان آنان برسی؛ سالمشان کن و در ااهار محبت کوتاهی مکن؛ پس بگو:
ای بندگان خدا! آیا در مالهای شما حقی است تا آن را به ولی او بپردازید؟ اگر
کسی گفت :نه ،معترض او مشو و اگر کسی گفت :آری ،با او برو ،بیآنکه او را
بترسانی یا بیمش دهی یا بر او سختگیری یا کار را بر او سخت گردانی.
 )8-9-9اخوت

در جامعه طیبه اخوت یک هدف متعالی است و بسیار مورد توجه آیات و روایات
است به طوری که می شود ادعا کرد که بسیاری از آیات سوره حجرات مربوط به
اخوت و برادری بین مؤمنین است که آمده است« :انمَا المُؤمنُونَ إخوۀ» 0در
ادامه این سوره خداوند متعال بر مواردی تأکید کرده است که همه آنها بر حفظ
برادری تأکید دارد .ازجمله اصالح بین برادران ایمانی نهی از تمسخر و استهزاء،

 .1مرتضى مطهرى ،جاذبه و دافعه امام على(علیه السالم) ،ص 140
 .9روضة الواعظین  479،و نهج البالغه ،خطبه  101و نامههای  10و 91
 .0سوره حجرات آیه 13

69

آرمان و رسالت

نهی از عیبجویی یکدیگر  ،نهی از خطاب یکدیگر به القاب ناپسند ،دستور به
دوری جستن از گمان بد ،نهی از تجسس در کار یکدیگر ،نهی از غیبت کردن یا
بدگویی در غیبت برادر مؤمن و در نهایت نهی از فخرفروشی به نسل و قوم و
اینکه معی ار برتری تقوی است .این ارتباط با تمام روابط اجتماعی دیگر متفاوت
است و موجب انسجامی انسانی در جامعه میشود که اگر محقق شود میتواند
نهاد های ذیل خود را در جامعه گسترش دهد و در پیشرفت و تکامل جامعه
بسیار مؤثر و کارآمد باشد (سلطانی رنانی .)08 ،برخی از این نهادها عبارتاند از:
اهتمام به امور یکدیگر ،رفق و مدارا ،از خود گذشتگی و ایثار ،افزایش اعتماد،
رقابت توأم با رفاقت و . ...
در ذیل ایجاد و گسترش برادری جامعهای یکپارچه شکل میگیرد که میتواند
ارفیتها و استعداد های افراد آن جامعه هم در هم در مادی و هم در امور
معنوی باال برده و نیز ارفیتهای کل جامعه را در ابعاد مادی و معنوی به کمال
خود برساند .در این رابطه در ادبیات اقتصادی و جامعهشناسی بیشتر بر سرمایه
اجتماعی و یا اعتماد اجتماعی تأکید میشود .به نظر میرسد .اخوت و برادری
میتواند تمام مزیتهای سرمایه اجتماعی را نیز برای جامعه فراهم آورد.
 )9-9-9تعاون

از دیگر اهداف مهم در جامعه طیبه افزایش روح تعاون و همکاری است
(حکیمی .)906 :1073 ،همانطور که در آیات و روایات نیز اشاره شده است
تعاون همکار و همیاری در امور پسندیده و نیک مورد تأکید است یاری و
همکاری هریک از آحاد جامعه رحمت الهی را در پی دارد.1

 .1مائده 9 ،و وسائل الشیعه ،ج ،4ص97
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 )50-9-9علم و آگاهی

اسالم بر فراگیری معلومات و افزایش اطالعات مسلمین سفارش زیادی کرده
است به طوری که در این زمینه میتوان کتابهای فراوانی تهیه و تدوین شود.1
 )2خالصه و نتیجهگیری
با توجه مطالب مطرح شده تفاوت مفهومی بین پیشرفت از دیدگاه اسالم با
توسعه به معنای متعارف وجود دارد .توسعه به معنای متعارف بر این جهان به
تنهایی و نیز بر بعد مادی انسان تمرکز دارد به عبارت دیگر بهشتی را بر روی
زمین برای انسان میخواهد و تالش میکند بدون توجه به هدف اصلی خلقت
بشر و بعد روحی و مجرد او تکیه کند .در حالی که پیشرفت از نگاه اسالم نه تنها
بر دو بعد روحی و مادی انسان تکیه دارد ،بلکه سرای دیگر انسان و نیز تأکید
دارد .با توجه با این مسئله هدف توسعه در اسالم متفاوت خواهد بود .در جامعه
آرمانی اسالم انسان به بسیار از خواستها و نیازهای خود دست مییابد و در کنار
آن نیازهای روحی او نیز تأمین میگردد .انسان در این دنیا به حیات طیبه دست
مییابد و همه انسانها در جامعه طیبه زندگی میکنند .در این جامعه همه
بیشتر افراد ضمن رسیدن به آرزوهای دنیوی از معنویتی برخوردار میشوند که
در آن آرامش کاملی وجود دارد که در هیچ الگوی توسعهای دیگر به آن دست
نمییابد.
در آ ن جامعه همه افراد به نیازهای فردی دست مییابند .آرامش و سکونتی
بیبدیل به دست می آورند .همه از سالمت روحی و جسمانی کامل برخوردارند.
تمامی افراد جامعه از عزت اجتماعی در خور بهره میبرند .همه در آزادی عمومی
 .1بحاراالنوار ،ج  ،1ص  177و ج  ،78ص 977
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و امنیت کامل به سر میبرند .یکایک افراد جامعه بدون توجه به ثروت ،مکنت،
قومیت ،رنگ و نژاد با هم برادرانه زندگی میکنند .در این جامعه همه افراد در
امور مختلف با یکدیگر همکاری میکنند و «تعاونوا علی البر واالتقوی» و نیز «ال
تعاونوا علی االثم والعدوان» را محقق میسازند .در این جامعه علم و آگاهی از
منزلت واالیی برخوردار است تمامی افراد کسب دانش را برای خود فریضه
میدانند .این جامعه دارای استقالل کامل است و تصمیمگیری در آن بر اساس
عقالنیت و شریعت انجام میپذیرد.
منابع
 )1ابراهیمی ساالری ،تقی ،)1087( ،رویکرد مقایسهای ارتباط رشد و توزیع
درآمد از دیدگاه اسالم ،در علیاکبر رزمی و محمود هوشمند ،همایش اقتصاد
اسالمی و توسعه ،مجموعه مقاالت همایش اقتصاد اسالمی و توسعه ،مشهد،
ارسالن.636-649 ،
 )9اسالمی ،سیدحسین ،)1089( ،مرد چهارفصل/گزارش و نقد اتوپیای توماس
مور ،خردنامه همشهری ،شماره  ،8ص .6-7
 )0اصیل ،حجتاهلل ،)1071( ،آرمانشهر در اندیشه ایرانی ،تهران ،نی ،چاپ اول،
ص .18
 )4تمیمی ،عبدالواحد بن محمد ،)1066( ،غررالحکم و دررالکلم ،تحقیق مصطفی
درایتی ،چاپ اول ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.
 )1جعفری ،حمید ،کرمی ،نبیل ،)1093( ،انسان آرمانی و جامعه مطلوب در
دیوان صائب ،رشد ،شماره .19-11 ،1
 )6جوادی آملی ،عبداهلل ،1093،مفاتیح الحیاۀ ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 )7جرداق ،جرج ،علی (ع) و حقوق بشر.
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 )8حداد عادل ،غالمعلی ،)1089( ،تأملی در معنای الگوی اسالمی ایرانی توسعه،
کتاب نخستین نشست اندیشههای راهبردی ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
.111-111
 )9الحر العاملی ،محمد ابن الحسن ،)1414( ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل
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توسعه و جامعۀ آرمانی
علیرضا شجاعیزند

5

9

چکیده
توسعه یعنی حرکت اجتماعی به سوی مطلوبیتها ،به همین رو نمیتوان آن را
بدون ورود به بحث اهداف و آرمانها دنبال کرد .یکی از مفاهیم و قالبهای مطرح
در اندیشههای اجتماعی سَلَف ،جامعة آرمانی بوده که در علوم اجتماعی جدید
کمتر بدان پرداخته شده است .پرداختنِ به موضوع توسعه ،آن هم با انگیزۀ رسیدن
به الگوهای بومی اما این اجازه و فرصت را به ما میدهد تا با سنتشکنی ،به سراغ
آن سنت فکری برویم و منظور و فحوای آن را برای نیل به دیدگاه جدیدی دربارۀ
توسعه وارسی نماییم .عطف توجه مقاله به مقولة غایات در توسعه ما را به شش
سنت شکنی در این موضوع وادار ساخته است :باز کردن پای مفهومِ «جامعة
آرمانی» در بحث از اهداف توسعه؛ دفاع از «تلقی صراطی» از آن؛ تکمیل و ارتقای
«شاخصهای توسعهیافتگی»؛ جداسازی طراحی الگو از مرحلة پیادهسازی توسعه؛
تغییر «مدخل ورود» برای طراحی و ارائة الگو و باالخره ،آشکار نمودن ارفیتهای
موجود در «اندیشة متفکرین مسلمان» برای اخذ ایدههایی در اینباره.
کلید واژهها :جامعة آرمانی ،شاخصهای توسعهیافتگی ،کمال انسانی ،تلقی
صراطی ،فلسفة اجتماعی

 . 1ارائه شده در پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 99 ،و  03اردیبهشتماه  ،1091کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران
 .9استادیار دانشگاه تربیت مدرس Shojaeez@modares.ac.ir
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بیان مسئله
آنچه یک الگوی توسعه را تشخص میبخشد و از نظایر خود متمایز میسازد،
اشارات و تصریحاتی است که ذیل آن به «تعریفِ» توسعه« ،مسیرِ» انتخاب شده و
«شیوههایِ» پیمودنِ آن میشود .کسانی که «هدف» را هم به عنوان جزءِ چهارم
یک الگو بدان افزودهاند با این ایراد مواجه شدهاند که آن چیزی جز واگوییِ مجدد
همان جزءِ اول ،یعنی تعریف توسعه نیست؛ زیرا هدف خود از تعریف و تلقیِ ما از
توسعه به دست میآید و به نحوی در آن مستتر است.
پیآمدهایِ مغفول گذاردن جزءِ چهارم الگوی توسعه که در نگاه سطحی اولیه شاید
غیر مهم و بالاشکال هم به نظر آید ،مهمتر از آن است که بتوان به حساب سهو و
خطا و سهلانگاری نظریهپردازان توسعه گذارد و از آن درگذشت .اجتناب از تصریح
و بیان اهداف غالباً ناشی از رهیافتی است که خودِ توسعه را هدف میداند ،نه تدبیر
و تمهیدی برای نیل به اهداف واالترِ انسانی .این نگرش در نهایت« ،تعریف» و
«هدفِ» توسعه را هم به «شاخص»های حاضر آمادهای که گاه کمّی و گاه کیفی
معرفی شدهاند ،تقلیل میدهد و همه بحثها و اهتمامات در اطراف آن را به تعیین
و تشریح یک مجموعه شاخصهای به اصطالح پذیرفتهشدۀ جهانی که سرلوحة
تمامی برنامهها و فعالیتهای دولتی است ،خالصه میکند.1
مسئلة اصلی این مقاله اوالً تجدیدنظری اساسی در سنتهای معتاد است و بازبینی
و بازخوانی همین چارچوبههای بدیهی شمرده شده و در ثانی ،برجستهسازی
جنبههایی که به نظر میرسد به رغم داشتن ارفیت باالیی برای تمایزبخشی به
الگوهای توسعه ،چندان مورد امعان نظرِ صاحبنظران آن قرار نگرفته است و
نمیگیرد .الزمة پرداختن به این جنبة مغفول ،استمداد جستن از مفاهیم و
 .1علت اینکه ما «شاخصهای توسعه» را به عنوان رکن پنجم الگوی توسعه نشناختیم و معرفی نکردیم،
همین است که آن خودْ مأخوذ از تعریف و یا هدف توسعه است و بر اساس آنها ساخته میشود ،یا به عکس.
لذا لزومی به طرح مستقل آن وجود نداشت.
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نظریاتی است که شاید سابقة چندانی هم در بحثهای رایج توسعه نداشته باشند و
رفتنِ به سراغ آنها نوعی انحراف از مسیر و سنتشکنی در این حوزه قلمداد شود.
جواز ما در این کار خودِ توسعه است که یک بدعت و سنتشکنی بزرگ در تاریخ
بشر محسوب میشود .سنت شکنیِ توسعه ،نه در نفسِ تغییر و تحول و نوشدن،
بلکه در برنامهریزی برای آن بوده است و متمرکز ساختنِ تمامی طاقات و امکانات
یک جامعه بر روی آن .اگر از سنتشکنیِ پرداختن به «اهداف و غایاتِ» توسعه به
جای تمرکزِ صِرف بر «مراحل و شیوههایِ» پیادهسازیِ آن درگذریم ،این مقاله
حاوی شش سنتشکنی 1در بررسی و برداشتهای رایج از توسعه است:
بحث توسعه را که خود یک مقولة جدید است با استفاده از مفهومی دنبال خواهد
کرد که بیشتر به اندیشههای اجتماعی کهن تعلق دارد« :جامعة آرمانی»؛
در مسیر پرداختن به اهداف توسعه ،به «تلقی صراطیِ» از آنکه کمتر محل توجه
بوده است ،تأکید خواهد کرد .یعنی در این بحث پای اهداف بلندتری را به میان
خواهد آورد که توسعه برای آنها حُکم راه را دارند و سرآغاز کار محسوب میشوند؛
با عطف توجه به مقولة هدف و طرح اهدافی فراتر از خودِ توسعه برای آن،
«شاخصهای توسعه» نیز الجرم دستخوش تحول خواهند شد و به سطحی فراتر از
شاخصهای معروف به «توسعة انسانی» ارتقا خواهند یافت؛
میان دو مسئله یا دو مرحلة کامالً متمایزِ توسعه ،یعنی «طراحی الگو» و «اجرای
آن» که به دانش و ملزومات کامالً متفاوتی نیاز دارند ،جدایی خواهد افکند؛

 .1استفاده از اصطالح «سنتشکنی» به جای «نوآوری» در اینجا بدان رو است که نشان داده شود ایدهها
و اندیشه های نو نظیر توسعه و مدرنیته نیز مثل هر پدیدۀ دیگری ،استعداد تبدیل شدن به یک عادت و
سنت متصلب را دارند .به عالوه مبینِ این حقیقت نیز هست که این سنتشکنی نه نوآورانه ،بلکه با
مراجعة به یک سنت فکری بر زمین مانده و دنبال نشده صورت گرفته است.

79

آرمان و رسالت

با ترکیزی که مقاله بر طراحی الگوی توسعه و نه اجرای آن دارد و از آن میان بر
رکن هدفْ متمرکز شده است ،مدخل ورود خویش را دانش بدیع و متفاوتی به نام
«فلسفة اجتماعی» قرار خواهد داد؛
مقاله در فراز پایانیِ خویش نشان خواهد داد که این همه را میتوان از «سنت
فکری مسلمانان» به دست آورد؛ با وجودی که توسعه یک مفهوم جدید است و
یک پدیدۀ وارداتی .برخی توضیحات تکمیلی دربارۀ سنتشکنیهای مذکور،
میتواند مسئله و مسیر و مدخل این بررسی را روشنتر نماید:
نیل به «زندگی مطلوب» را شاید بتوان از بلندترین اهداف مشترکِ تمامی الگوهای
توسعه معرفی کرد؛ هدفی که خود نیازمند فراهمآوریِ یک «بسترِ اجتماعی سالم و
کامل» است .از این زیستگاهِ آرزو شده به عنوان بستر شکلدهی به زندگی
مطلوب ،تعابیر بس متفاوتی شده است؛ برخی آن را «اجتماع مؤمنان» خواندهاند و
برخی «جامعة بیطبقه» و برخی دیگر «جامعة آزاد» .1این تفاوتِ تعابیر ،از
اختالفشان در آنچه برای انسان «مطلوب» است برخاسته و آن نیز به نوبة خود به
تعریف و انتظارشان از توسعه رجعت پیدا میکند .با وجود این میتوان جملگی را
ذیل همان اصطالح از پیش مطرح ،یعنی «جامعة آرمانی »9قرار داد؛ زیرا جامعة
آرمانی با وجود صراحتِ معنایی و درک مورد اجماعی که از آن وجود دارد ،یک
قالبِ تهی است و صورت نامتعیَّنی را عرضه میدارد که باید با شاخصهای مطلوب
هر مرام پُر شود و ماده و فحوای آن کامل گردد .همین تلقی از جامعة آرمانی به
مثابه هدفِ مشترک تمامی طرحهای توسعه نشان میدهد که اصرار بر
همسانبینی و یکسانسازی توسعه از سوی گفتمان غالب تا چه حد مغایر با عناصر
 .1این سه تعبیر ،منتسب به سه جریان فکری -مرامی حاکم بر اندیشههای بشری در بخش و برهههای
خاصی از جهان بوده و هست :مسیحیت؛ سوسیالیسم و لیبرالیسم .جای ایدههای مسلمانان و مکاتب شرقی
البته در این فهرست خالی است و علت آن هم همین است که سهم چندانی در شکلگیری این ادبیات
نداشتهاند.
2. Utopia
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و ارکان تشکیل دهندۀ آن است .به عالوه نشان میدهد که جامعة آرمانی چیزی
بیش از یک مجموعه تحوالت ساختاری به منظور فراهمآوری بسترِ مساعد نیست و
نمیتواند به تنهایی پاسخگوی تمامی مطالبات و مبادرات انسان تا انتهای کار باشد.
یعنی با وجودی که توسعه مهمترین دغدغة امروز جوامعِ انسانی است و نیل به
وضعیت مطلوب و جامعة آرمانی ،غایت آن؛ در عین حال چیزی جز یک آغاز برای
پیجویی اهدافی واالتر نمی باشد .تصریح به تلقی صراطی از توسعه به مثابه نوعی
سنتشکنی در برداشتهای غالب ،مبین همین جنبه از مسئله است.
با اینکه شاخصهای توسعه در ادوار اخیر از کمیّتهای مادیِ رایج در دورۀ اول
شکلگیری خویش عبور کرده و به سطوح کیفیتری از متغیرهای انسانی رسیده
است؛ اما هنوز قابلیتِ اصالح و تکمیل باز هم بیشتری را دارد .توسعه را اگر
فراهم آوریِ بستری مساعد برای تسهیل در تحول وجودی انسان تعریف کنیم؛
شاخصهای توسعهیافتگی نمیتواند تنها به ویژگیهای ناار به بستر اکتفا نماید و
الجرم باید عطف توجهی نیز به آمادگیهای فکری ،خلقی و روحی کنشگران آن
جامعه داشته باشد .یکی از منازعات فکری موجود در بحثهای توسعه ،انتخاب
مدخل ورود و رشتة علمی مناسب برای پرداختن به این موضوع است؛ تا جایی که
عدم توافق بر سرِ آن را به حساب گرایشات مرامی و ایدئولوژیکِ پنهان در پسِ آنها
گذاردهاند  .این در حالی است که منشأ اصلیِ اختالف ،عدم تفکیک دقیق میان
مراحل طراحی ،ارائة الگو ،اجرا و پیادهسازی توسعه است .با قبول این تفکیک و
رعایت مقدورات هر شاخه از معرفت ،بخشی از اختالفات موجود در اینباره نیز
مرتفع خواهد شد.
در حالی که علم ،فن و مدیریت ،نقش اصلی را در مرحلة اجرا و پیادهسازی الگوی
توسعه دارند؛ این نقش برای آنها در مرحلة طراحی الگو به کمترین میزانِ خود
میرسد و جز در ارائة تصویری از اوضاع اجتماعی و منابع موجود و گزارشاتی از
تجربیاتِ پیش از این و احیاناً تبیین و تحلیل و مقایسة آنها ،نقش دیگری در
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تعیین و تشریح ارکان تشکیلدهندۀ الگو که مبتنی بر پیشفرضهای فلسفی و
ارزیابیهای عقلی و تصمیمات ایدئولوژیک است ،ندارد .مبنا و مدخل مناسبی که
بتواند نیازهای فکری مذکور را تأمین نماید ،به اعتقاد ما «فلسفة اجتماعی» است.
دانشی که به دلیل نوپا بودن هنوز از قوام الزم برخوردار نیست و چندان مورد
اعتنای محافل علمی قرار نگرفته است .در عین حال به دلیل قرار داشتن در حد
فاصل میان معرفتهای مختلف ،واجد قابلیتهای به سزایی است که قدری جلوتر
بدان اشاره خواهیم کرد.
با اینکه توسعه یک مفهوم و یک پدیدۀ متأخر است و نوع هدفمند و برنامهای آن،
سابقة باز هم کمتری دارد؛ در عین حال جزو قدیمیترین دلمشغولیهای بشر
پس از دغدغة بقا بوده است .1انسانهای گذشته به جز مشارکت فعال و مستمر در
اقدامات منجر به بهبود و ارتقای سطح زندگی و گذران روزمرۀ آن ،همواره گوشة
چشمی نیز به افکار پوتوپینیستی و پیامهای رهاییبخش داشتهاند .اندیشههایی که
هر از چندگاه در اطرافشان انتشار مییافت و آنان را متوجه خویش میساخت .این
که کمتر کسی تاکنون بدین ادبیاتِ بازمانده از آن دغدغههای کهن به مثابه
پشتوانههای معرفتی توسعه مراجعه کرده ،بدان رو است که در آنها کمتر رهنمود و
راهکاری برای رفع موانع توسعه و تجمیع و تجهیز امکانات و بهکارگیری ابزار و
ادوات مناسبِ آن وجود داشته است .9در عین حال هیچ کس هم وجود ایده و
اندیشه های بلند در باب تعریف و تعیین اهداف توسعه را در این ادبیات انکار نکرده
است .از آنجا که این مقاله بر همین جنبة مغفولمانده در الگوی توسعه متمرکز

 .1درگیرشدن ذهنی بشر با مقوله و مفهومی بهنام توسعه را برخی مرتبط با «اندیشة ترقی» میدانند که از
دل تحوالت و توفیقات علوم جدید در قرن هفدۀ اروپا و جریانات فکری متعاقب آن نظیر روشنگری سر
برآورد و در جهان انتشار پیدا کرد .نک( :پوالرد .)1014 ،این انتساب حتی اگر صائب هم باشد ،به هیچ رو
ناار به خودِ ترقی و پیشرفت که همواره با زندگی بشر عجین بوده است ،نمیباشد.
 .9یک علت اساسی دیگر برای بیاعتنایی نسبت به ذخایر معرفتی گذشته ،جهتگیری نظری -مرامی حاکم
بر رویکرد غالب توسعه است که تفارقات مبنایی مهمی با آن ذخایر دارد.
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شده است ،به سراغ این ادبیات خواهد رفت و اندیشههای آرمانی یکی از
شاخص ترین متفکرین مسلمان در این حوزه را مورد بازخوانی قرار خواهد داد تا
بدین طریق پرتوی بر آن وجه مغفول در بحثهای توسعه تابیده شود.
مقاله در پرتو این مجموعه تعریضات به برداشتهای غالبی و قالبی از توسعه و
تغییر رویکردهای ملهم از آن در صدد است تا به این سؤال مهم و مشخص پاسخ
دهد که :اگر نیل به «جامعة آرمانی» را به مثابه هدف مشترک تمامی طرحهای
توسعه محسوب کنیم؛ آرمانی بودنِ آن از نظر اسالمی به چه معنا است و چه
مشخصه و معرِّفهایی دارد؟
پیش از تالش برای یافتنِ پاسخ برای سؤال فوق الزم است دو گام مقدماتی برای
تعیین «مدخل ورود» و «تشریح مفاهیمِ» مورد استفاده در این مطالعه برداشته
شود تا شرایط الزم برای دنبال کردن غرض اصلی مقاله ،که برجستهسازی هدف
است و دفاع از تلقی صراطی از توسعه ،فراهم آید .از خالل این مرورِ دیسیپلینی و
مفهومی است که نتایج حاصل از سنتشکنیهای مورد اشاره در بحثهای توسعه
نیز آشکار میشود.
مدخل ورود
با توجه به موضوع «توسعه» که یک مقولة میانرشتهای است و از پیشفرضهای
فلسفی تا هدفگذاریهای ایدئولوژیک ،راهنماییهای علمی ،راهکارهای فنی و
مدیریتی در آن دخیل اند ،مدخل و رشتة علمیِ مناسب برای طرح و بررسیِ این
جنبه از بحث چیست؟ آیا جامعهشناسی و علوم انسانیِ رایج ،کفایت و اهتمام الزم
برای پرداختنِ به این موضوع ،یعنی هدف توسعه را دارند؟ اگر نه آن را در کجا باید
جُست و دنبال کرد؟

80

آرمان و رسالت

«جامعة آرمانی» از جمله موضوعاتی است که تاکنون ذیل آنچه با عنوان «اندیشة
اجتماعی» شناخته میشود ،دنبال میشده و جریانی از متفکرین اجتماعی را در
اطراف خود گِرد آورده است که با عنوان یوتوپینیست شناخته میشوند.
اندیشههای ایشان برخاسته از همان معارفی است که با اهور جامعهشناسی و
اصرارش بر رهانیدن دامان خویش از فلسفه و الهیات ،از سکه افتاد و با نوعی
تحقیر و بیاعتنایی از سوی دانشپژوهان علوم اجتماعی مواجه شد .ذخایر و
ادبیات موسوم به اندیشة اجتماعی ،حاوی برخی از نظریاتی است که بهترین عنوان
برای آن شاید «فلسفة اجتماعی» باشد .معارف بنیادینی که هم جامعهشناسیِ
مصطلح بدان نیاز دارد و هم موضوعاتی نظیر توسعه .با وجود این و به رغم
ارفیت های فراوانی که در سنت فکری اسالمی برای آن وجود دارد؛ هنوز اما به
طور جدی بدان پرداخته نشده و توافق و توفیقی بر سرِ معرفی و مطرح ساختنِ آن
به عنوان پیشنیاز الزم برای علوم اجتماعی به دست نیامده است .این عالوه بر
قصور و کوتاهی ناشی از کمکاریِ جامعهشناسان مسلمان در دفاع و ارائة روزآمدِ
آن ،ناشی از مقاومت و ممانعتهای سختی است که از سوی گفتمانِ پوزیتیویستی
حاکم صورت گرفته است و میگیرد .جامعهشناسی همچنان از اینکه خود را فرزند
اندیشهورزی های اجتماعیِ قبلِ خود بداند ،امتناع دارد و مدعی است که در انقطاع
کامل و بینیازی از آن پا به عرصه وجود گذارده است .1اصرار جامعهشناسی بر
تحصیل انقطاع در برهة شکلگیری را شاید بتوان توجیه کرد و حتی اجتنابناپذیر
دانست؛ اما ابرام بر آن در دوران تثبیت و غلبه و در وضعیت چندگفتمانی کنونی را
نمیتوان .جامعه شناسی در حالی عَلَمِ جدایی از الهیات و فلسفه را با خود به دوش
 .1این خصلت را جامعهشناسی از مدرنیته به ارث برده است که در متواضعانهترین حالت ،خود را فرزند
علتی و نه دلیلی سنت میشمرد (سروش .)70-74 :1077 ،این مقاومت بیش از غرب در بین
جامعه شناسان ایرانی وجود دارد که تعهد و تصلبی بیش از اَخالف غربیِ آن به جامعهشناسی کالسیک
دارند .بخشی از آن شاید واکنشی است به فشارهای مربوط به اسالمیسازی علوم در ایران و تالشهای
متقابلی که برای صیانت از گرایشات سکوالر حاکم بر جامعهشناسی صورت میگیرد.
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می کشید که در عمل حتی برای یک لحظه هم از آن دو خصوصاً از فلسفه انفکاک
حاصل نکرد .زیرا به جز نیاز بدان در صورتبندی نظریاتِ جامعهشناختی ،همواره
ردّی از آن را در بنمایة تمامی مسائل ،مقوالت ،مفاهیم اجتماعی و بحثهای
روششناختی با خود داشت .این معاضدتها به جز نیاز اخیراً شکلگرفتة علوم در
مبناشناسیهای خویش است که مشحون از الهیات و فلسفهاند .برخی از
فلسفههای مضاف و «فلسفة اجتماعی» که در دهههای اخیر مورد اقبال محافل
آکادمیک قرار گرفته است ،از این زمره محسوب میشوند.
«فلسفة اجتماعی» را از حیث مسائل و پرسشها ،باید یک حوزۀ معرفتی متأخر
دانست؛ زیرا مسبوق به پیشرفتهای نظری در جامعهشناسی و به قوام رسیدن آن
به مثابه یک رشتة علمی است .در عین حال از حیث پاسخها ،به ذخایر معرفتی
قبلِ آن تعلق دارد و از آنجا تغذیه میکند.
اصرار جامعه شناسی بر انقطاع از این عقبه ،همچنان که آمد ،هیچ توجیه قابل فهم
و هیچ دلیل روشن عقلی ندارد و بیش از هر چیز ،ناشی از اقتضائات اوانِ
شکلگیری بوده است که متأثر از اسطورۀ انقطاع مدرنیته ،به افراط کشیده شده و
تا به امروز تداوم یافته است .جامعهشناسی با این انقطاعِ غیرقابل توجیه در واقع
خود را از یک مجموعه مباحث بنیادی و مقدماتیِ مؤثر در محتوای خویش محروم
کرده است؛ در حالی که استواری این بنای عظیم بیش از هر جای دیگر ،متکی بر
پیها و پایههایی است که تنها در آن حوزه برساخته میشوند .جامعهشناسان در
حالی از ورود به این قبیل بحثهای هستیشناسانه ،انسانشناسانه و
معرفتشناسانه امتناع دارند که به تبعِ منظر و موضوعات مورد اهتمام ،به انحای
مختلف با آنها درگیرند و به مفروضاتی از آنها در پسزمینة تمامی نظریات و
تبیینهایشان تن دادهاند .از بحثهای وجودی دربارۀ فرد و جامعه گرفته تا
مدنی الطبعی انسان و تا بحث از جامعة آرمانی که از موضوعات مورد توجه
اندیشمندان اجتماعیِ سلف ،حتی قبل از مطرح شدن بحث توسعه بوده است.

81

آرمان و رسالت

اشتباه نشود؛ اصرار ما برای جلب توجه جامعهشناسان به مبانی فلسفی -مرامیِ
مقوالت مورد اهتمام ،نه به معنیِ بازگشت به دورۀ سَلَف و تمسک به معرفتهای
دائرهالمعارفی است؛ بلکه به تبعیت از ضرورت و اقتضائاتِ «موضوعِ» مورد بررسی
ما در اینجا است و لزوم استمداد جستن از دانشهای دیگر به منظور پُرکردن
خألهای معرفتی دربارۀ آن است.
کشیده شدنِ بحث در موضوعاتی نظیر توسعه تا بدین نقاط ،عالوه بر دالیل فوق،
بدان رو ا ست که معطوف به مداخله و عمل هستند و بیش از هر موضوع دیگری به
همفکریهای فلسفی و الهیاتی نیاز دارند .پیوند ناگزیر میان علم و عمل به جز از
ناحیة موضوع ،از جانب خودِ علم نیز حمایت میشود .زیرا که علم ،هیچگاه در
«توصیفِ» محض متوقف نمیماند؛ بلکه به سمت «تبیین» میل میکند و در آن
نیز باقی نمانده و به «تعمیم» دست میزند و حتی به تعمیم و «قانونِ» حاصل از
آن نیز اقتناع نکرده و به نحو اجتنابناپذیری به سمت «پیشبینیِ» رخدادها سوق
پیدا خواهد کرد .کامل شدنِ این زنجیره عالِم را در آستانة «مداخله» در امور به
نحوی که مطلوب او است قرار میدهد .این گام اخیر که تالئم خاصی هم با توسعه
دارد ،جامعه شناس را خواه ناخواه با مقاصد و مطلوبیتها درگیر میکند؛ زیرا
مداخلة در امور به جز دانش علمی ،به انگیزه و اهدافی نیاز دارد که از جانبِ فلسفه
و مرامها عرضه میشوند و از جمله دانشهایی که قادر است آنها را در این فرازها
به هم پیوند زند ،همین «فلسفة اجتماعی» است .زیرا از یک سو با اعتقادات و
آموزهها و ارزش های دینی و مرامی ارتباط دارد و در سوی دیگر با تعقل و تفکر و
اندیشه در ماهیت و منطق امور.
بر این اساس میتوان گفت که مدخل مناسب برای پرداختن به توسعه و طراحی
الگوی آن به دلیل ذات هدفمند ،جهتدار و مداخلهگرایانهاش ،فلسفة اجتماعی
است؛ در عین حال که در مرحلة اجرا و پیادهسازی به دیگر علوم و معرفتها
احتیاج وافر دارد.
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چارچوب مفهومی
تمرکز ما در این مقاله ،بر روی جامعة آرمانی است؛ به مثابه اصلیترین هدف
توسعه و مهمترین شرط تحقق زندگیِ مطلوب و درصدد هستیم که آن را از ادبیات
مهجور ماندۀ موسوم به اندیشة اجتماعی و همچنین از قالبهای بهشدت انتزاعی و
هنجاری آن خارج کرده و در پیوند با یک پدیدۀ عینی و مورد توجه اوساط
جامعه شناسی ،یعنی توسعه قرا دهیم .پیش از آن اما الزم است که چند مفهوم
مرتبط با آن ،به اجمال ،معرفی و معنا شوند .وارسی دقیق مفاهیمی چون
«انسان»« ،جامعه»« ،دین» و «کمال» ،بخشی از مدعای ما را دربارۀ معنای جامعة
آرمانی به مثابه غایت توسعه روشن مینمایند .پس از آن است که میتوان به نحو
روشنتری از تلقی صراطیِ توسعه سخن گفت و دفاع کرد.
جامعة آرمانی :از جا معة آرمانی قبل از ارجاع و تخصیص به هر مرام و مکتبی،
حداقل سه معنا مستفاد میشود:
جامعة آرمانی یعنی جامعهای که مردمانِ آن اهل آرماناند و بدانها اهتمام دارند و
برای تحققاشان تالش میکنند؛
جامعة آرمانی یعنی جامعة دارای ساختارِ مناسب ،مناسبات سالم و سمت و سوی
درست؛
جامعة آرمانی یعنی جامعة نائل و واصل به آرمانها؛ جامعهای که به غایت مطلوب
خویش رسیده است.1
معنای نخستِ جامعة آرمانی چنانکه مشهود است ،بر آرمانگرا بودنِ «مردمان»
تأکید دارد و معنای دوم بر سالم و کامل بودنِ بسترِ زیست .ترکیز معنای سوم اما
بر محقَّق بودنِ آرمان ها در دو سطح فردی و اجتماعی است .حال اگر این مضامین

 . 1شاید بتوان این دو را با مقداری تسامح با دو مفهوم «فیلسوف» و «سوفیست» متناار دانست .فیلسوف
به معنی دوستدار و طالب معرفت و سوفیست به معنی واجدِ آن.
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از جامعة آرمانی را با بحث توسعه پیوند بزنیم ،این معانی از توسعه و غایتِ آن
بهدست میآید:
توسعهیافتگی یعنی زنده بودنِ آرمانها و در تکاپو بودن مردمان برای نیل بدانها؛
توسعهیافتگی یعنی فراهم آمدنِ بسترِ مناسب و قرار گرفتن جامعه در مسیر و
«صراطِ» درست؛
توسعهیافتگی یعنی نائل آمدن به آرمانها؛ یعنی جامعه و انسانِ «واصل».
معنایِ مطموح نظر غالب نظریهپردازان توسعه ،البته دومی است و ما نیز ضمن
قبول و تأیید آن ،معنای نخست را هم بهعنوان پیششرط و هم به مثابه نتیجة آن
بدان میافزاییم .این معنا با واقعیتهای این جهانیِ زندگی که عنصر اصلیاش
حرکت و پویایی است ،کامالً انطباق دارد .به عالوه به اندازۀ کافی ملموس و در
دسترس است و قابل وارسی و امکان مداخله و تأثیرگذاری بر آن را هم به ما ،به
مثابه فاعالن اجتماعی میدهد.
انسان :آرمان و آرزو تنها برای موجودی با مشخصات وجودی انسان موضوعیت
دارد؛ زیرا انسان موجودی است که همواره «خواستهها و مطالباتش» ،از «یافتهها و
داشتههایش» پیشی میگیرد .به همین سبب گفته شده که انسان یک ذات بالقوه
است؛ یعنی ماهیتی 1تحقق نایافته دارد .این ذات ،همواره به سوی وضع و موقعیت
و حالتی تمایل دارد که اکنون در آن نیست و در عین حال از استعداد بسیار باالیی
برای تخیل آن و از توان مؤثری برای نیل بدان برخوردار است.
میل به فرارفتن ،بیشتر ،باالتر و متعالیتر را طلبکردن ،هم عامل بقای انسان در
عالَم بوده است و هم موجب تنازع میان ایشان9؛ همچنین اسبابی بوده برای
 .1گفتیم «ماهیت» و نگفتیم «طبیعت»؛ زیرا حتی وجودگرایان نیز نمیتوانند منکر تشخُّص و ثبات در
طبیعت انسانی باشند .همان که او را از دیگر موجودات عالَم متمایز میکند؛ حتی اگر به هیچ تالشی برای
تحققِ وجودی خویش و کسب ممیزات انسانی مبادرت نکرده و به یک زیست جانوری اکتفا نموده باشد.
 .9بروز تنازع مختص موضوعات و عرصههایی است که به نحو ذاتی دستخوش تزاحماند و لذا در اموری که
معروض هیچ تزاحمی میان جَهدکنندگان در آن نیست؛ مثل معنویات و اخالقیات ،موضوعیتی هم ندارد.
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پیشرفت های اجتماعی و کسب کماالت وجودی .دلیل اینکه وجودگرایان در
مباحث انسانشناختیِ خویش تا نفی ماهیتِ متعیَّن و پیشینیِ انسان جلو رفتهاند،
نیز همین بوده است .جریان الحادی ،این کار را با حذف و انکار خداوند از هستی
انجام می دهد و شاخة غیر الحادیِ آن ،با رساندن انسان به مقام خلیفهاللهی و
سرشار ساختنِ انسان از صفتِ خالقیت خداوند به طور خاص.
صَرفنظر از مجادالت میان ماهیتگرایان ،وجودگرایان و همچنین میان
وجودگرایان الحادی و الهی می توان چنین نتیجه گرفت و بر آن نیز اجماع و ابرام
کرد که انسانیتِ انسان در این است که خودْ وجود خویش را محقَّق سازد .به بیان
دیگر ،وارد شدن در تجربه و تکاپوی وجودی است که سهم هر موجودی را از
هستی تعیین میکند« .آرمان» و تالش برای نیل بدان که شاید هیچ پایانی هم بر
آن متصور نباشد ،زاییدۀ چنین درکی از انسان است.
از این درک و تلقی از انسان میتوان به نفعِ معنای مورد نظر مقاله از توسعه نیز
استفاده کرد .غایات توسعه بنابراین ،فراهمآوری بستر اجتماعی مساعد و همراهی
است که اوالً به ترویج آرمانها و تکثیر انسانهای آرمانگرا کمک کند و ثانیاً
انسانهای هر چه بیشتری را مهیای وارد شدن به تجربه و تکاپوی وجودی نماید.
جامعه و دین :همچنان که آمد انسان در تجربة وجودی خویش ،اوالً و باالصاله
مرهون تالشهای خویش است؛ زیرا او «بودِ» از پیش معیَّن و مقدَّری ندارد؛ بلکه
وجودی است که باید «بشود» و این شدن در درجة اول ،مرهون خودِ او است و در
درجات ثانی ،مرهون دو عامل دیگر:
بستر همراه و همراهیِ شرایط؛
هدایت و دستگیری از باال.
شاید در نگاه اول این دو نافیِ مدعای نخست ما دربارۀ انسان به نظر آیند .چگونه
میشود میان این دو را به هم آورد؛ در حالی که یکی انسان را مرهون تالش
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خویش می شناسد و دیگری او را مستمند همراهیِ شرایط و دستگیری دیگرانِ
همنوع و دیگریِ برتر؟
ایرادِ وارد و سخن درستی است ،اگر ما با ذاتی ناهشیار و بالاراده مواجه بودیم؛ نه
موجودِ دستخوش تحول و نه تحوالتی از سنخ وجودی .ممیزۀ تحول وجودی
همین است که اثربخشی عوامل بیرونی هم منوط به فعالشدن عوامل درونی است
و در غیر این صورت ،یا از اساس تحولی رخ نداده است و یا از جنس تحوالت
وجودیِ مختص انسان نیست .به این ایراد از مسیر دیگری نیز میتوان پاسخ داد و
تناقض ااهر در آن را مرتفع کرد و آن بررسی راههای رفع محدودیت و مضایق
بشری است .این احساسِ ناتمامی و نقصانی که هر فردی از آحاد بشر به دلیل
فاصلة دائمی میان داشتهها و خواستههایش دارد ،باالخره باید به نحوی مرتفع شود
و آن خارج از طرق زیر نیست:
از طریق تالش و اهتمام خود او؛ یعنی اعتمادِ محض به «انسان»1؛
از طریق همراهی و اخذ مساعدت از دیگران؛ یعنی اتکای به «جامعه»؛
از طریق هدایت و دستگیری از جایی که او را و هستی را خلق کرده است و در آن
دخالت دارد9؛ یعنی اذعان به وجود خدا و ضرورتِ «دین».
باید توجه داشت که دو تای آخر لزوماً نه نافیِ اولی هستند و نه جایگزین آن و در
هر سه این اهتمام و تالش فردی است که تعیین کننده است .بهرهمند شدن از
همراهی و مساعدت دیگران و از هدایتهای آسمانی ،چندان سهل ،بیمؤونه و
یکسویه نیست که لزوم سعی و تالش فردی را منتفی سازد .بهرهمندی از شرایطِ
مساعد و همراهیِ دیگران ،خودْ مستلزم آمادگی و تالشهایی است که از سوی فرد

 .1راهحل های انسان در رفع این فاصله ،متنوع و متعدد است؛ از رفتن به سراغ علم و فناوری گرفته تا جادو
و هنر و دین و ایدئولوژیها .برای تفصیل این بحث ،نک( :شجاعیزند.)479-483 :1094 ،
 .9این موجهترین گزارۀ مشروط است« .اگر» قرار باشد انسان از جایی کمک بگیرد ،چه جایی بهتر از ذاتی
که هم او را و هم جهان و اقتضائات حاکم بر آن را خلق کرده است.
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باید مبذول شود .همچنان که اثربخشی هدایت ،تابع ارفیتهای نوعی و شخصی
انسان است و منوط به تالش و اکتسابات وجودیِ متعاقب آن .پس «بستر» و حتی
«هدایت» ،با تمام اهمیتشان ،تعیینکنندۀ نهایی نیستند .این را میتوان از
تفاوتهای مفهومیِ بستر با «قالب» بهدست آورد که از حوزۀ فیزیک و مهندسی به
علوم انسانی آمده و نوعاً در معرفی موقعیتهایی از زندگی اجتماعی به کار میرود
که کنشگری در آن به حداقلهای خود رسیده باشد .با این تلقی روشن میشود که
نیاز به بسترِ همراه و هدایتهای الهی به هیچرو نافیِ پیمودنِ به پای خویش و
شدنِ با تالش و اکتسابات فردی نیست؛ البته با این دو شرط به ااهر ناهمسو که
آن بستر نه مانع باشد و نه قالب بسازد .از این بیان ،ضرورتِ تالئم ساختاری جامعة
آرمانی با نیازها و ارفیتهای وجودی انسان و همچنین با آموزههای دینِ مورد
پیروی که نقش هدایت و راهنمایی ایشان در پیمودنِ این راه را دارد هم احراز
میگردد.
از این تأمل مفهومی این نتیجة ضمنی نیز به دست میآید که جامعة آرمانی به
مثابه هدفِ توسعه ،وارد شدن به بهشت زمینی و افتادن در سراشیب کمال نیست؛
بلکه تنها به معنیِ قرار گرفتن در راستای کمال است .فرض همیشگیِ وجود موانع
و شیاطین در زندگی این دنیا 1و همچنین تعبیری که از کمال به «سرباالیی»

9

شده ،شاید به همین سبب بوده و مؤیدِ همان معنای صراطی از بستر اجتماعی و از
هدایت الهی است .پس جامعه و دین در همراهترین حالت ،تنها به انسان کمک
میکنند تا وجود خویش را محقَّق سازد؛ لذا هر دو به نوعی در خدمت همان تحقق
وجودی و کسب کماالتیاند که انسان باید به تالش خویش آنها را احراز نماید.

