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Abstract 

The basic subject of human behavior is human attitude and belief. 

While Islamic religion is comprehensive religion that God almighty 

has chosen to guide human, it is according to the Quran teachings 

and it has paid attention to all areas and needs of human and 

society. 

The question is “which are attitudes necessary to occurring Islamic 

civilization and is there a civilization to reach its destination?” .The 

method of research is descriptive-analytical and Quranic approach. 

I try to extract and explain basic attitudes that impact to the creation 

of Islamic civilization. 

According to the research achievement, human attitude towards 

God, world, human and religion is basic subject that so impact on 

selecting civilizational agents. Hence, its impact on creation of 

Islamic civilization is explained. The most important subject to 

occurring Islamic civilization are belief in infinite, power and 

wisdom of God, belief in Lordship of God, belief in help and 

assistance of God, trust, the best system of creation, the nature of 

life, fusion of the world with Suffering, human instinct, human will, 

human existence, purposefulness of human creation, ease of 

religion, voluntary acceptance of religion, differentiation between 

religion and religious people and belief in religious politics 
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 یکارگزاران در تحقّق تمدّن اسالم یحلزوم توجه به نگرش صح 
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 چکیده
. دهدیقرار م یراست که رفتار انسان را تحت تأث یموضوع ترینیربنایینوع نگرش و اعتقاد انسان، ز

انسان  یتهدا یه خداوند متعال برااست ک ینید ینتراسالم کامل یند ی،قرآن یهاازآنجاکه براساس آموزه

که  شودیمطرح م سؤال ینانسان و جامعه توجه کرده، ا یازهایها و ناست که به تمام عرصه یدهپسند

وجود داشته باشد تا به  یتمدّن ینالزم است در کارگزاران چن ییهاچه نگرش ی،منظور تحقّق تمدّن اسالمبه

 یده،گرد یهته یقرآن یکردیو رو تحلیلی – یفیروش توصسرمنزل مقصود برسد؟ پژوهش حاضر که با 

کند. براساس  یلرا استخراج و تحل المیتمدّن اس یجاددر ا یرگذارتأث یادیبن یهادرصدد است نگرش

است که در  یموضوعات ترینیربناییاز ز ین،انسان و د یا،پژوهش، نگرش انسان به خداوند، دن هاییافته

اختصار  به یها در تحقّق تمدّن اسالمآن یرتأث رو،یندارند. ازا ییبه سزا یراز تأثسانتخاب کارگزاران تمدّن

خداوند، اعتقاد به  پایانیاعتقاد به علم، قدرت و حکمت ب دهدیپژوهش نشان م یاهیافتهشده است.  یینتب

امور به  یذاراز او، توکّل و واگ یرخداوند و طلب خ یارید به نصرت و خداوند متعال، اعتقا یتربوب

انسان، اراده و  یکرامت ذات ی،با رنج و سخت یادن یختگیآم یا،دن یزندگ یتماه ینش،خداوند، نظام احسن آفر

 ین،د یاریاخت یرشپذ ین،د یانسان، آسان ینشآفر یانسان، ذوابعاد بودن وجود انسان، هدفمند یاراخت

 یابیاست که جهت دست یموضوعات ینترمهم ،ینید یاستو اعتقاد به س دارانینو د یند ینتفاوت نهادن ب

 یتو تقو ینههستند، نهاد یاسالم دّنتم یجادکه درصدد ا یالزم است در نگرش کارگزاران ی،به تمدّن اسالم

   .گردد
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 مقدمه

( 9را تزکیه و تعلیم انسان عنوان کرده است. )الجمعة/ قرآن کریم هدف از بعثت پیامبران

همچنین براساس اعتقادات اسالمی، خداوندی که خالق انسان است و به ظرایف وجودی 

ی نیازهای انسان در ابعاد فردی و اجتماعی توجه کرده تمامبهاو بیش از خود او آگاه است، 

