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 بـسیار  ۀ خود، از گذشت   ةفرهنگ، توسعه و حکومت، با بار معنایی ویژ       : هاي واژه
 اقتصاد و مـدیریت، توجـه جـدي فالسـفۀ          جامعه شناسی، سیاست،     ةدور، در حوز  

هـاي ذهنـی    سیاسی و دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلـب کـرده و مـشغله           
ر تمـام ادوار تـاریخ    دهـاي ذهنـی    این مشغله.خاصی در آنان به وجود آورده است 

هـاي    بین المللـی، مراکـز پژوهـشی و عرصـه         فعال بوده و هم اکنون نیز در مجامع         
. آید گوها، به حساب می ها و گفت و ترین پژوهش مدیریتی کشورها، آفرینندة عمیق   

دانـد   اي، کامیابی خود را در زندگی فردي و اجتماعی وابسته می چه آنکه هر جامعه   
هـاي دسـت انـدرکاران تحقیـق و تـدبیر در         و عملی تـالش    به دستاوردهاي نظري  

 انسانی، سیاسی، ۀ فرهنگ که خاستگاه توسعۀهاي یادشده و به خصوص توسع زمینه
  .، شناخته شده است....اقتصادي و

کند که  نماید ـ ایجاب می  چنین نگرشی ـ که واقع بینانه بودن آن تردیدناپذیر می 
کت انقالب اسالمی، به رهبري وارسته ترین فقیه، در بهار احیاي مجدد اسالم، به بر     

 در ؛ استعدادهاي خالق،1عارف، فیلسوف و سیاستمدار قرن، حضرت امام خمینی    
هاي آسمانی مربوط به فرهنگ، توسعه و حکومـت   مجهزترین مراکز پژوهش، آموزه 

ـ  را بازنگري کنند و زمینه را براي ساماندهی فرهنگی و تربیت نیـروي کارآمـد     در 
؛ فراهم  ـ از در جهت تحقق اهداف فرهنگی دین       نظام مدیریتی هدفمند و کارس     رائۀا

 محور را بـه جـاي تمـدن          راه جایگزینی توسعه و تمدن خدا      و بدین وسیله  . آورند
  .مکانیکی ـ مادي غرب، هموار سازند

  
  تأملی در معناي فرهنگ

) 319/آنـدرو میلنـر،     (فرهنگ در لغـت، بـه معنـی کـشت و پـرورش گیاهـان                
 آمـوزش و ذوق اعـتال و   ري و اخالقـی پـرورش یافتـه بـه وسـیلۀ      استعدادهاي فک 

) 937/ ،صـدري افـشار  (گسترش پیـدا کـرده از راه تربیـت فکـري و زیباشـناختی               
هـاي گونـاگون و متعـدد        علوم اجتمـاعی بـا عبـارت       باشد و در اصطالح حوزة      می

 مربـوط بـه   يهـا  رقم چهارصد که در شـمارش تعـداد تعریـف         . تعریف شده است  
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 اوج آشفتگی و نشانۀ) 17/ روح االمینی، زمینه فرهنگ شناسی، (فرهنگ به کار رفته     
  .نماید نیز شدت عالقمندي می

خوشبختانه تفاوت تعبیرها از نوع تضاد نیست، بلکه از سنخ اجمـال و تفـصیل               
  :باشد است که در سه تعریف ذیل قابل درك می

  )319/ لنر، میآندرو(» .عبارت است از سبک زندگی«
ها و هنجارهایی است که رفتار خاص افراد یـک          اي از اندیشه    فرهنگ مجموعه «

  )66/، حمید عنایت، دین و جامعه(» .کند جامعه را از رفتار جوامع دیگر ممتاز می
ست که شامل معارف، معتقدات، هنـر و ضـوابطی      اي ا   پیچیده فرهنگ مجموعه «

گیرد و در برابر آن جامعه  معه خود فرا میاست که فرد به عنوان عضو جامعه، از جا
  )20/فرانک رابرت واي ولو، (».وظایف و تعهداتی را برعهده دارد

در مواردي به جاي عناصر فرهنگی، در تعریف کیفیتـی کـه از آنهـا بـه وجـود               
 : گوید عالمه جعفري می. گیرد آید، محور قرار می می

 عمـومی و کمیـت و کیفیـت    رنگ آمیزي و توجیه که اخالق و هنر به معناي       «
آزادي و مذهب و برداشت خاص از جهان بینی و علم اخـالق تـابو و رسـوم و      

» .شـود  بخـشد، فرهنـگ نامیـده مـی     حتی قوانین حقوقی را کیفیت خاصـی مـی     
  )299/جعفري، یادنامه شهید مطهري،(

نامبرده دین و ایمان . پل تیلیش از فرهنگ، تلقی مشابه تلقی عالمه جعفري دارد      
داند از حالت رهاشدن به دست دلبـستگی غـایی خـدا نـام کـه تمـام         ا عبارت می  ر

دهد و دین بـه ایـن    هاي کوچک را پوشش می ها، تمام کارها و تمام دلبستگی   لحظه
 پـل تیلـیش،   . (کنـد   قلمداد مـی  » صورت دین « و فرهنگ را     »جوهر فرهنگ «معنا را   

  )50 و 49، 48/
گوید کرده میعد معرفتی فرهنگ را عمده برخی هم ب : 

نولوژي اجتمـاعی، معرفـت     فرهنگ ترکیبی است از معرفت نمادها، معرفت تک       «
ها و  ها و معرفت جایگاه ها، معرفت هنجارهاي اجتماعی، معرفت ارزش ایدئولوژي

  )113ـ 117/دي استنلی ایتزن، (».هاي اجتماعی افراد نقش
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 طبقات جامعـه    با تمام «اي دارد    فرهنگ را با هر تعریفی بپذیریم، قلمرو گسترده       
ون فرد و در ساخت جامعه ئدر تمام ش. کند شان، ارتباط برقرار میدر رابطه با وظایف  

پـردازد و هـم بـه حـل مـشکل              مـی  همزمان، هم به مشکل رهبري    . کند دخالت می 
  )86/ابن نبی، . (ها توده

  .هاي مختلف دسته بندي شده است ة فرهنگ به گونهعناصر تشکیل دهند
  :کند  زیر تقسیم میۀچینی عناصر فرهنگ را به چهار دستیک محقق 

  . انسان با طبیعتۀعناصر مربوط به رابط. 1
  .ها عناصر مربوط به روابط انسان با طبیعت و با دیگر انسان. 2
هـا شـامل زبـان، ارتباطـات، نظـام آموزشـی،        عناصر حاکم بر روابـط انـسان   . 3
  .ها و مانند آن ها، هنرها، بازي جشن
 انسان با ماوراء الطبیعه ماننـد تعـالیم دینـی، عقایـد و              اصر حاکم بر رابطۀ   عن. 4

  )21/ فاضیان،(اعمال عامه 
هـا و   داند از سه عنصر هستی شناسی، ارزش استاد مصباح، فرهنگ را مرکب می    

هاي رفتاري خاص برخاسـته از آن      هاي ثابت و ابدي و در نهایت شیوه       خوب و بد  
  )103/  یزدي،مصباح(ها،  ها و ارزش بینش

  :کنند عالمه جعفري عناصر فرهنگ را به دو بخش محسوس و شفاف تقسیم می
ها و سـایر     ها و آرمان   ملموس فرهنگ عبارت است از اندیشه     بعد محسوس و    «

توجیهات تجسم یافته زندگی مانند آثار هنري تجسم یافته و علم تجـسم یافتـه        
ها، عواطـف، اخـالق و    مانبعد شفاف فرهنگ عبارت است از آر     . در تکنولوژي 

کند و  شوند و زندگی آدمی را توجیه می  هدف عالی که براي حیات انتخاب می      
شوند، بدون  ن مخصوص اجسام میمانند فضاي روشن و عینک صاف عامل دید

که خود آنها مانند یک نمود عینـی محـسوس، ملمـوس مـورد توجـه قـرار                  این
  )306/ جعفري، یادنامه مطهري،  (».گیرند



 

 

90 

  فرهنگ در متون اسالمی 
اي خاص مورد مطالعه قـرار گرفتـه         تمام عناصر فرهنگی در متون دینی به گونه       

ها، هنجارها، زیباگرایی، دانش طلبـی در اسـالم بـا            معارف، معتقدات، ارزش  . است
فرهنـگ در   اینها، تعبیر دینی یا معادل یابی ۀبا هم. باشد  اي مطرح می   پیوستگی ویژه 

که در قرآن تکرار شـده اسـت، بـا بـار معنـایی              » ثقافت «واژة. ددین جاي تأمل دار   
 ادب، خصال، اخـالق، محـاس       ۀعنوان حکمت با زیرمجموع   . فرهنگ مطرح نیست  

، تنهـا ارزش    »تفقّـه «و  » تعلّـم «. دهـد   امور نیز تمام عناصر فرهنگ را پوشـش نمـی         
  .نمایاند شناخت و علم را می

د مشترك تمام عناصر فرهنگی مطرح گردد، تواند به عنوان نما اي که می تنها واژه
. دهـد  است که معنا و مفهوم آن تمام ابعاد زندگی انسان را پوشـش مـی              » صبغۀ اهللا «

  :گوید قرآن می
  )138/بقره( )صِبغَۀَ اللَّهِ ومنْ أَحسنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَۀً ونَحنُ لَه عابِدون(

  ».خداوند است و ما عبادت کنندگان او هستیمنگارگري خداوند و چه کسی خوش نگارتر از «
هاي ذهنـی   رنگ آمیزي خداوند با حس عبودیت و خداجویی در تمامی فعالیت     

حسی با این ویژگی، همان گونه کـه عقایـد، اخـالق،    . کند و اندامی، عینیت پیدا می    
هاي مختلف  ها، هنجارهاي عرصه دهد، هنر، ارزش ها و عواطف را پوشش می    آرمان

تر زیستن و زیبا رفتار شدن   هرچه فعالو به انسان ارادةگیرد  بر می  را نیز درزندگی
اجتماعی توسط خداوند، یعنـی آفـرینش   ـ   رنگ آمیزي حیات فردي   . کند  را هدیه می  

  .»طیبه«زیبایی و حیات 
  
   فرهنگیۀتوسع

 انسانی پس از جنگ دوم جهانی مـورد مطالعـه           ۀ فرهنگی به معنی توسع    ۀتوسع
رنـه  . (تا جایگزین توسعه به معنی رشد اقتـصادي شـود      ) 134/،پهلوان(ت  قرار گرف 

  )14/ مائو،
 از نظر ماکس وبر، در غرب رابطۀ ) و به معنی رشد اقتصادي    (توسعه تک بعدي    
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» فرقه هاي باپتیـسم «و » متودیسم«، »پیتیسم«، »کالوینیسم«: هاي تنگاتنگ دارد با آیین  
 و بـا داشـتن تلقـی مـذهبی ویـژه از کـار،            که در دامن پروتستانیسم پرورش یافتـه      

وبر، اخـالق پروتـستانی و رواج       . (شکوفایی تمدن سرمایه داري را به ارمغان دادند       
  )50/، سرمایه داري

، نیروي )رنسانس(با پیدایش آهنگ رشد علم و صنعت در دامن نهضت نوزایی          
ایش کیفیـت و  انسانی الزم بود که به کار، به عنوان یک تکلیف نگاه کند و بـر افـز               

اي، تنها در افراد مذهبی تربیت یافته قابـل مـشاهده             چنین روحیه . کمیت آن بیفزاید  
 بطه نه تنها مفید نیفتاد که نتیجـۀ بود و نه در افزایش و کاهش دستمزد که در این را        

  )64 ـ 65/همان،. (معکوس داد
 عنـوان  گیري نهضتی معتقد به استفاده از کـار بـه     رواج تفکر پروتستانی و شکل    

عامل رستگاري در دامن آن، پاسخی بود به نیاز توسـعه اقتـصادي و رشـد روحیـه         
  .کارگري در آن زمان

شد تا زندگی     مطابق این نگرش پروتستانی، بر لزوم جهد مداوم انسان تأکید می          
اي  زنـدگی حرفـه  ) 107/اریک فروم، گریـز از آزادي، . (مطابق گفته خدا شکل گیرد  

فضیلت ریاضت کشی و اثبـات آمـرزش وي از طریـق پـاي              فرد، تمرینی است در     
آنچـه خـدا   . شود گر می  بندي به وجدان که در توجه و نظم مشهود در کار او جلوه            

تعدد شـغل وقتـی   . خواهد نه کار فی نفسه، بلکه کار عقالنی در یک شغل است         می
 بـه  مثبت است که براي خیر عمومی یا خیر فرد مفید باشد، به کسی زیان نرساند و         

تغییر شغل نیز مشروط به نیت      . عدم تعهد نسبت به یکی از این مشاغل منجر نشود         
ماکس وبـر، اخـالق   (تر که به معناي سودمندتر است  دنبال کردن شغلی خداپسندانه  

مال جویی به عنوان غایـت، فـی نفـسه در    ). 173/ پروتستانی و روح سرمایه داري،   
 حال ثروت، به مثابه ثمره شغلی، نشانه شد ولی در همان رأس تمام خطاها تلقی می    

ناپذیر، مـستمر، مـنظم و دنیـوي بـه عنـوان          کاري خستگی . آمرزش الهی مطرح بود   
تـرین و آشـکارترین تولـد دوبـاره      ترین وسیله ریاضت و در عین حال مطمئن     عالی

تکلیف به کار، تمام افراد را شامل       ) 182/ همان،. (نمود  انسان و ایمان حقیقی او می     
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شد، حتی ثروتمندان نیز ـ علی رغم نداشتن نیاز به کار، بـه دلیـل تـأمین بـودن       می
احتیاجات شان ـ مانند فقیران به قصد اداي تکلیـف و اطاعـت خداونـد بایـد کـار       

لذت جـویی،  . فرهنگ فاقد ارزش دینی مورد خصومت بود) 171/همان،. (کردند  می
کـشی عقالنـی محـسوب    با حضور در سالنهاي رقص یا کابـاره، دشـمن ریاضـت             

ورزش، به شرطی مورد قبول بود که داراي هدف عقالنـی باشـد، یعنـی در       . شد  می
. خدمت تقویت ضروري کارایی جـسمانی قـرار بگیـرد و گرنـه شـرعیت نداشـت              

  )178/ همان،(
: آمد مهم را به ارمغان آورد که عبارتنـد از  ها دو پی گرایش مذهبی با این ویژگی    

آمـار اشـتغال در     .  اقتـصادي و پیـدایش تـراکم ثـروت         مشارکت در فعالیـت هـاي     
اغلـب مـدیران و   «داد کـه   هاي مذهبی مختلف، نشان می کشورهاي متشکل از گروه  

صاحبان سرمایه و نیز نمایندگان تعلیم دیده اقشار فوقانی کارگري و حتی کارکنـان           
 هاي جدیـد کـه از آمـوزش بـاالیی برخوردارنـد، بـه فرقـه        فنی و بازرگانی شرکت   

و تجربه عینی از تراکم ثروت بر پایـه روحیـه           «) 41/ همان، (».پروتستان تعلق دارد  
  )183/ همان، (».دهد ریاضت کشانه پروتستانی، خبر می

تلفیق فعالیت مال اندوزانه با محدودیت در مصرف، زمینه مناسـبی بـراي تولـد              
 از رهبـران  »جان وزلـی «این خطر را . نمود روحیه سرمایه داري عاري از اخالق می 

خوف دارم که هرجا ثروت فزونـی یابـد ماهیـت           «.این نهضت، پیش بینی کرده بود     
زیرا مذهب ضرورتا باید هم صنعت و ... مذهب به همان نسبت دچار انحطاط شود 

امـا وقتـی ثـروت    . جویی را باعث شود و اینها به نوبه خود موجد ثروتند       هم صرفه 
همان، (» .شود ی در همه صور آن افزوده می     فزونی گیرد، بر غرور، خشم و دنیاپرست      

 /185(  
هیجان تقواورزي و ریاضت کشی با کار، در قـرن          . پیش بینی فوق عینیت یافت    

براي مدتی کار تنها براي کارکردن فقیر، ماهیت ارزشی         . هفده، رو به خاموشی نهاد    
ي محکـم  دار داران بود، ولی در نهایت وقتی سرمایه    داشت و این مطابق نیاز سرمایه     

بر زین نشست، توانست بدون نیاز به وعده پاداش اخروي، اراده کـارگران بـه کـار     
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ــا ... امــروز روحیــه ریاضــت کــشی مــذهبی «. گیــرد از قفــس گریختــه اســت، ام
هاي ماشینی استوار شده است، دیگـر بـه          داري پیروز، از وقتی که بر شالوده       سرمایه

ه مثابه تکلیف، مثل شبح یک اعتقاد مرده      ایده انجام شغل ب   ... حمایت آن نیاز ندارد     
  )191 و 228/ همان، (» .زند مذهبی در زندگی ما پرسه می

در رابطه بـا پیـدایش و توسـعه         » ماکس وبر «یابی   تردیدفکنی که نسبت به ریشه    
داري عاري از معنویت، صورت گرفته است، این واقعیت را بـه هـیچ وجـه           سرمایه

د که توسعه به معناي تولیـد بیـشتر، تـراکم ثـروت و        تواند مورد تردید قرار ده      نمی
کـرد و بـا ریـشه         به وضوح خودنمایی مـی    ) 1920(تر، در عصر نامبرده      لذت افزون 

شدن زندگی، راه اوج گیري بیشتر را فرا روي خود قرار داده بود  تر صنعت و ماشینی
ان ، یکـی از دانـشمند    1952اي کـه در سـال         به گونـه  . و به سرعت پیشروي داشت    

