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 مدرنيتهو عصر راهبرد پيشرفت در دولت ديني 

 عليرضا موّفق

 چكيده
فت و دولت ديني، به عنوان نماد عملي مكتب اسالم, براي دستيابي به مقولة پيشـر

تواند نظام جمهوري اسـالمي د است؛ پيشرفتي كه ميبه راهبردهايي نيازمن توسعه،

ل به هد.در كنار هر راهبرد، براي نيدرا به سوي كمال مادي و انساني خود حركت 

 الزم است به دورة مدرنيته، به عنوان تجربة عيني شاخصة الزم براي ارزيابي بهتر،

يم اهبرد تقسـتوسعه در جهان غرب اشاره شود. راهبردها در نگاه كلي، به چهار ر

تر نيز تقسيم گـردد؛ ارتبـا  تواند به راهبردهاي كوچكشده است كه هر يك مي

دولت و مردم به عنوان عوامل تحقق توسعه و پيشرفت؛ لـزوم نگـاه ارزشـي بـه 

كنـد؛ بي بديل در رسيدن به پيشرفت ايفا مي پيشرفت مزبور؛ مقولة زمان كه نقشي

ترين چـال  زم در اين باره به عنوان اصـليشناخت انسان و نيازها و تدبيرهاي ال

 پيشرفت ديني و غربي مطرح است. 

 دين، دولت ديني، مدرنيته، راهبرد، پيشرفت. ها:كليدواژه

                                           
 .عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 

 E-mail: armovafagh@gmail.com 88/8/12: تأييد ـ  88/7/2دريافت: 
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 مقدمه

ر دمكتب سياسي اسالم در حال حاضر، مكتبي نوپا، اما مستحكم و صـاحب ارـر 

ان سياسي، امري مامي انديشمندتواند براي ترود، كه ميدنياي معاصر به شمار مي

سـته تب برخاقابل توجه به شمار آيد. بنا به نظر انديشمندان، نظامي كه از اين مك

هاي ها و موانع بسياري كه از سوي قريب به اتفـا  قـدرتاست، توانست توطئه

هاي نـرم و سـيتي بالمنازع جهان، به وجودآمده است را پشت سر گذارد؛ توطئه

تر و رروتمنـدتر، كـافي نظامي به مراتب متمكن كه هر يك براي خرابي و ويراني

 ها، نظام جمهوري اسالمي توانست به وجود بيايـد،بود، اما باوجود همة ميالفت

 ت بيشـترسي سال ادامه يابد و بر قدرتش روز به روز افزوده شود. همين امر، دق

نظران سياسي جهان را برانگييته است، تـا مبـاني و كنجكاوي بسياري از صاحب

 فكري و ارزشي اين پديدة قرن را مورد بازكاوي قرار دهند.

 يهابعـد از سـالاز سوي ديگر، ما با مكتب مدرنيسم رو بـه رو هسـتيم كـه 

 غـر  را بـدون يايـگـذرد، هنـوز دنيآن م يريگلكش و شيدايه از پطوالني ك

 ياريسل بيالبر ارر عوامل و ديده ن پديمدرن قلمداد نمود. ا يايتوان دنمي ،اغرا 

 يهـادر بيش ،نده و رو به رشـديفزا يندآيوجود آمد و سپس در فره در غر  ب

شـر ب يدر زنـدگ ياريبسـ يآمدهاينفوذ نمود و آرار و پ يبشر ياز زندگ ياريبس

از  ينظران وقتـشـمندان و صـاحبيه اندكـاست  يبه حد ،گذاشت. آرار يبرجا

ت يـنيع يعنو يي،ه گوكنند كمي استفاده ياتينند، از ادبكيصحبت ممزبور تب كم

 وه الزم كاند چنان به هم گره خورده ،ن دويسم وجود دارد و ايان غر  و مدرنيم

 اند.گر شدهيديكملزوم 

مكتب ه كد، آن است يآمي ن نوشتار به شماريار مهم است و محور ايآنچه بس

را از در بعد سياسي چه ارتباطي با هم دارند و چـه ناـاطي آنهـا ته يمدرناسالم و 

آموزي كه در مدرنيته وجود سازد. از سوي ديگر، وجوه عبرتيكديگر متمايز مي
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 يژه بـرايـمـا و بـه و يبـرا ي راد و قابـل تـوجهيـمفهاي تواند تجربـهدارد، مي

 يه را بـرايـن نظريـاهـاي م فـراز و فروديتـوانمي . مابه وجود آوردمردان دولت

مورد توجـه و امعـان نظـر ي، اسيو س يخود در عرصه اجتماعهاي يريم گيتصم

تر مبـاني پردازي دقيـ و با ماايسة اين دو مكتب، گـامي بـراي نظريـه ميقرار ده

 نظري سياسي اسالم و دولت ديني برداريم.

ده اشـاره شـ ينـيدولـت د يشـرفتپ ينةراهبرد در زم چهاربه ، ن نوشتاريدر ا

جتمـاعي امور سياسي و راهبردها، برخاسته از مباني مورد توجه اسالم در ااست. 

ر كنار دترين آنها مورد توجه و اشاره قرار گيرد. همچنين است كه سعي شده مهم

هاي اخصههاي مدرنيته نيز اشاره شده، تا بتوان با دقت بر آنها، به شآنها به ديدگاه

 تر و رساتر دست يابيم.تري براي ارزيابي بهدقي 

 ليديكمفاهيم 

 .شوديمبررسي سم يدولت و مدرن ا در دو ماولةهبرخي واژه ،ن قسمتيدر ا

 دين

 دولـتتوان دين ارائه شده و در زمينة مورد بحث مي ةي كه دربارفياز جمله تعار

 اند از:را برخاسته و مرتبط با آن تلاي نمود، عبارت

 يدن بـه سـعادترسـ يد برايه انسان باكست ي او راه يزندگقانون  ،نيد. 1

1.دن به سعادت استيهمان رس ،انسان ييد و هدف نهايمايپب  

اي از عاايد، اخال ، قوانين و مارراتي است كه بـراي ادارة امـور دين، مجموعه. 2

2ها و تأمين سعادت دنيا و آخرت آنان تدوين شده است.فردي و اجتماعي انسان  

 ينيدولت د

ه كـشـود مي اطـال  يو اجتمـاع ياسيس يبه نظام ،در نوشتار حاضر ينيدولت د

را  ينـيه دولـت ديگر مانند اينكـه كـدهاي فياسالم است. تعر يبرگرفته از مبان
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ا بـه يـنـد كاده يـخود پهاي خواهد اسالم را در عرصهمي هكم ينك يابيارز ينهاد

ي ه را معرفـيـقابل توجيرغدوگانگي  ينوع يهمگ ،....اينظرات آن گوش فرا دهد 

دان اسـالمي، مـورد تيهئـه قـرار كه اين دوگانگي بارها توسط انديشمن سازدمي

 ِياـت وجـوديه اسالم را حاكم يرا مورد نظر قرار ده يدولتما بايد . گرفته است

 كاكـقابل انفاي يكپارچه، به گونهو ... بداند و  يگذاراستيس و سيخود در تأس

 1از آن نباشد.

 مدرنيته

ن يـت. اه اسف شديتعرگوناگون  به انحاي« تهيمدرن»آن  يو در پ «سميمدرن»واژة 

توان مي ار يسانكمتر كه ك ايياد و متفاوت است،گونهار زيبسها انيو بها فيتعر

از  ،جـالم يمـك يداشته باشند. برا يسانيكاماًل كف يتعر ،ن رابههيه در اكافت ي

ه كـ ايها و مسائل محورييشود و تنها به شاخصهپوشي ميآوردن خوِد تعاريف چشم

 اشـاره لسوف مربوطـه يف فيحصال نمود )با اشاره به تعرتوان استمي تهياز مدرن

ا ها ريد بتوان آنه شاكرساند ي ميمتعددهاي يما را به تلا ،فيشود: تعدد تعارمي

 افت:ي يست و به امور شاخص آن دسترسينگر يبه طور مجموع

3شـرو بـودهيپ يركـو ف يتب هنركم يك ،  از همهيسم بيمدرن يج ه بـه تـدركـ 

ده شده يشكو جامعه  يو نوع نگرش انسان به زندگ يل فلسفئبه مسا آن يهادنباله

  است.