که ارادۀ خداوند متعال به آن  کنداست. از طرفی، قرآن کریم در چند آیه تصریح می

( 2و الصّفّ/ 92، الفتح/00که دین حقّ اسالم بر تمامی ادیان چیره گردد )التوبة/ گرفتهتعلق

( بنابراین دین 0و این دین را دینی کامل قرار داده و برای بشر پسندیده است. )المائده/

ها و ها در همة زمانساناسالم این ظرفیت را در درون خود دارد که متناسب با نیازهای ان

واسطة ساز را بنا کند. البته این نقش بهساز و جامعهها ایفای نقش کند و تمدّنی انسانمکان

های یگر، الزم است افرادی با شایستگیدعبارتبهها محقّق خواهد شد. فعالیت خود انسان

خداوند »فرماید: میقرآن کریم  کهچنانگذاری این تمدّن اهتمام ورزند. یانبنویژه به 

آنان آنچه را در خودشان است  کهآندهد مگر سرنوشت هیچ قوم )و ملّتى( را تغییر نمى

ها، ایمان و اگر اهل شهرها و آبادی»فرماید: ای دیگر می( در آیه00)الرَّعد/«. تغییر دهند!...

«. شودیم......گمى هاآنکردند، برکات آسمان و زمین را بر آوردند و تقوا پیشه مىمى

 ( 29)االعراف/

های زیادی در یتموفقبا پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل حکومت اسالمی،      

مکاتب مختلف فکری  کهآنویژه یس به دست آمد، بهتازه تأسهای گوناگون این نظام عرصه

کست ی ـ که مدّعی ایجاد نظم نوین جهانی بود، با شدموکراس یبراللیژه نظام وبهجهان ـ 

رفت که انتظار می گونهآن( لیکن 002، ص0022مواجه شد. )پیروزمند و خورشیدی، 

سازی حرکت کند. بنابراین این زمانی(، نظام اسالمی نتوانست در بُعد تمدّن ازنظر)حداقل 

یت نظام جمهوری اسالمی در رسیدن به موفقشود که علّت اصلی عدم سؤال مطرح می

 تمدّن اسالمی چیست؟ 

ترین و عنوان مهمبهگردد این کتاب ـ می مشخص قرآن کریمبا بررسی آیات      
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؛ 002عمران/؛ آل020؛ البقره/9ترین کتاب تربیت و هدایت )برای نمونه ر.ک: البقره/اساسی

تصحیح و تغییر  خود را در جهتبیشترین اهتمام  ـ (92؛ الجاثیه/22حل/؛ الن05ّیونس/

، گرچه این نه بیان جزئیات احکام و دستورات اسالمی ،استقرار داده  اننگرش مخاطب

بنابراین به نظر  (00وظیفه در مراتب بعد به پیامبر اکرم )ص( محوّل شده است. )النّحل/

از نگرش صحیح الزم است پیش از هر چیز، ی هستند، تمدن سازر پی رسد کسانی که دمی

خاطبان دربارۀ موضوعات همت خود را در راستای تغییر نگرش مبرخوردار باشند و 

 اساسی خلقت صرف نمایند. 

در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد قرآنی تهیه گردیده،      

ی انسان که بر عملکرد کارگزاران تمدّن اسالمی تأثیرگذار هانگرشترین تالش شده اساسی

  خالی، امّا ضروری است. زساجریان تمدنچیزی که جای آن در مباحث شود. بیین است، ت

 ی پژوهشیشینهپـ 1

ی تمدن اسالمی مقاالت زیاد و با رویکردهای متفاوتی به رشتة تحریر درآمده است درباره

های دین اسالم گردد؛ برخی از این مقاالت، به ظرفیتکه به برخی از این مقاالت اشاره می