 .1فارابی از وجود نوابت در جامعة فاضله یاد کرده است که همچون علفهای هرزند در کشتزار .نوابت که
او نُه دسته از آنان را معرفی کرده است کسانیاند که در مُدُن فاضله میزیند؛ در عین حال به خصوصیات
مُدنِ غیر فاضله متشبثاند ،نک( :فارابی198-934 :1018 ،؛ طوسی.)033 :1063
 .9یَا أَیکهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ (انشقاق.)6 ،
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کمال :متفکرین مسلمان پس از معرفی انسان به عنوان موجودی که «مفطور به
کمال» است ،1از دو نوع کمال برای او سخن گفتهاند:
کمال اول که برای بقا است در درجة اول و تسهیل دینداری است در مرتبة ثانی.
این کمال ناار به «جامعهسازی» است یا به تعبیری که پیشتر هم استفاده
کردیم ،آمادهسازی «بستر» و قرار گرفتن در مسیر هدایت؛
کمال ثانی اما برای شکوفایی و تحقق وجودی است که به «انسانسازی» و
«خودسازی» اشارت دارد .با همان سیاقی که نقش اولی و اصلی را در آن خودِ
انسان ایفا می کند .با اینکه این دو کمال به هم مربوطند و از عنوانشان چنین
استنباط می شود که دومی به نوعی به تحققِ اولی منوط شده است؛ اما چنان
نیست که نسبت و ترتیبشان ،یکسویه و مطلق باشد .جستجو و نیل به کمال ثانی
در بود و نبودِ کمال اول و در تمام موقعیتها ،برای هر انسانی موضوعیت دارد و
ممکن است؛ در عین حال با وجود آن ،مساعدتر است و عمومیت بیشتری پیدا
میکند .از این معنای از کمال دو نتیجه حاصل میشود که با برداشتهایی که تا
بدینجا از جامعة آرمانی به مثابه هدف توسعه و توسعه به معنای صراطی آن ارائه
شد ،بسیار نزدیک است:
با نیل به جامعة آرمانی در بهترین حالت ،تنها کمال اول است که محقَّق شده است
و در قیاس با هدف واالترِ آن که کمال ثانی و انسانی باشد ،هنوز در آغاز راهیم.
مسیر و سازوکار حرکت به سوی جامعة آرمانی (کمال اول) باید به نحوی دیده
شود که کمال انسانی (کمال ثانی) در هیچ یک از مراحل آن متوقف نشود و به
تعویق نیفتد؛ هر چند که تحقق آن در بسترِ جامعة آرمانی از عمق و گستره و
سهولت به مراتب بیشتری برخوردار است .به عبارت دیگر هیچ کس حق ندارد
 .1این تعبیر و تلقی از انسان ،بسیار به تلقی وجودگرایان نزدیک است؛ با این تفاوت که آنان هیچ سمت و
سو و خصلتِ کمالی برای دگرگونی و شدنِ انسان قائل نیستند .متفکرین مسلمان اما از شدنِ انسان به
کمال یاد میکنند و جهت آن را تخلق یافتن به صفات الهی میدانند ،نک( :فارابی.)943-949 :1018 ،
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فقدان چنین ساختاری را بهانة بیعملی یا بدعملی خویش و هدر دادن سرمایة
عمر قرار دهد .در جامعة غیر آرمانی نیز میتوان اندیشه ،اراده و اهتمام و عملِ
آرمانی داشت و حتی قبل از درک کمال اول ،یعنی بستر همراه ،به کمال ثانی نائل
آمد .1پس چنین نیست که کمال وجودی و کمال ثانی تنها برای انسانهای آینده
ممکن باشد و موضوعیت داشته باشد .با وصف این ،جامعة آرمانی یا جوامع
آرمانیتر ،دو فضل بر مادون خود دارند:
سطح تعالی و کمال را ارتقا میبخشند؛
به کمیتِ اهل آرمان و پویندگان راه کمال میافزایند.
پیشینه
اگر تلقی ما از سنتشکنی های ادعاشده در مسئله و رویکرد این مقاله صائب باشد،
بدیهی است که یافتن پیشینههایی برای آن در همین چارچوب دشوار خواهد بود.
جستجوی محدود و میسر ما نیز همین را نشان داد و تأیید کرد .به خالف آن،
عقبه و ذخایر نظری تولید شده دربارۀ جامعة آرمانی است که سابقة مدید و
رشتههای علمیِ متعددی که بدان اهتمّام نمودهاند آن را غنی و پُربار کرده است.
ما نیز به مرور کوتاه آن به مثابه پیشینه اکتفا خواهیم کرد.
در میان متفکرین مسلمان اولین کس و شاید شاخصترین کسی که به بحث از
جامعة آرمانی پرداخته ،فارابی است .دیگرانی نظیر اخوانالصفا ( )1064و خواجه
نصیر ( )1063هم که بدین بحث وارد شدهاند ،به تبع او بوده و چیزی جز تکرار
همان ایدههای اولیه بدان نیفزودهاند .9در دنیای مسیحیت هم که پیش از اسالم

 .1این را در تمایزی که ارسطو میان فضیلت شهروند خوب با فضیلت انسان خوب میگذارد ،دنبال کنید.
نک( :ارسطو.)138-139 :1060 ،
 .9دشوار است که بتوان ایدۀ «ناکجاآبادِ» شیخ شهاب الدین سهروردی را در این زمره قرار داد؛ زیرا واجد
مضامین استعاری ،سیر و سلوک عرفانی است .نک( :سهروردی.)1083 ،
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بدان پرداختهاند ،این بحث با شهر خدای آگوستین ( )1091آغاز شده و با اتوپیای
توماس مور ( )1070در اوایل قرن شانزده ادامه پیدا میکند و سلسلة دنبالهداری از
پوتوپینیستهای دینی و غیردینی را در غرب پدید میآورد .ایده آرمانشهر که
هیچ گاه از ذهن و خیال بشر محو نشده ،ریشه در مِیلِ انسان به فرارَوی دارد و با
نارضایتیهایش از اوضاع تقویت میشده است .با این وصف نباید تأثیراتی را که در
تداوم آن بر یکدیگر داشتهاند ،نادیده گرفت .ایدههای شهر خدا و مدینة فاضله با
تمام تمایزاتشان ،به نوعی متأثر از آرمانشهر افالطونی ( )1079بودند و بر
آرمانشهرها و آرمانشهرگرایانِ دینیِ بعد از خود تأثیر گذاردهاند .جامعة آرمانی به
مثابه مطلوب مشترک بشری ،در بین متفکرین غیر دینی هم کمابیش مطرح بوده
است و به جز سوسیالیستهای تخیلی و جامعة تعاونگرایشان و مارکس و کمون
ثانویهاش ،کسانی مثل پوپر و فوکویاما هم بودهاند که آن را در جامعة بازِ لیبرال
دموکراسی جستجو کردهاند.1
غرض از رفتن به سراغ فارابی و بازخوانی نظریة او در باب مُدُن فاضله و غیرفاضله
این است که بررسی نماییم چه الهاماتی میتوان از آن برای ایدۀ امروزی مردم
مسلمان و جوامع اسالمی دربارۀ توسعه گرفت .بدیهی است که تأمالت او ذیل
«مدینة فاضله» از کفایت و جامعیت الزم و مورد انتظار برای پوشش دادن به
تمامی ابعاد و جنبههای این بحث برخوردار نیست؛ در عین حال واجد جنبة مهمی
است که میتواند به پرسش اصلی این مقاله پاسخ دهد :اگر جامعة آرمانی را به
مثابه هدف مشترک تمامی طرحهای توسعه محسوب کنیم؛ آرمانی بودنِ آن از
نظر اسالمی به چه معنا است و چه مشخصاتی دارد؟

 .1برای مرور و تحلیل اندیشههای آرمانشهری در ایران و اسالم و غرب ،نک( :مکارم1077 ،؛ محمدی
منفرد1087 ،؛ داوری1079 ،؛ ریکور1081 ،؛ اصیل1081 ،؛ کریستیان1080 ،؛ احمدی1084 ،؛ روویون،
1081؛ راسخی لنگرودی.)1093 ،
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اسالم ،جامعۀ آرمانی و توسعه
با ترسیم مدخل ورود به بحث و تشریح مقدمات مفهومی آن ،اینک این امکان
فراهم آمده است تا معنای مقصود اسالم از «جامعة آرمانی» به مثابه هدف توسعه
به اجمال بیان شود .این مبادره کمک میکند تا جامعة آرمانی از آسمانِ تخیل و
آمال فرود آید ،از البالی اوراق متروک سلف ،پا بیرون نهد ،به میدان بحثهای
عینی و مصداقی توسعه وارد شود و راهی به متن برنامههای عملیِ دولتها پیدا
کند .فارابی با دو معیار متفاوت ،دو گونهشناسی از جوامع ارائه داده است.
دستهبندی نخست مبتنی بر معیار «وسعت» و «خودبسندگیِ» آنها است و بر آن
اساس ،به دو دستة کامله و ناقصه رسیده است .همان دو دسته انواعی به شرح زیر
دارند:
این گونهشناسی چندان ارتباطی با بحثهای توسعه پیدا نمیکند؛ جز اینکه نشان
میده د بحث مداخلة اجتماعی برای فارابی ،تنها در سطح مُدُنِ کاملة صغری
موضوعیت داشته است و نه در سطوح مافوق و مادون آن .در عین حال نباید
مدینة مورد نظر او را به شهرِ امروزی که از انقسامات سکونتگاهی است ،معنا کرد؛
زیرا با بحثهایی که دربارۀ مشخصات اجتماعی مدینه و امام حاکم بر آن میکند،
به هیچ رو مطابقت ندارد .1فارابی در گونهشناسی دوم خویش ،همین دسته از مُدُن
کامله را که بیش ترین قرابت را با کشور به مفهوم امروزی آن دارد ،به دو دستة
فاضله و غیرفاضله تقسیم کرده است .به نظر او و حسب مشخصات و مواصفاتی که
آورده؛ تنها یک مدینة فاضله وجود دارد؛ در حالی که مُدُن غیر فاضله متعددند.
معیار و مالک فارابی در گونهشناسیِ دوم« ،هدف و غایتی» است که هر جامعه
برای خود برمیگزیند .او ابتدا جوامع را بر حسب این که «سعادت» را به عنوان
هدف خویش برگزیدهاند یا خیر و همچنین برحسبِ داشتنِ شناختِ درست از آن
 .1این گونه شناسی بیش از توسعه ،شاید واجد ایده و کاربردهایی باشد برای بحثهای تمدنی که اخیراً
درگرفته است.
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و اهتمام بدان در پنج دسته از هم تفکیک و شناسایی میکند و سپس به سراغ
تفصیل گونهشناسی خویش در آن دسته از جوامعی میرود که هدفی به غیر از
سعادت را برگزیده و بدان اهتمام دارند .دو جدول زیر ،حاوی گونهشناسیهای
فارابی است بر حسب اهدافِ مطمح نظر و مورد تعقیب هر جامعه:
انواع مُدُن برحسب هدفِ «سعادت»
انواع مُدُن

سعادت
به مثابه هدف

شناخ ِ
ت
درستِ آن

اهتمامِ
به آن

فاضله

+

+

+

فاسقه

+

+

-

مبدله

+

-

+

-

+

ضاله

+

-

-

جاهله

-

-

-

انواع مُدُن جاهله بر حسب اهداف آنها
مُدُن جاهله

هدف جامعه

ضروریه

تأمین قُوتِ ضروری

نذاله (بذاله)

بهدست آوردنِ ثروت و مکنت

خست و شقوت

خور و خوش بهنهایت

کرامت

کسب شهرت و افتخار

تغلبیه

تسخیر و غلبه

حریه یا جماعیه

آزادی و تنوع و تکثر

فارابی ،غایتِ تمام شعب فلسفه را سیاست میداند و غایتِ سیاست را کسب
سعادت .سیاست از نظر او مداخلة در امور اجتماعی است و سعادت هم ،یک خیر
فی نفسه است که از مسیر کسب فضائل نُطقی و خُلقی توسط آحاد اجتماعی به
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دست میآید .بنابراین ،سیاست و جامعة حتی فاضله ،چیزی جز وسیله و راهی
برای تحصیل سعادت نیستند .سعادت هم اگرچه به مثابه یک هدف و مطالبة
اجتماعی معرفی شده؛ اما یک صفت فردی است؛ یعنی محل اهور و بروز آنْ فرد
است و وابسته به تالش ها و اکتسابات او .پس اگر جامعة فاضلة مورد نظر فارابی را
مصداق اسالمیِ جامعة آرمانی بگیریم و نیل به جامعة آرمانی را هدفِ برنامههای
توسعه؛ به همان «معنای صراطیِ توسعه» خواهیم رسید که در آغازِ مقال بدان
اشاره شد .مدعای ما در آنجا این بود که جامعة آرمانی را نباید به معنای جامعة
واصل گرفت و برای توسعهیافتگی نیز نباید معنایی بیش از داشتنِ دغدغه و
تکاپوهای آرمانی در بستری همراه و با سمت و سوی درست قائل شد .با
پیادهسازی و به نتیجه رسیدنِ کامل برنامههای توسعه در واقع ،زمینه و بستر
اجتماعی مساعدی فراهم میآید تا انسانهایِ هرچه بیشتری به نحو سهلتر ،مسیر
سعادت را در پیش بگیرند و بر مکتسبات وجودی خویش بیفزایند .این تلقی از
توسعه و از جامعة آرمانی نشان می دهد که توسعه ،چیزی بیش از یک وسیله و یا
هدف میانبُرد برای اهداف عالیة اسالم که انسانسازی است ،نمیباشد و با تحقق
آن در سطح شاخص های کمّی و کیفی و انسانی ،تازه کارِ اصلی دین آغاز میشود.
این البته بدان معنا نیست که انسانسازی تا نیل به چنین بستر و شرایطی متوقف
خواهد ماند؛ خیر؟ این کار در تمامی مراحل ،یعنی در قبل و حین و بعدِ تالش
برای برپا ساختنِ چنین جامعه ای نیز در حال اجراست؛ با این تفاوت که پس از
نیل بدان ،از سرعت و عمق و گستردگی به مراتب بیشتری برخوردار میشود و از
دایرۀ خواصْ فراتر رفته و به بدنة اجتماعی نیز تسری پیدا میکند.
از نظریة فارابی در باب مدینة فاضله این نتیجة بسیار مهم به دست میآید که
ممیزۀ آن با مُدُنِ غیرفاضله به جز تمایزاتش در «رهبری» و «قوانین حاکم» و
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«ساختار اجتماعی» ،1در «هدف و مطالبات» آن است که سعادت باشد .با کنکاش
در معنای سعادت به عنوان معرِّفِ اصلی مدینة فاضله نیز مشخص میشود که
جامعة مطلوب فارابی ،یک جامعة آرمانی است به همان معنایی که در آغاز مقال
بدان اشاره شد :جامعهای که مردمان آن اهل آرماناند و بدان اهتمام دارند و در
مسیر تحقق آن تالش میکنند .جامعهای که هم به ضرورتهای تعقیب سعادت
قائل است ،هم آن را به درستی میشناسد و هم بدان اهتمام دارد .اثر این تمایز در
فرایند توسعه چندان قوی و کارساز است که موجب بروز تنوعات شگرف و تمایزات
عمیقی میان جوامع خواهد گردید؛ از همان انواعی که فارابی به برخی از نمونههای
بسیطتر آن اشاره نموده است .این به خالف رَویة یکسانسازِ رایجی است که از
طریق الگوگیری از توسعة غربی حاصل آمده و هرگونه تشخصی را از جوامع و
فرهنگها و حتی آحاد انسانی زدوده است.
کنار گذاردنِ فرضِ «ایصال به آرمانها» از معنای جامعة آرمانی را میتوان
همچنین از نظریة فارابی به دست آورد؛ زیرا او هم مدینة فاضلهاش را هیچگاه به
عنوان یک جامعة واصل معرفی نکرد و صِرفِ داشتن دغدغه و مطالبة سعادت را
برای اتالق چنین وصفی بدان کافی می دانست .متناار و نزدیک شمردن معنای
«سعادت» به «آرمان» را عالوه بر تعاریفی که فارابی از آن کرده ،9میتوان از مقابل
نشانیاش با اهداف مطرح در مُدُنِ جاهله نیز به دست آورد .جوامع درگیرِ
ضروریات یا جوامع درگیرِ رفاهیات ،یا درگیرِ ثروت و شهرت و غلبه ،مصادیق بارزِ
جوامع فاقد آرمانهای بلند انسانیاند که در عین حال طریق سعادت را نیز گم

 .1فارابی به دلیل تمرکزش بر بحث رهبری و غایت در مدینة فاضله ،متهم است که اهتمام الزم را به
جنبه های ساختاری جامعه نداشته است .به اعتقا ما این برداشت صائبی از نظریة فارابی نیست و از مرور
سطحی و کلیشهای و تی تروار مطالب او برخاسته است .تفصیل این بحث نیاز به مجال دیگری دارد.
 .9سعادت یعنی کسب فضیلت و بهره مندی از فضیلتْ یعنی رسیدنِ نفس به اعال مرتبة مفارقت از ماده
(فارابی .) 78 :1061 ،سعادت در واقع محصول کسب فضائل است و آن نیز ناشی از کسب کماالت خُلقی و
نُطقی است (فارابی.)111-119 :1917 ،
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کردهاند .به تبع ،میتوان گفت که آن دسته از الگوها و برنامههای توسعهای که به
چنین سطحی از نیازها و خواستههای نازلهای اکتفا و اقتناع مینمایند ،از چارچوبة
مورد نظر و توصیة دین ،بیرون افتادهاند و این خود ،مالک مهمی است برای
ارزشیابی آنچه ذیل الگو و برنامههای توسعه در جوامع اسالمی مطرح میشود و
شاخصهایی نیز برای آن معرفی میگردد .به جز اینها میتوان به دو شاخص دیگر
که به رصد و تحلیل وضعیت جامعة ایران از این حیث کمک میکند ،اشاره داشت.
شاخصهای «در راه بودن»
همچنان که آمد ،تعریف ما از جامعة آرمانی ،نه جامعة «واصل» ،بلکه «جامعة در
راهِ» آرمانها است و به همین رو هم از آن به «توسعة صراطی» تعبیر کردیم .حال
اگر قرار باشد که بر پایة این تعریف ،نشانه و شاخصههایی برای کسب اطمینانِ از
در راه بودن به دست داد ،روی چه عناصری باید انگشت گذارد؟
برای این سؤال ،پاسخ های فراوانی وجود دارد و ما در اینجا فعالً به دو تای از آنها
که به اعتقاد ما از اولویت بیشتری برخوردارند اکتفا میکنیم و دو شاخصة قابل
سنجش را برای کنترل تغییرات آن به اجمال ارائه مینماییم:
رصد و سنجش دائمی نظام ارزشی حاکم و رایج در جامعه؛
بررسی عمق و گسترۀ شیوع آن در بین مردم.
جدول زیر ،تصویری است از یک «نظام ارزشی جامع» که به ترتیب از ارزشهای
برتر و تعیینکنندهتر به ارزشهای نازلتر مرتب و سطحبندی شده است:
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نظام ارزشی جامع
دایرۀ توافقِ بر سرِ آن

ترتیب

مبنا

معیار

اول

حقیقتشناختی

درست  /غلط

دوم

نیکوییشناختی

خوب  /بد

اجماع کثیری از انسانها

سوم

معناشناختی

مقدس /نامقدس

اجماعی از انسانهای همعقیده

چهارم

زیباییشناختی

زیبا  /زشت

پنجم

منفعتطلبی

سود  /زیان

ششم

لذتجویی

خوشی  /ناخوشی

بشریت ،شامل تمام انسانهای
واجد قوۀ درّاکه

اجماعی از انسانهای همذوق
و سلیقه
اجماع افراد هممنفعت،
منتهی به فرد انسانی
فرد انسانی

جامعة آرمانی و توسعهیافته از نظر ما جامعهای است که ارزشهای حاکم و مورد
تبادل آن اوالً از ارتباط و پیوند درونی و ثانیاً از ترتیب و ترتب فوق برخوردار
باشند1؛ یعنی تعیین کنندگی و اولویت آنها از باال به پایین باشد .صورت مطلوبِ آن
نیز وقتی است که هیچ تغایری از این حیث میان بخش رسمی و غیررسمیِ جامعه
وجود نداشته باشد و ساختار و مناسبات اجتماعی نیز با آن همسو باشد؛ یعنی
متابعت از آن را برای آحاد اجتماعی تسهیل نماید.
شاخص و نشانة دوم برای رصدِ وضع آرمانی جامعه ،بررسیِ عمق و پهنة شیوع این
نظام ارزشی است در مناسبات اجتماعی و در بین آحاد مردم .عمق آن را به ترتیب
از طریق تسری در «قوانین و مقررات» ،جاری شدن در «فرهنگ» و در «عرف و
هنجارهای اجتماعی» ،اهور و بروز در «رفتارها و عملکردها» و باالخره رسوخ و
رکون یافتن در «خلقیات و ملکات وجودیِ» افراد میتوان مورد سنجش و ارزیابی

 .1برای تفصیل در باب این نظام ارزشی و توجیهات آن ،نک( :شجاعیزند.)419-493 :1094 ،
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قرار داد .گسترۀ آن نیز ناار به فراوانی هر یک از سطوح مذکور است در جمعیت
کشور.
تفاوتهای مهم این تلقی از توسعه با برداشتهای رایج اوالً به میان آوردن پای
آرمانها ا ست؛ در حالی که جایگاه مرسومِ این مقوالت در الگوهای رایج توسعه،
همان مقدمات شعاری برنامهها است که هیچ سریانی در مفاد آنها ندارد .در ثانی،
عملیاتی کردن آن است از طریق ارائة شاخصهای قابل سنجش و باالخره ،ارتقای
سطح انتظارات و شاخصهای توسعه است از مطالبة «زندگیِ راحت» ،به «زندگیِ
خوب» و از «افعالِ نیک» به «فاعالن نیکو».
تفصیل بحث اخیر را باید ذیل نقد و بررسی کفایتِ شاخصهای «توسعة انسانی»
دنبال کرد که خود محصول تجدید نظر در شاخصهای مادی و کمّیِ رشد بوده
است.
جمعبندی و نتیجهگیری
آنچه در بحثهای قالبی و رایج توسعه نوعاً مورد غفلت قرار میگیرد ،اعتنای به
تعریف توسعه و به تبع آن ،اهداف و غایات آن است و این ناشی از اوالً مفروض و
مسلم گرفتن تجربة غربی است که در این راه پیشتاز بوده و تلقی و رویکرد خویش
را در این باب بر آن حاکم ساخته است؛ ثانیاً مربوط به سادهگزینی و
کوتهنظری هایی است که نوعاً در کارگزاران اجرایی توسعه در کشورهای تابع وجود
دارد و مهمتر از آنها قرار داشتن اکثر جوامع در مرحلة مشکالت ،نیازهای اولیه،
طراحی و تعقیب برنامههایی برای رفع همین سطح از نگرانیها .این در حالی است
که هیچ یک از آنها دلیل کافی و مقنعی برای نادیدهگرفتنِ دورنمای کار و اهداف
بلند انسانی در الگوهای توسعه نیست؛ خصوصاً وقتی که پای دین به میان میآید،
انگیزه و انرژیهای به مراتب افزونتری را برای گشودن راههای جدید به میدان
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میآورد .آرمان و افکاری که دیگر با نقدهای درونگفتمانی ،اصالح و ترمیمهای
سطحی در قالب عناوین پُرطمطراق «توسعة انسانی» و «شاخصهای فرهنگی
توسعه» هم قانع نمیشود و به دنبال بنیانگذاری شالودههایی اساساً متفاوت و
شاخصهای جدید و به مراتب کیفیتر است .در همین راستا ،به نظر رسید که
بازخوانی برخی از اندیشههای سَلَف میتواند راهگشا باشد .آن دسته از مواریثی که
بیش از آن که محصور و متعلق به اوضاع و شرایط ماضیه باشند ،در آموزههای
استوار دینی و بنیان های محکم عقلی ریشه دارند؛ اگر البته بتوان آنها را از آسمان
انتزاع به سرزمین واقعیات ،شرایط و نیازهای امروزی وارد ساخت.
تالش ما در این مقاله اوالً منعطف ساختنِ بیشترِ توجهات به هدف و غایت توسعه
بود و ثانیاً دنبال کردنِ آن در سطحی فراتر از نیازهای رفاهی و حتی فرهنگی .زیرا
که آنها نیز اهمیت و اعتبارشان را از نسبتی بهدست میآورند که با ارزشهای
متعالیتر دارند و میزان همسویی و نزدیکیشان به آنها .هدف سوم ،واقعی و
عینیتر کردنِ مفهوم جامعة آرمانی بود و ارائة برخی شاخصهای عملیاتی که
بهانه های مطرح در غیر قابل رصد و سنجش بودنِ آن را تا حدی برطرف سازد .در
همین راستا و در مسیر تشریح فحوای آن از منظر اسالمی ،این حقیقت نیز آشکار
گردید که جامعة آرمانی به مثابه هدف توسعه ،غایت کار نیست؛ بلکه به یک معنا
آغاز راه است؛ زیرا تنها یک ساختار مساعد و یک گفتمان همراه را فراهم آورده
است برای غایتی باالتر که همان تجربه و تکاپوی وجودی است .این همان معنای
مستتر در مفهوم «توسعة صراطی» است که در این مقال به دفعات بدان اشاره شد.
منابع
 )1آگوستین قدیس ،)1091( ،شهر خدا؛ ترجمة حسین توفیقی ،قم :دانشگاه ادیان
و مذاهب.
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 )9احمدی ،احمد ،)1084( ،آرمانشهر دینی در پهنة شعر فارسی؛ تهران :دانشگاه
تهران.
 )0اخوانالصفا ،)1064( ،رسائل اخوان الصفا و خالن الوفا ( 4مجلد)؛ قم :مکتب
االعالم االسالمی.
 )4ارسطو ،)1064( ،سیاست؛ ترجمة حمید عنایت ،تهران :خوارزمی.
 )1افالطون ،)1079( ،جمهور؛ ترجمة فؤاد روحانی .تهران :علمی فرهنگی.
 )6پوالرد ،سیدنی ،)1014( ،اندیشة ترقی :تاریخ و جامعه؛ ترجمة حسین اسدپور
پیرانفر ،تهران :امیرکبیر.
 )7داوری اردکانی ،رضا ،)1079( ،اتوپی و عصر جدید؛ تهران :نشر ساقی.

 )8راسخی لنگرودی ،احمد ،)1093( ،افقهای ناکجاآباد :سیری انتقادی در
مدینههای فاضله؛ تهران :اطالعات.
 )9روویون ،فردریک ،)1081( ،آرمانشهر در تاریخ اندیشة غرب؛ ترجمة عباس
باقری .تهران .نشرنی.
 )13ریکور ،پل" ،)1081( ،ایدئولوژی و اتوپیا"؛ ترجمة احمد بستانی ،مجلة نامة
مفید ،آذر و دی (ش( ،)09 .ص.)89-134 .
 )11سروش ،عبدالکریم ،)1077( ،رازدانی و روشنفکری و دینداری .تهران :مؤسسة
فرهنگی صراط.
 )19سهروردی ،شهابالدین ،)1083( ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق :آواز پر
جبرئیل ،تصحیح و تحشیه و مقدمة هانریکربن؛ تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.
 )10شجاعیزند ،علیرضا ،)1094( ،دین در زمانه و زمینة مدرن؛ تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 )14طوسی ،خواجه نصیرالدین ،)1063( ،اخالق ناصری؛ تصحیح و تنقیح مجتبی
مینوی و علیرضا حیدری .تهران :خوارزمی.
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 )11فارابی ،محمد ابن محمد ،)1917( ،فصول المنتزعه؛ تحقیق فوزی متری نجار،
بیروت :دارالمشرق.
 )16فارابی ،ابونصر محمد ،)1061( ،اندیشههای اهل مدینة فاضله؛ ترجمه و
تحشیة سید جعفر سجادی .تهران :طهوری.
 )17فارابی ،ابونصر محمد ،)1018( ،سیاست مدنیه؛ ترجمه و تحشیة سید جعفر
سجادی .تهران :انجمن فلسفة ایران.
 )18گودن ،کریستیان ،)1080( ،آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟ ترجمه سوسن
شریعتی .تهران :قصیده سرا.

 )19مکارم ،محمدحسن ،)1077( ،مدینه فاضله در متون اسالمی؛ قم :مرکز
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.

 )93محمدی منفرد ،بهروز" ،)1087( ،چیستی اتوپیا" ،نشریة کالم و عرفان ،بهار
(س .دوم ،ش .پنجم)( .ص.)01-46 .
 )91مور ،تامس ،)1070( ،آرمانشهر (یوتوپیا)؛ ترجمة داریوش آشوری و نادر
افشاری .تهران :خوارزمی.
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از اتوپیااندیشی تا ارائه مدل آرمانشهر اسالمی
مجید یاسوری ،9مریم سجودی

5

2

چکیده
آرمانشهر سودای تاریخی بشر است ،زیرا انسان همواره درصدد بوده است تا مکانی را
برای زیستن بیابد که پرستش خدا ،فضیلتها ،زیباییها و همچنین سعادت فردی و
جمعی وی در آن لحاظ شده باشد و بتواند تمام زوایای وجودی خویش را تکامل
بخشد .این پژوهش به صورت اسنادی و کتابخانهای انجام گرفته و بر آن است تا با
بررسی اسطورههای کهن و آرمانشهرهای ترسیم شده و تلفیق آن با تفکرات اسالمی،
اصولی را تدوین نماید که پایهگذار "آرمانشهر اسالمی" برای جوامع بهرهمند از دین
اسالم گردد .تأکید این پژوهش بر دوری جستن از ارائه مدل آرمانشهر تخیلی و تدوین
الگوی آرمانشهر اکولوژیک و مکانمند است .بدین جهت پس از ارائهی زمینههای
تحقق آرمانشهر اسالمی بر پایهی مفاهیمی چون :اصل توحید ،عدالت ،احسان ،تفکر،
اصالح ،بهرهمندی از اندیشمندان و  ...زمینههای عملیاتی کردن آنان نیز بیان گشته
است .این پژوهش با تشریح مفاهیم ذهنی و مصادیق عینی در الگوهای آرمانشهری
متفکران اسالمی و همچنین غیرمسلمانان صورت گرفته است؛ تا هویتی نو برای
آرمانشهر اسالمی منطبق با نیازهای جامعهی شهرنشین امروز ارائه گردد .راهکارهای
این تحقیق میتواند در تدوین برنامههای توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :اتوپیا ،آرمانشهر اکولوژیک ،آرمانشهر اسالمی ،برنامههای شهری
 .1ارائه شده در پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 99 ،و  03اردیبهشتماه ،1091
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
 .9استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه گیالن yasoori@um.ac.ir
 .0دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه گیالن msejodi1@yahoo.com
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 )5مقدمه
ارتزاق از اندیشههای دینی که همواره انسان را به تکاپو ،تعالی و پیشرفت سوق
میدهد و پس از آن وعدهی بر حق خداوند و بهرهمندی سایر آدمیان از افکار و
دیدگاههای نو را یادآور می شود؛ انسان را مواف و متعهد مینماید تا در
جستجوی راهی برای بهبود بخشیدن به محیط اطراف خود باشد .به یقین هر
کس در زمینهای خاص میتواند بر این هدف جامهی عمل بپوشاند و بزرگان و
اندیشمندانی که از روزگاران دور در جستجوی یافتن و ساختن شهری نیکو برای
مردم خویش بودهاند ،آرمانشهر را تجلیگاه خوبیها و زیباییهایی دانستهاند که
اگر با مفاهیم بیبدیل اسالم عجین گردد ،به حتم جامعهای میشود که شهرش
تجلیگاه ذات خداوند میگردد و انسان نمایندهای میشود از جانب خداوند بر
روی زمین .آرمانشهر اسالمی از عدل ،حکومت اندیشمندان ،احسان ،تقوی و ...
سخن میگوید و برای هر یک مصادیقی را ارائه میدهد تا آرمانشهر اسالمی را به
سالمت از طوفان بدیها و ناسازگاریهای زمان عبور دهد .آرمانشهر اسالمی
همانگونه که جهت تبیین اهدافش به سنت نبوی چشم دوخته است اما خود را
آرمانشهرگرایان سایر ملل و افکار و اندیشههای نو در دورهی کنونی بینیاز
نمیداند .آرمانشهر اسالمی شهری نیکو را به تصویر کشد که در آن جایگاه
حقیقی انسان ملحوظ شده باشد ،چرا که هدف از آفرینش جز بهرهمند کردن
انسان نبوده است و ترسیم آرمانشهری اسالمی میتواند در ادامهی خلقت
بیعیب و نقص پروردگار زمینههای زندگی سعادتمند بشر را تضمین نماید .بر
این اساس این پژوهش بر آن بوده است تا ضمن شناسایی و معرفی ویژگیهای
آرمانشهر اسالمی ،پیشنهاد نماید که میتوان بر اساس آموزههای اسالم
آرمان شهری نو را بنیان نهاد و به خصوص آن را در کشور ایران به کار بست تا
بتوان شاهد آرمانشهرهای ملموس و واقعی و نه تخیلی و آسیبزا بود.
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 )9مفهوم آرمانشهر
یکی از آرزوهای انسان در طول تاریخ ،رسیدن به جامعهای نیکو بوده است تا
استعدادهای نهفتهی خود را از قوه به فعل درآورد و در آن جامعه به رستگاری
کامل برسد .از آن زمان که اولین جامعهی انسانی به وجود آمد ،همواره انسان در
جستجوی شهر آرمانی به سر میبرده است .گاهی آن شهر را به صورت بهشتی
در گوشهای از این دنیا بنا کرده و زمانی دیگر با چنگ زدن در اسطورهها ،دورانی
را به خاطر آورده است که همه مردم در آسایش و آرامش کامل به سر میبردند و
رفاه و امنیت همه جا را فرا گرفته بود .آنگاه که ذهن انسان از بند اسطورهها
رهایی یافت ،آرزوهای خویش را در پرتو خرد و دانش دستیافتنی مشاهده کرد و
تصور شهر آرمانی را از ناکجا آباد اسطورهها به سرزمین عقل و خرد فرا خواند و
سعادت فردی و اجتماعی را در مدینهی فاضلهای جستجو کرد که در اندیشهی
خود بنا نهاده بود (اخوان ارمکی .)48 :1087 ،آرمانشهر در لغت به معنی شهر
آرمانی و ایدهآل است و در اصطالح ،جامعهای واال است که در آن ،همهی امور بر
وفق مراد و مطابق میل باشد ،جامعهای که در آن نه خبری از الم و تبعیض ،نه
اثری از جنگ و ستیز و نه ردپایی از جهل و فقر یافت شود (احمدی و زمانی،
 .)1093:03در عین حال باید دانست آرمانشهری بودن به مفهوم تاریخ نداشتن
نیست ،پذیرش آرمانشهری رشد نفی عینیت نیست .در الگوی مطلوب
آرمانشهری باید ساختار ،قواعد و هدفها را تشخیص بدهند (آکوچکیان:1087 ،
 .)04بعضی از متفکران اجتماعی سخن گفتن درباره جامعه آرمانی و ارائه طرح
آن را خیالپردازی و رویاگرایی میدانند که نه فقط کار لغو و بیهودهای است بلکه
مضر و زیانبخش هم هست؛ زیرا این قبیل طرحهای (ناکجا آبادی) گذشته از
اینکه هرگز بدانگونه که به تصور در آمدهاند به حقیقت نخواهد پیوست ،از
واقعبینی انسانهایی که به آنها باور دارند خواهد کاست و آنان را از این نکته
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بسیار مهم غافل میسازند که تقریباً هیچ عمل اجتماعی هیچگاه نتیجه مورد
انتظار و مطلوب را دقیقاً و کامالً به بار نمیآورد (ربانی .)173 :1087 ،گفتنی
است هر یوتوپیا دو سویه و وجهه دارد و محصول امتزاج دو مفهوم است .سویهی
انتوپوسیک 1یا خوبستانی و وجههی اونتوپوسیک 9یا المکانی .در صورت و
سویهی نخست ما با دنیایی روبهرو هستیم که ممکنالحصول ،خوب و مطلوب
است اما خوب به آن معنا که در آن امور بد و ناپسند در حداقل قرار گرفته و
جای خود را تا حد زیادی به نیکیها و پاکیها میدهند .در مقابل وجهه
اونتوپوسیک قرار دارد که حاکی از دست نایافتنی و غیرواقعی بودن یوتوپیا است،
زیرا جایی را به ما نشان میدهد که هرگز نشانی نداشته .با این وصف باید بدانیم
یک انتظار مفید که واقعاً و عمالً بتواند نوید روزگاری بهتر را بدهد حتماً باید
انتوپوسیک باشد و شکل و شمایی خوبستانی داشته باشد و گرنه المکانی پوچ و
بیهوده است که به هیچ کاری نمیآید .البته اگر دانستیم که باید انتظار خویش را
متوجه چگونه یوتوپیایی نماییم ،الزم است این وضعیت مطلوب را بهتر بکاویم
(دیرباز و صادقی .)134 :1093 ،به همین خاطر با نگاهی به تاریخ در مییابیم
که پس از رنسانس با وجود تأکید بسیار بر تعقل و راسیونالیسم تعداد مدائن
فاضله رو به فزونی نهاده و به وضوح بر شمار آرمانشهرها افزوده شده است (وینر،
 413 :1081به نقل از دیرباز و صادقی) .به یقین دلیل این امر نه صرفاً
خرافهگرایی که ترقی آرمانشهری نقش بسزایی در اهور و اندیشهی پیشرفت در
غرب جدید گردیده است.

1. eu-toposic
2. ou-toposic-
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 )2اندیشههای آرمانشهری
اندیشهی آرمان شهر یا دیاری که همه چیز آن نیک باشد قدمت زیادی دارد .در
حماسهی سومری ،گیل گمش مربوط به حدوداً هزارهی دوم قبل از میالد
توصیفی از نوعی بهشت زمینی میبینیم (کادن .)477 :1083 ،یکی از
اساسیترین آرزوهای انسان تحقق بخشیدن به این آرمان بود .از آن زمان،
مکتبها و اندیشههای مختلف راهحلهایی متفاوت برای تبیین و استقرار آن
پیشنهاد داده و نخبگان فکری در گذشته آنها را به شکلهای مختلف طراحی
کردهاند .از افالطون و ارسطو قبل از میالد مسیح و فارابی و دیگر اندیشمندان
اسالمی تا تامس مور نویسنده قرن شانزدهم ،هر کدام این مدینهی فاضله را به
گونهای بنیان نهادهاند که هر یک ویژگیهای خاص خود را دارد (اخوان ارمکی،
 .)48 :1087لذا در این بخش آرمانشهرگرایان در دو دستهبندی کلی به
آرمانشهرگرایان مسلمان و آرمانشهرگرایان غیرمسلمان مورد بررسی قرار گیرند.
از آنجایی که اسالم فراتر از یک دین شیوهای کامل از زیستن و پرورش انسان را
ارائه نموده است .انتظار میرود که اندیشمندان مسلمان که همواره سودای
ارائهی الگویی اکمل و بینقص برای زندگی را داشتهاند ،تفکرات آرمانشهری
شایستهای را بر اساس آموزههای دین اسالم بیان کرده باشند .در این بین از
آرمانشهرگرایان مسلمان میتوان به افرادی چون فارابی ،اخوان اصفا ،سهروردی،
ابن رشد ،خواجه نصیرالدین طوسی ،نظامی گنجوی ،ابن خلدون اشاره کرد که بر
حسب اولویت تنها افکار و عقاید برخی از آنان در باب آرمانشهر اسالمی بیان
شده است.
 )5-2آرمانشهر فارابی

در دوران تاریخی و به خصوص پس از اسالم ،اول بار فیلسوف ایرانی مسلمان،
ابونصر فارابی در کتاب آرای اهل مدینهی فاضله اندیشههای آرمانشهری را مطرح
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نمود که ترکیبی از اندیشههای فلسفی افالطونی و شریعت اسالم بود (اصیل،
 .)19 :1083از آنجایی که اساس دین اسالم در همهی شئون حتی عبادیات بر
مبنای استوار کردن پایههای جوامع بشری است ،خود پایهگذار حکمت عملی
است و ناسخ حکمت های عملی پیش از خود اعم از نظامات اجتماعی مذهبی و
یا نظامات دیگری که بر اساس تفکرات فلسفی برقرار شده بود و احیاناً از عهدهی
ادارهی جامعهها بر نمیآمدند (فارابی 98 :1014 ،و  .)99مستند اساسی حکمت
عملی اسالم نخست قرآن مجید است و سپس اخبار و روایات و سیرهی نبی اکرم
و اصحاب و صحابه و ائمه معصومین که همهی آنها متأثر از روش و شیوهی
حضرت رسول بودند و بهطور قطع بنای آن مترقیتر و استوارتر از مدینههای
فاضله ی افالطون و فارابی و دیگران است (همان .)03 :فارابی تنها کلیات
مدینهها را از لحاظ فرم و شکل مورد بررسی قرار میدهد .بدون آنکه پیشنهادی
داشته باشد تنها به بیان فرم مدینه ی فاضله در کادر و نظام معینی اکتفا میکند
(همان .)01 :آن مدینهی فاضله ای که مقصود حقیقی از اجتماع در آن ،تعاون بر
اموری است که موجب حصول سعادت آدمی است ،مدینه فاضله میباشد و امتی
که همهی مدینه های آن برای رسیدن به سعادت ،تعاون داشته باشند ،امت
فاضله میباشند (همان .)938 :در اندیشه فارابی سعادت جامعه به عنوان هدف
اصلی است و مدینهی فاضله که اندیشهی دوم او است وسیلهای برای آن هدف
است .از آنجا که هدف اصلی وی سعادت است ،کانون توجه او رئیس مدینه
میباشد ،هر چند به تبیین انواع مدینهها نیز پرداخته است .عرفان اسالمی نیز
اعم از سنی و شیعی بر آموزه خالفت الهی انسان تأکید دارد ،خلیفه مظهر اسم
جامع اهلل و تدبیرگر ماسوا است .تالش میشود با نگاهی نو ارفیت موجود در این
آموزه عرفانی در پرتو آرمانشهر موعود در اسالم و در کنار مدینهی فاضله فارابی
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بازخوانی شده و از رویکرد فردی و درونی صرف خارج گشته و در استخدام طرح
آرمانشهر اسالمی قرار گیرد (مشکات.)431 :1087 ،
 )9-2آرمانشهر سهروردی

به نظر میرسد سهروردی نخستین فیلسوفی است که به گونهای نظاممند و
منسجم از وجودشناسی این عالم در فلسفهاش سخن گفته است .تا پیش از او در
هیچ یک از آثار فلسفی و عرفانی فارسی این اصطالح نیامده است و سهروردی
برای نخستین بار در دو رساله ی آواز پر جبرئیل و فی الحقیقه العشق (مونس
العشاق) این اصطالح را به کار برده و دربارهی آن به شیوهی اشراقی خویش ،در
قالب حکایتهای مکاشفهآمیز سخن گفته است (هاشمی .)944 :1091 ،در واقع
وی میخواست تا عالم مثال را که جهانی خارج از ادراک آدمی است توصیف و
تصویر کند (همان .)906 :سهروردی در جای جای آرا و آثار فلسفیاش از وجود
این عالم و مختصات آن سخن گفته و از آن با نامهای مختلفی مانند عالم مثال و
خیال ،عالم صور معلقه ،عالم هورقلیا ،عالم وسیط یا واسط و اقلیم هشتم یاد
کرده است .او در دو رسالهی عرفانی فارسیاش از عالم مثال با عنوان ناکجا آباد
نام برده است (همان .)941 :همچنین به نظر وی انسان موجودی است که
خداوند متعال وی را ذاتاً کمال طلب آفریده و اموری را به طور بالفطره در سرشت
وی به ودیعت نهاده است .یکی از اموری که انسان ذاتاً به آن گرایش دارد،
علمجویی است .علم از اوصاف کمالیهای است که چون آدمی به آن دست یافت
جز شخصیت و حقیقت وی میگردد و با جان وی متحد میشود .با نظر به این
گرایش فطری و با توجه به تنوع و گوناگونی موضوعات معرفت ،خداوند در نظام
آفرینش ا بزار معرفتی گوناگونی را در اختیار انسان قرار داده است که این خود
موجب تنوع روشهای معرفتی در حوزههای علوم میگردد (سعیدی:1083 ،
 .)08در فلسفه ی اشراق همه حق دارند فکر کنند و درهای علم هیچگاه بر روی
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هیچ طبقه بسته نیست؛ اندیشههای بشری همواره در حال رشد است ،هر کس
می تواند فکر کند ،فیض حق تعطیل بردار نیست ،هیچ کس حق ندارد خود را
خاتم اندیشمندان بداند ،هر آن کس که دلش صافتر است حقایق را بهتر و
زیادتر میتواند اندر یابد (سجادی.)09 :1060 ،
 )2-2آرمانشهر خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین بر این عقیده است که حکمت خداوند انسانها را در استعداد و
نیروی اندیشه برابر نیافریده است ،تا هر کس پیشنهادی در خور طبیعت و
استعداد خود انتخاب کند .زیرا اگر همه انسانها در قوه درک و شایستگی مساوی
بودند ،به ناچار همه به یک پیشه میپرداختند و در نتیجه نظام جامعه از هم
میپاشید .خواجه نصیرالدین اجتماعات انسانی را به دو قسمت تقسیم میکند؛
یکی آنچه سبب آن از قبیل خیرات باشد و دیگر آنچه سبب آن از قبیل شرور
باشد .اولی را مدینه فاضله و مدینه فاضله اجتماع دومی را مدینه غیرفاضله
نامیده است و در تعریف آن میگوید قومی بود که همتهای ایشان پیشگیری از
شرور مقدر بود و هر آینه میان ایشان اشتراک بود در دو چیز ،یکی آراء و دوم
افعال ،اما اتفاق آرای ایشان چنان بود که معتقد ایشان در مبدأ و معاد خلق و
افعالی که میان مبدأ و معاد افتد مطابق حق بود و موافق یکدیگر و اما اتفاق
ایشان در افعال چنان بود که اکتساب کمال همه بر یک وجه شناسند و افعالی که
از ایشان صادر شود مفروع بود در قالب حکومت و مقوم به تهذیب و تسدید عقلی
و مقدر به قوانین عدالت و شرایط سیاست ،تا با اختالف اشخاص و تباین احوال
غایت افعال همه جماعت یکی بود و طرف و سیر موافق یکدیگر (خواجه
نصیرالدین طوسی .)981 :1016 ،وی نهایت کوشش شهروندان در مدینه فاضله
را فراهم آوردن نیکی و از بین بردن بدیها میداند .او میگوید :اندیشهها و
باورهای مردم درست مطابق حق است .خواجه نصیرالدین معتقد است که
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حکومت به عدل پایدار است و حاکم باید در احوال و افعال مدینه نظر کند و
مرتبهی هر یک از افراد را به قدر استحقاق و استعداد تعیین کند و هر کس بر
حسب شایستگی در پایگاه راستین خود قرار گیرد و به کار بپردازد که سرشت و
استعداد او سازگار است (همان .)988 :همچنین او هیچ فضیلتی را کاملتر از
عدالت نمیداند (همان.)101 :
)4-2آرمانشهر افالطون

مهمترین ویژگی آرمانشهر افالطون حاکمیت فالسفه یا سپردن امور سیاسی شهر
به فالسفه است (قادری و همکاران .)197-196 :1093 ،حاکم حکیم افالطون
انسانی است که از راه تربیت نفس و پرورش قوای عقالنی به آخرین حد کمال
خود رسیده و به سبب تشبه تام به صفات الهی وجودش الوهیت یافته است .وی
از آن روی حکیم است که به مرزهای عالم برین رسیده است و کمال خیر،
زیبایی و عدالتی را که در آنجا برقرار است مشاهده میکنید و از آن روی که
حاکم است ،نظام آن جهانی را در این عالم تحقق میبخشد و کشور خود را به
خیر محض و کمال آرمانی میرساند (مجتبائی )101 :1019 ،و افالطون در
جمهوری کمال و فرخندگی افراد و بقا و سعادت جامعه را وابسته به وجود چهار
فضیلت دانسته است .این چهار فضیلت عبارتاند از :حکمت ،1شجاعت ،9عفت 0و
عدالت( 4همان .)98 :مهمترین مسائلی که مورد توجه سقراط استاد افالطون و
سپس افالطون واقع میشود :فضیلت ،حکمت ،سعادت ،عدالت و باالخره تزکیهی
نفس است از رذائل اخالقی .افالطون وارد در جزئیات و اشکال حکومتها
میشود با پیشنهادهایی که دارد و کامالً مسائل مربوط به ادارهی جوامع را مورد

1. Sophia
2. andreia
3. sophrosyne
4.dikaiosyne
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بررسی قرار میدهد (فارابی .)01 :1014 ،از جمله مسائلی که در جمهوریت
افالطون مورد بررسی قرار میگیرد عبارت است از عدالت ،فن و منافع آن ،صدیق
و صداقت ،فضیلت و دادگری ،فضیلت نفس ،مدینه سعیده ،دولت و نحوه تأسیس
آن ،زندگی سعادتمندانه کدام است و  ،...به طوری که مالحظه میشود افالطون
رسماً وارد در مباحث اجتماعی شده است و آنها را یک یک از لحاظ ماهوی و
آنچه بوده است مورد بررسی قرار داده و نیز پیشنهادهایی دارد که خطمشی
اجتماعات را آنطور که باید باشد ،معین میکند (همان .)06-01 :جامعهی
آرمانی افالطون از سه طبقه تشکیل میشود:
حاکمان که در پیکر اجتماع به منزلهی سر اند و فضیلت خاص آنها حکمت است.
رزمیاران که در پیکر اجتماع به منزلهی سینهاند و فضیلت خاص آنها شجاعت
است .پیشهوران که در پیکر اجتماع به منزله شکماند و فضیلت خاص آنها عفت
است (مجتبایی 09 :1019 ،و.)43
 )1-2آرمانشهر ارسطو

بحث ارسطو دربارهی شهرهای آرمانی ،در بسیاری از جهات گستردهتر از نظرات
افالطون است (اخوانارمکی .)11 :1087 ،در مدینهی فاضله ارسطو قانون ،حاکم
و دادرسان و حاکمان ،خادمان قوانین هستند .قانون باید معتدل و منطبق با
اوضاع ،احوال و مقتضیات جامعه باشد .تجاوز از حدود قانون ،باعث آشفتگی و
برهم خوردن امور اجتماعی و ضعف تباهی حکومت میشود .از دیدگاه ارسطو
بهترین نوع حکومت آن است که سعادت جامعه را تأمین کند .او معتقد است
بهترین شاخصههای حکومت خوب ،حاکمیت و تفوق قانون بر شهر است .ارسطو
بر این باور بود که مدینه امری طبیعی است و انسان موجودی مدنیالطبع
میباشد و طبعاً برای زندگی در جامعه سیاسی ساخته شده است .افراد حتی
هنگامی که به یکدیگر نیازمند نباشند از یکدیگر گریزان نیستند .به نظر ارسطو
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تشکیل جامعه و تأسیس مدینه امری است بر آمده از سرشت آدمی و ریشهی
طبیعی دارد .ارسطو شهر را اجتماعی مرکب از خانهها و خانواده میداند که
هدفش به زیستی یعنی؛ زندگانی کامل و کافی مردم است .به نظر او مهم نیست
که حکومت چه شکلی دارد بلکه مهم آن است که قدرت تفویض شده را طبق
قانون به کار برد .ارسطو پیروی از حکومت قانون را پیروی از فرمان خدا و خرد
میداند ،اما پیروی از حکومت آدمی زادگان را فرمان بردن از ددان میداند .زیرا
هوس و آرزو ،جانوری درندهخو است و شهوت ،حتی برگزیدگان را کوردل
میکند .ارسطو غایت شهر را رسیدن به زندگی خوب میداند و هر کس را که در
شهر است شهروند به حساب نمیآورد ،بلکه شهروند کسی است که حق احراز
مناصب و حق دادرسی داشته باشد (همان.)14 :
 )6-2آرمانشهر آگوستین