 كمـكگذشته با  ينيشدن و فراغت از جهان بي  از همه به جدا ب ،تبكن ميدر ا

، امـور ينـونكو  يامروز شود كه بر اساس امور نو،مي مستقل اشاره يعقل ابزار

4 شود.مي نار گذاشتهكگذشته از جامعه  يسنت  

 راهبرد

شـود كـه بـه منظـور اهبرد يا استراتژي، به طرح عملياتي دراز مـدتي گفتـه مير

5يابي به يك هدف مشيص، طراحي شده باشد.دست  
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به معناي سـنجيدن وضـع خـود و حريـف و اتيـاذ  ـدر اكثر مواردــ  راهبرد

 ةگسـتراين واژه باشد. مي ترين زمان ممكناي براي مواجهه با او در مناسبناشه

دارد. بـه همـين خـاطر، سياست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ هاي حوزه ي دروسيع

6.است تعريفي واحد از آن دشوار ةارائ  

 پيشرفت

در غر  معناي خاصي است كه بـه همـان « توسعه»يا « پيشرفت»منظور از كلمة 

گردد. معنا و اساسـ  خاسـتگاه آن نيـز بـا همـين ميمدرنيته و دوران خاص آن بر

7است، مسائل عجين شده شـود و موضـوع اما آنچه در ايـن نوشـتار بررسـي مي 

بحث است، معناي لغوي اين كلمه، بدون توجه به تغييري اسـت كـه در فرهنـگ 

غر  لحاظ شده است. معناي بدون تغيير و لغوي پيشرفت، همان حركت رو بـه 

8جلو هاي براي دستيابي يك جامعه به اهـداف مـورد نظـر اسـت كـه در عرصـه 

شود. اين تعريـف قتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ... نمودار ميگوناگون ا

9در تعريـف توسـعه آورده تـوداروهـا ماننـد آنچـه به برخي از تعاريف غربي و  

1انديشمندان اسالمي، مانند عالمه طباطبائي 0  نزديك است. 

 راهبردهاي نوع پيشرفت

 ياقتصـادهاي نـهير زمه اسالم با توسعه دكن مهلب يدادن انشان ،رسدمي به نظر

ردن آن جـز اتـالف وقـت كه اساس  مهرح كآن قدر واضح است  ،ستيميالف ن

ات يه حاكست يمهرح نمسئله  نيز ايشور نكعموم مردم  يبرا يد حتيست. شاين

يشـرفت در در ارتبـا  بـا پ يه ناش مثبتـكبل ،ستيشرفت نينه تنها مانع پ ،اسالم

ه كـبل ،مشهود است ينظرهاي ا در عرصهن موضوع نه تنهياهاي گوناگون عرصه

ن يدتريه در شـدك يشورك. به امري يايني تبديل شده است يعملهاي عرصهدر 

علوم را تجربه در  شرفتيپهاي موجود قرار گرفته است و توانسته قلههاي ميتحر
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كم در بعد پذيرش تمركز بر پيشـرفت و نـوآوري يد را، دستتردهاي ند، محلك

 ينـيد هـدف دولـت ديـآنچه با ،رونياز ا ؛ن برده استياز بگون، در صنايع گونا

 يشرفت باشد.ن و پيد يفراتر از اربات عدم تناف يمهلب ،شرفت باشديپ يبرا

اي بـا قيافـهچنـد و يپمي اسـالم يبـرا يه برخـكـ يفيضـع ةنسـيرو، از اين

د، جامعـه باشـ يشرفت علمـير پكد اسالم به فيه باكنند كمي هيتوصروشنفكرانه 

هـر وقـت  ،در طـول زمـان يطرح ندارد. همواره جوامع اسالم يبرا يياساس  جا

 يشتريبهاي شرفتيپ نسبت به زمان داشتند، در علوم و فنوْن يشتريتعل  خاطر ب

 ،شـدن تعلـ  خـاطر يـن ايگزيهر وقت استعمار و غر  جـا ،سكعداشتند و بر

1ت.عمل شده اس جامعه دچار ضعف و ركود در عرصةم ينيبمي 1  

خاصي است كـه از يـك سـو، شرفت يپآنچه مهم است دانسته شود، تأكيد بر 

ها، ماننـد برخاسته از مباني دين باشد و از سوي ديگر بتوانـد، از ديگـر پيشـرفت

و  يژگيو ايمعنحال كارآمدتر باشد.  پيشرفت مورد نظر مدرنيسم، برتر و در عين

بر اسـا   كهاورد يرا به وجود ب يايدق ييتواند بار معنامي بارهنيت در ايخصوص

 ن موضـوعيـم اكافـت. دسـتيشـرفت دسـت ياز پ يديـجد ةآن بتوان به ترجم

چـه مـورد نظـر ي كند. آنرينان جلوگيبوتاهكاز  يبرخ كُبَسهاي ديتواند از تالمي

بـه مراتـب تواند منهب  بر مباني ديني و ملي است، كه مهمئن  مي يشرفتيپ ،است

داده اسـت.  يتـه رويه در مدرنك باشد يزيتر از چعاقالنه ،حالن يتر و در عيقو

 يمـكار يمجال بس رغمعليباشد.  يمشيصهاي شاخصه يد دارايشرفت باين پيا

در قالب چهار راهبرد براي پيشرفت دولـت دينـي بـه  ،باره وجود داردنيه در اك

است و  شود كه براي اسا  پيشرفت نظام، بسيار ضروريهايي اشاره ميشاخصه

تواند، نه تنها ما را به پيشرفت چنداني نرسـاند، بلكـه اركـان قـدرت، نبوِد آن مي

ن يـن ايت. در تـدومباني فكـري و ايـدئولوژيك نظـام را متزلـزل خواهـد سـاخ

 تر دسـتدهيـچيپ يتر شروع و سپس بـه راهبردهـاساده ياز راهبردها ،راهبردها
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شود ا و اجمالي به ديدگاه مدرنيته ميبيان هر راهبرد، نگاهي گذر م. پس ازيابيمي

 .هاي ذكر شده، دقت بيشتري مبذول گرددتا بر شاخصه

 راهبرد اول: ارتباط وثيق مردم و دولت

اي كه بايد براي ايجاد توسعه و پيشرفت، مـدننظر باشـد آن اسـت كـه اولين نكته

 بدانيم، پيشرفت بايد توسط مردم يك جامعـه ايجـاد شـود. پيشـرفت، يـك امـر

ت ش پيشرفتزرياي يا آمرانه نيست؛ اين مردم هستند كه ايجادكننده و استمرار بي

رو، اولين راهبرد آن است كه مسئوالن نظام بايد با توجـه اند؛ از ايندر يك جامعه

ان هاي همراهِي با مردم، پـاي فشـرند، و گرنـه امكـبر مباني نظام، بر تاويت پايه

 پيشرفت وجود نيواهد داشت.

تر به اين موضوع، بايد دوباره اسا  پيشرفت را مورد بررسي اه عمي براي نگ

قرار داد. حركت در مسير پيشرفت جامعة اسالمي، به هر گونه كـه تصـور شـود، 

اي الهـي مـدنظر آيد كه بايـد بـه گونـهنوعي خدمت به جامعة ديني به شمار مي

هبـري، فلسـفة خدمتي كه بنا بـه سـينان ماـام معظـم ر ؛مسئوالن امر قرار گيرد

1زند.حكومت اسالمي را رقم مي 2 گذاري در مسـير اسا  هدف ،اين نوع نگرش 

يكان يكان افراد جامعه، نسبت به  هكپيشرفتي  ؛ندكمي ريزيپيشرفت ديني را پايه

 دارند:كنند و در مسير آن قدم بر ميآن احسا  مسئوليت مي

شود. شـما جوانـان يم دهيشور شنك، در يشرفت و عزت مليمروز آهنگ خوش پا

ن يـآحاد ا يكايكت، بر دوش كن حريا ةه ادامك ييهاتيمسئول يد خود را برايبا

1.دينكگذارد، آماده ي ميو آگاه ييدانا دگاِنيژه ورزيملت، به و 3 

توانـد بـاالترين ناـش را در تحاـ  بحث مزبور و ارتبا  وري  مردم و دولت، مي

بـه پيشـرفت جمعـي دسـت يابنـد كـه  توانندپيشرفت به وجود آورد. مردمي مي

هاي هـا و ضـعفجامعه را از خود بدانند، فراز و فرودهاي آن را از خود و تالش



 1388 و زمستان، پاييز دومل اول، شماره ، سا / 134

هايش شادمان شوند. ايـن نيـز هاي آن غصه و براي شاديخود بدانند و براي غم

يابد، جز با عامل اصلي آن، يعني ارتبا  مردم و دولت در تمام مراحـل تحا  نمي

 ل. شايد اين رمز موفايت، همان مهلبي است كـه حضـرت علـياز صدر تا ذي

 خواند:نمود و كارگزاران خود را بدان فرا ميبدان تأكيد مي

فلَيُكن َصْغُوَك ، والُعدَُّة لألعداِء العامَُّة ِمَن ااُلمَِّةوإّنما ِعماُد الدِّيِن وِجماُع المسلميَن 