اسی رویکردهای فکری، فرهنگی شنظرفیت»؛ همچون: اندکردهاشارهسازی برای تمدّن

های ظرفیت»(، 0020های مهدویت پس از انقالب در تحقّق تمدّن اسالمی )برزویی، آموزه

( در برخی از این 0020)شجاعی، «. فرهنگ سیاسی تشیع در آفرینش تمدّن نوین اسالمی

وانع و شناسی، مآسیب»اند؛ همچون: های این موضوع پرداختهها و آسیبمقاالت، به چالش

الزامات تحقّق تمدّن »(، 0020)زنگویی و دیگران، « ها در تحقّق تمدّن نوین اسالمیچالش

محجوب، )زمانی«. نوسازی تمدن اسالمی»( و 0020)فرمهینی فراهانی، « نوین اسالمی

است، مثل مقالة  شدهاشارههای تمدن اسالمی ( در برخی از مقاالت به ویژگی0020

( و 0020)سعیدی روشن، « های قرآن کریمالمی بر اساس آموزههای تمدّن اسشاخص»

)پیروزمند و «. پژوهیسازی اسالمی با رویکرد آیندههای ساختاری تمدنمؤلفه»مقالة 

اند؛ مثل ( برخی نیز این موضوع را از نظر مقام معظم رهبری بررسی کرده0022خورشیدی، 
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گیری آن مبتنی بر بیانات مقام معظم مات شکلهای تمدّن نوین اسالمی و الزامؤلفه»ی مقاله

های تحلیلی بر ابعاد مؤلفه»ی مقاله( و 0022)امیرعزتی و دیگران، « العالی(رهبری )مدظله

(. در مقاالت 0022)فوالدی و حسینی، « تمدّن نوین اسالمی؛ از منظر مقام معظم رهبری

ساز یت نگرش افراد تمدّناهمبر  دالشده تا آنجا که نویسنده جستجو نمود، مطلبی یانب

یت نگرش افرادی که به دنبال استقرار اهمی حاضر، به بررسی و مقالهرو، ینازایافت نشد. 

 تمدّن اسالمی هستند، خواهد پرداخت. 

 ـ مبانی نظری پژوهش2

ای به دین اسالم و تئوری و در مقام نظر، خدشه ازنظرمطابق آنچه گذشت، مشخص گردید 

ی عرصهآن نیست و کمبودها را باید در جای دیگری جستجو کرد که همان های آموزه

اندرکاران علوم رفتاری جملگی اعتقاد و رفتار کارگزاران چنین نظامی است، چراکه دست

ها دهد، اندیشهین چیزی که رفتارهای انسان را تحت تأثیر قرار میترمهمبر این باورند که 

ضعف اصلی، در عدم رسیدن به تمدّن اسالمی، به طههای اوست. بنابراین نقو نگرش

ی رسیدن به تمدّن اسالمی را در یشهاندگردد که ای برمینگرش و اعتقاد کارگزاران جامعه

 پروراند. سر می

 مفهوم تمدّن  1ـ2

ی واژهیی است. درجابه معنای سکونت و اقامت « م، د، ن»ی یشهرواژۀ تمدّن در لغت، از 

( برخی از لغویان معتقدند 029، ص00، ج0000رفته از آن است. )ابن منظور، مدینه نیز برگ

( صاحب 029، ص0، ج0020ی مشتق از این ریشه است. )ابن فارس، واژهتنها « مدینه»

تمدّن را به معنای تخلّق به « م، د، ن»پس از اشاره به مفهوم اقامت در ریشه « التحقیق»

انتزاع گرفته است. )مصطفوی، « مدینه»ی واژهآن را از اخالق اهل مدینه دانسته و اشتقاق 

در تداول امروز عرب، و   civilization( این واژه در زبان انگلیسی00، ص00، ج0092

 (2090، ص9، ج0055. )دهخدا، ایشان گویند «حضارۀ»یک قوم و فرهنگ ایشان را  نِتمدّ

تمدّن به معنای »اند: ن نوشتهی معنای اصطالحی تمدّدربارهبرخی از محقّقان غربی      
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، 0، ج0052آورد. )دورانت، نظمی اجتماعی است که خالقیت فرهنگی را به ارمغان می

