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اهمیت و نقش بنمایه های فرهنگ ساز پیشرفت در زیرساخت و هندسۀ الگوی پایۀ
پیشرفت اسالمی ایرانی
حمید رضا فرهمند

1

چکیده
برای آنکه الگوی پایۀ پیشرفت اسالمی ایرانی ظرفیتهای الزم برای تحوّل فرد و جامعه و ورود به مسیر پیشرفت کشور را
فراهم نماید ،نیازمند ترسیم یک هندسه یا ساخت کلی منسجم و جهت دار است که بتواند با تقویت نقش و ارتباط و وابستگی
ساختارمند محتوا و اجزاء مختلف آن (مبانی ،آرمانها ،رسالت ،افق و تدابیر) و عناصر ارزشمند و دقیقی که در هر یک منظور
شده است ،ذهنیت نوگرا و تحوّل زای روشنی را در منظر مخاطبان مختلف آن بوجود آورد .در این مقاله از دیدگاهی که به
توسعه و پیشرفت به مثابه امری تمدّنی مینگرد و بر سه اصل ) 1 :شناخت و فهم اندیشۀ محوری و اساسی ) 2 ،تولید و تبیین
اندیشههای تفصیلی براساس اندیشۀ محوری ) 3 ،نهادسازی برای تحقّق اندیشههای تفصیلی در عرصۀ عمل مبتنی است،
استفاده شده است تا الگویی برای ایجاد ساخت مورد نیاز پیشنهاد شود .سپس با احصاء و تعریف بنمایههای فرهنگساز و
نقش آنها در شکلدهی به اندیشۀ محوری پیشرفت نشان داده شده است این بنمایهها ویژگیها و ظرفیتهای الزم برای ایجاد
و پشتیبانی عناصر عمومی تمدّن را دارند .با بررسی نسبت حضور بنمایهها در سند الگوی پایه ،نقاط ضعف و قوت سند از این
منظر مشخص شد .ارائۀ هندسۀ انسجام بخش برای سند الگو که بتواند نوآوری و تحوّلزایی الگوی پایه را فراهم سازد معلول
نوگرایی تعبیر و ارزش گذاری عناصر پایه و نوگرایی چیدمان و ارتباط بخشی میان عناصر آن در ارتباط با اندیشههای تفصیلی و
نهادسازی است که با استفاده از بنمایههای فرهنگساز و مدل مفهومی پیشرفت فرهنگ بنیان قابل انجام است.
واژههای کلیدی :بن مایه فرهنگ ساز ،پیشرفت فرهنگبنیان ،تمدّن نوین اسالمی ایرانی

 )1مقدمه
الگوی پایه در صدد ارائه چارچوب ی برای شکلگیری الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و معرّف سیر کلّی تحوّال ت مللو
برای پیشرفت ایران در عرصۀ فکر ،علم ،معنویت و زندگی بهسوی تمدّن نوین اسالمی ایرانی در نیمقرن آینده است
که طراحی و تدوین آن دستاورد مشارکت بخش قابل توجهی از م تفکّران و صاحبنظران ایرانیِ حوزوی و دانشگاهی
میباشد .این الگو بر اساس جهان بینی و اصول اسالمی و ارزش های انقال اسالمی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و
اقلیمی و میراث فرهنگی ایران ،و بهرهگیری از دستاوردها و فراز و فرودهای تجربه شده در حیات  40سالۀ نظام
جمهوری اسالمی در جهان کنونی ،با بکارگیری روشهای علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و ملالعه
آیندهپژوهانه تحوّال ت جهانی تهیه شده و در بخشهای پنجگانۀ مبانی ،آرمانها ،رسالت ،افق و تدابیر تدوین یافته
( )2

است.

آنچه که در مواجهه با متن منتشرشدۀ الگوی پایۀ پیشرفت اسالمی ایرانی به ذهن متبادر می شود اینست که این
محتوا بیانگر کدامین نکات یا موضوعات یا رویکردهای جدیدی است که می تواند نوآورانه و جسورانه ،افق روشنی از

 - 1استادیار پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی تهران .آدرس الکترونیکیhrfarahmand@ut.ac.ir :

 - 2برگرفته از مقدمۀ مندرج در متن الگوی پایه پیشرفت اسالمی – ایرانی
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اندیشه ،بینش و نگرش نو و انسجام بخش را در پیش روی جامعه و مردم و مسئوالن بگشاید و بر روالی متفاوت از
روندهای ناصحیحِ گذشته و جاری ،مبنای حرکت تحوّلگرای جامعه و عبور از وضعیت موجود قرار گیرد؟
این دریافت و نتیجهگیری به رغم محتوای غنیای که الگوی پایه داراست ،ناشی از نقیصهای اصلی در ساخت آن
است که به عدم وجود یک مدل مفهومی پیشینی برای انسجامبخشی و نوآوری تحوّلآفرین مربوط میشود .به عبارت
دیگر ،الگوی پایه ارائه شده نیازمند ترسیم یک هندسه یا ساخت کلی منسجم و جهتدار است که بتواند با تقویت
نقش و ارتباط و وابستگی سا ختارمند محتوا و اجزاء مختلف آن (مبانی ،آرمان ها ،رسالت ،افق و تدابیر) و عناصر
ارزشمند و دقیقی که در هر یک منظور شده است ،ذهنیت نو و تحوّلگرای روشنی را در منظر مخاطبان مختلف آن
بوجود آورد.
این هندسه یا ساخت باید بتواند بستر نوآورانهای برای حرکت و تحوّل کلی پیشِ روی جامعه برای یک بازۀ زمانی 50
ساله را بصورت مستدل و منلقی بوجود آورد بهگونهای که درستی و ارزشمندی آن را تا حدّ زیادی منلقاً دریافت
کرده و وجدان کنند و در نتیجه با دغدغهمندی ،مشتاق تحقّق آن شوند .همچنین این هندسه باید بتواند تصویری
کلی از چارچو های «زیست مللو آینده» را در مقایسه با الگوهای زیست موجود بشری تبیین و القاء کند و
زمینه سازی الزم برای دستیابی به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را فراهم سازد.
شرط الزم برای حصول چنین امری اینست که عناصر و مشخصه های الگوی پایه نه تنها باید ترسیم و ایجاد «زیست
مللو آینده» را پشتیبانی کنند بلکه بتوانند عناصر و عوامل آسیبزا و خسارتآفرین موجود در وضعیت کشور و
همچنین نقاط قوت و عناصر استحکام بخش و پیشران جامعه را در نسبت با عناصر پیشرفت و تحوّل صحیحِ مورد
نظر الگوی پایه و در مقایسه با الگوهای رایج جهانی معرفی و مشخص کنند؛ در اینصورت ،امکانپذیری ایجاد
بسترهای تغییر و تحوّل جامعه و قابلیت برونرفت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مللو

امری واقعی تلقی

خواهد شد که می تواند مورد پذیرش جامعه قرار گیرد .همچنین قابلیتی فراهم میشود که میتواند به مباحث
مختلفی که در سلوح متفاوت و ترازهای گوناگون نسبت به محتوا و اهداف الگوی پایه و در بارۀ پیشرفت اسالمی
ایرانی ملرح می شوند انسجام بخشیده و برای ارتقاء و پیاده سازی الگو از حداکثر توانمندی های علمی ،فکری ،تجربی
و مدیریتی مردم و مسئوالن استفاده شود.
( )3

در مقالهای که در هفتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ارائه شد

در مورد «الگوی مفهومی پیشرفت

فرهنگبنیان» به تفصیل توضیح داده شده است .هدف آن مقاله عمدتاً بر تعریف و ارائۀ یک نگرش و رویکرد متفاوت
به موضوع توسعه و پیشرفت و شناخت الگوی پایه و محتوای متناسب آن ،متمرکز بود .در آن مقاله با بهرهگیری از
دیدگاه های دو اندیشمند برجسته ایرانی ،عالمۀ فقید آیتاهلل محمد تقی جعفری و استاد مرحوم دکتر حسین
عظیمی ،و با تلفیقی منلقی از آن دیدگاه ها ،مدلی مفهومی برای الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی و بنمایههای
فرهنگساز در ارتباط با موضوع تمدّن سازی نوین اسالمی پیشنهاد شد .لیکن بدلیل لزوم توصیف الگوی مفهومی
پیشرفت ،امکان پرداختن مشروح به موضوع بنمایههای فرهنگ ساز و نسبت الگوی پایه با آن ها میسور نبود .در مقالۀ
حاضر و در ادامۀ آن مباحث ،تالش شده است در مورد موضوع شناخت و تبیین بنمایههای فرهنگ ساز پیشرفت
اسالمی ایرانی و جایگاه آنها در هویت بخشی به عناصر الگوی پایه و نواقصی که از این منظر در ساختار الگوی پایۀ
منتشرشده بنظر میرسد ،توضیح و توصیف مقتضی ارائه شود.

 - 3فرهمند ،حمیدرضا « ،1397 ،الگوی مفهومی پیشرفت فرهنگبنیان و نسبت آن با الگوی پایه»  ،مجموعۀ مقاالت هفتمین کنفرانس الگوی پیشرفت
اسالمی ایرانی .ص
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در آغاز و به ضرورت الزم است الگوی مفهومی پیشرفت فرهنگبنیان همراه با مفروضاتش بصورتی خالصه ارائه شود
تا زمینۀ طرح موضوعات فوق فراهم شود.
 )2الگوی مفهومی پیشرفت فرهنگ بنیان
یکی از اهداف مهم و جدّی ملرح شده در بارۀ موضوع توسعه و پیشرفت اسالمی ایرانی ،پیوندخوردن آن با
موضوع ایجاد یک تمدّن نوین اسالمی است( .)4این ارتباط سواالتی از قبیل سواالت ذیل را به ذهن مخاطب متبادر
میسازد:
چرا در تجربۀ تاریخی کشورهایی که در عصر حاضر در مسیر توسعه گام برداشتهاند یا گام برمیدارند ،چنین
هدفگذاری ملرح نیست؟

-

 آیا بیان این ارتباط یک تمایل و خواست است یا بیانگر وجود یک قابلیت حقّیقی و یک الزام منلقی؟
 آیا وجود عناصر ،شروط و ویژگیهای خاصی میتواند موجد منلقی چنین ارتباط و الزامی شود؟ در اینصورت
این عناصر ،شروط و ویژگیها چه هستند یا چه میتوانند باشند؟
 کشور و جامعۀ ما تا چه میزان واجد چنین عناصر ،شروط و ویژگیهایی است یا میتواند باشد؟
 دستیابی و تحقّق آن شروط و ویژگیها چگونه میتواند امکانپذیر شده و در عمل محقّق گردد؟
در پاسخ به سواالت فوق و سواالتی از این قبیل باید به بنیادیترین عنصری که موضوع ایجاد تمدّن نوین اسالمی را
در امتداد پیشرفت اسالمی ایرانی مفهومی عقالنی ،منلقی ،امکانپذیر و بلکه الزامی مینماید ،رجوع کرد .این عنصر،
پیدایش و ظهور انقال

اسالمی و پیروزی آن در ایران و برپایی نظام جمهوری اسالمی برخاسته از آن در کشور ما

است.
خواست تاریخی ملّ ت ایران در رهایی از زندگی تلخِ مشقتبار و ستمآلود حاکمیت استبداد و استعمار و ایجاد حکومت
مللو