1؛وَميُلَك َمَعُهم، َلُهم 4 سـتون  ؛امه خود به مالك اشتر ـ نوشتدر عهدن امام علي 

اند؛ پس، بايـد مردم ةبرگ در برابر دشمنان، تود ساز و دين وجماعت مسلمانان و

 .توجه وعنايت تو به آنان باشد

 هبررسي موضوع در مدرنتي

توان انكار كرد كه همراهـي خـوبي ميـان مـردم و دولـت در دورة مدرنيسم، نمي

ها به عنوان نتيجة جدايي مردم از كليسا تلاي لايجاد شد و حتي اين همراهي، سا

آيا مدرنيته توانست، در ادامه نيز مردم را با خود ه كمهم آن است  ةتكاما نشد، مي

عدم ارتبـا  بـا مـردم را عامـل افـول  يدر حالها، ستيمدرنهمراه كند. متأسفانه 

ه كـننـد كيي مابيـتـه ارزيمدرن ةدانند و آن را اسبا  شروع دورمي سايلكقدرت 

 ؛ مثاًل،اندشورها رقم زدهكگر يشور خود و دكمردم با را در ارتبا   ياهيس ةارنامك

ش از يشدن بشتهكبه   دوم ي)جنگ جهانها از جنگ يكيه تنها ك ،جنگ و تجاوز

شورشـان و هـم كر مـردم يـهم دامنگين كشتار، ده است. اينفر انجامونيليهفتاد م

يك از مردم بدان راضي نبودند كه مهمئن  هيچ يگر بوده است. جنگيد يشورهاك

شد از وقوع آن جلوگيري نمود. به طور مسلنم، مدرنيته مربو  و با كمي تدبير مي

به مردم كشور خاصي نبود؛ يك روند بود كه بسياري از مردم جهان با آن همـراه 

أييـد ها را به طور گسترده تبودند. وقوع جنگ به طور حتم، جدايي مردم و دولت

ها و فاصـلة طباـاتي را در حـد بـااليي كند. از سوي ديگر، مدرنيته، گرسنگيمي

كنـد؛ رابـت مردان با مردم را رابـت ميافزايش داده است كه باز هم جدايي دولت
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اند ارتبـا  برقـرار كننـد. ها با تمام اقشار جوامع بشري نتوانسـتهكند كه دولتمي

دهـد روزانـه بـه طـور مي ن ملل متحد نشانآمار اخير منتشر شده از سوي سازما

بـه  ،شـوندمي قرباني گرسنگي و فاـر غـذايي ،در جهان كودكهزار  25 ،متوسط

در . شودميدر جهان  كودك كار غذايي موجب مرگ يف ،سه رانيه هره اي كگونه

خود آمريكا، آمار كساني كه محلي بـراي خـوا  شـبانة خـود ندارنـد )كـارتون 

امـوال ه كـاسـت  ين در حـاليـاروز در حال افـزايش اسـت.  ها ، روز بهخوا 

1رسـد.مي ارد دالريـليم 60ش از يبه ب ،وارن بافتو  يتسكبيل مانند  يرروتمندان 5  

 يدالرميليـارد الن هاي كهيداران با سرماهيآمدن سرمايدرر و پدكمهاي يعدالتيب

 يه حتكبل ،دانه نه تنها دولت مرك هشدموجب  عدالتي حاصل از آن،و ظلم و بي

 نند.كگر ارتبا  برقرار يديكمردم هم نتوانند با گوناگون طباات 

هاي الهي و ديني در كشور اسالمي، بهترين وسيله براي جهـش رو بـه توصيه

واننـد جلو، در راستاي پيشرفت و آبادني كشور است. كافي است، دولت مردان بت

 گـاه تمـامجامعه عمـل كننـد، آنبه وظيفة خود در زمينة ارتبا  با اقشار گوناگون 

 شد.  اقشار مردم در نيل به اهداف جامعه، با يكديگر همراه و همگام خواهند

 نار امور معنويكراهبرد دوم: بهبود مادي در 

براي روشن شـدن، راهبـرد دوم، الزم اسـت در جهـت تبيـين مبنـاي جمهـوري 

 د:اسالمي در زمينة اقتصاد جامعه، دو امر مورد توجه قرار گير

. پيش از هر چيز بايد دانست، فلسفة وجودي دولت و حكومت يك كشور، 1

اي، اعم از ديني و سكوالر، مشـي صرف نظر از آنكه بر اسا  چه فلسفه سياسي

نمايد، رفع مشكالت و معضالت اقتصادي اسـت. هـر دولتـي موظـف اسـت، مي

د. جمهـوري مسائل مادي و اقتصادي جامعه را در حد توان خود به اجـرا در آور

رفـاه مسـئلة  هكـن روسـت ياز همـاسالمي نيز از اين امر مستثنا نبوده و نيسـت؛ 

ماـام  يابـد، از سـويمي تحا  ياقتصادهاي شرفتيپ ةليه به وسك ،مردم يعموم
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 ملت: »شده است يابيشور ارزك ياز اهداف بزرگ مل يكيبه عنوان  معظم رهبري

و رفـاه  ي، عـزت ملـياالل ملـاسـت مـاي دارد؛ هدف بزرگ ملـ يما هدف روشن

1«تملت اس يعموم 6  

آيـد، توجـه بـه توانـايي هاي اقتصادي به دست مينكتة مهمي كه از پيشرفت

ژه تواند براي اذهان گوناگون، به ويدولت و كارآيي آن به طور واضح است كه مي

 د.  ساز و ارزشمند باشاذهان عمومي جامعه، سرنوشت

د، ينرسـا يج درخشـانيتـه را بـه نتـايه مدرنك يلئاز مسا يكي ،رسدمي به نظر

ه كـار اسـت كـر قابـل انيغمسئله،  نيا. جامعه بود يت ماديوضعهمين توجه به 

 ن رفـاهيقرار دهد. همـ يت بهتريته توانست رفاه و اقتصاد مردم را در وضعيمدرن

از  ياريبسـ ،سـبب شـد مـردم يحتـ ؛را سبب شـد ياريچشمان بس يرگيخ ،هم

ازند. سـه منهبـ  يـن نظريـخود را با ا يرند و زندگيده بگيرا نادته ينواقص مدرن

ود بـ يمهلوب ارراته دليل بها نيا ةافتند. هميبودن آن اعتااد ز بر المحالهين يبرخ

ي جامعـه توانسـت بـر اوضـاع اقتصـادـ به طور واضح و روشـن  ـ تهيه مدرنك

 بگذارد.

 و يبـه صـورت علـ ي،ه اررات مهلـو  اقتصـادكست ين ان به آن معنيالبته ا

يـه اسـت. آنچـه مشـيص ن نظرياهاي استيته و سيون اسا  مدرنيمد يمعلول

ن يـا ايآاينكه اما ، ه استيو رواج نظر يت اقتصاديان مهلوبيتاارن م ينوعاست، 

د يـه باكـاسـت  يگـريرده است، مهلب دكا  بر ارر خود نظرات رشد يدق ،اررات

ن يـا ، توجـهجا محل بحث استنينچه در ارد. آيو امعان نظر قرار گ يمورد بررس

د يـكن توجـه و تأيـتـه بـا ايو رفـاه مـردم اسـت. مدرن ياقتصادمسائل  ه بهينظر

 مردم بر مردم بوده و ةه چه بسا ميالف نظر عامكاز نظراتش را  ياريبس ،توانست

 رد. صحه بگذا يرده بودند، به نوعكد كيدر طول زمان گذشته تأآنها  تيمهلوب

تا چـه ي، ه اررات مهلو  اقتصادكاست  ياساس ةجين نتيبرداشت ا ،مهم ةتكن
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تـا  ،د و ارربيش باشديه مفينظر يك يمهلو  برا ةتواند در تحا  چهرمي اندازه

هاي خود بر اقتصـاد دكيو تأها تنها با توجه ،هينظر يكن است كه گاه ممك يحد

 ساند.برش را به اربات يهاشهي، بتواند نظرات و اندو رفاه

 جيبـه نفـع تـرويـن موضـوع، بتواند از ا ينيه دولت دكار مهم است يپس بس

عـه تـالش م توان در اقتصـاد جامد با تمايبا ينيند. دولت دكنظرات خود استفاده 

ور طـه بـه كـ يت مردمـير رضايسكمند شود. اهت خاطر مردم بهريتا از رضاكند، 

ات نظـريل ست در تحمته برخاسته شد و توانيمدرن ياقتصادهاي استيمبهم از س

ج يتوانـد در تـرومي ارسـاز باشـد، مهمئنـ ك ،تـهيمدرن ير فهريغهاي استيو س

 ِن دولت، راهگشا و ارزشمند باشد. يو منهب  بر د ينينظرات ارزشمند د

ن يـك آ. توجه به مسائل اقتصادي در كشور اسالمي ايران، در طول استارار 2

ر ايـن اسـا ، بـبـه آن توجـه كـرد و اي كـه بايـد اصل بوده و هست، اما نكتـه

شود، نوع نگاهي است كـه بايـد بـه جمهوري اسالمي با ديگر كشورها متمايز مي

 ، نگـاِهمسائل اقتصادي داشت. آيا نگاه جمهوري اسالمي، به تبـِع نگـاه دينـي آن

تـوان نگـاِه جمهـوري محوري است يا نگاِه فرعي و تبعي؟ به طـور مسـلنم، نمي

سـي . در مادمـة قـانون اسااقتصاد، محوري و اصيل دانسـت اسالمي را نسبت به

 مي ايران آمده است:جمهوري اسال

هاي اقتصادي، اصل رفع نيازهاي انسان در جريان رشـد و تكامـل در تحكيم بنيان

هاي اقتصادي، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا در اوست، نه همچون نظام

بدين جهت در مراحـل رشـد، اقتصـاْد  مكاتب مادي، اقتصاد، خوْد هدف است و

شود، ولي در اسالم، اقتصاْد وسـيله اسـت و از عامل تخريب و فساد و تباهي مي

1توان داشت.وسيله، جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي 7  

اما نكتة بعدي آن است كه آيا نگرش تبعي نظام به اقتصـاد، سـبب فروكاسـت و 

شود؟ جوا  منفي است. نظرات سهحي همواره كاهش سهح توجه به اين امر مي
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اهميت بودن آن مساوي است، اما ابدًا اين بودن يك امر با بيكنند، فرعيتصور مي

شود به يك امر، هم ديدي غيرمحوري داشـت و هـم آن را مهـم گونه نيست. مي

در نگاه خود به مسائل اقتصادي، همـواره آن را مهـم و  امام خميني تلاي نمود.

