
 

 
 
 

 يو الگو نيگستره د
 شرفتيپ يرانيا ياسالم

 
 8/12/1392: تاريخ تأييد  4/5/1392: تاريخ دريافت

 *0Fنيشاكر درضايحم  ___________________________________________________________ 
 

 چكيده
 شـناختي  نيـ د يبـر مبـان   يمبتنـ  شـرفت يپ يالگـو  نيتـدو  يقرارگرفتن اسالم برا اديبن

ارتباط  يشناخت نيد يبا دو سطح از مبان شرفتيپ يرانيا ياسالم ياست. الگو يمتعدد
قرار دارند كه  ينظر يها رساختيو ز يآن دسته از مبان نيريز ية: در الكند يبرقرار م

 تمدن يمبان نيزبر ية. در الباشد ياسالم م نين مبيساخت الگو بر اساس د گر هيتوج
 شرفتيپ يرانيا ياسالم يتا در ساخت الگو شود مي ياسالم واكاو الگودهندة و ساز

نخسـت،   ةگون ياز مبان يكياختصار  حاضر بر آن است تا به مقالة .شود به كار گرفته
و  يياعتبـار، توانـا   ةدرجـ  يدسـته از مبـان   نيـ را بـاز كـاود. ا   نيد شناسي گستره يعني

بشر  يازهايآن به ن ييگو پاسخ زانيو م سازي و تمدن شرفتيپ يبرا ياله نيد تيظرف
 .سازد يعرصه را روشن م نيدر ا

 .اسالم ن،يد ةگستر ن،يد فت،شريپ واژگان كليدي:
 

                                                      
 .ياسالم شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند نيگروه منطق فهم د اريستادا *
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 مقدمه
گذار در حوزة تمـدن و   ريشناخت گسترة دين و قلمرو آن از جمله مسائل مهم و تأث

هاي دين چيست و چه ارمغاني بـراي  مايه ساخت الگوي پيشرفت است. اينكه درون
بشريت دارد، حدود و چگونگي مراجعه به دين در ساخت تمدن و الگوي پيشرفت 

هاي متفـاوتي بيـان گرديـده اسـت،      باره ديدگاه سازد. از آنجا كه در اينرا معين مي
ترين آنها را مورد بررسـي قـرار داده، موضـع خـويش را در      اختصار مهم ناچاريم به

 باره روشن سازيم. اين

 مفاهيم
شود تا در پرتو آنهـا بتـوان    اكنون ابتدا به بيان برخي از مفاهيم اساسي بحث پرداخته مي

 ترين مفاهيم از اين قرار است: را پي گرفت. مهم اصل مبحث

 شرفتيپ. 1

پيشـرفت را   فرهنگ فارسي معـين  .است Progressو  Developmentبرابرنهاد اين واژه 
برخـي  ). 925، ص1، ج1375(معـين،   معنـا كـرده اسـت    ارتقـا  و به معناي جلـوتررفتن 

اه با تعـادل در الگـوي   توسعه را به معاني گوناگوني چون رشد، رشد با ثبات، رشد همر
ــد.  بــا تعــادل اشــتغال و زنــدگي و... دانســته هتوزيــع، رشــد همــرا توســعه در نگــاه ان

شناختي رشد هماهنگ و همبسته در همة ابعاد مـادي، روانـي و معنـوي اسـت و      جامعه
 مستلزم آن است كه همة ابعاد مادي حيات به صورتي هماهنگ با يكديگر شكوفا شـوند 

توسعه را به معنـاي فراينـد انتقـالي جامعـه از     نيز برخي  .)192ص ، 1370ساروخاني، (
 .)83ـ  19ص، 1386سعيدي، ( داننديك دوران تاريخي به دوران تاريخي ديگر مي

سـمت   جامعـه بـه  حركت از وضعيت موجود « نوشتاراين مقصود ما از پيشرفت در 
يـك امـر    ،دهبـو مـادي ن  ةتوسـع تنهـا   پيشـرفت، از  منظور .است »وضع مطلوب اسالمي
بيانات رهبري در ديـدار وزيـر و مسـئوالن وزارت كشـور و     ( هامعنوي به سمت هدف

(بيانـات رهبـري در ديـدار بيسـيج دانشـجويي       هاپركردن خأل )،27/9/1370استانداران 
 ،. اين پيشـرفت باشد) مي15/10/1371ي (بيانات رهبري در عيد فطرو تكامل )5/3/1384
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(بيانـات   يعني زندگي گوارا، همـراه بـا آسـايش و آرامـش     ،همان رسيدن به حيات طيبه
ـ     )18/2/1384رهبري در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان  ي و در كـل سـعادت دنيـا و عقب

 است. /)19/2هاي كرمان (بيانات در ديدار دانشجويان و اساتيد دانشگاه

 دين. 2

، عـادت، جـزا،   نمودن، پـاداش  ارشدن، اطاعتكراست. دين در لغت معاني گوناگوني دارد
، : دهخـدا .كرو آيـين در معنـاي آن آمـده اسـت(     شـريعت  زگارى،يحساب، پره ،مكح

ـ فراه/ ذيل واژة ديـن  ،8، ج1377 ، 1412 راغـب اصـفهانى،  / 73، ص8، جتـا]  [بـي دى، ي
جـزا و   از جملـه  ؛كاربردهاي مختلفي يافته اسـت دين  ةواژنيز در قرآن مجيد  .)175ص

، )6(كـافرون:   ، آيين)13(شورا:  ، شريعت)39انفال: ( ، ملك و سلطنت)4(حمد:  پاداش
 . ...و )217(بقره:  عقيده
شـمندان  ياز اند يـك هر . اند دهوشيكبسيار » نيد«ف يتعر برايران كشوران و متفياند

نگـرش بـه دسـت     ةيـ فـى همسـو بـا همـان زاو    يتعر ،هيسترگن نياز منظرى خاص به د
ـ بالغ بـر صـدها تعر   است، هان شديب رهبا نيه در اكفى يتعار. اند آورده ه بـه  كـ ف اسـت  ي
 ).1377: جعفرى، كشتر ر.يبراى آگاهى ب( رنديم پذيهاى مختلفى تقس گونه

جـامع   تعريفي نسبتاً ،حق نِيداند با نظرداشت كوشيدهشمندان مسلمان ياند عالمان و
اوصـاف   ها و ژگىين ويتر ان مهمكدر حد ام اي كه اوالًكنند؛ به گونه ئهو مانع از دين ارا

بـر  ز دريـ ز را نيدى و خـداگر يـ توحريدتى باطـل، غ يـ هاى عق نظام و ثانياً اندين را بنمايد
 ند:ك ن معرفى مىين را چني(ره) د ىيعالمه طباطبابا چنين رويكردي  .رديگن

1Fد و دستورهاى عملى و اخالقى اسالمين عقايد

امبران از طرف خدا بـراى  يه پكاست  *
ـ اند. دانسـتن ا  ت بشر آوردهيى و هدايراهنما ن دسـتورها سـبب   يـ د و انجـام ا يـ ن عقاي

 )15، ص1، ج1370ى، يطباطبا( خوشبختى انسان در دو جهان است
 سد:ينو گر مىيدر جاى د ىيطباطبا عالمه

ه موافق كا را به طورى يه صالح دنك] روش مخصوصى در زندگى است  ني... آن [د
د يـ عت بايد. پـس در شـر  كنـ  ن مـى يتـأم  ،قـى باشـد  يات دائمـى حق يمال اخروى و حك