مردمی و اسالمی ،با شکلگیری انقال

اسالمی و در مقلعی از تاریخ به بار نشست و در فریاد پرشور

«استقالل آزادی ،جمهوری اسالمی» و « نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمیِ» مردمان و اندیشۀ عالمان و
اندیشمندان این مرز و بوم ،فرصت یافت تا با شناخت از تجربه های شرقی و غربیِ «زیستن» در جهان معاصر،
دستیابی به « زیستنی جدید» را بر مبنای اسالم و آرمانهای انقال

و با بهرهگیری از میراث و ذخائر و سرمایههای

ارزشمند فرهنگی و زیستبوم تمدّنی خویش تعریف نموده و در تحقّق آنها تالش کند .پیروزی انقال اسالمی در
ایران و رای قاطع «آری» مردم به برپایی نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر آن ،و همهپرسی ع مومی تصویب قانون
اساسی و تجار

دوران عمر پر فراز و نشیب نظام جمهوری اسالمی ،بسترهای شکلگیری تغییر و تحوّلی بنیادین

برای توسعه و پیشرفت کشور را پایهریزی و فراهم کرده است .اما این تحوّل که با انقال اسالمی در ایران آغاز شده
میخواهد آیندهای مللو را ،بصورتی هدفمند و نظاممند ،رقم زند و
است و امروز تحت عنوان توسعه/پیشرفت،
به ایجاد تمدّن نوین اسالمی میاندیشد ،چیست و چگونه به انجام خواهد رسید؟

« - 4ما اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدّن سازی نوین اسالمی بگیریم  -باالخره یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی
وجود دارد؛ اینجور بگوئیم که هدف ملت ایران و هدف انقال اسالمی ،ایجاد یک تمدّن نوین اسالمی است( ».بیانات رهبر معظم انقال اسالمی -
 « - )1391/09/23طراحی الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت در واقع ارائۀ محصول انقال
عرصهها بر مبنای تفکر و اندیشۀ اسالم است( .بیانات رهبر معظم انقال

اسالمی  « - )1391/12/14 -آرمان جمهوری اسالمی ایران" ،ایجاد تمدّن

اسالمی " و جامعهای پیشرفته از لحاظ مادی و معنوی است (».بیانات رهبر معظم انقال
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اسالمی و طراحی یک تمدّن جدید و پیشرفته در همۀ
اسالمی )1392/06/14 -
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مرحوم دکتر عظیمی معتقد است توسعه [یا پیشرفت] تحوّل و تبدیل یک تمدّن به تمدّن دیگر است که بسیار فراتر
از بحث رشد اقتصادی ،ساختن چند راه ،نیروگاه ،دانشگاه و مقوالتی از این قبیل است (عظیمی ،1391 ،ص .)115
توسعه ،فرآیندی است که یک تمدّن را به یک تمدّن دیگر تبدیل میکند (عظیمی ،1391 ،ص  .)95هر جامعۀ
بشری در هر دوران ،تمدّن خودش را حول و حوش یک اندیشۀ محوری و بصیرت اساسی شکل میدهد (عظیمی،
 ،1391ص .)95تمدّن مجموعۀ دستاوردهای مادی و معنوی است که انسان ها در جهت شکوفاسازی یک اندیشۀ
اساسی و در مسیر ساماندهی زندگی ایجاد میکنند (عظیمی ،1391 ،ص  .)96آن چه در بحث توسعه [یا پیشرفت]
اساسی است آن است که اندیشۀ بنیادین باید به شکوفایی یک تمدّن جدید بینجامد و در جریان شکوفایی تمدّن
جدید ،دیدگاه ها و نهادهای متناسب آن ایجاد شود( ،عظیمی ،1391،ص.)115
اما برای ایجاد نهادهای جدید الزم است که اندیشه و بصیرت اصلی به اندیشههای تفصیلی تبدیل شود و سپس
اندیشههای تفصیلی به ایجاد نهادها منجر شوند تا توسعه تحقّق یابد ،و گرنه دچار نقص میشود .بنابراین بلور
خالصه ،توسعه در گرو تحقّق سه اقدام است که معموالً به صورت همزمان و نه با اولویتهای زمانی [دقت شود] ،در
یک جامعه صورت میگیرند یا باید صورت بگیرند:
الف  -درک و فهم و هضم اندیشه یا اندیشههای اصلی(محوری) سازندۀ دنیای جدید،
 تفصیلیکردن این اندیشهها،ج  -ایجاد نهادهای متناسب به منظور تحقّق این اندیشه های تفصیلی در عمل.
این سه اقدام ،اساس فرایند حرکت توسعهای است .اندیشه های تفصیلیِ مرتبط و نهادها ،تضمینکننده ،تحکیمکننده
و شکوفاکنندۀ اندیشۀ اصلی هستند (عظیمی ،1391 ،ص .)243در حقّیقت در بلن معنی توسعه ،مرگ یک نظم و
نظام ،و تولّ د یک نظم و نظام تازه نهفته است (عظیمی ،1391 ،ص .)47فرایند توسعه اساساً فرایند تقابل و تعارض
نهادها و نظامهای تمدّن قدیم در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با اندیشه و بصیرت تمدّن جدید
است .اگر این فرایند درست پیش رود به تدریج نهادها متناسب می شوند .به دنبال تناسب نهادها ،عملکرد اقتصادی
هم باال میرود و خود را به سلح ظرفیت اندیشۀ جدید میرساند و اگر به هر علتی این تعارض در مسیر حفظ تمدّن
قدیم توفیق پیدا کند جامعه الزاماً در فرایند اضمحالل قرار میگیرد (عظیمی ،1391 ،ص.)116
بنابراین شناخت تمدّن و فرهنگ و نسبت میان آن دو و چگونگی ارتباط منلقی و اثربخشی آنها بر یکدیگر موضوعی
محوری و اساسی برای شناخت عمیق فرایند توسعه (پیشرفت) و ترسیم بستر و افق پیشروی حرکت جامعه خواهد
بود .تمدّنها بیانکنندۀ فعالیت عوامل اصیل حیات فردى و اجتماعى میباشند به همین جهت تعمیمیافتن مساوى
یک تمدّن در جوامع مختلف [بهرغم دارابودن فرهنگهای مختلف] ،قانونى طبیعى است؛ فرهنگها بیانکنندۀ
معلومات و خواستهها و آرمانهاى اختصاصى یک جامعه و به بیان دیگر شیوۀ انتخا

شده براى کیفیّت زندگى

هستند که با گذشت زمان و مساعدت عوامل محیط طبیعى و پدیدههاى روانى و رویدادهاى نافذ در حیات یک
جامعه بوجود مىآیند .در نتیجه ،انتقال فرهنگها از جامعهاى به جامعۀ دیگر قانونى طبیعى نبوده و احتیاج به قدرت
جامعۀ منتقلکننده دارد و یا ناتوانى و بیرنگى فرهنگ یک جامعه موجب مىشود که سیلرۀ فرهنگ بیگانه را
بپذیرد (جعفری ،محمدتقی .)1360،در صورتی که فرهنگ یک جامعه مستند به عوامل اصیل حیات انسانى بوده و
عنصر پویاى حیات در دو قلمرو انسان و جهان در متن آن فرهنگ فعالیت داشته باشد ،آن فرهنگ را مىتوان
فرهنگ تمدّنزا نامید ( جعفری ،محمدتقی ،1360،ج ،5ص.)62
میتوان فرهنگ را متشکل از دو بخش هسته و پیرامونی در نظر گرفت :هستۀ فرهنگ از عناصر پایه یا بنمایههای
فرهنگ ساز تشکیل شده است .همین بنمایهها هستند که در تعامل با فلرت انسان و نیازها و خواستهای زیستی،
4
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معرفتی و معنوی وی ،نگاه و رویکرد انسان به چیستی خود و جهان و چگونگی زیستن وی را در حیات فردی و
جمعی شکل داده و باورمند می سازند (می توان این باورمندی را به ایمان در معنای عام آن تعبیر کرد)" .بنمایههای
فرهنگساز" ،ایجادکنندۀ همان بینش و بصیرت اساسیای هستند که تمدّن بر محور آن شکل میگیرد .تفاوت اصلی
تمدّنها ناشی از تفاوت بنمایههای پذیرفته شده در آنهاست.
بخش پیرامونی فرهنگ شامل نتایج و دستاوردها و محصوالتی هستند که برگرفته از هستۀ فرهنگ و در ارتباط با آن
و بر اساس عناصر و شرایط محیلی و تاریخی و قابلیت ها و نیازهای هر جامعه در بستر زمان و امتداد تاریخ آن ،تولید
و تکثیر میشوند .تفکّرات ،بینشها ،نگرشها ،ارزش ها ،معارف ،اخالق  -که در ترکیب با یکدیگر اندیشههای تفصیلی
را بوجود میآورند  -به همرا ه آدا

و رسوم ،رفتارها ،نمادها ،مصنوعات ،آثار و محصوالت فرهنگی عناصر بخش

پیرامونی فرهنگ را تشکیل میدهند که در الیه های مختلفی پیرامون هستۀ فرهنگ قرار میگیرند .بنابراین تولید
فرهنگ در این تراز را می توان به سان یک سامانه  5در نظر گرفت که از داده ،ستانده ،فرایند و بازخورد تشکیل می -
شود .فلرت و نیازها و خواست های زیستی ،معرفتی و معنوی فردی و جمعی انسان در حکم ورودی  6یا داده سامانه و
عناصر پیرامونی فرهنگ در حکم خروجی  7یا ستانده آن هستند .انجام فرایند و ایجاد ستانده با اثرگذاری "بنمایه
های فرهنگساز" بر روی دادهها صورت میگیرد.
زمان بروز و ظهور یک تمدّن با زمان آغاز آن را باید از یکدیگر متمایز دانست .آغاز یک تمدّن زمانی است که اندیشه
و بصیرت اصلی شروع به شکلگیری میکند .می توان نتیجه گرفت که هر تمدّن باید دارای یک هستۀ فرهنگ و بن -
مایههای فرهنگساز باشد و در این تراز ،امکان جداسازی میان تمدّن و فرهنگ امکانناپذیر است .لذا علّت بنای یک
تمدّن وجود ظرفیتهایی الزم تمدّن سازی در بنمایههای فرهنگ ساز آن است که علّت بقای آن را نیز تشکیل می -
دهند .همچنین می توان پدیدۀ وجود همزمان فرهنگ های مختلف و نه متضاد در حوزۀ عمل و اثر یک تمدّن را به
دلیل تفاوت موجود میان عناصر پیرامونی آنها (به لحاظ کیفیت و کمیت یا عمق و گسترۀ آنها) به رغم وجود یکسانی
در هستۀ فرهنگ آنها تفسیر کرد.
الگوی مفهومی پیشرفت فرهنگبنیان با تبیین نقش محوری و جایگاه تعیینکنندۀ بنمایههای فرهنگساز در
پیشرفت فرهنگ و ارتباط و اثرگذاری آنها بر حوزههای زیست جامعه ( اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
دفاعی) ،امکانپذیری پیشرفت صحیح جامعه را منوط به ابتناء نظامات و نهادهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی جامعه بر بنمایههای فرهنگ ساز و اندیشه های تفصیلی منبعث از آنها تعریف میکند ،شکل( ،1فرهمند.ح ر.
 - 1396ص).