1دانست،از اهم مسائل ميحتي  8 اما آن را در برابر مسائلي مانند فرهنگ، استاالل  

 نمود: و مانند اينها، امري فرعي و تبعي قلمداد مي

 ياساسـ دخالت جامعه هر موجوديت در كه يعنصر واالترين و باالترين شكيب

 آن موجوديـت و هويـت ،جامعه هر فرهنگ اساسًا. است جامعه آن فرهنگ ،دارد

 ،ياقتصاد يُبعدها در جامعه هرچند فرهنگ، انحراف با و دهديم تشكيل را جامعه

 يتهـ ميـان و پـوك و پـو  يول ،باشد يقو و قدرتمند ينظام و يصنعت ،يسياس

1.است 9  

توان هم به اقتصاد همت گمارد و توان خود را در آن كند كه مياين امر داللت مي

هـاي رزشصيل و محوري، مانند فرهنگ و اراه گذاشت، اما با اين حال، از امور ا

 حاكم بر جامعه غافل نشد.

 ته:آميز مدرنيديدگاه عبرت

هايي كـه در شـرفتيمشـاهده پاز بعـد در ساية تفكِر محوري به اقتصاد، ته يمدرن

سدها را پشت سر خود  ةهم آوردهاي خود،عرصه علوم نمود، سرخوش از دست

توانـد بـا توجـه محـ  بـه اقتصـاد و يم تمـام امـور را ،ردكر كرد و فكخرا  

تبـديل به ناص  ،ت بوديه آنچه مز، غافل از آنكدست آورده ب يمادهاي شرفتيپ

كـاهش توجـه بـه اسـت.  يييمهـم تـارهـاي از عبرت يكـين موضـوع يشد. ا

بند و باري و از بين رفتن نهاد خـانواده و هاي اخالقي، گسترش فساد و بيارزش

بر اسـا  آمـار  رود.هاي غر  به شمار ميروزياز تيره مانند اينها، بيش اندكي

اح كـه خارج از چارچو  عاـد نكاني كودكسال اخير، تعداد  35در  ،منتشر شده

ه كـ ـان نامشـروع كـودك ، حدود شش برابر شده و آمـاراندشدهدر اروپا متولد 
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يل كسـوم مواليـد را تشـ كي ـرودمي در غر  به شمار ياركن عامل بزهتريمهم

د از جوانان آمريكايي زير ال كه چه تعداؤدر پاسخ به اين س ،ن بارهي. در ادهدمي

بـه ، ت دارند، اكثر متيصصان اين زمينهدر روابط جنسي نامشروع شرك، سال 20

بـيش از ، هاند. در انگلستان براسا  گزارشكندرصد اشاره مي60عددي باالتر از 

را پيـدا روابـط جنسـي نامشـروع  ةسالگي سـابا 16يك پنجم جوانان تا پيش از 

اند نث ابراز داشـتهؤگويان مدرصد از پاسخ 31، 1996سال  آمارگيري كنند. درمي

كه پيش از آنكه به بلوغ برسند و از لحاظ جنسي آماده باشند، براي روابط جنسي 

2اند.تحت فشار قرار گرفته 0 

 ياعرفـاه اجتمـه مسـئل بـهآن قـدر مسـئلة د ينبا ،آموزدمي به ماموضوع ن يا
ينان سدقت در  بدان ختم شود كه همة امور از همين زاويه ديده شود.معهوف و 

ن يتـأم يجامعـه بـرا يـك يازهـايشان توجه به نيار مهم است. ايبس يرهبرماام 
رامـت او ك ،ه اگـر نباشـدكردند ك يابيارز يضرور يمعاول را امرهاي يازمندين

 شود:مي نا 

 ر و نقـ يـتحق و كدام است اسالم ممسّل ، جزو اصولانانس و كرامت حفظ شأن

 فرزنـدان ةيـاول يازهـاينتواند ن خانواده كي مسؤول كهنيباالتر از ا انسان كرامت

2ند!ك نيخود را تأم 1  

باشد كـه اما نكتة مهم اين است: آنچه ضروري است، تأمين نيازهاي اقتصادي مي

ر حـد است، نه چيزي كه رفاه و سهح زندگي را دهر كشور و ملتي بدان وابسته 

مـت تمام هاز سويي، ه انسان ك ،ن تصور غلطيا گزاف و غيرضرور افزايش دهد.

ه او بـن بـاره يـز در ايـقرار دهد و دولـت ن يشتر در زندگيب يراحت يخود را برا

مـردم  نه تنها به صالح ،گرش باز مانديف دياز وظا ،گريد يسواز رده و ك كمك

 سـو  يطلبو تجمل ييگرامصرف يه انسان را به سوكاست  يه زهركبل يست،ن

 يند:فرمامي ن بارهيدر ا اسالم يامبر گراميدهد. پمي
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2يَّْق َعَلـْيِهْم حّتـي َيسـأُلواوَلم ُيضـَ ، اّلذيَن َلم ُيَوسَّْع َعَلْيِهْم حّتي َيْبَطروا يَخْيُر ُاّمت 2  

گيرنـد كـه مي نـدان در رفـاه قـرارت من كساني هستند كه نـه چبهترين افراد ام

 شوند كه دست سؤال دراز كنند.مي دستنه آن گونه تنگ سرمست شوند و

اـول مع ر حدندد يتنها با ي،ه رفاه عمومكرد ينظر قرار گن اصل مدنيد ايباين، بنابرا

د خواه ييوساساس  انسان را به يش از آن، رد و بيجامعه مورد نظر قرار گ يو عاد

ت يوهدم معن يان به معنيند و اكا مير اقتصاد معنيامور را تنها در مس ةه همكبرد 

 است، خواهد بود. يروزرهيو ت يبدبيت يةه مايت نظام، كو اسالم

 يالتما را به همان معض ،رفاه محور مدرنهاي استياز س يرويپ ،است يهيبد

 حسـا ن اخـود نسـبت بـدا يبرا يراه فرار ،امروزهاي يه غربكند كيك مينزد

ات است يو معنو يان رفاه ماديبه جمع مبسته  ،بارهنيدر ا يشياندچارهكنند. نمي

د. يـرمورد مالحظه قرار گ يني  و حسا  شده در دولت ديد به صورت دقيه باك

 فرمايند:مي ن بارهيدر ا خمينيامام 

در زنـدگي ها حل تمام مشكالت و پيچيـدگي ،م است كه از نظر اسالمياين مسّل

شـود و نخواهـد نمي تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حـل ،هاسانان

نظام اسالمي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل  بلكه مشكالت را در كّل ،شد

2بود كه كليد دردهاست... 3  

تـه يمدرنشر ، كه ه غر  و مشكل اصلي توسع، از ديدگاه بنيانگذار نظام اسالمي

غفلت از معنويات و عدم اعتاـاد واقعـي بـه ، كردمي قلمدادخود  يمعرف را سنبِل

2.رديقرار گ ينينظر دولت د د مدنيه باك ،بوده است خدا 4  

 شدنتوجه به نو راهبرد سوم: 

شود كه اهميت نوشدن و تكامل در راهبرد حاضر به بحث زمان شناسي توجه مي

 كند، بيان ميرا به نوع خاصي كه مورد نظر اسالم است
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 يت نوآوري. اهم1

تـوان يمي، و فاهـ يالمـكات كاز ن ياريبس به و با توجه ينيبا مراجعه به متون د

ه ژيبه و ،ن اسالميم و ارزشمند دمسلنيل مسأ از يكيرا به عنوان  يتوجه به نوآور

 ،ادهكيـن تأيـاان يند، قلمداد نمود. بكمي دكيع بدان تأيه مذهب تشك ينييبنا بر تب

در هـا تـوان بـه دو نمونـه از آني ميامـا بـه طـور اجمـالطلبد، مي مستال يمجال

 ينبـو لمـاتكدر ؛ اشاره نمود ،مانند قرآن و اجتهاد ي،نيار مهم ديبسهاي ساحت

گـاه بـر قامـت چيامر نـامهلو ، ه يكبه عنوان  يهنگكه غبار كد شده است كيتأ

 يشه نو و تازه است:م هميركم نيواهد نشست و قرآن يركقرآن 

2؛َطرِر ٌّ َجِديٌد َغضٌّ اللَِّه َكَلاُم اْلُبْرَهاُن َو النُّوُر َو اْلُحجَُّة ِفيِه َو اْلُقْرآُن ُهَو َتاَباْلِك ِإنَّ 5  