                                                      
 شود.اسالم در اينجا به معناي عام است كه دين حقيقي و معتبر الهي در هر زمان را شامل مي *
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ـ احت ةه روش زنـدگانى را بـه انـداز   كى وجود داشته باشد يها قانون  اج روشـن سـازد...  ي
 ).187، ص2ج ،1382(همو، 

 به شرح زير است: ييها مؤلفهاركان و داراي فوق تعريف 
 ؛بودن منبع و منشأ دين . الهي1
نظـام  و ارزشـي   ، نظـام بينشـي . اشتمال دين بر سه كالن حوزه: نظـام اعتقـادي و   2

 ؛يكديگر رفتاري هماهنگ با
 گيري دين به سوي كمال و سعادت انسان در اين دنيا و حيات فرجامين. . هدف3

شـده از سـوي    از طرف ديگر بايد توجه داشت كه مراد از دين، همان دين نـازل 
ديـن   ،هاي ديني آدميـان. بـه عبـارت ديگـر     ورزي و گرايش پروردگار است، نه دين

شايان يادآوري است كه مـراد از ديـن در ايـن    اي ديگر.  و تدين پديدهچيزي است 
الهي است كـه مصـداق آن در آيـين خـاتم      ةنشد تحقيق، دين حق و نسخ و تحريف

 الهي، يعني اسالم، است.

 شناسيدين. 3

 ةشناسـي دربـار   به عبارت ديگـر ديـن   ؛شود دين را شامل مينگاه فرانگر به شناسي،  دين
آن نيـز   ةالجـرم نتيجـ   و دهـد  مطالعـه قـرار مـي    و آن را موضـوع  كنـد  دين بحـث مـي  

شناختي عبارت اسـت از: حقيقـت   ترين مسائل دين مهم دين است. ةهايي دربار قضاوت
شناسي دين، گستره و قلمرو دين، هدف و شناسي دين، معرفتدين، خاستگاه دين، زبان

علم و عقل و دين و...  ة، رابطد اديان، ثبات و تغيير دينكاركردهاي دين، وحدت يا تعد
 دين است. ةگستر ةئلمس ،گيرد آنچه در اين مقال مورد توجه قرار مي

 دين هگستر. 4

-امـر مـي   يكها و ابعاد شمول  بازه و قلمرو است و مراد از آن، عرصه يگستره به معنا

ت انسان اسـ  يهايي از زندگ ها و عرصه ن در اين مقال، ساحتيباشد. منظور از گسترة د
شناسـي   ن در آنها پرتوافشاني كرده، به انسان رهنمود داده اسـت. بنـابراين گسـتره   يه دك

كند كه آيا حوزة تاثيرگذاري دين تنها حيات فردي و اخروي است دين از اين بحث مي
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پـردازد؟ از طـرف ديگـر ورود     يو حيات اجتماعي انسان نيز م يويدن ين به زندگييا د
ـ فـوق چگونـه و در چـه حـد اسـت؟ آ      يهـا  از عرصـه  يـك ن بـه هـر   يد ا ديـن تنهـا   ي

گـذاري، ارائـة نظـام     ا افزون بر آن به قانونيند ك يان ميرا ب يلكها و اهداف  يريگ جهت
 ورزد؟هم مبادرت مي يزير و... و برنامه ي، اجتماعياقتصاد  ،ياسيس

 شناختي دينهاي گسترهانگاره
 تـرين  هـم منديشمندان رخ نموده است. هاي مختلفي از سوي ا ديدگاه ،ة قلمرو دينردربا

 ها به شرح زير است: اين ديدگاه

 گرايي الف) آخرت
دادن انسان به خدا و تأمين سعادت اخـروي   اند كه هدف دين تنهاوتنها توجه برخي برآن

است. بنابراين اوالً دين از احكام سياسي و اجتماعي فارغ است؛ ثانياً اگر احياناً برخي از 
، 28ش كيـان، در دين يافت شد، جنبة فرعي و تبعي دارد (ر.ك: بازرگـان،  مسائل دنيايي 

 ) و ناگزير نبايد آن را گوهري و جدي انگاشت.47ص
ـ نبا بپـردازد و  يد به سعادت و شقاوت اخروين تنها بايد ،در اين نگرش  يد دخـالت ي

ان يم يچ ارتباطيه هكچرا ؛انسان داشته باشد يويدن ياز ابعاد و سطوح زندگ يك چيدر ه
در  گذاران تفكر سكوالر مـدرن،  از بنيان، جان الكست. يانسان ن يو اخرو يويدن يزندگ

ن دو راهـى  ياز ا يك چيه« :نويسد مىتمايز دين و امور دنيايي چون حكومت و سياست 
/ جهت آگاهي بيشـتر ر.ك: شـاكرين،   Locke, 1955, P.88( »گر ندارند...يديكبه قلمرو 

 ).1سكوالريسم، ج
 سد:ينو مىنيز  بازرگانمهدي  مهندس

أن خـالق  ها و انجام كارهاي اصالحي و تكميلي در سطح مردم، دور از شـ ابالغ پيام
ها، پاسـتورها و... اسـت.   دادن مقام پيامبران به حدود ماركس انسان و جهان است و تنزل

دي بنابراين نيازي ندارد كه خدا و فرستادگان خدا، راه و رسم زندگي و حل مسـائل فـر  
و اجتماعي را به او ياد بدهند، خصوصاً كه گرفتاري، سختي، تالش و تدبير بـراي رفـع   

 ).49ـ  48، ص28ش كيان، ،بازرگان( مشكالت جزئي در برنامة آفرينش آدمي است
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 او در ادامه آورده است:
وار از هر جهـت در  ل و فنجانيه فكت و دو مقصد كردن دو هدف، دو حرك ا مخلوطيآ

 د؟ اصـالً يـ آ چ اصـل و منطقـى جـور درمـى    يباشند با هـ  ت متفاوت مىينها دو سطح بى
و عاجل است بـا آنچـه دور از دسـترس و اصـل      يكت براى آنچه نزدكخواستن و حر

ل و يـ ه محسوس و قابل حصول اسـت، دومـى را بـه تعط   كاست، منافات داشته و اولى 
 .)49(همان، ص شاندك توقف مى

ي براي ساخت تمدن و الگوي پيشرفت بر اساس هرگونه تالش ،فوق ةبر اساس گمان
سـازد و  مباني ديني امري نامعقول و ناكام است و انسان را هم از اهداف دينـي دور مـي  

 هم از مقتضيات پيشرفت و تمدن.

 نقد

گر و بـه صـورت   يديكـ در عـرض   كـامالً ا و آخرت يه دنكباال زمانى رواست  ة. گمان1
كه نصوص ديني بر وجود رابطـه و لـزوم برقـراري     ؛ در حاليالجمع باشند مانعة ةمنفصل

 كند.كيد ميأتوازن ميان آن دو ت
انگاشـتن   سـان يكز متفاوت لزوماً به معنـاى همسـطح و   ي. هدف قرارگرفتن چند چ2

ه داراى سلسـله  كـ تـوان اهـداف متعـددى داشـت      ه در مواردى مىكبل ؛ستيآنها ن ةهم
و اهـداف متوسـط راه    گـر يدف داى بـراى هـ   هدف نخست مقدمـه  ،مراتب طولى بوده

تنهـا   اى موارد اهداف متوسط نه ى و برتر باشند. افزون بر آن در پارهيوصول به هدف غا
داراى  ،داراى ارزش ذاتـى بـوده   ز مسـتقالً يه خود نكند، بلا ىيوصول به هدف غا ةمقدم