5 - system
6 - input
7 - output
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شکل  - 1مدل مفهومی پیشرفت فرهنگبنیان

فرهنگبنیان بودن پیشرفت به معنای آن است که اساس اندیشه و اخالق و عمل فرد و اجتماع و نهادها و ساختارها و
نظامات و تولیدات و نمادها باید منبعث از مجموعِ بنمایههای فرهنگ ساز باشند .به عبارت دیگر فرهنگ در معنای
کالن و مبنایی خود  -که بیانگر اندیشه و بصیرت اصلی در خصوص چگونگی زیست انسان و جامعه است (و نه در
جایگاه یک بخشِ اجتماع)  -باید زیرساخت کلیه نظامات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه را تشکیل
دهد .مسیر تحقّق این هدف از یک سو در گرو تولید اندیشه های تفصیلی منبعث از بنمایه ها و از سوی دیگر منوط
به ایجاد ساختارها و نهادهای مورد نیاز برای پیاده سازی آن اندیشهها و در سازگاری با مجموع بنمایهها است.
ایجاد این همب ستگی و یکپارچگی هدفمند بوسیله نظریه(های) پیشرفت اسالمی ایرانی – که در جریان حرکت و
تجربه اجتماعی و شناخت دستاوردها و موفقیتها و شکست ها بتدریج در بستر زمان شکل گرفته و انسجام مییابند
 -و طراحی و ایجاد نهادهای منبعث از آنها برای "زیست مللو

انسانی اسالمی" محقّق خواهد شد .الگوی پایه به

مثابه راهنما ،جهت بخش و هدایتگر ،نقش مهمی در بسترسازی برای شکلگیری نظریه های مورد نیاز این تحوّل
بزرگ ایفا خواهد نمود .در نتیجه رویکرد و محتوای الگوی پایه باید با الگوی مفهومی پیشرفتِ فرهنگبنیان همساز
باشد و عناصر و ملزومات آن را بصورت منسجم و مستدل و منلقی تبیین نماید (فرهمند.ح ر.)1396 .
 )3بنمایههای فرهنگساز پیشرفت
اگر رشد و عظمت روحى انسان ها براى به وجود آوردن « حیات معقول» در یک تمدّن بعنوان هدف ملرح نگردد ،آن
تمدّن اگر چه داراى هر گونه نمودهاى عینى جالب هم بوده باشد ،از اصالت انسانى برخوردار نیست .بعبارت دیگر
تمدّنى که بر مبناى انسانمحورى پىریزى نگردد ،انسان را فداى وسائلى خواهد کرد که با دست خودش آنها را
ساخته و پرداخته و در دریائى از رؤیاى بىاساس در باره چشمگیر بودن آن وسائل فرو رفته است (عالمه جعفری،
محمد تقی ،ج  ،5صفحۀ .)248به عبارت دیگر ،نمودهاى عینى پیشرفت در ارتباط انسان با طبیعت و بازشدن ابعاد
انسانى در فضاى طبیعت محض ،غیر از تمدّن انسانمحورى است ،لذا جوامع بشرى اگر هم در بوجودآوردن تمدّنها
تحت تأثیر یکدیگر قرار مىگیرند ،ولى در تمدّن انسانمحورى یا در بعد انسانى تمدّن ،ارتباط و تأثر تمدّنها از
یکدیگر صحیح نیست ،زیرا هیچ تمدّنى نمىتواند به جامعهاى دیگر دستور به انسانمحورى را صادر نماید .انسان -
محورى نیز بدون تعقل و آزادى و هدفگیرى براى به وجودآوردن « حیات معقول» امکان پذیر نیست (عالمه جعفری،
محمد تقی ،ج  ،5صفحۀ.)249
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گرچه بعد انسانمحورى تمدّنها قابل تقلید و التقاط نیست ولی آنچه که قابل پذیرش و جنبۀ سازندگى دارد،
اندوختن تجربه ها و بدست آوردن اصول و قوانین مثبت است که در بوجود آوردن تمدّن ها نقش اساسى دارند .بعنوان
مثال رفتار عادالنه و بهرهور بودن مردم جامعه از آزادى معقول ،اصلى اس ت که در به وجود آوردن تمدّن انسان -
محورى ،یا در بعد انسانمحورى تمدّنها اثر بنیادین دارد ،و بر عکس ظلم و اجبار در شئون حیات ،اساسىترین مانع
تمدّن مزبور است .همچنین اندوختن تجاربى در جریان قانون علّیت و مسائل اقتصادى و پدیدۀ خودخواهى ،از
ملالعه تمدّنها براى بهره بردارى در تمدّنى که بناگذارى مى شود ،ضرورت قاطعانه دارد ،ولى نه به معناى تقلیدى و
منعکس ساختن جاهالنه ،بلکه بمعناى درک و دریافت واقعیت و به دستآوردن حقّیقتى که مبناى تمدّنهاى انسان -
محورى است (عالمه جعفری ،محمد تقی ،ج  ،5صفحۀ.)250
اثرگذاری تجار و دستاوردهای دیگر تمدّنها و فرهنگها بر تمدّن جدید عمدتاً در بخش پیرامونی فرهنگ رخ می -
دهد؛ هرچند شناخت بنمایهها در تمدّن جدید (چه به لحاظ عمق و گستره و چه به لحاظ چگونگی تفسیر) میتواند
متاثر از دیگر تمدنها و فرهنگ ها و تجار آنها شود .شناسایی و شناخت درست و کامل "بنمایههای فرهنگساز" و
خوانش صحیح آنها هم برای ارزیابی قابلیت تمدّن سازی فرهنگ و هم برای شناخت چگونگی ایجاد تمدّن ،اهمیت
اساسی و اجتنا ناپذیر دارد.
با توجه به نقش بنمایههای فرهنگساز ،الزم است این عناصر از ویژگیهایی بر خوردار باشند :اول ،همسازی این
عناصر با ماهیت وجودی انسان و جهان و عدم مغایرت با آن ها است .دوم ،بسیط بودن این عناصر است .سوم ،مستقل -
بودن این عناصر از یکدیگر است .چهارم ،عدم وجود تضاد میان این عناصر با یکدیگر است .پنجم ،مستقل از زمان و
مکان بودن این عناصر و ششم دارابودن قابلیت پروردن عناصر بخش پیرامونی فرهنگ است .هر بنمایه ضمن
استقالل موضوعی از سایر بنمایهها ،از محتوای دیگر بنمایهها متاثر میشود که این امر نوعی هماهنگی و پیوستگی
میان بنمایهها را بوجود میآورد .بنمایه ها بصورت مجموع و ترکیبی و نه مجزا و از همگسیخته ،بر عناصر پیرامونی
فرهنگ و بخش های مختلف اجتماع و همچنین تولید اندیشه های تفصیلی و ایجاد نهادها ،ساختارها و رفتارها اثر
میگذارند؛ هر چند نسبت آنها و میزان اثرگذاری شان در حوزه ها و موضوعات مختلف متفاوت است .از این رو
شناسایی صحیح بنمایههای فرهنگ ساز از ضروریات اساسی بوده و از اهمیت
باالیی برخوردار است.
عناصر هستۀ فرهنگ برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را میتوان ملابق مدل
شکل  2در نظر گرفت .عالوه بر توحید و عقالنیّت ،دیگر بنمایههای فرهنگ در
اسالم را در هشت باور میتوان متجلّ ی دانست که عبارتند از :انسانباوری ،وحی -
باوری ،صدقباوری ،علمباوری ،حقّباوری ،عدل باوری ،سلم باوری و عهدباوری.
شکل - 2هسته فرهنگ و بنمایه های آن

توحید و عقالنیّت ،عناصر زیرساختی و بنیادین هستۀ فرهنگ در اسالم به شمار میروند که می توان آنها را «بنمایه -
های بنیادین» نام نهاد .مهمترین وجه تمایز تمدّنی اسالم با دیگر تمدّن ها در اعتقاد به توحید و وحی ظهور مییابد.
توحید و وحی از چنان ماهیت و مرتبتی برخوردارند که بر تعریف و ماهیت شناختی دیگر بنمایهها اثر عمیق دارند و
اصلی ترین وجه ممیّز و تفاوت تمدّنی را ایجاد میکنند .جعل واژۀ " تمدّن مادی" یا "فرهنگ مادی" در برابر "تمدن
یا فرهنگ الهی" برای تفکیک و تمایز در نسبت با اعتقاد به وجود این دو عنصر است.
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جوامع انسانی به لحاظ فلرت مشترک انسانها ،عمدتاً دارای اشتراک در این عناصرِ پایه هستند و بجز بنمایههایی
مانند توحید و وحی ،که نقش بنیادین در نگاه به خلقت و هستی دارند ،سایر بنمایه ها به ندرت ممکن است مورد
اختالف باشند .لذا تفاوت در بنیان های فرهنگی جوامع مختلف میتواند در وهلۀ اول به میزان جامعنگری نسبت به
بنمایهها ارتباط یابد و در وهلۀ دوم به نحوۀ تعریف و تفسیر آنان از بنمایهها مربوط شود .پذیرش عنصر یا عناصر
دیگر و عدم پذیرش عنصر یا عنصرهایی از بنمایههای فرهنگ ساز نیز عاملی اساسی برای ایجاد تفاوت است .این
موضوع که آیا تمام بنمایههای فرهنگ ساز احصاء شده باشند یا نه و اینکه شناسایی آنها از درستی برخوردار باشد
(جامع و مانع بودن) ،موضوع دیگری است که در گفتاری مستقل باید به آن پرداخته شود( .)8
گرچه انسان موضوعیت بنمایههای فرهنگساز را به لحاظ فلری و شخصی ادراک و وجدان میکند ،اما آنچه در این
تراز ملرح است بحث باورهایی است که نقش فرهنگسازی دارند .زیرا اوالً نه تنها عمل فردی انسان که عمل
اجتماعی انسانها و جامعه را شکل میدهند .ثانیاً ،بر خالف رویکرد فردی که در آن برخی از این موارد میتوانند به
سادگی مورد غفلت و بی توجهی فرد واقع گردیده یا حذف شده و از حیلۀ اثرگذاری خارج شوند یا در حالت عکس،
بتوانند مجدد ًا مورد توجه و عمل قرار گیرند ،در حوزۀ جامعه و حیات اجتماعی این امور به سادگی رخ نمیدهند.
تحقّق چنین پدیدههایی نیازمند شکلگیری نوعی وحدت اجتماعی مبتنی بر لزوم بی توجهی و اعتبارزدایی یا حذف
یا ارزشگذاری نسبت به موضوع است که فرآیندهای ی بسیار پیچیده تر از وضعیت فردی داشته و قابل قیاس با آنها
نیست.
ارتباط بنمایههای فرهنگ ساز پیشنهادی ،که برای الگوی پایۀ پیشرفت اسالمی ایرانی احصاء شد ،را می توان بصورت
زیر مشخص ساخت( :)9
 « عقل» ،راهِ شناختِ حیات ،شناختِ «انسان /خود» ،شناختِ هستی ،شناختِ «توحید» و شناختِ «وحی» رادر درون فرد میگشاید« ،وحی» ،حقّیقتِ «توحید» را و «انسان» را و هستی را و زندگی را معنا میکند و تجلّی
«توحید» را در عرصۀ زندگی انسان و در حوزۀ اندیشه ،اخالق و عملِ فردی و جمعی به تصویر میکشاند و آن را
در محضر « عقل» مینشاند تا با کمک « علم» ،به تشخیص و تبیین آن بپردازد و راه تامین کامل همۀ نیازهای
مادی و معنوی تکامل مستمر انسان و جامعه را ،که با احصاء و تعیین «حقّ» فردی و جمعی و برپاییِ«عدالت»
برای احقّاق همۀ آنها میسّر است ،معیّن سازد .این مسیر ِهماهنگ و همسو با خلقت ،بر پایههای « صدق» و
«سلم» استوار و پابرجا میشود که پیمودن آن در گرو « عهد» و با پایبندی به نگسستن آن ،امکانپذیر است.
نه تنها احصاء بنمایهها و جدایی ناپذیری آنها اهمیت دارد بلکه نوع نگرش به بنمایهها و همچنین تعریف و تبیینی
که از آنها ارائه شود ،بهدلیل نقش اساسی و بنیادینی که در شکلگیری هندسۀ تفکّر و فرهنگ اسالمی نشئتگرفته
از آنها ایفا میکنند ،بسیار مهم است.
تعریفی توصیفگونه و خالصه از بنمایههای فرهنگساز پیشرفت اسالمی ایرانی میتواند به شرح ذیل در نظر گرفته
شود:

 - 8تاکید نگارنده در این مقاله ،ضمن اعتقاد به انحصار این شناسایی و صحّت انتخا

در بنمایهها ،عمدتاً بر ارائۀ توضیح در خصوص الگوی مفهومی

مورد نیاز و نوع رویکرد منبعث از آن برای الگوی پایه (و عناصر و مفاهیم آن) متمرکز است و نه ارائه تعاریف جامع و مانعی که باید به مدد
صاحبنظران به انجام رسد.
 - 9وقتی از فرهنگ سازی و تمدّن سازی اسالم سخن گفته می شود بنمایههای فرهنگ ساز در ارتباط و التزام با محتوای قرآن و سنّت و عترت محمدیص
 ،وسع تِ معنی و توصیف خود را خواهند یافت.

8

هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانیپیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاهو الزامات تح

قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

 عقلباوری
عقل پیامبر درونی انسان است .پیامبران از سوی خداوند برای توجه و هدایت انسان به توحید و سعادت انسان و
اجتماع بر مبنای اندیشه و تفکّر و علم و اخالق و قیام به قسط مبعوث شدند .عقل نیز هدایتگر انسان به سوی
شناخت خود و جهان هستی و عبودیت خداوند و رهیافت انسان به سوی سعادت و جلب بهشتها است  .10عقل،
ابزاری صرف برای رسیدن به هدف و نشاندادن راههای رسیدن به آن نیست بلکه هم در شناخت هستی و خالق و
پروردگار آن و هم در شناخت هدایت الهی و وحی ،نقش اساسی و بنیادین دارد .نقشِ عقل در شناختِ اهداف ،برای
مالزمت و تلابق آنها با خلقت و تکوین و التزام به توحید و بندگی خداوند ،و برای پیروی از وحی در شناخت راههای
رسیدن به اهداف و چگونگی پیمودن آنها  -که نظام تشریع است – اصل ی بنیادین و حذفناشدنی است .گرچه عقل
حوزه عملکردی ابزاری را هم در بر می گیرد اما میان عقل در تعریف اسالم با تعریف عقل ابزاری تفاوت بسیار است .11
عقالنیّت و خردورزی ،اصالت دادن به عقل و التزام به بکارگیری عام آن در عرصههای شناخت موضوع و ساماندهی
به تمامی اقداماتی است که چه فرد و چه جامعه برای حیات معقول و سعادت دنیوی و اخروی خود به آن نیازمندند.
این امر مستلزم جاریبودن مستمر خردورزی در رگ و پی تمامی فعالیتها و فرآیندهای تفکّر و عمل فرد و جامعه
در سلوح و کارکردهای مختلف زندگی است.
 توحیدباوری
توحید اصل اساسی اسالم و ادیان الهی و ریشه و اصل همه عقاید و مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات است .آفریننده
[و پروردگار] جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خداوند [یکتای عادل] است که از همه حقّایق مللع
است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز .تنها معبودِ انسان و بلکه کل جهان ،خداست که همه انسانها باید
براى او (یعنى براى رضاى او) عمل کنند و هیچ چیز و هیچ کس جز او را نپرستند .محتواى این اصل بر همه شئون
جامعه سایه مىافکند .شخصپرستیها و شخصیتپرستیها ،نفعپرستیها و لذّتپرستیها و هر نوع پرستش محکوم
مى شود و فقط انسانها دعوت مى شوند به پرستش خدا .در آن صورت همه روابط بین انسان ها ،چه اقتصادى و یا غیر
اقتصادى در داخل چنین جامعهاى و در رابله این جامعه با دیگران تغییر مىکند و ضوابط عوض مىشود ،همه
امتیازات لغو مى شود .فقط تقوا و پاکى مالک برترى است .زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است .ضوابط و
معیارهاى متعالى الهى و انسانى ،مبناى پیمان ها و یا قلع روابط است .اصل توحید مىآموزد که انسان تنها در برابر
ذات اقدس حقّ باید تسلیم باشد و از هیچ انسانى نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنا بر
این ،هیچ انسانى هم حقّ ندارد انسان هاى دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند .از این اصل اعتقادى ،اصل
آزادى بشر آموخته میشود که هیچ فردى حقّ ندارد انسانى و یا ج امعه و ملتى را از آزادى محروم کند ،براى او قانون
وضع کند و رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواستهها و امیال خود

 - 10از امام صادق(ع) سؤال شد که عقل چیست؟ امام فرمود « :مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحمَنُ و اکتُسِبَ بِهِ الجَنانُ؛ عقل آن است که با آن خدای ر حمان عبادت
شود و بهشت به دست آید ».راوی از امام سؤال کرد :پس آنچه در معاویه بود ،چه بود؟ امام فرمود « :تِلک النَّکراءُ ،تِلک الشَّیلَنَهُ وَ هِی شَبیهَهٌ بِال عَقْلِ وَ
لَیسَت بِال عَقل .».کافی ،ج ، 1کتا عقل و جهل ،ج ، 3ص11
 - 11در حدیثی که از امام صادق ع نقل شد  ،سوال کننده پس از شنیدن تعریف عقل ،برایش سوال پیش میآید که آنچه معاویه داشته چه بوده است و
از امام در این باره سوال میکند تا ابهام پیشآمده برایش مرتفع گردد .امام ع سوال وی را نادرست نمی خوانند بلکه در پاسخ ،آنچه معاویه داشته است
را نه عقل بلکه نکراء مینامند .تاملی در دالیل شکل گیری این سوال در ذهن شخص سوال کننده ،که از شاگردان امام بوده و میدانسته است میان
معاویه و عبودیّت خداوند و جلب بهشت قلعا مالزمت و همراهی ای متصوّر نیست ولی از فعل و عمل معاویه و نسبت آن با عقل سوال میکند ،بیانگر
این نکته است که آنچه عقل ابزاری به آن می پردازد به لحاظ موضوع در حیلۀ عملکرد عقل حقیقی قرار میگیرد اما ماهیت و جهتگیری و وسعت
پرداختن به آنها کامال متفاوت است.
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تنظیم نماید .بر اساس این اصل ،قانونگذارى براى بشر تنها در اختیار خداى تعالى است ،همچنان که قوانین هستى و
خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهى است که
توسط انبیاء به بشر ابالغ شده اس ت .انحلاط و سقوط بشر به علت سلب آزادى او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست
و بنا بر این بنا ،انسان باید علیه این بندها و زنجیرهاى اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت مىکنند قیام
کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگى تسلیم و بندۀ خدا باشند .از همین اصل توحید الهام گرفته میشود
که همه انسان ها در پیشگاه خداوند یکسانند .او خالق همه است و همه مخلوق و بندۀ او هستند[ ،بنابراین از آن]
اصل برابرى انسان ها و اینکه تنها امتیاز فردى نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکى از انحراف و خلاست،
منتج میشود .بنا بر این با هر چیزى که برابرى را در جامعه بر هم مىزند و امتیازات پوچ و بىمحتوا را در جامعه
حاکم مىسازد باید مبارزه کرد( .امام خمینی ،روح اهلل.)1357،
 انسانباوری
انسان موجودی است که شایستگی خلیفۀ خدا بودن در روی زمین را داراست .خلق شده است که راه بندگی خداوند
را ،که راه کمال او است بپیماید .انسان امانتدار و آبادکننده و موجودی اجتماعی است که زندگی او در جمع انسان -
های دیگر میسّر و معنادار است .انسانها همچون دانه های شانه با یکدیگر برابرند و حسب و نسب و رنگ و نژاد و
کشور و قوم دلیل برتری انسانی بر انسان دیگر نمی شود و همه از حقّوق مساوی در حیات برخوردارند .همۀ انسانها
دارای حقّوق خدادادی هستند که باید تامین گردد و نمی توان احدی را از آن محروم کرد .حقّ حیات و حقّ آزادیِ
اندیشیدن و اندیشه و آزادیِ از بندگی دیگران و حقّ آگاهی و رشد از جمله این حقّوق هستند .انسان باید از امنیّت
حیات برخوردار باشد تا بتواند آزادانه و آگاهانه مسیر زندگی را به سوی کمال بپیماید .انسانها دارای فلرت خداداد
هستند؛ بُعد فلری انسان که ناشی از نفخۀ الهی است منشأ کرامت ذاتی او و منشاء میل به خیر و نیکی ،حقّیقت -
جویی ،کمالطلبی ،زیباییطلبی ،عدالت خواهی ،فضیلت خواهی ،عشق و پرستش و خالقیت است .هر فردى از انسان
داراى استعدادها و نیروهاى مثبت و سازندهاى است که باید برای فهم جهان طبیعت و بهرهبردارى از آن و همچنین
برای اصالح زندگى خویش و دیگران بارور گرداند .هر انسانی"مىخواهمِ" شخصى دارد و مالک زندگى خود را در
اشباع آن «مىخواهم» میداند که بودن حیات را برایش لذّتبخش میسازد (جعفری ،محمدتقی،ج ،2ص ) .زندگی
دنیوی و اخروی انسان بهم پیوسته هستند و رسیدن به سعادت اخروی از گذر زندگی در دنیا بدست میآید.
 وحیباوری
برای هدایت انسان و رشد عقالنیّت و یافتن راه در ست زندگی و کمال ،خداوند بشر را با وحی خود مورد خلا قرار
داده است که از زبان رسوالن و پیامبران به آنان رسانده شود .قرآن ،کالم خداوندی است که توسط جبرئیل امین بر
ص