دغدغهی آگوستین آن بود که در پرتو عشق الهی جامعهای مرتبط از افراد
دوستدار خدا فراهم آید و این جامعه در امور زمینی ،مادام که تجاوزی به قوانین
الهی صورت نگیرد ،مأمور به اطاعت از دولت بود .در نظریه چهارم عشق الهی ،که
کانونیترین آموزهی شهر خدا است ،به بهترین صورت و فراتر از طرح آگوستین
قابل تأمین است ،زیرا برای عامه و تودههای عوام عشقورزی به خدا چندان کار
سادهای نیست .زیرا معرفتی که الزمهی آن عشق است برای آنان دست نداده
است (همان .)499 :مقصود آگوستین از شهر خدا آن است که طرح اولیه خداوند
چنان بوده که همه افراد بشر در آسمان به عضویت این شهر خدایی در آیند اما
به دلیل گناه آدم ابوالبشر و سقوط همه انسانها به دنبال آن ،مشیت و تقدیر
الهی تغییر یافته است و در شهر دنیا سکنی گزیدهاند .اما در عین حال افراد
انسانی میتوانند در نتیجه لطف الهی به عضویت شهر خدا در آیند .آنچه موجب
عضویت در این شهر میشود صرفاً عشق به خداوند یکتا است .اعضای این شهر
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آسمانی از لذت اجتماع و همجواری با خداوند در عین همجواری با یکدیگر
بهرهمند هستند و وجود پیوند معنوی میان اعضاء شهر خدا نتیجه الینفک
همشهری بودن با خداوند است .گویا دوستداری خداوند همانند ریسمانی نامرئی
یکایک دوستداران او را پیوند و اجتماع میبخشد .هدف شهر خدا تحقق دو
خواسته بزرگ انسانی ،صلح و عدالت است .در اینجا عدالت به معنای آن است که
فرد انسانی به مقتضای نظم خانواده عمل کند و در این صورت آن فرد را عادل
گویند .اما همین رابطه بین خانواده و دولت به عنوان جامعه بزرگتر نیز صادق
است ،پس اگر خانواده به مقتضای نظم جامعه بزرگتر یعنی دولت رفتار نکند آن
خانواده ناعادل و در صورت رفتار بر طبق نظم الزم عادل خواهد بود .اما نظم و
قانون دولت وسیعترین نظم و قانون نیست .زیرا قوانین و نظام الهی و نظمی که
از مشیت الهی سرچشمه میگیرد شامل همهی آدمیان و همه جوامع و دولتها
میشود .پس اگر دولت از نظم و قانون الهی سر پیچید ناعادل است .در چنین
صورتی اطاعت شهروندان از آن دولت هر چند به طور نسبی یعنی در نسبت به
نظم و قانونی که دولت مقرر کرده است عادالنه است ،اما در حقیقت ناعادالنه و
نادرست است .به عبارت دیگر در سخن افالطون سخنی از برقراری یک نظام
اخالقی و سیاسی بینالمللی وجود ندارد ،ولی در آگوستین موافقت نظام دولتها
با نظام الهی شرط عدالت آنها است .هر چند آگوستین نیز یک نظام بینالمللی را
مطرح نمیسازد اما نظامی را فوق نظام دولت قرار میدهد که همان نظام شهر
خدا است (مشکات.)419-411 :1087 ،
 )4آرمانشهر اسالمی
"شهر از قدیمیترین دستاوردهای انسانی ،نمایانگر ویژگیهای فکری ،فلسفی،
هنری و تولیدی ساکنان آن است ،در کنار این نمایهها ،در شهر میتوان تجلی
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باورها و ارزش های فرهنگی جامعه را یافت و هم شیوه ارتباط میان افراد را
جستجو کرد .این ویژگیها در تمامی شهرها وجود دارد .حال از آنجایی که
مهمترین فرامین و دستورات اسالم در کتاب قرآن موجود میباشد و همانگونه
که قرآن کتابی برای همه نسلها است ،نمیتوان برای شهر در مناطق مختلف
جهان با شرایط مختلف فرهنگی و اقلیمی ،مشخصات واحدی را تدوین کرد و نه
از کتاب آسمانی قرآن میتوان این انتظار را داشت که در جزئیات شهرسازی
مانند ابعاد در و پنجره نظریه ارائه دهد ،به این ترتیب شهر اسالمی ماهیتی است
ثابت که در هر مکان و زمان تجلی ویژه خویش را خواهد داشت .به عبارت دیگر،
شهر اسالمی ماهیتی است بالقوه که میتواند در هر مکان و زمان با توجه به
فناوری و مصالح و دانش و هنر و فرهنگ بومی -که با اصول و ارزشهای اسالمی
در تعارض نباشند -تفسیر و تجلی خاص خویش را داشته باشد" (نقیزاده،
 .)81 :1081حال جهت پرداختن به موضوع شهر اسالمی الزم است به ایدئولوژی
دین اسالم در این خصوص توجه شود .اسالم تسلیم بودن در برابر خدا و حقیقت
است و نیز اسالم به معنای وارد شدن در سلم ،صلح و صفا است ،بدین معنی که
اسالم با دید مسالمت و بشر دوستی و محبت به جهان مینگرد .میخواهد تمام
افراد بشر در سایهی توحید و حقخواهی و وحدت کلمه به صلح و همبستگی
برسند (باهنر .)11 :1071 ،بنابراین از آنجایی که انسان به عنوان موجودی
اجتماعی ،هویتی جمعگرایانه دارد و نمیتواند بدون حضور دیگران ،زندگی با
آرامش و در مسیر کمال را طی کند .این قالب اجتماعی در معیاری کوچک در
یک خانواده و در اندازهای وسیعتر در قالب یک اجتماع شهری اهور پیدا
میکند .بر همین اساس نیز نمیتوان تصور کرد که دستوراتی دینی برای انسان
آمده باشند اما از این هویت جمعی غفلت کرده باشد؛ زیرا ویژگی آدمی ،انس
گرفتن با دیگران است و اگر قرآن کریم به عنوان قانون اساسی رشد انسانی،
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صادر شده که بر همین اساس نیز نازل شده است باید در میان این آیات
ویژگیهای یک شهر دینی را یافت ،بنابراین در این بخش مقصود از عناصر و
صفات شهر اسالمی آنهایی است که به چشم قابل رؤیت نیست و برای فهم و
درکشان باید به عمق مفاهیم سازندهی این شهر آشنا شد .مفاهیمی که از بطن
قرآن کریم و آرمانهای دین اسالم استخراج گشته است .بنابراین از مهمترین
واایف برنامهریزان ،طراحان و تصمیمگیرندگان مسائل شهری اهتمام در به
نمایش در آوردن زیبایی حقیقی و الهی و حذف و امحای زشتیها و پلیدیها و
زینتهای شیطانی در کلیت شهر و از جمله سیما و کالبد آن میباشد .در
فرهنگ اسالمی به جای واژهی اتوپیا غالباً از مدینهی فاضله استفاده میگردد که
در مقابل آن مدینههای غیر فاضله وجود دارد و این مدینهها خود اقسام گوناگون
مییابد؛ مانند مدینهی ضروریه ،نزاله ،خسیسه ،کرامیه ،تغلیبیه ،جماعیه ،فاسقه
و ضاله (فارابی .)173-943 :1014 ،بنای آرمانشهرهای اسالمی در قرن سوم و
چهارم هجری آرزوی گروههای سیاسی مذهبی مانند تشیع ،تسنن و خوارج بود و
گروههای سیاسی یاد شده در نقاطی از جهان اسالم ،برای پیروان مذهب خود
آرمانشهرهایی بنا کردند .آرمانشهرهای اسالمی مجموعههای سیاسی مذهبی
اقتصادی بر محور تعصب به شخصیت الگو و رهبر و امام گروههای مزبور شکل
گرفته است (پاک .)101 :1087 ،ایدئولوژی اسالمی نه تنها در پیدایش شهرها
مؤثر است بلکه در ساختار کالبدی نیز تأثیر زیادی گذاشته است .این ساختار در
طی دورههای مختلف ،با روی کار آمدن حکومتها و ایدئولوژیهای جدید،
تغییرات و تحوالت مختلفی به خود دید .تجلی همه صفات شهر اسالمی (از
دیدگاه تعالیم اسالم) در درون و سیمای شهر ،چهرهای از آرمانشهر اسالمی را
در ذهن متبادر میسازد .شهری که صاحب ارزشهای واالیی است شاید تاکنون
در هیچ دوره تاریخی به حقیقت در نیامده است (ضرابی و همکاران:1087 ،
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 .)964بنابراین میتوان گفت آرمانشهر اسالمی ،تجلیگاه در هم تنیدگی کالبد و
محتوایی است  ،که هر دو با آهنگی یکسان و همنواخت سودای کمال و زیبایی
شهر را دارند؛ به گونهای که هر کدام از کالبدها و عناصر و اجزای تشکیل
دهندهی شهر امکان پیدایش و رشد عناصر محتوایی شهر؛ چون :عدالت ،علم،
هنر ،هدایت ،ذکر ،اصالح و  ...را فراهم سازد .به طوری که در جای جای شهر
مصادیق و نمونههایی عینی و کاربردی از عوامل شکل دهندهی باطن شهر
اسالمیباشد.
 )1الگوهای آرمانشهر اسالمی
آرمانشهر تداعیگر تصویری است که اگرچه امروزه چون آرزویی دور و دست
نیافتنی به نظر میرسد ،اما به راستی تنها تحقق شهری آرمانی است که میتواند
همه چیز را در بهترین و موجهترین حالت ممکن جای دهد و در بستر چنین
جامعه ای است که انسان خواهد توانست به رشد و تعالی دست یازد .بدین خاطر
در هر دورهای سعی بر این بوده است تا شمایی از آرمانشهر به تصویر و ترسیم و
یا اجرا درآید .بدیهی است در این مرحله الگو و نقشهای الزم بوده است تا
ویژگیهای آرمانشهر مطلوب مد نظر همان جامعه را بهخوبی بیان کند .بدین
خاطر در بیان و معرفی آرمان شهر اسالمی نیز الگویی الزم است تا مانع انحراف و
ترسیم نقشهای ناقص و ناگویا گردد .بر این اساس میتوان الگوهایی سهگانه را
جهت طراحی و معرفی آرمانشهر اسالمی مورد بررسی قرار داد:
الگوی اول :بر اساس سنت رایج جهت تنظیم الگو در زمینهی مورد نظر به آثار و
اسناد و شواهد گذشته رجوع میشود تا به مدد برخی و یا ترکیبی از آنها ،طرح و
الگویی مناسب استخراج گردد ،بنابراین ما نیز جهت تهیهی الگویی برای
آرمانشهر اسالمی از این امر مستثنا نخواهیم بود.
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الگوی دوم  :این الگو در جستجوی جوامعی است که به نوعی در حال طرحریزی
و اجرای مواردی میباشند که از مصادیق و شاخصههای شهر اسالمی است ،آنچه
که قابل توجه است در حین توجه به این الگو باید با دیدی فراخ تمام جوامع اعم
از مسلمان و یا پیروان سایر ادیان مورد توجه قرار گیرند ،چرا که تمام ادیان الهی
با توجه به اعتقاد به خداوند و تالش برای دستیابی به جایگاه و سرشت حقیقی
انسان ،ممکن است چارهجوییهایی کرده باشند که از دید جوامع اسالمی کنونی
غافل مانده باشد .بنابراین بر اساس الگوی دوم معرفی شده علم و هنر همگان
مورد بررسی و حتی ممکن است مورد تحسین و نیاز به استفاده از آن نیز باشد.
به عالوه اینکه در صورت خوب و مفید یافتن طرح و یا الگویی در جوامع
غیرمسلمان میتوان آن را با معیارهای دین و شریعت اسالمی و بالتبع آرمانشهر
اسالمی منطبق ساخت؛ به واقع در این مرحله بر آنیم تا هر آنچه از بهترینها در
هر جای از زمین که میشود را در خدمت تحقق آرمانشهر اسالمی به کار گیریم.
البته باید مراقب بود تا این امر موجب نفوذ و ورود کورکورانهی فرهنگ و الگویی
نامناسب و ناسازگار به جامعهی اسالمی نگردد .چرا که "نفوذ قوانین غربی ،گاهی
از استثمار ممالک غربی در سرزمینهای اسالمی قوت گرفته است ،واضح است
که در چنین شهرهایی ،سیستم و کاربرد شهرها ،غربی است .در ممالک اسالمی
زیر سلطهی استعمار غربی ،شهرهای بیشتری به چشم میخورد که قابل مطالعه
هستند" (شفقی.)919 :1087 ،
سومین الگو نگاهی به آینده دارد" .بر اساس نگاه شیعه تفکر مرتبط با اهور
انسان کامل و آخرین ذخیرهی الهی در بر گیرندهی نظام فکری متعالی است که
آن را با عنوان مهدویت میشناسیم شیعه در نگاه بنیادین خود بر این باور است
که انسان کامل و موعود امتها که بر حسب ااهر از نظرها غایب است ،همچنان
منشأ خیر و برکت برای جهان و ساکنان است" (قربانی .)198 :1099 ،در اسالم،
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آموزهی مهدویت و پیرو آن ،فرهنگ شکل گرفته بر اساس آن ،قدمتی هم پای
اهور اسالم دارد .اگر در برخی روایات سخن از ایجاد دین و سنت جدید در عصر
اهور است ،مراد از (جدید) سنتهایی است که تا زمان اهور محقق نشده و امام
عصر به احیاگری اسالم راستین میپردازد .مهمترین ویژگی جامعهی آرمانی
یکتاپرستی ،نفی شرک و کفر است .ایدهی خدامحوری و توحیدگرایی در تمام
عرصههای حقوق ،عبادت ،اقتصاد و  ...نمودار است (رامین .)71 :1089 ،بدیهی
است آنچه در باب مباحث مهدویت بر ما رسیده است آیات کریمهی قرآن و
روایات صحیح رسیده از معصومان بزرگوار استوار است" .بررسیها نشان میدهد
که روایات مهدویت از چهار جهت آینده را ترسیم میکند :شرایط ،نشانهها و
زمینه های اهور ،حوادث پس از اهور ،دولت پس از اهور (اهداف و
مأموریتهای آن) ،واایف مؤمنان منتظر" (قربانی.)199 :1099 ،
 )6آرمانشهر اکولوژیک اسالمی
با توجه به آنچه در باب ماهیت و ویژگیهای آرمانشهر گفته شد ،بشر و باألخص
نخبگان شهری همواره در تالش بوده است تا ایدههای آرمانشهری خود را محقق
سازند و آنچه مورد اهمیت است این است که چگونه آرمانشهرها میتوانند تحقق
یابد و از ذهنیت به عینیت دست یابند .در این راستا دکتر شکویی شرایط و
زمینههای تحقق یافتن آرمانشهرهای اکولوژیک شامل مواردی چون گزینش
مکان ،همبافتگی ،نوآوری و تغییر ،برنامهریزی محیط اجتماعی و تعادلهای
اکولوژیک می داند .میزان تحقق هویت و محتوای اسالمی در آثار معماران
مسلمان ،تابع سه موضوع دیگر است :کیفیت ادراک و فهم معمار از حقیقت عالم
هستی و مراتب وجود و نفوس انسانی ،اتخاذ روش و سبک مناسب برای خلق
اثری تعالیبخش و نهایتاً استعداد ،تجربه و خالقیت او در ارائهی صورت و
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کالبدی متناسب با فهم و ادراک خود .بسته به کیفیت این سه نسبت و میزان
تحقق هویت اسالمی در آثار معماری دوران اسالمی متغیر خواهد بود (نقرهکار و
رئیسی .)11 :1091 ،بنابراین در این بخش ویژگیها و عناصر سازندهی شهر
اسالمی ،مطرح میشود با این تفاوت که با توجه به عنوان این بخش «آرمانشهر
اکولوژیک اسالمی» زمینههای تحقق ،پیادهسازی و عملیاتی کردن صفات و
شاخصه های شهر اسالمی مورد توجه بوده است ،بدیهی است در این زمینه جهت
ارائهی مصادیق ،بسته به صفت مورد بررسی از الگوهای سهگانهی معرفی شده
استفاده خواهد شد.
 )5-6آرمانشهر اسالمی :شهر عبادت و پرستش خداوند

عبودیت و عبادت جز الینفک آرمانشهر اسالمی است .در آرمانشهر اسالمی باید
توجه نمود که عبودیت پروردگار عالوه بر بعد معنوی خود تجلی ااهری یابد و
همچنان که محتوای آرمانشهر اسالمی بر پایهی عبادت پروردگار شکل یافته
است ،کالبد شهر هم دو چندان یادآور عبادت و بندگی باشد .در بسیاری از
شهرهای اسالمی که نمودها و نشانههای عبادت پروردگار بسیارند شاهدی بر این
امر میباشند ،همچنین در آرمانشهر اسالمی نمادها و نشانههایی که در جای
جای شهر ،به خصوص مناطقی که ازدحام و در هم آشفتگیهای شهری بسیار
است ،مانند اماکن عمومی ،وسایل نقلیهی عمومی ،دیوارهای معابر و نصب
تابلوهای تبلیغاتی به همین منظور میتواند روح عبادت را در همهی نقاط شهر
نگه دارد .لذا از آنجایی هدف نهایی عبادت ،دستیابی به کمال انسانی است،
شهروندان آرمانشهر اسالمی عبادت خویش را در پذیرش و اجرای تمامی فرامین
پروردگار می یابند .تنها به بعد انفرادی عبادت توجه نخواهند داشت؛ بلکه آنان بر
آنند تا با رعایت دستوراتی چون خمس ،زکات ،انفاق ،شرکت در فعالیتها
اجتماعی و مشترکالمنافع جامعه را به سمت تعادل و تساوی پیش برند و به
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برکت وجود عب ادتی حقیقی در جامعه ،روح خداوند را در همه جا و در نزد
همگان مبرهن و آشکار سازند .چرا که حقیقتاً عبادت مد نظر پروردگار باید به
نظم رسیدن جامعه کمک نماید.
 )9-6آرمانشهر اسالمی :شهر تقوی

تقوی الهی نیز به مانند عبادت باید در تمام شهر ،در ااهر و باطن شهر نمود
یابد .چرا که تقوی بسیار مورد تأکید دین اسالم بوده است و اگر هر کس
زمینههای تقوی را در خود رشد دهد بیشک امکان و شرایط انجام گناه برای او
محدود میشود و اگر روح جمعی جامعه درصدد دستیابی به تقوی الهی باشد
بیشک یکی از زمینههای اصلی آرمانشهر اسالمی محقق میشود .به واقع اگر
تقوی الهی در وجود انسان تقویت شود ،کرامتهای انسانی متبلور میشوند،
شهروندی با این ویژگی درصدد کمک به همنوع ،کمک به رشد و تعالی دیگران،
عدم تضییع حقوق دیگران و  ...خواهد بود .همانگونه که "توحیدمداری در
مدینهی فاضلهی مهدوی ،کارکردهای اجتماعی بسیاری دارد .بر اساس نگرش
توحیدی ،از آنجا که سلسله جنبان آفرینش یکی است و همگان از یک مبدأ و
منشأ هستند ،همهی اجزای جهان مجموعهای واحد و دارای یک جهتگیری
است" (رامین .)79 :1089 ،تحقق تقوی الهی میتواند سادگی و رسایی را در
تمام شهر به نمایش بگذارد .این سادگی میتواند احساس برخورداری و
بهره مندی یکسان و مشابه شهروندان ،فارغ از هر قشر ،گروه و طبقهی اجتماعی
را فراهم سازد.
 )2-6آرمانشهر اسالمی :شهر هدایتگر ساکنان

آرمانشهر اسالمی ،شهری است که هدایت کننده و هدایت شونده در آن
جایگاهی در خور و شایسته دارند .حال از آنجایی که اولین هدایتگر خداوند
است ،بارها و بارها اولیای الهی و بندگان پاک خویش را مورد هدایت قرار داده
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است .به تواتر در کتاب الهی با عشق و عالقه به هدایت جامعهی بشر پرداخته
است و حتی هر انسانی در عصر و دوره ی کنونی نیز به یقین بارها مورد هدایت و
ارشادات پروردگار قرار گرفته است .حال در آرمانشهر اسالمی از آنجایی که انسان
قرار است نمادی و نشانهای از خداوند و صفات او باشد؛ انسان ساکن این شهر
باید به پیروی از خداوند دست به هدایت سایر انسانها و همنوعان خود بپردازد.
همانگونه رسولاهلل و حضرت علی (ع) ،با هدایت انسانها به راه راستین و
حقیقی- ،که بهرهمندی دنیا و آخرت در آن ملحوظ شده بود -اصل هدایت را در
آرمانشهر نبوی و علوی ماندگار ساختند.
 )4-6آرمانشهر اسالمی :شهر تفکر و اندیشه

آرمانشهر اسالمی باید مکانی برای علم ،ذکر ،تفکر و گسترش آن باشد .در واقع
عناصر و فضاهای شهری و هر شئی انسان ساختهای باید این تسبیح را به اهل
شهر و به هر ناار و تازه واردی القا نماید .به بیان دیگر شهر باید بتواند تجلیگاه
و نمایشگر تسبیح الهی توسط همه اجزای متشکلهاش باشد .این عناصر نیز گاه
آیات الهی هستند و زمانی دیگر سمبلها و نشانهها؛ آیات الهی که باید آنها را
تمامی مخلوقات طبیعی دانست به عنوان نمونهای از قدرت و کمال پروردگار
میتواند هدایتگر انسانها باشند همانگونه که سمبلها و نشانهها همچون
مسجد یا حسینیه ،یا اشکالی چون گنبد و قوس ،یا طرحهایی چون طرحهای
نمادی از این یادآوریهای دینی است".آرمانشهر مهدوی نیز ،مدینهی علم است.
علم به جمیع مراتب آن در این عصر توسعه و پیشرفت خواهد داشت .علوم و
دانشهایی که در طول اعصار و قرون در پشت پرده مکنون بوده ،تجلی مییابد و
مرزهای دانایی و یادگیری تا سراپرده منازل و تا اعماق وجود تک تک انسانها،
اعم از زن و مرد گسترش مییابد" (همان.)78-77 :
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 )1-6آرمانشهر اسالمی :شهر عدالتپیشگی

شاید بتوان یکی از شاخصترین اصول بنیادین الهی و انسانی حاکم بر مناسبات
شهروندی در حوزه تعامالت اجتماعی را اصل عدالت دانست .اهمیت ذاتی عدالت،
گستره و فراگیری آن در روابط اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر روند حرکت جامعه،
امیدآفرینی ،نشاطآوری و پویاییسازی از مهمترین مواردی است که اصل عدالت
را به اصل بیبدیل تعامالت انسانی و آرمان گریزناپذیر انسان در تمامی دورانها
ساخته است .اصل عدالت ،حرکت در سمت ایجاد و گسترش عدالت در جامعه،
اصلی است که تمامی داد و ستدها ،فعل انفعاالت و تعامالت فرد و اجتماع باید با
آن محک زده شود و بدان سمت جهت گیرد .گستردگی کاربرد اصل عدالت در
تصمیمسازی ،تصمیمگیریها ،وضع قوانین و مصوبات ،اعمال و اجرا قوانین
واگذاری و سلب مسئولیتها ،وضع و اخذ عوارض ،تنبیه و تشویقها ،توزیع
امکانات و تخصیص درآمدها ،ارائه انواع خدمات شهری اعم از تفریحی ،بهداشتی
و درمانی ،بسیار پر دامنه است .این اصل از مهمترین اصول حاکم و ارزشگذار در
مناسبات شهری است (سنایی و احمدوند .)180 :1087 ،در این شهر تمام
گروههای اجتماعی ،ادیان گوناگون ،زن ،مرد و  ...از حقوق مساوی برخوردارند،
کودک ،نوجوان و پیران و افراد ناتوان به هر آنچه که برای زندگی خوب بدان
نیازمندند دسترسی دارند و حاکم و انسان اندیشمند آرمانشهر اسالمی شهر را
بهگونهای طراحی میکند که پاسخگوی نیازهای همگان باشد و هیچ گروهی از
نظر دور نماند (عماد و سناییراد .)011 :1087 ،همچنان که "در آرمانشهر
مهدوی ،دین همه مجالهای زندگی بشر را در بر میگیرد و حوزهی کارکرد دین
شامل همهی عرصههای فکری ،رفتاری ،مادی و معنوی میگردد و برای تمام
زوایای زندگی انسان ،طرح و برنامه دارد .قلمرو و گسترهی حکومت در این
آرمانشهر بر قلمرو و گسترهی دین مبتنی است (رامین.)70 :1089 ،
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 )6-6آرمانشهر اسالمی :شهر اصالح و بهبود ساختارها

آرمانشهر اسالمی باید همواره درصدد اصالح جامعه باشد؛ بدیهی است که در این
مورد حاکم آرمانشهر اسالمی باید وایفه ی اصالح و بهبود بخشیدن شهر را بر
عهده گیرد ،چرا که شهر بدون وجود انسان جز کالبدی بیروح نیست و انسان
باید به اصالح زمین و شهر بپردازد و همچنین مردمان باید به اصالح سایر
انسان ها و دیگر آدمیان بپردازند .در آرمانشهر اسالمی شهروندان نیز خود را
نسبت به اصالح ساختارهای شهر ،اصالح امور حکومت ،اصالح قوانین و مقررات
شهروندی ،اصالح رفتارها و منشهای سایر شهروندان و  ...مواف میدانند .در
یک شهر اسالمی قبل از هر چیز رفتارها و اصول شهروندی بر اساس آموزههای
اسالمی و سنتهای پیامبر (ص) ،از اسالمی بودن شهر حکایت میکنند .در یک
شهر اسالمی بر اساس دستورات قرآن کریم باید شاهد رعایت پاکیزگی ،آبادانی و
عمران ،برابری و برادری شهروندان در دسترسی به خدمات شهری و انسانی،
امنیت اجتماعی و روانی ،راستگویی و درستکاری که به اجرای موفق قانون هم
تعبیر میشوند ،حفظ حرمتها به خصوص دربارهی زنان ،کودکان ،سالمندان و
آرامش و آسایش برای همه شهروندان بود .در یک شهر اسالمی نشانی از فقر،
فساد ،حاشیهنشینی ،ضایع شدن حقوق شهروندان خاص از جمله معلوالن و
بیاحترامی به عقاید دیگران نیست .در یک شهر اسالمی به همان میزان که
ساخت مساجد با شکوه مورد توجه است ،ساخت عبادتگاههای دیگر ادیان الهی
هم مد نظر قرار میگیرد .در بیانی کلیتر یک شهر اسالمی باید این سه اصل را
در خود داشته باشد :عدالتگستری و شایستهساالری ،تکریم شهروندان،
مهرپروری و در نهایت رونق اقتصادی و آبادانی که به اجرای دو مورد اول کمک
میکند .در فرهنگ اسالمی ،آیات قرآن و احادیث پیامبر برای هدایت و
تصمیمگیری در زمینهی مسائل شهری ،دستورالعمل جامعی در اختیار قرار
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دادهاند؛ به گونهای که میتوان دریافت رویکرد اسالم نسبت به مقولهی
شهرنشینی و شهرسازی ،رویکردی اساساً فرهنگی است (محمدی و شیخ بیگلو،
.)088-087 :1087
 )7-6آرمانشهر اسالمی :شهر کار و فعالیت

اهمیت توجه به این امر به خصوص در آرمانشهر اسالمی از آنجایی است پیامبر
اسالم (ص) در حدیثی کار کردن برای کسب روزی حالل را بر هر زن و مرد
مسلمان واجب دانسته اند .با توجه به توجه اسالم به دنیا و آخرت و توجه مضاعف
به معیشت مردم ،آرمانشهر اسالمی باید بتواند زمینههای کار و فعالیت شایسته و
مناسب برای هر شخص را فراهم نماید .کاری که بتواند عالوه بر تأمین
آبرومندانهی نیازهای مادی و معنوی ،زمینههای تعالی و پرورش ابعاد روحی و
معنوی وی را نیز فراهم آورد .در واقع شغل و کار مد نظر در آرمانشهر اسالمی
نباید تنها با تعداد افراد شاغل سنجیده شود؛ بلکه باید رضایتمندی افراد از کار
و فعالیتی به آن مشغولاند در نظر گرفته شود .همچنین جهت برقراری تعادل و
توازن در کار و فعالیت دنیوی از نظر دین اسالم میتوان به حدیثی که از امام
حسن مجتبی (ع) نقل شده است اشاره کرد که میفرمایند :برای دنیایت چنان
کار کن که گویا برای همیشه (در این دنیا) خواهی بود و برای آخرتت (نیز
چنان) سعی و تالش کن که گویا فردا از این دنیاخواهی رفت.
 )8-6آرمانشهر اسالمی :شهر شکرگذاری از خداوند و بندگان

در آرمانشهر اسالمی روحیه شکرگذاری و سپاس همواره به چشم میخورد و این
شکرگذاری به دو گونه نمایش پیدا میکند :در بعد معنوی شکرگذاری انسان از
خداوند است که بیشک بر اساس آموزههای دین اسالم ،موجبات افزایش رزق و
برکت بیش از پیش زندگی میگردد .شکرگذاری از درگاه خداوند روحیهی
خضوع و خشوع را در انسان تقویت مینماید .فلذا انسان ساکن در آرمانشهر
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اسالمی که قرار است تجلیگر اسما و صفات حق گردد؛ باید حق شکرگذاری را
بر دیگر بندگان هم رعایت نماید ،بدینگونه که امر شکرگذاری و سپاس از آنچه
که به وی رسیده و موجب بهبود و ارتقا وی گردیده است ،در شخص درونی
گردد .همچنین شهروند آرمانشهر شهر اسالمی به پاس آنچه که از جانب
پروردگارش به وی عطا گردیده است ،باید در قالب کمک به سایر همنوعان و
ارتقا شهر خویش خواهد کوشید.
 )9-6آرمانشهر اسالمی :شهر عبرت

اسالم کاملترین دین است و آرمانشهر اسالمی نیز به تبعیت از آن باید در
شایستهترین و بایستهترین شرایط شکل گیرد .حاکم آرمانشهر اسالمی و
همچنین مردمان آن باید پیوسته از آنچه در گذشتهها و زمان حال ،در سرزمین
خود یا در ممالک دیگر اتفاق میافتند ،اعم از خوب و بد؛ پسندیده و ناپسند آگاه
باشند و از آن عبرت گیرند چرا که ذکاوت و زیرکی از ویژگیهای برشمرده برای
مسلمانان است و ساکن آرمانشهر اسالمی باید بدین صفت زیبنده گردد تا احیاناً
راه اشتباه و آزموده شدهای دوبار پیموده نشود .آنچه که به خیر و صالح مردمان
و ساکنان آرمانشهر است ،فرا گرفته شود ،چرا که میتوان از هر قوم ملیتی
بهترین رسمها و آیینشان را وام گرفت و از آن به نیکویی استفاده نمود.
 )50-6آرمانشهر اسالمی :شهر امنیت

امنیت از مهمترین شاخصههای جامعه بسامان و ناامنی از مهمترین مؤلفههای
جوامع نابسامان به شمار میآید ،شهر به عنوان مأمن و پناهگاه شهروندان با چند
ویژگی تعریف میشود که در رأس آنها عنصر امنیت قرار داد .از این روی اصل
تأمین امنیت به عنوان یکی از کلیدیترین اصول میبایست شاخص
تصمیمگیریها و اقدامات در حوزه مسائل شهری باشد و هر فرایند و اقدامی که
کاهنده آن باشد میباید متوقف و هر رویکرد امنیتزا میبایست تقویت و
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پشتیبانی گردد .در متون ایجاد ،برقراری و تأمین امنیت فردی و جمعی
شهروندان یکی از غایات و اهداف هر نوع برنامهریزی و تصمیمگیری در امور
شهری حتی در احداث و ایجاد شهرها است و در آرمانشهر اسالمی هر نوع
تصمیمگیری و برنامهریزی امنیتزدا ،نامعتبر و نامشروع است .در برنامهریزی
شهرهای اسالمی باید لزوم فراهم آوردن ساز و کارهای مناسب سختافزاری و
نرمافزاری امنیتزا و مکانیابی جهت احداث مناطق شهری و طراحی ساختار
شهری به گونهای که با کمترین آسیبپذیری توان تأمین امنیت شهروندان را
داشته باشد و باید تأمین گردد .توجه به امنیت شهروندان در ساحتها و
جلوههای گوناگون امنیت فردی و اجتماعی مانند امنیت اقتصادی ،سیاسی،
قضایی ،زیستمحیطی ،اخالقی و  ...و قانونگذاری در راستای تأمین آنها و
جلوگیری از تصویب و تنظیم قوانین و آئیننامههایی که امنیت را خدشهدار
میسازد نیز از جمله ساز و کارهای تأمین امنیت در جامعه اسالمی است .با این
حال باید توجه داشت که طراحی و برنامهریزی مناسب جهت حل معضالت و
نیازهای ویژه و یا بحرانهایی که سهلانگاری در حل آنان به تنشهای اجتماعی
و سلب امنیت عمومی میانجامد مانند :مسکن ،اشتغال ،ازدواج و( ...سنایی و
احمدوند.)186-181 :1087 ،
 )55-6شهر اسالمی :شهر احسان و نیکوکاری

تأمین رفاه شهروندان ،فراهم آوردن شرایط برخورداری آنان از امکانات (در حد
نیاز) میبایست از اهداف سامانه شهری ،قواعد و ضوابط و قوانین حاکم بر آن
باشد .از این روی مسئوالن و متولیان امور شهری موافاند تمامی تالش خود را
برای تحقق این برخورداری و رفاه به صورت مستمر ،شتابگر و متوازن با افزایش
نیازهای بشری ،مبذول دارند که اهتمام در به کارگیری تمامی امکانات موجود
مادی و معنوی با انگیزه رفع فقر و تنگدستی و طراحی برای سامان امر معیشت
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از آن جمله میباشد .تأمین امکانات تربیتی و پرورشی ،آموزشی ،بهداشتی و
درمانی ،علمی و فرهنگی ،تفریحی و ورزشی ،هنری و صنعتی برای ایجاد رفاه و
تحقق توسعه در جامعه ،سازماندهی نیروهای اجتماعی و بنای هندسه مدیریتی
به منظور تحقق رفاه نیز در این جهت است .آسیبشناسی رفاهی جامعه ،یافتن
دردها و مشکالت و کاستیها ،پیجویی راهحلها و اقدام در جهت رفع مشکالت
همه این موارد قسمتی از بایستههایی است که جهت تحقق اصل رفاه باید در نظر
گرفته شوند .کوتاه آنکه رفاه شاخصه انسانی زیستن و زندگی خداپسندانه است
در فضای چنین زندگی انسان امکان معنا یافتن و خدایی شدن را مییابد .بیهوده
نیست که پیامبر اکرم (ص) فرموده است آن کس که معیشت او نااستوار است
دین و آخرتش نیز تباه است (همان.)181-184 :
 )59-6شهر اسالمی :سکونت پرهیزکاران و دانشمندان

از آنجایی حفظ کرامات انسانی باید در رأس امور قرار گیرد؛ الزم است آرمانشهر
اسالمی ،مردانی صالح و کاردان را به حکمروایی برگزیند ،تا تضمینگر پرورش
مردانی با پندار و کردار نیک گردد .انتخاب محل سکونت و گزینش شهر از
حساسترین تصمیماتی است که انسان در طول زندگی خود اتخاذ مینماید
(عماد و سناییراد .)013 :1087 ،بنابراین آرمانشهر اسالمی ،برای بندگان خوب
و مصلح ،اندیشمندان و پرهیزکاران که حضورشان سراسر خیر و برکت است و
موجبات پیشرفت و شکوفایی جامعه و مردمان را فراهم میآورد ،جاذب خواهد
بود و به یقین حضور و وجود افراد اندیشمند و خیرخواه که جز به راه درستی و
حقیقت و صالح جمعی نمیاندیشند ،میتوانند جامعه را از بالیا و خطراتی که
ممکن است با آن مواجه شود برهانند .در واقع بهرهمندی از عقاید نواندیشان،
هنرمندان ،علمای دینی و تمام اقشار و طبقات که میتوانند در ارتقای بینش
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شهروندی و ایجاد شهری سالم و مترقی کمک کنند و موجب مبارزه و برخورد با
افکار متحجرانه که باعث تنزل و افول ایدههای نو میشود .عدالت اجتماعی اقتضا
میکند که در نظام تصمیمسازیها ،تصمیمگیریها ،وضع قوانین و مصوبات به
این اصل مهم توجه کافی شود تا آحاد شهروندان نسبت به توزیع امکانات و
تخصیص درآمدها و صرف هزینهها احساس رضایت کرده و نسبت به اعمال
عدالت اجتماعی در گسترهی شهری خشنود باشند .حال یکی از ویژگیها و
کیاستهای حاکم و یا اندیشمند آرمانشهر اسالمی این است که باید آموزههای
درست وحیانی و علوم و تکنولوژیهای جدید را در فضای فرهنگ بومی و با
توجه به شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مورد نظر به کار بندد تا هم
کارایی آن را حد باالیی تضمین نماید و همچنین بتواند از نیرو و کمک مردم
بهرهمند گردد ،چرا که مردمان در ابتدا آنچه را که غریب و مغایر با فرهنگ خود
احساس کنند ،نخواهند پذیرفت.
 )52-6شهر اسالمی :شهری با محیطزیست سالم و برخوردار

سرزمینی که قرار است شهر در آن احداث گردد میبایست دارای ویژگیهایی
باشد که از جمله این ویژگیها پاکی و استعداد رویش گیاهان و درختان است.
سرزمین پاک بر اساس سنت الهی تولیدات گوناگون پاک و استاندارد را عرضه
میکند و محرومیت از این ویژگی به محرومیت از تولیدات مطلوب میانجامد
(عماد و سناییراد ،پیشین .)991 :چنانکه خداوند تبارک و تعالی در آیه 18
سوره اعراف میفرماید« :وَ الْبَلَدُ الطَّیبُ یخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذی خَبُثَ ال
یخْرُجُ إِالَّ نَکِداً کَذلِکَ نُصَرِّفُ الْآیاتِ لِقَوْم یشْکُرُونَ» -و سرزمین پاک ،گیاهش به
اذن (تکوینی) پروردگارش (فراوان و پربار) بیرون میآید و آن (سرزمینی) که
پلید است (گیاهش) جز اندک و بیخیر بیرون نمیآید (از طینت انسانی پاک،
باورها ،ملکات ،کارهای زیبا و از طینت پلید ،عقاید و صفات و اعمال پلید بر

101

آرمان و رسالت

میخیزد .این چنین ما آیات (توحید خود) را گوناگون میآوریم برای گروهی که
سپاس میگزارند .برخورداری از منابع آبی مورد نیاز و عدم ابتال به فقر منابع آب
از ویژگیهای سرزمینی و محیط جغرافیایی شهر است (همان .)991 :وجود نظام
فراگیر صیانت و حفاات از محیطزیست شهری که عناصر شکل دهنده
محیطزیست اعم از آب ،خاک ،هوا ،درختان و مزارع ،حیوانات و پرندگان و حتی
سازههای بشری تأثیرگذار در محیطزیست را در کنترل خود قرار دهد ،امری
اجتنابناپذیر است .این امر به عنوان یک وایفه عمومی بر عهده تمامی
شهروندان است و در همین حال به عنوان یک تکلیف حاکمیتی بر عهده
حاکمیت و نظام اجتماعی قرار گرفته است (همان.)999-998 :
 )54-6شهر اسالمی :شهر نظم و انضباط

نظم و انضباط شهری عالوه بر مرحلهی تأسیس و شکلگیری شهر اسالمی بلکه
در جای جای کالبد و محتوای آرمانشهر اسالمی رخ نمون میکند .به راستی
جهت برخورداری از شهری به غایت نظاممند و هماهنگ باید از تجارب
کشورهای متمدن ،مترقی و پیشرفته بهره جست چرا که کشوری پیشرفته به
یقین از نظم خوبی برخوردار بوده است .به عالوه که این نظم نه تنها در بافت
ااهری شهر ،بلکه در میان افراد ،تعیین جایگاه و موقعیت واقعی و منزلت
اجتماعی هر شخص و  ...باید مورد توجه قرار گیرد .نظم و انضباط در عناصر و
کارکردهای شهری چون :حمل و نقل ،مسکن ،فضای سبز شهری ،خیابانها و
معابر و  ...که شهروندان هر روزه با آن درگیرند میتواند روحیه نظمپذیری و
تعمیم آن به سایر وجوه زندگی را در شهروندان تقویت نماید .در واقع انسجام
اجتماعی یکی از ویژگیهای شهر اسالمی است که میتوان با اعمال مکانیزمهایی
آن را تقویت نمود .چنانکه متون دینی ،روشهای متعددی را برای ایجاد چنین

109

از اتوپیااندیشی تا ارائه مدل آرمانشهر اسالمی

امری توصیه میکنند .چنانکه آیه  13سوره حجرات ،یکی از روشهای ممتاز
انسجام اجتماعی را اشاعه فرهنگ برادری در بین مؤمنین معرفی میکند .در
واقع مادامی که مردم نسبت به یکدیگر احساس تعهد و تعلق ننمایند خود را
مواف به پیگیری امور جمعی نخواهند دانست و نسبت به آن بیتفاوت خواهند
بود .واضح است که افزایش دادن نظم و انضباط شهری عالوه بر مورد پیشین
مستلزم بهرهگیری و قوا و نیروی تمامی افراد جامعه است و این امر تنهایی و به
دست افراد معدود امکانپذیر نیست؛ چرا هر فرد به واسطهی حضورش در شهر
میتواند در تحقق نظمپذیری شهری مؤثر باشد ،بدین ترتیب ابتدا باید این
روحیهی مشارکت ،همفکری و کمک در امور شهری و نظم بخشیدن به آن را در
افراد جامعه تقویت نمود.
 )51-6شهر اسالمی :شهر شادابی و سرزندگی

آرمان شهر اسالمی و سازندگان آن ،باید محیطی شاد و سرزنده ،سرشار از امید و
تکاپو را برای شهروندان خویش آماده نمایند .در چنین شرایطی است که
آرمان شهر اسالمی شهروندانی شاداب و با انگیزه خواهند داشت .شهروندانی شاد
که به پیروی از احادیث متواتر شاد کردن دل دیگر مردمان و رفع مشکالت آنان
را سبب خیر و برکت و ثمرهی آن را اشاعهی شادمانی بین دیگر شهروندان
میدانند .از آنجایی که شادی و به تبع کم بودن مشکالت و دغدغهها باعث،
افزایش انگیزه ،کارایی ،روحیه و  ...میگردد؛ در بسیاری از کشورهای پیشرفته
سهم قابل توجهی از منابع و سرمایههای خود را به فراهم کردن زمینههای
شادابی و طراوت زندگی میکنند .آرمانشهر اسالمی نیز که جهت تحقق اهدافش
همواره به انسانها ،افکار ،ایدهها و مشارکت آنان نیازمند است ،باید جهت افزایش
روحیه ی شاد و انرژی مثبت شهروندان خود از شهرهای موفق و پیش رو در این
زمینه مدد گیرد .در این زمینه میتوان از کل بافت و مجموعهی شهری کمک
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گرفت که در شرایط فعلی متأسفانه گاهی اوقات مشاهده میشود که اعیاد،
مناسبتها و بزرگداشتهای مسرتبخش در تابلوهای تبلیغاتی شهر بسیار
کمرنگ از اخبار و وقایع ناراحت کننده دیده میشوند.
 )56-6شهر اسالمی :شهر توسعه و پیشرفت

پیامبر اسالم (ص) برای احیاء ،حفاات ،توسعه فرهنگ و اقتصاد در سیاست ،از
سوی بزرگان و نمایندگان مردم یثرب به آن شهر فراخوانده شد و زمینه انجام
اقدامات اداری گسترده را با تدوین نخستین قانون اساسی مکتوب اسالمی فراهم
ساخت .با ورود پیامبر (ص) به یثرب شهرسازی آغاز شد .مجموعه یک دهه
اقدامات پیامبر (ص)؛ توسعه الگوی فراگیر شهر در امپراتوری اسالمی بود که
باعث ایجاد حدود هزار و پانصد شهر اسالمی در نیمه قرن چهارم؛ عصر طالیی
تمدن و فرهنگ اسالمی گردید .پیامبر (ص) در یثرب با شهری دارای بسیاری از
جزئیات عناصر شهری رو به رو شد؛ عمدهترین عملیات شهرسازی پیامبر (ص)
پیرامون بنای مساجد ،داراالماره و تعیین محل بازار صورت گرفت .مثلث کالبدی
شهر اسالمی (مسجد جامع ،بازار ،داراالماره) ،برای تأمین مصالح دینی و سیاسی
پیامبر (ص) بنا گردید .در محل قبا مسجدی بنا شد که پیامبر (ص) همراه بنّاء و
کارگران در شکل چیدن آجر کمک و دخالت میکرد .او به عنوان مؤسس شهر
مدینه ،نخستین خشت بنای مسجد قبا را در قبله مسجد نهاد و کار ساخت
مسجد قبا آغاز گردید .با ورود به مدینه ،مسجد مدینه را ساخت و قبایل را در
محالت و اطراف مسجد سامان داد و برای هر محله مسجدی بنا کرد .بدین
ترتیب مردم هر محله به صورت شبکهای از طریق مساجد با مسجد مرکز که در
میدان بزرگ شهر واقع بود و مصلی العید نامیده میشد ،مرتبط بودند .مسجد
جامع مدینه با واایف متعدد امنیتی ،قضایی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی مرکز
شهر جدید پایتخت اسالمی بود .مدینه در سرزمینی وسیع و پر آب و غنی از مواد
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معدنی قرار داشت و از هر جهت مناسب برای توسعه بود؛ این شهر تجربه
شهرسازی یهود و دژهای قبایل عرب را داشت و محورهای اصلی شهر معموالً به
وسیله بازار شکل خود را به دست میآورد (پاک .)107-101 :1087 ،در رابطه با
نیاز جوامع فعلی میتوان گفت "نیازسنجی و بررسی توان شهروندان در تأمین
نیازهای اقتصادی ،دو عامل اساسی در برنامهریزی و عملیاتی کردن طرحها است.
با توجه به این خصوصیت ،هر گونه برنامهریزی و اجرا باید نتایج زیر را به دنبال
داشته باشد :افزایش درآمد سرانه در راستای تأمین نیازهای اولیه و احیای کمک
به همنوعان در جامعهی دینی .احیای فرصتهای اشتغال برای همگان متناسب با
شرایط فرهنگی ،اجتماعی صاحبان مشاغل تا ضمن تأمین نیازهای آنان ،وجههی
اجتماعی شهروندان لطمه نبیند و شوق و عالقهمندی آنان را به دنبال داشته
باشد .وجود مهارتها و مشاغل متعدد ،متناسب با رشد نیروی کار در شهر تا
صاحبان مشاغل متناسب با انگیزه و توان خود شغل مورد عالقهشان را انتخاب
کنند (ایازی.)110 :1087 ،
 )57-6شهر اسالمی :شهری با شهروندانی آرمانطلب و نیروی انسانی کارا

هیچ مکتب و آیینی نمیتواند بدون شناخت انسان ،برای او نظام حقوقی ،سیاسی،
اقتصادی ،خانوادگی و شیوهی حکومتی خاص را پیریزی کند .هر نوع طرح
تازهای برای انسان در گرو شناخت او است .نوع تلقی آرمانشهر مهدوی از جایگاه
انسان ،ترکیب پیچیده ،استعدادها ،امکانهای عظیم و نیازهای واقعی وی ،اهداف
مدینه فاضله را رقم میزند .در این جامعة آرمانی ارزشهایی چون لذت ،خوشی و
رفاه برای انسان به ارزشهای واالتری تبدیل میگردد (رامین .)79 :1089 ،قرآن
و سایر متون دینی در موارد متعدد و بسیار زیادی آفرینش انسان را هدفمند و
در راستای تکامل فرایند خلقت دانستهاند و به هیچ وجه آفرینش انسان کاری،
عبث ،بیهوده و از روی سرگرمی نبوده است؛ بلکه انسان به عنوان اشرف
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مخلوقات و برای جایگاه خلیفه الهی آفریده گشته است (همان .)71 :مؤلفه
نیروی انسانی (شهروندان) اصلیترین و کلیدیترین مؤلفه شکل دهنده نظام
شهری است ،وجود صنوف و طبقات مختلف اجتماعی با کارکردهای گوناگون از
ضرورتهای تحقق یک شهر میباشد .متون دینی به نوع نگاه و باورمندی
شهروندان به مقوله ایمان ،معناداری هستی و پیوند آن با معبود عالم اهتمام دارد
و سامان یافتگی شهر را وامدار و متوقف بر حضور و استقرار شهروندان عادل،
صالح و مؤمن میداند (عماد و سناییراد .)999 :1087 ،بنابراین میتوان گفت:
اوالً شهروندان آرمانطلب باید از سطح مناسب آگاهی نسبت به مفاهیم آرمانی
که همان عناصر اصلی آرمانشهر اسالمی است ،برخوردار باشد .این مفاهیم
عبارتاند از :تفکر و اندیشه ،دین و مذهب ،وحدت و وفاق ،عدالت ،مساوات و
آزادی نکته مهم این است که این حقایق بنیادین باید برای شهروندان آرمانطلب
در یک شیوه تحلیلی و تفسیری ارائه شود و به لحاظ منطقی قابل قبول باشد.

ثانیاً در برنامه تربیت شهروندان الزم است تمایلی در شهروندان نسبت به
آرمانطلبی ایجاد کرد و نگرش مثبت در برنامه تربیت به آرمانها را در آنها
تقویت نمود تا رویکردشان نسبت به آرمانها ،سرشار از همدلی و اشتیاق باشد و
حقیقتاً آرمانطلب شوند .ثالثاً بایستی مهارتهای الزم برای تحقق آرمانها به
شهروندان آموزش داده شود .این مهارتها آشکارا مستلزم تحقیق آرمانها در
ارتباطات گروهی و فعالیت جمعی میباشد چرا که فعالیت جمعی به طور طبیعی
بازدهی بیشتری جهت تحقق عناصر شهر اسالمی دارد (ربانی.)174 :1087 ،
بنابراین تربیت شهروندان آرمانطلب به وسیله فعالیتهای جمعی یک ابزار مهم
است و آنها را آماده میکند که بتوانند مسئولیت خود را جهت تحقق آرمانشهر
اسالمی به نحو شایستهای ایفا کنند".بر طبق آیات و روایات اسالمی ،انسان در
اندیشه اسالمی جانشین خداوند بر روی زمین است و خدا او را به کرامت (بزرگی
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و بزرگواری) برگزیده است و وی را آنچنان گرامی داشته است که کل نظام
هستی و آفرینش در جهت تحقق و حفظ کرامت انسان فراهم آمده است .نظام
تشریع گذشته از داوری به کرامت انسان عدول از مرزهای کرامت و بزرگواری را
نکوهیده و شریعت هر آنچه را با کرامت انسان ناسازگار باشد ،ممنوع میداند .این
کرامت ویژگی نوع انسانی است و اختصاص به هیچ فرد و گروه خاصی ندارد،
یکایک انسانها از کرامت بهرهمند بوده و همگی آنان در برخورداری از این صفت
برابر و مساویاند و منشأ پدید آوردن این کرامت نیز صرفاً انسان بودن و فرزند
آدم بودن است .فلذا تنظیم و تنسیق روابط شهری و شهروندی ،وضع و تدوین
قوانین حاکم در حوزه مناسبات شهری و تصویب طرحها و پیشنهادهای ناار به
نهادها در شهرهای اسالمی تماماً میبایست بر پایه کرامت انسانی صورت پذیرد،
زیرا در جامعه که بر مبنای آرمان اسالمی است هر نوع تقنین و تصویب و سامانه
منافی با کرامت انسانی ملغی و بال اثر است .مناسبات مدیران و نهادهای مدیریتی
و عوامل اجرایی با شهروندان نیز میبایست با اصل کرامت انسانی سازگار باشد و
کلیه خدمات به عموم شهروندان اعم از خدمات بهداشتی ،درمانی ،تفریحی،
زیستی و همچنین خدماترسانی به نیازمندان و طبقات بهرهمند از اعانات هم
میبایست با رعایت اصل کرامت صورت پذیرد (سنایی و احمدوند-180 :1087 ،
.)189
 )58-6شهر اسالمی :شهر میانهروی و اعتدال

حکیمان و دانشمندان دیندار همواره بر فانی بودن دنیای مادی و باقی بودن
دنیای دیگر تأکید ورزیدهاند .هر چند آنها از نعمتهای این دنیا استفاده کردهاند
اما به سبب اینکه آن را فریبنده میدانستهاند بشر را از خطرات آن بر حذر
داشتهاند .طراحان آرمانشهرهایی چون سعدی در بوستان و امام علی در
نهجالبالغه از جملهی آنها میباشند .چون جامعهی خود را بر پایهی معنویت و
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تقدس بنا کردهاند ،ساکنان جامعهی آرمانی خود را از گرفتار شدن در دام دنیایی
که منشأ تمام خطاها و انحرافات است و انسان را در دام گناهان اسیر مینماید و
برای مدینهی فاضله آسیبزا است ،دور نگه داشتهاند (طهماسبی.)194 :1091 ،
بنابراین شهر اسالمی در تمام زمینهها پیرو اعتدال و میانهرویی است ،در توجه
به دنیا و آخرت ،ااهر و باطن ،وحدت زندگی مادی و معنوی و . ...
 )59-6شهر اسالمی :شهر تناسب

طراحی هندسه جامع شهرها در یک کشور و تعیین نظام ارتباطی میان شهرها،
وجود شهرهای مرکزی ،مادر شهر یا هسته شهرها و شهرهای اقماری و پیوندهای
آنها با یکدیگر امری پذیرفته است که آیاتی از قرآن کریم گویای پذیرفتگی نظام
مادرشهر و شهرهای اقماری است .مادرشهرها مأموریت و نقشهای خاصی را
نسبت به شهرهای پیوسته و وابسته ایفا میکند که فرهنگسازی ،پاسخگویی به
نیازهای علمی و اقتصادی ،هدایت و راهبری شهرهای پیرامونی از آن شمار است
(عماد و سناییراد .)991 :1087 ،فاصله مناسب میان شهرها به منظور تسهیل
دسترسی شهروندان به شهرها ،برقراری روابط میان شهرها در تعامالت گوناگون
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،فراهم بودن امکان پاسخگویی به نیازهای ضروری
و اضطراری از شاخصهای مطلوبیت و استاندارد بودن شهر از منظر جایابی است
(همان .)997 :به عالوه از شمار اصول حاکم بر مجموعه رفتارهای اجتماعی که
مناسبات شهرنشینی و به دنبال آن شهرسازی را تحت تأثیر قرار میدهد ،اصل
پرهیز از انجام هر گونه اقدام فسادآمیز و فسادآور است بر اساس این اصل هر نوع
تصمیمگیری ،تصمیمسازی و اقدام در حوزه نظر و عمل که بازتاب فسادانگیز
داشته باشد ممنوع و از نظر شریعت اسالمی حرام است.
اینگونه رفتارها در پارهای موارد هیچگونه آثار حقوقی اثبات کننده حق برای
فاعل آن نداشته بلکه برای انجام دهنده این رفتار مسئولیت قانونی و مدنی و
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ضمان شرعی نیز ایجاد میکند .از آنجا که اصل عدم فساد که اصلی سلبی است،
بازتاب اصل ایجابی دیگری با عنوان «اصل ضرورت اصالح» است و اصول ایجابی
نسبت به اصول سلبی مرجعیت دارند و به تعبیر دیگر اصل عدم فساد یک روی
سکهای است که طرف دیگر آن اصل ضرورت اصالح است ،موارد زیر به عنوان
پارهای از کاربردهای این اصول یاد میشود :دستگاه تقنینی حاکم بر نهادهای
قانونگذار در حوزه مسائل شهری و شهرنشینان میبایست اصالحمحور باشد و به
کمک بازشناسی منطقی اصالحمحوری و فسادمحوری از طریق شناسایی
شاخصهای هر کدام از دو جریان از قانونگذاری هم خوان با تباهی امتناع ورزد.
طراحی ،تصویب ،صدور مجوز احداث ،تأسیس و هر گونه تمهید برای راهاندازی
اماکنی که در ایجاد سالمت رفتاری ،اخالقی ،معیشتی و زیستمحیطی جامعه
تأثیر مثبت دارد ضروری است و از شمار واایف مسئوالن یک شهر است و هر
تصمیم و اقدامی که سالمت جامعه را به خطر میاندازد را ممنوع و حرام بدانند
(سنایی و احمدوند.)188-187 :1087 ،
 )90-6شهر اسالمی :شهر خالقیت و نوآوری

خالقیت منبعی مهم برای تغییر ،نوآوری ،توسعه پایدار ،پیشبینی و بازساخت
موفّق است .سرعت تغییرات شهری در حال افزایش است و رقابت شهری
روزافزون نیاز به مدیران شهری و تصمیم سازانی دارد ،که خلّاق و خالقتر باشند.