ست ه خود هدف اكرد استقاللى كارك ،ىيكند: )اfunctionalـ   Double( گانهرد دوكارك
 گر.يو رساننده به هدفى د )Instrumental( نقش ابزارى ،گرىيو د

انگـارى   موجب همسـان  ،گذارند اى قدم مى سانى در عرصهكه چه كنيصرف ا .4
بر  هيمعاوا اگر يچه ارمغان و رهاوردى دارند. آ يكه هر كمهم آن است  ؛ستيآنان ن

هـم بـا او    طالـب ابـي  بـن علـى ه كجه گرفت يتوان نت مى ،زند ه مىكيمسند خالفت ت
ا يت انبكهاى الهى و حر تيه هداكن است ياساسى ا ةلئسان است؟ مسيكشأن و  هم

خطـا و اشـتباه    كه مصالح بشر را بـدون انـد  كر است يامل و خطاناپذكاى  مجموعه
ست و در مـواردى  ياستى نكهاى بشرى عارى از خطا و  ولى فرآورده ،رديگ دربر مى
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ازمنـد  يرو آدمـى همـواره ن   نيـ رى در پـى دارد. از ا ياپـذ ن و جبـران  كهاى مهل انيز
ا خسـارت جـدى و   يـ م انبيه فقدان تعـال كمگر در امورى  ؛انى استيهاى وح تيهدا

 قابل توجهى براى بشر در پى نداشته باشد.

و... جدا شود، بر اساس  سكمـار امبران از امثال ياگر قرار است قلمرو خدا و پ .5
بـراى خـدا و    ،انـد  ها در آن پا نهاده مورابىحها و  سكره ماكاى را  چه منطقى حوزه

ـ تـوان ا  ا نمىيم؟ آينكامبران قلمرو ممنوعه اعالم يپ ن معادلـه را بـرهم زد و دسـت    ي
بشر  ،دئولوژى مناسب اجتماعى را نداشتهيا يك ةت الزم براى ارائيه صالحكسانى ك

الم و آدم و د و عرصــه را بــراى خــالق عــكــروتــاه ك ،شــانندك راهــه مــى يرا بــه بــ
 تب الهى باز گشود؟كافتگان مي تيترب

تنـزل   ،نهنـد  در آن پا مـى  پيامبرانر از خدا و يه غكاى  اگر واردشدن در هر عرصه .6
ـ ن پيامبرانهاى اعتقادى، اخالقى و...  باشد، آموزش پيامبرانرتبه و مقام خدا و  ن يـ ز از اي

گـرى  يشـمندان د يران و اندكمتف لسوفان،يشناسان، ف ه هستىكچه آن ؛ستين اعده مستثنقا
اند. چه  ردهكى اعم از حق و باطل به بشر عرضه يها آموزه ،ها قدم نهاده ن عرصهيز در اين

د يـ ن نگـرش با يافت و بر اساس ايامبران نتوان يچ قلمرو انحصارى براى خدا و پيبسا ه
 ».قولونيسبحانه و تعالى عما « ؛امال آنان را مستغنى و بازنشسته دانستك

ا)، يـ ه محسوس و قابل حصـول اسـت (دن  كاولى «رد كتوان ثابت  لى مىي. با چه دل7
ن است، چرا خداوند يراستى چن اگر به» شاند؟ك ل و توقف مىيدومى (آخرت) را به تعط

ا را فرامـوش  يـ هره خود از دنب: »ايمنَ الدنْ كبيوالَ تَنس نَص«د: يفرما يد ميمج نمتعال در قرآ
ه كـ بل اسـت؟  ردهكـ صادر ن را ايد فرمان اعراض از دنيچرا قرآن مج؛ )77(قصص:  نكن

 :»مكبات ما أَحلَّ اهللاُ لَينَ آمنُوا الَ تُحرِّموا طَيها الَّذياأَي«د: يفرما مى نكوهش كرده،زى را ياگريدن
رده اسـت، بـر خـود    كـ ه خدا براى شما حالل كاى را  زهكيزهاى پايچ ،آوردگان مانياى ا

 .)87(مائده:  دينكنحرام 
 ةكه گرفتاري، سختي، تـالش و تـدبير بـراي رفـع مشـكالت جزئـي در برنامـ       . اين8

هاي الهي در چگونگي حل آنها و دستگيري آدميان بـه   مانع هدايت ،آفرينش آدمي است
هاي ديني در اين زمينه مـددكار   هاي پروردگار نيست. افزون بر آن هدايتمدد راهنمايي

 ةعكـس پنـدار   بررو  باشد. از همين آن نيز مي ةكنند دهنده و تقويت عقل و خرد و جهت
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ند كه يكي از وجـوه  ا بر آن سينا ابنالرِئيس  همچون شيخ ،فوق، غالب انديشمندان اسالمي
 زيست همراه بـا  حيات اجتماعي انسان و ةادامپيامبران، بعثت  مهم نيازمندي به وحي و

 د:يگو  ينيز م يغزال .)371، ص3، ج1361سينا،  ابن( ترقي است تكامل و
ا دو يـ ست ... دنين يافتني ا دستيه مطلوب شارع مقدس است، بدون نظام دنكن ينظام د

و  يذ مـاد يبه لذا يو سرگرم يبندوبار يو ب يران و هوس ييجو ، لذتيكياربرد دارد: ك
ه . آنچيه زندگياول يازهاين و نكو مس ك، پوشاكت، خوراياز امن ي، برخورداريگريد

دوم شـرط الزم و   يدوم. معنـا  ينخست است، نه معنا ين قرار دارد، معنايدر مقابل د
 ).255ـ254، ص1421، ين است (غزاليدن به نظام مطلوب ديرس يبرا يضرور

ه در كـ وى و اخـروى انسـان   يهاى دن رخواندن خواستهيناپذ ضمن جمع بازرگانآقاي 
 د:يگو گر مىيباال نقل شد، در جاى د

لى باال، به معنى و بـه منظـور فراموشـى و    يت به سوى خكدف اعلى و حره يكاتخاذ 
خصوصـاً اگـر آن اهـداف و     ؛سـت يتـر ن  نييحذف اهداف ضرورى و فورى سـطح پـا  

 (بازرگـان،  ق براى رساندن ما به هدف اصلى و اعلى باشـد يله و طريات، خود وسكحر
 ).49، ص1377

سـتند و آن تنـافر   يالجمـع ن  عـة مان ةا و آخرت منفصـل يه دنكدهد  ن سخن نشان مىيا
كـه در   و چنـان  اسـت  ردهكـ ار كـ گـر ان يدر جاى د است، هگفتدر باال  ويه كز يآم اغراق

 است.مراتبي از دخالت دين در امور دنيا را باور كرده  ،هاي بعدي خوهيم ديد بررسي

 ب) دنياشمولي حداقلي
ت آمده است و در امور براي اصالح و آباداني آخر ن اصالتاًيگرا، ددر رويكرد حداقل

نـد و  كتواند دخالـت   مي يلكان اهداف يكالن و ب  يده انسان تنها در حد جهت يويدن
نويسـد:  بـاره مـي  در ايـن  بازرگاننبايد بيش از اين در اين زمينه از دين انتظار داشت. 