که براي گرفتن جـایزه صـلح نوبـل بـه     » آلبرت شوایتزر«پروتستانت مذهب، به نام    
  :رفت، خطاب به مردم جهان گفت» اسلو«

انـسان ابرمـرد شـده    ... باید، جرأت رویارویی، با وضع حاضر را داشته باشیم         «
ولی این ابرمرد که نیروي ابرانسانی پیدا کرده، به خرد ابرانسانی دست .... است  

رود، انـسان بـه موجـود         به همان اندازه که قدرت بشر فراتـر مـی         . افته است نی
در هـر گـامی کـه بـه سـوي ابرمـردي        . گـردد   تـر مبـدل مـی      ضعیف و ضعیف  

شـویم و ایـن فراگـرد، بایـد وجـدان مـا را بلـرزه            تر می  داریم، غیرانسانی   برمی
  )7/ اریک فروم، داشتن یا بودن، (» درآورد

هایی که عمدتا زیر نظر یونـسکو تـشکیل    ی کنفرانسباتوجه به چنین خطري، ط  
شد، از دهه شصت و هفتاد، توسعه به مفهوم اقتصادي صرف، بحران آفرین تلقی  می

کـه رشـد   ... توسـعه انـسانی   «و تصمیم گرفته شـد   ) 22/ گزاویه دوپوئی،   (گردید،  
 جـایگزین مفهـوم  » دهـد  اقتصادي و زندگی انسانی با هم مفهوم آن را تـشکیل مـی        

شد   اقتصادي تنگ دامنه توسعه گردد، توسعه انسانی به رشد توانایی افراد تفسیر می            
... برخورداري از سالمت کامل     ... رسیدن به عمر دراز     «: که نمودهاي آن عبارت است از     

اي از دانش و آگاهی، داشتن درآمد کافی بـراي خریـد غـذا، لبـاس و            دست یافتن به اندوخته   
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یم هایی که مستقیماً در زندگی افراد جامعه و سرنوشت آنهـا نقـش       مسکن و مشارکت در تصم    
  )22 ـ 25/ کیت گریفین و تري، (» .دارند

هاي شصت و هفتاد اتفاق افتاد کـه      بدین ترتیب زمینه تحول دیگري نیز در دهه       
در . عبارت است از دیگرگونی در مفهوم فرهنگ، به عنوان پیش نیاز توسعه انسانی            

هاي محصوالت فرهنگی، آثار هنري، ادبیات و        هنگ فقط فراورده  آن زمان مفهوم فر   
. گرفـت   میراث فرهنگی را که به صورت شیء یا بنا، تجلی یافته بودنـد، دربـر مـی                

تردیدي نیست که فرهنگ به این معنا در رابطه با توسـعه انـسانی        ). 152/ پهلوان،  (
 قلمـداد گردیـد و      اي اساسـی از توسـعه      ناگزیر توسعه فرهنگی جنبـه    . نقشی ندارد 

اش و نظـامی از   تزریق فرهنگ به عنوان شکل خاصـی از رفتـار بـا نیازهـاي ویـژه            
کند، در مفهوم توسـعه،   هاي کلی اخالقی خود را تحمیل می هایی که خواست  ارزش

تـر، بعـد فرهنگـی     بر این اساس فرهنگ با مفهوم وسیع    ). 14/ رنه مائو،   . (راه یافت 
هـاي فرهنگـی مـصوب کنفـرانس         بیانیه سیاست ) 16 (در ماده . توسعه، شناخته شد  

، آمده است که فرهنگ تمام    1982هاي فرهنگی در مکزیک در سال        جهانی سیاست 
هاي متمایزکنندة درهم تافتـۀ معنـوي، مـادي، فکـري و عـاطفی اسـت کـه                   ویژگی

فرهنگ نه فقط شـامل هنرهـا و   . نمایاند خصلت جامعه یا یک گروه اجتماعی را می 
هـاي ارزشـی،    شود بلکه شیوه هاي زندگی، حقوق اساسی انـسان، نظـام          یادبیات م 

  )152/ پهلوان، (» .گیرد ها و باورها را دربر می سنت
اش به عنوان ضامن تعادل عادالنـه توزیـع و تبـادل      فرهنگ با معنی توسعه یافته    

  )18/ گزاویه دوپوئی، . (کاالهاي مادي و معنوي در جامعه بشري وانمود گردید
هـاي بازتـاب    ، ارزش)مدیرکل یونسکو در آغاز نیمه دوم قرن بیستم      (» ه مائو رن«

 : کند یافته در فرهنگ به معناي جدید را این گونه توصیف می
فرهنگ، عامل دستیابی انسان به توجیه شأن و مقام خود، دالیلی بـراي انتخـاب     

ویت و  نهایی هنگام رو به رو شدن با مسأله مرگ و زندگی، روزنه بازیافت ه             
توانایی خود براي آفرینندگی و خالقیت، وسیله شناخت جایگاه خود در جهان و         

العمل درست، آزادي عمل در برابر فـشار        تشخیص رخدادها و نشان دادن عکس     
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کنـد،    گرایی و دادن جواب به این سؤال که انسان روي زمـین چـه مـی                 مصرف
  )14/ رنه مائو (» .باشد می

  
  ها گی حکومتطرفی یا مسؤولیت فرهن بی

هاي تبارز آن، به جـدال        مدیرکل یونسکو، در کنار تفسیر جدید فرهنگ و حوزه        
شد به مسؤولیت فرهنگـی دولـت، در دو نگـاه        دیگري نیز اشاره کرد که مربوط می      

ها و اخالقگراها و تربیت اعتقادي و اخالقی افراد جامعه توسط حکومت کـه        لیبرال
  .را به خود اختصاص داده استاي  در فلسفه سیاسی، جایگاه ویژه

زنـدگی  «شکل جدي تقابل دو نگاه یادشده، ارتباطی بـا رنـسانس دارد کـه بـه                 
، ترجمـه شـده   ) 9/ کوریک .جیمز آ(» دوباره یا نوزایی فرهنگ یونان و روم باستان    

سـاز   وگو، پیش از مطالعه سخنان مدیرکل یونـسکو، زمینـه     دقتی در این گفت   . است
جـویی توسـعه فرهنـگ بـا          نماید که پـی     ر، به هدف این نوشته می     ت  بینانه  توجه واقع 

  .باشد تربیت اعتقادي و اخالقی افراد، توسط حکومت، می
گفـت و    جویی سـخن مـی      گرایی در بستر حقیقت     فرهنگ عهد باستان، از انسان    

ناپـذیر   درك و ذهنی شدن حقیقت را در دو بعـد عقیـد و اخـالق، هـدف اجتنـاب        
اخت که از نظر فالسفۀ آن زمان وظیفۀ اصلی حکومـت را   شن  آموزش و پرورش می   

  .داد تشکیل می
فرمانروا روا وظیفه دارد همزمان، هم به حفـظ سـازمان       « افالطون بر این باور بود که       

فرمـان رانـدن بـه معنـی     . و هم موجبات کمال سرشت افـراد را فـراهم آورد   . اجتماعی بپرداز 
  فضایل به ودیعت گذاشته شده در نهاد انسان است  درست خود، همان تربیت کردن و پروراندن      

:  ارسـطو نیـز راه اسـتاد را پیمـود و گفـت     )54/ عنایت، فلسفه سیاسـی در غـرب    (
مهمترین وظیفه دولت، اصالح عیوب اخالقی شهروندان و تلقین فضایل نفسانی به            

  )222/ ، قسمت اول 1مایکل فاستر، ج . (آنهاست
 شایسته انسان، از نظر متفکران قدیم، گمشده دستیابی به حقیقت و شیوه زندگی     

توجهی به این مهم، نظام اجتماعی و زندگی فردي   شد و بی    تمام بشریت شمرده می   
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ولی شناخت و معرفی این گمشده، تنهـا بـراي اسـتعدادهاي      . کشاند  را به تباهی می   
  .نمود درخشان مقدور می

اي شناخت حقیقـت را     به راستی چرا تصمیم بر    «: شد  وقتی این سؤال مطرح می    
کـشف حقیقـت حتـی بـراي     «پاسخ خردپذیر این بود که » به خود افراد واگذار نکنیم؟    

بـه  . بزرگترین اندیشمندان نیز دشوار است و در مجموع خارج از توان ذهنهاي معمـولی اسـت    
گیري نسبت به اعتقادي که بـراي آنـان الزم    این ترتیب، اگر دولت و جامعه، افراد را در تصمیم 
یقینی و نومیدي خواهد بود و از آنجا که نظم          است، کمک نکنند، نتیجه آن براي بیشتر مردم بی        

اجتماعی بر اعتقاداتی راسخ و مشترك استوار است، جامعه دچار ضعف و نابـسامانی خواهـد                
  )135/ گلن تیندر، (» .شد

 مشابه استدالل فوق در تبیین برهان ارسطو نیـز قابـل مطالعـه اسـت کـه در آن               
 دخالت حکومت در تربیت و هدایت اخالقی جامعه ضروري قلمـداد شـده اسـت   

کند نیست، بلکه به درك  خوب زیستن صرفاً به معناي عمل کردن مطابق آنچه انسان اراده می     «
شود که به طـورکلی بـراي همـۀ انـسانها داراي         اي از زندگی مربوط می      و دفاع از چنان شیوه    

العاده نیازمند اسـت و انـسانهاي معمـولی یـاراي        بصیرتی فوق کشف این شیوه به     . اعتبار است 
از این رو، بیشتر مردم براي برپایی ساختار اخالقی زندگی خود به جامعـه        . انجام آن را ندارند   

دولت به مثابه کارگزار اصلی جامعه، باید بر انجـام مـسؤولیتهاي اخالقـی اجتمـاع،            . نیازمندند
  )138 / گلن تیندر،(» .نظارت داشته باشد

بدین ترتیب دولت، در تفکر یونان قدیم، کارگزار آگـاهی اخـالق و عقایـد بـه               
آمد و مطابق الگوي به دست آمده و با نفوذ معنوي خود، باید به ساختن    حساب می 

پادشاهی فیلسوف، در فلسفه افالطون بـر چنـین   . گمارد جامعه و افراد آن همت می    
 از دیدگاه افالطـون در ایـن بـاب ارائـه داده     در تصویري که پوپر. مبنایی تکیه دارد  

  :خوانیم است، می
یکسره عنان بـه ایـن   «امکان دارد » فیلسوفی که در اتصال با عالم االهی است    «

دربـاره شـهر مثـالی و شـهروندان         » انگیزه بسپارد که کشف آسـمانی خـویش       
مـدلش  «او مانند طرّاح یا نگـارگري اسـت کـه      . »متحقق سازد «آرمانی آن را    
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نقـشه پـی یـا شـالوده شـهر را      «توانند  تنها فیلسوفان راستین می . »یزدي است ا
، زیرا تنهـا ایـشان قادرنـد اصـل را ببیننـد و از روي آن نـسخه          »طراحی کنند 

شان از این سو به آن سو برود، از مدل  بگذارند چشمان«بدین شیوه که . بردارند
» نگـارگر حکومـت  «وان فیلسوف به عن. »به تصویر و دوباره از تصویر به مدل 

  )337/ پوپر (» .باید از نور نیکی و فرزانگی یاري جوید
  

  ها مخالفت لیبرال
رنسانس در آغاز با تمام ابعاد فرهنگ عهد باستان همسو بود و براي حامیان آن، 

نمود، به این دلیل کـه   هاي مطلق و تغییرناپذیر افالطونی پرجاذبه می ها و ایده   ارزش
ولی توجه به پیـشینه  ). 22/ جیمز آ، کوریک،(همخوانی داشت با حکمت مسیحیت  

هاي داخلی برخاسته از اختالفات مذهبی، در بستر رنسانس،          استبداد کلیسا و جنگ   
غرب را به برخورد گزینشی با فرهنگ عهد باستان واداشت که در نتیجـه آن، بعـد                 

ها سیصد  لیبرال. تگرایی و ارزش فردي رنسانس، بر سایر ابعاد آن پیشی گرف      انسان
الك  طرفی دولت را در قبال سالمت روحی فرد، مطرح کردند و جان             سال پیش، بی  

مراقبت از « :گفت) 134/گلن تیندر(به قصد دفاع از این دکترین در اواخر قرن هفده      
 جـان  ).109. جـان الك  (» ها و نظارت بر سعادت ابدي ربطی به حکومت ندارد ارواح انسان 

هر فردي خود حافظ سالمت خویش است، خواه سالمت بدنی یـا          «با تعبیر   استوارت میل،   
. ، مرام یادشده را مـورد تأکیـد قـرار داد    )32/ میل، درآزادي،   (» سالمت فکري و روحی   

، افالطون را همسو با مـارکس  »جامعه باز و دشمنان آن«کارل پوپر در اثر معروفش    
جامعه بسته خواند، با این اتهام که     دانست و هر دو را دشمنان جامعه باز و حامیان           

اي کامـل   اي در حد کمال خطرناك اسـت، پیرایـشگران، آرزو داشـتند جامعـه              رؤیاي جامعه «
ولی هیچ کدام نتوانـستند دنیـا را بهـشت کننـد بلکـه جهنمـی از خـشونت و                ... تأسیس کنند   

  ).1336/ پوپر، (» جباریت ایجاد کردند
دانند که نخستین  آرمانی را ناشی از عواملی می    ها ناکامی منادیان حکومت      لیبرال

آنها عبارت است از این که عالقه جامعه به سعادت فرد و شناخت جامعه از امیـال         
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/ میل، در آزادي، (رسد،  و احوال او، هیچگاه به عالقمندي و شناخت خود فرد نمی     
فـاي نقـش   تر از خود فرد در ایـن رابطـه ای      بینانه تواند واقع   پس حکومت نمی  ) 176
از طرفی موفقیت و تطبیق نقشه مهندسی شده جامعه، در گرو ایـن اسـت کـه            . کند

نقش اصلی فقط با بعضی تعدیلها تا پان همچنان اساس کار باقی خواهد مانـد، ولـی تربیـت                «
کنـد، نیازمنـد زمـان        براساس مهندسی اجتماعی که تحول سیاسی و روحی را باهم دنبال مـی            

هـاي جدیـد انجـام     ها و آزمایش باشد تا در آن تجربه  سین نخستین، می  تر از عمر مهند    طوالنی
آنچـه در نظـر مردمـی کـه     . ها تغییر کند بنابراین باید انتظار داشت که اندیشه و آرمان       «. پذیرد

شـان آن   شد، ممکن است در چـشم جانـشینان   نقشه اصلی را کشیدند، دولت آرمانی نمودار می 
  )358 ـ 359/ پوپر،(» .ریزد پذیریم، شیوه مورد بحث فرو میاگر این فرض را ب. طور ننماید

نماید ـ گـرایش بـه اسـتبداد       از دو عامل قبلی میتر  که قابل توجه-عامل سوم 
به همین دلیل   . شود  است که از نظر لیبرالها حتماً دامنگیر حاکم حکومت آرمانی می          

تبداد هیچگـاه بـه اصـالح و    اس. اند  را داده » دیکتاتور خیرخواه «آنها به حاکم، عنوان     
  :زیرا. انجامد بالندگی اخالق و معنویت در جامعه نمی

دانند و بر این باورنـد کـه    ها، تک مرکزي و اصالت فرد را قابل جمع نمی       لیبرال
موقع رویاروي و تقابل این دو، این فرد است که بایـد کوتـاه بیایـد و تـسلیم اراده              

پیـدایش ایـن تقابـل در عرصـه      . بکـشد قدرت حاکم گردد و از آزادي خود دست         
تالشی که بخواهـد بـا اسـتفاده از نقـشۀ     «ناپذیر است، زیرا      مدیریت آرمانی اجتناب  

تمام جامعه، دولت آرمـانی یـا مثـالی تأسـیس کنـد، مقتـضی حکومـت متمرکـز و             
... نیرومندي عده قلیلی خواهـد بـود و بنـابراین بـه دیکتـاتوري خواهـد انجامیـد                   

ار بزرگی است که لزوماً موجب ناراحتی بسیار براي عده زیادي،           بازسازي جامعه ک  
از ایـن رو مهنـدس جامعـه آرمـانی، بایـد بـسیاري              . به مدت درازي خواهـد شـد      

کنـد کـه جلـو     ها را ناشنیده بینگارد و در واقع باید گفت کارش ایجاب می           شکایت
د بدون شکستن چنـد  توان کسی نمی«: هاي نامعقول را بگیرد و مانند لنین بگوید    اعتراض

دست یازیدن به این کار، جلوگیري از انتقادهاي معقول را نیـز در             » مرغ املت درست کند     تخم
توانـد بفهمـد کـه آیـا بـا         ها و انتقادهـا، نمـی        شکایت در صورتی که او بدون مطالعه     . داردپی  
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 358/ پر، پو(» .شود یا نه  مطلوب، حاصل میآورد، هدف خیرخواهانه ه به عمل می  اقداماتی ک 
  )357ـ 

هاي معنوي و اخالقی ـ   به رغم انکار دخالت حکومت در امر جا اندازي ارزش
هــا  بـه عنـوان مهمتــرین عنـصر فرهنگـی در حیــات فـردي و اجتمـاعی ـ لیبـرال         

کنند و وضعیت فعلـی را کـه در آن    گرایی را به عنوان یک آرمان مطرح می        معنویت
جـان  . پـسندند   ظـاهري اسـت، نمـی    قدرت و توانمنـدي در خـدمت نیازمنـدیهاي        

استوارت میل، با اظهار نگرانی از این که نتیجه تالش طاقت فرساي مردم انگلستان              
و امریکاي شمالی هدفی جز تأمین وسایل جـسمانی، خودنمـایی و داشـتن ثـروت         