این مفهوم پر کاربرد شامل آزمایش ،ارفیت بازنویسی قوانین ،اندیشیدن از نو در
مورد مسائل ،تا به تصویر کشیدن سناریوهای آینده و راهحلهایی برای حل
مسئله و نگاه کردن به مسائل با انعطافپذیری ،نوآوری ،خطرپذیری میباشد
( .(Bianchini and Landry, 1994: 23بر این اساس شهرهای اسالمی نیز مرکز
خالقیت هستند و همیشه چرخهای حرکت ،تمرکز و هدایت انرژی خالق بودهاند.
در شهرهای خالق اسالمی خالقیت ،نوآوری و تولید در معنای جدید از جایگاه
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ویژهای برخوردار است .فلسفه شهر خالق اسالمی آن است که در هر شهری
همیشه ارفیتی بسیار بیشتر از آنچه در وهله اول تصور میکنیم وجود دارد و
هدف شهر خالق ارتقای کیفیت زندگی چه در عالم معقول و چه در عالم
محسوس میباشد .شهرهای خالق اسالمی مکانهای اصلی رشد جامعه و تعالی
آن در حد متعارف و واالی فرهنگ اسالمی نیز مطرح میگردند .شهرهای خالق
اسالمی از ویژگیهایی چون عدالت اجتماعی ،بستر مناسب ،دانش آگاهانه،
نهادهای مرتبط و  ...برخوردار هستند (اذانی و حاتمیفر .)9 :1090 ،شهرهای
اسالمی خالق با داشتن سیمای یک عنصر شهری همچون مسجد یا حسینیه،
همجواری برخی عناصر شهری در یک مجموعه مثل مسجد ،بازار ،مدرسه و  ...یا
اشکالی چون گنبد و قوس ،یا طرحهایی چون طرحهای اسلیمی و یا حتی رنگها
و بیرنگیهایی در شهر که میتوانند ارزشهایی را برای مردم یادآوری نمایند،
ویژگیهای منحصر به فردی را دارا هستند .شهر خالق اسالمی امکان استخراج و
تدوین اصولی برای تعریف رابطه انسان و محیط و روابط انسانها با یکدیگر در
محیط ساخته شده شهری فراهم میآورد که این اصول نهایتاً میتوانند طراحی و
برنامهریزی شهرها را به سمت ایجاد اصولی برای طراحی و ساخت محیط زندگی
و جزئیاتی که مربوط به امور فنی و تکنیکی هستند ،معرفی نماید .همچنین
اصولی را مطرح میکند که این اصول بایستی در تمام شئون زندگی انسان و از
جمله ساخت شهر و محیط زندگی لحاظ گردند .این لحاظ نمودن ،سبب خواهد
شد که علیرغم اینکه شهرهای مسلمین در نقاط جهان و در شرایط اقلیمی
متفاوت و امکانات و با مصالح گوناگون بنا میشوند دارای روح و هویت مشترک و
واحدی باشند .شهرهای خالق اسالمی ،توسط سازمان فضایی خاص خود ،تنوع
عناصر شهری ،نوع پراکندگی و ارتباط عناصر شهری ،نوع ارتباطاتی که بین آحاد
جامعه به وجود میآورند ،سلسلهمراتب بین فضاهای مختلف شهر مشتمل بر
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فضاهای خصوصی ،نیمه خصوصی ،نیمه عمومی و عمومی ،وحدت کالبدی و
فضای شهر ،نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و ارتباطی که هر فرد با
جامعه خویش دارد ایفا مینمایند .به طور کلی شهر خالق اسالمی با هدف ارتقا،
پویایی و ایجاد فرصتهای مختلف زندگی برای گروههای اجتماعی و فرهنگهای
مختلف به وجود میآید (همان.)1 :
 )95-6شهر اسالمی :شهر زیبایی

نظریه های تجلی حداکثری و تجلی حداقلی هویت اسالمی در معماری دوران
اسالمی به دلیل عدم توجه الزم به نسبی بودن گزارههای مصداقی دیدگاههایی
به دور از اعتدال و فاقد مبنای علمی است و آنچه موجه مینماید نظریه سومی
است که اساس آن اعتقاد به تجلی نسبی هویت اسالمی در آثار معماری دورهی
اسالمی است ،طبق این نظریه بین مفاهیم و به اعتبار آنها عملکردهای مورد نیاز
معماری با شکلها و صورتها رابطهای از نوع نسبی (و نه مطلق) برقرار است که
بیانگر تجلی م حتوا در کالبد است ،نه حلول و تحویل کامل محتوا در کالبد و یا
بیارتباطی مطلق این دو .این رابطه و به طور کلی رابطهی مراتب باالتر وجود را
با مراتب پایینتر وجود میتوان در عالم تشبیه و مثال نظیر رابطهی خداوند با
سایر پدیدهها در بیان حضرت علی (ع) در فرازی از خطبهی اول نهجالبالغه
دانست که میفرماید "خداوند درون اشیا است و با آنها یکی نیست و بیرون از
آنها است و از آنها جدا نیست" یعنی میتوان گفت مفاهیم و محتوای اثر هنری
درون اثر هنری است و با آن یکی نیست و بیرون از آن است و از آن جدا نیست
و این رابطه همان مفهوم تجلی نسبی معنا در صورت است (نقرهکار و رئیسی،
 .)11 :1091رنگهای مختلف و متنوع را خداوند برای انسان آفریده است و
انسان باید از همه رنگها در موقعیتهای مناسب و به تناسب شرایطی که در آن
قرار میگیرد ،استفاده کند .تنوع رنگها در هستی ،نشانه قدرت و حکمت خدا
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است ،محصوالت کارخانه هر چه متنوعتر باشد ،نشانه ابتکار و خالقیت سازنده آن
است .در آرمانشهر اسالمی که نمونهای از دستگاه بیکران آفرینش است ،باید از
رنگهای متنوع استفاده کرد و به تناسب در موقعیتهای اجتماعی ،جغرافیایی،
آب و هوایی و حتی در ساختمانسازی هم در جهت رشد و اعتالی روحیه
انسانها در یک شهر بهره برد (کجباف.)049 :1087 ،
 )7جمعبندی
شهر آرمانی اسالم ،شهری است که همواره درصدد بوده است تا مفاهیم
سازندهاش را– که برگرفته از صفات و اسما الهی و آموزههای قرآن بوده است -با
ااهرش همگون و هماهنگ سازد .بدیهی است آرمانشهر اسالمی نیز به مانند
دیگر آرمان شهرها تجلیات متفاوتی خواهد داشت و در هر سرزمینی ممکن است
به گونهای متفاوت دیده شود ،اما اصول حاکم بر آن همواره یکسان است .در واقع
آرمان شهر اسالمی در اوج خود نمادی خواهد شد از بهشتی که بشر همواره در
آرزویش بوده است و دوری از جهنم که بدیها و فساد مصداق این دنیایی آنند را
به هر بینندهی تازه واردی القا میکند .بنابراین میتوان گفت در شهر اسالمی
کالبد شهر و اجزای سازندهی آن باید بیانگر ارزشها و مفاهیم مستفاد از تعالیم
اسالمی برای زندگی سعادتمند دنیوی و اخروی انسان گردد .اما آنچه که شایان
توجه است ،همانگونه که اسالم بر پیروانش سهلگیر است ،در آرمانشهر اسالمی
نیز نباید تنها از وجود یا عدم وجود صفات و ویژگیهای آرمانشهری سخن گفت،
بلکه باید هر تالشی در باب رسیدن به آرمانشهر اسالمی و تحقق اهداف آن را
محترم شمرد و با رتبهبندی شهرهای بهرهمند از دین مبین اسالم ،آنها را در راه
رسیدن به این هدف یاری رساند .بدین صورت که بسیاری از تجربیات
برنامهریزی و شهرسازی امروز و تالشهایی که برای استقرار شهرهایی چون:
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شهر پاک ،شهر سالم ،شهر الکترونیک ،شهر سبز ،شهر خالق و  ...صورت گرفته
است؛ همگی تالشهایی بودهاند برای دستیابی به عدالت اجتماعی و فضایی و
بهرهمند کردن هر چه بیشتر و عقالنیتر انسان از منابع و دادههای طبیعی و
انسانساخت .بدین منظور در نمودار زیر سعی شده است اجزای تشکیل دهندهی
آرمانشهر اکولوژیک اسالمی ترسیم گردد.
منابع
 )1آکوچکیان ،احمد ،)1087( ،از آرمانشهر فلسفه تا آرمانشهر توسعهای،
مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی ،انتشارت دانشگاه اصفهان.
 )9احمدی ،جمال ،زمانی ،سارا ،)1093( ،بررسی آرمانشهر در اشعار فریدون
مشیری ،تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی ،شماره پیاپی -نهم،
صفحات .99-19
 )0اخوان ارمکی ،عباسعلی ،)1087( ،نگاهی تطبیقی به مدینهی فاضلهی ارسطو
و خواجه نصیرالدین طوسی ،مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر
اسالمی ،انتشارت دانشگاه اصفهان.
 )4اصیل ،حجتاهلل ،)1081( ،آرمانشهر در اندیشهی ایرانی ،چاپ دوم ،تهران،
نشر نی.
 )1اذانی ،مهری ،حاتمیفر ،پژمان ،)1090( ،بررسی شهر خالق اسالمی و
مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر شهر اصفهان ،اولین همایش ملی شهرهای
خالق و توسعهی پایدار ،پژوهشگاه شاخص پژوه.
 )6ایازی ،سید علینقی ،)1087( ،تبیین اندیشه اسالمی پیرامون شهر و
شهرنشینی با تأکید بر متون دینی ،مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر
اسالمی ،انتشارات دانشگاه اصفهان ،چاپ اول.
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 )7باهنر ،محمدجواد ،)1070( ،آشنایی با اسالم به بیانی ساده ،تهران ،انتشارات
تربیت.
 )8پاک ،محمدرضا ،)1087( ،پارادایم شهرسازی اسالمی؛ وقف و حفظ
محیطزیست ،مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی ،انتشارت
دانشگاه اصفهان.
 )9خواجه نصیرالدین طوسی ،)1016( ،اخالق ناصری ،تصحیح مجتبی مینوی و
علیرضا حیدری ،انتشارات خوارزمی ،چاپ اول ،تهران.
 )13دیرباز ،عسکر؛ صادقی ،مسعود ،)1093( ،اخالق ،دولت و نسبت آنها در
آرمانشهر مهدوی ،فصلنامه مشرق موعود ،سال پنجم ،شماره  ،93صفحات -116
.139
 )11رامین ،فرح ،)1089( ،ساختار معرفت در فرهنگ اتوپیای مور و آرمانشهر
مهدوی ،فصلنامهی علمی پژوهشی مشرق موعود ،سال چهارم ،شماره ،10
صفحات.19-87
 )19ربانی ،علی ،)1087( ،کنکاشی در عناصر شهر اسالمی ،مجموعه مقاالت
نخستین همایش آرمانشهر اسالمی ،انتشارت دانشگاه اصفهان.
 )10سنایی ،عباسعلی ،احمدوند ،زینب ،)1087( ،برخی اصول حاکم بر مناسبات
شهرسازی و شهروندی در متون اسالمی ،مجموعه مقاالت نخستین همایش
آرمانشهر اسالمی ،انتشارت دانشگاه اصفهان.
 )14سجادی ،سیدجعفر ،)1060( ،شهابالدین سهروردی و سیری در فلسفهی
اشراق ،تهران ،انتشارات فلسفه.
 )11سعیدی ،حسن ،)1083( ،عرفان در حکمت اشراق ،تهران ،دانشگاه شهید
بهشتی.
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 )16شفقی ،سیروس ،)1087( ،پیش درآمدی بر شهر اسالمی و افتراق آن با
شهر غربی ،مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی ،انتشارات
دانشگاه اصفهان.
 )17ضرابی ،اصغر ،غالمی بیمرغ ،یونس ،حاج بنده افوسی ،مسعود،)1087( ،
بررسی تاریخی از ساختار کالبدی شهرهای اسالمی با تأکید بر ایران ،مجموعه
مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی ،انتشارت دانشگاه اصفهان.
 )18طهماسبی ،فریدون ،)1091( ،مضامین اخالقی در بوستان و مقایسهی آن
با نهجالبالغه ،پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ،سال چهارم ،شماره  ،16صفحات
.189 -918
 )19عماد ،سیدعلی ،سناییراد ،عباسعلی ،)1087( ،مؤلفههای شهر اسالمی،
مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی ،انتشارات دانشگاه اصفهان.
 )93فارابی ،ابونصر ،)1014( ،اندیشههای اهل مدینهی فاضله ،تهران ،شورای
عالی فرهنگ و هنر.
 )91قادری ،حاتم ،یونسی ،مصطفی ،حسنیفر ،عبدالرسول ،)1093( ،اندیشهی
آرمانشهری در جمهور افالطون؛ تفاوتها و تمایزها ،پژوهشنامه علوم سیاسی،
سال هفتم ،شماره اول ،صفحات .117 -101
 )99قربانی ،سعید ،)1099( ،تحلیلی کارکردگرایانه بر آموزههای متعالی مهدویت
از نگاه آیندهپژوهی ،فصلنامه علمی -ترویجی انتظار موعود ،سال سیزدهم ،شماره
 ،43صفحات .190-173
 )90کجباف ،محمدباقر ،)1087( ،روانشناسی رنگها در آرمانشهر اسالمی،
مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی ،انتشارت دانشگاه اصفهان.
 )94مجتبائی ،فتحاهلل ،)1019( ،شهر زیبای افالطون و شاهی آرمانی در ایران
باستان ،تهران ،انجمن فرهنگ ایران باستان.
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 )91محمدی ،جمال ،شیخ بیگلو ،رعنا ،)1087( ،کارایی شهر اسالمی در مواجهه
با چالشهای شهری امروز ،مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی،
انتشارت دانشگاه اصفهان.
 )96مشکات ،محمدعلی ،)1087( ،مدینهی فاضله از آرمان تا واقعیت ،1
مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی ،انتشارت دانشگاه اصفهان.
 )97مشکات ،محمدعلی ،)1087( ،مدینهی فاضله از آرمان تا واقعیت ،9
مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانشهر اسالمی ،انتشارت دانشگاه اصفهان.
 )98نقیزاده ،محمد ،)1081( ،معماری و شهرسازی اسالمی (مبانی نظری)،
اصفهان ،انتشارات راهیان.
 )99نقرهکار ،عبدالحمید ،رئیسی ،محمد منان ،)1091( ،تحققپذیری هویت
اسالمی در آثار هنری ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره هفتم،
صفحات.1-19
 )03هاشمی ،بیبی زهره ،)1091( ،مفهوم ناکجا آباد در رساله سهروردی بر
اساس نظریهی استعارهی شناختی ،فصلنامهی جستارهای زبانی ،دوره ،4شماره
 ،0صفحات .907-963
31) Bianchini, F and ch. Landry, (1994).The creative city. Published by
Comedia .May 1994
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رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران
حسینعلی بهرامی

5

9

چکیده
پایداری و حرکت صحیح هر مجموعه نظامیافته ،مستلزم برخورداری از یک مأموریت
مشخص است .این مجموعهها و در مقیاس کالن ،حکومتها ،معموالً بر اساس
ارزشهای حاکم بر تعیین مأموریت ،الگوی مأموریت خاصی را برای خود ترسیم
میکنند .این مأموریتها که مسئولیت تعریف آن بر عهده بنیانگذاران و متفکران
راهبردی هر نظام میباشد ،با سه وجه فلسفه وجودی ،تفاوتها و مسئولیتها از همدیگر
تمیز داده میشوند .اسنادی چون قانون اساسی ،تحول آموزش و پرورش ،چشمانداز
 ،1434نقشه جامع علمی کشور و  ...هر یک به مقتضای موضوع ،به تبیین این مأموریت
پرداختهاند .حضرت امام (ره) به عنوان بنیانگذار و مؤسس نظام ،اجزا و عناصر مأموریت
نظام را در جای جای صحیفه نور تبیین و تشریح نمودهاند .همین جهتگیری در بیانات
و مواضع رهبری معظم انقالب در مبانی و اصول ،البته با مقتضیات زمان به چشم
میخورد .به هر حال نظامهای حکومتی مختلف در دنیا مبتنی بر باورها ،عقاید و
ارزشهای خود ،نوع خاصی از مأموریت را ترسیم نموده و اهداف و راهبردهای خود را بر
آن اساس تنظیم مینمایند .نوع مأموریت تعریف شده برای نظام جمهوری اسالمی که از
آن به عنوان "رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران" نام میبریم ،متأثر از
ارزشهای الهی -اسالمی و انسانی و به اقتضای موقعیت جغرافیایی ایرانی بوده و از این
رو نظام جمهوری اسالمی ایران از سایر نظامهای حکومتی متمایز و متفاوت است .از
طرفی ابعاد رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران همانند منشوری است که هر
 .1ارائه شده در پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 99 ،و  03اردیبهشتماه  ،1091کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران
 .9دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و عضو اندیشکده آب و محیطزیست مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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چند دارای چند بعد است ،اما ابعاد آن همدیگر را تأیید میکنند .آنچه در قانون اساسی
به عنوان هدف نهایی "حرکت به سوی اهلل" و "برپایی جامعه نمونه با موازین اسالمی"

آمده یا در سند نقشه جامع علمی کشور "ایران را کشوری برخوردار از انسانهای صالح،
فرهیخته ،سالم و تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانی در طراز
برترینهای جهان" میخواهد ،یا در سند آموزش و پرورش دستیابی "به مراتبی از حیات
طیبه" از آن یاد شده ،یا در بیانات حضرت امام (ره) " قیام برای خدا و پیاده کردن
اهداف انبیا برای ساختن انسان" و در فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان حیات
طیبه از آن یاد میشود ،همه در عین کثرت بیانگر یک وحدت هستند و آن "احیای
تمدن نوین اسالمی" است که در کلیترین صورت دارای ویژگیهایی چون الهامبخشی
در جهان ،زمینهساز رشد و تعالی انسانها (در ابعاد فکر ،علم ،فناوری ،معنویت و اخالق)،
مبتنی بر مکتب ائمه (ع) ،بهرهمند از پیشینه تمدنی ارزشمند چند هزار ساله ،ارائه کننده
الگوی حکومت مردمساالر دینی ،مبتنی بر معرفتشناسی ،هستیشناسی ،انسانشناسی
و احکام ،اخالق ،قوانین ،حقوق اسالمی ،علمی و روشمند ،منطقی و عقالنی ،سازگار با
اقتضائات بومی و ارفیتهای ملی ،آرمانگرا و واقعبین ،ناار به حل مشکالت مردم و
کمالگرا ،غیرانتزاعی و قابل اجرا ،انعطافپذیر ،پویا و بالنده ،محرک جامعهایران و ارکان
نظام ،معرف شاخصهای جامعه پیشرفته ،تعیین کننده ساختار و فرایند پیشران به سوی
وضع مطلوب ،مقوم فرایند تعادل و انسجام اجتماعی ،همافزاینده علم و فناوری ،فرهنگ
و اقتصاد ،مبین سبک زندگی اسالمی ایرانی و پاسخگوی سؤاالت و مسائل اساسی
جامعهایران میباشد .در یک جمله میتوان گفت رسالت ملت ایران "ساختن تمدن نوین
اسالمی ایرانی" است.
کلیدواژهها :الگو ،حکمت ،حیات طیبه ،رسالت ،مأموریت ،فلسفه وجودی
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 )5مقدمه
پیشرفت را حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب تعریف میکنند .این تعریف دو
مؤلفه اساسی دارد یکی وضع موجود و دیگری وضع مطلوب که هر دوی آنها
وابسته به زمان و مکان هستند .هیچ دو جامعهای را نمیتوان پیدا کرد که وضع
موجودشان یکی باشد .وضع موجود بسته به شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
ارزشهای حاکم بر هر جامعه متفاوت است .ضمن آنکه ترسیم وضع مطلوب هم
متناسب با شرایط ذکر شده متفاوت خواهد بود ،لذا پیشرفت یک واژه جهانشمول
نبوده و نمیتوان یک نسخه واحد به عنوان بسته پیشرفت برای همه جوامع پیچید.
نمونههای مختلفی را میتوان مثال زد که کپیبرداری از برنامههای پیشرفت دیگر
جوامع ،جامعه کپیبردار را نه تنها به پیشرفت نرسانده بلکه دچار بحران و
سردرگمی نموده است .با این مقدمه کوتاه میتوان به این نتیجه رسید که هر
کشوری متناسب با شرایط خود باید برنامه پیشرفت خود را خود تنظیم کند.
بدیهی است استفاده از تجارب و شکستها و موفقیتهای جوامع موجب قوام و
استحکام برنامههای پیشرفت میشود .تأکید رهبر معظم انقالب ،در مقاطع و
موقعیت های مختلف به ضرورت پیشرفت بر مبنای الگویی اسالمی ایرانی از همین
منظر قابل توجیه است .ایشان در باب ضرورت و اهمیت داشتن الگویی برای

رسیدن به وضع مطلوب میفرمایند :وقتی میگوییم الگوی ایرانی -اسالمی ،یعنی
یک نقشهی جامع .بدون نقشهی جامع ،دچار سردرگمی خواهیم شد؛ همچنان که
در طول این سی سال ،به حرکتهای هفت و هشتی ،بیهدف و زیگزاگ مبتال
بودیم و به این در و آن در زدیم .گاهی یک حرکتی را انجام دادیم ،بعد گاهی ضد
آن حرکت و متناقض با آن را -هم در زمینهی فرهنگ ،هم در زمینهی اقتصاد و
در زمینههای گوناگون -انجام دادیم! این به خاطر این است که یک نقشهی جامع
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وجود نداشته است .این الگو ،نقشهی جامع است؛ به ما میگوید که به کدام طرف،
به کدام سمت ،برای کدام هدف داریم حرکت میکنیم.
تدوین الگو در دو مرحله صورت خواهد پذیرفت مرحله اول تدوین الگوی پایه و
مرحله دوم تدوین الگوی تفصیلی .در واقع الگوی پایه مبنا و چارچوبی برای الگوی
تفصیلی است و بر پنج رکن استوار است که این ارکان رابطهای طولی با هم دارند.
مبانی عمومی ،آرمانها ،رسالت ،افق و تدابیر .تدابیر از دل افق بیرون آمده و افق
خود متکی به رسالت است به همین ترتیب آرمانها از مبانی و رسالت از آرمانها
استخراج میشود .در این نوشتار تمرکز بر رسالت است که در بیان علت انتخاب
عنوان "رسالت" که کاربرد نوینی برای این عبارت است ،به این نکته اکتفا میشود
که هر چند برخی صاحبنظران استفاده از عنوان مأموریت را برای موضوع فوق
پیشنهاد میکردند ،لکن با عنایت به اینکه اطالق مأموریت بیشتر برای یک بنگاه
مناسب است و برای یک ملت و یک نظام تناسب چندانی ندارد ،عنوان رسالت
موجهتر تشخیص داده شد که هم فراگیرتر است و هم بار معنایی غنیتری از
مأموریت دارد .البته در مقیاس خرد ،رسالت همان مأموریت است ولی وقتی در
ادبیات ملی وارد میشود نمونهای در پیشینه برنامه راهبردی برای مأموریت یافت
نمی شود .در این مقاله به ضرورت در موارد متعددی معنی رسالت مترادف
مأموریت گرفته شده است .به هر حال تمرکز ادبیات مدیریت راهبردی بر سطح
بنگاه (سازمان /شرکت /موسسه) و توجه اندک به مدیریت راهبردی در سطح
جوامع و حکومتها از محدودیت های پیش رو بوده است .البته حکومت یا هر نظام
سیاسی ،اجتماعی یا اقتصادی دیگر ،خود سازمانی بزرگ و پیچیده است که
مدیریت مؤثر آن مستلزم برخورداری از تفکر راهبردی و به کارگیری مدیریت
راهبردی در آن است .در این مقاله به ضرورت تعریف مأموریت یا رسالت اشاره
شده است .در آن با مرور آرا و عقاید محققان داخلی و خارجی ،اجزا و عناصر
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مأموریت یا رسالت بررسی گردیده و تالش شده است مباحث قابل تعمیم آن برای
تبیین رسالت ملت ایران مورد استفاده قرار گیرد.
 )9بیان مسئله
از دو منظر میتوان به مبانی ،آرمان و رسالت نظر افکند .نگاهی که معطوف به الگو
است و بر این اساس می توان هر یک از این مباحث را به الگو مرتبط نمود .یعنی
مبانی الگو ،آرمان الگو و رسالت الگو .با این نگاه مبانی ،آرمانها و رسالتهای الگو
را میتوان در حیطههای دهگانه :معرفتی ،جهانبینی ،انسانشناختی ،جامعهپذیری،
قدرت اجتماعی ،ثروت اجتماعی ،دانش و فنّاوری ،جمعیتی ،ایرانشناختی و انقالب
اسالمی الگو تبیین کرد (نبوی .)1090 ،بر این مبنا مبانی کلی و عام الگو ،اصول
پایه حاکم بر مبانی و مسائل الگو در تمامی عرصهها هستند که متناسب با مسیر
پیشرفت تمدنساز جامعه ایران اسالمی معاصر ،از منابع معرفتی الگو و جایگاه ویژه
ایران اسالمی در جهان معاصر به دست میآیند و آرمانهای الگو ،منظومهای از
اهداف واال و قلههای بلند قابل دسترس در نیمقرن پیش رو و قرون و دورههای
گذار به جامعه مهدوی (عج) است و مرحله بنیادین و میانی گذار به جامعه مهدوی
(عج) را شکل میدهد .همچنین رسالتهای الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،تبیین
کننده حجم سنگینی از دعاوی ،الزامات و تعهدات کنونی الگو در قلمرو ایران
اسالمی و جهان اسالم و جوامع مستضعف جهان معاصر و فراهم آوردن شرایط
مورد نیاز برای قرار گرفتن این قلمرو در مسیر بنیانگذاری تمدن نوین اسالمی تا
رسیدن به جامعه آرمانی مهدوی (عج) است (نبوی.)1090 ،
از نگاهی دیگر نظام مبانی و آرمانهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،مبناییترین
نظام ارزشهای فرازمانی ،فرامکانی ،الهامبخش ،جهتدهنده ،هدایتکننده و
راهبری کنندۀ نقشة جامعی است که اصول ،اهداف و سمت حرکت ،شیوۀ حرکت
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و نحوۀ رفتار جامعة اسالمی را برای تحقق یافتن تحول تکاملی جامعه بر اساس
آموزهها و فرهنگ و سنت اسالمی ارائه میدهد .از نگاه اخیر مقصود از مبانی الگو،
اصول جهانبینی یا منظومه فکری جامعی است که به منزله زیربنای نظریههای
جاری در عرصههای گسترده پیشرفت است.

آرمان غایی الگو آن است که همه انسانها به نظام ارزشهای انسان فطری دست
یابند .برای تحقق این آرمان باید در جامعه تمهیداتی فراهم شود که اساس
ویژگیهای جامعه مهدوی است .از نظر مفهومی اگر آرمانها را علت غایی و
جمهوری اسالمی یا ملت ایران را علت فاعلی بدانیم ،سؤال این است که مسئولیت
رساندن این فاعل به آن غایت ،بر دوش کیست؟ چه کارها و چه اقداماتی باید
انجام دهد؟ این کارها و اقدامات چه نام دارد؟ در اجمالیترین و کلیترین تعبیر،
آن بار و مسئولیت را رسالت میگوییم.
ورود این اصطالح به ادبیات راهبردی جدید بوده و طبعاً سؤاالت متعددی پیرامون
آنکه اهم آنها در زیر میآید طرح میشود:
رسالت ملت ایران چیست و مبانی نظری آن کدم است؟ و دارای چه اجزا و
عناصری است؟ و چه ویژگیهای دارد؟
ضرورت تعریف رسالت ملی چیست و آیا میتوان برای بیان این ضرورت به موارد
زیر استناد کرد؟
داشتن وحدت نظر در مسائل کالن و روشن کردن هدفها ،ایجاد انگیزش در
قشرهای مختلف مردم ،محدود کردن و جهت دادن به دامنه فعالیتها ،تسهیل
هدفگذاری برای مسئولیتها و واایف ،تعیین چارچوبی برای ارزیابی و کنترل،
کاهش فعالیتهای مغایر با اهداف کالن ملی ،همخوانی دیدگاههای رهبران و
استراتژیستهای ملی ،اعالم تواناییها و ارزشهای ملی برای تأثیرگذاری بر سایر
ملتها .
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آیا میتوان رسالت ملی را شرحی غیرقابل اندازهگیری از هدفها ،نگرشها و
گرایشهای هر ملت دانست؟
رسالت ملی در کالم خدا و رسول و ائمه چیست؟
رسالت ملی در کالم حضرت امام و رهبری معظم انقالب چیست؟
معانی مترادف رسالت را مأموریت ،مسئولیت ،وایفه ،فلسفه وجودی و  ...بیان
میکنند ،آیا چنین مفاهیمی را برای رسالت ملت ایران نیز میتوان به کار برد؟
دامنه رسالت ملی چقدر وسیع و گسترده و یا محدود است؟
ملتها چگونه خود را معرفی میکنند (صبور ،انقالبی ،والیتمدار ،دارای وجدان
کار ،پرتالش ،دارای انضباط اداری ،عالمپرور و )...
آیا می توان رسالت ملت ایران را امت وسط بودن و الگو و اسوه بودن برای ملتهای
دیگر دانست؟
آیا میتوان رسالت ملت ایران را "ساختن تمدن ایرانی اسالمی" یا "ساختن ایران"
دانست؟
چگونه میتوان رسالت ملت ایران را به یک گفتمان ماندگار تبدیل کرد؟
آیا رسالت ملت ایران تابع زمان و مکان است؟
آیا می توان رسالت ملت ایران را با عناوینی چون امت وسط بودن ،الگو و نمونه
شدن ،مبارزه با الم و طرفداری از مظلوم ،نمونه کامل اخالق بودن ،اجرای حدود
الهی ،پیروی کامل از دین ،اشاعه دهنده و حفاات کننده از ارزشهای انقالب
اسالمی ،حمایت از نهضتهای آزادیبخش ،اقامه قسط و عدل ،پیشرفت علمی و
فنی و  ...تعریف کرد؟
به نظر میرسد سؤاالت متعدد فوق را میتوان در چند سؤال محوری زیر
دستهبندی نمود.
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رسالت ملت ایران چیست و مبانی نظری آن کدم است و به سوی کدام غایت
است؟
مبانی نظری رسالت ملت ایران از چه منابعی قابل استخراج است؟
تمایز رسالت ملت ایران با رسالت بقیه نظامها و ملتها چیست؟
با توجه به اینکه آرمان فارغ از قید ملت ،سرزمین و زمان است ،اما رسالت را خاص
جمهوری اسالمی و ملت ایران می دانیم ،بنابراین وجه تمایز آن با چه آثاری در
سند باید مشخص شود .آیا این وجه تمایز الگوسازی است؟
آیا میتوان رسالتهایی داخلی (نسبت به خودمان) و رسالتهایی نیز نسبت به غیر
خودمان تعریف کنیم؟
آیا میتوان رسالت ملی ایران را در یک عبارت خالصه کرد؟
 )2روششناسی
در این پژوهش از روشهایی چون مطالعات اسنادی ،تحلیل گفتگو ،نشستهای
هماندیشی و نشستهای طوفان فکری استفاده شد .برای این امر مقدمه قانون
اساسی ،مجموعه فرمایشات و مکتوبات بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام
خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ،برخی اسناد کالن و برنامهای کشور مورد
بررسی قرار گرفت .ضمناً جلسات انفرادی و اجتماعی متعددی تنظیم و سؤاالت
مطرح شده به بحث گذاشته شد که جمعبندی حاصل در قالب محورهایی چون
تعریف رسالت و ضرورت آن ،اجزا و عناصر مأموریت یا رسالت ،ضرورت و اهمیت،
رابطه رسالت و مبانی ،ویژگی ها ،پیشینه ،رسالت ملت ایران از دیدگاه رهبر کبیر
انقالب اسالمی ،رسالت ملی ایران از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی ،رسالت
ملت ایران در قانون اساسی و در نهایت هم جمعبندی ارائه میشود.
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 )4تعریف رسالت
مرحوم عالمه جعفری ( )1017در نقش رسالت انسانى از دیدگاه تاریخ میفرمایند
" این مسئله که براى عالم انسانیت رسالتى وجود دارد و هیچ راهى براى تفسیر
وجود و هدفهاى آرمانى انسانى جز به وسیله رسالت قابل پیمودن نیست،
نبایستى مورد تردید قرار بگیرد .با حذف اصطالحات حرفهاى و رویدادهاى محاسبه
نشده تاریخ میتوان این حقیقت را که رسالت انسانى اساسىترین و نیرومندترین
محرک او در گذرگاه تاریخ بوده است ،پذیرفت" .فیض ( )1089با بهرهگیری از
نظرات محققان در بیان فواید تعریف مأموریت یا رسالت ،به موارد زیر اشاره
میکند:
تعیین مأموریت برای هر سازمان ،موسسه یا هر سیستم اجتماعی ،اقتصادی یا
سیاسی فواید مختلفی را در بر دارد .صاحبنظران مدیریت راهبردی مزایای زیر را
در این خصوص مورد اشاره قرار دادهاند.
مأموریت نقطه اتکایی است که افراد هدف و مسیر آینده را تشخیص داده و بر
اساس آن گام بردارند (کینگ )1979 ،و باعث تقویت عواطف و احساسات مثبت
نسبت به آن شده و در افراد انگیزه حرکت و فعالیت ایجاد میکند (دیوید:1079 ،
.)183
مأموریت باعث میشود که از وجود درک واحد و مشترک اطمینان حاصل شود.
مأموریت در افراد نسبت به اهداف مورد نظر ایجاد تعهد میکند (پاتریک:1076 ،
.)19-14
با تعریف مأموریت ،فلسفه وجودی مجموعه روشن شده و مدیریت مؤثرتر بر آن و
بر روی مسائل مهم امکان تمرکز میسر میگردد .ایجاد وحدت رویه بین مدیران و
تصمیمگیرندگان مجموعه و نیز همسویی در تفکر و تصمیمگیری در مورد مسائل
کلیدی (علیاحمدی .)178 :1089 ،مأموریت ،مبنایی برای ارزیابی عملکرد ایجاد
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میکند و معیاری جهت تشخیص درستی حرکت در آینده محسوب میشود
(گلوک .)96 :1071 ،مأموریت مبنا و معیاری جهت تخصیص منابع در اختیار
مدیران قرار میدهد.
از نظر مفهومی اگر آرمانها علت غایی و جمهوری اسالمی یا ملت ایران علت
فاعلی باشد ،این فاعل برای رسیدن به آن غایت ،مسئولیت بر دوش دارد ،باید
کارها و اقداماتی انجام دهد ،در اجمالیترین و کلیترین تعبیر ،آن بار و مسئولیت
را رسالت می گوییم .این مسئولیت تعهدی آگاهانه و عقالنی از طرف ملت ایران و
مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران برای حرکت در جهت آرمانها به منظور
تحقق افق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بوده و با بسط حکمت و معارف الهی و
ایمان دینی ،التزام به دانش روز و علوم انسانی اسالمی و زندگی حکمتبنیان،
پیاده سازی حقوق و احکام اسالمی و تحقق عدالت و آبادانی در پرتو حمایت از
محرومان و مستضعفان جهان و توسعه اخوت و اخالق اسالمی تحقق خواهد یافت.
رسالت مجموعهای از دعاوی ،الزامات و تعهدات کنونی الگو در قلمرو ایران اسالمی
و جهان اسالم و جوامع فرودست جهان معاصر و فراهم آوردن شرایط مورد نیاز
برای قرار گرفتن این قلمرو در مسیر بنیانگذاری تمدن نوین اسالمی تا رسیدن به
جامعه آرمانی مهدوی (عج) است.
 )1اجزا و عناصر مأموریت
در این مورد که مأموریت و رسالت دارای اجزاء و عناصری است تقریباً بین
صاحبنظران اتفاقنظر است .ولی در مورد اینکه مأموریت شامل چه اجزاء و
عناصری است ،اتفاقنظر ندارند .به نحوی که برخی در رسمی و مدون بودن یا
غیررسمی و غیر مدون بودن آن هم حساسیتی ندارند .جفری هریسون و کارون
جان ( )99 :1089معتقدند مأموریت شامل مجموعهای از اهداف است که بسیاری
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از عناصر راهبردی را در خود دارد .برخی محققین معتقدند در تدوین مأموریت،
باید ارزشهای بنیادین ،وجوه تمایز و ذینفعان کلیدی مشخص شوند .برایسون (به
نقل از فیض )1089 ،این موارد را در قالب سه سؤال کلیدی مطرح میکند:
ما که هستیم؟ فلسفه وجودی ما چیست؟ و ارزشهای بنیادین ما کدماند؟
چه امور و فعالیتهایی ما را از سایر مجموعههای مشابه متمایز میکند؟ (وجود
تمایز).
ذی نفعان کلیدی ما چه کسانی هستند و مسئولیت ما در قبال آنان چیست و ما
باید چه نیازی از آنان را مرتفع سازیم؟
شأنی ( )1080معتقد است تدوین رسالت عمدتاً متکی به میزان نظریات خالق و
باورهای ارزشی مدیریت عالی است و از یک رویه معین و استاندارد پیروی
نمیکند .فرد دیوید نظریهپرداز مدیریت راهبردی ،معتقد است بیانیههای مأموریت
از نظر حجم ،محتوا ،شکل ،مؤلفهها و شکل پرداختن به جزئیات با هم متفاوتاند.
او عالوه بر ضرورت وجود مؤلفههایی چون فلسفه وجودی ،وجوه ممیزه و ذینفعان
در بیانیه مأموریت  ،توجه به نوع مسئولیت در قبال جامعه و مردم؛ توجه به منابع
انسانی در اختیار و برخی موارد دیگر را برای تدوین بیانیه مأموریت ضروری
میداند (فیض .)1089 ،برخی محققان نظیر ورن مک جینیز ( )1981معتقدند
دامنه مأموریت یا رسالت باید وسیع باشد تا موجب خالقیت مخاطبان بشود .او
همچنین معتقد است رسالت باید بیانگر ماهیت سازمان یا نظام باشد و به اندازه
کافی برای ذی نفعان واضح و قابل فهم و قابل درک باشد .او داشتن وجوه تمایز را
ضروری میداند .از دیدگاه ایشان داشتن توان آیندهپژوهی از ضروریات رسالت
میباشد .فیض ( )1089در یک جمعبندی از نظرات محققین و صاحبنظران اجزاء
و عناصر رسالت را به شرح جدول زیر ارائه میکند.
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شماره

نام نویسنده

اجزاء و عناصر مأموریت

1

برایسون

مأموریت شامل فلسفه وجودی ،ارزشهای بنیادین ،وجوه ممیزه،
ذینفعان کلیدی ،نوع مسئولیت سازمان در قبال ذینفعان میشود

9

مرتضی شأنی

اجزاء و عناصر مأموریت بستگی به نظرات خالقانه و
باورهای ارزشی مدیران دارد

0

جفری هریسون
کارون جان

بیانیه مأموریت شامل مجموعهای از اهداف است

4

فرد دیوید

فلسفه وجودی ،نوع مسئولیت در قبال جامعه و مردم،
توجه به منابع انسانی ،وجوه ممیزه ،نوع مشتریان ،نوع محصوالت
و خدمات ،قلمرو فعالیت ،تکنولوژی ،بقا ،رشد و سودآوری میشود

1

ورن مک جینیز

شامل فلسفه وجودی ،وجوه ممیزه و
چارچوب فعالیتهای آینده سازمان میشود

6

پیرس و رابینسون

فلسفه وجودی ،وجوه ممیزه و حوزه فعالیت را در بر میگیرد

یکی از سؤاالت ناار بر این بود که رسالت را مترادف معانی مأموریت میگیرد .آیا
چنین مفاهیمی را برای رسالت جوامع انسانی و یا یک ملت نیز میتوان به کار
برد؟ علمای مدیریت که رسالت را مأموریت میدانند ،میگویند مفاهیمی مانند
رسالت ،مأموریت و اهداف کلی در ادبیات سازمان و مدیریت ،متبادر کننده یک
مفهوم به ذهن بوده و مترادف هستند .بعضی از مؤلفین نیز به جای رسالت و
معادلهای آن ،از اصطالح فلسفه وجودی سازمان استفاده کردهاند( .روستا و
همکاران )1078 ،در کتاب مدیریت بازاریابی ،ذکر میکند که مهمترین شاخص
ارزیابی رسالتنامه ،بررسی میزان منافع ذینفعان از محتوای آن است.
برای درک مأموریت و مقصد یک مجموعه  ،باید رابطه آن با جامعه و دلیل وجودی
آن مورد بررسی قرار گیرد .باید از نظر مردم مشخص گردد ،سازمان برای چه به
وجود آمده است و به قصد اجرای چه فعالیتهایی استمرار یافته است؟ (رضاییان،
 .)1079رسالت (هدفهای کلی سازمان) ،بیانکننده ارزشها ،آرزوها و فلسفه
وجودی سازمان است (پارسائیان و اعرابی .)1081 ،رسالت از نظر تقدم و تأخر بین
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آرمان و افق قرار می گیرد .به عبارت دیگر مبانی بر آرمان و رسالت اشراف دارد .در
واقع مبانی به غایت داللت می کند و حرکت از مبانی به غایات از طریق حصول
آرمان و رسالت است .پاسخ به این سؤال که "مأموریت" که معموالً برای یک بنگاه
است آیا برای یک ملت و یک نظام هم موجه است ،ضروری مینماید .در واقع در
مقیاس خرد ،رسالت همان مأموریت است ولی وقتی در ادبیات ملی وارد میشود،
نمونهای از رسالت در ادبیات برنامه راهبردی برای آن به چشم نمیخورد.
 )6رسالت ملی ایران چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
برخی از ویژگیهای عام رسالت ملت ایران را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
الهامبخشی در جهان اسالم و در کل جهان
زمینهساز رشد و تعالی انسانها در ابعاد فکر ،علم و فناوری و معنویت و اخالق
ابتنا بر مکتب ائمه (ع)
بهرهمند از پیشینه تمدنی ارزشمند چند هزار ساله
ارائه کننده الگوی حکومت مردمساالر دینی برای سایر جوامع
مبتنی بر معرفتشناسی ،هستیشناسی ،انسانشناسی و احکام ،اخالق ،قوانین،
حقوق اسالمی ،علمی و روشمند ،منطقی و عقالنی ،سازگار با اقتضائات بومی و
ارفیتهای ملی ،آرمانگرا و واقعبین ،ناار به حل مشکالت مردم و کمالگرا،
غیرانتزاعی و قابل اجرا ،انعطافپذیر ،پویا و بالنده ،محرک جامعه ایران و ارکان
نظام ،معرف شاخصهای جامعه پیشرفته ،تعیین کننده ساختار و فرآیند پیشران
به سوی وضع مطلوب ،مقوم فرآیند تعادل و انسجام اجتماعی ،همافزاینده علم و
فناوری ،فرهنگ و اقتصاد ،مبین سبک زندگی اسالمی ایرانی و پاسخگوی سؤاالت
و مسائل اساسی جامعه ایران
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 )7پیشینه
در اسناد برنامهای کشور بهخصوص در مبانی نظری برنامههای چهارم و پنجم
تحت عنوان مبانی اشاراتی به غایت حرکت ملت ایران شده است و در سند
چشمانداز به شکل بارزتری به این مبانی اشاره گردیده است.
در بخشی از چشمانداز نقشه جامع علمی جمهوری اسالمی ایران در افق 1434
آمده است "ایران کشوری است  ...برخوردار از انسانهای صالح ،فرهیخته ،سالم و
تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانی در طراز برترینهای جهان".
اگرچه می توان مأموریت و رسالتی برای جمهوری اسالمی از این سند استخراج
کرد ولی مباحث مطروحه بیشتر به افق و نه رسالت مربوط است.
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در بخشی تحت عنوان بیانیه مأموریت
آمده است":این نهاد مأموریت دارد با تأکید بر شایستگیهای پایه ،زمینه دستیابی
دانشآموزان در سنین الزمالتعلیم طی  19پایه (چهار دوره تحصیلی سه ساله)
تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و جهانی را
به صورت نظاممند ،همگانی ،عادالنه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم
سازد ".
 )5-7رسالت ملت ایران در قانون اساسی

طلیعه مقدمه قانون اساسی با آیه  91سوره حدید شروع میشود که مأموریت
رسوالن الهی را قیام مردم به قسط ذکر میکند .در بخش شیوه حکومت در اسالم
ضمن آنکه هدف نهایی را (حرکت به سوی اهلل) و برپایی جامعه نمونه (اسوه) با
موازین اسالمی میداند ،بیان میکند که با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایران
که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود ،رسالت قانون
اساسی فراهم کردن زمینه تداوم این انقالب در داخل و خارج کشور ،عینیت
بخشیدن به زمینههای اعتقادی نهضت ،ایجاد شرایطی برای تربیت و پرورش انسان
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با ارزشهای واال و جهانشمول اسالمی ،گسترش روابط بینالمللی با دیگر
جنبشهای اسالمی و مردمی در راه هموار کردن مسیر تشکیل امت واحد جهانی
(اِنَ هذِهِ اُمَتُکُم اُمَةً وَحِدَۀً وَ اَنَا رَبُکُم فَاعبُدون) (االنبیاء )99 :و استمرار مبارزه در
نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان میباشد.
 )9-7رسالت ملت ایران از دیدگاه رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام
خمینی (ره)