» شـود  يات نميوارد جزئ يند، ولك ين مييومت را تعكاست و هدف حين اصول سيد«
از  يبر قرائـت رسـم   ي، نقدي/ نيز ر.ك: مجتهد شبستر379، ص8، ج1378، (بازرگان

، چاپ شده در: رابطـه  يدام آزادك، ينيومت دكدام حكور، يدك  محسن  ،152ن، صيد
است كه هدف نهايي دين، سـعادت   نيز پذيرفته سروش). دكتر 209، صين و آزاديد

ناچـار ديـن در حـد ضـرورت     گذرد، بهفرجامين است، اما چون راه آخرت از دنيا مي
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 گويد:باره مي اين گوش چشمي هم به دنيا دارد. وي در اخروي
ا يـ ان از دنيـ است، اما چون راه ما آدم آمده ين سعادت اخرويتأم ياالصول برا ين عليد
ا مزاحم واقع شود، مـورد  يند كار آخرت امداد كتواند در  يا ميه دنك يزانيگذرد، به م يم

 ).182، ص1378رد (سروش، يگ ين قرار ميتوجه د

 نقد

شريعت اسـالمي در   فراخ و عظيم ةفوق آشكارا با واقعيت تعاليم اسالمي و گستر ةگمان
تـري را فـراروي    هاي دين در امور دنيـا نگـرش فـراخ   نگاهي به آموزه تضاد است و نيم

 فرمايد: باره مي دهد. امام خميني(قده) در اينانسان قرار مي
كه در سياست وارد شده است، در عبادات وارد نشده اسـت. شـما    قدر آيه و روايت آن

كنيد، هفت هشت تا كتابي است كـه مربـوط بـه     وچند كتاب فقه را مالحظه مي از پنجاه
طـور   اش مربـوط بـه سياسـات و اجتماعيـات و معاشـرت و ايـن      عبادات اسـت، بـاقي  

 ).43، ص6 ج، 1370چيزهاست... (امام خميني، 
د و يـ همـان توح  ،امبرانيـ ى پيهـدف نهـا  : هرچنـد  گويد ميه بار ندر اي مطهرىاستاد 

ه تنهـا راه فـالح و سـعادت جـاودان     كـ  ،دن به مقام قرب الهى استيپرستى و رس گانهي
ن آنان به مسـائلى چـون عـدالت، آزادى، برابـرى و برقـرارى نظـام صـالح        كل ،باشد مى

 و فـالح  بـه  وصول ةمقدم رفىط از امور گونه نيا هكآن چهاند؛  داشته ز توجهياجتماعى ن
 باشـد  ارزش ذاتـى مـى   و ت نفسـى يـ گرسـو داراى اهم يو از د استفرجامين  رستگارى

 .)37ـ31، ص1374 ،مطهري: ر.ك(
 :نيز بر آن است يآمل يجواداهللا  آيت

 يگاه ارزشـمند يدارد و از جا يبشر نقش مهم يزندگ يلكن خطوط ييم اسالم، تبيدر تعال
ـ لكان يـ امل اسالم در بكن يف ديردن وظاكدبرخوردار است، اما محدو ه كـ ات، افـزون بـر آن  ي

و ملمـوس بـا    ينيع يا آن در زدودن ابهامات است، به گونه يارآمدكاز نقص و عدم  كيحا
/ نيـز ر.ك:  256، ص1387، يآملـ  يمتعارض و مخالف است (جواد  امالًكتب كم يمتون نقل

ــائي  ــه طباطب ، 1381/ مطهــري، 161ـ   103، ص1360/ همــو، 111ـ   110، ص1378عالم
/ مصباح يـزدي،  126ـ   117، ص1377/ جعفري، 93، ص1378/ جوادي آملي، 63، ص20ج

 ).468ـ  467، ص6، ج1378 / امام خميني،37راهنماشناسي، صراه و ، 4معارف قرآن، ج
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 ج) دين دنيوي
 انـد، گرايانـه دانسـته   درست در نقطه مقابل كساني كه دين را منحصر بـه تعـاليم آخـرت   

اند كه گويي ديـن، چيـزي    هاي دنيايي دين پاي فشرده آميز برجنبه برخي نيز چنان افراط
هاي اخروي دين، به  جز يك ايدئولوژي دنياگرا نيست. برخي نيز بدون نفي صريح جنبه

دهنـد. دو   اساسي را بر ابعاد دنيوي و اجتمـاعي ديـن قـرار مـي     ةمهري كرده، تكي آن بي
 اند. هاي مختلف دين ر آفت يكسونگري و وانهادن جنبهرويكرد فوق، هردو، گرفتا

 نقد

سازگاري  است، فوق هرگز با آنچه دين به عنوان اهداف اساسي خود اعالم كرده ةپندار
2Fندارد.

، 1374مطهـري،  : ر.ك( پرسـتى خوانـده اسـت    نگـاه را مـاده  ايـن   مطهرىاستاد  *
 فرمايد: باره مي نيز در اين خمينيحضرت امام  .)37ـ31ص

انـد...   اي براي اسالم از اول تا حاال بوده است و آن فاجعه اينكه اسالم را نشناخته اجعهف
هركسي يك بعد اسالم را در آن نظر كرده است و همة مطالبي كه در اسالم بوده اسـت  

همـان معنـايي كـه خـودش ادراك كـرده، برگردانـده        و در قرآن كريم بوده است و بـه 
كردند و  طايفه بودند كه اسالم را به فهم عرفاني توجيه مياست... يك دسته عرفا و اين 

دانستند... و لذا از اين بعدي كه اسالم دارد كه بعـد   اسالم را كأنّه يك مكتب عرفاني مي
دنيايي است و حكومتش است، آنجا وقتي كه ببيند هيچ خبري نيست، همـة آن مسـائل   

كنند چه است و كيفيـت   زندگي مي فلسفي و عرفاني است، اما وظيفه در حاال كه دارند
حكومت اسالم چه حكومتي است و مـردم چـه جـور بايـد برخـورد داشـته باشـند بـا         

شود... تا آمده است و رسيده است نوبت به ايـن   طبيعت، هيچ در كلمات آنها ديده نمي
قشر متأخر، اينها عكس آنها عمل كردند، يعني آن ابعادي كه اسالم در معنويات داشـته  

اند  كلي كنار گذاشته در فلسفيات داشته است، در عرفانيات داشته است، آنها را به است،
انـد؛   انـد؛ يعنـي اسـالم را يـك مكتـب مـادي تصـور كـرده         و همين ورق ظاهر را ديده

طوري كه آنها يك مكتب معنوي، كه از مـاده اصـلش كأنّـه جداسـت، تصـور كـرده        آن
 ).157ـ  152/ 2، 1370بودند... (امام خميني، 

                                                      
 باره در ادامه خواهد آمد. برخي از آيات شريفه قرآن در اين *
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 د) نگرش جامع
ـ پردازد كه خير و سعادت دن يتنها به سعادت و شقاوت اخروي انسان م ن الهي نهيد  يوي

ن جهان هم يزيستن انسان در ا ه چگونهكگيرد؛ چرارا نيز به نيكوترين وجهي در نظر مي
فرجـامي و بـدفرجامي جـاوداني او اثرگـذار اسـت و هـم سـعادت و بهـروزي          بر نيك

د خـود داراي ارزش و مطلوبيـت اسـتقاللي اسـت و آفريـدگار جهـان       جهاني در ح اين
از جهـات  حـق الهـي   ن يـ درو  سعادت انسان در هردو جهـان را منظـور دارد. از همـين   

هـاي  در عرصـه رى يفراگ و هدردهاى گستركاركو  اور انسان استيمتعددى مددرسان و 
ن اشاره دارد؛ از جمله يت ديبه جامعاتى چند يد در آيقرآن مجمختلف حيات بشر دارد. 