  :گوید ندارد، رؤیاگرایانه می
ـ                  « سل تا روزي که خوي و خصلت مبارزه به جاي خود باقی اسـت، اگـر هـم ن

هاي آینـده یـا سـرانجام     گمان نسل آینده یا یکی از نسل    کنونی موفق نشود، بی   
برخی از افراد هوشیار همان نسل، اکسیر قدرتی را که در اختیار دارند، بررسـی    

تري که متضمن سود و سـعادت بـشري اسـت، بـه کـار                 هاي عالی  نیل به هدف  
 توسعه خواهنـد یافـت و   خواهند برد، سپس میزان استفاده از این قدرت، پیوسته    

به مرور زمان به جاي این که تنها براي اصالح و تکمیل وضع خارجی بشر بـه      
» .کار رود، براي تکمیل سرشت و تهذیب خوي درونی وي به کار خواهد رفت         

  )228/ االسالمی، جواد،  شیخ(
و ) 38/ میـل، درازاوي،  (طرفی در رابطه با عقاید افراد جامعه      دولت با حفظ بی   

، مگـر در مـورد جامعـۀ        )245/ همـان،   (رهیز از تربیت یکنواخت تمـام افـراد آن          پ
؛ )246/ همـان  (تواند براي خود مؤسسات تربیتی ایجـاد کنـد      اي که نمی    مانده  عقب

تواند تهذیب نفوس و توسعه فضایل فردي و اجتماعی را با اقدامات ذیل دنبـال          می
 190/ همـان  (نی در سنین کودکی     تالش براي استحکام عادت به زندگی عقال      : کند
، کمـک مـالی بـه    )848/ همان (دینان،   ، باالبردن سطح دانش دینداران و بی      )176و  

، ایجــاد دسـتگاه تربیتـی در کنـار ســایر    )246/ همـان  (مؤسـسات تربیتـی مـستقل    
هاي دیگر، به قصد تشویق آنـان        ها به قصد ارائه سرمشق و نمونه به دستگاه          دستگاه
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و استفاده از استدالل و برهان همچون سایر افراد         ) همان(کیفیت تربیت   به باالبردن   
  ).58/ الك، (جامعه، براي هدایت افراد 

گویـد   گویا براساس توقع تأثیرگذاري چنین راهکارهایی، جان استوارت میل می      
حکومت خوب، حکومتی است که مواهب عقل و فضایل اخالقی افـراد جامعـه را               

 در مواهـب فکـري، فـضایل اخالقـی و نیـروي عقلـی را بـه                برد و برتـران     باال می 
  )206/ شیخ االسالمی، جواد، . (گمارد ترین مشاغل جامعه می حساس

  
  طرفی حکومت نقد بی

اصول و مبانی لیبرالیستی در باب کنارگذاري نقش حکومت در توسعه عقیده و             
ساس اندیشه زیرا برا. هاي جدي را درپی آورد ها و تشویش اخالق در غرب، دغدغه

ها که مسؤولیت تقویت اعتقادي افراد را از دوش حکومت به عنـوان نماینـده      لیبرال
جامعه برداشت و قوانین و نظریات اخالقی کامالً جنبه ذهنی و شخصی پیـدا کـرد             

و «ماند  ها باقی نمی ، جز تلقین، خاستگاهی، براي رعایت ارزش)139/ گلن تیندر،   (
قابـل  ] آزادي، دموکراسی و انسانگرایی[کنیم این مطالب این اشتباه است اگر تصور  

حتی بهتـرین افکـار نیـز اگـر پایـه صـحیح نداشـته باشـد،                 . هاست تلقین در انسان  
هـا   امروز خیلی از انسان. تواند به این سادگی در گوشت و خون انسان راه یابد         نمی

تواند امـروز     انسان نمی  ...» خواهند  گلهاي بدون ریشه و ساقه می     «: هستند که به قول نیچه    
لیبرالیسمی که نسبت به محتواي    . از زمینی که خود چیزي در آن نکاشته است، محصول بردارد          

مدتهاسـت  ... مکتب خود اعتماد کافی ندارد، شرایط زندگی خویش را خود نابود کرده اسـت               
ـ . گـر شـده اسـت      گرایی بدون خدا در حکم سراب جلوه        که هر نوع امیدي به انسان      ی کـه  وقت

ها نیز از بین  شود، هر نوع توجه و احترام به ارزش فرد فرد انسان     سرچشمه مذاهب خشک می   
 علم و تفکري که تنها برپایه عقل استوار باشد، نه        .)147/ ولفگانگ برزینکا،   (» رود  می

تنها توان تعیین راه و دادن دستور را ندارد که بـا تحلیـل تـاریخی مفـاهیم دینـی و        
بـرد   ها و نیروي تعهدآور آنها را نیـز بـه یغمـا مـی     ي، استحکام پایه هاي معنو  ارزش

  ).144 و 142/ همان، (
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هاي درونی خود بـه حـد اعـالي     در جامعه باز ممکن است فرد از لحاظ ارزش  
ترقی برسد و یا بیشتر سقوط کند، بدین دلیل که در اثر آزادي نامحدود، معتقدات و 

در چنین شرایطی براي درك، گـزینش و  . کند میهاي اخالقی با مانع برخورد       آرمان
پذیرش آنها، رشد کافی الزم است وگرنه ممکن است فرد به سادگی خـود را گـم                 
کند و در یک وابستگی به مراتب بدتر از تمام آن قید و بندهاي جامعه بسته گرفتار          

هاي بندي به ارزشـ  کوبیدن موانع پاي رشد کارآمد براي درهم ). 212/ ولفگانگ  (آید  
بینانه جهان و مقتضیات آن دارد که بدون هـدایت و   اخالقی، ریشه در شناخت واقع  

با نبود هدایت سـازمان یافتـه و   ) 138/ همان. (آید کنترل هوا و هوس به دست نمی      
  .کاهش شناخت هستی، قربانیان آزادي نامحدود، رو به فزونی خواهد بود

رنـه  . طرفی حکومتهـا پیوسـت     در نهایت یونسکو نیز به جمع مخالفان طرح بی        
اعالمیـه  ) 27(، بـا اشـاره بـه مـاده         1952المللی در سال      مائو، مدیرکل این نهاد بین    

  :شناخت، گفت حقوق بشر که زندگی فرهنگی را از حقوق افراد می
پیدایش حق برخورداري از فرهنگ به عنوان یکی از حقوق بشر، نشانه پایـان             «

بگان است و نیز نشانه پایـان لیبرالیـسم   گرفتن فرهنگ شیء و فرهنگ براي نخ    
به محض آن که «، )34/ رنه مائو، (» اعتنایی دولت در برابر فعالیت فرهنگی     بی

این نکته پذیرفته شد که دسترسی به زندگی فرهنگی و در واقع شـرکت در آن     
شـود کـه مقامـات جامعـه،      حق هر فرد انسانی است، لزوما این نتیجه گرفته می     

که در راه به وجودآوردن شرایط مناسب بـراي اعمـال ایـن حـق،           وظیفه دارند   
بنابراین پیشبرد زندگی فرهنگی ملت، یکی از    . هرچه در توان دارند، انجام دهند     

حکومتها که با مسأله عدالت ـ یعنی بـرآوردن   ... وظایف دولت امروزین است 
، اجتمـاعی  گونه که سیاست اقتصادي ـ مالی  حقوق انسان ـ روبرویند، باید همان

و جز آن دارند، سیاست فرهنگی نیز داشته باشـند و ایـن مـستلزم سـازماندهی           
اي داشـته باشـند کـه در آن     مختصر آن که، نقـشه  . وسایل در سطح عظیم است    

هایی سازگار با نیازها و آرزوهاي جامعه و وسایل رسیدن بـه آن هـدفها،            هدف
  ).16/ همان، (» تشریح شده باشد
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طرفی حکومت و دعوت یونسکو، ایـن پیـام مـشترك را     ان بیهاي مخالف  دغدغه
دارترشدن باورها و  کرد که معنویت در حیات فردي و اجتماعی با ریشه یادآوري می

بازتاب این فراخـوانی در     . ها احیا گردد   هاي اخالقی، در سایه تدبیر حکومت      ارزش
ومـت، تـدوین   هاي فرهنگی در بدنـه حک  قالب تشکیل وزارتخانه، شوراها، مدیریت 

ولـی بحـران   . هـاي فرهنگـی، تبـارز پیـدا کـرد           ریزي  هاي فرهنگی و برنامه    سیاست
هـدفی و در یـک کـالم سـقوط انـسانیت،            زدگی، بـی    گرایی، غربز   معنویت، مصرف 

  .نماید همچنان رو به گسترش می
راز این ناکامی در ایـن نهفتـه اسـت کـه انـسان غربـی از سـویی در دام تفکـر           

ریستی چنان اسیر آمده است که رهایی او با این صـداها، چنـدان   امانیستی ـ سکوال 
آمیزي زمینی که آمیخته اسـت بـا اصـطکاك منـافع افـراد،          از رنگ . نماید  عملی نمی 

  :گوید رود، چنان که قرآن از این راز پرده برداشته می انتظاري جز فساد و طغیان نمی
)     عاتَّبضِ وإِلَى األر أَخْلَد لَکِنَّهو        تَتْرُکْه ثْ أَولْههِ یلَیمِلْ عثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحکَم ثَلُهفَم اهوه 
  )176/ اعراف ( )یلْهثْ 
بنابراین صفت او مثل صفت سـگ  . ولی او به زمین گرایید و از هواي نفس خود تبعیت کرد         «

  .»کند اري باز پارس میکند و اگر او را به حال خود واگذ است که اگر بر او حمله کنی پارس می
  :گوید روایت نبوي نیز می

  )138/ ،7امام صادق (»الدنیا جیفه و طالبها کالب«
چون الشه خود مرده و طالب و دلباختـه آن، چـون            ] گرایانه  زندگی زمین [دنیا  «

  ».باشد سگ می
رغم این که امروز آمادگی قوي براي پذیرش اعتقـادات در غـرب      از طرفی علی  

ولفگانـگ  «. آوردن این نیـاز، توسـط مـسیحیت مـورد تردیـد اسـت           وجود دارد، بر  
دانـد کـه مـسؤالن امـور          دانشمند معاصر آلمانی منشأ این تردید را این می        » برزینکا

تواننـد پاسـخگوي    کنند و نمـی  مذهبی از لحاظ معنویات در دنیاي قدیم زندگی می       
د خود را بـه مـذهب   آماده هستن«بدین ترتیب کسانی که . تفکر انتقادي امروز باشند   

نهایت مشکل شده است که در کلیساها موطن مذهبی خـود را پیـدا              پایبند کنند، بی  
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براین اساس نامبرده، با ضعیف شمردن امید بازگشت جمعـی بـه کلیـسا، بـه               » کنند
قصد ارائه راهکار براي حل مشکل بحرانـی فرهنگـی، مراجعـه بـه ادیـان دیگـر را          

  :کند پیشنهاد می
 که انسان خود را به دست افکـار واهـی و غیرواقعـی بـسپارد،         شایسته نیست «

بلکه باید به مکتبهاي عقیدتی غیرمسیحی نیز شانس داده شود و از هر فرصـتی            
تري را پیش چشم داشته باشد و به حیات بـشري         هاي عالی  استفاده کند تا هدف   

ــد   ــا ارزشــی بده ــا و مفهــوم ب ــه طــور محــدودي معن ــا ب ــا و ی » الاقــل موقت
  ).150 ـ 151/انگ،ولفگ(

در چنین فضایی، مراجعه به قرآن و مطالعه فلسفه سیاسی آن، به قـصد ارزیـابی     
  .نماید جدال یادشده و جستجوي راه برون رفت از بحران فرهنگی حاکم، بایسته می

  
  فلسفۀ سیاسی دین

این تعبیر، بیشتر نگاه   ) 4/تین. (شناسد  قرآن انسان را داراي نیکوترین ساختار می      
توانـد   ها و نیروهاي بالقوة نهفته در بعد روحانی او دارد که می استعدادها، قابلیتبه  

ترین پرتگاهِ  با این سرمایه، مسیر خداگونگی را بپیماید یا همه را بسوزاند و در پایین
این یعنی اوج نادانی و سـتمگري کـه قـرآن بـدان اشـاره دارد        . سقوط، منزل گزیند  

تگی رفتاري، نظارت اجتماعی پیوسـته و همیـشگی         خداشناسی وارس ). 72/احزاب(
و تداوم تقرّب به سوي خداوند که ضـرورت توجـه بـه آن در همـه               ) سوره عصر (

 و  57/  و اسـراء   35/ مائده(جاي قرآن، با عبارتهاي گوناگون، تذکر داده شده است          
سان بنابراین ان . باشد  ناپذیر می   تنها وسیله پیشگیري از این خسارت جبران      ) 10/فاطر

هاي انـسانی   نهایت قابلیت رهاشده به حال خود، سرنوشتی جز سوزاندن سرمایه بی       
  !ندارد» اسفل سافلین«خود یا سقوط در 

شهید مطهري در راستاي بیان نیاز انسان به رهبري به سوي خدا در کنار رهبري 
 ، موقعیت انسان را در زیست زمینی،      )3/309مجموعه آثار،   (اجتماعی از منظر قرآن     

  :کشد اینگونه به تصویر می
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شمار و در عین حـال در   بشر موجودي است مجهز به ذخایر و منابع قدرت بی       «
خبر و سرگردان و خـود از ذخـایر و منـابع وجـود خـود       العاده بی ذات خود فوق 

داند که چگونه آنها را رهبـري کنـد و مـورد       داند چه دارد و نه می       ناآگاه، نمی 
هذا نیازمند است که رهبري گردد، راه به او نـشان داده            ل. برداري قرار دهد    بهره

  ).3/322/ همان، (» شود و نیروهایش سامان یابد و سازمان پیدا کند
رهبري به سوي خدا که سرفصل تهـذیب نفـس و رشـد معنویـت بـه حـساب           

آید، هویت القایی و تلفیقی ندارد بلکه پاسخی است به نیازهاي معنوي ناشی از                می
طلبی و توجـه بـه    هاي اخالقی، تمایل به حقیقت     گرایش به ارزش   حس خداجویی، 

فطري و ذاتی قلمـداد  ) 30/ و روم7/  و حجرات8 ـ  10/شمس(زیبایی که در قرآن 
حـر عـاملی،   (ها که جهاد اکبر نام گرفته است  پرورش این گونه گرایش  . شده است 

تحت تأثیر خـود  نیازهاي مادي را    ) 182... / هاي تاریخی    صدر، سنت (و  ) 11/124
  ).2/388مطهري، مجموعه آثار، (» دهد گرفته و آنها را در حد وسیله تنزل می

ها، قوانین، حقوق، هنرهـا، آداب و   هاي یادشده، شالوده معتقدات، ارزش    گرایش
دهد و به بخش عمده این عناصر، هویت فرازمانی و فرامکـانی           رسوم را تشکیل می   

، ) 90/ فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، (مه جعفري   یاد عال   بخشد که به گفته زنده      می
  :این ابیات مولوي بدان اشاره دارد

  ماه آن ماه است و آب آن آب نیست    قرنها بگذشت این قرن نویست
  لیک مستبدل شد این قرن و امم  عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم

  وین معانی برقرار و بردوام    قرنها بر قرنها رفت اي همام
  عکس ماه و عکس اختر برقرار   شد در این جو چند بارآب مبدل

  بلکه بر اقطار اوج آسمان    پس بنایش نیست بر آب روان
  )1213/ مثنوي، دفتر ششم، (

ها در نظام رهبري و تربیتی قرآن،   باتوجه به ذاتی و فطري بودن باورها و ارزش        
 که تحت   یادآوري، آموزش، دعوت به خردورزي، بشارت و بیم معطوف به آخرت          

قابل مطالعه است، ) نقطه مخالف برخورد قضایی و حقوقی(عنوان برخورد فرهنگی 
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بخـش ایـن    هاي یادشده، در قرآن الهـام  تکرار معادل عربی واژه. نقش اصلی را دارد 
است که با این برخوردها، درون کاوي، خودپژوهی و توجه به تقاضاهاي درونی و           

بـه تعبیـر دیگـر      . پوشـد   اقدام جامه عمـل مـی     فطري و در نهایت انگیزه انتخاب و        
انتخاب و اراده فرد به صورت داوطلبانه و آزاد که اصالت دارد، بدین وسیله تـأمین       

به کارگیري واژه عبـادت و بنـدگی، در مـورد کلیـه فعالیتهـا بـا رویکـرد           . گردد  می
قدردانی از ولی نعمت، راهکار دیگري است براي ایجـاد خـودانگیختگی و تـالش          

به همـین دلیـل     . شود  تنها چنین تالشی، منجر به رشد و تکامل انسان می         . وطلبانهدا
خـود افـراد را نیـز       ) 2/جمعه(دهد،    گونه که تزکیه را به رهبر نسبت می        قرآن، همان 

دهـد کـه موقـع      دستور مـی 9خداوند به پیامبر). 9/شمس(شناسد  آفریننده آن می 
قدردانی کند تـا انگیـزه ذاتـی او تقویـت           گرفتن مالیات، براي مالیات دهنده با دعا        

  :گردد و دادن مال، پاکی و رشد شخصیتی او را نتیجه دهد
)                اللَّـهو مکَنٌ لَهس التَکإِنَّ ص هِملَیلِّ عصا وبِه تُزَکِّیهِمو مقَۀً تُطَهِّرُهدص الِهِموخُذْ مِنْ أَم

  )103/ توبه( )سمِیع علِیم
بگیر، تا به وسیله آن، آنها را پاکسازي و پرورش دهی و به آنها  ) زکات(ها صدقه   از دارایی آن  «