امام رحمت ا ...علیه همه آمال نهضت را قیام برای خدا و پیاده کردن اهداف انبیاء
برای ساختن انسان میداند و این نکتهای است که در تمامی فرمایشات ایشان چه
قبل و چه بعد از انقالب به صورتی بارز به چشم میخورد .ایشان در  03مهر 1017
در پاریس با اشاره به بخشی از آیه  46سوره نساء رسالت فردی و اجتماعی را قیام
برای خدا میدانند و در بیان دیگری میفرمایند "انبیاء میخواستند همه را الهی
کنند تمام ابعاد عالم را تمام ابعاد انسان را" و چون این انقالب را تداوم رسالت
انبیاء میدانند میتوان گفت رسالت انقالب و به تبع آن رسالت جمهوری اسالمی
الهی کردن انسان و جامعه است.
داوود فیض ( )1089در مقاله ای جامع به بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری
اسالمی ایران امام خمینی (ره) پرداخته و بیان میکند که فلسفه وجودی
جمهوری اسالمی از دیدگاه حضرت امام احیای اسالم ،برقراری عدالت ،دستیابی به
استقالل ،آزادی و رهایی از وابستگی ،انسانسازی ،رهایی مستضعفان و الگوسازی
برای سایر ملتها می باشد .از طرف دیگر وجوه ممیزه جمهوری اسالمی ایران از
دیدگاه حضرت ایشان را حاکمیت مستضعفین و محرومین ،مردمی بودن انقالب و
نظام و حمایت از مستضعفین و محرومین عنوان میکند و در ادامه به بیان دیدگاه
آن حضرت به مسئولیت نظام در مقابل خدا و اسالم ،در مقابل مردم و در مقابل
مستضعفان و محرومان اشاره میکند .در مقاله فیض ( )1089به شکل جامعی به
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این موضوع اشاره شده است .در این مقاله محقق سعی نموده است با بررسی و
مطالعه سیره نظری حضرت امام در جلدهای بیست و دوگانه صحیفة امام عناصر،
مؤلفهها ،ابعاد و ویژگیهای مأموریت نظام جمهوری اسالمی ایران در اندیشههای
راهبردی حضرت امام را شناسایی ،کشف ،تبیین و تشریح نماید .ارزشهای حاکم
بر شخصیت الهی این مرد بزرگ که متأثر از تعالیم دین مبین اسالم و مذهب
تشیع است ،نوع خاصی از بینش و نگرش را در حضرت امام شکل داده است .از
این رو نوع مؤلفههایی که حضرت امام در تعریف مأموریت (رسالت) نظام جمهوری
اسالمی استفاده کردهاند ،متناسب و متأثر از تعالیم و ارزشهای اسالمی بوده و آن
را از مأموریت سایر نظامهای حکومتی دنیا متمایز کرده است .مأموریت نظام
جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه حضرت امام در سه بخش فلسفه وجودی ،وجوه
تمایز و مسئولیت نظام در قبال ذینفعان تعریف شده است.
اصول و ارزش های حاکم بر متفکران راهبردی از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر
انتخاب نوع مأموریت حکومتها به شمار میآید .حضرت امام با تأثیرپذیری از
تعالیم الهی و پایبندی به اصول و ارزشهای قرآنی ،مأموریت نظام اسالمی را
تبیین کردند .ایشان با استناد به اینکه رسالت اصلی همه انبیاء الهی و نیز دین
مبین اسالم حاکمیت عدالت در جامعه بوده است ،فرمودهاند که ما نیز در
جمهوری اسالمی باید به دنبال استقرار عدالت باشیم .از این رو استنباط شده است
که عدالتجویی یکی از ارزش ها و اصولی است که حضرت امام در مدیریت نظام به
آن پایبند هستند .همچنین در تعیین فلسفه وجودی ،وجوه ممیزه و نیز
مسئولیت های نظام ،مالک اصلی اشارات و تصریحات حضرت امام بوده است .به
عنوان مثال وقتی حضرت امام صراحتاً میفرمایند که رأی اکثریت مردم و قوانین
مصوب مجلس باید با موازین شرع مقدس و احکام اسالم منطبق باشد ،میتوان از
این عبارت وجه ممیزه اسالمی بودن نظام را درک کرد .با تکیه بر مواضع حضرت
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امام که در فرمایشات ایشان متجلی است اصول و ارزشهای حاکم بر اندیشه آن
بزرگوار را می توان شامل موارد زیر دانست (اعداد داخل پرانتز اشاره به شماره جلد
و صفحه مجموعه صحیفه نور دارد).
 -1عدالتجویی (ج  ،086:11ج  -9 ،)73:9تبعیت از احکام اسالم (ج  ،039:4ج
 ،116:19ج  -0 ،)096:19اصل نه شرقی ،نه غربی (ج ،019:93ج  ،070:13ج
 ،913:16ج ،147:11ج  ،019:93ج  -4 ،)111:91کسب رضای خدا (ج ،011:6ج
 -1 ،)6:10لزوم وحدت و برادری با مسلمانان( ،ج 048-049 :7؛ ج ،431:16
ج ،163:13ج  ،101:10ج  -6 ،)970:9عدم سلطه کفار بر مسلمین( ،ج،017:4
 ،9 ،033ج  ،111:7ج  -7 ،)04:6احترام متقابل در سیاست خارجی( ،ج ،079:4
ج 411:4؛ ج  -8 ،)917:1امر به معروف و نهی از منکر( ،ج ،086-087: 11ج
 ،473:10ج  ،407:18ج )1:8و  -9برابری انسانها در حقوق انسانی( ،ج ،9:1ج
16:11؛ ج  ،119:9ج 143:7؛ ج.)16:11
الف) فلسفه وجودی نظام جمهوری اسالمی ایران

تشکیل نظام جمهوری اسالمی توسط حضرت امام مبتنی بر دالیل و زمینههایی
بوده است که ما از آنها بهعنوان فلسفه وجودی نظام یاد میکنیم .فلسفه وجودی
نظام بیانگر چرایی شکلگیری انقالب اسالمی و به دنبال آن تشکیل نظام
جمهوری اسالمی میباشد .بررسیهای انجام شده در صحیفه نشان میدهد،
حضرت امام به دالیل زیر اقدام به تشکیل نظام جمهوری اسالمی کردند:
 -5احیای اسالم( :ج 930:93؛ ج  ،41:8ج990:7؛ ج ،036:19ج 191:4؛ ج
440:0؛ ج  -9 .)166:9برقراری عدالت (ج 93:9؛ ج 71:9؛ ج 139:0ج  018:8ج
 ،18:4ج  ،931:4ج  -0 .)191:6دستیابی به استقالل و رهایی از وابستگی (ج
 ،113:0ج ،949:4ج 114:4و ج 934:19؛ ج497:91؛ ج -4 .)070:13انسانسازی
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(ج  -1 .)970-974 ،417:9رهایی مستضعفان (ج -6 .) 119-193:10
الگوسازی برای سایر ملتها (ج 00:1؛ ج 7:8؛ ج 90:10و ج .)999:7
ب) وجوه تمایز نظام جمهوری اسالمی ایران

یکی از وجوه منشور رسالت هر حکومت تفاوتهای آن نظام حکومتی با سایر
نظام ها است .در واقع تفاوت در مأموریت حکومتی باعث تفاوت در رفتارها،
عملکردها و راهبردها می شود .وجوه ممیزه نظام جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه
حضرت امام خمینی شامل موارد زیر است:
 -5حاکمیت مستضعفین و محرومین و حمایت حکومت از آنها (ج ،97:18-98
 1081ج  ،048:11-049ج  ،)100:11ج1081 ،08:16ج 083:14و ج ،)91:91
 -9مردمی بودن انقالب و نظام (ج 948 :4؛ج ،406 :1ج  ،61 :4ج 917 :14؛ ج :7
908؛ ج  97 :8ج  )091 :14و  -0اسالمی بودن (ج 199 :4ج 449 :1؛ ج .)49 :8
ج) مسئولیتهای نظام

یکی دیگر از ابعاد منشور مأموریت نظام جمهوری اسالمی ایران نوع مسئولیتهای
نظام است .از دیدگاه حضرت امام مسئولین نظام باید در ارتباط با عملکرد خود در
مقابل خدا ،مردم و مستضعفان پاسخگو باشند و نسبت به اسالم تکالیفی را به
انجام رسانند .این مسئولیتها از دیدگاه حضرت امام خمینی شامل موارد زیر
است:
 -5مسئولیتهای نظام در مقابل خدا و اسالم (ج  ،470 :14ج  ،)918 :14ج :17
 ،)080ج  481 -486 :8ج .)030 :8
 -9مسئولیت نظام در مقابل مردم (ج  ،138 :19ج913 :6و ج  ،487-488 :8ج
 ،067 :93ج )196 :19
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 -2مسئولیت نظام در قبال مستضعفان و محرومان (ج  ،419 :91ج  ،488 :6ج
 ،933 :8ج .)191 :6
 -7رسالت ملی ایران از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی
مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک تربیت شده مکتب اسالم و تشیع و نیز تربیت
شده در مکتب مدیریتی حضرت امام بر اساس همان اصول و ارزشها در مقاطع و
مناسبتهای مختلف به بیان رسالت و مأموریت نظام اسالمی پرداختهاند .در بیانات
رهبر معظم انقالب ،رسالت جمهوری اسالمی :ایجاد حیات طیبه ،رسالت تعمیق
مبانی دینى و انقالبی ،رسالت در مقابل بشریت ،رسالت براى پیریزى تمدن
اسالمى ،رسالت سیاسی ،فرهنگى ،اجتماعى و پیشرفت متعالی بیان شده است.
مقام معظم رهبری در موارد متعددی به غایت حرکت ملت ایران توجه فرمودهاند.
آنچه در زیر میآید گوشهای از مطالب فراوانی است که حضرت ایشان در این
خصوص بیان فرمودهاند.
در اسالم همه چیز مقدّمهى خودسازى انسان است .همهى فرائض ،احکام ،تکالیف،
واجبات ،اجتناب از گناهان ،نوافل و مستحبّات و احکام اجتماعى و فردى ،همه و
همه مقدّمهى حیات طیّبه است؛ مقدمهى زنده شدن انسان با روح انسانى است؛
مقدمهى عروج انسان از عالم بهیمیّت و حیوانیّت و توحّش است .اگر بشر تحتِ
تربیت الهى– که با ارادهى خود او قابل تحقّق است– قرار گیرد ،این حیات طیّبه
در نفس او به وجود خواهد آمد و محیط را هم طیّب و طاهر خواهد کرد و اگر این
تربیت الهى نباشد و عزم و اراده اى را که انسان براى پیمودن راه خدا با آن ،احتیاج
دارد از دست بدهد و خود را در دست هواها و هوسهاى بشرى رها کند ،در حدّ
حیوانیّت باقى خواهد ماند و حیوانى خطرناکتر از حیوانهاى دیگر خواهد شد.
همانطور که در طول تاریخ انسانیّت مالحظه کردهاید ،چه انسان صورتهایى با
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سیرت حیوانات پیدا شدند که افراد بشرى را از سلوک در راه خدا باز داشتند.
فرعونها ،قارونها ،نمرودها و شیطانهاى مجسّم هم استعداد تکامل و ترقّى
داشتند .آنها هم اگر به خود مىآمدند ،فکر مىکردند و به یاد جوهر انسانى خود
مىافتادند ،مىتوانستند پیش بروند .خداى متعال به موسى در مواجههى با فرعون
مىفرماید« :فَقُوال لَهُ قَوْالً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکرُ أَوْ یَخْشى» (طه )44 :فرعون هم این
امکان را داشت که تذکر پیدا کند ،به خود آید ،یاد خدا را و یاد گوهر انسانى خود
را در درون خود زنده کند؛ اما طغیان نگذاشت .طغیان هواى نفس ،طغیان
دنیاطلبى ،طغیان خودخواهیها ،کبرها ،طغیان روح بهیمیّت در انسان ،اینها مانع
است (طه.)44 :
هدف از همه ى مبارزاتى که ملت ایران به رهبرى امام بزرگوار انجام داد تا انقالب
به پیروزى رسید و همهى تالشهایى که بعد از پیروزى انقالب در این کشور انجام
شد ،تشکیل حیات طیبه ى اسالمى بود .اسالم براى انسان ،روش زندگى مناسب و
الیقى قائل است .اگر تنها این شرایط محقق شد ،انسان مىتواند به سعادت و کمال
برسد .تالش همهى دلسوزان بشر و راهنمایان بزرگ انسان و انبیاى عظام ،اولیا و
مجاهدان فىسبیل اللَّه در طول تاریخ ،این بوده است که این حیات طیبه را براى
بشر به وجود آورند .از طرف دیگر ،سعى همهى دشمنان انسان و شیاطین و
طواغیت آن بوده است که بشر را از این حیات طیبه دور کنند (بیانات در دیدار
اقشار مردم .)1077/13/98 ،نظام اسالمى به وعدهى قرآن کریم ،مردم را به سمت
حیات طیبه حرکت مىدهد .آیهى قرآن مىفرماید« :مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَر أَوْ
أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْیینَّهُ حَیاۀً طَیبَةً» (نحل .)97 :حیات طیبه یعنى زندگى
گوارا .یک ملت آن وقتى زندگى گوارا دارد که احساس کند و ببیند که دنیا و
آخرت او بر طبق مصلحت او به پیش مىرود و به سمت هدفهاى او حرکت
مىکند؛ این زندگىِ گواراست؛ فقط «دنیا» نیست ،فقط هم «آخرت» نیست .آن
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ملتهایى که به زندگى دنیا چسبیدهاند و موفق شدهاند که زندگى دنیوى را به
مراتب پیشرفتهای از کمال برسانند ،لزوماً زندگى گوارا ندارند .زندگىِ گوارا وقتى
است که رفاه مادى با عدالت ،معنویت و اخالق همراه شود و این را فقط ادیان الهى
مى توانند براى بشر تأمین کنند .از طرف دیگر ،حیات طیبه و زندگى گوارا فقط
آخرت هم نیست .اسالم نمىگوید من مىخواهم زندگى اخروىِ بعد از مرگ مردم
را آباد کنم ،دنیاى آنها هر جور شد ،شد؛ این منطق اسالم نیست (بیانات در دیدار
اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجى شرکتکننده در کنفرانس اندیشهى
اسالمى .)1068/11/19 ،حضرت آیتاهلل خامنهای در جمع زائرین و مجاورین حرم
مطهر رضوی ( ،)1080/31/39ضمن تأکید بر جامعیت نگاه اسالم به همه ابعاد
زندگی بشر اشاره فرمودند :جامعه آمریکا ،آن جامعهاى است که مادیّت دارد؛ اما
معنویت ندارد .اسالم نمىخواهد اینطور جامعهاى درست کند .اسالم مىخواهد
هم مادّه و هم معنا ،هم پول و رفاه ،هم ایمان و معنویت ،هم پیشرفت اقتصادى و
هم شکوفایى اخالقى و معنوى در جامعه باشد .و در تعریفی از حیات طیبه در
دیدار مردم ساری  1074/37/99بیان فرمودند حیات طیبه یعنى زندگى که در
آن ،هم روح انسان ،هم جسم انسان ،هم دنیاى انسان ،هم آخرت انسان تأمین
است؛ زندگى فردى در آن تأمین است ،آرامش روحى در آن هست ،سکینه و
اطمینان در آن هست ،آسایش جسمانى در آن وجود دارد؛ فواید اجتماعى ،سعادت
اجتماعى ،عزت اجتماعى ،استقالل و آزادى عمومى هم در آن تأمین است .قرآن
اینها را به ما وعده داده است .وقتى قرآن میگوید« :فَلَنُحْیینَّهُ حَیاۀً طَیبَةً» ،یعنى
همهى اینها؛ یعنى آن زندگى که در آن عزت هست ،امنیت هست ،رفاه هست،
استقالل هست ،علم هست ،پیشرفت هست ،اخالق هست ،حلم هست ،گذشت
هست .ما با اینها فاصله داریم؛ باید به اینها برسیم .مقام معظم رهبری در بیاناتی
که در دیدار قاریان قرآن در تاریخ  94تیر  1089ایراد فرمودند به مفهومی از
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حیات طیبه اشاره داشتند و فرمودند :جوان ما مایل است در کشورى که خانه
اوست ،فقر و عقبافتادگى و بدبختى نباشد؛ امنیت و عزت و افتخار وجود داشته
باشد؛ صفا و محبت و روشن بینى بر فضاى زندگى حاکم باشد؛ میدان کار و تالش
و پیشرفت در برابر او باز باشد؛ احساس پوچى نکند؛ هدف روحى و معنوى و
واالیى که در دل هر انسانى هست ،بتواند آن را اشباع کند .این یک ترسیم کلى از
آرمان هایى است که قاعدتاً یک جوان ایرانى دارد .این چیزهایى که عرض کردم،
مجموعاً در اصطالح قرآنى حیات طیبه است؛ «فَلَنُحْیینَّهُ حَیاۀً طَیبَةً» .حیات طیبه
یعنى زندگى در رویه ى مادى و نیازهاى جسمانى و همچنین در الیهى نیازهاى
معنوى چه علمى ،چه عملى ،چه روحى پاسخگو باشد.
 )8جمعبندی
سازمانها و به طور کلی بنگاهها و در اشل کالن ،حکومتها معموالً بر اساس
ارزش های حاکم بر تعیین مأموریت ،الگوی مأموریت خاصی را برای خود ترسیم
میکنند که دارای سه بعد فلسفه وجودی ،وجوه تفاوت و مسئولیتهای نظام است.
به عنوان جمعبندی و نتیجهگیری به چند نکته اشاره میشود:
ادبیات مدیریت راهبردی نشان میدهد پایداری و حرکت صحیح هر مجموعه نظام
یافته و از جمله حکومتها ،مستلزم برخورداری از یک مأموریت مشخص و مبتنی
بر ارزشها است .مسئولیت تعریف این مأموریت بر عهده بنیانگذاران و متفکران
راهبردی هر نظام بوده و از این رو حضرت امام به عنوان بنیانگذار و مؤسس نظام
جمهوری اسالمی ایران ،اجزا و عناصر مأموریت نظام را در جای جای صحیفه
تبیین و تشریح نمودند .بیتردید توجه به ابعاد رسالت ترسیم شده از سوی حضرت
امام تضمین کننده حرکت صحیح نظام در راستای ارزشهای اسالمی و الهی بوده
و از انحرافات احتمالی جلوگیری خواهد کرد .همین جهتگیری در بیانات و مواضع
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رهبری معظم انقالب در مبانی و اصول البته با مقتضیات زمان حاضر به چشم
میخورد .نظامهای حکومتی مختلف در دنیا مبتنی بر باورها ،عقاید و ارزشهای
خود ،نوع خاصی از مأموریت را ترسیم نموده ،اهداف و راهبردهای خود را بر آن
اساس تنظیم می نمایند .نوع مأموریت تعریف شده برای نظام جمهوری اسالمی
متأثر از ارزشهای الهی -اسالمی ،انسانی و به اقتضای موقعیت جغرافیایی ایرانی
بوده و از این رو نظام جمهوری اسالمی ایران از سایر نظامهای حکومتی متمایز و
متفاوت است .ابعاد رسالت نظام جمهوری اسالمی ایران همانند منشوری است که
هرچند دارای چند بعد است ،اما ابعاد آن همدیگر را تأیید میکنند .به عنوان مثال
میتوان گفت «احیای اسالم» که در بعد فلسفه وجودی آمده است ،مسئولیت نظام
در قبال خدا و اسالم را تأیید میکند یا «اسالمی و مردمی بودن» که در وجوه
ممیزه نظام ذکر شده است تأیید کننده مسئولیتهای نظام در مقابل خدا ،اسالم و
مردم است که در بعد مسئولیتهای نظام مورد توجه قرار گرفته است.
تمرکز ادبیات مدیریت راهبردی بر سطح بنگاه (سازمان /شرکت /موسسه) و توجه
اندک به مدیریت راهبردی در سطح جوامع ،یکی از محدودیتهای مهم بوده است.
البته حکومت یا هر نظام سیاسی ،اجتماعی یا اقتصادی دیگر ،خود سازمانی بزرگ
و پیچیده است که مدیریت مؤثر آن مستلزم برخورداری از تفکر راهبردی و
آیندهنگر و به کارگیری رهبری راهبردی در آن است.
آنچه در قانون اساسی آمده است که هدف نهایی را (حرکت به سوی اهلل) و برپایی
جامعه نمونه (اسوه) با موازین اسالمی میداند و رسالت قانون اساسی را فراهم
کردن زمینه تداوم این انقالب در داخل و خارج کشور ،عینیت بخشیدن به
زمینههای اعتقادی نهضت ،ایجاد شرایطی برای تربیت و پرورش انسان با
ارزشهای واال و جهانشمول اسالمی ،گسترش روابط بینالمللی با دیگر
جنبشهای اسالمی و مردمی در راه هموار کردن مسیر تشکیل امت واحد جهانی
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(اِنَ هذِهِ اُمَتُکُم اُمَةً وَحِدَۀً وَ اَنَا رَبُکُم فَاعبُدون) (االنبیاء )99 :و استمرار مبارزه در
نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان بیان میکند ،یا در سند نقشه

جامع علمی کشور "ایران را کشوری برخوردار از انسانهای صالح ،فرهیخته ،سالم
و تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانی در طراز برترینهای
جهان" میخواهد ،یا در سند آموزش و پرورش با فراهمسازی دستیابی "به مراتبی
از حیات طیبه در ابعاد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و جهانی را به صورت نظاممند،
همگانی ،عادالنه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثربخش" از آن یاد شده ،در
بیانات حضرت امام قیام برای خدا و پیاده کردن اهداف انبیاء برای ساختن انسان،
و در فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان حیات طیبه از آن یاد میشود ،همه
در عین کثرت بیان گر یک وحدت هستند و آن احیای تمدن نوین اسالمی است
که در کلیترین صورت دارای ویژگیهای الهامبخشی در جهان اسالم و در کل
جهان ،زمینهساز رشد و تعالی انسان ها در ابعاد فکر ،علم و فناوری و معنویت و
اخالق ،ابتنا بر مکتب ائمه (ع) ،بهرهمند از پیشینه تمدنی ارزشمند چند هزار ساله،
ارائه کننده الگوی حکومت مردمساالر دینی برای سایر جوامع و مبتنی بر
معرفتشناسی ،هستیشناسی ،انسانشناسی و احکام و اخالق و قوانین و حقوق
اسالمی ،علمی و روشمند ،منطقی و عقالنی ،سازگار با اقتضائات بومی و
ارفیتهای ملی ،آرمانگرا و واقعبین ،ناار به حل مشکالت مردم و کمالگرا،
غیرانتزاعی و قابل اجرا ،انعطافپذیر ،پویا و بالنده ،محرک جامعه ایران و ارکان
نظام ،معرف شاخصهای جامعه پیشرفته ،تعیین کننده ساختار و فرآیند پیشران
به سوی وضع مطلوب ،مقوم فرآیند تعادل و انسجام اجتماعی ،همافزاینده علم و
فناوری ،فرهنگ و اقتصاد ،مبین سبک زندگی اسالمی ایرانی و پاسخگوی سؤاالت
و مسائل اساسی جامعهایران .در یک جمله میتوان گفت رسالت ملت ایران
"ساختن تمدن نوین اسالمی ایرانی" است.
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ضرورت حیطهشناسی پراکسیس آرمانخواهی در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
شهروز شریعتی

1

9

چکیده
کنش های اجتماعی در برگیرنده معانی مشخص و بومی هستند که کنشگران با
آن رفتارهای خود را تنظیم میکنند .به بیان بهتر ،تحقق پراکسیسهای
اجتماعی یا چگونگی پیشبرد اهداف در عمل مستلزم تداوم رفتارهای فردی و
رویهها و انتظارات جمعی بومی در گزینشهای فردی و اجتماعی است .در همین
حال پراکسیس «آرمانخواهی» که ضمن بازتولید جوامع ،هویتها و نقشها را
بازتنظیم میکند برای مردمانی که از سویی در پی تحقق الگوی پیشرفت بومی
هستند و در عین حال مناسبات ناعادالنه حاکم بر جهان را نیز از عمده موانع
پیشرفت فرض میکنند ،کنشی محسوب میشود که میتواند توأمان واجد
دستاوردهای متباین باشد؛ به بیان بهتر ،در حالی که حاصل پراکسیس
آرمانگرایی در جامعه ایرانی از سویی میتواند در اعتراض به وضع موجود جهان
ماهیتی ایدئولوژیک یافته و به رادیکالیسم منجر شود همزمان این قابلیت را نیز
دارد که ضمن مخالفت قاطع نظری با غرب ،صورتی متفاوت و کارآمد از هستی
را به عنوان «واقعیت» به حریف عرضه و هم به اهداف خود نیز دست پیدا کند.
این نوشتار با روششناسی جامعهشناسی معرفت و روش تحلیل منطقی و با
بررسی ابعاد این پراکسیس اجتماعی پیچیده و نسبتسنجی آن با ایدئولوژی
 . 1ارائه شده در پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 99 ،و  03اردیبهشتماه ،1091
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
 .9استادیار گروه علوم سیاسی (مسائل ایران) دانشگاه تربیت مدرس shariati@modares.ac.ir
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می کوشد تا در جستجوی الگوی اثربخش ایرانی و اسالمی ،ضمن نقد و تحلیل
«پیشنویس سند آرمانها» در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،این فرضیه را
مورد آزمون و تأکید قرار دهد که تحقق مطلوب الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت،
مستلزم تشخیص و تبیین حیطه پراکسیس آرمانخواهی و شفافسازی مرزهای
آن با ایدئولوژی ،در ذهن نخبگان فکری ایران است.
کلیدواژهها :الگوی اسالمی ایرانی ،پیشرفت ،پراکسیس ،آرمانخواهی
 )5مقدمه
نکته ای که در بررسی بیرونی پیرامون رویکردهای داخلی و خارجی جمهوری
اسالمی ایران میتوان به آن اشاره کرد ،رفتار «ایدئولوژیک» و «آرمانخواه»
ایرانیان است .به گونهای که برخی از تحلیلگران ،پژوهشگران و نااران نیز به
هنگام صحبت درباره جمهوری اسالمی ایران آن را نظامی توأم با هر دو این
ویژگیها توصیف کردهاند؛ اما پرسشی که در این بین مطرح میشود این است
که آیا آرمانخواهی و ایدئولوژیک بودن را میتوان دو معنای همسان در تبیین
پیشرفت ایران دانست و آیا «ایدئولوژیک بودن» میتواند مترادف مناسبی برای
«آرمانخواهی» محسوب شود؟ در پاسخ به این پرسش به نظر میرسد دست کم
باید ابتدا از دو منظر به نکاتی اشاره کرد ،نخست اینکه آرمان پیشرفت در ایران
بیش از یک قرن است که از سوی نحلههای مختلف فکری در ایران پیگیری
میشود و به عبارت بهتر این روحیه ایرانی که «میداند چه را نمیخواهد و
نمیداند چه چیزی را میخواهد!؟» روحیهای است که دستکم تا آینده نزدیک
بر تحوالت جمهوری اسالمی ،اثرگذار خواهد بود و سمت و سوگیریهای
متعارض سیاستگذاری را در ایران توضیح خواهد داد .نکته دوم اینکه از منظر
جامعهشناسی معرفت نمیتوان «آرمانخواهی» و «ایدئولوژیک بودن» را مفهومی
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واحد در توصیف رویکرد کشورها به مقوله پیشرفت و توسعه دانست .برای توضیح
بیشتر نکته اول باید گفت ،بافت ساختاری ایران ،به لحاظ دو وجه ماهیت منافع
(حفظ و تغییر وضع موجود) و همچنین وجود دستکم دو هستیشناسی
مخالف ،با نظریهپردازیهای رایج توسعه در تعارض است و بنابراین ،توصیف
رویکردها و پراکسیسها در کشورهایی مانند ایران با کاربست مشابه «اصول
تحلیل» در نظریات توسعه غربی چندان سودمند نمیباشد .نکته دوم را نیز
بیشتر به لحاظ نظری و به ویژه با روششناسی جامعهشناسی معرفت باید مورد
توجه قرار داد ،به عبارت دیگر از این منظر از آنجایی که در تحلیل یک موقعیت
بر ساخت اجتماعی واقعیت تأکید میشود ( ،)McCarti, 1995: 5به نظر میرسد
باید بین دو واژه «آرمانخواهی» و «ایدئولوژیک بودن» تمایز قائل شد چرا که
این دو واژه هر چند در برخی از موارد و در برخی از حوزههای شناخت در علوم
انسانی میتوانند به صورت مترادف با یکدیگر به کار گرفته شوند ،اما در حوزه
جامعهشناسی معرفت ،که در رویکرد و روششناسی این مقاله مورد استفاده قرار
گرفته است ،دارای تفاوتهای اساسی با یکدیگر به شمار میروند .بر اساس آنچه
گفته شد ،نوشتار حاضر بر اساس روش «تحلیل منطقی» که متضمن رعایت
استلزامهای منطقی است و بهرهگیری از تعاریف و رویکردهای «کارل مانهایم»

1

(1890د )1947متفکر نئومارکسیست مجاری ،درباره دو مفهوم «ایدئولوژی» و
«یوتوپیا»  ،که آن را در کتاب خود با همین عنوان ارائه داده است (مانهایم،
 )1083و از سوی دیگر با مترادف فرض کردن مفهوم دو واژه «آرمان» و
«یوتوپیا» با یکدیگر ،تالش میکند تا حد امکان با بررسی تلقیات رایج از مفاهیم
ایدئولوژی و آرمان ،به پرسشهایی نظیر چیستی مفهوم ایدئولوژی ،چیستی
مفهوم آرمان و همچنین چیستی نسبت بین این دو مفهوم ،پاسخ دهد .این مقاله
1. Karl Mannheim
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همچنین میکوشد تا با نقد کلی فحوای «پیشنویس پیشنهادی سند آرمانها»
به این مسئله بپردازد که آیا الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید واجد ویژگیهای
«آرمانخواهی» باشد یا الگویی با ویژگی «ایدئولوژیک» محسوب شود؟ بدیهی
است که پاسخ به این مسئله میتواند تا حدود زیادی جهتگیریهای الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت را به صورت مشخص توصیف و تبیین کند .بر اساس
آنچه گفته شد ،مقاله در ادامه ضمن بررسی مفاهیم ایدئولوژی ،آرمان به
نسبتسنجی آن دو با یکدیگر از منظر جامعهشناسی معرفت خواهد پرداخت.
 )9چیستی مفهوم ایدئولوژی
ایدئولوژی به گفته بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران اندیشه و علوم سیاسی
از جمله پیچیدهترین و مبهمترین مفاهیم در علوم اجتماعی است ( Mclellan,

 .)1986: 1بنا به تجربه میتوان دریافت که موضع افراد نه از روی فلسفههای
پرپیچ و خم و استداللها و مثالهای آنان بلکه به طور عمده از روی
ایدئولوژیهایی که افراد به آن تعلق خاطر دارند ،قابل شناخت است (مکنزی و
دیگران .) 9 :1071 ،در توضیح تاریخچه پیدایش مفهومی به نام ایدئولوژی آنچه
که بسیار گفته شده این است که ایدئولوژی برای نخستین بار در نوشتههای
«آنتوان دوتراسی» نویسنده فرانسوی (1806د  )1714به کار گرفته شد.
دوتراسی که نقش مهمی را در انقالب فرانسه ایفا کرده بود با شروع دوران
«وحشت بزرگ» در انقالب فرانسه به زندان افتاد و در آنجا شروع به بررسی و
مطالعه عقلی عقایدی کرد که آن را ایدئولوژی (مرکب از ایده و لوژی) نامید .وی
در پی راهی بود که نشان دهد عقاید کاذب و محدود کننده که پس از انقالبها
ایجاد وحشت می کنند ،ناقض اصول حقیقی هستند که پیش از این محرک
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انقالب بودهاند (مکنزی و دیگران« .)11 :1071 ،دوتراسی» که از حمیت
خردگرایانه مرسوم در عصر روشنگری بهرهمند بود ،همچنین باور داشت که
کشف خاستگاه عقاید به راستی امکانپذیر است و اعالم داشت که این علم جدید
از همان جایگاه معتبر سایر علوم نظیر زیستشناسی ،برخوردار خواهد شد،
دوتراسی استدالل میکرد به علت آنکه همه اشکال تحقیق مبتنی بر عقاید
هستند پس ایدئولوژی روزی ملکه علوم خواهد شد (هی وود.)09 :1079 ،
اما نه فقط دوتراسی که برای نخستین بار مفهوم ایدئولوژی را به کار گرفت ،بلکه
هیچ یک از متفکران پس از وی نیز نتوانستند تعریف فراگیری از ایدئولوژی ارائه
کنند .این شرایط به گونهای شده است که اکنون میتوان گفت هر تعریف کوتاه
و یا حتی تعاریف تک جملهای از ایدئولوژی نیز بیش از آنکه پاسخهایی را درباره
سرشت ایدئولوژی مشخص کنند ،پرسشهایی را درباره آن ایجاد میکنند .البته
هر چند مفهوم ایدئولوژی به علت پیچیده بودن از سویی و ارتباط بخشی میان
نظریه و عمل از سوی دیگر و همچنین حربه واقع شدن در بسیاری از موارد،
هیچگاه نتوانسته است تعریف واحدی را پیدا کند ،اما باید گفت از میان تعاریف
متعدد ایدئولوژی می توان به مرزهایی نیز دست یافت که حدود و ثغور ایدئولوژی
را اگرچه نه بهطور مشخص و دقیق اما به صورت نسبی میتواند ترسیم کند .از
میان تعاریف مرسوم درباره ایدئولوژی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 )1یک نظام عقیدتی د سیاسی متصلب
 )9مجموعهای از عقاید سیاسی عملمدار

1

 )0عقاید طبقه حاکم
 )4جهانبینی یک طبقه یا گروه اجتماعی
 )1یک آیین سیاسی فراگیر که مدعی انحصار درک حقیقت است.
1. Oriented Action
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بر اساس آنچه گفته شد ،افراد و گروههای بسیاری تاکنون به فراخور پشتوانههای
فکری ،فلسفی و حتی محیطی خود دست به تعریف ایدئولوژی زدهاند که افزون
بر تعابیری که در باال از آن به عنوان مفهوم ایدئولوژی ذکر شد ،دارای مفاهیمی
خاصتر و دقیقتر هستند .واژه ایدئولوژی به عنوان یک واژه سیاسی کلیدی
نخستین بار از سوی «کارل مارکس» به کار گرفته شد .مارکس در تعاریف خود
از ایدئولوژی ،بر این باور بود که ایدئولوژی شامل مجموعهای از عقاید و
ارزشهایی است که تابع اجتماع یک نظم اقتصادی خاص و انسجام یافته است و
فقط با آن واقعیتها و نه حقیقت درونی خود قابل توضیح است ،عملکرد
ایدئولوژی از دید مارکس و پیروان و ی حفظ وضع موجود است و شرایط
اجتماعی خاصی را که مورد تأکید قرار میدهد ،به عنوان خصلتهای پابرجای
انسانی معرفی میکند ،ایدئولوژی از طبقه حاکم حمایت میکند و این حمایت از
طریق اقناع طبقات دیگر به این صورت که تجویزات طبقه حاکم را پذیرا باشند و
به طور طبیعی از فرمانهای این طبقه تبعیت نمایند ،صورت میگیرد ( Scruton,

.)1982: 213
از این دیدگاه میتوان گفت ایدئولوژی دارای دو عملکرد اصلی مشروعیت
بخشیدن و سپس اسطورهسازی و ایجاد وحدت است (.)Scruton, 1982: 213
البته پس از مارکس افرادی مانند گرامشی نیز به نظریه مارکسیستی ایدئولوژی
توجه کردند ،گرامشی در نوشتههای خود تصریح کرد که آنچه مهر تأیید بر نظام
سرمایهداری میزند ،افزون بر قدرت سیاسی ،پدیده «سلطه »1عقاید و نظریههای
بورژوازی است (.)Fermia, 1987: 24
یکی دیگر از دیدگاه های برجسته درباره ایدئولوژی که در این پژوهش نیز از آن
بهره گرفته شده ،متعلق به «کارل مانهایم» است ،مانهایم که از وی به عنوان یک
1. Hegemony
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متفکر نئومارکسیست نام برده میشود ،همچون مارکس بر این باور بود که عقاید
مردم زاییده شرایط اجتماعی آنان است .ولی وی بر خالف مارکس کوشید ،تا
ایدئولوژی را از معنای ضمنی آن تهی کند .مانهایم در کتاب خود با عنوان
«ایدئولوژی و یوتوپیا» ،ایدئولوژی را به عنوان نظامهای عقیدتی که در خدمت
دفاع از یک نظم اجتماعی خاص هستند ،توصیف و به این موضوع اشاره کرد که
ایدئولوژی به صورت گسترده بیانگر منافع گروه مسلط یا حاکم است ،وی
همچنین افزود که یوتوپیاها که جلوههای بزرگنمایی شده از آیندهای هستند که
نیاز به تحول اجتماعی و ریشهای دارد ،همواره در خدمت منافع گروههای مظلوم
و فرمانبر است (مانهایم.)973 :1083 ،
مانهایم بین مفاهیم خاص و عام ایدئولوژی نیز تمایز قائل میشد؛ ایدئولوژیهای
خاص از نظر مانهایم بیانگر عقاید و باورهای افراد یا احزاب خاص بودند ،در حالی
که ایدئولوژیهای عام ،از نظر وی شامل همه جهانبینی یک طبقه اجتماعی،
یک جامعه و یا حتی یک دوره تاریخی محسوب میشد (مانهایم،)971 :1083 ،
که در این معنی مارکسیسم ،لیبرالیسم و بنیادگرایی اسالمی را میتوان به عنوان
ایدئولوژیهای عام به شمار آورد .با این وصف مانهایم معتقد بود که همه
نظامهای ایدئولوژیک و از جمله مدینههای فاضله دچار تحریف شدهاند ،زیرا هر
یک از آنان عقاید جانبدارانه ای را در باب واقعیت اجتماعی ارائه میدهند .بدین
ترتیب وی معتقد بود ایدئولوژی در نظامهای فکری محافظهکار پرورش پیدا
میکند و آرمانشهر را منبعث از نظامهای فکری با خصلت انقالبی و هزارهای
میدانست .اما افزون بر آنچه گفته شد ،شاید بتوان متداولترین مفاهیم و
مصادیق از ایدئولوژی را به دوران جنگهای جهانی و به ویژه جنگ جهانی دوم
نسبت داد .از آنجایی که برداشت نظریهپردازان لیبرال از رژیمهای دیکتاتوری که
در ایتالیای فاشیستی ،آلمان نازی و روسیه استالینی به وجود آمد ،مبین این
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نکته بود که این نظامهای حکومتی به لحاظ تاریخی جدید محسوب میشوند و
از لحاظ خصلت سرکوبگری منحصر به فرد هستند .از دیدگاه افرادی مانند «هانا
آرنت»« ،کارل پوپر» و «آیزا برلین» یا نظریهپردازان «پایان ایدئولوژی» 1که واژه
ایدئولوژی را در مفهومی محدودتر به کار میبردند ،ایدئولوژی به معنای نظامهای
«بسته» فکری بود که مدعی انحصار حقیقت هستند و حاضر به تحمل باورهای
مخالف خود نیستند .به تعبیر پوپر از آنجایی که این نظامها همواره سعی در
اقناع رقیبان خود دارند هنگامی که نمیتوانند آنان را قانع کنند به اقدامات
خشونتآمیز متوسل میشوند (پوپر .)1081 ،این نظامها همچنین به علت
نظریات ابطالناپذیری که ارائه میدهند ،تمایل به توتالیتریانیسم دارند و در
نهایت به علت وجه نقدناپذیر خود ،جامعهای بسته را ایجاد میکنند.
در کنار این تعابیر از ایدئولوژی ،کسانی نیز هستند که با ایدئولوژی به صورت
بیطرفانه مواجه شده باشند .برای مثال« ،مارتین سلیگر» 9معتقد است که
ایدئولوژی «مجموعهای از عقاید است که بر مبنای آن ،انسانها مبادرت به فرض
کردن ،تشریح و توجیه نیازها میکنند؛ صرفنظر از اینکه هدف از یک چنین
اقدامی ،حفظ ،اصالح ،تقویت یا بازسازی یک نظم اجتماعی مفروض باشد یا
خیر» ( .)Seliger, 1976: 14بر اساس این قبیل تعاریف ،ایدئولوژیها دیگر نه
خوب هستند و نه بد ،نه باز هستند و نه بسته و نه لزوماً رهاییبخش و نه لزوماً
سرکوبگر ،چرا که بر اساس این تعاریف آنها میتوانند همه اینها باشند .البته این
تعاریف هم دارای مخاطرات خاصی است ،چرا که با تخلیه ایدئولوژی از بار
معنایی ،آن را به بسیاری از مفاهیم مانند نگرش سیاسی و یا گرایش سیاسی
نزدیک میکند .بر اساس همه آنچه گفته شد به نظر میرسد پیش از هر
1. End of Ideoliogy
2. Martin Seliger
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استفاده ای از مفهوم ایدئولوژی باید نخست میان دو مفهوم ایدئولوژی به عنوان
«علم آرا و عقاید» و به عنوان «نظام توجیهگر» تفکیک قائل شد .در این نوشتار
نیز هدف از کاربرد واژه ایدئولوژی علم آرا و عقاید نیست و بلکه این نوشتار
ایدئولوژی را به مانند مانهایم ،شامل آن دسته از عقایدی میداند که به منظور
حفظ وضع موجود ،شالودهای را برای عمل سیاسی فراهم میکنند و افزون بر
هدف نهایی پایبندی به حفظ وضع موجود ،الگویی متصلب و غیرمنعطف را برای
داشتن یک آینده مطلوب ارائه میدهند و همه وقایع را در وحدتی روشنگر با
یکدیگر همسو و مفصلبندی میکند .به نظر میرسد از بهترین فواید این تعریف،
ایجاد تمایز میان تفکر «توصیفی» و تفکر «هنجاری» از سویی و همچنین
مشخص کردن این نکته باشد که هدف ایدئولوژی ایجاد تلفیق میان فهم و تعهد
و تفکر و عمل است .ضمن اینکه این تعریف مرز بین آرمان و ایدئولوژی را نیز تا
حدودی ترسیم میکند .در مجموع ،ایدئولوژی از دیدگاه این مقاله ،همانطور که
اشاره شد ،بیشتر شامل آن دسته از عقایدی میباشد که با ایجاد یک چارچوب
فکری و زبان سیاسی ویژه در راستای خدمت به دفاع از یک نظام اجتماعی
خاص هستند و به طور وسیع بیانگر منافع گروههای مسلط یا حاکم محسوب
میشوند .بنابراین از منظر این مقاله که با رویکرد جامعهشناسی معرفت صورت
گرفته است« ،ایدئولوژیک بودن» که به تعبیر مانهایم نوعی «تحمیل
غیرمتعارف» ذهن به واقعیت است با تعاریف فوق میتواند یکی از ویژگیهای
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تلقی شود .این بحث در ادامه ،پیگیری خواهد شد.
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 )2چیستی مفهوم آرمان (یوتوپیا)
با وجود دشواری هایی که برای تبیین و تعریف ایدئولوژی گفته شده باید اذعان
کرد که تبیین مفهوم «آرمان» از تبیین مفهوم «ایدئولوژی» به مراتب پیچیدهتر
است .به تعبیر مانهایم ،آرمانها (یوتوپیاها) با وجود آنکه با نظم موجود
ناسازگاری نشان میدهند ،اما ایدئولوژی نیستند .از نظر مانهایم ذهن هنگامی
آرمانی است که با حالت واقعیتی که در این حالت ذهن در آن اهور میکند،
ناسازگار باشد .مانهایم توضیح میدهد که برای درک دقیق و مشخص این نکته
که چه چیز ایدئولوژیک و چه چیزی آرمانی است ،فرد باید لزوماً در احساسات و
انگیزههای گروههایی که برای تسلط بر واقعیت تاریخی مبارزه میکنند ،مشارکت
داشته باشد (مانهایم .)969 :1083 ،وی میافزاید ،هدف نهایی یوتوپیا پریشان
ساختن ایمان حریف است ،چرا که این باورها با هرگونه اعتقادی که خواهان
همنوایی با واقعیت موجود است مخالفت میکنند و همواره صورتی متفاوت از
هستی را به عنوان «واقعیت» به حریف عرضه میکنند (مانهایم-014 :1083 ،
.)011
نکته دیگری که در مورد مفهوم آرمان به ذهن میرسد نسبی بودن و ذهنی
بودن آن است ،چرا که هر شخصی به فراخور اندیشه خود میتواند ،آرمانیترین
اندیشه از نظر فردی دیگر را واقعی و کامالً دستیافتنی تصور کند .از این رو این
نوشتار میان مفهوم «مطلق» و «نسبی» آرمان نیز تفاوتهایی قائل است ،چرا که
در تحلیل نهایی این نوشتار به واسطه کاربست روش تحلیل منطقی قصد ندارد تا
با ساختن نوعی رابطه خودسرانه میان واقعیت و یوتوپیا ،رابطه میان این دو را به
صورت مطلق و انتزاعی نشان دهد .از آنجایی که این مقاله با رویکرد
جامعهشناسی معرفت نوشته میشود ،از این رو رابطه میان شناخت آرمان و
واقعیت نیز در آن به صورت دیالکتیکی به نمایش گذاشته میشوند و سعی شده
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است تا حد امکان میان منطق درونی آرمانخواهی با منطق بازسازی شده آن
جدایی ایجاد نشود چرا که توجه صرف به منطق درونی پژوهشگر را از توجه به
اجزای هنجارهای آن دور میکند و توجه صرف به منطق بازسازی شده نیز مانع
از دسترسی دقیق به فرایندها میشود (اسپریگنز.)09-98 :1076 ،
بر خالف واژه ایدئولوژی ،خاستگاه واژه «آرمانخواهی» چندان مشخص نیست اما
در عین حال باید افزود که این واژه به طور معمول در ادبیات سیاسی ایران،
معادل واژه «ایدهالیسم» و در برابر واژه «رئالیسم» (واقعگرایی) به کار میرود.
فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد نیز سه تعریف جداگانه از آرمانخواهی ارائه داده
است؛ فرهنگ آکسفورد در نخستین تعریف «ایدهالیسم» (اصالت ذهن) را
نحلهای میداند که متأثر از افکار کسانی مانند افالطون ،هگل و کانت به
خودآگاهی در برابر تجربهگرایی اصالت میدهند .از آنجایی که این تعریف مبتنی
بر مفاهیم فلسفی است ،برخالف برخی از شباهتهای مفهومی به مفاهیم این
پژوهش ،جزئیات و دقایق آن به هیچ وجه مورد نظر نیست .آکسفورد در تعریف
دوم خود ،کسانی را آرمانخواه میداند که در پی دست یافتن به
دستنایافتنی های اجتماعات بشری مانند عدالت ،آزادی و رفاه عمومی هستند .از
نظر نویسنده این واژهشناسی سیاسی ،آرمانخواه در این مفهوم به کسانی اطالق
میشود که در پی یافتن «ناکجاآباد» 1میباشند ،هر چند فرهنگ آکسفورد
مشخص نکرده است که این دسته از افراد برای رسیدن به آرمان خود چگونه
عمل میکنند ،اما این تعریف میتواند با اندکی تسامح با مفهوم آرمانخواهی در
این نوشتار تطابق داشته باشد .در تعریف سوم نیز آکسفورد ،آرمانخواهی را
ویژگی افرادی مانند «وودروویلسون» و هواداران فکری وی قرار داده است ،از نظر
نویسنده فرهنگ آکسفورد ،کسانی که پس از پایان جنگ جهانی نخست
1. Utopia

181

آرمان و رسالت

کوشیدند با ایجاد سازمانی به نام «جامعه ملل» و اصولی مانند امنیت جمعی،
صلح را در جهان نهادینه کنند ،آرمانخواه محسوب میشوند ( Mclean, 1998:

 .)233اما جدا از این تعاریف افراد مختلف نیز بنا به شرایط هر یک تعاریف
خاصی را از آرمانخواهی ارائه دادهاند .این امر به گونهای است که آرمانخواهی را
در هر نوع گفتمانی میتوان پیگیری کرد.
«کار» نیز که یک نویسنده آمریکایی است در کتاب خود تحت عنوان «بحران
بیست ساله» ،آرمانخواهی را حالتی میداند که طی آن عنصر آرزو ،خواست و
هدف به مراتب مهمتر از تمایل به تحلیل «واقعیتها» 1میباشد .وی
آرمانخواهی را مرحله ابتدایی سیاست توصیف میکند و توضیح میدهد که
هرچند طرحهای آرمانخواهانه برای پیشبرد اهداف هیچگاه کافی نیستند اما به
علت سادگی و کمال دارای جذابیت هستند (.)Carr, 1964
«فرهنگ خاص علوم سیاسی» نیز آرمانخواهی را رویکردی هنجاری به سیاست
و قدرت میداند که به اشخاص توصیه میکند ،رفتار و عمل خود را بر اساس
دانش ،خرد ،عطوفت و خویشتنداری تنظیم کنند .از نظر نویسنده این فرهنگ
اصطالحات سیاسی ،صلحگرایان ،فدرالیستهای جهانی ،انسانگرایان،
قانونگرایان ،اخالقگرایان و مؤمنان به مذاهب مختلف را به صورت کلی میتوان
در شمار آرمانخواهان محسوب کرد (علیزاده .)146-141 :1077 ،البته هر چه
همه این تعاریف به نوعی در برگیرنده مفهوم آرمانخواهی هستند ،اما توضیح
این مطلب بار دیگر ضروری است که تاکنون همه نظریههایی که مطرح شدهاند،
بر اساس نگاه و تجربه غرب به جهان بوده است و اکثر این نظریهها ،مبین
الگوهای رفتاری و کیفیت بازیگران غربی میباشند .این مسئله به گونهای است
که موجب میشود تا تصویر دقیقی از ویژگیهای ساختاری ایران در نتیجه
1. Facts
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کاربست تجربیات غربی ،ارائه نشود .با این وجود این نوشتار برای تبیین تئوریک
پراکسیس آرمانخواهی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،از تلفیق رویکردها و
تعاریف کارل مانهایم درباره یوتوپیاگرایی با برخی از اصول مطرح در روش
سازندهگرایی بهره جسته است .از نظر این مقاله همه انقالبها به آرمانخواهی
گرایش دارند و پیروزی یک انقالب این احساس را در پیروان آن به وجود
میآورد که میتوانند «آرمانشهر» را نه بهعنوان یک طرحواره خیالی بلکه به
عنوان یک برنامه دستیافتنی و تحققپذیر ایجاد نمایند .به طور کلی میتوان
چنین متصور شد که افراد انقالبی در ابتدای انقالب به طور معمول آنچه را که
میگویند نه وعده های توخالی برای جلب توجه دیگران بلکه عیناً نیات قلبی آنان
است ،هر چند که شاید با گذشت زمان این وعدهها ،دروغهایی عامدانه جلوهگر
شوند .همانطور که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد ،این نوشتار پراکسیس
«آرمانخواهی» را با استفاده از مفاهیمی که مانهایم در اینباره ارائه نموده در
مجموع به صورت ذیل تعریف کرده است:
آرمانخواهی یعنی بیاعتبار دانستن ساختارهای فکری ،گفتمانی و به ویژه
ساخت قدرت که به واسطه داشتن تعاریف و جهانبینیهای شناختی مغایر با
شرایط موجود حاصل میشود .دامنه آرمانخواهی را میتوان از مخالفت قاطع
نظری با وضع موجود تا تالش عملی برای برهم زدن آن متغیر دانست .این
پژوهش واژه آرمانخواهی را با تسامح در بیشتر موارد معادل واژه «یوتوپیا» در
اندیشه مانهایم به کار برده است و علت به کار نبردن نفس واژه «یوتوپینیسم»
در این پژوهش ،بار معنایی خاص آن در بخشهایی از اندیشه مانهایم ،مرسوم
نبودن استفاده از این واژه در تحلیل شرایط ایران و همچنین نزدیکی زیاد
یوتوپیاگرایی به واژه «خیالاندیشی» در ادبیات سیاسی ایران بوده است .بر اساس
آنچه که درباره مفهوم ایدئولوژی و آرمان گفته شد ،از منظر این نوشتار الگوی
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اسالمی ایرانی پیشرفت (با تسامح) به علت شباهت به مفهوم کلی یوتوپیاگرایی
در اندیشه مانهایم و از آنجایی که در پی انداختن طرحی نو در جهان بوده است،
الگویی با ویژگیهای آرمانخواه محسوب میشود .این موضوع در بحث
نسبتسنجی بین آرمان و ایدئولوژی بیشتر توضیح داده خواهد شد.
 )4نسبتسنجی مفهوم آرمان با ایدئولوژی
بر اساس آنچه که از ایدئولوژی و آنچه که از آرمان گفته شد ،حال میتوان هر
چند به دشواری ،حدود و ثغور مفهوم آرمان با مفهوم ایدئولوژی را مشخص کرد.
البته این نوشتار این نکته مهم روشی را از ذهن دور نداشته است که نسبت
آرمان و ایدئولوژی بر اساس اصول علم منطق ،دارای حالت «عموم و خصوص من
وجه» است و از اسناد آن به یکدیگر چهار قضیه میتواند حاصل شود؛ بر این
اساس در این بخش نسبتسنجی میان ایدئولوژی و آرمان با توجه به قضایایی که
به ویژه حاکی از اختالف میان دو مفهوم هستند ،مطرح میشود و به جای تمرکز
روی بررسی شباهتهای ایدئولوژی و آرمان ،بیشتر تفاوتهای آن دو در معرض
نمایش گذاشته خواهد شد .نکته دیگری که در نسبت میان این دو مفهوم شاید
مشکلساز به نظر برسد پاسخ به این انتقاد است که میان آرمان و ایدئولوژی که
اولی مفهومی به نسبت کهن و دومی مفهومی جدیدتر و متأخرتر است ،چگونه
میتوان نسبتسنجی کرد؛ برای پاسخ به این پرسش به نظر میرسد دست کم از
دو منظر میتوان به نکاتی اشاره کرد :نخست آنکه نسبتسنجی میان مفاهیم
متعلق به حوزههای متفاوت اندیشه سیاسی فینفسه کاری ناشدنی نیست و این
نسبتسنجی میتواند به مراتب بهتر از تفکیکهای جزمی و نامنعطف میان
حوزهها ،ارفیت و یا دغدغههای موجود را نشان دهد و دوم آنکه در جوامعی
مانند ایران که درگیر هر دو قلمرو کالسیک در قالب سنت و مدرن است،
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تحوالت مفهومی این چنین را در چارچوبهای نسبتسنجی ،بهتر میتوان به
نظاره نشست.
برای بررسی نسبت آرمان و ایدئولوژی ،زمینه و حوزههایی که قرار است مقایسه
در آن صورت بگیرد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است ،چرا که بدون شک هر
دو واژه میتوانند بسته به محل کاربرد خود ،معانی متفاوتی را از هم به نمایش
بگذارند .بر اساس آنچه که درباره ایدئولوژی و آرمان گفته شد ،به نظر میرسد
در نسبتسنجی این دو مفهوم نکتهای که جلب توجه میکند ،آسانگیری و
تساهل بیشتر آرمان در مقایسه با ایدئولوژی است .در اینباره توجه به آثار افرادی
مانند «جان پالمناتز» 1جالب به نظر میرسد .پالمناتز ،که یک فیلسوف سیاسی
است ،تصریح میکند ،ایدئولوژیها در دو سطح پیچیده و ابتدایی ،عمل میکنند
(کسلز .)99 :1083 ،به تعبیر وی ،در سطح نخست انسان با یک جهانبینی
روشن یا «ایدئولوژی تام» 9روبهرو میشود و طراحان آن ایدئولوژی نیز قانون
تغییرناپذیری از تاریخ را به وضوح بیان میکنند و با بایدها و نبایدهای خود،
آیندهای مقدر را در معرض تماشا میگذارند .پالمناتز در عین حال تأکید میکند
در سطح دوم ما با اندیشههایی مواجه میشویم ،که نشانه ارزشهای «آشکار»
کل جامعه هستند و همانطور که از تعریف آنان میتوان دریافت ،فاقد
خصوصیات ایدئولوژیهای تام و به ویژه قدرت ساختاری آنان میباشند .پالمناتز
همچنین یادآور میشود که دسته دوم ،به اندازه ایدئولوژیها دقیق نیستند و به
وسیله روانشناسی رفتاری کشف میشوند (کسلز .)4 :1083 ،بدین ترتیب یکی
از عرصههای تباین بین ایدئولوژی و آرمان را میتوان در عدم التزام آرمانها به
«روش»ها در شرایط «پایبندی» و «تعهد» به ارزشهای آشکار جامعه ارزیابی
1. John Plamenatz
2. Total Ideology
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کرد .کارل مانهایم نیز در تبیین و نسبتسنجی دو مفهوم ایدئولوژی و آرمان ،بر
«جزمگرایی» بیشتر ایدئولوژی نسبت به آرمان تأکید میکند .مانهایم در آن
بخش از کتاب خود که به بررسی مفهوم آرمانشهر در عصر معاصر میپردازد،
حتی در قسمتی ،ایدئولوژیها و آرمانها را به علت وجود همین جزمگرایی ،دو
مفهوم متضاد با هم معرفی میکند (مانهایم .)001 :1083 ،البته مانهایم،
آرمانخواهان (یوتوپیاگرایان) را هم نیز گروهی یکپارچه تصور نمیکند ،به تعبیر
مانهایم ،گروهی از آرمانخواهان به شکاکیگری گرایش پیدا میکنند و بر اساس
آن به نابود ساختن عناصر ایدئولوژیک همت میگمارند .مانهایم ادامه میدهد که
گروه دیگر این افراد نیز به گذشته پناه میبرند و میکوشند که با یافتن عصر یا
جامعه ای در گذشته و بازسازی رمانتیک آن رنگی از معنویت را به زمان حال
ببخشند .وی تصریح میکند زنده کردن احساس ،نمادها و اسطورههای دینی در
واقع شیوههایی است که این نوع از آرمانخواهان آن را بر میگزینند .نویسنده
کتاب «ایدئولوژی و یوتوپیا» ،گروه دیگری از آرمانخواهان را کسانی میداند که
آگاهانه از دخالت مستقیم در فرایند تاریخی دست میکشند و خود را وارد
جنبشهای سیاسی تندرو نمیکنند؛ این قبیل آرمانخواهان به تعبیر مانهایم
نقشآفرینان فرایند بزرگ تاریخی سرخوردگی هستند و سعی میکنند تا جهان
را از معانی که برای آن ساخته شده است ،تهیسازی کنند (مانهایم:1083 ،
 .)009-091بدیهی است می توان برای هر گونه از این انواع آرمانخواهیها با
انواع ایدئولوژی ها نسبت خاصی را قائل شد ،اما با وجود تعاریفی که پیشتر از
مفاهیم ایدئولوژی و آرمان صورت گرفت ،این پژوهش نسبت میان آرمان و
ایدئولوژی را به صورت ذیل ترسیم کرده است:
 -1آرمان نسبت به ایدئولوژی مفهومی «انتزاعی»تر است و یا بهعبارت دیگر
ایدئولوژی نزدیکی بیشتری با «عمل» دارد.
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 -9آرمانها بر خالف ایدئولوژیها لزوماً ویژه یک طبقه خاص نمیباشد.
 -0آرمانها نسبت به ایدئولوژیها کمتر دارای برنامهریزی و باید و
نبایدهای خاص هستند.
 -4آرمانها تمایل به حقیقتگرایی دارند اما ایدئولوژیها خود یک «رژیم
حقیقت» محسوب میشوند و همواره با قدرت پیوند دارند.
 -1آرمانها معموالً تساهل را میپذیرند اما ایدئولوژیها معموالً تمایل به
سرکوبگری و جزماندیشی دارند.
 -6آرمانها بیشتر جهانشمول و غایتگرا هستند در حالی که ایدئولوژیها
بیشتر به تقلیلگرایی و انقیادگرایی ،تمایل دارند.
 -7آرمان ها بیشتر در پی نفی و تغییر وضع موجود برای پیشرفت هستند
در حالی که ایدئولوژیها سعی میکنند تا کاستیهای وضع موجود را در نیل به
اهداف به نحوی موجه جلوه دهند.
لزوم نسبت سنجی بین دو مفهوم آرمان و ایدئولوژی در مقاله حاضر به این علت
بوده است تا بر این نکته تأکید کند که سیاستگذاری پیشرفت ،بیش از آنکه
ایدئولوژیک باشد ،پراکسیسی آرمانخواه محسوب میشود و به کارگیری واژه
«ایدئولوژیک» برای توصیف آن از منظر نظری و عملی اثربخش به نظر نمیرسد؛
با توجه به پیشینه نظری که ارائه شد مقاله در بخش بعدی مبانی معرفتی و
ویژگیهای آرمانخواهی را در ایران مورد بررسی قرار میدهد.
 )1مبانی معرفتی پراکسیس آرمانخواهی در ایران
عوامل اصلی سازنده گفتمان حاکم بر سیاستگذاری پیشرفت ایران را میتوان
متشکل از تلفیق دو عنصر هویتساز درونی دانست که مجموع این دو عامل بر
اساس شرایط گوناگون زمانی و مکانی همواره به ساخت گفتمانی سیاستگذاری
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پیشرفت مبادرت میکنند .به بیان بهتر ،فهم سیاستگذاری پیشرفت ایران از
منظر گفتمانی مبین این نکته است که دو عامل گفتمانساز و هویتساز یعنی
«جهانبینی ایرانی» و «اسالم شیعی» به عنوان عناصر داخلی به همراه یک
عنصر مداخلهگر خارجی یعنی «هنجارهای بینالمللی» نقش اساسی را در
صورتبندی گفتمان سیاستگذاری پیشرفت ایران ایفا میکنند .هر چند شدت و
میزان مداخلهی عناصر مذکور در زمانهای مختلف متفاوت است و چندان از
منطق خاصی پیروی نمیکند اما به نظر میرسد چگونگی ترکیب این عوامل از
سویی بیانگر کیفیت سیاستگذاری و از سوی دیگر مبین تحوالت احتمالی آینده
آن باشد .در ذیل هر یک از این دو عنصر هویتساز درونی مورد بررسی قرار
خواهد گرفت:
 )5-1فرهنگ سیاسی ایرانی

فرهنگ سیاسی را بهعنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی میتوان مشتمل بر
مجموعهای از نگرشها و جهتگیریهای یک ملت نسبت به نخبگان و قدرت
سیاسی دانست .در این ارتباط «گابریل آلموند» ،1فرهنگ سیاسی را «تمایالتی
خاص به رفتار سیاسی ویژه» تلقی میکند (چیلکوت« .)041 :1077 ،لوسین
پای» 9نیز معتقد است که فرهنگ سیاسی نوعی قلمرو ذهنی نظم یافته برای
سیاست ارائه میکند که به مراتب فراتر از یک نظام سیاسی محسوب میشود
(چیلکوت .)047 :1077 ،هر چند ایران سرزمین کهنسالی است که در طول
تاریخ تجارب و تعامالت بسیاری را به خود دیده است و اگرچه مشکل میتوان
بحثی موردی را با شاخصها و موازین یکسان بدون تحول و تطور در آن پی
گرفت ،اما با این وجود به نظر میرسد باز هم برخی از گفتمانهای سیاسی،
1. Gabriel Almond
2. Lucian Pye
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اعتقادی در فرهنگ سیاسی ایران به وضوح قابل تشخیص باشد .انطباق میان
جهانبینی خیمهای و کیهان شناختی ،تمرکز روی شخص فرمانروا و تقسیم
جهان به اهریمن و اهورا یا زشتی و نیکی از جمله پارادایمهای عمومی و مقبول
در فرهنگ سیاسی ایران و بهویژه پیش از اسالم بوده است .یکی از منابع قابل
تعمق برای فهم فرهنگ سیاسی ایرانی بررسی اندرزنامهها ،متون مقدس و
کتیبه های به جای مانده از دوران ایران باستان باشد؛ متونی که از سویی با
رهیافت آرمان به مدخل سیاست وارد شدهاند و ذهن را متمایل به نیل برای
رسیدن به کمال مطلوب می کنند و از سوی دیگر اقتدار سیاسی را برخاسته از
نور مینوی و تفضالت خاص الهی بر میشمارند .هر چند تحلیل محتوای متون
ایران باستان و پیش از اسالم خود مستلزم نوشتن چندین رساله است اما آنچه
که به صورت اختصار میتوان از این نوشتهها دریافت ،این است که روح مشترک
بیشتر آنان امتزاج دین و سیاست در قالب نظریات «قطب -شهریاری» و
«فرهایزدی» و همچنین توجه به لزوم تحقق بایدها و هنجارها میباشد (نک:
مجتبایی .)1019 ،با نگاهی به این متون میتوان فهمید که وجه مرسوم در
بیشتر کتیبهها و متون مقدس گفتمان ایرانی اشاره به نکاتی است که تحقق آن
از سویی به سادگی امکانپذیر نیست و از سوی دیگر نیز نیازمند ضمانتهایی
بسیاری هستند .در این متون توجه به صفاتی مانند عدالتخواهی ،توجه به زیر
دستان ،رعایت اصول دینی و یا نیکاندیشی ،نیکگفتاری ،نیککرداری و
بسیاری دیگر از فضایل روحانی و معنوی توصیه میشود که در تحلیل نهایی
همواره میتوان مشاهده کرد که این آرمانها در واقعیات به نحو چشمگیری
کمتر به منصه اهور رسیدهاند .به طور کلی به نظر میرسد آرمانخواهی و
کمالطلب بودن ایرانیان بدون علت نیستند ،چرا که بیشتر این آرمانها از
نگرشی بر میخیزند که نظم آسمانی را به نظم زمینی پیوند میدهد و با تعابیر
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خاص از اهریمن و اهورا ،موجب ایجاد تقدس برای کسانی است که به عنوان
نجات دهندگان زمین از الم مطرح میشوند (رجایی .)89-88 :1071 ،یادآوری
این نکته در اینجا ضروری است که مطالب مذکور بدان معنا نیست که
آرمانخواهی را فقط باید منحصر ایرانیان دانست .آرمانشهرها حتی اندیشهای
غالب تا زمان عصر نوزایی در اروپا نیز محسوب میشوند؛ باورهای آرمانی در
فرهنگ سیاسی ایران نیز همواره مبنای عمل قرار گرفتهاند و برای تحقق عینی
آنها تأمل و تالش فراوانی صورت پذیرفته است (اصیل.)146-141 :1071 ،
 )9-1اسالم شیعی

برای فهم سیاستگذاری در جمهوری اسالمی ایران به نظر میرسد توجه به
نقش گفتمانساز مؤلفههای شیعی و اسالمی اجتنابناپذیر باشد ،چرا که در
تحلیل نهایی یکی از دالیل مهم پیروزی انقالب اسالمی را میتوان حاصل نگرش
آرمانی آموزههای شیعی در انقالب ایران دانست .بسیاری از مردم مسلمان ایران
نیز به هنگام وقوع انقالب ،با تطبیق آیات مختلف قرآن با وضع خود 1معتقد
بودند که این انقالب متمایز با همه انقالبهای پیشین دنیا است و انقالب
اسالمی ایران با توجه به جلوههای شیعی آن و به ویژه با خوانشهایی که افرادی
نظیر دکتر شریعتی از تشیع ارائه میدادند در حقیقت ،میدان بسیار وسیعی است
که خداوند برای آزمایش ملت ایران فراهم آورده است .در این میان همچنین
گاهی به آیات و روایاتی استناد میشد که به باور برخی به صورت اخص در وصف
«ایرانیان» وجود داشت و انقالب ایران را موجه و از قبل پیشبینی شده نشان

 .1برای آشنایی با برخی از این آیات ،نک به سورههای آلعمران آیات  178 ،163 ،149 ،141 ،143و
 ،179سوره محمد آیه  ،7سوره یونس آیه  ،130سوره رعد آیه  ،11سوره قصص آیات  1و  ،6سوره جن
 ،16سوره کهف آیه  914و ...
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میداد .1پیروزی انقالب اسالمی همچنین این احساس را در بین بسیاری از
ایرانیان ایجاد کرده بود که این انقالب ،فرصتی نوین را برای ایجاد «ناکجاآباد»
فراهم کرده و اینک زمان آن فرارسیده است تا آرمانهای گذشته با احساس و
شدت بیشتری مطرح و پیگیری شوند (فوکو.)08 :1077 ،
بر مبنای آنچه گفته شد ،از مهمترین عناصر در نظام انگیزشی آرمان ایرانیان
آموزه های شیعی و به طور مشخص ،اعتقاد به موعود و منجی است که جهان
مادی را از الم و فساد ،نجات و افکار بشری را تحت تأثیر قرار خواهد داد .فلسفه
انتظار در اندیشه شیعی و منتظر ماندن برای اهور یک منجی که میتواند همه
دردها را تسکین و به بیعدالتیها خاتمه دهد ،از عواملی محسوب میشود که
فرهنگ سیاسی ایران را در عمل به سمت و سوی مقاومت در برابر الم سوق
میدهد و بروز و تأثیر آن را در زندگی شیعیان برای دفع جلوههای فساد و عدم
شفافیت جلوهگر میسازد .به تعبیر حمید عنایت ویژگیهایی نظیر باطنیگری
اسالمی ،حسگرایی و عاطفهگرایی و اعتقاد به عصمت و حقیقت مطلق (عنایت،
 41:1079و  ،)48در نهایت پیام اصلی خود را به گونهای اعالم میکند که گویی
این امر به معنای تعهد از دل و جان برای دستیابی به اهداف واالی اجتماعی و
سیاسی است .این ویژگی در فرهنگ سیاسی شیعی هر چند نوعی آرمانگرایی
محسوب می شود اما وجود این ویژگی در فرهنگ سیاسی تشیع موجب میشود
آرمانخواهی موجود نه یک طرح خیالی ،بلکه یک برنامه دست یافتنی و
تحققپذیر برای تحقق اهداف الهی و انسانی تصور شود (رجایی.)974 :1076 ،
در این راستا فرهنگ سیاسی شیعه با بهرهگیری از آموزههای آرمانی در گفتمان
 .9برای مثال در کتاب بحاراالنوار از امام علی (ع) نقل است :مردی از اهل «قم» مردم را سوی حق دعوت
میکند ,اطراف او قومی گرد میآیند که از آهن هستند ،طوفانها دلهای آنان را آشفته نمیکند ،از
جنگ خسته نمیشوند و هیچ گاه نمی ترسند و همواره به خداوند توکل دارند و عاقبت نیز با پرهیزگاران
است (بحار االنوار ،ج  ،17ص .)916
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اسالمی و با تمسک به «انسان کامل» که در گفتمان اسالمی و شیعی از جایگاه
برجستهای برخوردار است از سویی میتواند معیارهایی منحصر به فرد را برای
انتقاد از گفتمانهای اقتدارگرا ،فاسد ،ناالیق و نامشروع به دست آورد و از سوی
دیگر با بهرهگیری از آموزههای دیگر در فرهنگ سیاسی شیعی نظیر ایثار ،جهاد
و شهادت ،برنامههایی جدی را برای حمله و انتقاد از گفتمانهای رقیب تدارک
ببیند و ایرانیان را ضمن تقبیح حکمرانی بد و حکومتهای فاسد به تالش برای
زمینهسازی حکمرانی خوب و ایجاد حکومتهای الیق فراخواند .در این فرایند
گرچه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است ،لکن او به انسان ،آزادی
توأم با مسئولیت بخشیده است و بر سرنوشت خویش حاکم گردانیده است .در
این روند سیاسی ،هیچ کس نمیتواند این حق حاکمیت را که خدا بر انسان
ارزانی داشته است ،از فرد و جامعه انسانی سلب کند و یا در خدمت فرد یا گروه
خاص و یا در جهت مقاصد غیرالهی و غیرانسانی قرار دهد .از سوی دیگر احساس
مسئولیت در کلیهی امور مربوط به سیاست ،حکومت و جریانات اجتماعی نیز بر
یکایک مؤمنان واجب شرعی است و به عبارت بهتر مشارکت در مسائل سیاسی و
اجتماعی در راستای تکالیف شرعی و پایبندی به دستورات دینی است .مطابق
آنچه گفته شد مالحظه می شود نوع نگرش و نحوه مواجهه شیعیان با قدرت
سیاسی تحت تأثیر مبادی نظری ،عقاید ،باورها و سنتهای آرمانخواه شیعه در
متن تاریخ و حیات جمعی شیعیان شکل گرفته و تعیین کننده الگوهای کنش و
رفتار سیاسی آنان بوده و خواهد بود .البته نکته دیگری که توجه به آن ضروری
به نظر میرسد این است که آرمانهای شیعی مانند هر اندیشهای ،فاقد انسجام و
یکپارچگی تاریخی است و شیعیان در طول تاریخ همواره به یک شیوه با مسائل
برخورد نکردهاند .اگرچه تاریخ شیعه در مسیر سیر و تکامل خود بدون تردید
تحوالت متفاوتی را پشت سر گذاشته و دورههایی را تجربه کرده است که از
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تحریم و تشکیک سیاستورزی و قدرت تا تجویز و تأسیس حکومت متفاوت بوده
است .اما با این وجود باز هم به نظر میرسد روح مشترک و گفتمان غالب شیعه
در طول تاریخ الزاماتی مشترک را تحمیل کرده باشد که نمیتوان آنها را نادیده
گرفت .افزون بر موارد یاد شده رواج گرایشهای عرفانی منبعث از آرمانهای
شیعی که دنیا را فینفسه فانی تلقی میکند و تلفیق آن با اندیشههای ایرانی را
میتوان از دیگر مواردی برشمرد که منجر به روحیه آرمانخواهی در گفتمان
ایرانیان شده و زندگی را جهاد در راه دستیابی به حقیقت معرفی کرده است .در
مجموع به نظر میرسد ،نگرشهای ناشی از تفکر اسالمی و شیعی در ایران ،که
در بیشتر موارد با تأمالت عرفانی همراه بوده است ،همواره ذهن پیروان را در امور
سیاسی متوجه «خیر» و «حکمرانی خوب» یا به تعبیر امام خمینی «سیاست
سالم» میکند ،1چرا که در این نگرش سیاست به مثابه اداره همگون شهر و
مدینه نگریسته میشود و از معنای رایج و ناقص آنکه به تخصیص آمرانه منابع
محدود دنیایی و به تبع آن قدرت توجه دارد ،به شدت فاصله گرفته میشود
(رجایی .)911 :1076 ،چنین باوری ناگزیر به علت آنکه ذهن را متوجه کمال
مطلوب میکند ،در مجموع به عاملی برای بازتولید آرمانخواهی در جامعهایرانی
بدیل میشود .از این منظر بررسی سیاستگذاری در جمهوری اسالمی ایران به
خوبی نشان میدهد که چنین پیشزمینههای ذهنی و داشتن چنین تعاریفی از
سیاست و عملکرد بر اساس برخی الزامات ناشی از فرهنگ و باورهای دینی،
چگونه میتواند نگرش و کانون تمرکز سیاستگذاران را در عرصه پیشرفت ایران
به سمت و سوی تحقق «بایدها» سوق دهد.
 .1برای مثال به این جمله امام خمینی در وصیتنامه ایشان بنگرید ...« :آنچه که مردود است سلطه
جویی و انگیزههای منحرف دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل میکنند  ...سیاست سالم که
درحکومت انبیا بوده است از امور الزمه است» (امام خمینی.)44 :1077
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 )6آرمانگرایی ایرانی -اسالمی
مطابق آنچه گفته شد منظومه گفتمانی انقالب اسالمی نیز به مانند هر گفتمانی
واجد آرمانهایی است که درصدد تحقق و گسترش ارزشهای مربوط به آن
است .در این راستا مروری اجمالی بر برخی از آیات قرانی به عنوان «دال برتر»

1

در گفتمان انقالب اسالمی ایران نشاندهندهی این نکته است که این گفتمان
تحقق آرمانهایی جهانشمول نظیر پیروزی نهایی حق بر باطل ،پیروزی نهایی
مستضعفان بر مستکبران ،برتری نهایی مسلمانان بر غیرمسلمانان و  9...را که
تحت تأثیر اراده تشریعی خداوند و امدادهای غیبی وی محقق خواهند شد ،به
عنوان آرمانهای ایرانی اسالمی معرفی میکند .از سوی دیگر مروری بر نص
قرآن به روشنی معلوم میسازد ،دین اسالم فراگیر و برای همه بشریت است ،که
بررسی این مقوله به لحاظ گفتمانی از تأکید بر آرمانی جهانشمول حکایت
می کند .در همین حال ،اعتقاد به موعود و منجی که جهان مادی را از الم و
فساد نجات خواهد داد ،از دیگر آرمانهای گفتمان انقالب اسالمی محسوب
میشود که الزامات عملی را برای فرد مسلمان به همراه خواهد داشت .آنچنان
که «پیشنویس سند آرمانها» مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز تصریح
میکند« :آرمانهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،مبناییترین ارزشهای
فرازمانی ،فرامکانی و جهت دهنده پیشرفت است» و تالش برای نیل به
«عقالنیت»« ،آزادی» و «قانونمداری» در کنار تحقق «عدالت»« ،تعاون» و
«توازن اجتماعی» از اهداف راهبردی آن به شمار میرود .در مجموع میتوان

1. Master Signifier

 .9نک به سورههای آلعمران آیات  ،179 ،178 ،163 ،149 ،141 ،143 ,81سوره محمد آیه  ،7سوره
یونس آیه  ،130سوره رعد آیه  ،11سوره قصص آیات  1و  ،6سوره جن  ،16سوره کهف آیه  , 914سوره
فاطر آیه  ,40سوره انبیا آیه  ,137سوره اعراف آیه  118و سوره فتح آیه .98
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گفت اگرچه آرمانگرایی در گفتمان انقالب اسالمی بنا بر ماهیت آرمان ،ماهیتی
مبهم و ناشناس دارد اما به نظر میرسد ،گفتمان انقالب اسالمی با بهرهگیری از
آموزههای آرمانی در روایتهای ایرانی -اسالمی و با تمسک به مفهوم «انسان
کامل» که در گفتمان شیعی از جایگاه برجستهای برخوردار است ،از سویی
میتواند معیارهایی منحصر به فرد را برای انتقاد از گفتمانهای اقتدارگرا ،فاسد،
ناالیق و نامشروع به دست آورد و از سوی دیگر با بهرهگیری از آموزههای دیگر
تشیع نظیر ایثار ،جهاد و تعهد ،برنامههایی جدی را برای پیشبرد اهداف پیشرفت
تدارک ببیند .به عبارت بهتر از این منظر ،میراث گفتمانی و اندیشهی آرمانگرای
ایرانی اسالمی با توصیه به نقش عوامل غیرمادی از جمله قدرت الیزال الهی
(نک :وصیتنامه امام خمینی 09 :1077 ،و )07بر پیشرفت به عنوان آموزهای
متافیزیکی که در کنار عوامل مادی حاصل ایمان و توکل مؤمنانه است تأکید
میکند .بر مبنای آنچه در مورد آرمانگرایی اسالمی و ایرانی گفته شد ،در ادامه
به نقد و تحلیل پیشنویس سند آرمانها در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
پرداخته میشود.
 )7نقد و تحلیل پیشنویس سند آرمانها
رویکردها و نگرشهای جدید در فلسفه علوم اجتماعی بیانگر این نکته مهم
هستند که فهم پدیدهها بیش از آنکه ماهیتی پوزیتویستی داشته باشند دارای
ماهیت پرسپکتیویستی هستند .ماکس وبر نیز در مقالهای تحت عنوان «عینیت
در علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی» ( )Weber, 2011: 49-113تصریح
میکند که جایگاه فهم در علوم اجتماعی به مراتب فراتر از جایگاه تجربهگرایی
است و هدف غایی علوم اجتماعی نیز باید مفهومسازی ،نقد ساختارها و تالش
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برای مفید بودن باشد .در همین حال ،از آنجایی که «نقد» اجتماعی و سیاسی
ماهیتاً هنجاری ،اخالقی و ارزشی دارد (های .)994 :1081 ،این نوشتار در ادامه
با عنایت به آنچه در مورد آرمان ،ایدئولوژی و نسبت مفهومی آن گفته شد،
مالحظات و گزارههایی هنجاری را برای بهبود پیشنویس سند پیشنهادی
آرمانها ،مطرح خواهد کرد:
 -1در تدوین سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت وجه «ایدئولوژیک» به تعابیری
که (با اندکی تسامح) مانهایم به آن اشاره میکند ،غلبه دارد و این الگو بر اساس
آنچه که درباره جامعه شناسی معرفت و مفاهیم آرمان و ایدئولوژی گفته شد،
نمی تواند که با واقعیات درونی و بیرونی اشتراک منافع حاصل کند ،بر این اساس
حتی به نظر میرسد ترکیب خاص فرهنگی ایران امکان همگرایی و همسویی
بیشتر با واقعیات درونی و بیرونی را در آینده نزدیک نیز از آن سلب کند .این
موضوع موجب شده است ،تا نحوه «نگاه به خود» و «نگاه به دیگران» در مجموع
تابع شرایطی باشد که در واژگان نهایی ،گاه در تضاد با آرمانهای اسالمی ایرانی
قرار میگیرد ،که ضروری است این نگاه اصالح شود.
 -9بر اساس شواهدی نظیر اسناد پیوست الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،به نظر
میرسد سیاستگذاری های کالن در جمهوری اسالمی ایران در چند سال آینده
نیز شاهد تداوم اشتیاق برای تعهدات ایدئولوژیک و بیاعتمادی شدید نسبت به
غرب به ویژه آمریکا باشد .با این وصف جمهوری اسالمی ایران و به تبع آن
الگوی پیشرفت ایرانی و اسالمی در شرایطی میتواند موفق عمل کند که
سیاست گذاران ،ضمن مشخص کردن دقیق اهداف خود بر طبق تواناییهای
موجود ایران عمل کنند و در واقع الگوی پیشرفت برایندی از منافع ملی و نظرات
و خواست بیشتر مردم ایران باشد .هر چند اندکی از رضایت مردم از عملکرد
جمهوری اسالمی ایران از طریق تبلیغات امکانپذیر خواهد بود ،اما به نظر
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میرسد بخش به مراتب بزرگتر دیگری از رضایت مردم به طور حتم باید از
طریق ایجاد کارآمدی و اثربخشی فراهم شود.
 -0جمهوری اسالمی ایران در شرایطی برای تحقق آرمانهای خود ذیل الگوی
اسالمی ایرانی موفق خواهد بود که در گام نخست به درستی و بر اساس
تواناییهای خود مشخص کند که چه میخواهد؟ به کجا میخواهد برود؟ و چه
نوع ترکیب و تعادلی را میخواهد ایجاد کند؟ و در گام بعدی نیز برای پیشبرد
اهداف خود داشتن پشتوانههای محکمی از الگوی توانمندیهای اقتصادی،
کارآمدی و مشروعیت سیاسی و رضایت مردم را در داخل ،سرلوحه کار قرار داده
باشد.
 -4یکی از پرسشهای اساسی در عرصه سیاستگذاری کالن در ایران توجه
دادن سیاستگذاران کشور به این موضوع است که آیا اصوالً میتوان از پدیدهای
جهان شمول و آرمانی در جهان نظیر پیشرفت ،سخن گفت و در نهایت از تبعات
آن بر کنار ماند؟ برای توضیح بیشتر این پرسش ،به نظر میرسد نخست اشاره به
این نکته ضروری باشد که یک ایده جهانشمول پیشرفت ،پدیدهای دوگانه است
و در حالی که پروژه «متفاوتسازی»

1

محسوب میشود یک پروژه

«متشابهسازی» 9نیز به حساب میآید و سرانجام موجب ایجاد نوعی تشابه
ساختاری با جهان خواهد شد ( .)Mittleman, 1997: 191-192بر این اساس ،آیا
میتوان هم از آرمانهای جهانی مانند «عقالنیت»« ،ایمان»« ،آزادی» سخن
گفت و هم از تأثیرات جهانی بر کنار ماند؟ مطابق آنچه گفته شد ،به نظر میرسد
این شیوه آرمان خواهی در نهایت ولو محدود و با احتیاط باید به سمت آغاز

1. Differentiation
2. Simulating
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هماهنگی ،همکاری و شبیهسازی با دستاوردهای مثبت بشری در جهان خارج
پیش رود.
 -1یکی دیگر از مسائلی جدی نظری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جمهوری
اسالمی ایران نحوه مواجهه ایدئولوژیک با غرب و حل و فصل موضوع غرب است
و سیاست گذاران جمهوری اسالمی ایران باید برای حل این معضل اساسی خود
سرانجام بین غرب فلسفی ،غرب اقتصادی و سیاسی ،غرب علمی وغرب
جغرافیایی تفکیک قائل شوند (سریعالقلم )114 :1079 ،و همواره نخواهند تا این
چهار پدیده بالنسبه مختلف را با وجود همه شباهتهایی که با هم دارند با
نگاهی ایدئولوژیک مورد ارزیابی قرار دهند .این نکته به ویژه از آن حیث مهم
است که با تفکیک بین مرزهای غرب فلسفی و سایر غربها موضعگیری
جمهوری اسالمی در قبال غرب با تعمق بیشتری صورت میگیرد و دست کم
جمهوری اسالمی ایران دیگر ناگزیر نخواهد بود تا امنیت خود را با طرح
تضادهای فلسفی گره بزند .از منظر دیگر نیز به نظر میرسد که این تفکیک
موجب ایجاد وحدت رویه در بین نخبگان و سیاستگذاران جمهوری اسالمی
برای شیوه پیگیری آرمانها میشود و برای آنان مشخص میسازد که مطالبات
اساسی خود را در عمل بهتر است چگونه پیگیری کنند.
 -6بر اساس نتایج این مقاله به نظر میرسد تأکید بر آرمان پیشرفت در فقدان
نهادها و ساختارهایی که بتواند موجب جلوگیری از معایب افراط در «اقناعگویی»
شود ،موجب شده است تا عنصر خرد و سعه صدر نتواند با اقناعگری در فرهنگ
سیاسی ایران به تعادل اریف و کارآ برسد و از سوی دیگر شیوه «گفتوگوی
اقناعی» نیز در فرهنگ ایران نتواند با وجود نقاط ضعف جدی خود ،در جهان
سیال و پویای امروز جایگزین دیگری را برای تعامل با دیگران پیدا کند .بر اساس
آنچه گفته شد ،بدیهی است شدت و دامنه تالقی اذهان و تعامل افکار در جهان
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امروز ،پارادایمهای گفتاری خاص خود را میطلبد و پارادایمهای منبعث از
دیدگاه و روش های تهییجی و اقناعی صرف ،مشکل بتواند وضعیت مسلط خود را
حفظ کند .در چنین وضعی به نظر میرسد ،شیوهای را که جمهوری اسالمی
برای پیشرفت برگزیده است ،بتوان مشابه پرورش گیاه و گل به سبک
گرمخانهای در شرایطی که گرمخانهای موجود نیست ،تشبیه کرد بدیهی است
چنین نگاهی در سیاستگذاری کالن پیشرفت مستلزم بازنگری خواهد بود.
 -7تأکید رهبر معظم انقالب بر شیوه فهم آرمانخواهی و مصادیق آن در تدوین
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جایگاه مهمی دارد .به طور مشخص ایشان با
تأکید بر آنکه معنای آرمانگرایی این است که باید به واقعیتها نگریست و آنها
را درست شناخت و سپس از واقعیتهای مثبت استفاده و با واقعیتهای سلبی و
منفی مقابله و مبارزه کرد؛ تأکید میکنند« :معنای آرمانگرایی این است که
همواره باید چشم به آرمانها باشد» .ایشان همچنین در ادامه ایجاد «تمدّن
اسالمی»« ،افزایش اعتماد به نفس»« ،پیشرفت علمی»« ،عدالتخواهی»،
«آزادیخواهی» و «تحقق سبک زندگی ایرانی و اسالمی» را به طور مشخص از
مصادیق آرمانهای اسالمی و ایرانی معرفی میکنند که برای دستیابی و تحقق
آن باید چارهاندیشی کرد .رهبر انقالب برای تحقق این آرمانها نیز بر این باورند
تحقق آرمانها از سویی مستلزم گفتمانسازی و از سویی دیگر نیازمند اتکا به
واقعیتها و ساختن پلکانها از واقعیات موجود است .ضمن آنکه اگر واقعیت
مزاحمی هم پیدا شد ،باید با آن مقابله و معارضه کرد تا بر آن فائق شد (بیانات
در دیدار جمعى از دانشجویان  .)1094/4/93بدین ترتیب مالحظه میشود
پیشنویس سند آرمانها میتواند با در نظر گرفتن تمامی مالحظات مذکور ،متن
منقح و کارآمدتری را ارائه دهد که از سویی فاقد مختصات ایدئولوژیک و از سوی
دیگر منطبق با ویژگیهای آرمان باشد.
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 )8جمعبندی و نتیجهگیری
هدف اصلی این مقاله تأکید بر ضرورت حیطهشناسی «پراکسیس» یا چگونگی
پیشبرد آرمان خواهی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بود .این پژوهش با
بهرهگیری از رویکرد جامعه شناسی معرفت و با مفروض گرفتن این نکته که
اساس تفکر فلسفی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران با تفکر سیاسی و فلسفی
غرب در تضاد قرا ر دارد و همچنین با در نظر داشتن این نکته که اندیشه ایرانیان
در پارهای موارد تمایل به هدفگذاری وسیع بدون توجه به الزامات است ،در پی
پاسخ به این پرسش برآمده بود که حدود و ثغور آرمانخواهی و نسبت آن با
ایدئولوژی در فرایند تدوین سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چیست؟ مقاله
حاضر برای آزمون فرضیه خود مبنی بر اینکه تحقق مطلوب الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت ،مستلزم بازتعریف و تبیین حیطه پراکسیس آرمانخواهی در
ذهن نخبگان فکری ایران است ،نخست به بررسی مفاهیم «ایدئولوژی»« ،آرمان»
و نسبتسنجی آن دو با یکدیگر از منظر جامعهشناسی معرفت پرداخت و در
ادامه با مروری بر مبانی معرفتشناسانه آرمانخواهی در فرهنگ سیاسی ایرانیان
کوشید ،تکوین روند پراکسیس آرمانخواهی را در قالب تأثیرات دو عامل داخلی
یعنی اندیشه ایرانشهری و اندیشه اسالمی شیعی بررسی کند .در مجموع ،هدف
از این مقاله تا حد امکان آشنایی دادن با برخی از چارچوبههای معرفتشناسانه و
به ااهر کم تأثیر در سیاستگذاری پیشرفت در جمهوری اسالمی ایران بود و
کوشید تا توضیح دهد تا زمانی که حساسیتهای ذهن ایرانی بیش از پراکسیس
آرمانخواهی بر پراکسیس ایدئولوژی تمرکز کرده باشد ،نمیتوان در تحقق
آرمان های موجود چندان موفق بود .سرانجام ،هدف نهایی از این پژوهش نه
توصیه به حذف ایدئولوژی بلکه توجه دادن سیاستگذاران جمهوری اسالمی به
این مهم است که برنامهریزی دقیق و فهم درست و متعادل آرمانها در یک
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کشور حتی اگر به بهای کنار گذاشتن موقت برخی از ایدئولوژیها باشد ،به
مراتب بهتر از آن است که نسل آینده ایرانی سرخورده از نامحقق شدن
ایدئولوژی پیشینیان ،همه ارزشهای اخالقی ،انسانی و معنوی آنان را کم ارزش
و دست نایافتنی تصور کند و تمامی آرمانها را به نفع پذیرش واقعیات موجود و
حاکم بر دنیای معاصر به کناری گذارند .از منظر این نوشتار و به زبان «پل
تیلیش» فیلسوف آلمانی ،بدیهی است که «آرمانها پیشبینی کننده
دستاوردهای بشر هستند و امکاناتی را ارائه میدهند که اگر آرمانشهر پیشبینی
نمیکرد از دست میرفتند؛ بیشتر چیزهایی که آرمانها پیشبینی کردهاند
تحقق یافته است  ...فرهنگی که آرمان ندارد در چنبر زمان حال گرفتار خواهد
ماند و زمان حال برای چنین فرهنگی به سرعت اختناقآور خواهد شد».
منابع
 )1اسپریگنز ،توماس ،)1076( ،فهم نظریههای سیاسی ،ترجمه فرهنگ رجایی،
تهران :انتشارات آگاه.
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جامعۀ مطلوب قرآنی (بررسی آراء استاد محمدرضا حکیمی
دربارۀ سرشت و مختصات مدنیت قرآنی)
عبدالوهاب فراتی

5

9

چکیده
این مقاله بدون اینکه قصدی بر تحلیل جریان فکری مکتب تفکیک داشته باشد
و بخواهد سامانة فکری و نیز تطور آن مکتب را در ادوار تاریخیاش بحث کند،
تنها میکوشد جامعة ایدهآل قرآنی را از منظر استاد محمدرضا حکیمی که یکی
از متفکرین دوره دوم از حیات مکتب تفکیک 0به شمار میآید را مورد بازخوانی
قرار دهد .دلیل انتخاب استاد حکیمی نیز به دو مسئلة مهم باز میگردد؛ نخست
آنکه حکیمی برخالف سایر دانشمندان مکتب تفکیک که به «نسبت دین و
مدرنیته» و نیز «مسئلة انحطاط» توجهی ندارند ،عالقهمندی وافری به مهمترین
موضوع تاریخ معاصر ایران یعنی «انحطاط مسلمین» دارد و بسیاری از مکتوبات
خود را معطوف به رفع آن نگاشته است .دوم آنکه ،حکیمی «جامعة کنونی» ما را
دینی نمیداند و وضعیت موجود را انحراف از آرمانهای انقالب اسالمی میانگارد.
به همین دلیل گفتههای او دربارۀ جامعة مطلوب قرآنی ،هم نقد حال است و هم
افقی به سوی آینده .حکیمی بر حسب رویه دینپژوهی مکتب تفکیک ،بر فهم
خاصی از علم وحیانی و معارف آسمانی و تربیت و سیاست قرآنی و حدیثی اصرار
میورزد و به همین اعتبار او بر خالف دیگران که از عقل ابزاری استفاده
میکنند ،از عقول دفائنی و دست نخورده بهره میبرد که اعماق عقل است.
 . 1ارائه شده در چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 03 ،و  01اردیبهشتماه ،1094
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
 .9عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 . 0متفکر دوره اول مکتب تفکیک ،مرحوم میزرای اصفهانی و شاگردش مرحوم شیخ محمدود حلبدی
موسس انجمن حجتیه ،متفکر دوره دوم مکتب تفکیک ،آقا مجتبی قزوینی و میرزا جواد آقدا تهراندی
است که توسط استاد حکیمی معرفی شد ،متفکر دوره سوم نیز آیتاهلل سیدان است.
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خالص ماندن شناختهای قرآنی و حدیثی از تأویل و مزج با افکار و نحلههای
فکری بشر ،ویژگی دیگر تفکر حکیمی است که بر جامعة مطلوب پیشنهادیاش
تأثیر بسزایی نهاده است.
کلیدواژهها :مدنیت قرآنی ،فهم بیدارکننده ،تکاثر ،فقر ،عدالت و شریعت
 )5مقدمه
استاد حکیمی از زمره عالمانی است که بنای جامعه مطلوب قرآنی را وابسته
به درک درست دین از یک سو و نیز تشخیص مفهوم کانونی آن یعنی عدالت
و تقدم آن بر شریعت از سوی دیگر میداند .هر دو سویه تفکر ایشان نقدی
بر تجربه دینشناسی اخیر معاصرین وی و نیز اهتمام به مفاهیمی دیگر در
اقامه جامعه دینی در سالهای پس از انقالب اسالمی است .اینکه چگونه او
میخواهد از مسیر چنین تالشی به ترسیم مختصات جامعه مطلوب دینی
بپردازد؟ سؤال مهمی است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت .پیش از
ایشان نیز کسانی همانند آیتاهلل طالقانی ،اسداهلل خرقانی ،آیتاهلل سید
ابوالفضل زنجانی ،شریعت سنگلجی و در دوره اخیر نیز آیتاهلل صادقی
تهرانی ،در نقد جامعه شرعی /روایتمحور ،کوشیدند تا جامعهای بر محوریت
قرآن تبیین کنند که عناصر قرآن در آن برجستگی خاصی داشته باشد .آنان
بیش از هر چیز بر موضوعاتی از قبیل شوری /مساوات /دمکراسی /عقالنیت
تأکید میورزیدند و قوام جامعه قرآنی را در اهمیت دادن به این مفاهیم
میدانستند اما هیچ کدام از آنان به اندازه استاد حکیمی بر مفهوم کانونی
عدالت در بنای مدنیت قرآنی تأکید نکرده است .از این رو ،آنچه در
گفتگوهای استاد حکیمی اهمیت دارد اولویت یافتن عنصر عدالت بر شریعت
در شکلدهی جامعه مطلوب دینی است که از جامعه توضیح المسایلی و یا
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شرعی فاصله میگیرد و به نوعی جامعه کنونی ما را به نقد میکشاند .از نظر
او عدالت پایه و بنیان شریعت است و تا عدالت برپا نشود اساساً نه کسی نماز
میخواند و نه کسی روزه میگیرد .این نشان میدهد که شریعت در بنای
جامعه دینی وجودی متأخر دارد و عدالت بر هستی آن مقدم است.
 )9حکیمی 5و فهم درست دین
محمدرضا حکیمی ،عالمی است که «اجرای عدالت و توزیع عادالنه ثروت» را
برجستهترین ویژگی جامعه قرآنی میداند .حکیمی پس از سالها مطالعه و
پژوهش و تأمّل در آیات و روایات ،بدین نتیجه رسید که ما در ترسیم خطوط
زندگی به هیچ مکتب و دانشی مثل فلسفه و عرفان نیاز نداریم و همه آنچه را
مطالبه میکنیم از ثقلین یعنی قرآن و اهلبیت (ع) به دست میآوریم .قرآن
 .1حکیمی که بخش عمده عمر خویش را مصروف تبیین همین ایده و آرمدان نمدوده اسدت ،در چهداردهم
فروردینماه  1014ش در شهر مشهد مقدس در خانوادهای متدین و نسبتاً مرفه بده دنیدا آمدد .وی در سدال
 1096به منظور تحصیل علوم دینی به مدرسه نواب مشهد مقدس وارد شد که در آن زمان یکدی از مددارس
مهم و پررونق حوزه خراسان به شمار میرفت .حکیمی پس از طی مراحل مقددماتی حدوزه در درس اصدول
و فقه آقایان؛ شیخ هاشم قزوینی (متوفی  1009ش) و شیخ مجتبدی قزویندی (متدوفی  1046ش) شدرکت
کرد و پارهای از دروس آنان را نیز تقریر نمود .اما بدیش از همده او بده مددت ده سدال بددون وقفده در درس
خارج فقه و اصول آیتاهلل العظمی سید محمددهادی میالندی ( 1014 - 1970ش) حاضدر شدد و تقریدرات
درس ایشان را به طور کامل و مرتب نوشت .وی با آنکه از کم سن و سدالتدرین شداگردان درس بدود ،مدورد
عنایت خاص آیتاهلل میالنی قرار گرفت و از شاگردان ممتاز و ویژه او بده شدمار مدیرفدت .در عدرض دروس
فقه و اصول نیز وی آثار کالسیک فلسفه را نیز نزد استادانی همچون شدیخ غالمحسدین محدامی بادکوبدهای
(متوفی  1000ش) فرا گرفت و همزمان با خواندن این کتابها ،سایر کتابهای منطدق و فلسدفه و کدالم را
مطالعه مینمود تا آنگاه که به درس حاج شیخ مجتبدی قزویندی راه یافدت و مددت  19سدال از کتدابهدای
منظومه گرفته تا کتابهای شرح اشارات ابنسینا و سپس اسفار مالصددرا را ندزد وی آموخدت .حکیمدی در
سیسالگی هنگامی که عالمه شیخ آقا بزرگ تهرانی (متوفی  1048ش) به مشهد مقدس مشرف شدده بدود،
موفق به اجازه شفاهی نقل روایات و احادیث اهل بیت :از ایشان گردید .بدا صددور ایدن اجدازه کتبدی و ذکدر
لقب «االستاذ المحقّق» از سوی عالمه آقا بزرگ تهرانی (ره) و پس از آن« ،العالمة الجلیدل» از طدرف عالمده
امینی ( ره) درباره او ،مهر صدحت بدر وسدعت فضدل و کمداالت آقدای حکیمدی گذاشدته شدد .حکیمدی در
خردادماه سال  ،1041از مزایای حوزه مشهد چشم پوشید و به تهران مهداجرت کدرد .در تهدران بده محافدل
فرهنگی و روشنفکری پا نهاد و در پاسداشت فکر دینی و معارف اسالمی و حقدایق شدیعی و تبیدین مبدانی
انقالب ،با قلم و سخن ادای وایفه کرد.
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و حدیث حقیقت واحدهای هستند که هرگز از هم جدا نمیشوند .با این همه
اهل بیت بزرگترین مفسران قرآناند که در مرجعیت علمی آنان هیچ
تردیدی وجود ندارد .از توحید گرفته تا جزئیات مسائل زندگی ،جملگی در
این مکتب وجود دارند و هیچ مکتبی نمیتواند با آن به هماوردی رسد .از این
رو باید فهم درست دین را در مکتب اهل بیت و تفسیری که آنان بر قرآن روا
میدارند آموخت و بدان عمل کرد« .فهم درست دین» یعنی فهم خالص و
غیر التقاطی دین .از نظر او ،فهم قرآنی دین؛ یعنی فهم محمدی دین ،فهم
علوی ،فهم باقری و جعفری و رضوی دین به طور خالص ،بدون آنکه آن را با
عقل یونانی و عرفانی مخلوط کرد .این نگرش که به مکتب تفکیک شهرت
دارد میکوشد زندگی مؤمنان را تنها بر حسب آموزههای ثقلین باز تفسیر
نماید و از خلط آن با غیر از قرآن و عترت ،دوری گزیند .این دغدغه که
مهمترین مسئله زندگی علمی حکیمی است در کلیه آثارش برجستگی
خاصی دارد .حکیمی که یکی از پرکارترین عالمان دینی در دوره معاصر است
آثار زیادی تاکنون درباره بسط نگرش خود به معارف دینی نگاشته است و
معموالً بر هشت موضوع ذیل؛ یعنی )1 :تشیع و حقانیت؛  )9دعوت به قیام و
پیکار؛  )0اجرای عدالت؛  )4جداسازی سه راه معرفت :قرآن ،فلسفه و عرفان؛
 )1شناخت بزرگان شیعه؛  )6وحدت مسلمانان و ضرورت تشکیل اتحاد
جماهیر اسالمی؛  )7روحانیت و لزوم تجدید حیات و دگرگونی در برنامهها و
راهبردهای آن؛  )8باید و نبایدهای نویسندگی در قلمرو دینی.
تأکید ورزید و از میان این هشت موضوع ،نیز بر مسئله «دعوت به قیام و
پیکار» و «اجرای عدالت» بیشتر اصرار نمود .در حالی که آثار وی تا پیش از
سال  1017بر لزوم قیام و پیکار تأکید میکردند ،از سال  1017به این سوی،
بر اجرای قسط و عدالت به عنوان متمایزترین شاخصه جامعه قرآنی جهت
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یافتهاند .به طور کلی میتوان گفت که سمت و سوی نوشتههای استاد
حکیمی ،دعوت به «توحید و عدل» است ،آنگونه دعوتی که اهل بیت (ع)
گفته اند و آن دعوتی که پیروی از پیامبر اسالم است و در هیچ مکتبی دیگر
آن را نمیتوان یافت.
 )2حکیمی؛ انقالب اسالمی و نقصان در جامعهسازی
حکیمی که از منظری کامالً دینی به سرشت انقالب اسالمی مینگرد وضعیت
کنونی انقالب را مورد انتقاد قرار داده و از بسط چنین روندی نگران است .از
نظر وی انقالب اسالمی ،نهضتی است قرآنی که باید تمام مشخصههای یک
انقالب قرآنی را در بر داشته باشد .از منظر قرآن ،انقالبی کامل است که عالوه
بر سرنگونی طاغوت سیاسی ،عصیان خود را بر تجلیات آن طاغوت در
عرصههای مختلف اقتصادی و فرهنگی نیز گسترش دهد .ممکن است با وقوع
یک انقالب ،رژیمی سیاسی سرنگون شود اما حکومت برآمدهی از آن نتواند
به حذف آن تجلیات همت گمارد و یا اینکه خود به شیوهای دیگر آنها را در
درون خود بازتولید نماید .در چنین شرایطی انقالب از هویت قرآنی بودن
خویش ،تهی و به آرمان خویش یعنی اقامه عدالت دست نمییابد ،درست
مثل بیماری که همه غدههای سرطانی بدنش از بین نرود و به زائل شدن
یکی از آنها بسنده کند .1از نظر قرآن برای رهایی از تنگناهای الم و
بیعدالتی؛ «گریزی از حذف طاغوتها نیست یعنی سه طاغوت سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی .در قیام موسی علیهالسالم یک انقالب کامل به سامان
رسید یعنی فرعون (طاغوت سیاسی) ،قارون (طاغوت اقتصادی) و هامان
(طاغوت فرهنگی) را ساقط کرد .قرآن میفرماید :و ارسلنا موسی الی فرعون و