ه روشـنگر  كـ م يردكتاب را نازل كو بر تو : »ء يلِّشَكاناً ليتاب تبكالْ يكونَزَّلْناعلَ«د: يفرما  يم
ــهمــه چ ــت)89نحــل: (ز اســت ي ــر جــامع و    . اهــل بي ــرآن ب ــه ق ــا اســتناد ب ــز ب ني

عنـوي و  نگربودن اسالم و توجه به همه نيازهاي بشري كه در جهت تكامـل م  جانبه همه
 اجتماعي دخيل است، تاكيد دارند؛ از جمله در روايات آمده است:

 فرمود: امام صادق
»ارتَب كإِنَّ اللَّه الَى أَنْزَلَ فتَع يو باتَرَ يلِّ شَكانَ يالْقُرْآنِ تم اللَّهتَّى وح شَ كء ئاً ياللَّه
لَي لَه  يانَ هذَا أُنْزِل َفكقُولُ لَويبد ع عيستَطيه الْعباد حتَّى لَايحتَاج إِ لَّا وقَد أَنْزَ الْقُرْآنِ إِ

ف خداي تبارك و تعالي در قرآن بيان هر چيز را فرو فرستاد؛ تا آنجا كه بـه  »هياللَّه :
اي خدا سوگند چيزي را از احتياجات بندگان فروگذار نفرمود و تا آنجـا كـه بنـده   

جـز آنكـه آن را خـدا در قـرآن فـرو      » ين قرآن آمده بـود اي كاش ا«نتواند بگويد: 
 ).59، ص1، ج 1365فرستاده است (كليني، 

 است: همچنين فرموده
لَه أَصلٌ فيخْتَلف ُفيمامنْ أَمر ٍ« لَّا و لَك يه اثْنَانِ إِ لَّ وجزَّوع قُولُ كتَابِ اللَّهع لُغُهنْ لَاتَب

ه دو نفر در آن اختالف نظر داشته باشـند، جـز آنكـه    : هيچ امري نيست ك»الرِّجالِ
 رسـد هاي مردم بـه آن نمـي  براي آن در كتاب خدا ريشه و بنيادي است، ولي عقل

 ).60(همان، ص
د يگشـا  الهى مـى  يايپرده از راز رسالت انبات متعدد ياز طرف ديگر قرآن مجيد در آ

 جمله:ز ا ؛دارد ان مىيباره ب در اينرا  يو اهداف
لِّ أُمة رسوالً أَنِ ك يولَقَد بعثْنَا ف«: زىيگر پرستى و طاغوتدايت انسان به سوي يكتاه. 1
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وا الطَّاغُوتبتَناجوا اهللاَ ودبم تـا خـداى را   يختيامبرى بـرانگ يان هر امتى پيق در ميحقت به :»اع
 ).36 :نحل(د ينيزاز طاغوت دورى گ د وينكپرستش 

ـ يلَقَد منَّ اهللاُ علَى الْمؤْمن«تربيت انسان: و  ميه و تعلكيتز. 2 ثَ فعـنْ   ينَ إِذْ بـوالً مسر هِم
 هِملَيأَنْفُسآيتْلُوا ع يهِمو هكيزَياتو الْيهِم مهلِّمكعالْحو إِن كتَابةَ وكملُ لَفن قَببِ يانُوا منيضَالَل م« :

شـان، از جـنس خودشـان،    يان ايـ ه در مكگاه  ، آننه خداوند بر مؤمنان منت نهاديهر آ
شـان  يبـه ا  ،ه نمـوده كيـ شان فروخواند و آنان را تزياتش را برايخت تا آيامبرى برانگيپ
 بردنـد  ار بـه سـر مـى   كن در گمراهـى آشـ  يش از اياموزد. هرچند پيمت بكتاب و حك

 ).164عمران:  (آل

ا يأَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ  لَقَد«دهي به سوي سعادت و رستگاري جاودانه:  جهت. 3
ـ يم عذَاب يكأَخَاف علَ يرُه إِنِّيم منْ إِله غَكقَومِ اعبدوا اهللاَ مالَ ظم عرا رهسـپار   نـوح همانـا   :»ميو

ـ نكم، پس گفت: اى مردمـان! خـداى را پرسـتش    يقومش ساخت را  ه جـز او شـما  كـ د، ي
 ).59 :اعراف( مكمنايز عذاب روزى سخت بر شما براستى من ا ست. بهيمعبودى ن

نَـات  يأَرسـلْنَا رسـلَنَا بِالْب   لَقَد«مناسبات انساني:  ةدر حوز عدلبرقراري قسط و . 4
لْنَا معهم الْ ل يش را با داليآوران خو اميپ: هرآينه »قُوم النَّاس بِالْقسطيزَانَ ليتَاب والْمكوأَنزَ

ان عدل و قسط بپا يم تا آدميزان فرو فرستاديتاب و مكه و همراه آنان روشن فرستاد
 ).25 :ديحد(دارند 

لَ  «و رفع اختالفات:  داورى عادالنهقوانين و  ةارائ. 5 لْنَـا إِ تَـاب بِـالْحقِّ   كالْ يـك إِنَّـا أَنْزَ
تَحكلب ايما أَرالَ تَ كنَ النَّاسِ بِمكاهللاُ ونلْخَائين لم يتاب را بر تو فرو فرستادكما  :»ماًينَ خَص

ه كـ نـى و مبـادا   كان مـردم داورى  يـ در م اسـت،  تا بر اساس آنچه خداوند به تو آموخته
 ).105: نساء( حامى خائنان (ستمگران) باشى

ر و مـانع  يوپـاگ  دسـت ي رهـا يرنجو  وديبرداشتن ق ر،كامر به معروف و نهى از من. 6
ُم يبِعونَ الرَّسولَ النَّبِتَّينَ يالَّذ«: رشد و سعادت انسان ـ كجِدونَه مي يالَّذ ياالْ ف مهنديتُوباً ع 

ِنْجِ ـ  يبـات و يحلُّ لَهم الطَّيرِ وكنْهاهم عنِ الْمنْيأْمرُهم بِالْمعرُوف ويلِ يالتَّوراةِ واالْ هِم يحـرِّم علَ
ثَ وائيالْخَبو مرَهإِص منْهع ضَعلَك ياالَْغْالَلَ الَّتع يانَت...ننـد از رسـول   كروى يه پك آنان :»هِم

نـام و نشـان و اوصـافش را     ،ه نزد آنهاستك لىيانجو  توراته در كغمبرى يو پ ]ختمى[
رد و بـر آنـان   كـ ى و نهى از زشتى خواهد يكشان را امر به نيابند. آن رسول اي نگاشته مى
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گردانـد و بارهـاى    د و منفـور را حـرام مـى   يـ ل و هر پلزه و مطبوع را حالكيهر طعام پا
 .)157 :اعراف( دارد... برمى ]از دوش و گردنشان[ه بر آنها بود كى را يرهاين و زنجيسنگ

 :از نـد ا عبـارت از آنهـا  برخي ه كق مختلفى دارند يرها اقسام و مصاديرنجو  وديقاين 
ـ ق .2 ؛)321، ص8، ج1382طباطبـايي،  : ر.ك( رالهـى يف شاق و ساختگى غيالكت .1 ود ي

، 3، ج1406: مدرسـى،  ر.ك( اسـى و اقتصـادى فاسـد   يهـاى س  اجتماعى ناشـى از نظـام  
 خرد انسانى. ةشندكد پوچ و انحرافى و دربنديعقا .3 ؛)463ص

ه در كـ  ،ن سـعادت جـاودان اخـروى اسـت    يتنها راهبر به سوى تـأم  ن نهيدبنابراين 
ات فـردى و  يـ هـاى گونـاگون ح   ر عرصههاى مختلف و د ز به گونهيجهانى ن نيست ايز