  ».دعا کن که دعاي تو مایه آرامش آنهاست
تر، این که قرآن اول از دلیل روشن، کتاب و قوانین، به عنوان ابزار  به بیان روشن

) 25/ حدید(د  بر  قابل استفاده پیامبران براي ایجاد جامعه عالقمند به عدالت، نام می          
، تزکیه و رهایی از ضاللت را در سـایه تـالوت آیـات،      9و در مورد پیامبر اسالم    

شناسد؛ نشانه این است که  پذیر می امکان) 2/ جمعه(تعلیم کتاب و آموزش حکمت   
مدیریت تربیتی در اسالم باید موفقیتش را در خودانگیختگی افراد جستجو نمایـد و   

ها بـوده    ها و مارکسیست   ار تربیتی ستمگرها، فاشیست   نه تحمیل و استبداد که راهک     
پایه و اساس خودانگیختی، سرشت و فطرت است که صداي خدا در . و خواهد بود

  .گراید وجدان نام گرفته و هیچگاه به نابودي نمی
در افــراد، بــه منظــور » ایجــاد خــودانگیختگی«مــدیریت دینــی در کنــار اصــل 

پـذیري   و استبداد، اصـل مـددگیري و انعطـاف   تر از خطر تحمیل  گیري اساسی  پیش
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کند که به صورت شفاف در قـرآن قابـل مطالعـه           مربی و رهبر را با مردم مطرح می       
آل (دهـد کـه بـا پیـروانش مـشورت کنـد               خداوند به پیـامبر دسـتور مـی       . باشد  می

و بندگان ویژه و خردمند خـود و مـستحق بـشارت پیـامبر را کـسانی         ) 159/عمران
  ).18/ زمر(کنند  شنوند و از نیکوترین آنها پیروي می خنان را میداند که س می

باتوجه به آنچه گذشت، فلسفه سیاسی دین در رابطه با رهبري و پـرورش بعـد      
اندیشد و هـم بـه    ها و اساس اراده او می معنوي انسان، همزمان هم به استحکام پایه 

لـت ـ مـردم، بـا ایـن دو      اي که در آن تعامل دو جامعه. گیري از خطر استبداد  پیش
هاي جامعه باز و بـسته غربـی،    تواند به دور از نارسایی   گیرد، می   ویژگی صورت می  

  .مسیر آرمانی شدن را بپیماید و بهشتی شهري را روي زمین بنیاد گذارد
  

  حکومت دینی و رسالت تربیتی
 بـا نبـود  . بخـشی دارد  تعبیر اصول دین در مورد معتقدات، معناي عمیق و الهـام       

. هاي دین، باور و عمل به مقررات دینی معنی نخواهـد داشـت      التزام آگاهانه به پایه   
در . نقش اخالق در مورد عملی شدن دستورات دینـی، مـشابه نقـش عقایـد اسـت         

هـایی را پدیـد    هاي خود، خـوي  به وسیله علم اخالق در روان  «: تعریف اخالق آمده است   
 به صـورت زیبـا و بـدون احـساس سـختی انجـام          آوریم که به سبب آنها تمام کارهاي ما         می
 باتوجه به چنین نقـشی، متـون دینـی بـه درون پژوهـی و            .)27/ مسکویه،(» پذیرد  می

ــژه قایــل اســت  ــد دارد کــه از . خودشناســی و خودســازي، اهتمــام وی قــرآن تأکی
هاست، محاسبه و بازخواست  هاي روانی که مصداق بارز آنها باورها و خوي فعالیت

تمام افراد براساس شاکله و شخصیت باطنی خود رفتار ) 284/ بقره. (آید به عمل می
و تمام تحـوالت زنـدگی فـردي و اجتمـاعی بازتـاب تحـوالت         ) 84/ اسراء(دارند  

براسـاس روایتـی، فلـسفه بعثـت        ). 11/رعـد (آیـد     وضعیت روحی، به حساب مـی     
  ).3/16الهندي، (دهد  را تکمیل مکارم اخالق تشکیل می9پیامبر
براین حفظ اسالم و اجراي مقررات آن، بدون بالندگی عقیده و اخـالق افـراد    بنا

فرد یا نهادي که مسؤولیت اجراي قوانین دینی را به عهده           . نماید  جامعه، عملی نمی  
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تواند بدون تزریق معنویت که با تربیت اعتقادي و اخالقـی میـسر اسـت،     دارد، نمی 
  .موفقیت به دست آورد

ي شد، در مطالعات مربوط به سیاست دینی از نقش زمامدار رغم آنچه یادآور به 
در دفاع از دین و اجراي مقررات آن سخن رفته است، ولی رسالت تربیتی حاکمان            

بـا سرازیرشـدن    . و کفایت آنان در این رابطه، مورد مطالعه جدي قرار نگرفته است           
ري منفی سپرده   گی  تبلیغات تفکر لیبرالیستی، این بی توجهی، جاي خود را به موضع          

است که دفاع از آزادي به معنی غربی آن توسـط دیگراندیـشان مـسلمان، یکـی از                  
  .باشد مصادیق بارز آن می

برد که به صورت نسبتاً روشـن،      تاریخ کسانی را نام می    . البته استثناء وجود دارد   
   :گفت از باب نمونه فارابی می. اند از تربیت افراد به عنوان هدف دولت یاد کرده

راه ایجاد فضیلت در وجود انسان، آن است که افعال و سنن فاضله پیوسـته در   «
این کـار   . شهرها و میان امتها رایج باشد و همگان مشترکاً آنها را به کار بندند             

پذیر نیست مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن ایـن افعـال و سـنن و          امکان
م رواج یابد و این حکومت باید عادات و ملکات و اخالق در شهرها و میان مرد  

» در عالقمند کردن مردم به حفظ این ملکات کوشـا باشـد تـا از میـان نرونـد                  
  ).80/ فارابی، (

خواجه نصیرالدین توسی در این رابطه سخن گفته و از سعادت بـدنی و مـدنی         
شهروندان به عنوان هدف ابزاري و میانه و از تکمیل خُلق و وصول همه شهروندان 

ل، به عنوان هدف نهایی و غایی مدیریت سیاسـی االهـی یـاد نمـوده اسـت                 به کما 
  ).92/ رمضانی خرد مردي، (

و امــام  ) 23/ االســالم یقــود الحیــاه،   (در عــصر انقــالب، شــهید صــدر    
. تئوري تربیت و تهذیب توسط حکومت را مورد بـازخوانی قـرار دادنـد               1خمینی

  :سالمی ایران انعکاس پیدا کردنتیجه این بازخوانی در قانون اساسی جمهوري ا
هدف از حکومت رشـد دادن انـسان در حرکـت بـه سـوي نظـام االهـی           ... و  «
، تا زمینه بروز و شکوفایی اسـتعداد بـه منظـور          )42/ نور( )وإِلَى اللَّهِ الْمصِیر  (است
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قـانون اساسـی    (» تخلقـوا بـاخالق اهللا    «تجلی ابعاد خداگونگی انـسان فـراهم آیـد          
  ).13 / جمهوري اسالمی
ابهام، ریشه در  . باشد  اکنون این موضوع با ابهام و تردید روبرو می          به هرحال هم  

هـاي سکوالریـستی،    توجهی گذشته دارد و تردید از وحدت نظر منفی حکومـت    بی
پذیري آزادي فردي در سایه اقدامات تربیتـی حکومـت و امکـان سـوء        خطر آسیب 

تر فلسفه تربیـت    این دو، مطالعه گسترده    زدودن. گیرد  استفاده سیاستمداران منشأ می   
حکومتی، کفایت کـارگزاران سیاسـی و راهکارهـاي راهبـردي را از منظـر فلـسفه                 

  :نماید سیاسی دین، ضروري می
  

   مبنا و ضرورت.1
بحث مبنا و ضرورت در پی این است که خاستگاه قرآنـی و عقالنـی مـسأله را          

  :داند مطالعه میتوضیح دهد و این هدف را تحت دو عنوان قابل 
    

  مبنا و خاستگاه قرآنی. یک
رغم این که نخستین بار این عنـوان   به  . انسان در قرآن خلیفه خوانده شده است      

وگوي خدا با فرشتگان در مورد آفرینش آدم و حـوا، مطـرح شـده اسـت،           در گفت 
: ضمن این که در آیات ذیـل    . دلیلی که خالفت را مختص آن دو بداند وجود ندارد         

وبـه یـاد آوریـد هنگـامی کـه شـما را             «،  )69/ اعـراف ()ذْ جعلَکُم خُلَفَاء مِنْ بعدِ قَومِ نُوح      إِ(
سـپس شـما را   « )14/یـونس ()ثُم جعلْنَاکُم خَالئِف فِی األرض(» جانشینان قوم نوح قـرار داد  

و شـما را  « )62/نمـل ()ویجعلُکُم خُلَفَـاء األرض ( و»جانشینان آنها در روي زمین قرار دادیـم   
پژوهان بزرگـی   قرآن. عموم انسانها خلیفه شناخته شده است     »دهد  خلفاي زمین قرار می   

االسالم یقود  (، شهید صدر    )1/116المیزان فی تفسیر القرآن ،      (مثل عالمه طباطبایی    
تفـسیر المنـار،   (و رشـید رضـا   ) 1/167التفـسیر الکبیـر،   (، فخر رازي  )128/ الحیاه،

  .اند ، قابلیت خالفت تمام انسانها را مورد تأکید قرار داده...و ) 1/258
نامبردگان و بسیار دیگر از مفسران، معتقدند که مراد از خالفت انسان، جانشینی        



 

 

109 

ظـاهر قـرآن   . باشد که اختیار و ربوبیت هستی را در دست دارد   او براي خداوند می   
  :دهد نیز همین مطلب را گواهی می

)   بإِذْ قَالَ رـا         وفِیه فْـسِدنْ یا ملُ فِیهعضِ خَلِیفَۀً قَالُوا أَتَجاعِلٌ فِی األرالئِکَۀِ إِنِّی جلِلْم ک
وعلَّـم آدم  ، ویسفِک الدِّماء ونَحنُ نُسبِّح بِحمدِك ونُقَدِّس لَک قَالَ إِنِّی أَعلَـم مـا ال تَعلَمـونَ            

  )30- 31/ هبقر( )األسماء کُلَّها
من در روي زمین جانشینی قـرار خـواهم داد بـه     : هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت     «

کند؟ ما تسبیح و حمد  ریزي می دهی در زمین کسی را که فساد و خون آیا قرار می: فرشتگان گفتند
و خـدا تمـام   دانم که شما بدان آگاه نیستید  من چیزي را می  : خداوند فرمود . آوریم  تو را به جا می    

  .»اسماء را به آدم تعلیم داد
براساس ظاهر این آیات، فرشتگان از خلیفه قرار دادن انسان، مـدیریت زمـین و     

. ریزي و فساد پنداشـتند  انسان توسط انسان را فهمیدند و این کار را آمیخته با خون           
قـد  خداوند در مقام پاسخگویی ـ بدون این که اصل تلقی آنها را از جانـشینی بـه ن   

بگیرد ـ از آموزش و آموزگاري انسان سخن گفت و گویا یـادآوري کـرد کـه اگـر      
آموزش الهی در کار باشد و اگر انسان قابلیت آموزگاري به دست آورد، تـصرف و         

ریـزي آلـوده    ربوبیت او به عنوان جانشین خدا در هستی و انسان، به فساد و خـون         
  .شود نمی

زه یافته است که در چارچوب هدایت خدا        بنابراین انسان در قالب خالفت، اجا     
صـدر، االسـالم یقـود      . (در زمین و در مورد انسان اعمال نفـوذ و مـدیریت نمایـد             

خالفت الهـی مبنـا و اسـاس حـق سرپرسـتی و اقـدامات تربیتـی در                 ) 130/الحیاه،
گونه که انسان در مـورد تربیـت خـودش وظیفـه             همان. باشد  هاي مختلف می    حوزه

ها نیز چنین مـسؤولیتی را       مسر، فرزند، برادر مسلمان و تمام انسان      دارد، در مورد ه   
  .ها، اداي وظیفه نماید دارد و باید خداگونه و براساس هدایت خداوند در این زمینه

صـدر، االسـالم    (مهمترین شاخه خالفت و جانشینی خداوند، حکومـت اسـت           
قـع دسـتیابی او بـه       به همین دلیل خداوند از حضرت داود، مو       ) 128/ یقود الحیاه،   

مـداري   کند و رعایت عدالت و حق       زمامداري و فرمانروایی، به عنوان خلیفه یاد می       
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  .نماید را به او سفارش می
)     ـضِلَّکى فَیوال تَتَّبِعِ الْهقِّ ونَ النَّاسِ بِالْحیب کُمضِ فَاحخَلِیفَۀً فِی األر لْنَاكعإِنَّا ج داوا دی

/ ص( )اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یضِلُّونَ عنْ سبِیلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شَدِید بِما نَسوا یوم الْحِسابعنْ سبِیلِ 
26(  

اي داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوري کن و از هـواي   «
ی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب  کسان. سازد  نفس پیروي مکن که تو را از راه خدا منحرف می          
  .»شدیدي به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند

گاه ربوبیت او باشد، مستلزم دو نوع مـسؤولیت          جانشینی خداوند که باید تجلی    
مورد مطالعه » قابلیت و کفایت«است؛ یکی مربوط به خود خلیفه است که در فصل      

سازي در  رد و آن عبارت است از فرهنگگیرد و دیگري به جامعه ارتباط دا      قرار می 
جامعه براساس اسالم و ساختن شخصیت اعتقـادي تمـام افـراد آن و تربیـت آنهـا            
براساس اخالق خدایی با فراهم نمودن شرایط الزم تا نهـضت خداگونـه شـدن تـا            

اخالق و صفات خداوند ـ که باید راهنماي رفتار افراد جامعه  . نهایت تداوم یابد بی
گیـري از   عدالت، علم، قـدرت، مهربـانی نـسبت بـه مستـضعفین، انتقـام      «بارتند از باشد ـ ع 

  ).134 و 133 و 23/ صدر، االسالم یقود الحیاه، (» زورگویان و احسان به نیازمندان
  :گوید قرآن به قصد یادآوري این وظیفه حکومتی، می

وآتَوا الزَّکَاةَ وأَمرُوا بِالْمعرُوفِ ونَهوا عنِ الَّذِینَ إِنْ مکَّنَّاهم فِی األرضِ أَقَاموا الصالةَ (
  )41/حج( )الْمنْکَرِ ولِلَّهِ عاقِبۀُ األمور

پردازند و امر  دارند زکات را می کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت دادیم، نماز را برپا می«
  .» خداستکنند و پایان تمام کارها از آن به معروف و نهی از منکر می

عین این تعبیر را قرآن در مورد . قدرت در زمین، ظهور در قدرت حکومتی دارد  
بـه کـار    ) 58/ یوسـف (و حـضرت یوسـف      ) 83/ کهف(القرنین   قدرت سیاسی ذي  

و (بنابراین این آیه، مهمترین ویژگـی حکومـت مـورد قبـول خداونـد         . گرفته است 
اخواهی و مـردم گرایـی، نقـش       کند و در کنار دو ویژگی خـد         را بیان می  ) خلیفه او 

  .دهد فرهنگی حکومت را تذکر می
آثاري که . اش، هویت تربیتی دارد امربه معروف و نهی از منکر با مراتب سه گانه
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هـا،   انجام تمام واجبات، تأمین امنیت راه: شود از قبیل از نظر سنت بر آن مترتب می     
، با حیـات   )11/395ملی،حر عا (آوردها، دفع ستم و آبادانی زمین         حالل شدن دست  

اي سازگار است که افراد آن، در سایه انجام این دو راهکار توسـط            اجتماعی جامعه 
، دربرابـر  اي چنین جامعه. حکومت به رشد عقیدتی و اخالقی الزم، نایل آمده باشند 
به همین دلیل، با اعـالم      . تهاجم فکري و فرهنگی بیگانگان و کافران مصونیت دارد        

  :در غدیر، خداوند فرمود7مؤمنینخالفت امیرال
)                 دِیـنَکُم لَکُـم لْـتأَکْم مـونِ الْیاخْـشَوو مهفَال تَخْشَو الَّذِینَ کَفَرُوا مِْن دِینِکُم ئِسی موالْی

  )3/ مائده ( )وأَتْممت علَیکُم نِعمتِی ورضِیت لَکُم اإلسالم دِینًا
اند، پس از آنان بیم نداشته باشید و از مـن          از دین شما، نومید شده    کافران  ] روز غدیر [امروز  «

امروز دین شما را برایتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسالم را بر . بترسید
  .»شما پسندیدم

شود که انـسان براسـاس فطـرت و روان ناخودآگـاه        معروف شامل مفاهیمی می   
عالقمندي دارد، همانگونه که نسبت به مفاهیم ضد ارزشـی          خود بدانها دلبستگی و     

خداوند ایمـان   : گوید  گویا قرآن باتوجه به این مبناي انسان شناختی می        . نفرت دارد 
زا و منکر قرار داده اسـت     را براي شما دوست داشتنی و کفر، فسق و گناه را نفرت           

  ).7/ حجرات (
تقاضـاهاي روان ناخودآگـاه     کنـد تـا       تدبیر تربیتی حکومت به انسان کمک مـی       

هدایت شود به روان خودآگاه انسان تا مبناي رفتار او قرار گیرد و زمینه دستیابی او        
باشد ـ فراهم آورد و   را به تکامل و موقعیت اجتماعی ـ که دو خواسته همگانی می 