نو،  يالمك ؛نور و برهان وجود دارد ،ليم است و در آن دليركتاب خداوند قرآن ك

 د و تازه.يجد

دار باشـد. انـار معيتواند بسـ، ميديجدمسائل  ارزش ةباريت درنگاه فاه به مرجع

 يو فاهـ يام شرعكاح ،لفانكه مكبر آن است  ،عهيب به اتفا  مراجع شيد قركيتأ

2نند.كد يزنده تال يخود را از مرجع 6  يامكـو احمسـائل  نگاه منحصر به ،نيبنابرا 

ه ه نظـرات بـئتوان ارا ،شده و بالهبع يات او سپريه دوران حك يفرد يه از سوك

مسـائل  بـه يد. آگـاهيـن و فاه برآين نظر ديتأم ةدتواند از عهنمي روز را ندارد،

رد يت را بگياعلم يحتـ  دتواننمي هكآن قدر مهم است  ،لفانكروز مه مبتالبه و ب

مسـائل  بـه يعلمـ ةه احاطكمرجع زنده از حتم   ،ديجدمسائل  د دريلف باكو م

 يد.د نمايروز دارد، تال

البتـه  ـد بر اصل نو بودن كيتأ ةباري درنيه در متون دك يم به مهالبياگر بيواه

ي اري، اشاره شود، مهالب بســ آورده شدهشودمي ن بارهيه در اك يايف دقيبا تعر

د از يـه باكـسـت يده نيدها پوشكيبا تأمل در انبوه تأرو، از اينه نمود. ئتوان ارامي

 يـكن يـرد. اكتوجه هاي گوناگون در عرصهها يمند بود و به نوآورهنگاه نو بهر
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بـه  ياست. توجه ماـام معظـم رهبـر ياسالم يجمهور يبرا يار اساسيصل بسا

2،در سـال گذشـته يع به نوآوريتب تشكعنوان شاگرد م 7  ت را نشـانيـن واقعيـا 

در صـورت ي مسـائل، عنـي ؛ع استيتب تشكارزش در م يك يه نوآوركدهد مي

و  فو ت، د در آنينو و جد ،در صورت وجود امور ،گر اموريبا د يارزش يهمسان

 ابند.يمي برتري
نوآمـد هاي د در عرصهيانت، باين و ديبه عنوان سنبل د ينيدولت د ،رويناز ا

. نـدكفروگذار ن يوششكچ ياز ه ،خود هاي گوناگونو روش يتيريردن امور مدك
ود. شـبـه روز عبور كرده و ه بر گذشته كيد از حالت تيدولت باهاي ميتمام تصم

 ،گذشـتههـاي به تمام راه يد در بازنگريبااي متفاوت هدر رشته يارشناسان عالك
 ،بـدهارشناسان زكد. اگر يآيك تابو درد به صورت ينبا يچ روشيهمت گمارند. ه

 ش گرفتهيپد در يبا يگريه راه دكافتند يجه دست ين نتيبه ا ي،نيو د ياعم از علم
 د مبذول نمود.ينبا يتعلل ،رييشود، در تغ

 مجتهدان د بهيك؛ توجه اساز و كار

 با بايد ن رايامور نو در د ،ميبدانباشد، اين است كه ميساز يار سرنوشت آنچه بس
اسـتاد  ؟سـتين چيـدر د ينـوآور ايشف نمـود و اساسـ  معنـك سازوكاريچه 

 ،نـدردك يردند و سعكن باره يدر ااي ع و گستردهيار وسيبسهاي تالشـ  مههري
بـه طـور  ،اسـتفاده يشان برايد. مهالب انين نماييتر تبآن را به طور واضح ايمعن
 شود:مي تروار اشارهيت

روهـات و كم ياعـم از واجبـات و محرمـات و حتـ ،ام و دستورات اسالمكاحـ 

دسـتور  ،ع شده است. در شـرعيو مفاسد تشرها مستحبات آن، بر اساس مصلحت

دسـتور  يـكاز هر مصـلحت بـوده و تنهـا  يه خالكمح  وجود ندارد  يتعبد

  ي مح  باشد.اختراع

ي، اجتمـاع ي،هستند و شامل تمـام امـور فـرد يمجموع يامرها ن مصلحتياـ 

  شود.ي ميو اقتصاد ي، فرهنگي، اخالقياسيس
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ه ك يسميانكم ؛ا اجتهاد استيتفقه  ،با زمان يهمراه ياسالم برا يسم عمليانكمـ 

زمان در  ، به عنصرال كه اصول خود را محفوظ نگهداردن حيتواند در عمي اسالم

 ؛نو را مورد توجـه قـرار دهـد...هايي ند ] و حرفك  توجه يم خويام و تعالكاح

ن يـتر دقيـد و به فهم عميدست آه ن و نه از خارج بيه از متن دك ،نوهايي حرف

2منجر شود. 8
 

د، حصول يآمي دسته ان بيبه طور قهع و قدر متمزبور ه از سهور كهمان گونه 

سـت. اا وابسـته يم و پويت فهيد به مرجعيبه طور شد ،در اسالم ينوآور يمحتوا

ار ك لوازم تا بتواند ،رديگين رابهه به كارالزم است تمام همت خود را در ا ،دولت

 يتوانـد بهـامي ن بـارهيـدسـت آورد. قصـور دولـت در اه ن باره بيخود را در ا

ات توانـد رمـرمي تيـارتبـا  تناتنـگ بـا مرجع در ماابـل،داشته باشـد.  ينيسنگ

ز انحرافـات ابد و هم ايالزم دست هاي يبه نوآور، تا هم داشته باشد يارزشمند

 فرمايند:ماام معظم رهبري در اين باره مي باز ماند.

 كـه ،فقاهـت اصول به بايد با پايبندي ، هموارهو هر مكان هر زمان نق  شناختن

 راحل امام سخن معناي است باشد. و اين ، همراهاست و تخصصي علمي روشي

و بر  دانسته سنتي فقه جا را همان و همه هميشه بر نيازهاي و منطبق پوينده فقه كه

2اندفشرده پاي اين 9. 

 يجمعـ يافت،ه هدف مهلو  دست به بتوان ي آنكبراشود رو، پيشنهاد مياز اين

، ز فاـهي، اعـم او اسالم يعلمهاي نهيه در زمك يارشناسان اسالمكاز مجتهدان و 

مـان هار گرفته شـوند تـا كبه اند، متيصصمانند اينها است، حاو  و ياخال ، س

 ة عمل بپوشانند.جامع ،استاد مههري ةدغدغ

 تهآموز مدرنيديدگاه عبرت

 ةدر بدنـ يزمان را بـه طـور جـدحايات وجودي خود، بحث ته بر اسا  يمدرن

ه عنـوان محـور نظـرات خـويش انتيـا  و آن را ب ش گنجانديخو يپردازهينظر
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كارها، بـر شـناخت ها تمامي تالش خود را براي تبيين و ارائه راهمدرنيست. نمود

 زمان و حركت به سوي نو شدن متمركز كردند.

 يه از سـوكـ يا الاائـاتي و شرفتيا احسا  پي ،ر غر يچشمگهاي شرفتيپ

 هكـ هـاي گونـاگونينييو تبهـات يبنا به توج ـ ه شدئاراها شرفتيبعد از پ يبرخ

هـم م يجاد نمود. احساسيا ،را در اذهان ياحسا  خاص ـ توان در نظر گرفتمي

يچ چيزي ه هكافتند يجه دست يار غر  به اين نتيشمندان ديژه انديبه و ،ه مردمك

هاي ه پيشـرفتك ايگونهبه  ،مهم و ارزشمند نيست ،امروزيهاي غير از پيشرفت

، در رويـنا. از هستندقابل اعتنا  ارزش و غيريب ،گر اموريد، مورد قبول و موجود

ها، دنيد شده است. در اين باره گذارها و جداشـكبودن تأمكتب مدرن به اصل نو

اي وزهه در هر حـكمحدود نشد، بلها پردازية علوم انساني و تئوريتنها در عرص

ي از گزين بسـيارجـاي، اسـوكپيساني مانند كهنر ؛ براي مثال، ل و معنا گرفتكش

 گويد:مي ي از نويسندگان غربيكه ياي كگونهگذشته شد به  كالسيكهنرمندان 

ذشته گو طرد « نو بودن»و « نخستين مرتبگي»كات پايدار در اثر هنرمندان جديد، ن

سـيك بـدوي را در خـود الكپايي قوي از گذشته و  ن است رّدكگرچه مم ،است

 داشته باشد.

ر د اسـوكپينااشـي  ةبـار  در1966ـ  1864) وررئاليستآندره برتون سهمچنين 

هاي اشـينا ةليـكما بـا  ،آميز با اين نااشية اسراربه گون»چنين گفت:  1920سال 

وشـته ن اسـوكپيمفصـل از اي ه زندگينامـه، كـجان ريچارد. «نيمكمي گذشته وداع

 است، چنين نگاهي دارد:

ستور زبان تصويري جديـدي را بنـا ترين نقاشي... داز زمان جوتو، او با نوآورانه

اي تازه كنند و به ادراكجديد نگاه اي گذاشت؛ باعث شد مردم چيزها را به شيوه

ار قرن بيستم، چاشني اصلي جنـب  كقطعًا اولين شاه «دوشيزگان آوينيون»برسند. 