عنى رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با ي ،هاى روابط چهارگانه انسان اجتماعى و حوزه
 رى دارد.يناپذ ليفرد و بد رات منحصربهيتأثها و ط، آموزهيمحهمنوعان و رابطه با 

لـي ايـن   ها بـه طـور ك   هدف بعثت«فرمايد:  باره مي حضرت امام خميني(قده) در اين
است كه مردمان بر اساس روابط اجتماعي عادالنه نظم و ترتيب پيدا كـرده، قـد آدميـت    

 فرمايد: ) و در جاي ديگري مي59ص، 1373(امام خميني، » راست گردانند
تأمين مسائل دنياي مادي انسان از ابعاد مهم اسالم است. يكـي از ابعـاد انسـان بحـدي     

خواهـد   د معاشرت بكند، در اين دنياي مادي مـي خواه است كه در اين دنياي مادي مي
 ).24و19ـ  5، ص1370تأسيس دولت بكند... اسالم اين را هم دارد (همو، 

 در نگرش جامع دين بروندادهاي
جهـاني و خيـر و سـعادت     شدن اين نكته كه دين الهي فارغ از مسائل اين پس از روشن

پـرداختن ديـن بـه مسـائل      دنيوي بشر نيست، نوبت به بررسي حدود كلي و چگـونگي 
بنيـاد و   رسد. توجـه بـه ايـن نكتـه در سـاخت تمـدني ديـن       دنيوي در نگرش جامع مي

تـرين ابعـاد قابـل     سزايي دارد. اينـك مهـم  يابي به الگوي ديني پيشرفت اهميت به دست
 شماريم: توجه در اين زمينه را برمي

 بخشي الف) معرفت
هاي معرفتـي   ترين عرصه مهم ن است.يآفر اهىآموز و آگ ن منبع معرفتيتر مهمالهي ن يد
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 د:كربندي  توان به شرح زير تقسيمدين را مي
با انسان  او ةن رابطييحسنى و اوصاف ذاتى و فعلى خداوند و تب ياسما. خداشناسى: 1

 و جهان؛

هستى، عـوالم هسـتى و   كل  بر مكحا عام نيقوان و ها مشتمل بر سنت شناسى:هستى. 2
 ن؛درجات و مراتب آ

 ةل هندسـ كـ در  آن گاهيجا م،ينك ه ما در آن زندگى مىكمعرفى جهانى شناسى: . جهان3
 ؛نآم بر كعى حاين فراطبيهستى و قوان

 مراتـب  و هـا  آدمـى، سـاحت   آفـرينش گـاه، ارزش و راز  يستى، جايچ: شناسى . انسان4
 نانسـا  نقش و تيمسئول ت،يبشر ةنديآ آدمى، ريمتغ و ثابت ازهاىين انسان، وجودى

 ؛گرانيو سرنوشت خود و دخويش  ةخود و جامع تيهو ساختن در
 ؛ن و عوامل مؤثر بر آنيات پسيت جهان و انسان، چگونگى حيغاشناسى: . فرجام5
و در زنـدگى   ن جهـان يـ فرجامى انسـان در ا  يكاندن راه سعادت و نينماشناسى: . راه6

ـ ب ؛و بـدفرجامى  ىبختـ  ها و عوامل نگـون  ژراههك د آخرت، بازشناسى آن ازيجاو ان ي
زش انسان بـه تـالش در   يق و انگيتشو؛ موانع راه و چگونگى فرازآمدن در برابر آنها

ژروى و كــدادن از  ميگــران و بــيو بــراى خــود و ديكــجهــت ســاختن سرنوشــتى ن
هـا سـخن    سـت ين همـه از هسـت و ن  يشيهاى پ آموزه ،گريى. به عبارت ديگرا تباهى

دها يـ ا و نبادهيـ شناسـى از با  امـا راه  ؛دهد ل مىكيشنى را تيب د و عناصر جهانيگو مى
 ؛سازد ا مىر ]عتيشر[د و اجزاى يگومى

معرفي راهنمايان و هاديان خطاناپذير الهي انسان، مانند انبيا و امامـان،   . راهنماشناسي:7
هاي بازشناسي هاديان برحق الهـي از   هاي شناخت آنها و سنجههاي آنان، راهويژگي

 .مدعيان دروغين
ي ناپذير و بديل هاي ارزشمند هماي دست ،هاي فوقهاي ديني در عرصهمجموع آموزه

سـازي و الگـوي   جامعـه، تمـدن   ةافزار تربيت انسـان و ادار  جهت توليد علم ديني و نرم
 آورد.پيشرفت فراهم مي

ــر آن ــزون ب ــد ،اف ــدي در ن ي ــش نيرومن ــازى آن از  كشنق وفاســازى خــرد و رهاس
 رد مطهـرى . استاد دارد نيآفر ز و مزاحمتيانگ وامل لغزنده، انحرافگرفتارآمدن در دام ع

 سد:ينو باره مى نيا
ع يما شـا  ةن موضوع نزد هميشود. ا ارى موارد دچار اشتباه مىير انسان در بسكذهن و ف
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ب خطـا  كـ ز مرتيـ ه حواس و احساسات نكبل ،ستيج است. البته منحصر به عقل نيو را
 اند. ردهكر كها نوع خطا ذ ره، دهباص ةشوند؛ مثال براى قو مى

 ،اسـاس آن  دهد و بر ب مىيه انسان استداللى ترتكافتد  ار اتفاق مىيدر مورد عقل بس
 ه نادرسـت بـوده اسـت   يـ ه اسـتدالل از پا كـ ابد ي اناً درمىياما بعد اح ؛ندك رى مىيگ جهينت
 ).53، ص3، ج1374مطهرى، (

ر را به عنوان علل رخـداد  يموارد ز ،شه پرداختهيهاى اند ن لغزشگاهييسپس به تب وي
 شود: ادآور مىيدگاه قرآن يبشر از د ةشير و اندكخطا در ف

 ؛نيقيه بر ظن و گمان به جاى علم و كي. ت1
 ؛ها و هواهاى نفسانى لي. م2
 ؛زدگى . شتاب3
 ؛نگرى ى و گذشتهيگرا . سنت4
 .)1، ج1374همو، : ر.كشتر يجهت آگاهى ب( ىيگرا تي. شخص5

گـرى  يهاى د ن حق از راهيآن، د ةشه و راه چاريهاى اند دادن لغزشگاه نشان افزون بر
 از جمله: ؛رساند ان مدد مىيى خرد آدميوفاكبه رشد و ش

 ؛شه و خردورزىير، اندكزش و دعوت به سوى تفيانگ الف)
 ؛ق نقليهاى عقلى از طر ت آموزهيد و تقوييتأ ب)
د بـه حـال   يح و مفين در جهت صحساختن آ سودهى به عقل و خرد و فعالو سمت ج)

 .)74ـ  72همان، صر.ك: شتر يب براي( تيبشر
ام و دسـتورات عقلـى   كـ بان احيننده و پشتك نين تضميد ؛ام عقلىكبانى احيپشت د)

ف يل اخالقـى را بـه عنـوان وظـا    يه وقتى عقل عملى ما، فضاكمعنا  نياست؛ بد
ن دستوراتى يانجام چنى براى يند، چه ضمانت اجراك انسانى از ما درخواست مى

 تيـ ولى در نها ،ط عادى اگرچه وجدان اخالقى مؤثر استيوجود دارد؟ در شرا
ه مـا را  كـ انت و اوامر و نواهى الهـى اسـت   ين دياـ   ط خاصيژه در شرايو بهـ 