 توجه به این. آمیز جامعه، در امان بماند توجهی یا نگاه نفرت بدین وسیله از گزند بی
نمایاند، حتـی اگـر     واقعیت انسان شناختی، مسؤولیت تربیتی حکومت را منطقی می        

ها را نادیده انگاریم و پندار شخصی بودن این امور را             بعد اجتماعی باورها و خوي    
  !بپذیریم
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  ضمانت وظایف مدنی. دو
. اي دارنـد  ها در قبال جامعه و نیازهاي دنیایی آن، وظایف تعریف شده          حکومت

) شامل رهایی از سلطه بیرونی و استثمار داخلی    (ن این وظایف، تأمین آزادي      در میا 
در فلسفه سیاسـی دیـن،   . و توسعه و تمدن انسانی از اهمیت بیشتر برخوردار است       

بینانه تلقی شده است که بدون تربیت اعتقادي و اخالقی، حکومت از           این ادعا واقع  
  .اشدب جامه عمل پوشاندن به این اهداف ناتوان می

آزادي اجتمـاعی و توسـعه و       : شرح و توضیح بایسته مطلب، تحـت دو عنـوان         
  :باشد تمدن انسانی، قابل مطالعه می

  آزادي اجتماعی. الف
اي   آزادي اجتماعی، نقطه مقابل اسارت اجتماعی است و هر کدام تعریف ویـژه            

  :دارد
ه اسارت اجتمـاعی عبـارت اسـت از گرفتـاري انـسان، در دام خواسـت و اراد                

اراده استثمارکننده به صـورت اراده فـردي، سـازمانی، حکـومتی و کـشور               . دیگران
هاي افراد  ها، استعدادها و مهارت آید و توانایی اي می خارجی، به سراغ فرد یا جامعه

مطهـري،  . (دهـد   یا جوامع را در راستاي اهداف خود، مورد بهره برداري قـرار مـی             
  )14/ گفتارهاي معنوي، 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادي که در آنها تمـاس بـین افـراد صـرفا               هاي   سازمان
هـاي اخالقـی و اعتقـادي، جهـت      رسمی و قراردادي است و نـه متکـی بـر ارزش    

البته بـا تبلیـغ و تأییـد    . زنند موفقیت هر چه بیشتر خود، به اسارت معنوي دامن می       
 فکـر و عقـل      ها و اعتقادها کـه از فعالیـت        ها، تقلیدها و تعصب    یک سلسله عبادت  

چونان که تمـام  ) 96 و   116/ مطهري، پیرامون انقالب اسالمی،     (کند،    جلوگیري می 
  :گوید قرآن می. گرفتند مخالفان نهضت پیامبران از این روش بهره می

آباءنَـا علَـى   وکَذَلِک ما أَرسلْنَا مِنْ قَبلِک فِی قَرْیۀٍ مِنْ نَذِیرٍ إِال قَالَ متْرَفُوها إِنَّا وجدنَا       (
  )23/ زخرف( )أُمۀٍ وإِنَّا علَى آثَارِهِم مقْتَدون

اي نفرستادیم مگر آنکه گروه نازپروردگانش  و بدینسان پیش از تو در هیچ دیاري، هشداردهنده«
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  »ایم و ما دنباله رو آنانیم اي یافته ما پدران خود را بر شیوه: گفتند
حی و مخالف عقـل، تـداوم فرمـانروایی،         غرض از دامن زدن به هنجارهاي سط      

قرآن کارایی این روش را ضـمن بـازخوانی تعامـل           . باشد  استثمار و بهره جویی می    
  :دهد فرعون و قومش، مورد تأکید قرار می

  )54/ زخرف( )فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه(
  »ن بردندکشاند قوم خود را، پس آنها از او فرما] و حماقت[پس فرعون به سبکسري «

اول بایـد  . بدین ترتیب اسارت اجتماعی بدون اسارت معنوي زمینه تحقق ندارد   
هـاي سـطحی، مـادي و ضدارزشـی، از         مـشغولی  عقل و فکر افراد بر اثر ایجـاد دل        

فعالیت باز بماند تا منفعت پرستان و قدرت طلبان بتوانند طناب و زنجیر بردگی را               
  .بر گردن آنان بیندازند

کـشاند،   ریشه که خرد را بـه تعطیلـی مـی          اي سطحی و پندارهاي بی    ه از اندیشه 
. زمینـه تطبیـق دارد  » اي جامعـه ذره «شود که در    می» اي  ذره«امروز، تعبیر به فرهنگ     

، رسـانه هـاي     )10/ رنه مائو،   (گیرد از شهرنشینی      این دو رخداد اجتماعی منشأ می     
و ماشینی ـ مکـانیکی    ) همان(صوتی تصویري توده پرور، تجاري، سیاسی و ملکی 

که از عوامل زوال ایمان مذهبی و همبستگی اخالقی         ) 27/ استریناتی،  (شدن کارها   
  )28 ـ 29/ همان، . (آید نیز به حساب می

از مردمی تـشکیل شـده      «: آیند  به وجود می  ] که برپایه عوامل فوق   [اي   جامعه توده 
... ات شیمیایی با هم ارتباط برقرار کننـد  توانند مانند اتمها در فیزیک با ترکیب        است که فقط می   

ایـن مـردم در ظـاهر       . افرادي که هیچ نوع رابطه منسجم معنادار یا اخالقی با یکدیگر ندارنـد            
شود که ارتباط بین آنها صرفا قـراردادي، سـرد و           شوند اما گفته می     تلقی نمی ... ذرات پراکنده   

] آنهـا ... [شوند     پارچه محسوب نمی   فاقد انسجام است و به هیچ وجه اعضاي یک جامعه یک          
اي کـه بتواننـد    یابند که فقط باید به خود متکی باشند و هیچ جامعه و مؤسـسه              به تدریج درمی  

خود را به آن متعلق بدانند یا هیچ ارزشی که براساس آن زندگی خـود را سـازماندهی کننـد،                     
ـ    داننـد روش  آنهـا دیگـر نمـی   . بـراي شـان وجـود نـدارد     ت در زنــدگی هـاي خـوب و درس

  )28/ همان، (».کدامند
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ها واسـطه و فرهنـگ    ها و سازمان که در غیاب مذهب و ارزش[اي   فرهنگ توده 
هاي کم اهمیت، احساسی، فوري      فرهنگ تکراري است که به لذت     ] ساز پدید آمده  

فاقـد  ... دهـد   و کاذب، در ازاي معیارهاي جدي فکري، اصـیل و واقعـی، بهـا مـی           
هاي فکري است و سهولت و آرامشی را که در تخیل و گریـز از واقعیـت                  جذابیت

فرهنگی است که تـالش بـراي اندیـشیدن را محکـوم            . دهد  وجود دارد، ترجیح می   
کند و از پیام گیران خود انتظـار   هاي هیجانی و احساسی را خلق می     کرده و واکنش  

انگارد و بر مشکالت  اده میدنیاي واقعی را س... ندارد از قوه فکر خود استفاده کنند 
هـاي زیـان    با ارائه راه حـل  ... اگر این مشکالت نمایان شوند      . گذارد  آن پوشش می  

کند، تجارتی شـدن را تـشویق و از مـصرف     آور و غلط، با آنها برخورد سطحی می    
  )37/ همان، (» .کند گرایی استقبال می

 هاي یادشده،   درخصوص جهان سوم، به خصوص جهان اسالم، عالوه بر زمینه         
نخبگان بومی وابسته به غرب نیز در جهت ترویج فرهنگ سبک مغزپرور و غربـی،       

به دلیل ماهیـت غربـی و غیردینـی مراکـز         ) 47/ گزاویه دوپوئی،   . (نمایند  تالش می 
هایی از دانشجویان لیبـرال      هاي آموزشی، به طور منظم نسل      تحصیالت عالی و نظام   

ی را بـراي مـشاغل اداري و دسـتگاه هـاي دولتـی              رشته هاي ادبیات و علوم انسان     
عرضـه نیـروي انـسانی از ایـن دسـت، بـه زوال           ). 169/ چپـرا،   (» کنـد   عرضه مـی  

اي شـدن جامعـه،    هاي اعتقادي و اخالقـی مـشترك و آهنـگ و حرکـت ذره      ارزش
  .بخشد سرعت بیشتر می
ـ سیاسی دین، با تمام گونـه هـاي سـلطه جـویی، بـه خـصوص                نظام اجتماعی 

بداد داخلی و تحمیل سیاست و فرهنگ خارجی، ضـدیت، رویـاروي و مبـارزه           است
شالوده و زیربناي این مبارزه را توحیـد و آزادي عقـل و خـرد    . آشتی ناپذیري دارد 

، را بـه پیکـر بتهـا، رهـایی خـرد            7قرآن فلـسفه حملـه ابـراهیم      . دهد  تشکیل می 
/ انبیـاء   . (دانـد   آنها، می پرستان و فراهم شدن زمینه فکر کردن و انتخاب نمودن            بت
هـا، پیرایـشگر روح و    خداوند پیامبر را هم قانونگذار، رواج دهندة ارزش) 58 ـ  67

دهـد کـه توحیـد را بـه عنـوان       کند و هم به او دستور می       آزادکننده عقل معرفی می   
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  :خاستگاه رویاروي با بندگی انسان براي انسان، مطرح نماید
سولَ النَّبِی األمِّی الَّذِي یجِدونَه مکْتُوبا عِنْدهم فِـی التَّـوراةِ واإلنْجِیـلِ             الَّذِینَ یتَّبِعونَ الرَّ  (

          مـنْهع ضَعیائِثَ والْخَب هِملَیع رِّمحیاتِ والطَّیِّب محِلُّ لَهینْکَرِ ونِ الْمع ماهنْهیرُوفِ وعبِالْم مرُهأْمی
 و مرَهالَّذِي أُنْزِلَ       إِص وا النُّورعاتَّبو رُوهنَصو وهزَّرعنُوا بِهِ وفَالَّذِینَ آم هِملَیع األغْاللَ الَّتِی کَانَت

  )157/ اعراف ( )معه أُولَئِک هم الْمفْلِحون
و انجیـل  او را نـزد خـود، در تـورات    ] نام[همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده که   «

دهد و از کار ناپسند  آنان را به کار پسندیده فرمان می      ) پیامبري که (کنند    یابند؛ پیروي می    نوشته می 
گردانـد و از   دارد و براي آنان چیزهاي پاکیزه را حالل و چیزهاي ناپاك را برایشان حـرام مـی                 بازمی

 کسانی که به او ایمان آوردنـد  سپس. دارد دوش آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است، برمی  
و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوري را که با او نازل شده اسـت پیـروي کردنـد، آنـان همـان         

  »رستگارانند
گونـه کـه    همان. گیر کننده اطالق دارد برداشتن بار سنگین و قید و بندهاي زمین 

هـا و   ورها، گرایشگیرد، با هاي مانع فعالیت عقل و رشد انسانیت را دربر می         بدعت
یضع «بنابراین جمله . شود هاي کورکورانه را نیز شامل می هاي منفی، تعصب خصلت

باشد که به صورت مکرر، به عنوان یکـی از وظـایف            می» یزکیهم«تعبیر دیگر » عنهم
کنـد و ایـن هـدف تنهـا در سـایه توحیـد و             در قرآن جلـب توجـه مـی        9پیامبر

رو قرآن، توحیـد را بـه عنـوان زمینـه رهـایی             از این   . خداگونگی قابل تحقق است   
  :کند بردگی انسان براي انسان مطرح می

قُلْ یا أَهلَ الْکِتَابِ تَعالَوا إِلَى کَلِمۀٍ سواءٍ بینَنَا وبینَکُم أَال نَعبد إِال اللَّه وال نُشْرِك بِهِ شَیئًا (
اببضًا أَرعضُنَا بعتَّخِذَ بال یونِ اللَّهو64/ آل عمران ( )ا مِنْ د(  

بگو اي اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که همه ما، آن را قبول داریم، بایـستیم کـه جـز خـدا را          «
نپرستیم و براي او شریکی قرار ندهیم و هیچ کس از ما دیگري را صاحب اختیار بـه جـاي خداونـد،             

  »نگیرد
نهد و آنگاه براساس و  بنیان میبندگی خالصانه خداوند نخست آزادي معنوي را 

... آزادي در اسـالم  «یعنی . دارد هاي ناروا را از میان بر می       اقتضاي آن، سلطه جویی   
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از بندگی و عبودیت و اخالص به خداوند آغاز و سپس به آزادي و رهاشدن از قید 
ولـی  ) 23/ ،  ...صدر، نقش پیشوایان شـیعه      (» شود  هرگونه عبودیت دنیوي ختم می    

شود و به اسارت معنوي و    ورد آزادي تمدن غرب براي انسان از آزادي آغاز می         آ ره
آلبـرت شـوایتزر بـه    ). همان(یابد  پذیرش استعباد مرئی و نامرئی اجتماعی پایان می     

چون جامعه بـا سـازمان   «: گوید  قصد ارائه تصویري از زندگی اجتماعی در غرب، می        
کند، لذا وابستگی انسان به جامعـه بـه     اعمال میاي بر انسان گسترش یافتۀ خود قدرت پوشیده  

بنابراین ما وارد دوران قـرون  ... اي رسید که تقریباً زندگی عقالنی و ذهنی از خود ندارد    درجه
ایم، آزادي فکر کنارگذاشته شده، زیرا عده زیادي تفکر را در مقـام فـرد            وسطاي جدیدي شده  

مـا بـا فـداکردن    . شـوند   آن تعلق دارند رهبري میآزاد رها کرده اند و به وسیله گروهی که به       
سازمان عقلی  . تواند باشد   ایم، جز این هم نمی      استقالل فکري، ایمان به حقیقت را از دست داده        

 )218/ فروم، داشتن یا بودن، (» .ـ عاطفی ما بهم ریخته است

  
  توسعه و تمدن انسانی. ب

ــ اداري،   هادهاي سیاسـی ن. هاست توسعه و تمدن اساساً طرح و آرمان حکومت     
کند، با ایـن تفـاوت کـه          مشروعیت خود را در فعالیت هاي تمدن ساز جستجو می         

هاي سکوالر، به تمدن و توسعه نگاه این جهـانی دارد، ولـی در حکومـت        حکومت
تمـدن و توسـعه دنیـاگرا    . آیـد  ها با نگاه به مبدأ و معاد حاصـل مـی        دینی، پیشرفت 
  :عبارت است از

ش ها، هنرها، فن ها و آداب و سنن، تأسیسات و نهادهاي اجتماعی  مجموعه دان «
هاي  که در پرتو ابداع و اختراع ها و فعالیت افراد و گروه هاي انسانی، طی قرن          

گذشته، توسعه و تکامل یافته و در تمام قسمت هاي یک جامعه و یا چند جامعه 
  )19/ ره فرهنگ، روح االمینی، در گست(» .که باهم ارتباط دارند، رایج است

در جامعه متمدن اسالمی تمام افـراد و جامعـه دنبـال تقـرب هرچـه بیـشتر بـه           
 و  13/ جاثیه(، تسخیر منابع طبیعی     )2/ ملک(ها   بهسازي تالش ) 10/ فاطر(خداوند  

/ فـتح (، تحکیم روابط متقابـل عـاطفی        )114/ طه(، فزون خواهی در علم      )65/ حج
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 24/ ابـراهیم (، تعاون و خیررسانی )60/ انفال(ی ، افزایش قدرت بازدارنده نظام    )29
، )191/ آل عمـران (، مطالعه هستی بـه قـصد رشـد باورهـاي اعتقـادي        )2/ و مائده 

، حرمت گذاري   )3/  و عصر  25/ حدید(ها   توصیه به رعایت عدالت و حقوق انسان      
، پرهیز از ستم و حفـظ کرامـت       )12 و   11/ حجرات(به حیثیت و شرافت همدیگر      

ها  اي با این ویژگی    قرآن جامعه . باشند  می) 70/  و اسراء  8 و   2/ مائده  (ریت  همه بش 
  )110/ آل عمران. (کند ها معرفی می را بهترین امت و سودمند به حال تمام انسان

دولت اسالمی خداوند را هدف «ها، در این نهفته است که  این ویژگی  راز دستیابی به  
کند، بر این   ا، نشانه هاي این هدف بزرگ معرفی می       حرکت انسانی و اخالق و خوي هاي او ر        

اساس عدالت، علم، توانایی، نیرومندي، مهربانی و بخشندگی، همه با هم، هدف حرکت جامعـه         
شود و  جامعه هر گامی که به سوي این هدف نزدیک می        . دهند  انسانی و شایسته را تشکیل می     

 تـري را فـراروي خـود بـه تماشـا           بخشد، چشم انـدازهاي فـراخ       چیزي از آن را واقعیت می     
هـایش بیـشتر     نشیند و براي پیمودن راه، تصمیمش استوارتر، عشقش افروخته تر و تـالش              می
 ایـن همـان تـداوم حرکـت جهـادگر، بـا             )168/ صدر، االسالم یقود الحیاه،     (» .شود  می

  :رهبري مستقیم خداوند است که قرآن بدان اشاره دارد
  )69/ عنکبوت ( )نَا لَنَهدِینَّهم سبلَنَاوالَّذِینَ جاهدوا فِی(
  »نمایانیم به کسانی که در راه ما جهاد دارند راه هاي خود را می«

گیري و رویکردي، روان خودآگاه افراد جامعه بـا بـاور بـه           در پرتو چنین هدف   
نهایت، آهنگ  انگیزه تقرب به بی. کند خدا و اخالق الهی، آرایش و آراستگی پیدا می

/ هاي تاریخی،  همان، سنت . (آورد  الش و سخت کوشی بی نهایت را به ارمغان می         ت
از همه مهمتـر  . راند  هاي غیرتوحیدي را از خانه قلب بیرون می        و تمام آالیش  ) 223