3مدرن و سنگ بناي هنر قرن بيستم است. 0  
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ل يـالدبـه هاي گونـاگون، عرصه شمندانياز اند ياريبس ،تهيروند مدرن يدر ابتدا

هاي شـرفت عاـب نماننـد و از برچسـبيپ ةه خود از قافلـمتفاوت، از جمله آنك

 علـ بـر افـراد تبـه راحتـي  ه در آن دورانماننـداين، كـو  يپرسـتگوناگون كهنه

 يحتـ ي،امـا پـس از مـدت ،بـا آن پرداختنـد يگرفت، مصون باشند، به همراهمي

، مثـال يبـرا ؛ل شـدنديبه منتادان بارز تبد ،بودند ه خود جزو طرفدارانك يسانك

اليـل را يكـي از داشاره نمـود.  نيچهبه  ترمهمو از همه  هگلو  انتكتوان به مي

 فراطي به امور جديد دانست:توان همين رويكرد امي

فيلسـوفان  ـالبته بـه دو دليـل متفـاوت  ـرا  هگلو  انتكتوان مي هكدر حالي 

سـرانجام  ،نقدها و ترديدهايشان ةوبر هم با هم و ماركسه كد مدرنيته خواند و دي

شـود، مي ال به مدرنيته آغازكنقد رادي نيچهشدند، اما با  م روزگار نو تسليمكبه ح

، تـا هاي فلسفي متفاوتو آيينها گوناگون و بنا به بين هاي و اين نقادي از جنبه

، رويكـرد مـدرن بـه علـم اي ازسـتهجحاضر ادامه يافتـه و انديشـمندان بر ةسد

3«اند.ردهكنولوژي، فرهنگ و جامعه به شدت نقد كت 1  

رواج داشـت و جـر ت  يه با شدت خاصكنسبت به گذشته  يرد منفيكن رويهم

ر وابسـته يـه بـزرگ و غهايي كاز آن يحت ـشمندان ياز اند ياريميالفت را از بس

ن امر بـه يقرار داد. امورد خدشه  ياديحد ز ، توجه به گذشته را تاگرفت ـبودند 

 يرد منفيكن رويار گرفتند تا اكخود را به  يتمام سع ؟مانند  يه افرادكبود  يحد

نـد. يته را به گذشته مربو  نمايشته و روند مدرنانسبت به گذشته را سرپوش گذ

توان به البته برخي نيز دست به توجيه اناهاع از گذشته زدند كه از جملة آنان، مي

3.شوده كرد و براي اندك بودن مجال، به همين اندازه بسنده مياشار هابرما  2  

 شناسي دقيقراهبردچهارم: انسان

، در سـهور گذشـته بيـان شـد و در «كيفيت پيشرفت»راهبرد ديگري كه در ذيل 

دولت ديني بايد مورد تأكيد قرار گيرد، توجه به شناخت انسان و نيازهاي اوست. 
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ساز است و شايد كمتر ت، بسيار مهم و سرنوشتاين موضوع در ارائه مدل پيشرف

بارها به ايـن موضـوع  ماام معظم رهبرياي بتواند به اين اندازه مهم باشد. مسئله

اشاره نمودند و تفاوت بنيادين دولت ديني و غربي را در همـين موضـوع انسـان 

 قرار دادند:

 يمان ناكـافخودة پيشرفت جامع يرا برا يغرب يشود ما الگوكه موجب مي آنچه

به انسان با  يغرب يهاو فلسفه يغربة اول اين است كه نگاه جامعة بدانيم، در درج

 ؛دارد ياو ريشـه ييك تفاوت بنيـانو  متفاوت است يكله نگاه اسالم به انسان، ب

 يغرب معنـاة انسان است، در منطق فلسفة انسان و به وسيل يكه برا ،لذا پيشرفت

3.منطق اسالم كند، تا درپيدا مي يديگر 3  

ها، تعريف و تبيين خاصي از انسان را مهرح نمودنـد كـه شـايد بتـوان مدرنيست
طـرح  تمام نظرات بعدي آنها را در همين راستا معنـا و تفسـير كـرد كـه بعـد از

م هـه الزدر اين راب ديدگاه مورد نظر دولت ديني، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
تواند راهبردي فرعي براي راهبـرد يك مي است، به پنج موضوع دقت شود كه هر

 كليدي ياد شده باشد:

 يد بر نيازهاكتأ. 1

ز ا يحساسچ ايرد و هيمورد توجه قرار گ يانسان به طور اساس يازهايد نيه باكنيا

نشود، ه از ابعاد او مهمل گذاشت يچ بعديو در هاي نهيچ زميدر ه ،اوهاي احسا 

 بوده است: يان اسالمنظرو صاحب ينيد متون دكيمورد تأ

گرا. در اسـت جـامع و واقـع يمكتب ،بنياد شده است يبيناسالم كه بر چنين جهان

, ييا روحـ ي, جسمييا آخرت ي، اعم از دنيائيانسان ياسالم به همه جوانب نيازها

3.توجه شده است ييا اجتماع ي, فرد يو عاطف ييا احساس يو فكر يعقل 4  

بـه  ،مير مسـتايـا غيم يبه طور مستاآنها  ه دركافت يتوان مي رااي هيمتر آكد يشا

 ةبـاري كـه دراتيـآ ،مثال يبرا ؛توجه نشده باشدي آنها انسان و رفع واقع يازهاين
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ات محـ  عـالم يحا ةباري انسان درجوگروان شده، به جستيخداوند ب يمعرف

 ،ودشـمي انيب ياخالقهاي يژگياز و يبرخ ةباري كه دراتيدهد. آمي پاسخ ي،هست

گـران، لـزوم توجـه بـه مسـتمندان و ي، عـدم ظلـم بـه ديدامنكمانند صداقت، پا

 انسـان خبـر يواقعـ يازهـاياز ن ي، همگـييبار و خودسـتاكعدم است وازمندان ين

، بـه يـان شـدهمحبت به خداوند و بنـدگان خـو  او ب ةباري كه دراتيدهد و آمي

گـر يد يل آن از سـوسـو و حصـو يكاز انسان به بذل محبت از يانگر نيب ينوع

اسا  د، بو ياز تهياز ن يلكرد در انسان نبود و انسان به يكن رويد اگر اياست. شا

او از  يت بـرايهـدا :د بشود گفتيشد و شامي مواجه يت او با چالش جديهدا

چ يه هكفراخواند  ييرا به سو يسكتوان مي گشت. چگونهمي هودهيب يامر ،شهير

الزم  ي،هـدف يت انسان به سوكحر يرد؟ مهمئن  براآن ندا يبه سو يل و رغبتيم

 ،در درون انسان وجود نداشته باشـد يازياگر ن ؛وجود داشته باشداي زهياست انگ

دتر باشـد، يازها شـديهر اندازه ن ،سكل است؟ برعيزه چگونه قابل تحصين انگيا

هدف به  يبه سو ،شتريب يتر خواهد بود و انسان با سهولت و آمادگيقوها زهيانگ

 ش خواهد رفت.يپ

 . شناخت نيازهاي واقعي2

 يوعار سـاده توجـه شـده اسـت. نـيانسان به طور بسهاي ازيبه ن ،مدرن ةدر دور

ود و شـز كـمتمر يمادمسائل  ازها در قلمرويتمام ن ،ه بر اسا  آنك يانگارساده

 برد.مي از رنجين ةباردر  pleasureبا نام لذت ) يهمگ

ن ايـنسـان با يازهـاينزمينة  در ة نظر اسالمبارسائلي كه درم با وجودبنابراين، 

ازهـا يننسـبت بـه شـناخت  يانگاره از سـادهكـنـد كد دقت يبا ينيشد، دولت د

 يگـاهدر ن ،در شكابد و بنا بر آنچه ذهاي آن دريازها را با تمام ظرافتين، زديبپره

 يرد.ار گه كتمام همت خود را ب ،بدان يطول
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ه نمود. چـ د تنها به افواه عامه توجهي، نبايواقع يازهاينتوجه شناخت  ةباردر

د يـه باكـوجـود دارد ها دهيو شـنها پنهـان گفتـههاي هيـازهـا در الين يبسا برخ

هاي شـهيرآنهـا  شـترينند و چـه بسـا بكشف كرا ، آنها ارشناسان و متيصصانك

ها ه گفتـهب توجه الزم را نمود و چه بسا توجهها د بدانيه باكد نداشته باش يروح

 ار را فـراهمكـنه تنها موجبـات سـهولت  ،باره آنهاي هنگفت درنهيو صرف هز

 تر سازد.دهيچيار را پكه كبل ،ندكن

 . توجه فراگير به انواع نيازها3

رد يار گمورد توجه قراي به گونه ،گريديكد نسبت به ينبا يو معنو يماد يازهاين

 فرمايند:باره ميندر اي امام عليشود.  يگريد يفدا يكيه ك

3؛ِلُدْنَياه آِخَرَتُه َلا َو آِلِخَرِتِه ُدْنَياُه َتَرَك َمْن ِمنَّا َلْيَس 5  ه السـالم يـ)عل يحضرت علـ 