 .1حکیمی ،محمدرضا ،آنجا که خورشید میوزد ،قم :انتشارات دلیل ما ،1087 ،ص  11و .19
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هامان و قارون 1این سه طاغوت باید حذف شوند تا انقالب موفق صورت گیرد
و واقع شود و تودهها نجات یابند .چیزی که در انقالب اسالمی بهطور ناقص
اتفاق افتاد .در انقالب ایران فرعونزدایی شد و طاغوت زمان ساقط گردید اما
قارونهای تکاثر ،اتراف ،اسراف و احجاف بر جای ماندند.»9
انقالب اسالمی در شرایطی شکل گرفت که مردم از وضع موجود ،دچار نفرت
و نسبت به ایجاد وضعیتی مطلوب ،امید بسته بودند .جامعهای که این انقالب
از درون آن برخواست ،جامعهای بود که بر مسیر دیانت اسالمی حرکت
نمیکرد و مسائلی از قبیل اسالمستیزی ،بیعدالتی ،فضیلتزدایی و
سرسپردگی ،مهمترین ویژگی آن به شمار میرفت .جامعه ایران پیش از
انقالب ،علیرغم شباهتهایی که با مختصات ااهری یک جامعه داشت
فیالواقع و از منظری قرآنی« ،جامعه» به شمار نمیرفت بلکه به تعبیر
حکیمی ،جایی بود شلوغ که آدمیان در آن ازدحام کرده بودند0؛ و الزم بود
به طور بنیادین به هم ریخته شود و جامعهای که محل «رشد انسانی»
انسانها است جایگزین آن شود به گونهای که در آن برای همه افراد ،4موانع
رشد مفقود و مقتضیات رشد موجود باشد .البته ممکن است به جامعهای که
در آن ،زمینههای رشد فراهم نباشد عنوان «جامعه» اطالق گردد چنانکه
فارابی به این گونه جوامع ،مدینه ضاله میگفت؛ لکن اطالق جامعه بر آن از
باب تسامح است و به راستی مقومات یک جامعه دینی را ندارد .به حال ،هر
مکتب و مذهبی برای جامعه سازی مبانی و اصولی خاص دارد و حاکمیت
 .1سوره غافر ،آیه .94-90
 .9فیضی ،کریم ،از زندگی تا ابدیت (گفتگو با استاد محمدرضا حکیمدی) قدم :دلیدل مدا ،چداپ اول،
 ،1088ص .76-71
 .0حکیمی ،محمدرضا ،جامعهسازی قرآنی ،قم :انتشارات دلیل ما ،1089 ،ص .09-01
 .4قید «همه افراد» برای این است که اساسا رشد باید همگانی باشد و اال خود به وضعیتی ضد رشدد
مبدل میشود.
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ارزشهای خود را مهمترین مالک تحقق آن میداند .1به همین دلیل این
انقالب در امتداد نهضت بزرگ پیامبر گرامی اسالم (ص) باید همان اهداف را
دنبال کند و عصیان خود را بر همه عرصههای زندگی سرایت دهد .در تحلیل
نهضت اسالمی آن نبی گرامی (ص) این سخن از امام باقر (ع) که فرمود« :ان
رسولاهلل ابطل ما کان فی الجاهلیه و استقبل الناس بالعدل» 9یعنی رسولاهلل
تمام تبعیضها و المها و شرکهای عصر جاهلیت را از بین برد و کار جامعه
اسالمی را با عدالت شروع کرد .0میتواند چشمانداز روشنی در نقد و بررسی
رسالت و کارکرد انقالب اسالمی در عرصه مدنیت مؤمنان قرار گیرد .در واقع
این حدیث تأکید میکند که حاکمیت دینی الزم است کار خویش را از
اجرای عدالت آغاز نماید و با همه مردم به عدالت رفتار کند و هیچ موقعیت و
عاملی را موجب تفاوت و امتیاز قرار ندهد .این اصل که هم بر دولت نبوی
(ص) حاکم است و هم بر دولت امام زمان (ع) ،معیار مهمی در تداوم انقالب
اسالمی و تبعا دینی بودن یا نبودن حکومتی است که در سالهای پیش از
اهور به نام دین برپا میگردد .4به هر حال «خلقی که در انتظار اهور مصلح
به سر میبرد باید خود صالح باشد» و چون دولت مهدی (ع) به طغیان بر
ستمگران و عدالت در میان محرومان همت میگمارد دولت اسالمی پیش از
اهور نیز باید تجلیبخش عمل صالح امام عصر (ع) به هنگام حاکمیت باشد.1
 .1حکیمی ،جامعهسازی قرآنی ،همان ،ص .09
 .9در ادامه حدیث نیز آمده است که «و کذلک القائم (ع) اذا قام یبطل ما فی الهدنده ممدا کدان فدی
ایدی الناس و یستقبل بهم العدل؛ یعنی قائم آل محمد نیز هنگامی که اهور نمایدد هدر چده کده از
پیش بوده است باطل اعالم میدارد و در برخورد با مردم از عدالت آغاز میکند.
 .0تهذیب شیخ طوسی ،ج  ،6ص .114
 .4از نظر حکیمی این سخن امام علی علیهالسالم «ما حصن الدول بمثل العدل» یعنی هیچ دژی بده انددازه
اجرای عدالت ،حاکمیت را پاسداری نمیکند» (غررالحکم ،ص  ).039اشاره به این مطلدب دارد کده عددالت
تنها رمز تداوم دولتها است (جامعهسازی قرآنی ،همان ،ص .)111
 .1حکیمی ،محمدرضا ،جامعهسازی قرآن ،پیشین ،ص  90و .94
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اما آنچه نزد استاد حکیمی در بنای «مدنیت قرآنی» اهمیت دارد و برای او به
یک پرسش مهم تبدیل شده ،آن است که راه دستیابی به چنین جامعهای
چیست و چه باید کرد؟ از نظر او ،مهمترین راه دستیابی به جامعه قرآنی آن
است که « باید به فهمی درست از دین رسید و با ابتناء بر آن ،به ترسیم
مختصات آن دست یافت» .حکیمی که معموالً فهم خود از دین را «فهمی
بیدار کننده» مینامد و بر حسب آن به تبیین جامعه قرآنی میپردازد،
همواره پنج نوع فهم از دین را به نقد میکشاند .او به صراحت تأکید میکند
که «مشکل مکتبها ،پس از به قدرت رسیدن ،فهم درست مکتب و اجرای
درست آن است» درست فهمیدن دین را بنیادیترین عامل نظری تحقق و
اجرای دین میداند  .از نظر او و به استناد سخنی از امیرالمومنین (ع) که
فرمود« :ال خیر فی دین ال تفقه فیه »1یعنی؛ دینی که به درستی فهمیده
نشود به هیچ سعادتی منتهی نمیشود .اشکال و صورتهای درست نفهمیدن
دین را بدین گونه بر میشمارد:
 )1فهم ارتجاعی دین؛  )9فهم التقاطی دین؛  )0فهم انحرافی دین؛  )4فهم
اجزایی دین9؛  )1فهم 0اشرافی دین.4
هر قرائتی از دین که به یکی از اشکال فوق به روایت ما در آید ،قطعاً در زاویه
گرفتن یا به انحراف رفتنمان از دین مساعدت میکند و در شرایطی که
جامعه مؤمنان بر حسب یکی از این فهمها ،شکل بگیرد خیری نیز به مؤمنان
نمیرسد بلکه بالعکس ،شرور چنین فهمی به ایمان مردم نیز ضربه میزند .به
همین دلیل ،پیش از بنای شاکله یک جامعه دینی ،الزم است روایت خویش
 .1بحاراالنوار ،ج  ،73ص .037
 .9مثل فهم احکام مالکیت با چشمپوشی یا بیخبری از اصل بنیادین عدالت به عنوان غایات احکام.
 .0یعنی فهم دین از منظر سرمایهداری و تکاثرگرایی و اترافزدگی.
 .4حکیمی ،جامعهسازی قرآنی ،پیشین ،ص .171-173
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از دین را تصحیح کنیم و سپس آن را معیار ارزیابیمان از «مدنیت دینی»
قرار دهیم .البته روایت درست از دین اسالم مالکاتی دارد که یکی از آنها،
درست فهمیدن خود «انسان» و «ارج نهادن به ارزش و کرامت» او است که
متعلق غایت دین است .این شناخت همان چیزی است که در عهدنامه مالک
اشتر نیز بیان شده است .در آن عهدنامه ،انسان به دو گونه تقسیم شده است:
برادران دینی و برابران نوعی؛ و حکومت اسالمی ،حکومتی است که به هیچ
یک از آنان ستم روا نمیدارد .کاملترین شناخت انسان ،همان شناخت قرآنی
است که با تبیین معصومین علیهمالسالم همراه شده باشد .از این منظر نقطه
اوج کمال آدمی ،در تقوی است و راه رسیدن به تقوا هم عدالت دانسته شده
است 1و عدالت راستین ،رسیدن به جامعه منهای فقر است .چنانکه علی
علیهالسالم درباره امامت خود در کوفه میفرماید:
« ما اصبح بالکوفه احد اال ناعما ،ان ادناهم منزله لیاکل البر و یجلس فی الظل
و یشرب من ماء الفرات؛ یعنی هیچ کس در کوفه نیست که زندگی او سامانی
نیافته باشد ،پائینترین افراد نان گندم میخورند و خانه دارند و از بهترین
آب آشامیدنی استفاده میکنند .»9معیار دوم در شناخت دین حقیقی ،آن
است که بدانیم دین به چه چیزی ما را فرا خوانده و آن را معیار دیانت
اجتماع مؤمنان قرار داده است .بدون تردید ،اسالم دینی است که ما را به
جامعهای منهای فقر فرا خوانده است .گرچه تحقق چنین جامعهای بسیار
سخت است اما ممکن به نظر میرسد .اگر دستیابی به چنین جامعهای
پنداری بیش نبود الزام دین به اجرای عدالت ،به اصطالح علمای علم اصول،
تکلیف بما ال یطاق بود که صدور آن از سوی شارع مقدس ،قبیح به نظر

 .1اشاره به آیه شریفه :اعدلوا هو اقرب للتقوی
 .9بحار االنوار ،ج  ،4ص .097
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میرسد .از این رو ،این گزاره مهم دینی «ان اهلل یامر بالعدل »1اشاره به
چیزی دارد که تحقق آن ممکن است .عالوه بر این آیا ممکن است خداوند
در آیه شریفه «لیقوم الناس بالقسط »9هدف بعثت انبیاء خود را چیزی قرار
دهد که امری نشدنی باشد .از این رو ،عدالت امری است ممکن و شدنی که
بدون تحقق آن ،غایات دین مبین اسالم به منصه اهور نمیرسد.0
 )4قرآن و مختصات جامعه دینی
شاید میزان تقرب و تبعد انقالب اسالمی از آرمانهای نهضت نبوی (ص) از
یک سو و نیز دغدغهمندی استاد حکیمی به سرنوشت جامعهای که پس از
انقالب اسالمی به نام دین شکل گرفته است ،از سوی دیگر؛ سبب شود تا او
بر خود الزم ببیند که «باید اوصاف و نشانههای جامعه قرآنی تبیین و
تدوین» کند و «در دسترس مردم قرار» دهد «تا هرگاه ضعفی در متصدیان
یا انحرافی در عملکردها دیده شود و هر حرکتی در غیر جهت جامعهسازی
قرآنی به وقوع پیوست ،بدانند که باید حساب دین را از حسابهای دیگر جدا
کرد .»4اوصافی که در قرآن درباره مدنیت دینی بیان شده است نشانههایی
است ابدی که برای همه اعصار و ادوار زندگی پیامی تازه دارد و شاید دلیل
رجوع مکرر استاد حکیمی به قرآن در بنای جامعه مطلوب دینی ،همین
باشد .از نظر وی ،مهمترین منبعی که برای ساختن جامعهای انسانی وجود
دارد و اساساً ساختن آن را بارها و بارها هدف خود بیان نموده است قرآن
 1سوره نحل ،آیه .93
 .9سوره حدید ،آیه .91
 . 0شبیه این حرف در حدیث شریف نبوی آمده است که :لوال الخبز ما صلینا و ال صمنا .یعنی اگدر
نان نباشد نه میتوانیم نماز بخوانیم و نه میتدوانیم روزه بگیدریم .کدافی ،ج  ،1ص  70و ج  ،6ص
.987
 .4حکیمی ،محمدرضا ،جامعهسازی قرآنی ،قم :انتشارات دلیل ما ،چاپ پنجم ،1089 ،ص .09

918

جامعه مطلوب قرآنی ...

کریم است .قرآن به جز مؤمنان ،با «ناس» یعنی مردم نیز سخن گفته و این
هدفی است که میبایست در جامعه دینی کنونی ما دنبال شود:
« هنگامی که پیامبر اسالم (ص) معاذ بن جبل را به یمن فرستاد تا در آنجا
جامعهای قرآنی بسازد به او فرمود« :و ااهر امر االسالم کله صغیره و کبیره»
یعنی همه امور (و احکام) اسالم را از کوچک و بزرگ آشکارساز (و عملی
کن)»
در این روایت همچنان که مشاهده میشود در بنای جامعهای دینی الزم
است ریز و درشت اسالم برای مردم تبیین شود و زندگی بر حسب هر یک از
نشانههای آن ،سامان یابد .قرآن در تبیین چنین جامعهای ابتدا آنچه که
جامعهای را به فساد میکشاند را ترسیم و سپس به بیان ویژگیهای اثباتی
آن میپردازد  .از نظر قرآن ،آنچه جامعه را به فساد میکشاند دو چیز است؛
یکی «تکاثر» و بسیار داشتن و دیگری« ،فقر» و کم داشتن است .با این همه
سبب فقر و فساد در جامعه به نص آیات و برخی از روایات اسالمی ،توانگری
توانگرایان است که هم علت کاهش ثروت دیگران و هم موجب فساد خود
آنان در اثر زیاده خوری است .علت اینکه این همه اسالم با تکاثر و اتراف
مبارزه میکند آن است که میخواهد ریشه فساد در جامعه را برکند .اینکه
پیامبر گرامی اسالم (ص) فرمود« :ان اهلل جعل ارزاق الفقراء فی اموال االغنیاء
فان جاعوا و عروا فبذنب االغنیاء؛ یعنی خداوند رزق فقیران را در مال
ثروتمندان قرار داد ،پس اگر در جامعه گرسنه ماند گناهاش بر ثروتمندان
است .»1اشاره به همین معنا دارد .در بخش ویژگیهای اثباتی نیز حکیمی،
جامعهای را قرآنی میداند که همه شئونات آن منطبق با قرآن کریم و در

 .1حکیمی محمدرضا ،عاشورا و عدالت ،قم :انتشارات دلیل ما ،چاپ اول ،1089 ،ص .99
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خط اهداف قرآنی باشد و طبق سنت و قرآن ساخته شده باشد ،این شئونات
عبارتاند از:
 )1سیاست آن؛  )9حاکمیت آن؛  )0اقتصاد و معیشت آن؛  )4سالمت بازار و
معامالت آن؛  )1عدم تبعیض و تفاوتهای ناروا در زندگی مردمان آن؛
 )6قضاوت و تواضع و ادب قاضیان آن؛  )7زهد عالمان و سالمت زندگی
واعظان آن؛  )8عدالت و تعهد و پارسایی امام جمعه و جماعت آن؛  )9ادب و
انسانیت مأموران انتظامی آن؛  )13برخورد سالم مأموران اداری آن؛
 )11حذف تکاثر و متکاثران آن؛  )19محو اتراف و اسراف آن؛  )10ناپدید
شدن آثار فقر و محرومیت از زندگی قشرهای گوناگون آن؛  )14از میان بردن
رابطه بازی و رابطهسازی در آن؛  )11حفظ کرامت و ارزش انسان در آن؛
 )16و دیده شدن آثار «ان اهلل یامر بالعدل» و «لیقوم الناس بالقسط» در آن
کلیه شئون جامعه.
از این رو ،جامعه قرآنی جامعهای است که بر مبانی و اصول قرآنی شکل
گرفته باشد .گرچه اوصاف زیادی میتوان برای جامعه قرآنی بیان کرد اما بنا
به استناد قرآن و احادیث دو چیز از همه آنچه در باب اوصاف جامعه دینی
گفته شد ،مهمتر است )1 :نماز؛  )9عدالت
اهمیت این دو به این مسئله باز میگردد که در روایات اسالمی آمده است
که« :الصاله عمود الدین» یعنی نماز ستون دین است و در روایتی دیگر آمده
است که« :العدل حیاه االحکام» یعنی مایه زنده ماندن احکام دین از جمله
نماز اجرای عدالت است .در واقع «العدل حیاه االحکام» یعنی «العدل حیاه
الصاله ،حیاه الزکات ،حیاه الخمس و  ...یعنی تا همه به حقوقشان نرسند
کسی نماز با شرایط نمیخواند .این حدیث که از علی علیهالسالم نقل شده
یکی از معجزات اسالم است که این گونه هویت جامعه مؤمنان را به عدالت
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گره میزند .این نشان میدهد که اجرای عدالت به قول اهل منطق از فصول
جوهری جامعه قرآنی است که بدون آن تحقق جامعه قرآنی محال است .این
همان جامعهای است که حضرت امیر فرمود« :جامعهای که در آن حقداران
فاقد قدرت نتوانند حق خود را با کمال قدرت از زورمندان بگیرند هیچگاه
دارای ارزش نخواهد بود .»1در واقع مهمترین مالک سعادت مؤمنان در یک
جامعه دینی ،عدالت و تبعا مهمترین مانع آن الم است.9
« دین به عنوان یک پدیده الهی اجتماعی باید انتظار خودش از فرد ،جامعه و
نظام سیاسی را بیان کند ،یعنی باید بگوید چه فردی را میپذیرد تا بتوان به
او گفت :فردی دینی؟ و چه جامعهای میپذیرد تا بتوان به آن گفت جامعه
دینی؟ و چه حاکمیتی مدیریتی اجتماعی ،سیاسی ،تربیتی ،قضایی ،اقتصادی
و دفاعی را میپذیرد تا بتوان به آن گفت :نظام دینی؟ دین نظامی را
میپذیرد که عامل بالعدل باشد« :ان اهلل یامر بالعدل» ،و جامعهای را
میپذیرد که قائم بالقسط باشد« :لیقوم الناس بالقسط» و افرادی را میپذیرد
که معتقد و رستگار باشند« :الذین آمنوا و عملوا الصالحات.»0
دین زمانی به هدایتگری خویش در تحقق جامعه دینی دست مییابد که
برنامهای برای رشد انسان ارائه نماید ،یعنی مقتضیات رشد را طرح و موانع
آن را شناسایی و سپس طرد نماید .مراد از مقتضی همان توجه به خدا و
مراد از مانع هم الم است که اسالم ما را به مبارزه با آن دعوت مینماید.
به همین دلیل جامعه بدون عدل رشد نمیکند و الم باید در همه
عرصههای زندگی برچیده شود .الم در اینجا نقش شرک و کفر در عدم
رشد فردی انسان را دارد .اگر غایت دین اقامه قسط و عدل است اجتهاد نیز
 .1نهجالبالغه ،فیضاالسالم ،ص .1391
 .9حکیمی ،جامعهسازی ،پیشین ،ص .41
 .0همان ،ص .11
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که فرآیند عملیات فهم دین را بر عهده دارد نیز باید در جهت عدالت فعال
گردد .به همین دلیل مجتهد اوالً باید همه احکام استنباطیاش در جهت
«لیقوم الناس بالقسط» باشد و ثانیاً هر حکمی که تاکنون برای اقامه عدل
استنباط نشده را استنباط نماید .1اینکه امام علی علیهالسالم میفرماید که
«خداوند قراردادی با عالم دارد که با االم نسازد و از مظلوم حمایت کند»
اشاره به همین معنا دارد که فقیه باید اجتهاد خویش را در راستای بسط
عدالت و رفع الم به کار گیرد .عالمی که با االم در نیفتد و به مظلومی
کمک ننماید با جاهل هیچ فرقی ندارد.
«چنانکه در چندین جای قرآن کریم آمده است که «و ما کان اهلل لیظلمهم
و لکن کانوا انفسهم یظلمون» خداوند الم نمیکند و االمان الم
میکنند ،المی که بر بشر میرود از دست خود بشر است و تقدیر اولی
نیست ،پس باید با آن مبارزه کرد .یعنی علت بشری دارد .پس باید با آن
علت در افتاد و فقر که یک الم اجتماعی است و عامل آن ،توانگران،
حاکمان و عالماند .توانگران بدین دلیل که حق محرومان را نمیدهند و زاد
زندگی آنان را میدزدند؛ حاکمان ،چون حق محرومان را از ستمگران
نمیگیرند و به آنان نمیرسانند؛ و عالمان ،چون برای رفع محرومیت
محرومان فریاد نمیکشند و برای کوتاهی دست االمان نمیکوشند.»9
از این رو باید تأکید کرد که غایت اجتماعی دین ،اقامه عدل است .در واقع
جامعهای از منظر دینی ،مطلو بیت دارد که به اقامه قسط بپردازد .این غایت
که مستندات زیادی در منابع دینی دارد تا در تمام حرکات و سکنات
جامعه مؤمنان تجلی نیابد اساساً عمل به احکام فقهی بیثمر میسازد .در

 .1همان ،ص .17
 .9حکیمی ،محمدرضا ،الحیات ،ج  ،4ص  041و ج  ،0ص .996
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جامعهای که هم به الم عمل میکند و هم به احکام فقهی ،معلوم میشود
که این دین است که الم را جایز دانسته است .در چنین شرایطی است که
دین مظلوم قرار میگیرد و باید از آن دفاع کرد .1عالوه بر این ،تنها در
شرایطی میتوان گفت که قرآن برای جامعه مؤمنان هدایتگر است که در
این جامعه ،عدالت روان شده باشد .اینکه قرآن در معرفی خودش میگوید:
هدی للمتقین؛ متقی کیست؟
«قرآن در سوره نمل آیه  19و  10میفرماید« :فتلک بیوتهم خاویه بما
الموا ،ان فی ذلک الیه لقوم یعلمون .و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون»
یعنی این خانههای آنان است ویران و خالی ،چون الم کردند؛ برای مردم
دانا همیشه نشانهای بیدارگر است و ما مؤمنان را نجات دادیم آنان متقی
(عادل) بودند .درست بنگرید در این دو آیه مبارکه« ،بما الموا» و «کانوا
یتقون» در برابر هم قرار داده شده است .آنان االم بودند و اینان متقی
یعنی عادل .پس «هدی للمتقین» یعنی «هدی للعادلین» .هدایت خاص
قرآنی ویژه مردم عادل و جامعه قائم بالقسط و نظام عامل بالعدل است.»9
این بدین معنا ا ست که صرف خواندن قرآن و حفظ و منتشر کردن آن،
جامعهای را قرآنی نمیکند و منسوب به قرآن نمیدارد ،تنها اجرای عدالت
و اماته الم است که جامعهای را قرآنی میسازد.
 )4معنا و مفهوم عدالت
حکیمی با توجه به اینکه عدالت ،مفادی روشن در سخنان معصومان (ع)
دارد آن سخنان را به دلیل اتکایش بر علم الهی ،لوح محفوظ و کتاب
مکنون ،بر سخنان دیگران که بر عقلی جزئی تکیه زدهاند ترجیح میدهد.
 .1حکیمی ،جامعهسازی قرآنی ،پیشین ،ص .61
 .9همان.64 ،
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تعریفی که در اینجا از عدالت میشود تعریفی است که به گمان حکیمی،
تعریفی است مغفول و مهجور که تاکنون کمتر کسی بدان توجه نموده
است .این تعریف همان حدیث مشهور از امام صادق علیهالسالم که فرمود:
«ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم :»1یعنی اگر در میان مردم به عدالت
رفتار کنی ،همه بینیاز میشوند .مهمترین ویژگی این تعریف ،حذر کردن
آن از کلیگویی و ذهنگرایی است که معموالً در تعاریف متداول از عدالت
مشاهده میشود  .این تعریف به عینیت داشتگی برای همگان ملموس است
و همه را به فهمی روان از عدالت هدایت مینماید .البته مفاد این حدیث ،از
دهها روایت دیگر نیز استنباط میشود .فیالمثل امام کاام علیهالسالم
میفرماید« :ان اهلل لم یترک شیئا من صنوف االموال اال و قد قسمه و أعطی
کل ذی حق حقه الخاصة و العامة و الفقرآء و المساکین و کل صنف من
صنوف الناس  ...لو عدل فی الناس الستغنوا »9یعنی؛ همانا خدا ،تمامی
مالها را تقسیم کرده و حق هر مستحق را از خاصه و عامه و فقیر و
مسکین و اصناف دیگر مردم را ،به آنها داده است .سپس فرمودند :اگر در
میان مردم عدالت حکمفرما باشد ،همه ،بینیاز شوند.
اگرچه از این دو حدیث عدالت اقتصادی و معیشتی فهمیده میشود لکن
میتوان ایستار عینگرایانه دو حدیث را به همه اقسام عدالت مربوط
دانست؛ زیرا تعبیر «الناس» و «اذا عدل بینهم» صورتهای دیگر عدالت را
شامل میشود ؛ چرا که تا عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی و  ...در زندگی
مؤمنان تحقق نیابد و دست دیگران از تملک اموال تکاثری و تصرفهای
نامشروع و فرصتهای نابرابر اقتصادی کوتاه نشود ،عدالت معیشتی هم در

 .1کافی ،ج  ،0ص  168و الحیات ،ج  ،6ص .041
 .9همان ،ج  9ص .491
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زندگی آنان تحقق نخواهد کرد .1شاید به همین دلیل باشد که امام علی
علیهالسالم فرمود :الیحمل الناس علی الحق اال من ورعهم عن الباطل»
یعنی تنها کسی میتواند مردمان را به راه حق وا دارد که آنان را از راه
باطل پرهیز داده باشد .9به همین دلیل تا حاکم اسالمی مردم از بواطلی
مثل افزونخواهی (تکاثر) و ریخت و پاشها (اتراف) دور نسازد مردم را
نمیتواند به حق یعنی عدالت را بر پا دارد.
«در امتداد آن دو حدیث ،امام کاام (ع) نیز میافزاید :الیعدل اال من
یحسن العدل .0این حدیث را میتوان به دو گونه ترجمه کرد )1 :عدالت را
نتوان اجرا کرد مگر کسی که آن را به بهترین وجه اجرا کند؛  )9عدالت را
اجرا نتوان کرد مگر کسی که آن را به بهترین وجه بشناسد .در صورت اول
کسی که عدالت را به بهترین وجه اجراء نکند و از خود ضعف نشان دهد یا
تبعیض قائل شود یا از مخالفان عدالت به هراس افتد ،نمیتواند مجری
عدالت باشد .در صورت دوم ،کسی که عدالت را به بهترین وجه درک نکند
و ابعاد آن را نشناسد و از عدالت تصور کامل و درستی نداشته باشد و انسان
را که هدف اجرای عدالت است درست درک نکرده باشد؛ نمیتواند مجری
عدالت باشد.»4
برآیند گفتگوهای نقل مدارانهی استاد حکیمی در باب ویژگیهای جامعه
دینی ،نشان میدهد که او جامعهای را دینی میداند که در آن مقتضیات
«رشد» موجود و موانعاش مفقود شده باشد .این «رشد» که در تفکر برخی
عالمان مسلمان ،غایت جامعه مطلوب دینی قلمداد میشود و مفهومی فراتر
 .1حکیمی ،جامعهسازی قرآنی ،پیشین ،ص .118
 .9وسائل الشیعه ،ج  ،18ص .111
 .0کافی ،ج  ،1ص .149
 .4حکیمی ،جامعهسازی قرآنی ،پیشین ،ص .166-161
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از «تکامل» به ما تداعی مینماید؛ تنها در شرایطی تحقق مییابد که در آن
جامعه ،عدالت به اجراء در آمده باشد .در واقع عدالت نزد امثال حکیمی،
شرط همه چیز است و بر همه امور و مفاهیم دیانت اسالمی تقدم دارد .از
نظر او تمام عواملی که منشأ اضطراب ،ناکامی و تعارض در درون جامعه
میشوند و سالمت مدنیت دینی را به مخاطره میاندازند ریشه در بحران
بیعدالتی دارند .البته؛ «نخستین مانع رشد روحانی انسان ،بیاعتقادی است
و سپس بیدادگری .از این رو در تعالیم دینی ،دو امر بهعنوان دو شعارهای
هدایت مطرح گشته است:
 )1اعبدوا اهلل ،ما لکم من اله غیره ،1یعنی خدای را باور دارید و بپرستید که
جز او هیچ معبودی (که شایسته پرستیدن باشد) ،ندارید؛  )9فافوا الکیل و
المیزان 9یعنی در داد و ستد ،حق هر کس را بهطور کامل بدهید (و به
عدالت رفتار کنید).
به همین دلیل است که نبی گرامی اسالم (ص) در ساختن جامعه مطلوب
خویش در بعد اعتقادی از توحید آغاز میکند و در بعد عملی نیز عدالت را
معیار قرار میدهد؛ چرا که دین خدا تنها بر دو پایه استوار است؛ یکی «یا
قوم اعبدوا اهلل »0و دوم «امرت ان اعدل بینکم .»4عطف به چنین سیرهای
بود که حضرت امیر (ع) نیز در نخستین روزهای خالفتش سراغ بیتالمال
رفت و از عدالت اقتصادی شروع کرد و تأکید فرمود جلوی هر چه
بیعدالتی شده را میبندم و اموال را به عدل میان مؤمنان تقسیم میکنم.

 .1سوره اعراف ،آیه 81
 .9همان.
 .0سور اعراف ،آیه .81
 .4تهذیب شیخ طوسی ،ج  ،6ص .116
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 )1ویژگیهای مدنیت قرآنی
برآیند گفتگوهای حکیمی درباره مدنیت قرآنی نشان میدهد عدالت
مهمترین عنصری است که جامعه دینی بدان پا میگیرد و بر همه چیز
مقدم است .او بر خالف برخی که معتقدند عدالت وجودی متأخر از
سازندگی دارد اجرای عدالت را مقدم بر سازندگی میانگارد؛ چرا که ممکن
است خود سازندگی زمینهای برای محو عدالت و شیوع تبعیض بین مؤمنان
شود .به همین دلیل است که امام علی (ع) فرمود« :وال یکون العمران حیث
یجور السطان؛ یعنی هنگامی که عدالت اجرا نگردد ،سازندگی وجود
ندارد .»1از این رو ،سازندگی منهای عدالت ،سر از توسعه سرمایهداری سر
در میآورد که در آن منهیات قرآنی مثل تکاثر و اتراف بازتولید میگردند.
این در حالی است که از نظر تفکر دینی اجرای عدالت به فرموده حضرت
زهراء سالم اهلل علیها ،دلها را آرام و مطمئن میسازد و همه مؤمنان را
جهت سازندگی جامعه همدل و همراه مینماید .9عالوه بر تقدم عدالت بر
سازندگی ،عدالت نیز بر اصالح خلق تقدمی دیگر دارد و به سخن امیر
المومنین (ع) «الرعیه الیصلحها اال بالعدل »0یعنی توده را جز با اجرای
عدالت چیزی اصالح نمیکند ،این بدین معنا است که اصالح کالن زندگی
مؤمنان در همه عرصههای زندگی در گرو اجرای عدالت است .4اجرای

 .1غرر الحکم ،ص .013
 .9در خطب فاطمه زهراء سالم اهلل علیها آمده است که «و العدل تسکینا للقلوب» البته در برخدی
روایات به جای تسکینا ،تنسیقا آمده که به معنای هماهنگسازی است که هدر دو یدک منظدور را
میرسانند و آن اتحاد و یکدلی و در یک صف قرار داشتن است .علل الشرایع ،ص  948و احتجداج
طبرسی ،ج  ،1ص .918
 .0غرر الحکم ،ص .99
 .4اشاره به حدیث دیگری از غررالحکم ص  161اسدت کده حضدرت فرمدود« :جعدل اهلل سدبحانه،
العدل قواما لالنام»
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عدالت نیز در گرو نابودی منهیات و ترویج معروفهای بزرگ قرآنی است
که همه ما را به نابودی آنها دعوت کرده است:
نخستین منهی ،تکاثر است .تکاثر که مالاندوزی و زیادهطلبی است از نظر
قرآن کریم و احادیث اسالمی ،یکی از عوامل ویرانگر بنیاد دین ،انسانیت و
فضیلتهای اخالقی است .امام صادق علیهالسالم در حدیث معروف جنود
عقل و جهل ،تکاثر را از سپاهیان جهل میشمارد که جامعه را به سوی
ارزشهای جاهلیت سوق میدهد و از پیروی خرد و دین باز میدارد .اگرچه
فقیهان در گذشته و اکنون جهت زائل کردن تکاثر ،مکرر بر مکانیسم
گرفتن خمس و زکات مکرر اصرار میورزند اما به نظر میرسد که اجرای
عدالت تنها عاملی است که تکاثر در درون جامعه را از بین میبرد.1
دومین منهی ،فقر است که از منظر دینی ،دیوار به دیوار کفر شناخته شده
است .بسیاری از مقررات مالی در اسالم که برخی مستحب و برخی
واجباند ،جملگی در جهت زائل شدن فقر تدوین شدهاند .با این همه ،رفع
انواع فقر در جامعه جز با اجرای عدالت میسر نمیشود .با این همه،
همچنان که پیش از این نیز گفته شد از منظر اسالمی فقر معلول گناه و
ستم توانگران است .همچنین از امام حسن عسکری (ع) روایت شده است
که فرمود« :اغنیاوهم یسرقون زاد الفقراء »9یعنی توانگران ،زاد زندگی
مستمندان را میدزدند و آنان را از رسیدن به حقوق مسلم خویش محروم
میسازند  .آیات قرآن نیز بر این مطلب داللت دارند که ما روزی همه را
مقرر داشتهایم  ،و خداوند به کسی ستم نکرده است بلکه این مردم
(توانگران)اند که به دیگران ستم میکنند  .البته مراد از دزدی توانگران این

 .1حکیمی ،جامعهسازی قرآنی ،پیشین ،ص .190
 .9مستدرک الوسائل ،ج  ،9ص .099
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نیست که اموال آنان را سرقت کرده و خانههایشان را تصاحب کنند بلکه
مراد آن است که اقتصاد ناسالم ،عدم توجه به عدالت قضائی و اقتصادی و
بیخبری از روزگار مردم فقیر ،زمینه را فراهم میآورد تا همه چیز فقیران
به یغما رود.1
سومین مسئله ،مساوات است که در حدیثی قدسی مؤمنان را در دین و
دنیا به مثل هم بودن فرا خوانده است .امام صادق (ع) در حدیثی قدسی
میفرماید  :خداوند فرمود؛ من ده چیز را بر بندگانم واجب کردم که دهمین
آنها عبارت از :اینکه هر کس با برادر خود (مسلمان یا غیرمسلمان) در دین
و دنیا ،مثل هم و مساوی با هم باشند .بنابراین مدنیت قرآنی واجد
مختصات ویژهای است که آن را از سایر جوامع متمایز میسازد و به آن
همویت علیحده میبخشد .در میان این ویژگیها ،که حکیمی سی مورد از
آنها را برمیشمارد همچنان عناصر عدالتبخش از برجستگی خاصی
برخوردار است .این ویژگیها عبارتاند از:
 )1خداگرایی و اطمینان قلب
 )9رشدآموزی و هدایتطلبی (اهتدوا ،مهتدین)
 )0تخلق به اخالق الهی (خداجویی در افکار و اعمال)
 )4اصالت دادن به اجرای عدالت
 )1مواخذه شدید مسئوالن و رجال حاکمیت در موارد عمل بر خالف قرآن
 )6رسیدن به جامعه منهای فقر
 )7برابری و مساوات
 )8حفظ حرمت و کرامت انسانها
 )9خروش و حرکت برای یاری و نجات مستضعفان
 .1حکیمی ،جامعهسازی قرآنی ،همان ،ص .141
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 )13انتظار سازنده
 )11پرهیز از انواع گناهان سقوط آور و ضد ارزش
 )19پرهیز از قتل نفس
 )10دعوت به صلح
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 )91رعایت تخصص در شغلها و مقدم داشتن متخصص با تقوی (انی
حفیظ علیهم)
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جامعه مطلوب قرآنی ...
1

 )03رسیدگی تام و تمام به تربیت فرزندان
 )6نتیجهگیری

برآیند گفتگوهای استاد حکیمی نشان میدهد که وضعیت کنونی ما در
تفسیر و اقامه جامعه دینی دچار مشکالت معرفتی و روشی شده است .او
که به تحلیلهای فلسفی و صرفاً عقلی بهاء نمیدهد و تنها معارف اهل بیت
علیهمالسالم را معیار در درستی معرفت میداند میکوشد تا مدنیت قرآنی
را از زبان ثقلین برای ما مورد بازشناسی قرار دهد .از نظر او بقاء مدنیت
قرآنی به اقامه عدالت و اماته الم است و تا چنین حادثهای رخ ندهد اساساً
شریعت بیمفهوم میشود و تأسیس جامعه دینی به تأخیر میافتد و یا
اساساً به ضد خود تبدیل میشود .به همین دلیل ،عدالت مهمترین عنصری
است که جامعه دینی بدان پا میگیرد و بر همه چیز مقدم است .او بر
خالف برخی که معتقدند عدالت وجودی متأخر از سازندگی دارد اجرای
عدالت را مقدم بر سازندگی میانگارد؛ چرا که ممکن است خود سازندگی
زمینهای برای محو عدالت و شیوع تبعیض بین مؤمنان شود .این نشان
میدهد که استاد حکیمی همنوا با متفکران حوزه علمی مشهد ،دینی بودن
یا شدن جامعه را نه به اقامه شعایر مذهبی و اجرای احکام شرعی بلکه به
غایت و گوهر دین یعنی عدالت وابسته میداند و تدین مذهبی را از مسیر
آن جستجو میکند.