بـا اشـاره   ) دانشمند روسـی (گیرد، چیزي که داستایوسکی   احساس مسؤولیت پا می   
 و فروشنده دوره گرد آمریکایی، به ماکس   »اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است      «: بدان گفت 

اگر من ببینم یک کشاورز یا یک کاسب به هیچ کلیسایی تعلـق نـدارد، بـه انـدازه           «: وبر گفت 
اگر او به هـیچ چیـز اعتقـاد نـدارد چـرا بایـد پـول مـرا         . کنم پنجاه سنت هم به او اعتماد نمی 

 و بـه  )346/ ن قدرت جامعـه،  ماکس وبر، دی(ولی ماکس دلیل این سخن را نفهمید        » بپردازد
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باشـد، ولـی در    طورکل در فرهنگ و تمدن غرب، این حس، نامفهوم و نامعقول می       
فرهنگ و تمدن اسالمی این حس با تمام عناصر فرهنگی همراهی دارد و دانـش و               

رابطه انسان با خودش، رابطه انـسان بـا خـدا، رابطـه     : اراده انسان را در حوزه هاي    
دهـد و رهبـري     رابطه انسان با طبیعت؛ به صورت فعال جهت می        انسان با انسان و     

  .کند می
رود؛ ثروتمنـد و   حسی با این کارآیی، به سراغ تمام اقشار و اصناف جامعـه مـی   

گیرند و همـدل و   ،  همه از آن نیرو می    ...فقیر، دانشمند و جاهل، حاکم و رعیت و         
قـرآن تمـام    . دازنـد پر  هماهنگ به ساخت و ساز مربوط بـه جامعـه و طبیعـت مـی              

تحوالت اجتماعی و استثمار طبیعـت را بازتـاب و معلـول ایـن حـس و لـوازم آن         
  :داند می

)ا بِأَنْفُسِهِمغَیِّرُوا متَّى یمٍ حا بِقَوغَیِّرُ مال ی 11/ رعد ( )إِنَّ اللَّه(  
وم، وضعیت همانا خداوند وضعیت بیرونی هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد مگر این که آن ق        «

  »روانی و روحی شان را تغییر دهند
/ اعـراف   ()ولَو أَنَّ َأهلَ الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَیهِم برَکَـاتٍ مِـنَ الـسماءِ واألرض        (

96(  
شدند، مـا درهـاي برکـات آسـمان و         اگر مردم شهر و دیاري همه ایمان آورده و پرهیزکار می          «

  »گشودیم روي آنان میزمین را بر 
تقواي متکی بر ایمان، همان حس مسؤولیت فعال است که با همگـانی شـدنش       
توسعه و تکامل انسانی، اجتماعی، امنیتی، علمی، سیاسی، اقتصادي و رفاه عمـومی             

رهاوردي با این گـستردگی در حـوزه توسـعه بـدون تـشکیل            . کند  واقعیت پیدا می  
درخـور، و سیاسـتگذاري فرهنگـی، جامعـه         حکومت کارآمد با قابلیـت و کفایـت         

  .اسالمی را در آغوش نخواهد گرفت
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  قابلیت و کفایت. 2
میان قـدرت و اقتـدار تمـایز قایـل     «برخی از غربیها به این باور رسیده اند که باید      

اما اقتـدار بـه اعمـال    ... شود  قدرت، به اعمال نفوذ با تکیه بر نوعی مجازات اطالق می  . شویم
  )645/ دانییل بیتس، (» .شود  بر حیثیت شخص یا منزلت یک سمت اطالق مینفوذ مبتنی

جاي صالحیت حقیقـی    » اونیفورم«فروم، ضمن شکایت از وضعیت موجود که        
هـاي حقیقـی صـالحیت تلقـی         را نمـاد کیفیـت    » اونیفـورم «را گرفته است و مردم      

  :گوید کند و می کنند، بر تفاوت معنایی قدرت و مقتدر تأکید می می
نه بر پایه صـالحیت صـاحب آن در انجـام وظـایف اجتمـاعی الزم                ... اقتدار  «

استوار است، بلکه به جوهر شخصیتی که به رشد و تکامل عالی رسـیده اسـت،        
کند و نیاز بـه امـر و          از چنین اشخاصی قدرت پرتوافشانی می     . نیز مبتنی است  

  )54/ بودن، فروم، داشتن یا (» .نهی و تهدید کردن یا رشوه دادن ندارد
اقتدار به  )  ق م  551ت  (کنفوسیوس  . باور فوق ریشه در گذشته بسیار دور دارد       

) که معنایی جز توسعه و تعمیـق فرهنـگ نـدارد   (معنی یادشده را در اصالح جامعه  
نـامبرده خطـاب بـه کـارگزاران حکـومتی       . دانـست   ضروري و اجتناب ناپـذیر مـی      

  :گفت می
ده راسخ بر آن برویـد کـه خـوب و نیکـو       اگر شما از روي نیت خالص و عقی       «

تقوا و فضیلت پادشاهان، مانند     . باشد، مردم کشور نیز خوب و نیکو خواهند شد        
البته گیاه در برابـر وزش بـاد خـم         . باد است و طبیعت افراد، مانند گیاهان چمن       

  )381/ جان بی ناس، (» .آورد شده سر تسلیم فرود می
ف حکومت، به اقتدار اهمیت و ارزش بیـشتر  اسالم باتوجه به بعد فرهنگی اهدا    

 بـا اشـاره بـه      7امـام علـی   . داد و آن را سامان پذیر و قابل آموزش مطـرح کـرد            
  :فرماید ضرورت نفوذ شخصیتی رهبران، براي تربیت جامعه می

من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفـسه قبـل تعلـیم غیـره ولـیکن تأدیبـه              «
 و معلم نفسه و مؤدبهـا احـق بـاالجالل مـن معلـم النـاس و             بسیرته قبل تأدیبه بلسانه   

  )73/ نهج البالغه، حکمت  (»مؤدبهم
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کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پـیش از آن کـه بـه تعلـیم دیگـران                      «
هاي تربیتی با زبان، با رفتار و سیره خود بـه       پیش از آموزش  . پردازد، خود را بسازد   
ا آن کس که به تعلیم و تربیت خود پرداخته سزاوارتر به         زیر. تربیت دیگران بپردازد  

  »گمارد تعظیم است در مقایسه با کسی که به تعلیم و تربیت دیگران همت می
در نظام تربیتی دین، تمام افراد جامعه موظف به جهاد اکبرند؛ تمام کـسانی کـه              

نـد کـه   گیر اي پـی مـی   دانند، خودسازي را بـه گونـه   خود را بنده خداي رحمان می   
  :شایستگی و لیاقت امامت و رهبر افراد وارسته و پرهیزگار را از آن خود سازند

  )74/ فرقان ( )واجعلْنَا لِلْمتَّقِینَ إِماما(
  »ما را پیشوا و رهبر پرهیزگاران قرار بده«] پروردگارا: گویند بندگان خداي رحمن می[

دهنـد    را، افرادي تشکیل مـی    اي، زمامدار و کارگزاران حکومتی        در چنین جامعه  
باوجود نمرات برتر، نباید . که در جهاد اکبر بهترین نمرات را از آن خود ساخته اند          

در روایتـی از پیـامبر   . کار اداري و حکومتی به افراد پایین رتبـه تـر واگـذار گـردد           
  :آمده است9
و اعلـم  من استعمل عامال من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه       «

  )118/ 10البیهقی، (» بکتاب اهللا و سنه نبیه فقد خان اهللا و رسوله و جمیع المسلمین
کسی که کار و مسؤولیتی را به فردي از مسلمانان واگـذار کنـد در حـالی کـه                   «
وجود دارد بی تردید 9داند بین آنها بهتر و آگاه تر از او به قرآن و سنت پیامبر    می

  »مانان خیانت کرده استبه خدا، پیامبر و همه مسل
هاي مختلف و اساسـی را بـراي ارتقـاء قـدرت نفـوذ حاکمـان                 قرآن توانمندي 

، )55/ یوسـف (، امانتـداري  )27/ بقـره (کند که تـوان جـسمی و علمـی        پیشنهاد می 
یـافتگی،   ، هـدایت  )159/ آل عمـران  (روحیه مشورت خـواهی و دوري از اسـتبداد          

هـاي    تجزیه و تحلیل و کشف تـصمیم و قدرت) 35/ یونس(قدرت هدایت به حق     
 9در روایتی پیامبر. دهند ، بخشی از آنها را تشکیل می)83/ نساء(غیرعلنی دشمن  

  :فرماید دربارة توان عقلی و خرد سیاسی زمامداران و کارگزاران می
» من ولّی علی عشره کان له عقل اربعین و من ولّی اربعین کان لـه عقـل اربعمائـه     «
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  )573ابوالقاسم، (
کسی که متولی امر ده نفر شود، باید عقل چهل نفر را داشته باشد و کـسی کـه      «

  ».مسؤولیت اداره چهل نفر را برعهده گیرد، باید عقل چهارصد نفر را داشته باشد
هاي فوق عمدتاً وسایل و ابزار اقدام و اعمال اراده هستند و قدرت فـرد             ویژگی

 قرآن وسوسه طغیان را همراه دارد، مگر   قدرت از نظر  . دهند  را به شدت افزایش می    
هاي او را در کنترل خـود        این که احساس مسؤولیت و ترس از خدا، فرد و توانایی          

، با ویژگی توجه به     9بر این اساس در قرآن فرمانرواي پس از پیامبر        . داشته باشد 
شود و از ایمان و عمل صالح      اقامه نماز و پرداخت زکات در حال رکوع معرفی می         

 رفتار توأم با حس مسؤولیت به عنوان عامل پیروزي، رسیدن به قـدرت، تـشکیل         و
  :رود جامعه دین مدار و تأمین امنیت فراگیر و همگانی، سخن می

)  اکِعر مهؤْتُونَ الزَّکَاةَ ویالةَ وونَ الصقِیمنُوا الَّذِینَ یالَّذِینَ آمو ولُهسرو اللَّه کُملِیا وونإِنَّم 
  )55 ـ 56/ مائده( )ومنْ یتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِینَ آمنُوا فَإِنَّ حِزْب اللَّهِ هم الْغَالِبون*

دارند و در حـال   همانا سرپرست شما خداوند است و پیامبر او و مؤمنانی که نماز را برپا می       «
پس یقینـاً  . مؤمنان را به سرپرستی بپذیرنددهند و کسانی که خداوند و پیامبر او و    رکوع زکات می  

  »حزب خدا پیروزند
)               ـتَخْلَفـا اسضِ کَمفِـی األر متَخْلِفَنَّهساتِ لَیالِحمِلُوا الصعو نُوا مِنْکُمالَّذِینَ آم اللَّه دعو

هم ولَیبدِّلَنَّهم مِنْ بعدِ خَوفِهِم أَمنًا یعبدونَنِی الَّذِینَ مِنْ قَبلِهِم ولَیمکِّنَنَّ لَهم دِینَهم الَّذِي ارتَضَى لَ      
  )55/ نور( )ال یشْرِکُونَ بِی شَیئًا ومنْ کَفَرَ بعد ذَلِک فَأُولَئِک هم الْفَاسِقُون

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند و کارهاي شایسته کرده اند، وعده داده است که     «
گونه که کسانی را پیش از شما خلیفه قرار دادند و دین  ان را به خالفت و حکومت برساند، همانآن

شان را که بر آنان پسندیده است براي آنان پابرجا سازد و ناامنی آنها را به امنیت تبدیل کند که مرا 
  » نافرمانانندبندگی کنند و چیزي را شریک من قرار ندهند و کسانی که کفر پیشه کنند بعد از آن

به طور خالصه فرمانروا و رهبر، در حکومت دینی در اوج خداترسـی و حـس             
در الیه ها و سطوح پایین حکومت نیز افراد بـا همـین معیـار،     . مسؤولیت قرار دارد  

  :از تمام کارگزارانش این انتظار را دارد7امام علی. شوند پذیرش می
  )45 البالغه، نامه نهج(» اعینونی بورع و اجتهاد و عفه و سداد«
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  »با پرهیزگاري، تالش فراوان، پاکدامنی و راستی مرا یاري دهید«
کند که موقع گزینش نیـرو، تقـوا    سفارش می) مالک اشتر(به والی بصره  7امام

  :را سرسلسله شایستگی ها و معیارها بداند
بـه و  فاصطف لوالیه اعمالک اهل الورع و العلم و السیاسه و توخّ منهم اهـل التجر   «

  )137/ابن شعبه، (» الحیاء من اهل البیوتات الصالحه و القدم فی االسالم
برگزین براي سرپرستی کارهایت، افراد پرهیزگار، دانـشمند و سیاسـتمدار و از    «

بین آنها هم برگزین کسانی را که داراي تجربه و حیا هستند از خانواده هاي صالح،         
  »پاك و پیش قدم در اسالم

اقتضاي خالفت این است که     «. گزاران حکومتی جانشینان خداوندند   در حقیقت کار  
جانشین، آینه گونه صفات و رفتار خدا را بنمایاند، خود را به اخالق الهی بیاراید، آنچه را خدا               

خواهد، اراده کند و انجام دهد، براساس حکم و قضاوت خدا قضاوت کند و فرمـان برانـد،               می
  ).17/194طباطبایی،  (».گري را برنگزیندراه خدا را بپیماید و راه دی

باتوجه به این ویژگی فلسفه سیاسی قرآن و اسالم، مـشارکت احـزاب، و افـراد          
باشـند ـ در بدنـه     لیبرال، نامسلمان و فاسد ـ که فاقد مبنـاي حـس مـسؤولیت مـی     

هـا و    توجهی بـه حقـوق افـراد جامعـه، فلـسفه سیاسـی دیـن، ارزش                حکومت، بی 
آید و با نفوذ و راه یابی این گونه افراد بـه      ینی، به حساب می   هنجارهاي حکومت د  

بیند کـه کـل حکومـت نیـز در      هاي حکومتی، نه تنها حقوق مردم آسیب می   دستگاه
  .گیرد معرض تهدید داخلی و خارجی قرار می

 مبناي قرآن در باب مشارکت و تشکیل حکومت این اسـت کـه حکومـت         گویا
اگـر کـارگزاران حکومـت    . آورد هی بـه ارمغـان مـی   اگر شایسته نباشد، فساد و تبـا     

پیمایند، وگرنه مسیر طغیان را       هاي الزم را داشتند، مسیر جانشینی خدا را می         قابلیت
اگر فردي قلبـی تهـی   «: گوید شاید به همین دلیل قرآن می. دهند فراروي خود قرار می 

طباطبـایی،   (».آورد به بار مـی از معنویت داشته باشد و بر کرسی قدرت تکیه زند، یقیناً تباهی        
2/96(  

)              أَلَـد ـوها فِـی قَلْبِـهِ ولَى مع اللَّه شْهِدیا ونْیاةِ الدیفِی الْح لُهقَو کجِبعنْ یمِنَ النَّاسِ مو
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 واللَّـه ال یحِـب   وإِذَا تَولَّى سعى فِی األرضِ لِیفْـسِد فِیهـا ویهلِـک الْحـرْثَ والنَّـسلَ        ،  الْخِصامِ
  )85/توبه( )الْفَساد
شود و خـدا را بـر    و از مردم کسانی هستند که گفتار آنان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می               «

هنگامی که به قدرت برسند در راه . ترین دشمنانند آنان سرسخت. گیرند آنچه در دل دارند گواه می
خـدا فـساد را دوسـت    . سـازند  ارپایان را نابود مـی کنند و زراعتها و چه فساد در زمین کوشش می    

  .»ندارد
روایت نبوي که در آن وارستگی و فساد جامعه، نتیجه قطعی فساد و وارسـتگی       

نیـز گـواه مطلـب بـاال        ) 50/ابن شعبه (روایان قلمداد شده است       دانشمندان و فرمان  
  .باشد می

ولت را از عرصـه  بین فالسفه سیاسی جدید نیز هستند کسانی که بیرون راندن د  
میـشل فوکـو فیلـسوف و       ) 140/گلن،. (دانند  زندگی اخالقی شهروندان ناممکن می    

  :گوید می) 1926 ـ 1985(شناس فرانسوي  روان
کنـد و   شان را لمس می هاي  کند، بدن   هاي افراد رسوخ می     قدرت به درون رگه   «

نـدگی  شـان در فراینـد یـادگیري و ز          ها و گفتارهاي    الي کنش و نگرش     در البه 
  ).168/ آندرو میلنر،  (».کنند روزمره آنها نفوذ می

ها را به جامعه سرایت خواهند       یعنی در حکومت فاسد، ناشایستگان ناشایستگی     
اي و تمـام واحـدهاي    داد و از تمام مراکز آموزشی، قانونگذاري، تبلیغاتی و رسـانه        

د اسـتفاده  اي در راستاي اهداف سیاسـی و فرهنگـی خـو           سیاسی و صنفی، به گونه    
  .خواهند کرد

  
  راهکارها و ایفاي مسؤولیت. 3

کـارگزاران بـه دلیـل    . سازندگی و اصالح، اقتضاي طبیعی حکومت دینی اسـت      
نمایند و در دایره  هاي الزم، نقش سرمشق و الگو را ایفا می برخورداري از شایستگی

  .کنند یشعاع زندگی فردي و اجتماعی خود، افراد را وادار به رشد و بالندگی م
در کنار تأثیر طبیعی، حکومت دینی، با سه راهکار راهبردي هدف تربیت جامعه      
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  :گیرد را پی می
  