رسول خاتم ،حضرت محمدص ،نازل شده است و مجموعه آیات آن از زبان پیامبر

بصورت تدریجی بر مردمان

خوانده شده است .قرآنِ مکتو  ،بدون تحریف و اضافه و کسر در آیات الهی در اختیار انسانها قرار دارد .قرآن با
اتکاء بر عقل و علم و معرفت و مقابله با جهل و عصبیّت و اوهام ،دریچۀ حقّیقی شناخت انسان و اجتماع و حیات و
هستی و زندگی دنیا و آخرت و منزلت آنها و سنت های حاکم بر هستی را در پیش روی انسانها گشوده است .قرآن
مسیر هدایت برای انسان سازی و جامعه سازی توحیدی و قیام مستمر و پایدار انسان ها در برپایی قسط و حاکمیت
عدل را در هماهنگی با فلرت انسان و خلقت ،بصورت منظومهای منسجم و یکپارچه در عرصۀ اندیشه و اخالق و
عمل فرد و اجتماع ترسیم و تعلیم نموده است .وصول به هدایت اصیل قرآن و بهرهمندی از آن منوط به رعایت
یکپارچگی و انفکاک ناپذیری اجزای آن و پرهیز از ایمانِ بخشینگر به آن است .قرآن باید مبنای تفکر ،بینش و عمل
فرد و جامعه در تمامی عرصه های زندگی قرار گیرد.
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 صدقباوری
صدق و راستی در معنایی گسترده ،اساس و پایه هر فعل و عمل و اخالق و اندیشه فردی و اجتماعی انسان را در بر
می گیرد .صدق ،وصفى است که تمامى فضائل علم و عمل ( ایمان خالص و اخالق فاضله و عمل صالح) را در بر می -
گیرد ،ممکن نیست کسى داراى صدق باشد و عفت و شجاعت و حکمت و عدالت ،چهار ریشه اخالق فاضله را نداشته
باشد (طباطبایی ،محمد حسین ،ج، 1ص .12 )651اخالق جامعه نیز اینگونه بر پایۀ صدق ابتناء مییابد .صدق ،مبنای
قانونگذاری و ایجاد روابط فردی و اجتماعی انسان و تحکیمکنندۀ نظامات اجتماعی و برنامهریزیها است .صدق،
ارتباط انسان با خدا ،با خود ،با انسان ها و با موجودات را در مسیر حقّیقی آن قرار میدهد .صدق ،مبنای اولیه برای
حصول شناخت و کسب دانش است .صدق مانع هدررفت فراوان و خسارتبار انرژی های فکری و جسمی و ذهنی فرد
و جامعه در هماهنگسازی گفتارها و کردارهای دروغ است که چون باتالقی عمیق آنها را به درون میکشد و زندگی
را به کالفی سردرگم تبدیل میکند.
 علمباوری
هر انسانی در مسیر زندگیش ،چه در مرحله اعتقاد و چه در مرحله عمل ،هدفی جز رسیدن به واقع و متن خارج،
ندارد و میخواهد اعتقاد و عملی را برگزیند که ملابق واقع و حقّیقت باشد و این مسئله تنها با پیروی ازعلم و یقین
محقّق میشود (طباطبایی ،محمد حسین .)1397،نهى از پیروى از غیر علم معنى وسیعى دارد که مسائل اعتقادى و
گفتار و شـهادت و قضاوت و عمل را شامل مىشود  .هر گونه اعتقاد و عمل و گفتار فردی و جمعی و پیروی از آنها
تنها در صورتی صحیح و رواست که بر مبنای دانایی صورت بگیرد  .13یعنی انسان هیچ حرفى نزند مگر اینکه علم
داشته باشد که زدنش جائز است ،وهیچ عملى انجام ندهد مگر آنکه علم داشته باشد که انجام آن جائز است ،و هیچ
عقیدهاى را معتقد نشود مگر بعد از آنکه علم داشتهباشد که اعتقاد به آن جایز است (طباطبایی ،محمد حسین ،ج13
،ص .)131در مورد جامعه و بخش های مختلف آن نیز باید چنین باشد .علم حوزۀ مهمی از معرفت بشری است که
باید با گسترش و بکارگیری آن مسائل جامعه بشری راحل کرد .هر کسی می تواند علم پیدا کند ولی کار علمی روش
خاصی دارد و باید با روش آن به پیش رفت (عظیمی ،حسین .)1391 ،کار عالمانه در سلح جامعه و بخشهای
مختلف آن (شامل سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا) نیازمند روش خاص علمی است که وجود اجتماع علمی و
گفتمان علمی و التزام به نتایج آن ،این امکان را میسور میسازد .شناخت تجار بشری و نتایج و آثار آنها نیز یکی از
منابع علم محسو

می شود .شناخت هستی و طبیعت و رمز و رازها و قانونمندی های آن که از زمین تا آسمانها

امتداد می یابد یک ارزش و یک الزام است که از جایگاه و منزلت انسان در هستی و گسترۀ استعدادها و ظرفیتهای
حیات وی برای زندگی مللو  ،نشات میگیرد.

 - 12چون آدمى به غیر از اعتقاد و قول و عمل ،چیز دیگرى ندارد و وقتى بنا بگذارد که جز راست نگوید ،ناچار می شود این سه چیز را با هم ملابق
سازد ،یعنى نکند مگر آنچه را که میگوید و نگوید مگر آنچه را که معتقد است و گر نه دچار دروغ می شود .انسان ،مفلور بر قبول حق و خضوع
باطنى در برابر آن است ،بنابراین اگر اذعان به حق کرد و بنا گذاشت که جز راست نگوید ،دیگر اظهار مخالفت نمیکند؛ تنها ،چیزى را میگوید که
بدان معتقد است و تنها ،عملى را می کند که ملابق گفتارش است ،در این هنگام است که ایمان خالص و اخالق فاضله و عمل صالح ،همه با هم
برایش فراهم می شود(طباطبایی ،محمد حسین ،ج، 1ص)651
 - 13وَال تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِل مٌ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کانَ عَنهُ مَسئولًا﴿ اسراء آیه  - 36از آنچه به آن علم نداری ،پیروی مکن ،همانا
گوش و چشم و دل ،همه در بارۀ آن مورد سوال و بازخواست قرار میگیرند).
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 حقّباوری
جهان بر پایه حقّ بنا شده است و هر چه وجود یابد از حقّوقی خداداد برخوردار است که باید رعایت شود .شریعت نیز
در هماهنگی و همسازی با خلقت ،بر مبنای حقّ بنا شده است و با آن افتراقی ندارد .انسانها همه از حقّوق خداداد
یکسان برخوردارند و همه در برابر قانون مساویاند .تالش و کوشش انسان در رشد آگاهی ،دانایی و تواناییاش و
بکارگیری آنها ،مبنای تعلق حقّ جدید و تفاوت در بهرهمندی میشود .حقّ امری دو سویه است .هیچکس را بر
دیگرى حقّ ى نیست جز اینکه آن دیگرى را نیز بر او حقّ ى است .و حقّ ى از دیگرى بر عهده کسى نیست جز اینکه
براى آنکس نیز بر گردن آن دیگری حقّ ى است .اگر قرار بود حقّ یک طرفه باشد و به سود کسى جریان یابد و بر او
حقّ ى نباشد ،این امر مخصوص خداوند سبحان بود نه مخلوقاتش و حقّ خود بر بندگانش را طاعت خود قرار داده
است و در برابر آن پاداشی مضاعف .اگر چه هیچکس نمیتواند حقّ خداوند را آ نگونه که باید ادا کند ولی باید به
مقدار توان حقّوق الهی را رعایت کند  .14شناخت حقّ و خضوع در برابر حقّ یک ارزش و حقّیقت انسانی است که از
فلرت انسانی نشات میگیرد و اصل تخلف ناپذیر ایمانی است که از اعتقاد به توحید سرچشمه میگیرد و رعایت امر
تکوین و تشریع است که گستره آن انسان ،موجودات ،طبیعت و هستی را در بر میگیرد .در زندگی فردی و
اجتماعی ،هم باید حقّ را گرفت تا از بین نرود و هم باید حقّ را به ذیحقّ رساند تا پایمال نگردد.
 عدلباوری
گرچه اعتقاد به وجود حقّ و خضوع در برابر آن ارزش است ولی اعتقاد به اعمال حقّ و رساندن حقّ به ذی حقّ و
قرارگرفتن هر چیز و هرکس ،در هر حوزه و جایگاهی ،درجای بایسته و شایستۀ آن ،جلوهای است از عدالت و ارزشی
است واالتر .در ساحت تکوین ،حقّ و عدل را یگانگیای است که هرگز فرو نمیریزد ولی در ساحت تشریع نه همواره
هر حقّ ی به صاحبِ آن بپیوندد و نه هر ذیحقّی به حقّ خویشتن دست مییاب د .عدالت اجتماعی الزام به برپایی حقّ و
اجرای آن است .عدالت در قامت قانون ،اجرایی می شود و در معنای کالن خود در اجتماع به معنای اجرای قانون
است .برای برپایی عدالت هم باید نظام تشریعی و قانون عادالنه باشد و هم عادالنه به اجرا درآید .عدالت برپادارندۀ
مردمان و مایه دوری آنان از ستمها و گناهان و گردآورندۀ نیکی ها است .اقامه عدل و برپایی عدالت نیازمند حکومت
عادالنه است .عدالت معیار حقّ و باطل حکومتهاست  .نه تنها امام عادل که امامت عدل برای ادارۀ مللو جامعه الزم
است .مشروعیت حکومت و رهبران و حاکمان و مدیران در التزام نسبت به عدالت درعمل فردی و ایفای مسئولیت
است .شناخت عدالت و اجرای آن با کمک وحی و عقل و بهرهگیری از علم فراهم می شود .عدالت خواست انسانها و
آرمان بزرگ انسان و جامعه انسانی است .عدالت دغدغۀ همیشگی و تاریخی بشر و پیامبران و مصلحان بوده است.
آیندۀ ج هان و پایان حرکت عظیم تاریخی بشر به سوی برپایی حکومت جهانی عدل و حاکمیت عدالت پیش میرود.
عدالتورزی یک وظیفۀ الهی است  .عدالت نه تنها یک حسنۀ اخالقی است که بزرگتر از آن یک مسئولیت و وظیفۀ
اجتماعی است.
 عهدباوری
عهد عبارت از التزام به چیزى و عقد قلبى بر آن است و شامل تمامى وعدههاى انسان و قولهائى که به اشخاص می -
دهد (مثل اینکه بگوید :من این کار را میکنم ،و یا این کارى که مىکردم ترک مىکنم) و نیز هر عقد و معامله و
معاشرت و امثال آن مىشود (طباطبایی ،محمد حسین،ج ،1ص .)651ع هد باوری که در عمل اجتماعی وفای عهد
نامیده میشود دو نقش اساسی در زندگی فردی و جمعی انسان ایفا میکند :یکی بسترسازی برای ایجاد قانون (به
معنای عام آن) و دوم ضمانت اجرای قانون .عهد و وفای به آن هم عامل اصلی ایجاد قانون و هم عامل اصلی پایبندی
 - 14نهج البالغه  ،خلبۀ 216
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به قانون و قانونگرایی است .قانون ،بیانگر نوع حقّوق ،ذینفعان ،میزان و محدودۀ حقّ ،گسترۀ زمانی و موضوعی حقّ،
نحوۀ اعلای حقّ ،نحوۀ صیانت از حقّ ،نحوۀ مجازات در تجاوز به حقّ ،وظایف ذینفعان و مجریان و تصمیمگیران و
مراجع اجرای حقّ و مواردی از این قبیل را مشخص میسازد .حقّ ،امری دو سویه است و هر حقّی ،وظایف و تکالیفی
بر عهده فرد یا اجتماع قرار میدهد که پذیرش آن و پایبندی به آن در باور به وفای عهد تجلّی میکند .انسان و
جامعه چهار ارتباط ناگسستنی دارند  :ارتباط با خود ،ارتباط با خدا ،ارتباط با دیگران ،ارتباط با طبیعت و خلقت .هر
ارتباط بر مبنای حقّ یا حقّوقی بوجود میآید که بدلیل تالزم حقّ و تکلیف ،موجب ایجاد تکالیفی دوجانبه میشود و
قانونمندیای مربوط به خود را شکل می دهد .عهدباوری التزام درونی و ایمان قلبی انسان و جامعه به رعایت عهد
پس از پذیرش آن و رعایت تمامی لوازم و تبعا ت حاصل از آن و خودداری از تخلّف نسبت به آنها است.
 سلمباوری
ق و بر مبنای سلم و صلح ایجاد شده است و بر اساس سنّت های الهی اداره میشود .طبیعت،
جهان خلقت بر پایه ح ّ
زمین و آسمان ها ،در نظامی منظّ م قرار یافتهاند .در قاموس خلقت ،میان موجودات زنده جز در حد ضرورت آنهم
برای تامین بقا ،برخورد و درگیری و تزاحمی وجود ندارد .از کوچکترین موجودات تا بزرگترین ،از سادهترین تا
متکامل ترین چنین است .انسان به عنوان جزیی از خلقت خداوندی و اشرف مخلوقات ،چه در ارتباط با خود و چه در
ارتباط با دیگر انسانها و موجودات و چه در ارتباط با طبیعت و جهان باید اینگونه باشد .جامعۀ انسانی بر مبنای سلم
و همزیستی انسان ها و نه تعارض و تقابل آنها قابلیت وجود می یابد .بقای زندگی انسان و جامعه انسانی منوط به
رعایت سلم نسبت به طبیعت برای بهرهمندی پایدار از آن است .بنیاد زندگی در کوچکترین واحد تا بزرگترین واحد
آن نه بر جنگ و نزاع و دشمنی که بر پایۀ سلم و مهر و دوستی بنا یافته است .بنای خلقت بر حقّ نهاده شده است
لذا ،درگیری ،جنگ و نزاع در میان انسان ها در قاموس خلقت جز برای حقّ و پابرجایی آن روایی ندارد.
اما جامعهای می تواند به توسعه ،به معنای ایجاد و شکوفایی تمدّنی جدید بیندیشد و به آن دست یابد که فرهنگی
تمدّنزا داشته باشد؛ به عبارت دیگر الزم است مایههای پرورش عناصر اصلی تمدّنی را چه برای ایجاد و چه برای بقاء
تمدّن در فرهنگ خود دارا باشد .سوال اینست که آیا بنمایههای فرهنگساز تعریفشده از قابلیتهای الزم برای
ایجاد چنین فرهنگی برخوردارند؟ ارزیابی پاسخ را باید در قابلیت و توانایی بنمایههای فرهنگ ساز اسالم در ایجاد و
حفظ عناصر عمومی و مشترک تمدّن ی جستجو کرد.
تمدّن ها دارای عناصر تمدّنی عمومی و مشترکی هستند که بلور خالصه عبارت هستند از:
 اولین عنصر تمدّنی ،کشف و اجرای یک رشته مواد حقّوقى است که بر مبناى عدالت استوار است و مىتواند زندگى
اجتماعى انسانهاى جامعه را در شایستهترین شکل آن تنظیم و هماهنگ نماید .این عنصر ،آرمان اصیل حیات
انسانها و قابل تعمیم بر همه جوامع میباشد.
 دومین عنصر تمدّنی ،پیداکردن بهترین راهها براى مبارزه با عوامل مزاحم طبیعت و انسانهاى نیرومند و طغیانگر
است که مللو