 /109، ص2، جتـا]  [بـي مظفر،  ك.ر(ت ف خود خواهد ساخيار به انجام وظاواد
 .)327، ص1368حوزه و دانشگاه، ارى كدفتر هم/ 289ص ،1415صدر، نيز: 

 گذاري هدفب) 
در  مطهـرى اسـتاد  يكي از نيازهاي اساسي انسان و تمـدن بشـري تعيـين هـدف اسـت.      
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 :نويسدباره مي اين
ت و يد هدف تمدن و هدف بشـر يز بايه چه چكن است يمطلب اساسى در تمدن ا يك

 يـك بدارنـد و   امبران توانستند هـدف مشخصـى را عرضـه   يهدف اجتماع باشد. قطعاً پ
هدفى بـراى   ه بشر امروز هنوز نتوانسته استكدر حالى  ؛تمدن هدفدار به وجود آورند

و زنـدگى ابـدى و    تنـاهى يامبران گفتند هدف، خـدا و ال يش عرضه بدارد. پيتمدن خو
زندگى معقول و مرفـه   يك انياى م ن حال توانستند رابطهيد بوده باشد و در عيدائمى با

هدف معقول  يكولى بشر امروز نتوانسته است  ؛نندكآن هدف برقرار ان يامل و مكو مت
زندگى آبرومند و شـرافتمندانه و پـر از    يكان ين حال ميند و در عكو مشخص معرفى 

 ديـ ح و معقـول برقـرار نما  يصـح ة رابطـ  ،امل و آن هـدف كار و نشاط و جوشش و تك
 .)107ـ  106، صهمانمطهرى، (

ات و يـ ن توانگر و از نظـر غا ينون از لحاظ ماشكما ا« هكز بر آن است ين ل دورانتيو
افتـه  يشتر بر ماده تسلط يبشر امروز ب«و  )292، ص1384دورانت، ( »مير هستيمقاصد فق

 .)289(همان، ص »تا بر نفس خود است
ه عصـر مـا عصـر بـازنگرى و     كـ ند ا برخى از محققان برآنبا توجه به آنچه گذشت، 

 سـم يويتيعنى پوزينگرى،  گرى و مادى بزرگ مادى ةقائمرا دو يز ؛ن استيبازگشت به د
ـ يدر زمـ   سـم يبراليسـم و ل ياليو سوسـ   شـه و علـم  ياند ةنيدر زمـ  عمـل و اقتصـاد و    ةن

دة امـروز، مجـال تأمـل در    يـ ست خورده است و بـراى بشـر رنجد  كشـ   گردانى جامعه
ت، فـراهم  ن اسـ يـ ن مصـداق آن د يتر ه جامعكنوى يهاى م ات و بازگشت به سنتيمعنو
 .)12، ص1374 (الياده، ده استيگرد

 گذاري قانونج) 
و... انسـان بـه    ي، اجتمـاع يفرهنگ  ،ي، اقتصادياسيمختلف س يها ن اسالم در عرصهيد

 فرمايد:باره مي در اين ينيگذاري پرداخته است. امام خم قانون
ح دارد، قـانون  طر ]دينيب يم[ت يحسب ابعاد انسان، بدينك ياسالم را مالحظه م يشما وقت

 ،نـد كخواهد معاشرت ب يم يماد ياين دنيه در اكاست  يبعد ،از ابعاد انسان يكي .دارد
امام خميني، ( ن را هم دارديند... اسالم اكس دولت بيخواهد تأس يم يماد ياين دنيدر ا

 .)42ـ41، ص6، ج1370
 آورده است: خود  يالهـ  ياسيتنامه سيدر وص ينيامام خم
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و  ياسـ يو س يو فرهنگـ  يو معنـو  يو مـاد  يو اجتمـاع  يمام شئون فـرد اسالم... در ت
ت يـ در ترب ،زيار نـاچ يولو بسـ  ،تهكچ نيدخالت و نظارت دارد و از ه يو اقتصاد ينظام

همـو،  ( فروگـذار ننمـوده اسـت    ،نقـش دارد  يو معنو يشرفت ماديانسان و جامعه و پ
، يقدسـ  /553، ص1ج، 1413 ،يرازيارم شـ كـ م / نيـز ر.ك: 42ـ   402، ص21، ج1378
، 1377، يخلخــال يموســو /بــه بعــد 52، ص1364، يقمــ يآذر /319، ص2، ج 1414

 .)26ـ25ص

 سازينظام د)

ـ ... نياقتصاد ياسيمناسب س  نظام ام، كان اهداف، احين اسالم افزون بر بيد ز ارائـه داده  ي
 يـك  هكاست  ين و مقررات متنوعيقوان ي، حاويام شرعكاست. به باور امام خميني اح

از دارد، فراهم آمـده اسـت:   يهرچه بشر ن ين نظام حقوقيسازد. در ا يرا م ينظام اجتماع
و امـور   يش و همشـهر يره و قـوم و خـو  يه و اوالد و عشـ ياز طرز معاشرت بـا همسـا  

ر يگرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سا ييزناشو يو زندگ يخصوص
، 1373(امـام خمينـي،    يشـاورز كجارت و صـنعت و  تا حقوق ت ين جزائيملل؛ از قوان

سازي لزوماً اين نيسـت كـه    ). البته مراد از نظام618ـ617، ص2، ج1363ر.ك:  و 29ص
اسالم همة نظامات مختلف زندگي مانند نظام اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگـي را  

جـامع و   هـاي مايـه  به صورت مدون در اختيـار نهـاده اسـت، بلكـه آيـين اسـالم درون      
منسجمي دارد كه از آنها نظامات خاص و معيني قابل استنباط و استخراج است (جهـت  

ـ  يهـادو /1383، يقرشـ  /1363ن،يالد شمس ر ر.ك: صدر، اقتصادنا/آگاهي بيشت ، يتهران
1378.( 

 دهيبرنامه )  ه

در امـور   يياجرا يها وهيها و ش اي برنامهپاره ةن جامع اسالم ارائيهاي دداد از ديگر برون
فرمايـد:  در فرق بين اسالم و مسيحيت كنوني مـي  (قده)خمينيوي است. امام يدن يزندگ

مسيحيت ... راجع به تدبير مدن و راجع به سياست مدن و راجع به كشورها و راجع به «
امام خميني، ( »كشورها برنامه ندارد. گمان نشود كه اسالم هم مثل آنها برنامه ندارد ةادار

 ).467ص، 4 جو  37، ص2 ج/ ر.ك: همان، 31ص، 2، ج1378
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ايـن نيسـت كـه     دهي ديـن لزومـاً   در عين حال بايد توجه داشت كه منظور از برنامه
هـاي زنـدگي بشـر را بـه      هاي ريز و درشت مربوط به امـور و عرصـه  برنامه ةاسالم هم

يـين  صورت مدون در اختيار نهاده، علم و عقل بشري را از كار انداختـه اسـت؛ بلكـه آ   
هاي اجرايي خاصي را ارائه كرده اسـت،   ها و شيوهاسالم در عين اينكه در مواردي برنامه

دادن و  هاي جامع و منسجم و اصول و هنجارهايي كه دارد و نيـز بـا مجـال   مايه با درون
هـاي اجرايـي    هـا و شـيوه  ساختن علم و خرد و تدبير انساني، بسترساز توليد برنامه فعال

جهـاني و   پيشـرفت ايـن   ةت كه با اصول و اهداف اساسي آن در زمينخاص و معيني اس
 كمال و سعادت جاوداني انسان هماهنگ و كارآمد باشد.