  برخورد و تعامل فرهنگی. اول

براي حکومت دینی رستگاري و سعادت دنیوي و اخروي هدف اساسی است و 
تأمین هـدف  . داند گیري قابل تحقق می اهداف میانه و مدنی را در سایه چنین هدف       

 و  151/ بقره  (قرآن در چهار مورد     . پوشد  اصلی با آموزش و تربیت، جامه عمل می       
از جایگاه آموزش و پرورش در سیره رهبري ) 2/  و جمعه 164/  و آل عمران 129

گوید و در دو مورد تأکید دارد که با کنش فرهنگی آن حضرت،         سخن می 9پیامبر
  .ه شدگمراهی از زندگی فردي و اجتماعی افراد، برچید

تالوت آیات قرآن بر مردم، تعلیم معـارف قـرآن و آمـوزش دانـش و حکمـت                 
بینانـه    به منظور تنظـیم واقـع     ) شناختی  هاي ناپیداي هستی شناختی و انسان      واقعیت(

از منظر قرآن بستر رشد شخصیت انـسانی را       9قوانین و رفتار انسان توسط پیامبر     
ـ که در روابط اجتماعی سـتم نامیـده   دهد و در پرتو آن، رفتار گمراهانه   تشکیل می

  .کند شود ـ جاي خود را به زندگی حکیمانه و عادالنه واگذار می می
 نیز ضمن بیان این مطلب که آموزش و پرورش حق مردم است و 7 امام علی

حکومت باید به این حق تن در دهد، آسایش و آرامش جامعـه را محـصول کـنش             
  :رمایدف می7امام. شناسد فرهنگی حکومت می

اما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم و تعلیمکم کی التجهلوا تأدیبکم کیما              «
  )86/ دشتی، (» تعلموا
حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم، بر ثروت ملی شما بیفزایم و               «

تان کنم تـا بـه آگـاهی       شما را آموزش دهم تا رفتار جاهالنه نداشته باشید و تربیت          
  )یا داوطلبانه دنبال دانش باشید(» .یدعمیق برس

اللهم انک تعلم انه لم یکن الذي کان منّا منا فسه فی سلطان و ال التماس شیء من       «
فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر االصالح فی بالدك فیأمن المظلمون              
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  )248/ دشتی، (» من عبادك و تقام المعطله من حدودك
ه جهادم براي دستیابی به قدرت یا فزونـی ثـروت نبـود بلکـه        دانی ک   خدایا می «
هاي دین تو را در جایگاهش قرار دهم و اصالح را در شهرهایت               خواستم نشانه   می

ات،  ات را امنیت فراگیرد و مقررات ضـایع مانـده   آشکار گردانم تا بندگان ستم دیده    
  ».اجرا گردد

گونـه کـه    مـان ه. بهرحال آمـوزش و پـرورش جـزو وظـایف حکومـت اسـت           
گماشتند، هرکس و حاکم دیگري نیز  به اداي این حق همت می7و علی 9پیامبر

به همین دلیل آن دو بزرگوار به کارگزاران خـود نیـز            . باید به رعایت آن توجه کند     
که به عنوان (پیامبر در عهدنامه معاذ ابن جبل . دادند انجام این مسؤولیت را تذکر می

 ـ  5/103 و ابـن کثیـر،   3/552ابوزهره، ) ( یمن اعزام شده بوداالختیار به کارگزار تام
  :، نوشت)99

  )25/ ابن شعبه، . (»یا معاذ علّمهم کتاب اهللا و احسن أدبهم علی االخالق الصالحه«
کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را براساس اخالق شایسته به بهترین صورت «

  ».تربیت کن
اول این که تمام اقشار : ژگی قابل تعریف است آموزش و پرورش دینی با دو وی      

زیرا علم از نگاه قـرآن وسـیله   . دهد و اصناف را در تمامی مراحل سنی، پوشش می        
و با ابزار بینایی، شـنوایی  ) 11/مجادله(تعالی و تکامل شخصیت انسان شناخته شده    

 و اي جز ایـن، کفـران نعمـت    پس گزینه) 78/ نحل(آید  و خرد انسانی به دست می    
بایـد  9باعث توقف سیر تکامل انسان خواهد بود، بـه همـین دلیـل حتـی پیـامبر             

ز «: و بـه پیـروانش بگویـد   ) 114/طـه (طلبی در دانش را آرمان خـود شناسـد      فزون
  »...گهواره تا گور دانش بجوي 

حکومت دینی ناگزیر است سیاست فرهنگی سازگار با چنین نیازي را طراحـی             
اي از خـداگونگی    را در مـسیر آگـاهی بیـشتر کـه گونـه       نماید و تمام افراد جامعـه     

  .باشد، رهنمون باشد می
البته سیاست فرهنگی بـر چنـین مبنـایی در غـرب نیـز طرفـدارانی داشـته کـه                    
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با این توضـیح   . محدودیت الزام آموزش تا مقطع هیجده سالگی را به نقد گرفته اند           
حساب و زبان مناسب اسـت  اي از عمر براي یادگرفتن، خواندن، نوشتن،  که مرحله 

بر این مبنا، . شناسی و غیره و نه براي درك و فهم تاریخ، فلسفه، دین، ادبیات، روان          
ترین دوران درك و فهم است و یک جامعه سـالم بایـد     سی و چهل سالگی مناسب    

وسیله آموزش بزرگساالن را نیز به همان نسبت امکان آموزش نوجوانان و کودکـان     
  ).290/  جامعه سالم، فروم،(فراهم کند 

گویـد    نیز دیـدگاه مـشابهی دارد و مـی        ) 1928دانشمند آلمانی متولد    (ولفگانگ  
هـاي کـارگري و بـه خـصوص           هـاي شـبانه، اتحادیـه      ترین وظیفه کالس    ضروري«

هاي اصول معنـوي و   هاي مختلف، این است که پایه هاي پرورش ملّی از گروه    خانه
ها زمانی  این سازمان... ی است، استحکام بخشند اخالقی را که فرهنگ ما بر آن متک  

توانند کانون پرورشی نامیده شوند که خود را فقط محدود به ارائـه معلومـات و           می
هاي دیگر نکننـد بلکـه در جهـت          هاي فکري و سرگرمی    ها و ایجاد فعالیت    مهارت

» پـذیرد   معنوي کردن حیات تالش کنند، این رسالتی اسـت کـه هرگـز پایـان نمـی                
  )291/ولفگانگ برزینگ،(

ویژگی دوم، اصل درون نگري است که برپایه فطرت استوار است و در پرتو آن 
یک هنجار، با طی دو مرحله به صورت عمودي، وارد دنیاي روان خودآگاه انـسان               

مالک ابـن  . گیرد  و به نوعی شکوفایی رسیده و عنوان اندیشه را به خود می           شود   می
را جزیـرة کـوچکی در میـدان        » من«که خودآگاه و    » یونگ«نبی با استفاده از سخن      

  :دهد داند، شکوفایی عقالنی فرهنگ را این گونه توضیح می بیکران ناخودآگاه می
براي این که این تصویر درخور مقصود ما شود، ناگزیر، باید عنصر دیگـري را         «

امتداد این جزیره کوچک داراي فانوسی دریایی است که پرتوش . به آن بیفزاییم 
این فانوس دریـایی خودآگـاه ماسـت و         . پوشد  آب هاي پیرامون آن را فرو می      

بنابراین هرآنچه که  ... پوشاند، میدان خودآگاه ماست       سطحی که نور، آن را می     
در میـدان   ... کـشد     گیرد، تاریکی بر آن پـرده مـی         بیرون از این میدان قرار می     

آیـد   دآگاه ما، هست به شمار نمی   یک چیز نسبت به خو    ... ناخودآگاه جاي دارد    
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اي را بزاید که آن اندیشه در خرد مـا تبـدیل بـه برهـانی      مگر آنگاه که اندیشه   
ابن (» .شود سپس براي نامیدن آن، نامی نهاده می     ... براي اثبات وجود آن گردد      

  )20/ نبی، 
بیان مفهوم و برشمردن آثار رعایـت یـک دسـتورالعمل اخالقـی و حقـوقی در                

آمد منفی پشت پا زدن بـه   دي و اجتماعی و زندگی دنیوي و اخروي و پیحیات فر 
آن نیز از مصادیق خردپذیري، شـکوفایی و توسـعه عمقـی و عقالنـی فرهنـگ بـه            

  .آید حساب می
مرحله دوم درك و توجه نگاه درونی و بـصیرتی انـسان بـه منـشأ و خاسـتگاه                   

ـ «فطري، یک هنجار است که ارتباط تنگاتنگ بـا بعـد             . در خودسـازي دارد   » هتخلی
ایـن نـوع   ) بـه احتمـال قـوي    (7 در کالم امام علی»و تأدیبکم کیما تعلمو  «جمله  

هـاي   یعنـی حقیقـت علـم در حـوزه ارزش     . شهود و شکوفایی را یادآوري می کند      
هاي فطري، از میدان  اعتقادي و اخالقی عبارت است از رونما شدن درك و گرایش    

. هاي متراکم ها و تخیل گاه انسان در پی زدودن توهمروان ناخودآگاه، به میدان خودآ
به همین دلیل درون کاوي و جستجو ریشه فطري کارها، در عـالم ذهـن، در نظـام              

اشاره به این اصل دارد » وابصه«حدیث . تربیتی دین به عنوان یک اصل مطرح است   
  :می فرماید9که در آن پیامبر

 اطمأنت الیه النفس و االئم ماحاك فی     ان البر ما  ... استفت قلبک و استفت نفسک      «
  )4/228احمد، (» النفس و تردد فی الصدر

چیزي است کـه دلـت بـه آن آرام مـی     » بر«از قلب و نفست فتوا بخواه، همانا     «
  .»و گناه آن است که با آن دل آرام و قرار ندارد» ائم«گیرد و آسوده می شود اما 

به تنهایی توان آموزش و پرورش سخن اخیر به این معنا است که هیچ حکومتی 
نامحدود افراد جامعه را ندارد و ناگزیر باید از بسیج مردم، مدد بگیرد با اسـتفاده از          

 و  )2/ مائـده ( )وتَعـاونُوا علَـى الْبِـرِّ والتَّقْـوى       (: هـاي   اصل تعاون که در قالب جمله     
 بیان شده و )200/ آل عمران()رابِطوا(و )3/عصر( )وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبر(

تمام افراد جامعه اسالمی را به بهم پیوستن و همکاري براي جامۀ عمل پوشاندن به      
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خواند و دولت و ملت را نیز ملـزم بـه تعامـل           کار نیک و ماندن به پاي حق، فرامی       
  .کند می

انـشمندان  از نظـر د » تواصـوا «و » تعـاونوا «، »رابطوا«هاي    شکل و ساختمان واژه   
گر مشارکت فعال و تأثیرگذاري متقابل است که بدون  متخصص در زبان عربی، بیان

نمایـد و ایـن نیازمنـد         خودانگیختگی و خودجوشـی افـراد و نهادهـا، عملـی نمـی            
  .باشد ها می هاي سازمان یافته دولت ریزي و تالش برنامه

اولین بار بسیج هاي خود در حوزه فلسفه سیاسی، شاید براي     فارابی در پژوهش  
گیري تربیت همه توسط همه، مورد تأکید قرار داد و مـسؤولیت             عمومی را با هدف   

  .راه اندازي آن را متوجه دولت دانست
نامبرده پس از بیان دو نوع نیازمندي افراد که یکی مربوط به قوام وجودي آنهـا             

  : گوید شود و دیگري به تکامل آنها، می می
رت طبیعی او براي او نهاده است ممکن نبود مگر به وصول بدان کمالی که فط«

دهنده یکدیگر باشند  هاي بسیار که یاري واسطه اجتماع، اجتماعات و تجمع گروه
وهر یـک بـراي هـر یـک در انجـام بعـضی از مایحتـاج او و آنچـه در قـوام                     

 آنچـه جملـه آن      ود، قیام نماید تا بدین وسـیله همـه        اش محتاج به آن ب      وجودي
د آید تا براي هـر یـک از   اند، گر اي آن قیام کرده و کاري انجام داده  جماعت بر 
 مایحتاج او که هم در قوام وجودي و حیات طبیعی بدان محتاج بوده و افراد همه

/ هاي اهل مدینـه فاضـله،      فارابی اندیشه (» .هم در وصول به کمال، فراهم شود      
205(  

  :گوید این زمینه میدر جاي دیگر با اشاره به ضرورت دخالت حکومت در 
ها را بـدان   کار سیاستمدار مدینه که پادشاه آن است، این است که نظام مدینه           «

ها و اعضاي مدینه با نظام خاصی به یکدیگر پیوسته  سان نماید که اجزاء و دسته
گردند و آن چنان سازگاري و ترتیب بین آنها برقرار کند که همه جمعـاً جهـت        

فـارابی،  . (»ها به یکدیگر کمک و معاونت نمایند  یها و حصول خوب    زدودن بدي 
  )251/سیاست مدینه،
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روي ایـن اصــل  . اصـل تعـاون برپایـه کــنش متقابـل و سـازنده اســتوار اسـت      
هـاي مـدنی      سیاستگذاري متمرکز اطالعات جزئی و نیازهاي عینـی را از مجموعـه           

ـ  کند و در قالب طرح و برنامه مجدداً به آنها برمـی         دریافت می  د، البتـه همـراه   گردان
هـاي اجتماعـات    ها و تسهیالت الزم تا در فضاي آزاد، با نظارت هیئت مدیره    کمک

  .مدنی و خود اعضاء جامه عمل بپوشد
گونه که مقتضی همیاري حکومت و اجتماعات مدنی است، به  اصل تعاون همان 

حاد بدین ترتیب تمام آ   . طلبد  هاي مدنی را نیز می      صورت افقی، تعاون بین مجموعه    
کنند و همه در      اندیشند و عمل می     جامعه به فرهنگی شدن و فرهنگی بار آوردن می        

و در مـسیر خداگونـه شـدن حرکـت          . باشـند   گیر تقرب به خدا مـی       قالب امت، پی  
  :گوید قرآن دربارة تعاون همگانی می. کنند می

)      ـأْمضٍ یعب اءلِیأَو مضُهعب ؤْمِنَاتالْمؤْمِنُونَ والْمنْکَـرِ         وـنِ الْمنَ عـونْهیرُوفِ وعرُونَ بِـالْم
  )71/ توبه ( )ویقِیمونَ الصالةَ ویؤْتُونَ الزَّکَاةَ ویطِیعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِک سیرْحمهم اللَّه

ماز برپـا  کنند، ن مردان و زنان باایمان یار و یاور همدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می     «
کنند، به زودي خدا آنـان را مـورد    پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می        دارند و زکات را می      می

  »دهد رحمتش قرار می
هـاي عـزاداري مجـالس      ، اقوام، عـشایر، دسـته     )ارحام(خویشاوندان  : واحدهاي

هـاي قـرآن، انجمـن اسـالمی      اي دعاي توسل، دعاي ندبه، دعاي کمیـل، دوره      دوره
ها و بازار، واحـدهاي صـنفی و        مساجد، انجمن اسالمی دبیرستانها، دانشگاه     جوانان

توانند تعاون در آموزش و پرورش را جزو اهـداف خـود قـرار                احزاب سیاسی، می  
  .دنبال نمایند... ها، سمینارها و  دهند و از طریق فرهنگ، مطالعه، تشکیل کالس

کننـد؛ از تـأثیر فرهنـگ        گونه که تزریق فرهنـگ مـی       هاي یادشده همان    مجموعه
کنند و نوعی از گروه درمانی را در مورد افراد هنجار گریز به  گیري می وارداتی پیش

بندنـد و قدرتمندانـه حکومـت را هـم در مـسیر درسـت هـدایت و کنتـرل          کار می 
  .نمایند می

مشابه برون دینی اصل تعاون همگانی در برنامه ششم فرانسه قابل مطالعه است              



 

 

130 

هـاي   ت درونی شدن فرهنـگ و مـشارکت فعاالنـه مـردم در فعالیـت         که در آن جه   
فرهنگی، آموزش مداوم همه مردم و ساخت جدیدي از روابط میان نظام آموزشـی،     

در ایـن   . شبکه خویشاوندي، جمعیت و سازمانهاي مرتبط به آن پیشنهاد شده است          
د اجراي هاي جدی برنامه از کمیته مشورتی توسعه فرهنگ سخن رفته است که شیوه    

این کمیته دانشمندان علوم،    . کند  یک سیاست فرهنگی جدید را به دولت توصیه می        
گـران، نماینـدگان      شناسان، هنرمنـدان، رهبـران سـندیکایی، صـنعت          فالسفه، جامعه 

نظـران محـیط زیـست و متخصـصان        هاي ملی، متخصصان، مدیران، صاحب      انجمن
  )78 ـ 79/ ینی، غفار، حس. (آورند هاي گروهی را در خود گرد می رسانه
  
  کنترل با تحریم اجتماعی. دوم

بازتاب قطعی آموزش و پرورش همگانی با تعاون همگـانی، آشـنایی همگـانی              
اي در سـایه      افراد چنین جامعه  . ها و ضد آنهاست    عمیق با مفاهیم هنجارها و ارزش     

بنـدي بـه    کند، براي پـاي  گونه که انگیزه پیدا می تعامل فرهنگی دولت ـ ملت، همان 
هـا،   حس حمایت از ارزش. شود ها نیز عالقمند می    ها، به طرفداري از بایست     ارزش

آورد که آمیخته با پاییدن افراد خالفکار و حساسیت        فشار اجتماعی را به ارمغان می     
  .باشد در برابر خالفکاري می

ترین واکنش سریع مشاهده ارزش ستیزي، دوري جـستن، طردنمـودن و              طبیعی
  .ایم داده» تحریم اجتماعی«ختن خالفکار است که بدان عنوان منزوي سا