ای به هم تنیده است تمدّن پدیده»گوید: می« تاریخ تمدّن»، در کتاب 0( هنری لوکاس0ص

رد. )لوکاس، گییدر برمی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را همهکه 

 (09، ص0، ج0092

 انتقالقابلهای اجتماعی است که ای از پدیدهتمدّن مجموعه»طور خالصه باید گفت: به     

های مذهبی، اخالقی، زیباشناسی، فنی ـ علمی مشترک در یک جامعه یا چند بوده و جنبه

 (090، ص5، ج0092گیرد. )مطهری، ی مرتبط با یکدیگر را به خود میجامعه

 مفهوم تمدّن اسالمی 2ـ2

نگرش توحیدی، تمدّنی است  بر اساستمدّن اسالمی : »شدهگفتهدر تعریف تمدّن اسالمی، 

ی اسالمی که انسان را جامعههای معنوی و مادّی ای از اندوختهایدئولوژیک با مجموعه

 (09، ص0020احمدی، دهد. )جانسوی کمال معنوی و مادی سوق میبه

فضایی که انسان در آن فضا »المی از نظر رهبر معظّم انقالب عبارت است از: تمدّن اس     

تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او از لحاظ معنوی و از لحاظ مادی می

ی عزتمندرا برای آن غایات خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد، زندگی 

رای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگیِ داشته باشد؛ انسان عزیز، انسان دا

 (00/9/0029)بیانات رهبری، «. جهان طبیعت

 اسالمی تمدّن تحقّق ـ نگرش صحیح کارگزاران در3

صدور رفتار صحیح که باید  عاملترین که مهمجملگی بر این باورند  ،مر تربیتأمتصدیان 

مندان تحقّق بنابراین دغدغه رش صحیح است.ایجاد و تقویت گردد، اعتقاد و نگ انساندر 

ی نخست باید به دنبال ایجاد و تقویت نگرش صحیح کارگزارانی درجهتمدّن اسالمی، در 

ها ین این نگرشترمهمباشند که به دنبال ایجاد تمدّن اسالمی هستند که در ادامه به 

 شود. پرداخته می

 .................................................................................................................................................................  
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 نگرش نسبت به وجود خداوند متعال )توحید( 1ـ3

گیرد، ترین نگرش و اعتقاد انسان که سایر اعتقادات او از این نگرش سرچشمه میزیربنایی

نگرش و شناخت نسبت به وجود خداوند متعال است که تمام زندگی او را تحت تأثیر قرار 

های ین مؤلفهترمهمگونه که یکی از ساز تمدّن اسالمی خواهد بود. هماندهد و زمینهمی

ی، تازه کندی توحیدی و الهی برشمرده شده است. )دارا و قربانی یشهاند تمدّن اسالمی،

 (909، ص0022

 پایان خداوند اعتقاد به علم، قدرت و حکمت بی 1ـ1ـ3

های عقلی و های دینی باید براساس برهاناعتقاد به وجود خداوند متعال، مطابق آموزه

ای گونهبه ،ربنای تمام اعتقادات استفطری، مثل برهان علّیت، برهان نظم و... باشد که زی

 انسانبا این نگرش در ارتباط است. اعتقاد به چنین نگرشی، در  یکه سایر اعتقادات به نحو

که خداوند متعال را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار  فردیزیرا  ،کندتقوای درونی ایجاد می

درستی در این نگرش به کهیتکند و درصورداند، از رفتار نامناسب خودداری میخویش می

 های بیرونی ندارد. نهادینه شود، نیازی به کنترل اوجان 

 ،کنیمدانى آنچه را ما پنهان و یا آشکار مىپروردگارا! تو مى»خوانیم: در قرآن کریم می     

خوانیم: همچنین می (02)ابراهیم/ «.و چیزى در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست!