 .1حکیمی ،محمدرضا ،آنگاه که خورشید مدیوزد ،مقدمده و تددوین امیدر مهددی حکیمدی ،قدم:
انتشارات دلیل ما ،چاپ اول ،1087 ،ص .18-14
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شهر اسالمی ایرانی؛ طرحی برای شهر آینده
مهدی فاتحراد ،9محسن رفیعیان

5

2

چکیده
شهر بستر بروز تعامالت و کنشها و رفتارهای انسانها است .هدف الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،پیشرفت متعالی انسان و جوامع انسانی است .تحقق این هدف بدون توجه به
محیط زندگی وی معنا ندارد .این مقاله در پی ترسیم آینده شهرهای ایران متناسب
جامعه اسالمی ایرانی و مبتنی بر این انگاره به ترسیم چراغ روشنگر راه در دستیابی به
شهر مطلوب در فضای امروز پرداخته است .این شهر در سطح جسم؛ ماهیت مکانی-
زمانی دارد و تجربهای است از حیات و همزیستی انسانها و نمادها در بستر و کالبدی،
طبیعی و اجتماعی که قابل ارزیابی دقیق است .در عرصه نفس؛ شهر ،مقولهای مثالی-
خیالی است .از منظر روحی ،شهر از روح توحید ،معنویت آرمانی و کرامت اخالقی و
تجلیّات آنها در نفس و جسم بهره میبرد .اوج شکوفایی شهر در وحدت در کثرت و
کثرت در وحدتی است که سه عرصه جسم ،نفس و روح را به یکدیگر پیوند میزند .این
پیوند از حاصل ضرب ایمان (تار) و عمل صالح (پود) بر میخیزد و خود را در غایت
حیات طیّبه به بروز و اهور میرساند .این شهر در افق/چشمانداز ،آرمانشهری است
حکیم ،هویت بخش ،فرهنگ مدار ،زیباسیما ،روحنواز ،مهرافزا ،دانشبنیان ،نوآفرین ،امن،
سالم ،مقاوم و معیار در جهان اسالم که تمامی فرآیندهای کالن و شبکه آن توسط
مرکزی به نام توسعه حکمت به صورت پویا و تعاملی رصد میشود و بهبود مییابد.
کلیدواژهها :آرمانشهر حکیم ،شهر آینده ،شهر اسالمی ایرانی ،مرکز توسعه حکمت

 .1ارائه شده در چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 03 ،و  01اردیبهشتماه  ،1094کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران
 .9هیات علمی پژوهشکده سیاستگذاری ،علم ،فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف fatehrm@sharif.edu
 .0هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد mrafian@yazd.ac.ir
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 )5مقدمه
شهر؛ واقعیتی پیچیده ،مرتبهمند و تاریخی است .از فرهنگها و تمدنها تا
آرمانشهرگرایی ،از دولتشهرها و کالنشهرها تا جهانشهرمداری و  ...همه و همه
معرف ابعاد گوناگون ،چندوجهی و پویای شهر است .مراتب وجودی شهر را
میتوان در جسم ،نفس و روح آن متجلّی دانست .در سطح جسم؛ شهر ،ماهیت
مکانی -زمانی دارد و تجربهای است از حیات و همزیستی انسانها و نمادها در
بستر و کالبدی طبیعی و اجتماعی که قابل ارزیابی دقیق میباشد .این نگاه بعضاً
در آرمانشهرهای زمینی همچون آتنالنتیس نو معرفی میشود (جهانگیری،
1069؛  .)Bacon, 2000در عرصه نفس؛ شهر ،مقولهای مثالی -خیالی است که
عمدتاً در آثار فیلسوفان و متفکّرانی چون افالطون ،سنتآگوستین ،مور و  ...به
بروز و اهور رسیده و معرّف وجوه ساختاری و خیالانگیزی است که ثبات و
تغییر را به یکدیگر پیوند میدهد و به عبارت دیگر نخ تسبیح فضائل اخالقی
است (مور1061 ،؛ افالطون1061 ،؛ اگوستین .)1091 ،امّا از منظر روحی ،به
شهر کمتر پرداخته شده است .در این حیطه به اجمال میتوان از روح توحید،
معنویت آرمانی و کرامت اخالقی و تجلیّات آنها در نفس و جسم شهر سخن
گفت .اوج شکوفایی شهر در وحدت در کثرت و کثرت در وحدتی است که سه
عرصه جسم ،نفس و روح را به یکدیگر پیوند میزند .این پیوند از حاصل ضرب
ایمان (تار) و عمل صالح (پود) بر میخیزد و خود را در غایت حیات طیّبه یا
زیست گوارای اجتماعی و فردی به بروز و اهور میرساند .1یکپارچگی حاصل؛
رشد ،توسعه و شهر پایدار را که صاحب مکاتب و تجربیات گسترده جهانی است
به چالش میکشد و نویدبخش پیشرفت متعالی است که ترکیب بسط معارف

 .1سوره نحل ،آیه 97
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الهی (تار) و توسعه اخوّت(1پود) را در دل دارد (شاهآبادی .)1086 ،این ترکیب
موید تار و پود جامه تقوای فردی و اجتماعی است .پویایی برآمده از این منظومه
در عرصه تجلّی ،قرآن نازل و در حرکت متعالی دعا یا قرآن صاعد است 9و در
حیطه زمانی -مکانی ،برادری و برابری را به اتّحاد میرساند و در اوج خود ،معرّف
آرمانشهر آسمانی -زمینی است (امامخمینی .)1078 ،در حقیقت ،مدینه فاضله
نبوی -علوی اوج شکوفایی این هندسه پویا است که یکپارچگی تحقق انسان
کامل را در قلّه مدینه فاضله ،متجلّی میکند .همانگونه که حضرت ختمی
مرتبت (صلیاهلل علیه و آله و سلّم) میفرمایند:
أنا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بابها

0

أَنَا مَدِینَةُ الْحِکْمَةِ وَ هیَ جنةُ و انتَ یا عَلِیُّ بابها

4

1

أَنا مَدِینَةُ الْجَنَّةِ وَ بابها انتَ یا عَلِیُّ

نکته اساسی این است که در این آرمانشهر حکیم ،توجه تام به مقام حضرت
فاطمه (سالماهلل علیها) امّ ابیها راهگشا به سوی شهر علم ،حکمت و بهشت است.
در نهایت ،این شکوه شکوفا در دل خود توسعه حکمت را متبادر میکند،
همانگونه که حضرت علی (علیهالسالم) در خصوص امام زمان (عجل اهلل تعالی
فرجه الشریف) میفرمایند« :جامه حکمتآموزی در پوشید ،روی بدان آورد و در
فراگرفتن آن چنانکه بایسته است ،کوشید  .حکمت را شناخت و جز آن به چیزی
نپرداخت و گمشدهاش بود که در پی آن میگردید .»6این عبارت یادآور سخن
دیگری از موالی متقیان علی (علیهالسالم) است که فرمودند :اوصیکُما و جَمیعَ

 .1آیت اهلل شاهآبادی ،شذرات المعارف ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1086 ،
 .9امام خمینی ،صحیفه نور ،جلد  ،10صفحه 09
 .0فرازی از دعای ندبه ،بحاراالنوار ،جلد ،9صفحه 980
 .4االمالی ،شیخ صدوق ،صفحه  ،479حدیث 609
 .1امالی ،شیخ طوسی ،صفحه  ،039حدیث 699
 .6نهج البالغه ،ترجمه مرحوم شهیدی ،خطبه 189
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وَلدی و اَهلی و مَن بَلغَه کتابی بِتَقْوَی اللّه وَ نَظمِ اَمْرِکُم 1چنانکه در این کالم
هویدا است ،نظم (فرهنگ) باید بر پایه تقوی (معنویت) استوار شود .حاصلضرب
تقوی در نظم یاد شده خود را در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت به عنوان
کالنترین چارچوب حرکت در جمهوری اسالمی ایران پیدا میکند .شایان ذکر
است بلوغ این طرح با تجلی سلسلهمراتبی و شفاف ارزشهای بنیادین در خالصه
چشمانداز و جهتگیریهای راهبردی مترتب و جلوه آن در سیاستها ،ساختارها
و معماری تحقق شهر آینده به بروز و اهور میرسد (فاتحراد و همکاران1099 ،؛
شیخ صدوق .)1091 ،در این عرصه توجه و تمرکز بر حکمت است .که به عنوان
یک تعریف اولیه از نظر نویسندگان عبارت است از :معماری مرتبهمند (معنوی،
فکری و مادی) ،حقایق یقینی متجلی در باورهای واقعگرایانه که در منظومه
ادراکات شهودی ،عقلی و حسی و تصمیمات و رفتارهای سعادتبخش معنوی و
مادی انسان و جوامع انسانی اهور مییابد.
 )9ارزشهای بنیادین شهر آینده
تحقّق مدینه فاضله برای پرورش انسانهایی است که در جهت خلیفهاهلل شدن
گام بر میدارند و بنا بر اصالت و غایت خلیفه اللّهی ،مدینه فاضله را انسان کامل
تأسیس و تأمین میکند .لیکن باید در جهت حصول این هدف غایی تالش
جمعی و فردی و در حد امکان تأسیس آرمانشهر متناسب را تمهید کرد .بر این
اساس ،ارزشهای بنیادین این طرح که بنیاد طراحی و حرکت معطوف به آنها
است ،اجماالً به شرح زیر تبیین میشود:
 )1تجلّی توحید و بسط حاکمیت معارف الهی و مکتب اهل بیت (ع) در ارکان و
اجزای شهر و مدیریت شهری
 .1نهج البالغه ،ترجمه مرحوم شهیدی ،نامه  ،47صفحه 977
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 )9تحقق حیات طیّبه و ارتقای جایگاه سبک زندگی در تمدنسازی نوین
اسالمی

1

 )0توسعه اخوت در جامعه بر مبنای معماری یکپارچه انسطلبی ،کمالخواهی،
عزّتپسندی و عونجویی

9

 )4تمهید تذکّر و ارتقای تعهد ،توسعه معنویت ،حکمت و اخالق در جامعه
 )1حاکمیت اصالت و هویت اسالمی ایرانی بر تمام ارکان و اجزای شهر به منظور
تحقق شهری هویتبخش ،ایمن ،مقاوم ،زیبا ،روحنواز و پیوند دهنده گذشته،
حال و آینده
 )6تحقق آزادی جامع و تمهید عدالت اجتماعی ،ارتقای کیفیت و توزیع عادالنه
امکانات و تسهیالت
 )7بسط فرهنگ قانونمداری ،توسعه اعتماد ،رشد پاسخگویی و رعایت حقوق
شهروندی
 )8حفظ کرامت انسانی و استحکام کانون خانواده از طریق تأمین امنیت و رفاه
مطلوب اجتماعی
 )9تحقّق بندگی پویا در عرصه جهاد با ترویج روحیه تالش و کار گروهی،
شکرگذاری روزافزون و حفظ و ارتقای تقوای فردی و اجتماعی
 )13حصول آرامش پایدار ،نظم پویا و فراگیر ،شکوفایی شخصیت ،حفظ و ارتقای
سالمت جامع فردی و اجتماعی و پیشرفت متعالی
 )11برآمدن روح متعالی شهر از جسم متوازن آن و وحدت باور ،رفتار و کالبد
شهر
 )19تحقق مدیریت جامع ،یکپارچه ،خلّاق ،کارا ،اثربخش و فرهنگمدار در شهر

 .1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جوانان استان خراسان شمالی1091 ،
 .9آیتاهلل شاهآبادی ،شذرات المعارف ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1086 ،
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 )10فراهم نمودن شرایط تحقّق درآمد پایدار با استفاده از توسعه اشتغال مولّد،
کارآفرین و دانشبنیان
 )14حصول واقعگرایی شبکهای با ابتنای بر شبکه مراکز حکمتبنیان
در خصوص منظومگی این ارزشها و نسبت آن با ارکان مابعد شهر آینده شامل
افق /چشمانداز شاخصها و اهداف کالن ،سیاستهای کالن ،جهتگیریهای
راهبردی و  ...در مقال و مجال دیگری باید تالش عمیق و گسترده صورت گیرد
که ابزار فن کاوی 1در این عرصه راهگشا است (پورتر و کانینگهام.)9331 ،
 )2خالصه افق/چشمانداز شهر ایرانی -اسالمی
افق/چشمانداز به مثابه چراغ روشنگر راه است .در دستیابی به شهر مطلوب
مبتنی بر ارزشهای بنیادین اسالمی بیانیه چشمانداز نقش مهمی دارد .با اتّکال
بر حکمت بالغه الهی 9و در راستای تحقق مدینه فاضله نبوی -علوی و در پرتو
حکمرانی یکپارچه جهادی و همافزایی خود سازمانده شهر ،شهروند و مدیریت
شهری و به منظور دستیابی به آرمانهای چشمانداز بیست و پنجاه ساله کشور،
چشمانداز مدنظر برای تحقق زمانی  13ساله در سال  1434به شرح ذیل است:
«آرمانشهری است حکیم ،هویتبخش ،فرهنگ مدار ،زیبا سیما ،روحنواز ،مهرافزا،
دانشبنیان ،نوآفرین ،امن ،سالم ،مقاوم و معیار در جهان اسالم»
 )4شاخصها -اهداف کالن
به منظور ارزیابی کالن حصول غایات طراحی شده ،شاخصها و اهداف کالن
طرح که در نظام شاخصها قابل تدبیر و تفصیل به شاخص ها -اهداف میانه و
خرد است عبارتاند از:
1. Technology Mining

 .9حِکْمَة بَالِغَة فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (سوره مبارکه قمر ،آیه )1

908

شهر اسالمی ایرانی؛ طرحی برای شهر آینده

 )1جایگاه اول مدیریت شهری در جهان اسالم
 )9رهبر جریانهای فرهنگی و جریانساز جدید در جهان
 )0الگوی عدالت فرهنگی ،اطالعاتی و اقتصادی
 )4تراز سبک و کیفیت زندگی شهری مبتنی بر معیارهای اسالمی -ایرانی در
جهان اسالم
 )1معیار اخالق و فرهنگ ارتباطات شهری و شهروندی در جهان
 )6نمونه هویت ،ارزش و ساختار منسجم خانواده ،مسجد و محله
 )7الگوی مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری
 )8مؤثر در سیاستهای اداره شهرهای بزرگ جهان
 %13 )9تولید ناخالص داخلی از اقتصاد دانشبنیان
 )13حضور کیفی و کمی در نمازهای جمعه و جماعت
 )11رعایت حقوق و قوانین شهری و شهروندی
 )19افزایش آرامش و امنیت و کاهش بزهکاری اجتماعی به میزان %13
 )10الگو در ترازیابی سیمای شهری در جهان
 )14جایگزینی حداقل یک سوم انرژی مصرفی شهر با انرژیهای پاک و
تجدیدپذیر
 )11کاهش آلودگیهای هوا ،آب ،خاک به میزان حداقل %13
 )16زیرساختهای دانشی و اطالعاتی توسعهیافته ،شفاف و پاسخگو
 )17باالترین ارائه کیفیت خدمات شهری در منطقه آسیای جنوب غربی
 )18برترین ایمنی و پایداری شهر در برابر بالیای طبیعی در جهان اسالم
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 )1سیاستهای کالن (مشترک)
رعایت سیاستهای کالن ذیل در تمامی ارکان مدیریت شهری مشترک است و با
تمام بینش ،دانش و توانمندی دنبال میشود و چارچوب طراحی تمامی
راهبردها ،کالن فرآیندها و کالن پروژهها خواهد بود .این سیاستها از یک منظر،
پویایی خود را از ارزشهای بنیادین ،افق ،شاخصها -اهداف کالن و واقعیات
برآمده از عملیات کسب میکند و از منظری دیگر به سیاستهای اجرایی
متناسب با منظومه آنها تبدیل میشود:
 )1طراحی ،تبیین و ترویج اصول و معیارهای حیات طیّبه
 )9طراحی ،تحقق و ارزیابی پیشرفت متعالی
 )0تحقق و نشر حکیمانه ارزشهای اخالقی اسالم
 )4ایجاد و هدایت جریانهای فرهنگی اصیل اسالمی -ایرانی
 )1همافزایی علم و ثروت حکمتبنیان با راهبری دانش متعهد
 )6ایجاد و بهبود مراکز حکمت بنیان و شبکه مترتّب
 )7طراحی ،تحقّق ،ارزیابی و بهبود نظام نوآوری ،فناوری و علم (نفع) شهری
 )8فرهنگسازی و ترویج سبک زندگی اسالمی -ایرانی
 )9توسعه حکمرانی با مشارکت مؤثر شهروندان
 )13برقراری تناسب پویا بین کالبد ،رفتار و باور شهروندان
 )11همکاری و همافزایی با قوای سهگانه
 )6جهتگیریهای راهبردی
در این بخش ،تصاویر آرمانی شهر ،به عنوان جهتگیریهای راهبردی حرکت
برای هر یک از مراکز حکمتبنیان که سه رکن آن خانواده ،محله و شهر است و
در نهایت شبکه همافزایی حاصل در هر یک از عرصههای الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت که شامل معنویت ،فکر ،علم و زندگی میباشد ،تبیین شده است.
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عرصه معنویت

هر خانواده از آرامش روحی برخوردار بوده و در امور خود بر اساس رضای خدا
تصمیم میگیرد ،بر او توکل میکند و نتیجه را به او تفویض میکند.
در هر محله از شهر ،آخرتگرایی و دیگر خواهی موج میزند ،هر کس برای
دیگری خیر میخواهد و ایمان و صداقت ،محور تعامل با دیگران است.
شهر ،شهری یکپارچه ،با فرهنگ توحیدی نهادینه شده است و مالک ارزشمندی
افراد ،تقوای فردی و اجتماعی است.
عرصه فکر

هر خانواده در شهر از سالمت روانی برخوردار بوده و خداوند مبدأ و مقصد هستی
(نگرش توحیدی) و مبنای ادراک ،تفسیر و تعبیر آنها از جهان پیرامونشان است.
در هر محله از شهر ،مسجد کانون و معیار خلق معنا ،اندیشه و رفتار اجتماعی
است.
شهر کانون کرسیهای نظریهپردازی و آزادی فکر و بیان (در چارچوب اخالق و
منطق) است.
عرصه علم

شهر رهبر جریانهای فرهنگی و علمی و جریانساز جدید است و به شهر
پیشرفته متعالی (توسعه یافته حکمتبنیان) در جهان شهرت دارد.
شهر و مناطق آن از همافزایی علم و ثروت حکمتبنیان منطقهای و موضوعی
پشتیبانی تامّ به عمل میآورد.
بر اساس همکاری مؤثر مناطق؛ محصوالت و خدمات فرهنگی به طور دائم رصد و
ارزیابی میشود و در جهت توسعه حکمت بهبود میبخشد.
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عرصه زندگی
محور مدیریت شهری

شهر مطلوب جایگاه مناسبی در مدیریت شهری در جهان اسالم را دارد و شهری
است با مدیریت ارزشی ،دانشبنیان ،عدالت محور ،خدمت گذار ،کارآمد ،نوآور،
پاسخگو ،امانتدار ،شهروندمدار و یکپارچه و دارای سالمت مالی و اخالقی که
سیاستهای آن بر همه نهادهای دستاندرکار توسعه شهری نافذ است.
محور امنیت و ایمنی شهری

هر خانواده در شهر اسالمی -ایرانی ،کانونی امن ،آرام و مطمئن برای اعضای
خانواده است.
در هر محله در شهر ،اهالی محله تعاملی سازنده و مبتنی بر اعتماد با پلیس
شهری دارند و محله از امنیت اجتماعی کامل برخوردار است.
شهر مطلوب یکی از امنترین آرمانشهرهای جهان است ،پلیس شهر ،از
فناوریهای پیشرفته و نیروی انسانی کارآمد استفاده میکند ،ساختارها و
رویههای سازمان یافته کافی و منظم دارد.
محور اخالق ،فقه و حقوق شهروندی

شهر با محالتش ،شهری است آراسته به فضائل اخالقی و پاک از پلیدیها و
آلودگیهای باطنی و ااهری.
شهر با محالتش ،شهری است قانونمند ،با رعایت حد نصاب عدم بروز گناهان
بزرگ در مالء عام.
شهر با محالتش شهری است معیار و در خور شأن کودکان ،سالمندان ،بیماران،
معلوالن ،در راه ماندگان ،یتیمان ،بدسرپرستان ،بیسرپرستان و ...
محور جمعیت ،پیشگیری و بهداشت

شهر همراه با محالتش ،شهری است دارای جمعیتی متوازن ،فرهیخته ،پرتالش،
خالق و منبع قدرت.
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شهر همراه با محالتش ،شهری است سالم ،پاک مبتنی بر پیشبینی و اقدامات
پیشگیرانه.
محور حمل و نقل شهری

سامانه حمل و نقل عمومی شهری و محلهای؛ روزآمد ،سریع ،ارزان و در دسترس
برای همه شهروندان در تمام نقاط شهر است.
بهینهترین و اولین انتخاب هر فرد ،استفاده از حمل و نقل عمومی است.
محور محیطزیست

هر فرد و خانواده ،به تنهایی حافظ منافع زیستمحیطی است ،در مصرف بهینه
آب و انرژی کوشا است و از اسراف و تبذیر در مصرف خودداری میکند ،هر
شخص نه تنها آالینده محیطزیست نیست ،بلکه نقش مؤثری در پاکسازی محله
و شهر خود دارد.
هر محله در شهر ،به صورت خود سازمانده در جلوگیری از افزایش آلودگی
زیستمحیطی و مصرف بهینه منابع نظارت میکند.
شهر مطلوب شهری با هوای پاک ،سبز و زنده است و در این شهر ،قوانین جامع
و مانع ،حامی محیطزیست بوده و نهادهای ناار با اختیارات و قدرت کافی وجود
دارد .همچنین شهر در استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر ،تولید محصوالت
مصرفی زیست تخریبپذیر و فناوری بازیافت و بازیابی آب ،انرژی و پسماندهای
شهری جایگاه برتر در منطقه را دارد.
محور معماری ،سازه و بافت شهری

هر محله از شهر از معماری هویتبخش ،زیبا و روحنواز و سازه ایمن و مقاوم
برخوردار است.
هر فرد ،خانواده و سازمان در انتخاب سکونتگاه خویش ،زیبایی شهر و حفظ
هویت اسالمی -ایرانی را اولویت قرار داده است.

940

آرمان و رسالت

شهر الگویی در ترازیابی سیمای شهری در جهان است ،شهر ،فضای مناسب برای
کار مولّد ،زندگی پویا ،تفریح سالم و تعامالت اجتماعی را در اختیار شهروندان و
گردشگران قرار میدهد.
محور اقتصاد شهری

هر خانواده در شهر از امنیت اقتصادی کامل در تأمین نیازهای زیستی خود
(بهداشت ،آموزش ،خوراک و مسکن) برخوردار است و سهم به سزایی در تأمین
هزینهها و مدیریت شهر خود ایفا میکنند.
محلههای شهر کانونهای اقتصادی کوچک ،خالق و نوآور برای کسب و کارهای
خانگی هستند.
شهر اسالمی ایرانی ،شهری است با اقتصاد حکمتبنیان با رویکرد بانکداری
اسالمی و مشاغلی که منفعت اجتماعی بیشتری در پی دارند ،از سودآوری
باالتری برخوردار هستند .کسب روزی غیر حالل در این شهر به دلیل حاکمیت
ارزشهای الهی و ساز و کارهای اقتصادی و امنیتی ،غیرممکن یا بسیار مشکل
است.
محور زیرساختهای شهری

شهر مطلوب شهری است با زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و
روزآمد که سیاستهای نوین مدیریت شهری و تمرکززدایی در سطح ملی را به
خوبی پشتیبانی مینماید .زیرساختهای آب ،فاضالب و انرژی تهران ،مطابق با
استانداردهای جهانی ،ایمن و پاسخگوی نیاز کار و زندگی شهروندان و متناسب با
نقشها و واایف ملی و فراملی شهر است.
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 )7ساختار کالن مطلوب
با توجه به اهمیت ساختار مطلوب در تحقق آرمانها ،سیاستها و برنامهها ،این
ساختار در حوزه مدیریت شهری با ابتنای بر اصول و اقتضائات زیر در شکل ()0
معرفی شده است.
 )1طراحی ساختار در سطح کالن از الگوی سه شاخگی ذیل پیروی میکند .بر
این اساس ،هر واقعیت شهری از به هم پیوستن سه مؤلفه معاونتها ،مناطق و
کالن فرآیندها و کالن پروژهها به اهور و بروز میرسد .بر این اساس ،این
ساختار ماهیتاً یک ماتریس سه بعدی را در شکل ( )1به تصویر میکشد و در
جوهر خود پاسخگویی جانبهای سه گانه را اقتضا میکند.
معاونتها

مناطق

کالن فرآیندها و پروژهها

شکل  -5الگوی ساختار کالن مطلوب

در این الگو ،کالن فرآیندها و کالن پروژهها ،معرف راهبردهای اصلی هستند.
 )9در سطح ترکیب (شکل  ،)9نهاد سیاستگذار و برنامهریز کالن و هماهنگ
کننده مؤلفهها« ،مرکز توسعه حکمت» است که رئیس آن قائم مقام شهردار
محسوب میگردد.
 )0در عالیترین سطح توجه (سطح بسیط) ،ما با اتحاد شهر ،شهروند و مدیریت
شهری مواجه هستیم .شکل ( )9سطوح یاد شده در بندهای سهگانه را نشان
میدهد.

941

آرمان و رسالت

(سطح بسیط)

اتحاد شهر ،شهروند
و مدیریت شهری

(سطح ترکیب)

مرکز توسعه حکمت
(سطح تحلیل)

ماتریس سه بعدی

شکل  -9وجوه مرتبهمند ساختار کالن مطلوب

 )4در ساختار کالن پیشنهاد شده ،معاونتها نقش ستادی و فراستادی را بر
عهده دارند و به شکل فشردهای طراحی شدهاند.
 )1مناطق با آزادی عمل متناسب ،عمدتاً شخصیت اجرایی و ارتباط مستقیم
با شهروند و شهردار دارند.
نهایتا ساختار کالن مطلوب شهرداری در شهر اسالمی ایرانی در شکل 0
متجلی است که جای کار عمیق و دقیق را در آینده میطلبد.
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شکل  -2ساختار کالن مطلوب شهرداری تهران

 )8چارچوب کالن معماری شهر آینده (نقشه راه سه بعدی)
با ابتنای بر ارزشهای بنیادین و غایات و بهرهمندی از ساختار کالن طراحی شده
مطلوب و به منظور هدایت و مدیریت حرکت هماهنگ ،جامع و قابل سنجش
شهر تهران ،چارچوب معماری حرکت با توجه به ابعاد زیر در شکل ( )4تبیین
میگردد:
 -1جوهره این نقشه راه ،ماتریس سه بعدی کالن فرآیندها ،کالن پروژهها و
شبکههای مترتّب (سطرهای ماتریس) ،اقتضائات حرکت (ستونهای ماتریس) و
معاونتهای شهرداری (ارتفاعات ماتریس) است.
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 -9در سطرهای ماتریس ،دو حیطه کالن فرآیندها و زیرفرآیندهای مربوط (بر
اساس منطق نسبتاً پایدار یا شان ساختار) و کالن پروژهها و خرد پروژههای
مرتبط (بر اساس منطق نسبتاً متغیر یا شان محتوا) قرار دارد .ارتباط این دو
حیطه باید به شکل شبکهای؛ محقق و ارزیابی گردد.
 -0ستونهای ماتریس در ایجاد یکپارچگی گذشته (مانند سوابق) ،حال
(اقتضائات اقدامات فعلی) و آینده (آیندهپژوهی و آیندهنگاری) حرکت را هدایت و
مدیریت میکند.
 -4ارتفاعات ماتریس ،مشارکت و بهرهمندی معاونتها را برجسته میکند .ممکن
است معاونتها در برخی امور و نقش هادی یا متولی را ایفا کنند.
 -1برای حصول محتوا ،درج و ارزیابی معماری حرکت ،باید کارگروه راهبری
حرکت تشکیل شود و با مطالعه و بررسی عمیق و دقیق اسناد معتبر و مصاحبه
هدفمند با مدیران ارشد و میانی ،مدیران فرآیندها و پروژهها ،کارشناسان ارشد
شهرداری ،خبرگان دانشگاهی ،حوزوی و صنعتی و شهروندان حقیقی و حقوقی
متناسب ،سند نهایی تهیه شود.
شایان ذکر است حرکت عمیق ،چند بعدی و گسترده مطلوب ،مقتضی برون
سپاری برخی پروژهها و فعالیتها است .و ماتریس سه بعدی یاد شده براساس
منطق فنکاوی و در بلوغ خود نفع (نوآوری ،فناوری ،علم یا نظر ،فناوری و عمل)
هر روز قابل بازیابی و به روز شدن است.
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شکل  -4چارچوب کالن نقشه راه تحقق شهر آینده

 )9الزامات اساسی حرکت
به منظور تضمین استمرار و پویایی متناسب حرکت جهت تحقق شهر مطلوب
آینده ،الزم است الزامات اساسی حرکت در حوزههای مورد نیاز از جمله
حوزههای زیر به تفصیل طراحی ،تبیین ،ابالغ ،ارزیابی و در صورت لزوم بازنگری
گردد:
 )1حوزه انسانی (فردی ،خانوادگی و اجتماعی)
 )9حوزه نهادی (هنجاری ،سازمانی و شبکهای)
 )0حوزه مالی (سرمایهای ،بودجهای و درآمدی)
 )4حوزه قانونی (کشوری ،شهری و محلهای)
 )1حوزه سیاستی (کالن ،بخشی و اجرایی)
 )6یکپارچگی شبکهای و پویایی حوزههای یاد شده
... )7
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شایان ذکر است ،حوزههای یاد شده باید با برگزاری جلسات منظم هماندیشی در
عرصههای مدیریت کالن ،میانه و خرد شهری و بهرهمندی از دانش ،هنر و تجربه
نفعکاوی (پود) و سیاست -قانونکاوی (تار) و حصول شبکه غایی به اتحاد و
یکپارچگی برسد.
 )50نمونهای از به کارگیری یافتهها
هدف از این قسمت طراحی یک نمونه متناسب با یافتههای مراحل قبل است که
در دو بعد محتوایی و کالبدی در پارک والیت شهر تهران ارائه میشود .در بعد
محتوایی ،تحقق طرح شهر حکیم و عمل به اسناد طرح ،که در صورت اجرا،
مقدمهای است برای حرکت به سوی مدینه فاضله از اهدافی به شرح ذیل به
پیروی میکند:
 الگوی عدالت فرهنگی ،اطالعاتی و اقتصادی
 تراز سبک و کیفیت زندگی شهری مبتنی بر معیارهای اسالمی -ایرانی
در جهان اسالم
 معیار اخالق و فرهنگ ارتباطات شهری و شهروندی در جهان
 نمونه هویت ،ارزش و ساختار منسجم خانواده ،مسجد و محله
 الگوی مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری
 مؤثر در سیاستهای اداره شهرهای بزرگ جهان
 افزایش تولید ناخالص داخلی از اقتصاد دانشبنیان
 حضور کیفی و کمی در نمازهای جماعت
 رعایت حقوق و قوانین شهری و شهروندی
 افزایش آرامش و امنیت و کاهش بزهکاری اجتماعی به میزان
 الگو در ترازیابی سیمای شهری
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 جایگزینی بیشتر انرژی مصرفی شهر با انرژیهای پاک و تجدیدپذیر
 کاهش آلودگیهای هوا ،آب ،خاک به میزان زیاد
 زیرساختهای دانشی و اطالعاتی توسعه یافته ،شفاف و پاسخگو
 باالترین ارائه کیفیت خدمات شهری در منطقه
 برترین ایمنی و پایداری در شهر
 ایجاد قطب گردشگری ملی و بینالمللی و اقتضائات مترتب
 آموزش اصناف و حرف گوناگون
بر این اساس ایجاد منظومهای از حضور دائم  01استان در یک مکان و با رعایت
عالیترین کیفیت ممکن که در سند مدیریتی به تفصیل بیان خواهد شد ،به
وجود میآید .در این منظومه امکان ایجاد سلسلهمراتبی از نوآوری (فروش عمده
و جز محصوالت و خدمات در چارچوب فروشگاه و نمایشگاه) ،فناوری (بهرهگیری
از فنّاوریهای دانشبنیان در فرایندهای تولید و عرضه محصوالت و خدمات
استانها) و برقراری نمونه کارگاههای تولیدی در محدوده مهیا شده و در تناسب
با فروش ،عرضه و توسعه دانش از ارائه آموزشهای کوتاهمدت و بلندمدت و
آموزشهای حین کار صورت گرفته و گواهینامه معتبر ارائه میشود .امید است
در این شهر تحقق همافزایی بین علم ،فناوری و نوآوریِ بازدید کنندگان و ارائه
دهندگان جهت توسعه فرهنگ اسالمی ایرانی عملی گردد .تمهید توسعه حکمت
در چارچوبهای عبادت ،یادگیری ،یاددهندگی ،معیار کسب و کار ،اخالق و  ...از
دیگر ویژگیهای محتوایی طرح است.
در بعد کالبدی ،انتظام مجموعه به صورتی خواهد بود که 09 ،فضا را در قالب
یک شمسه هشت پر تدارک میبیند .چهار فضای واسط هر کدام شامل هشت
زیر فضا ،که به هشت استان اختصاص مییابد .نظام حرکات و دسترسیها
بهگونهای خواهد بود که هدایت تمامی مسیرها به قلب نمونه مدینه ،که همان
مسجد (جامع) است ختم میشود .این مسجد از پیش از اذان صبح تا پس از
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نماز عشا فعال است .از نظر ارتفاعی ،در خلق فضاها و چشماندازها ،تعداد طبقات
نباید از  0طبقه فراتر رفته و فرمهای ساختمانی چیره بر مسجد نباشند .شکل
شماره  1ایده اصلی طرح را نشان میدهد.

شکل شماره  :1ایده اصلی طرح و انتظام فضاهای اصلی در آن

مشخصات پروژه
پروژه شامل حلقه سواره پیرامونی -میدان دوچرخه سواری -گشتگاه پیاده (باغراه
ایرانی) -مسیر تندرستی -زمینهای بازی کودکان و بزرگساالن -میدان اسکیت-
سرویسهای بهداشتی و  ...میباشد .مساحت کل مجموعه  988هکتار است.
شناخت کاربریها و فضاهای طرح
مسجد جامع فعال و چندین مسجد اقماری آن :در حقیقت یک مسجد -مدرسه
(تلفیق حوزه علمیه و دانشگاه) است .که در آن علوم دینی و مهارتی همچون
مهارتهای کسب و کار و فنی و حرفهای و فقه تجارت و نسبت آنها با علوم،
فناوری و نوآوریها در یک منظومه و اصول عقاید تدریس ،تحقیق و اجرا
میشود.
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مرکز خدمات طب اسالمی و گردشگری سالمت :در مسجد -مدرسه و تمامی
علوم و فناوریها با استفاده از تجربه قرنها و نظرات دانشمندان مسلمان
تدریس ،تحقیق و اجرایی میشود یکی از این علوم ،طب اسالمی است .مرکز
خدمات طب اسالمی با این هدف پیشنهاد شده است.
نمایشگاه دائمی جاذبههای صنعتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،طبیعی و اجتماعی
استانهای کشور (بازار حکمتبنیان) :در حقیقت خون رگهای محدوده را
همین نمایشگاه که بستر بروز تعامالت اقتصادی است رغم خواهد زد .در این
بازار آموختههای فنی و حرفهای ،علمی و عقیدتی که در مسجد -مدرسه قلب
شهر حکیم تدریس و تحقیق شده است در قالب روابط اقتصادی بروز مییابد.
مهمانسرا (در حد امکانات هتل چند ستاره ولی منبعث از فرهنگ مهماننوازی
ایرانیان دارای الگوی معماری و مدیریت و خدمات اسالمی -ایرانی) :مسلماً این
شهر در مقیاس بینالمللی کارایی دارد و مراجعان آن نیازمند فضایی مناسب
جهت اقامت هستند .کسانی که ممکن است مدتی جهت فراگیری حکمت در
شهر اقامت داشته باشند از این فضا و امکانات مناسب خدماتی ،رفاهی و ورزشی
آن استفاده میکنند.
فضاهای جنبی و سایر امکانات :این فضاها شامل میدان دوچرخه سواری ،گشتگاه
پیاده (باغراه ایرانی) ،مسیر تندرستی ،شهر کودک و زمینهای بازی کودکان با
رویکرد آموزش حکمت ،رستوران و چایخانه سنتی ،کتابخانه و مخزن بزرگ،
ساختمانهای اداری ،ساختمانهای پلیس پارک و انتظامات ،مجموعه انبارها،
سالن مراسم و همایشها و  ...است.
بخش ویژه :نظر به اینکه محدوده از محل قبلی پادگان قلعه مرغی به عنوان
اولین پایگاه هوایی ایران بوده است و از هویت تاریخی قابل توجهی برخوردار
است .قسمتی تحت این عنوان با استفاده از بازپیرایی مستحدثات هوایی قبلی به
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فعالیتهای متنوع فرهنگی و موزه هوا فضای ایران شامل تاریخچه صنعت هوایی
و دستاوردهای نوین هوا فضا اختصاص خواهد یافت.
 )55نتیجه گیری
حرکت پیوسته از بنیادها به واقعیت مرتبهمند روح ،نفس و جسم شهر بر مدار
حکمت ،تبیین شهر آینده و به عبارت دقیقتر ،شهر اسالمی ایرانی در منظومه
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است .این شهر که اهور صورت تمدن بر اساس
فرهنگ اسالمی ایرانی است در نهادها ،کالبدها و رفتارهای متناسب بروز پیدا
میکند و مبین منظومگی فرهنگ ،سیاست و اقتصاد است .تحقق این شهر کامال
قابل ارزیابی است و میتوان در یک رویکرد تطبیقی جامع و گسترده آن را با
دیگر الگوها مقایسه کرد .منظومگی نفع (پود) در منظومگی سیاستها -قوانین
(تار) معرف یکپارچگی پویای شبکهای است که نهایتا خود را در حیات طیبه یا
زیست گوارای اجتماعی -فردی متجلی میکند.
منابع
 )1ارسطو ،)1081( ،اخالق نیکوماخوس ،مترجم محمدحسن لطفی ،انتشارات
طرح نو ،چاپ دوم ،ص .919-938
 )9اگوستین ،سنت ،)1091( ،شهر خدا ،انتشارات دانشگاه ادیان.
 )0افالطون ،)1061( ،جمهور ،ترجمه :فؤاد روحانی ،شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی ،تهران.
 )4جهانگیری ،محسن ،)1069( ،احوال و آثار و آرای فرانسیس بیکن ،شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
 )1خامنهای ،سید علی ،)1091( ،سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم
خراسان شمالی.
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 )6خمینی (امام) ،روحاهلل ،)1078( ،صحیفه نور ،جلد  ،10ص  ،493موسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران.
 )7خمینی (امام) ،روحاهلل ،)1081( ،شرح چهل حدیث ،موسسه تنظیم و نشر
آثار امام ،تهران.
 )8دورانت ،ویل و آرویل ،)1084( ،تاریخ تمدن ،جلد هفتم ،آغاز عصر خرد ،فصل
 ،99ص  ،693چاپ چهاردهم.
 )9شاهآبادی (آیتاهلل) ،میرزا محمدعلی ،)1086( ،شذرات المعارف( ،نوشتاری
اول) ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی :تهران.
 )13شاهآبادی (آیتاهلل) ،میرزا محمدعلی ،)1086( ،رشحات البحار ،ترجمه :زاهد
 )11ویسی ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی :تهران.
 )19شیخ صدوق 1091( ،ق) ،االمالی ،ق .علیاکبر غفاری ،دارالکتب االسالمیه.
 )10شیخ طوسی ،)1088( ،االمالی ،ترجمه :صادق حسنزاده ،اندیشه هادی قم.
 )14فاتحراد ،مهدی ،)1080( ،طراحی الگوی ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت بر
اساس نظریه خودسازماندهی و با رویکرد سیستمهای پویا ،رساله دکتری،
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 )11فاتحراد ،مهدی ،نقوی ،محمدحسین ،جلیلوند ،رضا ،)1099( ،دانشگاه
حکمت بنیان نهاد مبنایی پیشرفت متعالی ،شماره  16فصلنامه دانشگاه اسالمی
معرفتی.
 )16فاتحراد ،مهدی ،)1099( ،شهر آینده ،تهران :مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران.
 )17قلیپور ،رحمتاهلل ،محملی ابیانه ،حمیدرضا ،)1090( ،تأملی بر مفهوم شهر
اسالمی مقدمهای بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شهری ،تهران :مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت.
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: دانشگاهها به مثابه الگویی برای توسعه پایدار،)1080( ، نادرقلی،) قورچیان18
، مجموعه مقاالت اولین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار،پارادایمی جدید
.1080 بهمن
 داریوش آشوری و نادر: ترجمه،) آرمانشهر (اتوپی،)1061( ، تامس،) مور19
. تهران، انتشارات خوارزمی،افشاری
؛ ترجمه سید189  خطبه،)1070( ،]) [علی بن ابیطالب (ع/) نهجالبالغه93
. سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی: تهران.جعفر شهیدی
 ترجمه محمد،186  خطبه،)1079( ،]) [علی بن ابیطالب (ع/) نهجالبالغه91
. الهیجی: قم.دشتی
.؛ ترجمه محمد دشتی47  نامه،)1079( ،]) [علی بن ابیطالب (ع/) نهجالبالغه99
. الهیجی:قم
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ضرورت بازنگری مفهوم رسالت در سند پایه
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
حسین آرامی

1

9

چکیده
نظر به اینکه رسالت در الگو حد واسط آرمان و افقها است ،لذا نقش برجستهای در کلیت
تدوین الگوی پایه دارد زیرا افقها برای تحقق رسالت و در راستای آرمانها تعریف میشوند
و حسب رسالتهای متفاوت طبعاً افقهای متفاوتی قابل تصور است .افقهایی که تدابیر به
معنی مؤلفههایی که جنبه ناسوتی داشته و مدیریت جریان پیشرفت در کشور به گونهای
قابل رصد و تطبیق با مبانی و مفاهیم اصلی الگو را امکانپذیر مینماید ،لذا تعریف درست و
دقیق رسالت بسیار حائز اهمیت است .در پیشنویس سند الگوی پایه ذیل عنوان رسالت
آمده است که" :رسالت تعهد آگاهانه و عقالنی ملت ایران و مسئوالن نظام جمهوری
اسالمی ایران به گسترش وحی و حکمت و تعالیم قرآن و اهل بیت (ع) از طریق )1 :بسط
معارف الهی و ایمان دینی؛  )9التزام به دانش روز ،علوم انسانی و زندگی حکمتبنیان؛
 )0پیادهسازی حقوق و احکام اسالم و تحقق عدالت و آبادانی در پرتو حمایت از محرومان و
مستضعفان جهان؛  )4توسعه اخوت و اخالق اسالمی
به منظور حرکت در جهت آرمانها و نیل به افق پیشرفت اسالمی -ایرانی است ".در رابطه
با گزارههای ذکر شده هم ابهاماتی وارد است و هم ایراداتی .در این مقاله به اجمال به
ایرادات و ابهامات پرداخته شده و در انتها تعریف مدنظر در مورد رسالت الگو و جامعه الگو
در افق آورده شده است.
کلیدواژهها :رسالت ،افق ،تدابیر

 .1ارائه شده در پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 99 ،و  03اردیبهشتماه ،1091
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
 .9مسئول دبیرخانه اندیشکده آمایش بنیادین
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نظر به اینکه رسالت در الگو حد واسط آرمان و افقها است ،لذا نقش برجستهای
در کلیت تدوین الگوی پایه دارد زیرا افقها برای تحقق رسالت و در راستای
آرمانها تعریف میشوند و حسب رسالتهای متفاوت طبعاً افقهای متفاوتی قابل
تصور است .افقهایی که تدابیر به معنی مؤلفههایی که جنبه ناسوتی داشته و
مدیریت جریان پیشرفت در کشور به گونهای قابل رصد و تطبیق با مبانی و
مفاهیم اصلی الگو را امکانپذیر مینماید ،لذا تعریف درست و دقیق رسالت بسیار
حائز اهمیت است.
در پیشنویس سند الگوی پایه ذیل عنوان رسالت آمده است که:
" رسالت تعهد آگاهانه ،عقالنی ملت ایران و مسئوالن نظام جمهوری اسالمی
ایران به گسترش وحی ،حکمت و تعالیم قرآن و اهل بیت (ع) از طریق:
بسط معارف الهی و ایمان دینی
التزام به دانش روز ،علوم انسانی و زندگی حکمتبنیان
پیاده سازی حقوق و احکام اسالم و تحقق عدالت و آبادانی در پرتو حمایت از
محرومان و مستضعفان جهان
توسعه اخوت و اخالق اسالمی
به منظور حرکت در جهت آرمانها و نیل به افق پیشرفت اسالمی -ایرانی است".
در رابطه با گزارههای ذکر شده هم ابهاماتی وارد است و هم ایراداتی .ابهاماتی از این

دست که اصوالً مراد از "گسترش وحی" کدام است؟ با اعالم خاتمیت نبوت آیا
گسترش وحی موضوعیت دارد؟ گسترش وحی امری پیامبرانه است یا کار یک
ملت؟ آیا مراد گسترش آموزههای وحیانی است؟ چرا مسئوالن نظام جمهوری
اسالمی جدا و عالوه بر ملت ایران احصاء و مورد خطاب قرار گرفتهاند؟ مگر آنان
جزئی از ملت نیستند؟ اگر جدایند آیا رسالت مردم و مسئوالن با توجه به تفاوت
اختیارات و امکانات یکسان است؟
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و ایراداتی از این دست که  :گسترش وحی و تعالیم قرآن از طریق بسط معارف
الهی که تکرار هدف در روش است یعنی گسترش تعالیم قرآن توسط بسط
معارف الهی یا پیادهسازی حقوق و احکام اسالم در پرتو حمایت از محرومان و
مستضعفان جهان که به نظر میرسد کامالً باژگونه نوشته شده ،بدین معنی که
حمایت از محرومان و مستضعفان در پرتو پیادهسازی احکام اسالم امکانپذیر و
معنادار است و نه بر عکس.
اما به راستی رسالت ملت ایران که با به کارگیری و اجرایی شدن الگوی اسالمی
پیشرفت قابل تحقق خواهد بود کدام است؟ به تعبیر دیگر در افق الگو ( 13سال
دیگر) رسالت ملت ایران چه خواهد بود؟ یا چه باید باشد؟
برای پاسخ به این سؤال الزم است ابتدا معانی و مفاهیم رسالت به اجمال مرور
شود سپس به ادامه مطلب پرداخته گردد .در گذر به فرهنگهای لغات در مورد
رسالت از جمله به این معانی اشاره شده است :پیغامبری ،پیغام بردن ،پیام آوردن
از جانب خداوند ،مأموریت ،مسئولیت ،وایفه ،سفارت .از سوی دیگر در مرور

مفهومی به مقوله رسالت نیز به مواردی بر میخوریم مثل :رسالت یعنی اینکه از
زمان تولد تا مرگ در زندگیمان چه کارهایی میخواهیم انجام دهیم؟ چه چیزی
از خودمان برای دیگران به جای میگذاریم؟ رسالت ما در زندگی ما همان هدف
نهایی و غایی ما در زندگی است.
در رابطه با معنی رسالت آنچه برداشت میشود یک معنی خاص رسالت انبیا الهی و
پیامبران است که رسالتشان ابالغ وحی به جامعه بوده است (ما علیک االلبالغ
المبین ) تا بدین ترتیب با انذار و تبشیر (بیم و امید دادن) جامعه عصر خود را به
صراط مستقیم الهی هدایت کنند و یک معنی عام که مسئولیت و وایفه و سفیر
بودن است و مخاطب همه مردماند .وقتی صحبت از جامعه ایران در افق الگو
است؛ یعنی از یک جامعه اسالمی -ایرانی صحبت میکنیم .لذا این سؤال مطرح
میشود که چگونه بین معنای عام و خاص رسالت میتواند جمع اتفاق بیفتد؟
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زیرا بدیهی است جامعه اسالمی در سیطره هدایت وحی و انذار و تبشیر انبیای
الهی بهویژه پیامبر خاتم (ص) طی مسیر میکند لذا مأموریت عام خود را در
ارتباط با مأموریت خاص پیامبر باید تعریف کند .به نظر میرسد جمع و ارتباط دو
معنای خاص و عام رسالت را میتوان اینگونه بیان کرد که :رسالت پیامبر رساندن
پیام خداوند و ابالغ وحی به مردم (جامعه) است و رسالت جامعه جامه عمل پوشاندن
به مفاهیم وحیانی و عملیاتی کردن آن آموزهها است و بدین طریق معنابخشی به
زندگی و هدف غایی زندگی انسانی.

اگرچه ملت ایران در بلندمدت بخشی از امت اسالمی خواهد بود ،اما در همین
افق زمانی الگو به عنوان یک جامعه با اکثریت تام مسلمانان و به عنوان جامعهای
که الگوی توسعه خود را از معانی ارزشی دینی و اسالمی اخذ کرده ،رسالتاش را
نیز از همین آموزهها دریافت میکند و میفهمد .اگر خداوند تبارک و تعالی
پیامبران را برای هدایت بشر فرستاده است ،رسالت جامعه ایرانی در جغرافیای
ایران نیز از کتاب خداوند و سنت پیامبرش باید فهم کرد.
در قرآن مجید ،به عنوان نمونه به موارد ذیل میتوان اشاره داشت:
 -1وَ جاءَ مِن اَقصَی المَدینَةِ رَجُل یَسعی قالَ یا قَومِ اتَّبِعُوا المُرسَلینَ (یس)93 ،
(و از دوردستترین نقطه شهر مردی آمد شتابان و گفت :ای قوم من ،پیامبران را
پیروی کنید).
 -9وَکذلِک جَعَلناکم أُمَّةً وَسَطًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَیکونَ الرَّسولُ عَلَیکم
شَهیدًا (بقره.)140 ،
(همانگونه که شما را نیز امت میانهای قرار دادیم تا بر مردمان گواه باشید و
پیامبر بر شما گواه است).
 -0لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
(حدید ،آیه )91
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(به یقین ما فرستادگان خود را با دالیلی روشن فرستادیم و با آنها کتاب و وسیله
سنجش فرو فرستادیم تا مردم به قسط و عدل برخیزند).
 -4وَ لْتَکنْ مِ نْکمْ أُمَّة یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ وَ
أُولئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آلعمران.)134 ،
(باید از میان شما گروهی باشند که به سوی خیر و نیکی بخوانند و امر به
معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگاراناند).
و در کالم پیامبر گرامی اسالم به موارد ذیل:
إنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ (بحاراالنوار ،ج  ،68ص .)089
(همانا من برانگیخته شدم تا مکارم اخالقی را کامل گردانم).
امام صادق (ع) ده مورد از مهمترین مکارم اخالقی را اینچنین برشمرده است:
یقین ،قناعت ،صبر ،شکر ،خویشتنداری ،خلق نیکو ،سخاوت ،غیرت ،شجاعت و
مروت.
تبعیت از رسوالن و در حال حاضر تبعیت از پیامبر خاتم به این است که جامعه
در راستای هدف یا اهدافی حرکت کند که هدف بعثت بودهاند ،یعنی:
اقامه قسط
امت وسط بودن
واجد مکارم اخالقی بودن
دعوت به خیر
آمر به معروف و ناهی از منکر
رسالت ملت ایران در افق الگو تحقق بخشیدن به جامعه عادالنه (مبتنی بر عدل)
است ،دارای نظامات مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی عادالنه ،تحقق
جامعهای اخالقی ،اخالقگرا و اخالقمحور متشکل از انسانهای عموماً متخلق به
اخالق حسنه (الهی) ،جامعه ای که اخالقی بودن معیار مهم در فهم معارف و
وضع قوانین و تنظیم روابط است.

961

آرمان و رسالت

اما امت وسط بودن ،در معرض شهادت پیامبر گرامی بودن و در عین حال شاهد
بر سایر اقوام و امم بودن و نیز داعی به خیر و نیکی بودن ،آمر به معروف و ناهی
از منکر بودن ،به نظر میآید همه و همه اشاره به الگو بودن و جنبه الگویی
داشتن دارد ،زیرا در کالم معصوم داریم که" :کونوا دُعاۀً لِلنّاسِ بِغَیرِ ألسِنَتِکم"
(کافی ،ج  ،9ص )78؛ یعنی همانا مردم را با عمل و رفتارتان (غیر از زبانتان)
دعوت کنید به دین خدا.
لذا رسالت جامعه ایران اسالمی جامه تحقق پوشیدن به این اهداف و آرمانها
ا ست .سامان دادن کارها و تنظیم ساختارها و سازوکارها به گونهای که جامعهای
آباد و آزاد ،در رفاه و آسایش مادی و معنوی و  ...را رقم زند ،جامعهای تراز قرآن،
تراز سنت رسولاهلل ،جامعهای اهل بیت پسند.
و بعد اینکه ،خود تحقق و وجود چنین جامعهای مهمترین عامل تبلیغ و
گسترش معارف الهی و آموزههای وحیانی است .زیرا در دنیایی زیست میکنیم
که بسیاری به زبان و لفظ دیگران را فرا میخوانند به دنیایی که تصویر میکنند
و ادعا میکنند بر گرفته از تعالیم قرآن و رسولاهلل است ،بسیاری ادعا میکنند
که توانستهاند جامعه ای توسعه یافته بر پایه تعالیم اسالمی بنا کنند و خود را
الگوی توسعهیافتگی مبتنی بر دین اسالم میدانند .ترکیه و مالزی دو نمونه از
این مدعیان ارائه عملی الگوی توسعه اسالمی هستند.
جالب اینکه بنیان گذار جمهوری اسالمی ،حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم
رهبری نیز نظریاتی مقارن همین ادعا را دارند .امام خمینی (ره) ،فلسفه وجودی
جمهوری اسالمی را از جمله برقراری عدالت ،انسانسازی و الگوسازی برای سایر
ملتهای میدانند و رهبر معظم انقالب نیز رسالت جمهوری اسالمی را از جمله
ایجاد حیات طیبه و پیریزی تمدن اسالمی میدانند .حیات طیبه به مفهوم
زندگی گوارا یعنی رفاه مادی همراه با عدالت ،معنویت و اخالق ،یعنی زندگیای
که در آن هم دنیای انسان و هم آخرت انسان تأمین است ،عالوه بر تأمین مادی،
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آرامش روحی ،سعادت اجتماعی ،عزت اجتماعی ،استقالل و آزادی عمومی هم
تأمین است .ایشان درباره مسئولیت ملت ایران و جامعه اسالمی با استناد به
آموزههای قرانی در موقعیتهای مختلف با گروهها و اقشار متفاوت سخنان
ارزشمندی ایراد کردهاند که مناسبت دارد به طور اجمال برخی از فرازهای مهم
آن مرور شود:
" امت وسط خصوصیت جامعه اسالمی است .توجه به معنویت ،توجه به اخالق
الهی ،در عین حال پرداختن به نیازهای بشری ،حد متوسط ،نه افراط کلیسای
کاتولیکی و ارتدوسکی و سختگیریهای غلط و نه ولنگاریهای نقطه مقابل آن.
خط اسالم خط میانه ،خط عدالت است".
"لتکونو شهدائ علی الناس ،شهیدان و گواهان مردم دنیا باشید ،در قلهها باشید
که ملتها به شما نگاه کنند و به سمت این قلهها حرکت کنند".
"هدف عبارت است از ساختن کشوری که بتواند در دنیا الگو باشد ،لتکونو شهدا
علی الناس ،آن چنان در باال قرار بگیرید که بتوانید ناار بر همه عالم باشید ،بر
همه روشها ،بر همه تمدنها و مدنیتها"
"قرآن می فرماید لتکونو شهدا علی الناس ،بنده همیشه در ذهنم بود که این امت
چگونه میتواند شهید و گواه باشد -شهید یعنی نمونه و الگو  -بعد در قضایای
گوناگون خودمان دیدم که اتفاقاً اگر بخواهیم امتها و ملتها را هدایت کنیم
یک ملت باید بتواند الگو باشد"
"امت اسالمی باید امروز در دنیا به برکت اسالم آنچنان باشد که مثل مشعلی
راه بشریت را روشن کند ،بر بشریت بتابد و به آنها خیر بدهد ،آنها را گرما
ببخشد ،نورانیت ببخشد ،به آنها حرکت ببخشد و حیات بدهد .جامعه اسالمی
باید لتکونو شهدا علی الناس باشد ،باید یدعون علی الخیر باشد".
در طلیعه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز آمده است که :ملت ما ...
اکنون بر آن است که با موازین اسالمی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند.
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با توجه به مطالب ذکر شده گزاره مربوط به رسالت به شرح ذیل پیشنهاد
میشود:
" رسالت ،تعهد آگاهانه و عقالنی ملت ایران به الهام بخشی در کل جهان ،به ویژه
اسالم با ارائه الگوی حکومت مردمساالر دینی ،مبتنی بر مکتب اهل بیت (ع) و
پیشینه تمدنی خود".
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