هاي مختلـف     العملی است که فرد خالفکار را در حوزه         تحریم اجتماعی، عکس  
هـا،    در تمامی ایـن حـوزه     . کند  رو می   هاي جدي روبه   زندگی اجتماعی با محرومیت   

ـ  ها که مـی  حتی از نظر لیبرال  . کنندگان حق به جانب هستند      تحریم در مـورد  : دگوین
آیـد،    ترین صفات فرد که نشانه سفاهت و انحطاط فردي به حـساب مـی               خصوصی

رغبتی و حتی تحقیر و تنفر به او نگاه کنند و حق دارند از             با بی «دیگران حق دارند    
زیرا ما حـق داریـم معاشـرانی بـراي خـود برگـزینیم کـه                «آمیزش با وي بپرهیزند     

 صـورتی کـه معتقـد باشـیم معاشـرت ایـن             در. معاشرت آنها براي ما مطبوع است     
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شخص براي دیگران خطرناك است، حق ما و بلکه تکلیف ماست که دیگران را از            
  )179/ در آزادي، . (معاشرت او پرهیز دهیم

. تحریم اجتماعی در نظام تربیتی و سیاسـی دیـن؛ فلـسفه خـاص خـود را دارد         
گیـري و فراتـر از آلـوده     گیري از هنجارشکنی، در عین حال اینکه جنبه پـیش          کناره

گرایی و مصداق امر به معـروف و نهـی از منکـر نیـز بـه            شدن را دارد، نماد جامعه    
آید و نادیده انگاشتن آن، مؤمن را در معرض تهدیـد شـکنجه دنیـوي و         حساب می 

  .دهد اخروي قرار می
هـاي مختلـف      تحریم خالفکار در جامعه اسالمی، در سطوح مختلف و به گونه          

تمـام افـراد جامعـه، در هـر     . هاي تحریم، مشترك است  برخی از گونه  . مطرح است 
موقعیتی که قرار دارند، باید از همنشینی با اهل باطل و همگام شدن بـا آنهـا دوري       

تـرك  ). 45/ مـدثر (جویند، وگرنه خطـر جهنمـی شـدن را فـرا روي خـود دارنـد                 
ز از مـصادیق تحـریم      گیرند، نی   همنشینی با ستمگران که آیات خدا را به مسخره می         

  :گوید قرآن می. خالفکار است
وإِذَا رأَیت الَِّذینَ یخُوضُونَ فِی آیاتِنَا فَأَعرِض عنْهم حتَّى یخُوضُوا فِی حدِیثٍ غَیرِهِ وإِما      (

  )68/ عام ان( )ینْسِینَّک الشَّیطَانُ فَال تَقْعد بعد الذِّکْرَى مع الْقَومِ الظَّالِمِین
کنند، از آنها روي بگردان تا به سخن دیگري   هرگاه کسانی را دیدي که آیات ما را استهزاء می«

  »بپردازند و اگر شیطان از یاد تو ببرد، هرگز پس از یادآمدن، با این جمعیت ستمگر منشین
کند  دهد و یادآوري می ها، نیز هشدار می قرآن در مورد انتخاب دوست و دوستی

و ) 27-29/فرقـان (باشـد   هـا، دوسـتیهاي نبایـسته مـی     نشأ بسیاري از گمراهـی  که م 
ها، جـز دوسـتی اهـل تقـوا، تبـدیل بـه              دهد که در آخرت تمام دوستی       گزارش می 
ها و هشدارها، این اسـت کـه    پیام صریح این گزارش) 67/زخرف. (شود دشمنی می 

  .تقوا و خالفکار باید فاصله گرفت از بی
پرهیز . اي دارد جتماعی در اسالم، قلمرو گسترده و قابل مطالعه      کنترل با تحریم ا   

از رفاقت با بدان، پرهیز از ازدواج با شرابخوار یا بداخالق، بعضی مصادیق این باب 
این راهکار در مورد تمام کارهاي مشارکتی و واگذاري کارها به         . دهد  را تشکیل می  
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  .افراد، زمینه تطبیق دارد
ار در سطح عموم افراد جامعه، تحریم در حوزه سیاسـت           در کنار تحریم خالفک   

شـود و   مطرح است که بر مبناي آن وظایفی به عهده حکومت و مردم گذاشـته مـی      
مردم باید . گردد گیري خاص، ملزم می اي از تحریم، با هدف هرکدام به رعایت گونه  

 آنهـا  روایان و حکومتهاي باطل را تحریم کنند و حتـی بـراي دادخـواهی بـه               فرمان
  :گوید قرآن می. مراجعه ننمایند

أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِینَ یزْعموَن أَنَّهم آمنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیک وما أُنْزِلَ مِـنْ قَبلِـک یرِیـدونَ أَنْ          (
 )أَنْ یـضِلَّهم ضَـالال بعِیـدا   یتَحاکَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِرُوا أَنْ یکْفُرُوا بِهِ ویرِید الـشَّیطَانُ      

  )60/نساء(
کنند، به کتب آسمانی که بر تو و بـر پیـشینیان نـازل شـده،      آیا ندیدي کسانی را که گمان می      «

با اینکـه بـه آنهـا    ! خواهند براي داوري نزد طاغوت و حاکمان باطل بروند اند، ولی می   ایمان آورده 
راهـه   خواهد آنان را گمـراه کنـد و بـه بـی      شیطان میدستور داده شده که به طاغوت کافر شوند و    

  »دوردستی بیفکند
ها وظیفه دارند که فرهنگ بدبینی به بدان را مورد توجه قـرار دهنـد و              حکومت

  .کشی دامن زده است هیچگاه آنان را همسنگ خوبان نشناسند، وگرنه به ارزش
  :فرماید خطاب به مالک اشتر می7امام علی

و المسیء عندك بمنزلۀ سـواء فـان فـی ذلـک تزهیـدا الهـل         والیکونن المحسن   «
االحسان فی االحسان و تدریبا الهل االسائۀ علی االسائۀ و الـزم کـال مـنهم مـا الـزم                   

  )570/ دشتی، (»نفسه
هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند، زیرا چنین برخوردي، نیکوکار      «

پـس هـر کـدام را    . کند اري تشویق میرغبت و بدکار را در بدک      را در نیکوکاري بی   
  ».مناسب آنچه خود بر خود روا داشته است، پاداش ده

بر . شود بر این اساس، بدان و حتی متهمان به بدي، با بدبینی حکومت روبرو می
زیـرا هـر   . دهد هاي حکومتی را از دست می اثر این اتهام، حق ایفاي نقش در پست    

کارگزار، عـالوه بـر آسـیب فرهنگـی، تـضییع       نوع پستی و ارزش ستیزي، در افراد        
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از این رو عالقمندي به مقام، نشانه ناشایـستگی  . حقوق شهروندان را نیز درپی دارد 
پیامبر به ابوموسـی اشـعري و دو همـراه وي کـه متقاضـی پـست       . تلقی شده است 

  :حکومتی بودند، فرمود
  )4/315بخاري،  (»انا النولی هذا من مسأله و المن حرص علیه«
ما یقینا پست حکومتی را به عهده کسی که متقاضی آن است یـا حریـصانه در               «

  ».سپاریم باشد، نمی پی به دست آوردن آن می
نیز باتوجه به چنین اصلی، وقتی مغیره پیشنهاد کرد که معاویه، هرچنـد           7علی

  :به طور موقت والی شام باشد، فرمود
  )87/ طوسی، (»ین لیلۀ سوداء ابداالیسألنی اهللا عن تولیته علی رجلین من المسلم«
خداوند هیچگاه مرا مورد بازجویی قرار نخواهد داد بدین دلیل کـه سرپرسـت             «

  ».قرار داده باشم او را بر دو نفر مسلمان به مدت یک شب تاریک
  )51/کهف( ) الْمضِلِّینَ عضُدااًوما کُنْت متَّخِذ(
  .»دهم قرار نمیکنندگان را دستیار خود  من هیچگاه گمراه« 

اي نخواهـد داشـت ولـی اثرگـذاري           هزینـه » کنترل با تحریم اجتماعی   «راهکار  
کعـب ابـن    : به نامهاي (در این زمینه قرآن به داستان سه نفري         . انگیزي دارد   شگفت

اشاره دارد که به خـاطر سـستی و تنبلـی در    ) مالک، مراره بن ربیع و هالل ابن امیه   
، 9و موقع بازگشت سپاه اسالم، به دستور پیامبرجنگ تبوك شرکت نکرده بودند     

  :مورد تحریم اجتماعی قرار گرفتند، حتی از سوي خانواده خود
)                 هِملَـیع ضَـاقَتو ـتبحـا ربِم ضاألر هِملَیع تَّى إِذَا ضَاقَتلَى الثَّالثَۀِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حعو

 ) مِنَ اللَّهِ إِال إِلَیهِ ثُم تَاب علَیهِم لِیتُوبوا إِنَّ اللَّه هو التَّواب الـرَّحِیم         أَنْفُسهم وظَنُّوا أَنْ ال ملْجأَ    
  )118/ توبه(

آن سه نفر شد که خودشان را از شرکت در جنگ عقب ] رحمت خدا شامل حال[و همچنین «
هایشان  آنها تنگ شد، و جانزمین با همۀ وسعتش بر ] بر اثر تحریم اجتماعی[نگهداشتند تا این که 

بر آنان تنگ آمد و بدانستند که از خدا جز به سوي او پناهی نیست پس خدا رحمتش را بـر آنـان       
  »پذیر و مهربان است فروبارید تا توبه کنند، همانا خداوند توبه
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شدگان از سوي بیگانگان مورد تشویق قـرار    در عصر حاضر ممکن است تحریم     
اه غسان درصدد برآمد که با استفاده از فرصـت، کعـب ابـن              گیرند، چونان که پادش   

ولـی چنـین حمایتهـایی،    ) 11/70رشیدرضـا،  (مالک را به سوي خـود فـرا خوانـد      
عالوه بر این، . تواند تلخکامی برخاسته از تحریم همگانی را جبران کند  هیچگاه نمی 

جامعه، به سنگینی هاي  ارتباط با بیگانگان با پیش زمینه مخالفت با هنجارها و ارزش
  .فزونی بیشتر اتهام کیفر، شدیدتري را درپی خواهد داشت. افزاید اتهام می

  
  کیفر فیزیکی. سوم

برخـورد  «: دین امکان هنجارشکنی را همزمـان بـا اسـتفاده جامعـه از دو روش             
به صورت پراکنده یـا سـازمان یافتـه، قابـل         » کنترل با تحریم اجتماعی   «و  » فرهنگی

به عبارت دیگر، گاهی امکان دارد فرد یا افرادي با انگیزه شخصی . اندد بینی می  پیش
عقاید، باورها، حیات، امنیت، شرافت و عفت فرد و جامعه را به تهدید بگیرنـد بـا                 
تبلیغ باطل یا آهنگ تجاوز به جان، مال، آبـرو و نـاموس مـردم مـسلمان و زمـانی                

توسـط دشـمنان بـه ظـاهر     ممکن است خطر فعالیت سازمان یافته مطرح باشد کـه     
کند و معتقـد اسـت    شود که قرآن از آنان تعبیر به منافقین می اندازي می مسلمانی راه 

هـا بـین مؤمنـان       ها بـه جـاي ارزش      که چنین جریانی درصدد جایگزینی ضدارزش     
  .باشند می

 وینْهونَ عنِ الْمعرُوفِ ویقْبِضُونَ     الْمنَافِقُونَ والْمنَافِقَات بعضُهم مِنْ بعضٍ یأْمرُونَ بِالْمنْکَرِ      (
  )67/توبه( )أَیدِیهم نَسوا اللَّه فَنَسِیهم إِنَّ الْمنَافِقِینَ هم الْفَاسِقُون

دهند و از کـار نیـک و    مردان و زنان منافق همبستگی دارند، به کار بد و ناشایست فرمان می       «
پس خدا نیز . اند بندند، خدا را فراموش کرده فرومی] از بخشش[دارند و دستانشان را  شایسته بازمی

  .فراموششان کرده است، یقیناً منافقان همان فاسقانند
إِنَّ الَّذِینَ یحِبونَ أَنْ تَشِیع الْفَاحِشَۀُ فِی الَّذِینَ آمنُوا لَهم عذَاب أَلِیم فِـی الـدنْیا واآلخِـرَةِ     (

  )19/ نور( )نْتُم ال تَعلَمونواللَّه یعلَم وأَ
دارند زشتکاري در جامعه اسالمی گسترش پیدا کند؛ در دنیا           یقیناً براي کسانی که دوست می     «
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  »دانید داند و شما نمی و آخرت عذاب دردناکی است خدا می
کند که بـا   قرآن براي کنترل و مهار هر دو نوع هنجارشکنی حکومت را ملزم می   

 و از کیفر فیزیکی استفاده نماید که در نظـام کیفـري اسـالم،               خشونت برخورد کند  
  .باشد مطرح می» تعزیرات«و » حدود«، »قصاص«: تحت عنوان

این نوع راهکار که تنها حکومت حـق اسـتفاده از آن را دارد، عمـدتاً بـه قـصد        
از این رو قـصاص مایـه   . گیرد توسعه فرهنگ معروف گرایی و منکرزدایی انجام می  

به این معنا که با این عمل، وسوسـه      ) 179/بقره(ندگی قلمداد شده است     حیات و ز  
تعرض به زندگی انسانها ریشه کن و انگیزه حراست و حفظ حیات دیگران تقویت            

، جمـال   »المراسم العلویه «در کتب فقهاي گذشته از قبیل حمزه دیلمی در          . گردد  می
، شیخ طوسـی  »المقنعه«در ، شیخ مفید    »المقتصر من شرح المختصر   «الدین حلّی در    

حدود را، در کتاب امر به معروف و نهی از منکـر مـورد مطالعـه قـرار                  » النهایه«در  
فاضل هندي وجوب تعزیر را در مورد ارتکـاب تمـام حرامهـا مـستند        . گرفته است 

  ).10/544کشف اللثام، (کند به وجوب انکار منکر  می
ت و پـا و یـا اعـدام    تردیدي نیست در این که در طبیعـت قـصاص، قطـع دسـ       

و حـد زنـا     ) 4/نـور (، حـد قـذف      )38/مائـده (، قطع دست دزد     )33/مائده(محارب  
در مورد حد زنا تصریح شده است . خشونت و برخورد فیزیکی نهفته است) 2/نور(

که مبادا در اجراي کیفر و زدن تازیانـه، مـسؤولین گرفتـار دلـسوزي شـوند، ولـی                    
.  یا منافقان باید در سطح خشونت با کفار باشدیافته خشونت با هنجارشکنان سازمان

  :گوید قرآن می
 )یا أَیها النَّبِی جاهِدِ الْکُفَّار والْمنَافِقِینَ واغْلُظْ علَیهِم ومـأْواهم جهـنَّم وبِـئْس الْمـصِیر               (

  )73/توبه(
رشتی نما و جاي آنهـا دوزخ  گیر و د اي پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت        «

  »است و بد بازگشتگاهی است
البته در مورد اجراي قصاص و حدود یا تعزیرات، شدت و خشونت بیشتر معنا             

مقصود از خشونت همـسنگ بـا   . ندارد و از طرفی پیامبر هیچگاه با منافقان نجنگید        



 

 

136 

خشونت کافران معرفی شخصیت فـردي و جمعـی آنـان و دشـمن قلمـداد کـردن               
حاضر نشدن در مراسـم تـدفین و نمـاز    . ت که در قرآن بدان عمل شده است      آنهاس

و معرفی مسجد آنان به عنوان خانه زیانبار، محل تقویت کفـر       ) 84/ توبه(میت آنان   
و ایجاد تفرقه بین مسلمانان و کمینگاه کسانی که با خدا و پیـامبر جنگیـده بودنـد،                  

؛ نمونه دیگري است    9ر پیامبر و تخریب و آتش زده شدن آن به دستو        ) 70/توبه(
  .از خشونت و جهاد با منافقان در جهت کنترل فعالیت فرهنگی آنان

بدون تردید راهکارهاي راهبردي به کار گرفته شده برضد منافقان درصدر اسالم 
یافته معاصر، در جوامع  اسالمی که با ماسک دینـی، در    هاي سازمان  در مورد جریان  

 اسالمی و ترویج فرهنگ غربـی فعـال هـستند، پیـام      رسانی به فرهنگ    جهت آسیب 
توان دربارة دفاتر،  با استفاده از آیات مربوطه، می. اي دارد نسبتاً روشن و قابل مطالعه

هاي وابـسته   هاي صوتی تصویري جریان مراکز آموزشی، نهادهاي اجتماعی و رسانه   
  .به غرب، تصمیم گرفت

کیفـر  «است کـه، بـه کـارگیري راهکـار         اي را که نباید ناگفته گذاشت این          نکته
هـاي   نیز اختصاص به اخالق و رفتار اجتماعی ندارد، بلکـه سـیاه رفتـاري     » فیزیکی

) 90/ مائـده   (زیرا قرآن از باب نمونـه شـراب، قمـار           . دهد  فردي را نیز پوشش می    
داند و با رونما شدن عمل شرب خمر  را پلیدي و رجس می) 125/ انعام (ایمانی  بی

حکومـت دینـی ملـزم      . گـردد   هنگ شدن و گسترش شرابخواري مطرح می      خطر فر 
هـاي سـیاه در    است که به سالمت اخالقی فرد و جامعه بیندیـشد و از ظهـور لکـه          

هاي وسوسه گرایش بـه پـستی را بـه موقـع          گیري کند و جوانه     سیماي جامعه پیش  
 .بخشکاند
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