داند. او آنچه را در خشکى و ها را نمىو جز او، کسى آن ،ب، تنها نزد اوستکلیدهاى غی»

و نه هیچ  ،افتد، مگر اینکه از آن، آگاه استداند و هیچ برگى )از درختى( نمىدریاست مى

در کتابى آشکار  کهینو خشکى وجود دارد، جز ا تریچهاى زمین، و نه هاى در تاریکیدانه

 (02)االنعام/ «.بت است]در کتاب علم خدا[ ث

برای خوشامد دیگران ـ ازجمله : یابدنتایج عملی چنین نگرشی، در رفتارهای زیر، بروز می

 دارد.در برابر خداوند متعال گام برمی یفهوظو تنها برای انجام ،کندحزب و گروه ـ کار نمی

ی واقعی توجّه هاهای گوناگون به شایستگیها و مسئولیتدر انتخاب همکاران برای پست

 کند؛ نه مصلحت حزب و گروه و... .می
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دستگاه کند و از وقت های گوناگون تعطیل نمیرا با بهانهیت اجرایی خود فعالکار و 

 کند.برای امور شخصی استفاده نمیربط ذی

شود و ظاهر او با باطنش هماهنگ است و رفتارهای تصنّعی مبتالبه بسیاری از گناهان نمی

 مؤثر واقع خواهد شد. مخاطبان، سخن او در یجهر نخواهد شد و درنتاز او صاد

 ،معتقد است« خدامحوری»، به «محوریانسان»غربی و  یجای اعتقاد به الگوهای جامعهبه

بدیهی است این موضوع به معنای عدم استفاده از نتایج دستاوردهای دانشمندان دیگر 

بلکه به این معناست که با دید باز و هدفمند  کشورها ـ ازجمله اندیشمندان غربی ـ نیست،

های دینی در تعارض است، بر برد و در جاهایی که نظرات آنان با آموزهمی از آن آثار بهره

 کند.های دینی پافشاری میآموزه

تخصصی کسب چون اگر  ؛زنددر رفتار او موج می« تواضع» و «یدارامانت»، «صداقت»

 ستاند.داند که هرلحظه بخواهد، از او بازمیوند متعال می، آن را از جانب خداکرده

 اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال -2ـ1ـ3

اعتقاد به ربوبیت خداوند از موضوعاتی است که قرآن کریم در آیات فراوانی بر آن تأکید 

با مشرکان عصر نزول، بر سر ربوبیت  )ص( پیامبر اکرم ینماید. اصوالً مشکل عمدهمی

)ای پیامبر!( اگر از آنان »: فرمایدکه قرآن کریم می؛ چناننه خالقیت خداوند ،د بودخداون

 (90؛ لقمان/02)الزّمر/ ...«.گویند اهللیقین میها و زمین را آفریده، بهبپرسی چه کسی آسمان

پروردگار ما »فرمایند: با فرعون، آن دو می )ع( حضرت موسی و هارون هدر محاجّ     

( بنابراین خداوند 02)طه/ «.کنده هر چیزی را آفریده، سپس او را هدایت میکسی است ک

که عهده دارد. چنان تنها موجودات عالم را خلق نموده، که هدایت و تربیت آنان را نیز برنه

با ( 90/االحزاب)یکی از بهترین الگوهای مؤمنان معرّفی شده است که حضرت ابراهیم )ع( 

پروردگارا! به من علم و دانش ببخش، و »: داردوند متعال، عرضه میاعتقاد به ربوبیت خدا

حکومت و گردد از این آیات مشخص می( 20)الشّعراء/«. مرا به صالحان ملحق کن!

«. حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست!»: خدایی استی مری نخست أمرحلهیی در فرمانروا
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برای نسل خود چنین دعا همچنین  )ع( حضرت ابراهیم( 95و  02، یوسف/05)االنعام/

ها پیامبرى از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند، پروردگارا! در میان آن»کند: می

 (092)البقره/ «.ها را کتاب و حکمت بیاموزد، و پاکیزه کند...و آن

ا پروردگارا! مر»کند: همان حضرت، برای نمازخوان شدن نسل خود چنین دعا می     

 «.نماز قرار ده، و از فرزندانم )نیز چنین فرما(، پروردگارا! دعاى مرا بپذیر! یبرپاکننده

 (02)ابراهیم/
 چنین نگرشی در موارد زیر ظهور و بروز دارد: ییجهنت

انجام تحقّق تمدّن اسالمی خود را در راستای  ییفهعالوه بر آنکه وظ کارگزار حکومتی     

 یای جهت تحقّق ارادهداند و خود را تنها واسطهرا از خداوند می دهد، تربیت و هدایتمی

اسالمی  تمدنایجاد اساس، به نقش دعا و توسّل در  ینکند. و بر همخداوند قلمداد می

 اعتقاد وافر خواهد داشت. 

دارد و به آن عشق  خویشای به شغل نگرشی حرفهبلکه  ،به دنبال رفع تکلیف نیست     

و از خداوند متعال  انگاردمری خدایی و پیامبرگونه میأاین کار را  چون ،ورزدمی

خوانیم: گونه که در دعا میخواهد که او را در راه تبلیغ و یاری دین موفّق نماید. همانمی

، 0ج، 0025)طوسی،  «.گران دینت قرار بده و کسی را جایگزین من مکنمرا از یاری»

 (022، ص9ج؛ کلینی، همان، 29ص

 د به نصرت و یاری خداوند و طلب خیر از اواعتقا -3ـ1ـ3

قرآن کریم در آیات فراوانی نصرت و یاری خود را به اهل ایمان و کسانی که او را یاری 

و خداوند کسانى را که یارى او کنند )و »فرماید: . برای نمونه، میکنند، وعده داده استمی

 (02)الحجّ/ «.است یرناپذد قوى و شکستکند؛ خداوناز آیینش دفاع نمایند( یارى مى
یاری خداوند است که پیامبران الهی در مواجهه با افراد کافر و  به اعتقادبر اساس همین      

نوح ، از زبان حضرت مثالبرای  ،طلبندکنند و از خداوند متعال نصرت میلجوج، دعا می

 .«هاى آنان یارى کن!کذیبپروردگارا! مرا در برابر ت»)نوح( گفت:  خوانیم:می )ع(
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)لوط( عرض کرد: پروردگارا! مرا در »فرماید: همچنین حضرت لوط می (99)المؤمنون/

کسی که اعتقاد به ربوبیت خداوند دارد،  .(02)العنکبوت/ .«برابر این قوم تبهکار یارى فرما!

 هروزمر کند و در مشکالتدست نصرت خداوند را در تمام مراحل زندگی مشاهده می

توان آثار این مینیز  ایجاد تمدّن اسالمیدر  شود.زندگی دچار یأس و سرخوردگی نمی

« شادابی»؛ دارای یأس و نومیدی بر وجود او حاکم نیست ییهروح را مشاهده نمود: نگرش

از  ،روزندگی دنیا دارد؛ ازاین هو نگاه مثبتی نسبت به مجموع است« خوشرویی»و 

 یدهد و یقین دارد خداوند متعال جبههتماعی هراسی به دل راه نمیمشکالت شغلی و اج

 حق را یاری خواهد کرد.