همه جوامع انسانى است.

 سومین عنصر تمدّنی ،مدیریت سیاسى منلقى که بهترین تشکل افراد و گروههاى اجتماعى را بوجود آورده و از
قدرت شکوفا ساختن ابعاد مثبت و سازنده آنان بهرهبردارى نماید ،ایدهآل عالى همۀ جوامع میباشد.
 چهارمین عنصر تمدّنی ،کشف و بهکارانداختن وسایل تکنولوژىهاى متنوّع در راه مرتفعساختن احتیاجات زندگى و
بهرهبردارى بیشتر از مغزهاى انسانى و مواد طبیعى در راه فراهمکردن رفاه و آسایش حیات در مسیر «انسان
محورى» است که یکى از عالیترین عناصر تمدّن است و هیچ بشر آگاه از رسیدن به آن امتناع نمىورزد.
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 پنجمین عنصر تمدّنی عبارتست از تفسیر و توجیه منلقى کارهاى فکرى و عضالنى انسانها که نمودهایى از
انرژىهاى حیات مستهلکشدۀ آنان میباشد .این عنصر تمدّن اهمیتى مساوى اهمیت خود حیات دارد و تعمیم آن
براى همه جوامع ،مساوى عمومیّت خود حیات میباشد( .جعفری ،محمد تقی  ،ج ،5ص.)161
مالحظه می شود که در تمامی عناصر پنجگانه فوق ،بنمایههای فرهنگسازِ تعریفشده نقش محوری و بنیادی برای
تبیین و تحقّق آنها دارند و نمی توان هیچیک از آنها را کمرنگ یا حذف کرد .به عبارت دیگر ،بیاعتنایی نسبت به
درنظرگرفتن هر یک از بنمایهها یا حذف آنها موجب میگردد تا عنصر عمومی و مشترک تمدّن ی نتواند به وجه
صحیحِ مللو

و شایسته ،هویّت و موجودیّت یا بقا یابد و ایجاد تمدّن نوین اسالمی امکانپذیر نخواهد شد.

 )4نقش بنمایهها در تولید اندیشههای تفصیلی و نهادسازی
بنمایه ها مبنای تولید اندیشه های تفصیلی هستند که یکی از زیر مجموعه های بخش پیرامونی فرهنگ هستند.
بینشها ،نگرشها ،ارزش ها ،معارف و اخالق در ترکیب با یکدیگر ،اندیشه های تفصیلی را بوجود میآورند .پیادهسازی
اندیشه های تفصیلی از طریق نهادسازیهایی صورت میگیرد که بر مبنای آنها تشکیل شده و امور جامعه را باید
سامان بخشند.
برای مثال ،وقتی بنمایه های فوق به عنوان اجزاء اندیشه اصلی و محوری پذیرفته شده باشند در اینصورت باید دید
که این اندیشه مثالً در حوزۀ آموزش چگونه تفسیر و معنا مییابد؟ آیا بر اساس این اندیشه ،نظام آموزشی کشور می -
تواند نخبهپرور [به این معنی] باشد که مثالً به افرادی که پدرانشان پول بیشتر یا مقام باالتری دارند خدمات بهتری
بدهد و این مغایر با آن بنمایهها مثالً اصالت داشتن انسان و برابری انسانها و [برپایی عدالت] نباشد؟(عظیمی،
حسین .)1391 ،ملرح کردن سواالتی از این قبیل در حوزۀ آموزش و پاسخدهی به آنها و بررسی تلابق یا عدم
تلابق آنها با بنمایههای فرهنگساز و یافتن پاسخ صحیح به آنها به منزلۀ اقدام دوم ،یعنی تفصیلیشدن آن اندیشۀ
اصلی است .در مورد دیگر حوزه ها مانند سیاست ،فرهنگ و  ...نیز چنین رویکردی مورد نیاز و الزامی است تا اندیشه -
های تفصیلی تولید یا تایید شوند و فضای مشخص و قاعدهمند برای نهادسازی و اقدامات عملی ،که جریان زندگی
جامعه را شکل داده و مدیری ت خواهد کرد ،بوجود آید .بدیهی است بدلیل درهم تنیدگی حوزههای اقتصاد و فرهنگ
و سیاست و اجتماع و دفاع از هم و وجود اشتراکات و تعامالت فی مابین و اثرات متقایلی که در یکدیگر و حرکت
اجتماع دارند ،پاسخدهی به سواالت برای دستیابی به اندیشه های تفصیلی از پیچیدگیها و ظرائف خاص برخوردار
است؛ خصوصاً آنکه نتایج تجربه های فردی و اجتماعی نیز در شناخت درست و همه جانبه موضوعات و پاسخهای
صحیح و عمیق به آنها نقش اثربخشی ایفا میکنند .اقدام سوم در فرایند توسعه ،تعریف و ایجاد نهاد(هایی) است که
برای تحقّق عملی اندیشۀ تفصیلی مورد نیاز است ( هم این که چه نهادهایی الزم است و هم اینکه چگونه باید آنها
را ایجاد و اداره کرد)  .باید بررسی شود که چه نظام آموزشیای و چه مدرسهای باید به وجود آورد که نخبهپروری
اینچنین در آن راه نداشته باشد .برای مثال باید به این سوال جوا

داده شود که آ یا ایجاد مدرسۀ خصوصی با آن

اندیشۀ اصلی  -اصالت داشتن انسان ها و برابری آنها [و برپایی عدالت] – مغایر نیست؟ و اگر مدرسۀ خصوصی می -
تواند وجود داشته باشد ،در اینصورت چه ضوابلی باید بر آن حاکم باشد؟(عظیمی.)1391 ،
فرآیند توسعه هم نیازمند سرمایۀ انسانی و هم نیازمند سرمایۀ فیزیکی است .مسیرهای حرکت هم دوگونه است :در
یک مسیر روش اینست که با محوریت سرمایۀ انسانی جلو رویم ،آدم پرورش میدهیم و میگوییم آدم اقتصاد را می -
سازد(محور ،تحوّل فرهنگی است) .دیگری اینست که محوریّ ت کارهای فیزیکی را میپذیریم و فکر میکنیم این
کارهای فیزیکی آهسته آهسته انسانهای الزم را خواهن د ساخت (محور ،تحوّل فیزیکی است) (عظیمی ،1391 ،ص
 .) 245مشکل ما در کمبود سرمایه نیست ،در کمبود منابع نیست ،مشکل ما در مسائل جهانی (به شکل عمده)
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نیست ،ضمن اینکه در مسائل جهانی خیلی مسئله داریم ،مشکل اساسی و اولیۀ ما فکر و اندیشه و دانش و دانایی
ملّی ماست که در نهادسازی ما متجلّی می شود (عظیمی ،1391 ،ص .)273باید دقت شود که فهم و هضم اندیشۀ
اصلی(محوری) ،تفصیلیکردن این اندیشه ها و ایجاد نهادهای متناسب به منظور تحقّق این اندیشه های تفصیلی در
عمل ،معموالً به صورت همزمان و نه با اولویتهای زمانی ،در یک جامعه صورت میگیرند(عظیمی .)1391 ،برای
مثال ،تغییر نگرش و تغییر فرهنگ چگونه صورت میگیرد؟ آیا مثال باید همه کارها را رها کرد و به بحث و گفتگو
پرداخت تا فرهنگ درست شود؟ درست است که فرهنگ مقولهای غیر مادی است ولی فرهنگ را [صرفاً] از طریق
گفتار و ذهنیت عوض نمیکنند .برای مثال اگر شهرنشینی در جامعهای گسترش یابد ،فرهنگ تغییر میکند ،اگر
ارتباطات گسترش یابد ،اگر نظام آموزشی تغییر کند ،فرهنگ تغییر میکند .پس راه های تغییر فرهنگ تنها گفتگو
نیست .مسیرهای تغییر فرهنگ عمدتاً از مسیر ایجاد نهادها و سرمایهگذاری میگذرد .انجام اموری از قبیل سرمایه -
گذاری ،تولید ،گسترش نظام آموزشی ،ایجاد زیربناهای اقتصادی در کشورهایی مانند ایران نه تنها بر مقدار تولید اثر
می گذارد ،بلکه بیشتر در زمینۀ مبانی فرهنگی موثر میافتد( عظیمی ،حسین ،ص .)242
لذا عالوه بر شناخت « بنمایههای فرهنگساز» ،نحوۀ اثرگذاری آنها بر
عناصر پیرامونی فرهنگ و تولید اندیشههای تفصیلی و نهادسازی در بخش -