 ك  تـريايـدن يآخرت و آخرت  را برا ي  را برايايه دنك يسكد: هر يفرمامي

 ست.ياز ما ن ،ندك

 يازيـن نيبهانه تـأمزها، يان نيتأم يچ وقت برايالزم است ه ينيدولت د ،نيبنابرا

ش را گـاه خـوديد جايـباباشـد، ت ياهممكگرچه  ي،ازيار نبرد. هر نه كگر را بيد

نـه  باشـد يد جمعـيـمورد نظر دولت با يازهاين ،شودمي داشته باشد. گاه تصور

 ةبچـ يـكه كـ يازيـمثـل ن ي،فرد يازهايست. نيز چندان درست نين نيا ي؛فرد

ت يـهمان ماـدار اهمدارد، ستان و بلوچستان يسهاي ورهكوره پس كخردسال در 

د يم باداكتوجه هستند و هر ةستيشا يكهر  ؛از متموالن در تهران يه جمعكدارد 

ر ده كـگـر اسـت يد يمهلبـ ،تعارضمسئلة  رند. البتهيت دولت قرار گيمورد عنا

 ،شـده حـرف از تعـارض نباكـ ياما تـا زمـان ،شودمي نده بدان پرداختهيسهور آ

 د اعمال شود.يبا يو در هر قشر ياز در هر سهحيهر ن يارگذتياهم



 149 / راهبرد پيشرفت در دولت ديني و مدرنيته 

 توجه به رتبه بندي نياز در صورت تعارض

ــه همان ار مهــم و يبســي انســان، و مــاد يضــرور يازهــاين ،ان شــديــه بكــگون

او و  يو معنـو يانسان يازهاين ،شدن آنساز است و چه بسا عدم فراهمسرنوشت

 َكـاَدفرمودنـد:  پيامبر گرامي اسالمدهد: ميالشعاع قرار يانت او را تحتد يحت

3.ُكْفرا َيُكوَن َأْن اْلَفْقُر 6 ، تيو حر ياز به آزاديمانند ن يروح يازهاين ،ن حاليدر ع 

ماننـد و  ييبـايز، پرسـتشيي، علم و دانا، مال و رشد، كمحبت، رامت و احترامك

ه بـه كـ ييهـاازيگر نياست، نسبت به د يبر روح انسان يه مبتناينها، به سبب آنك

مواردي از ايـن دن و يآشام ،از به خوردنيجسم و بدن انسان مربو  است، مانند ن

ماننـد آنچـه نـام  ،انسان يروح يازهايه نك راچ ؛تر استتيو با اهم قبيل مهمتر،

ت يهو ي،اسالمهاي شود و در آموزهمي به فهرت و روح انسان مربو  ،برده شده

اهلل شـود. آيـتمي ز همه به روح انسان مربو ش ايب ي،و يات واقعيانسان و حا

خلـ  شـده آن،  ه انسان بر اسا كفهرت انسان است »فرمايند: جوادي آملي مي

3.هستي و هويت انسان است ةگر نحوا به تعريف، بياناست. فهرت بن 7 

ن يا. ، نه به جسم اوت انسان به روح اوستيه انسانكن توجه آن است يعلت ا

انسـان بـا  يه حتـكبل ،ستيمح  ن يموضوع نال يكنها چ وجه تيموضوع به ه

ز بهتر اد، ي و فار را بچشاگر روزها طعم گرسنگيابد، تواند درمي به خود ةمراجع

 مال شود.يرامت و احترام او پاكه كآن است 

ش از يبـيازهـا، ان نيـدر صـورت تعـارض م ينيالزم است دولت د ،رونياز ا

ها يند. چه بسا تحمل گرسـنگكتوجه  يروح و يمعنو يازهايبه ن يماد يازهاين

ار يننـد، بسـكمي خـود دفـاع يت و آبرويثيه از حك يمردم يبراها، تيو محروم

طـوالني ان ياسـت. سـالهمـراه ه با پول و رروت كباشد هايي تر از حاارتراحت

ن امـر بـوده اسـت. يهمـ ةدهندنشان ي،اسالم يدر جمهور ينيت دولت ديمكحا

نـه  و  شـوند ويد مـأينه با ي،م رهبرمردان به قول ماام معظندولتگفتني است، 
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ن يـرش اياز پذ يمردم عاد ،نندكتصور  يد برخيرا به خود راه دهند. شا يخستگ

آنهـا  ميو تسـل يبه خستگ ،تيهستند و در نها يت ناراضيو محروم يهمه ناراحت

برخاسـته ـ ه اشاره شدـكهمان گونه  ي ـن برتريه چون اك يدر صورت ،انجامدمي

 ،اوسـت يوانيـو ح يمـاد يازهايانسان بر ن يرماديو غ يمعنو يازهاين ياز برتر

ه كباشد  يد متوجه موقعيباها يو نگرانها ندارد. تر  ييمعنا ،شيو تشو ينگران

، رامـتك ،مانند عـزت ،انسان يروح يازهايبه ن ،هياول يازهايردن نكپس از فراهم

ه در آن كـشـود  يتـوجهمي و مانند اينهـا كآزاد ،پرستش، اخال ، محبت، عفت

تمـام  ينـياگر دولت د ، وگرنهن خواهد برديز را از بيهمه چ ،صورت عواقب آن

مضـاعف  يازهـايتحمل فاـدان ن، رديار گه كبمزبور  يازهاين يهمت خود را برا

 فرسا نيواهد بود.ل و طاقتكچندان مشها و توجه بدان يماد

 اواي هتوجه معتدل به توانايي. 5

ا به ابد و بنيمي عت به دست او نظاميند طبكد تصور ينبا يآدم ي،نيدگاه ديبنا بر د
 و نشـأتابر و نيوت كاز  ،ج غر ين موضع رايابد. ايمي ر او انسجامكر و فيتدب
 ي وسان به عالم هستابد قدرت انتواند دري، ميندكرد. او اگر منصفانه دقت يگمي
ه طـور ه بكبل ،به طور مستال حاصل نشده است ،داردر آن ييدر تغ يه وك يانكام

 الت دردخ ةستيانسان را شا ،داده شده است. خداوند متعال خود يناخواسته به و
 ست:ده ايانر او گردن را مسينيو زمها آسمان ي،ر قرآنيدانسته و به تعب ينظام هست

َغ َعَلرْيُكْم ِنَعَمرُه ْرِض َو َأْسَبي اْلَأَو ما ِف َلْم َتَرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم ما ِفي السَّماواِتأ

ر شـما مسـّخ ن و آسمان رايه خداوند زمكد يديا نديآ  20)سوره:  ظاِهَرًة َو باِطَنًة

ا شـم يه نهاننـد بـراآنهـا كـ ند و چهيدايه پآنها ك د و نعمات خود را چهيگردان

 د.يگستران

ه اگـر كـن معنا يبه ا، ل خود استفاعل در فع ةقهر و غلب ايبه معن «ريتسي»واژه 

 يه بيواهد در نظـام هسـتكتواند به هر نحو مي ل شعور و اراده خوديانسان به دل
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 ،ن قدرتيا ،ر دهدييند و قادر است امور عالم را به نفع خود تغكدخل و تصرف 

روست نياز ا ؛افاضه شده است يت ذات ح  به وكمن و بريه به كاست  يتيعنا

ه از كهستند  ينعمات الهها نيه اكند كمي ته اشارهكن نياصله به اه خداوند بالفك

3ده شده است.يگستران يآدم يبرا ،پروردگار يسو 8 ه ك يانسان ،تأسف است يجا 

 برانـه تصـوركح  بـه او افاضـه شـده، مت ير عالم از سويتسي ييقدرت و توانا

ر از يـت و غدر گرو قـدرت، اراده و علـم اوسـ يو معانها ه همه ارزشكند كمي

ن يهمـ يه حتآنكغافل از  ؛ت و ارزش نداردياهم ي،، عالم هستيت وياراده و عنا

 معنـا ي،نظـام منسـجم و معنـادار هسـت يـكتنها در فـرض ، او ييقدرت و توانا

 يابد.مي

و  يه خودبـاوريـدرصدد است تا روح ،امروز يدولت محترم در نظام جمهور

ار ارزشـمند اسـت و يم  بسـمسـلن ،هيـروحن يد. ايجاد نمايرا در مردم ا يعزتمند

. همچنـين رهـا شـوند ،دا و پنهان غر ياستعمار پسلهة شود مردم از موجب مي

د يـه نباين روحياما ا ،نندك يستادگيآنها اهاي تيو جناها در ماابل ظلمتوانند مي

محور و مغرور كه خود يبه انسان، يعني تهيمدرن يچارگبيشود ما به همان موجب 

ن يـد اآلن ايم. شـايمبتال شـوشده است، ش ياذ  خوهاي كييو تواناها اشتهبه د

خـود هـاي ييردن توانايـداكه هنوز در صـدد پك ي،رانيا ةدر جامع يافراط يةروح

اتيـاذ  ياسـت درسـتياگـر س ،اما در طول زمـان ،مشهود و ملمو  نباشد ،است

در  ي،چارگين بيعالج اانسان وجود دارد.  اييبه توان ين توجه افراطيم ايب ،نشود

و  ت حضـرت حـ يـبـر محور يمبن ي،اسالم ريل جمهوياص يگذاراستيس

هـاي ييو توانا يسـتادگيه اكاو در تمام مااطع است. هر بار هاي ييل بر تواناكتو

متعـال ل به خداوند كون رحمت و تويد آن را مديبا ،شودمي دكيتأ يرانيران و ايا

ن باشد ياها يو سينرانها يريگمير تصميتمام مس در ام اماميم و حرف و پيبدان
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 جـهيشـد و نـه جنـگ بـه نتمي روزيـپ ينه اناالب ،زال ح  نبوديال يرويه اگر نك