 اشكال

فقـه   ،ار داردكها سرو انسان يويات دنيه با حكن ين عنصر ديتر مهم سروشدكتر به باور 
 است: يزير برنامهفاقد است و فقه 

ـ  يرهاي با تدبد عقاليجهان را با نيه اكن است يسخن حق ا و در  ننـد كاداره  يعقالن
ـ ر برنامه«دهد و اصالً  يبه دست نم يزير اند... فقه برنامه ردهكن يز چنينون نكواقع تا  يزي

ه بـا  كـ ن يـ عنصـر د ن چهـره و  يتر يكن و نزديو بارزتر ار استكتناقض آش يك »يفقه
ام كـ م بـه فـروع اح  علـ  ،است. فقه »فقه«جهان مرتبط است، همان   نيشت ايات و معيح

و  ياجتمـاع  يارهـا ك يبـرا  يه متضمن دستورات و اوامر و نواهكار است كاست و آش
ـ ا يزندگ ين برايه معتقدند دك يسانك ةاست. هم يفرد بـه   ،جهـان مـا برنامـه دارد     ني
ـ  ؛ننـد ك ياسـت اسـتناد مـ   يه اقتصاد و سمربوط ب يام فقهكن احيهم ـ ا  يول  قابـل   يرأ  ني

 .)253، ص1374  ،سروش( است  مناقشه 

 پاسخ

 از جمله: ؛فوق مطالبي گفته شده استدگاه يدر نقد د
د ياوالً با هكچرا ؛قابل تأمل استاز جهاتي  ،فقه برنامه نداردگفته شده است ه كنيا. 1

موضوع را برطرف  يكه موانع كاست  يرد. اگر مراد از برنامه راه و روشكبرنامه را معنا 
بـه  فاقـد برنامـه    يام فقهـ كـ از اح ياريف خود برسد، بسـ سازد تا آن موضوع به هد يم

ـ بگ نظـر  نـار اعتقـادات و اخـالق در   كرا در  يام فقهـ كـ اما چـون اح  ؛ستمعنا اين  ،ميري
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رائـه  ت انسـان برنامـه ا  يهـدا  ين بـرا يل دكلذا  ؛رساند يمال مكرا به  يمجموع آنها آدم
 انسان است. املكدر جهت ت يا برنامه ييتنها ز بهيخود فقه ن يدهد. حت يم

مـا   يست. فقه عباديبرنامه ن ين دارايه دكرد كتوان ادعا  ياً به طور مطلق نميثان
ـ ن يتـ يل تربئنـه مسـا  يسراسر برنامه است. در زم  بـارة امـور  ن برنامـه دارد. در يـ ز دي

تـوان از آنهـا در    يه مـ كـ ن وجـود دارد  يدر د ياريو... مطالب بس ياسي، سياقتصاد
 رد.ك استفاده يزير جهت برنامه

رد و كـ تجربه و علم حل  كمك د بايرا باويژه امور متغير  هب ،التكاز مش ياريبس. 2
ه راه و كـ ن اسـت  يا ،ديگو ينه مين زميآنچه فقه در ا .ستينقش فقه ن ينف ين به معنايا

ـ باشد. به ب ينيد خالف ضوابط دينبا يعلم يها روش  يهـا  ان راه و روشيـ گـر م يان دي
 وجود داشته باشد. يد تعارضينبا ينيام دكبا اح يعلم

 كه: د توجه داشتيفقه با برنامه با ةرابطدر بحث . 3

 كـرده ن طرح و برنامه خود را به صورت منسجم ارائـه  يها، د از قسمت يدر بعض )الف
 مانند عبادات و اخالق. ؛است

د يـ ه باكاست  نده موجودكل به طور پرائاز مسا يا ها، مجموعه از قسمت يدر بعضب) 
 . است، اقتصاد و...يمانند ابعاد ثابت حقوق، س ؛دينها نظام بخشبه آ

و بشـر   ه اسـت شـت ار بشر گذاياخت را در يزير ن برنامهير، ديل متغئاز مسا يدر بعض )ج
ل مربـوط بـه   ئبرنامه بپردازد. مسـا  ةبه ارائ ين و عقل بشريد با استفاده از منابع ديبا

، 1379، يآگـاهي بيشـتر ر.ك: نصـر   ت جهـ ( ندا لين قبيو... از ا يشاورزك، كيپزش
 .)189ـ  188ص

 گيريخالصه و نتيجه
كنندة حدود و چگونگي مراجعه به دين در ساخت تمـدن   شناخت گسترة دين تعيين. 1

 و الگوي پيشرفت است.
مراجعـه   بستر ،ن دين و دنيا و دنيا و آخرتايمگرا با ايجاد گسست  نظرية آخرت. 2

 سازد.ثمر مي ي پيشرفت را مسدود و آن را تالشي بيبه دين در ساخت تمدن و الگو

سـعادت فرجـامين اسـت و تنهـا بـه       ،هدف نهايي ديـن گرادنياشمولي حداقلدر . 3
ـ ا مزاحم واقع شود، مـورد توجـه د  يند كار آخرت امداد كتواند در  يا ميه دنك يزانيم ن ي
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شـرفت تنهـا در   بر اساس اين رويكرد مرجعيت دين در ساخت تمدن و پيرد. يگ يقرار م
تـوان از   جهت همسازي آن با غايات كلي و سعادت فرجامين است و بيش از ايـن نمـي  

 دين استمداد جست.

شناسي دنياگرا حدودي بـراي مرجعيـت ديـن در الگـوي تمـدن و پيشـرفت        دين. 4
اي كه بـه ديـن دارد، معنويـات    گرايانهكند؛ در عين حال با نگاه ناقص و مادهتعيين نمي

 زند.گذارد و الجرم تمدني سراسر مادي را به نام دين رقم ميفرومي ديني را

ديـن   سازگارترين نظريه بـا واقعيـت   و ،نگرش جامع ،هاي مطرح در ميان ديدگاه. 5
 مبين اسالم است.

ـ د، در نگرش جامع. 6 ن الهـي بـه كمـال و سـعادت دنيـوي و اخـروي انسـان بـه         ي
رش صالح و فساد دنيـايي افـزون بـر نقـش     پردازد. در اين نگنيكوترين وجه ممكن مي

مقدماتي براي فالح و شـقاوت اخـروي، خـود نيـز از ارزش و اهميـت نفسـي و ذاتـي        
 برخوردار است.

نگـر عبـارت اسـت از:     ساز ديـن در نگـاه جـامع   هاي مهم تمدنترين كارويژهعمده. 7
دهـي.  رنامـه سـازي؛ ه) ب گذاري؛ د) نظـام  گذاري؛ ج) قانون بخشي؛ ب) هدف معرفت الف)

 سازي و الگوي پيشرفت دارد.اي براي تمدنالجرم دين، ظرفيت فراخ و مرجعيت گسترده
و فراخ دين به معناي كنارنهادن علم، تجربه و خرد بشري نيست؛  مرجعيت جامع. 8

دهنــده  بلكـه عقــل بشــري خــود يكــي از منــابع ديــن اســت و ديــن احيــاگر، پــرورش 
 باشد. بخش عقل مي جهت و

تجربـه  كمك خـرد،   د بايرا باويژه امور متغير  به ،التكاز مش ياريبسجامع  در نگرش
؛ لكن از عقل و علم در پرتو اصـول و هنجارهـاي دينـي اسـتفاده     ردكحل دانش بشري و 
 وجود داشته باشد. يتعارض ،ينيام دكبا احبرگزيده  يها ان روشيد مينباشود و مي
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