نهادسازی

های مختلف اجتماع دو مقولۀ اساسی و مهم دیگر هستند که الزم است با

اندیشههای تفصیلی

دقت مورد بررس ی و تحلیل قرار گیرند .اگر چه به لحاظ توصیفی ،نوعی
رابلۀ طولی میان این سه مقوله ملرح می شود ولی به لحاظ ماهیت
شناختی و عملکردی ،هر مقوله متاثر از دو مقولۀ دیگر است؛ حال چه به

اندیشه محوری

لحاظ تشخیص میزان درستی یا کاستی در شناخ ت موضوع باشد یا به لحاظ
عمق و گسترۀ آن ،شکل.3

شکل  - 3ارتباط فرایندی توسعه (پیشرفت)

در نتیجه ،یکی از راهکارهایی که میتواند به شناسایی و مشخصشدن عناصر و عوامل آسیبزا و خسارتآفرین در
وضعیت موجود کشور و تعیین نقاط قوت و عناصر استحکامبخش و پیشران جامعه در نسبت با عناصر پیشرفت و
تحوّل صحیح کمک کند و امکانپذیری تغییر و تحوّل جامعه و بسترها و رویکردهای برونرفت از وضعیت موجود به
سوی وضعیت مللو

را روشن و شفاف سازد ،این نوعِ نگاه و رویکرد به موضوع پیشرفت است.

 )5الگوی مفهومی پیشرفت فرهنگبنیان و بهبود ساختار الگوی پایه
در متن و در محتوای الگوی پایه پیشرفت اسالمی ایرانی منتشره ،عنصر /عناصر جدید به لحاظ شناختی به چشم
نمی خورد .برای مخاطب ،میان افق ترسیم شده با مبانی و آرمانها – که نکات تازهای نسبت به دانستههای حاضر را
به مخاطبان القاء نمیکنند  -ارتباطی منلقی و علّی قابل استنتاج نیست و این سوال را که چگونه چنان نتیجهای از
آن مقدمه اخذ شده است در ذهن خواننده بیجوا میگذارد .سوال دیگری که برای مخاطب پیش میآید اینست
که وقتی زندگی و زیست اجتماع کنونی دچار نابسامانی و چالش است و با همان مبانی و آرمانها ،راه برونرفت از
وضع موجود را نمیتوان مشخص کرد تا وضعیت بهگونهای دیگر رقم زده شود پس چگونه رسیدن به افق و دورنمای
ترسیمشده قابل حصول خواهد بود؟
پاسخ میتواند در نوبودن محتوای الگوی پایه جستجو شود .نوبودن محتوا دارای سه منشاء مختلف است :نوبودن
عناصر تشکیلدهنده ،نوبودن نگاهِ به عناصر تشکیلدهنده (تعریف ،تفسیر ،وزن و اهمیت ،جایگاه ،)...،نوبودن چیدمان
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و ارتباط بخشی میان عناصر تشکیلدهنده  .به رغم درستی گزارهها در بخشهای مبانی و آرمان ها ،موضوع نو و تازهای
در میان آنها به چشم نمیخورد .با نگاهی به جدول  1که در پیوست آمده است می توان نسبت حضور بنمایههای
فرهنگساز را در متن الگوی پایه پیشرفت اسالمی ایرانی منتشره در آن دو بخش مالحظه کرد .بررسی محتوای
جدول مذکور بیانگر عدم توجه کافی به ضرورت وجودی برخی بنمایههای فرهنگساز در متن الگوی پایه است.
گرچه این نقص باید با افزودن آن بنمایهها  ،که موضوع های جدید نیستند ،به متن موجود مرتفع گردد ولی این امر
موجب نوگرایی الگوی پایه نخواهد شد .بنابراین وجه مهم ظرفیت نوگرایی الگوی پایه و راهبری آن برای بسترسازی
تحوّل جامعه را باید در وجه نوگرایی تعریف و ارزشگذاری عناصر و همچنین در نوگرایی چیدمان و ارتباطبخشی
میان عناصر تشکیلدهندۀ آن جستجو کرد  .15رویکرد ارائه شده در این مقاله که بر تعریف اندیشۀ محوری و بنمایه -
های فرهنگ ساز آن و اندیشه های تفصیلی و نهادسازی بنا شده است عالوه بر ایجاد یک هندسۀ ساختارمند برای
الگوی پ ایه ،قابلیت این نوگرایی منلقی و اثربخش را داراست که الزم است با همّت صاحبنظران و اندیشمندان
تصحیح و تکمیل گردد .البته مقولۀ نهادسازی عمدتاَ به بخش افق و تدابیر در الگوی پایه پیشرفت اسالمی ایرانی
مربوط است که پرداختن به آن در حجم این مقاله نمیگنجد.
بنظر نگارنده ،یکی از وظایف اصلی الگوی پایۀ پیشرفت اسالمی ایرانی ارائه تعریفی صحیح ،مستدل ،عمیق و منسجم
از بنمایههای فرهنگساز با آن ویژگیهای نوگرایانه است که قادر خواهد بود چارچو

و زیر بنایی هدفمند و

اثربخش را در اندیشه ،اخالق و عمل فرد و جامعه پیریزی کند و معیارهای مشترک قابل درک و پذیرش ،چه در
سلح عمومی و چه در سلح نخبگانی ،هم برای گذر تحوّلی از وضعیت موجود و هم حرکت تحوّلی به سوی آینده را
مشخص نماید .این چارچو

به همراه معیارهای پذیرفتهشدۀ در آن ،حرکت فرد و جامعه را در راستای پیشرفت

هماهنگ و همراستا میگرداند .تقسیمبندی بخش مبانی در الگوی پایه به دو بخش «مبانی پایه (بنیادین)» -که
شامل بنمایههای فرهنگساز میشود و بخش «مبانی شناختی(معرفت شناسی)»  -که محتوای فعلی بخش مبانی را
شامل میشود  -میتواند اصالح محتوایی و ساختاری الزم را با کمترین تغییر ایجاد کند .موضوع ارتباط منلقی بخش
مبانیِ اصالح شده با سایر بخش های الگوی پایه (آرمان ها ،رسالت ،افق و تدابیر) و جنبههای اثرگذاری تحولآفرین آن
نیازمند نوشتاری دیگر است.
در اینصورت ،الگوی پایه میتواند دستاوردها و تجار

و نتایج مثبت و منفی عمر چهل سالۀ انقال اسالمی در ایران

و تغییرات و تحوّال ت مختلف و همچنین دستاوردها و تجار و نتایج مثبت و منفی حاصل از تمدّن غربی در جهان و
کشورهای توسعهیافته و تحوّال ت جهان اسالم و تغییر و تحوّل اندیشه مسلمانان و ظهور حرکت های مختلف سیاسی
– اجتماعی معاصر در میان مسلمانان و همچنین فراز و فرود تاریخ تمدّن مسلمانان را مورد ارزیابی قرار داده و ابعاد
مختلف درستی یا نادرستی آنها را تبیین نماید.
بنمایههای فرهنگساز و یکپارچگی آنها این قابلیت را ایجاد میکنند که مرزبندی فکری و اندیشهای و عملی میان
جریانات انحرافی مختلف اسالم آمریکایی با جریان اسالم نا محمدی ص چه در حوزۀ نظر و چه در عرصۀ عمل
فردی و اجتماعی و چه در حوزۀ نهادسازی ،شفاف و روشن شود و از نفوذ و نشو و نمای آنها در درون زیستبوم
انقال اسالمی و جمهوری اسالمی جلوگیری شود .برای نمونه ،یکی از شاخص های اصلی انقال اسالمی که جدا -
کنندۀ اسالم نا محمدیص از اسالم آمریکایی است ،اندیشۀ عدم جدایی دین و سیاست از یکدیگر است که منبعث
از یکپارچه و جدایی ناپذیر دانستن باور به توحید ،عقالنیّت ،وحی ،علم و عدالت است .در جریانهای افراطیِ اسالم
 - 15وجود نوگرایی در الگو به لحاظ وجود عناصر جدید در بخش های رسالت ،افق و تدابیر و همچنین نوآوری به لحاظ مفهومی و ارتباطبخشی میان
عناصر در هر یک ،موضوع مهم و مکمل این مباحث است که الزم است در نوشتاری جداگانه مورد بحث و تحلیل قرار گیرد.
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آمریکایی ،مانند طالبان و داعش ،که با شعار ایجاد حکومت اسالمی بروز و ظهور یافتند ،عالوه بر عدم یکپارچگی
میان بنمایهها ،باور به عقالنیّت ،انسان ،علم ،عدالت ،صدق و سلم نیز حذفشده یا بیرنگشده هستند.
 )6نتیجهگیری
برای آنکه الگوی پایه پیشرفت اسالمی ایرانی ظرفیتهای الزم برای تحوّل فرد و جامعه و ورود به مسیر پیشرفت
کشور را فراهم نماید نیازمند ترسیم یک هندسه یا ساخت کلی منسجم و جهتدار است که بتواند با تقویت نقش و
ارتباط و وابستگی ساختارمند محتوا و اجزاء مختلف آن (مبانی ،آرمان ها ،رسالت ،افق و تدابیر) و عناصر ارزشمند و
دقیقی که در هر یک منظور شده است ،ذهنیت نوگرا و تحوّلزای روشنی را در منظر مخاطبان مختلف آن بوجود
آورد .این هندسه یا ساخت باید بتواند بستر نوآورانهای برای حرکت و تحوّل کلی پیش روی جامعه برای یک بازۀ
زمانی  50ساله را بصورت مستدل و منلقی بوجود آورد بهگونهای که درستی و ارزشمندی آن را تا حدّ زیادی منلقاً
دریافت کرده و وجدان کنند و در نتیجه با دغدغهمندی ،مشتاق تحقّق آن شوند .این هندسه باید بتواند تصویری
کلی از چارچو های «زیست مللو آینده» را در مقایسه با الگوهای زیست موجود بشری تبیین و القاء کند و
زمینه سازی الزم برای دستیابی به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را فراهم سازد .عناصر و مشخصه های الگوی پایه نه
تنها باید ترسیم و ایجاد «زیست مللو