 م.يشدهاي فنناوري ميدر عرصهها ين شگفتيد و نه امروز شاهد ايرسمي

 تهديدگاه مدرني

 اشـاره ساسـي آنبراي تبيين نظر مدرنيته در ذيل ديدگاه اسالمي، به دو شاخصة ا

 شود:مي

 مدرنيته و نيازهاي مادي. 1

 ند، ايمـان بـهكمي دكيسم بدان تأيمدرن يه غر  در راستاكگرايي منظور از انسان

هاي ستهيعني اربات انسان و خوا ؛اوست و نه هيچ چيز ديگرهاي انسان و خواسته

 و يابـدمين ه انسان بـدان دسـتكنفي هر چيزي  ؛امور غير از اين ةنفي همو او 

 رسد.نمي ه علم و عال او بدانكنفي هر چيزي 

ح ي از جسـم و رويـب بليغـكتردر آن ، بر اسا  ديدگاه سـنتي، انسانوجود 

 د. در آرارچيزي به نام نفس و روح وجود ندار ،در ادبيات مدرن، اما شودمي ديده

اه در اين نگـ. شودمي ديدهچيزي فرعي به عنوان ـ به فرض وجود ـ  روْح ،مدرن

هنـه بـه انسـان بر ،مـدرنهـاي آرار هنري نيز متجلي بوده است. بسياري از نااش

ه كـاني انسـ ؛ه همين است، بدون هيچ چيزي اضافه بر آنكانساني  ؛نندكمي توجه

بينيم يم هكو نيازهاي همين بدني ها تنها به جسمش بايد توجه نمود و به خواسته

 فـاه و بـهچيزي جز تأمين مايحتاج مالي و ر ،بدنيهاي بايد نگريست. مسلم  نياز

 شود.مي ه به همين جسم مربو كالبته لذتي  ؛اصل لذت نيست ،ترتعبير خالصه

اسـت بـه ، بهتر روشن شود، مناسـب نگري ماديه اين ادعا در جهانبراي آنك

چه خواستي مـورد توجـه و  ،ه در اومانيسم ادعايي غر كاين مهلب توجه شود 

مهل  انسان مورد نظـر اسـت تـا شـامل هاي آيا خواسته ؟ته استمحور قرار گرف

مـادي وي هاي تهيـا تنهـا بـه خواسـ ،او باشدهاي مادي و غيرمادي تهخواس ةهم
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هـاي هاسـت فرهنـگ وي جـزو فرهنگ، كـه مدتپـل ادواردزتوجه شده است 

باره مهالب صريح و روشني دارد. جمـالت رود، در اينمي نظير غر  به شماركم

 سازد:مي ماصود از خواست انساني در مكتب اومانيسم را روشن ،ي به خوبيو

 بـودن دارد تحسـيننسان را براي قدرتي كه بـراي آزادگرچه روح اها، اومانيست

 كننـد.نمي گاه جسـم انسـان و امـور مربـو  بـدان را فرامـوشاما هيچ ،كنندمي

در اومانيسـم و   Pleasure)«لذت»ارزش هاي گسترده به طور واضح، تشخيص

 ،دهد. تز اومانيسم اين است كه لـذتمي نشانرا اكراه آن از زهد قرون وسطايي 

3انسان است.هاي تنها خوبي و خير و يگانه غايت براي فعاليت 9  

ه كـ ،سـميتب اومانكه بنابر مكاز آن است  كيحا ،ادواردز يحات روشن آقايتصر

رد از مويرود، نمي ته به شماريدرنان ميگذشت، شالوده و بنيف بنا بر آنچه در تعر

 ،انسـان يمـادهاي ش از لـذتيبـ يزيچ ،ه آن قدر بدان توجه شدهك ،نظر انسان

 .ستين« pleasure» يعني

وري اين درحالي است كه اسا  لذت در مكتب اسالم و به تبع آن، نظام جمه

 بـرايري اسالمي، امري كاماًل فرعي و ماهور امور ديگر است. هيچ وقت نبايد ام

كند، به عنوان يـك اصـل در آنكه تنها موجبات خوشي و لذت مردم را فراهم مي

، غيرت نظر گرفته شود و هرگاه امور اصيل و مهمي، مانند عزت، استاالل، حميت

ابل ا در تاديني، آزادگي، بزرگي، ياري و كمك به مردم مظلوم دياري و مانند اينه

نـد و حرف اول را بايد امور اصيل بزبا لذت و خوشي عموم جامعه قرار گرفت، 

 ، ماننـدلذت مردم بعد از آنها مهرح شود؛ البته اين موضوع در طول مدت اناال 

م ـ ان آنچه در دوران دفاع ماد  گذشت، سرلوحة امور بوده و از اين به بعد ه

 شاءاهلل ـ اينگونه خواهد بود.

 امگيكخود

 يرويا بر هر نكبدون ات ،ه انسانكم يرو هستهروب يما با جهان ،مدرن ينيبدر جهان
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 يي،ند. گـوكل يارزشمند تبد ييايتواند آن را به صورت دنمي گر و با علم خوديد

ه بـه كـن انسـان اسـت يـگزاف و بدون معناسـت و ا يجهان ،جهان بدون انسان

 بيشد.مي معنا و انسجام يزندگ

ن يـدارد. ايمـپـرده بر يافراطـ يِياكـو خودات يامگكـخود ياز نوع ي،ن تلايا

ونـان ين امـر در دوران يدهد. امي لكيته را تشيمدرن يشناسياسا  هست ي،ژگيو

 يـكانسـان بـه صـورت يگر وجود نداشت. در اين دوران، دهاي ا دورهيباستان 

در  سـارا  ،اتـين ژيلسـونبه قول  ،مثال يبرا ؛ستيو قادر مهرح ن يموجود عال

ل، ياما با همه آن تفاصـ ،د مهرح استموجود ارزشمن يكبه عنوان  افالطوننگاه 

از  ي  وافـريه فـكن است يت او در ايه اهمكبل ،ستيملحوظ ن سارا شيص 

4برده است. يلكمفهوم  0 د تحـت يـعـت بايتمام جهان طب، مدرن يشناسيدر هست 

بسـته ، يكزيخواه متاف، عتي، خواه طب«يگريد»رد. وجود هر يانسان قرار گ ةهريس

ن، يژه در سنت آگوستي، به وييخالف تصور قرون وسهاربه وجود انسان است. ب

لـوده و ل آيـن دليرده بـود و بـه همـكن هبو  يه به زميل گناه اوليه انسان به دلك

4گناه است.يار شده بود، انسان مدرن بكگناه 1 بارز  يامدهاياز پ يكي يي،اكخودات 

بـه حـل قـادر  ،به جز خـود انسـان ييرويچ نيهيي، يعني اكاتيته است. خودمدرن

د خود را نشان دهد و به خـودش افتيـار يه باكست يست. اوالت خودش نكمش

است. در  يهست ياو قرار دارد و او فرمانروا ير پايا در زيروح تمام دن يحت ؛ندك

 ،ه انسانينكه نمود. ايتوان توجمي گر راياز امور د ياريو بس ييگراعال ،ن راستايا

 ،گذاردي نميعت وقعيو شر يمانند وح ير امورند و بكمي تفاكتنها به عال خود ا

 نيـيتب ،غـر  يمحوريي و انسـاناكـل خوداتيـه در ذكـاست  يلئاز مسا يهمگ

 شود.مي

گونه كه بيان شد ـ توانايي انسان، تنها در ساية توكـل و باره نيز ـ هماندر اين

راطـي اف يابد. نه خوداتكـايِيخودسپاري به آن وجود اليزال، ارزش و اهميت مي
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تفريهـي، كـه در  بينِيتواند سعادت انسان را تضمين كند و نه ذلت و خـودكممي

مردان جمهـوري اسـالمي، آور آن اسـت. دولـتساية تلاي غلط از زهد، ارمغـان

گاه نبايد دست خداوند را در كارهاي خود فراموش كنند، اما در عـين حـال، هيچ

وكل كرده را دست كم بگيرند. نبايد حايات نيروي خودي كه به وجود خداوند ت

تر، ارزشـمندتر و مسلنم  اين نيرو از تمامي نيروهاي به ظاهر قـوين دشـمن، قـوي

اي كه ناشي از نوعي توهم متكبرانه نيست، بلكه امري است تواناتر است؛ توانايي

كه خداوند به عنوان حايات برتر بدان تأكيد كرده و به قدرت و پيروزي آن قـول 

  7: محمد) ان تنصروا اهلل ينصركم و يثبت اقدامكمداده است: 
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