آینده» را پشتیبانی کنند بلکه بتوانند عناصر و عوامل آسیبزا و خسارت -

آفرین موجود در وضعیت کشور و همچنین نقاط قوت و عناصر استحکام بخش و پیشران جامعه را در نسبت با عناصر
پیشرفت و تحوّل صحیحِ مورد نظر الگوی پایه و در مقایسه با الگوهای رایج جهانی معرفی و مشخص کنند .التزام به
فرآیند توسعه و پیشرف ت و تحوّل منبعث از آن که مبتنی بر سه اصل) 1 :شناخت و فهم اندیشۀ محوری و اساسی و
بنمایههای فرهنگ ساز آن ) 2 ،تولید و تبیین اندیشه های تفصیلی بر اساس اندیشۀ محوری و  )3نهادسازی برای
تحقّق اندیشههای محوری و تفصیلی در عرصۀ عمل اجتماعی میباشد ،الگوی مفهومی و هندسۀ مناسبی را برای
الگوی پایه و محتوای آن فراهم می سازد .با احصاء بنمایه های فرهنگ ساز اسالم که شامل  10باور اساسی عقل -
باوری ،توحیدباوری ،وحیباوری انسانباوری ،صدقباوری ،علمباوری ،حقّباوری ،عدل باوری،عهدباوری و سلمباوری
است ،اندیشۀ محوری پیشرفت به عنوان زیربنای اندیشه های تفصیلی مشخص میشود .این  10باور در عین استقالل،
از یکدیگر جداناپذیر هستند .این بنمایه ها قابلیت ایجاد عناصر عمومی تمدّن را دارا هستند و در نتیجه ،فرهنگ
منبعث از آنها قابلیت تمدّنزایی و ایجاد تمدّن نوین اسالمی را خواهد داشت .در تولید و ارزیابی اندیشههای تفصیلی
باید مجموع این باورها بصورت همزمان مد نظر قرار گیرند .وجه مهم نوآوری و تحوّلزایی الگوی پایه معلول نوگرایی
تعبیر و ارزشگذاری عناصر پایه و همچنین در نوگرایی چیدمان و ارتباط بخشی میان عناصر آن در ارتباط با
اندیشههای تفصیلی و نهادسازی مرتبط با آن است.
بررسی محتوای مندرج در متن سند الگوی پایه بیانگر عدم توجه الزم به جایگاه و همچنین محتوا و نقش اثرگذار
بنمایههای فرهنگساز میباشد .برای بسترسازی تحوّل به سوی پیشرفت الزم است بنمایههای فرهنگ ساز اسالم به
عنوان عناصر مبنایی و بنیانی مشترک در حیات اندیشه و اخالق و عمل فرد و اجتماع شناخته شوند و پایبندی به
آنها به یک اصل پذیرفته شده اجتماعی تبدیل گردد .توسعۀ مفهومی و محتوایی این بنمایه ها و تعمیق و گسترش
آنها که در بستر اندیشه های تفصیلی به نحوۀ نگاه به زندگی و جامعه و زیستن انسان معنی و مفهوم میبخشند در
ایجاد و بازسازی و نوسازی نهادها و ساختارهایی که در جامعه شکل گرفته یا باید شکل بگیرند و توسعه یابند وجه
عملی مییابد و به پایهریزی نظامات مختلف ادارۀ زندگی فرد و جامعه شکل می بخشد .الگوی پایه پیشرفت به دلیل
اینکه مفاد و محتوای آن در یک هندسه ساختارمند و مدل مفهومی ،آنگونه که در این مقاله ملرح گردید ،ارائه نشده
است در هدایت اندیشه و بینش و انگیزه افراد و جامعه به سوی تحوّل نوآورانهای که برای زیستن مللو در نظر
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دارد ،انرژی و انگیزش الزم را ایجاد نمیکند .تداخل میان بنمایه ها و اعتقادات و بینشها و نگرشها ،عدم ارائه ربط
منلقی و مفهومی که میان این موضوعات وجود دارد ،عدم پرداختن روشن به اهمیت و ضرورت نهادسازی و ارتباط
آن با اندیشههای محوری و تفصیلی ،موجب گردیده است تا از اثربخشی الگوی پایه در ارائۀ راههای برونرفت از وضع
موجود برای اصالحگری و تحوّل مللو کاسته شود .تقسیمبندی بخش مبانی در الگوی پایه به دو بخش «مبانیِ
پایه (بنیادی ن)» -که شامل بنمایههای فرهنگساز میشود و بخش « مبانیِ شناختی/معرفتشناسی»  -که محتوای
فعلی بخش مبانی را شامل میشود  -میتواند امکان اصالح محتوایی و ساختاری الزم را با کمترین تغییر ایجاد کند.
منابع و مآخذ
 عظیمی ،حسین "،1391 .اقتصاد ایران :توسعه  ،برنامه ریزی ،سیاست وفرهنگ" ،تهران  ،نشر نی جعفری ،محمد تقی" ، 1376 ،ترجمه و تفسیر نهج البالغه" ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی فرهمند ،حمیدرضا « ،1397 ،الگوی مفهومی پیشرفت فرهنگ بنیان و نسبت آن با الگوی پایه» ،مجموعۀ مقاالت هفتمینکنفرانس الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی.
 امام خمینی ،روح اهلل" ،1357 ،صحیفۀ امام ره"  ،ج .،5 -طباطبایی ،محمد حسین" 1397 ،ترجمه تفسیر المیزان" ،ج  1و ج  ،13نرم افزار نور  ،3مرکز تحقّیقات علوم کامپیوتری.

پیوست 1
جدول - 1نسبت و نحوۀ حضور بنمایه های فرهنگساز در گزاره های الگوی پایه پیشرفت اسالمی ایرانی
گام مدل

بنمایه

گزارۀ نظیر در الگوی پایه

فرهنگ ساز
عقل باوری

اصول ارزش ها از طریق عقل و فلرت ،و تفصیل آن از طریق کتا و سنت قابل کشف است.
خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجار عقالیی ،مورد تأکید اسالم است
تف کّر و عقالنیّت

جایگاه
مبانی ارزش شناختی
مبانی دین شناختی
آرمانها

خدامحوری و توحید ،اساس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی مؤمنان است.

مبانی خداشناسی

اهلل معبود یکتا ،علیم ،حکیم ،غنی ،ر العالمین ،رحمن ،رحیم ،هادی ،شارع ،تنها مالک و حاکم مللق هستی است

مبانی خداشناسی

)1
اندیشۀ محوری( اصلی)

توحیدباوری

خداوند عادل در تکوین ،تشریع و سزادهی است؛ واسع ،جبرانکننده ،روزیدهنده مخلوقات ،اجابتکننده دعاها و حاجتها
است؛ ولیّ مؤمنان ،یاور مجاهدان راه خدا ،حامی مظلومان ،انتقام گیرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خویش است.
جهان با عوالم غیب و شهودش ،سرشت توحیدی دارد و مراتب روحانی ،مادی ،دنیوی و اخرویاش ،پیوسته در مسیر تکامل و
تعالی به سوی خداوند است.
ایمان به غیب

مبانی خداشناسی

مبانی جهان شناسی
آرمانها

جهان محل عمل و آزمایش و بستر تکامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنتهای الهی به
کردارهای آدمیان واکنش نشان میدهد.
انسانباوری

خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است ،قرار داده که در صورت بهرهبرداری کارآمد و عادالنه،
تأمینکننده نیازهای او است.

مبانی خداشناسی
مبانی خداشناسی

هدف از آفرینش انسان ،معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن ،دستیابی به مقام قر و خلیفۀاللهی است

مبانی انسان شناختی

حقّ یقت آدمی ،مرکب از ابعاد فلری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است.

مبانی انسان شناختی
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بُعد فلری او که ناشی از نفخهی الهی است منشأ کرامت ذاتی و نیز برخورداری از اوصاف خداپرستی ،دینورزی ،کمالگرایی،
حقّیقت جویی ،خیرخواهی ،زیباییگرایی ،عدالتطلبی ،آزادی خواهی و دیگر ارزشهای متعالی است .چنانکه بُعد طبیعی او
منشأ دیگر اوصاف و نیازهای مادی گوناگون است .انسان در کشاکش مقتضیات این دو دسته صفات و نیازها و تحقّق معقول و

مبانی انسان شناختی

متعادل آنها به کماالت اکتسابی دست مییابد.
انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخا های صحیح و در چارچو تمسک به هدایت الهی و رشد
عقالنی می تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.
حیات انسان پس از مرگ تداوم می یابد و چگونگی حیات اخروی مبتنی بر باور ،بینش ،منش ،اخالق ،کنش و رفتار آدمیان در
زندگی دنیوی است.
انسان دارای حقّوقی از جمله حقّ حیات معقول ،آگاهی ،زیست معنوی و اخالقی ،دینداری ،آزادی توأم با مسئولیت ،تعیین
سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادالنه است.
انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی
جستجو میکند.
جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها ،نافی هویت فردی ،اختیار و مسئولیت
اعضا نیست ولی می تواند به بینش ،گرایش ،منش ،توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد
آزادی مسئوالنه

مبانی انسان شناختی

مبانی انسان شناختی
مبانی انسان شناختی

مبانی جامعه شناختی
آرمانها

دین ،دستگاه جامع معرفتی  -معیشتی است که از سوی خداوند متعال برای تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی آدمیان
نازل شده است.
دین کامل ،جهان شمول و نهایی ،اسالم است که بر نبی خاتم(ص) نازل و توسط آن حضرت ابالغ و تفصیالت آن در سنت پیامبر
وحیباوری

و اهل بیت(ع) بیان شده است.
اسالم با نظام هستی و سرشت انسان ،هماهنگی دارد و نقش بدیلناپذیری در تأمین نیازهای نظری و عملی ،فردی و اجتماعی و
دنیوی و اخروی ایفا میکند.
وحی ،مایه شکوفایی عقل محسو

مبانی انسان شناختی

مبانی دین شناختی
مبانی دین شناختی

مبانی دین شناختی
مبانی دین شناختی

می شود.

صدق باوری
علمباوری
حقّباوری
عدل

باوری

ایمان به غیب

آرمانها

صداقت

آرمانها

معرفت به حقّایق

آرمانها

آزادی مسئوالنه

آرمانها

مسئولیتپذیری

آرمانها

استقالل،

آرمانها

تعاون

آرمانها

بهرهبرداری کارآمد و عادالنه از طبیعت،

آرمانها

عدالت همه جانبه،

آرمانها
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عهد

باوری

سلمباوری

نیل به کفاف.

آرمانها

فراوانی

آرمانها

انضباط اجتماعی و قانونمداری

آرمانها

مدارا و همزیستی با همنوعان،

آرمانها

رحمت و اخوت با مسلمانان،

آرمانها

مقابله مقتدرانه با دشمنان،

آرمانها

امنیت

آرمانها
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