 ل و واگذاری امور به خداوندتوکّ -4ـ1ـ3

از نتایج دیگر اعتقاد به ذات ربوبی خداوند و نصرت و یاری او، واگذاری امور به خداوند 

به اساس،  ینقرآن کریم نیز بر همداند. زیرا مؤثر حقیقی را خداوند متعال می ،متعال است

نمایند و کارهای خود را به او امور به خداوند توکّل  یدر همهدهد که دستور میاهل ایمان 

بر شما پیروز نخواهد شد! و اگر  کسیچاگر خداوند شما را یارى کند، ه» :ایندواگذار نم

! و مؤمنان، تنها بر دست از یارى شما بردارد، کیست که بعد از او، شما را یارى کند؟

علّت روانی این موضوع  ،ای دیگردر آیه .(092عمران/)آل «.خداوند باید توکل کنند!

دهد، بر اساس اوالً: هر اتّفاقی در عالم وجود رخ می کهیناست و آن ا شدهیمخوبی ترسبه

را رقم ربوبیت خداوند است، ثانیاً: خداوند موال و سرپرست مؤمنان است و خیر آنان 

بگو هیچ »طور طبیعی باید امور خود را به وی واگذار نمایند: مؤمنان به یجهخواهد زد؛ درنت

دهد، مگر آنچه خداوند براى ما نوشته و مقرّر داشته است؛ او اى براى ما رخ نمىحادثه

آن کریم قر. (00/ة)التّوب .«موال )و سرپرست( ماست؛ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند!

و یاران آن حضرت که آنان را اسوه و الگوی مؤمنان معرفی  )ع( از زبان حضرت ابراهیم

کنیم و به تو رو پروردگارا! تنها بر تو توکّل می»فرماید دعای آنان این است: نماید، میمی

 (0)الممتحنة/ «.توست یسوچیز بهکنیم و فرجام همهمی
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 جهان هستی هنگرش دربار -2ـ3

انسان به زندگی، تابع تفسیر انسان از زندگی و جهان هستی است و این نگرش بر نگرش 

 گذارد. تمام ابعاد زندگی او تأثیر می

 آفرینش نظام احسن -1ـ2ـ3

چراکه بر اساس  ،شده استدر نگاه توحیدی، آفرینش جهان هستی، به بهترین وجه انجام

 هیچـ خداوند متعال ـ « الوجودبواج»در شده است که براهین عقلی در جای خود ثابت

از طرفی قادر  ،دارد و جهان هستی را براساس علم و حکمت آفریده استنبخلی وجود 

 یتمطلق است. بنابراین جز این نیست که نظام هستی را به بهترین وجه خلق نموده و ربوب

 (5/السّجدۀ) .«او همان کسى است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید ...»کند: می

حق آفرید و شما را )در عالم جنین( ها و زمین را بهآسمان»خوانیم: ای دیگر میدر آیه     

 (0)التغابن/«. سوى اوستتصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر و سرانجام )همه( به
رسد، ها به تو مىیآنچه از نیک»فرماید: می )ص( م اسالممکرّ یقرآن کریم، خطاب به نب     

( 52)النّساء/ «.رسد، از سوى خود توست...خداست و آنچه از بدى به تو مىاز طرف 

 یواسطههای آن بهخیرهای عالم هستی از جانب خداوند متعال، و نابسامانی یبنابراین همه

آوردند و تقوا پیشه ها، ایمان مىیو اگر اهل شهرها و آباد»اعمال نادرست بشر است: 

 ،ها حق را( تکذیب کردندگشودیم ولى )آنها مىمین را بر آنکردند، برکات آسمان و زمى

 (29)االعراف/ .«ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم

کنند، از اظهار ناخرسندی خودداری مید، نبینکه زندگی دنیا را زیبا می کارگزارانی     

ند و برای تحقق تمدّن زدر وجود آنان موج میامید به آینده و پیشرفت کشور  ییهروح

 کنند. اسالمی کوشش می

دارد، کسی که به آفرینش نظام احسن معتقد است، در راستای بهتر شدن دنیا گام برمی     

دهد، و از رعایت خوبی انجام میی خود را به لحاظ فردی، خانوادگی و اجتماعی بهیفهوظ

شناسی، پرکاری، وظیفه»ه گونه کورزد. همانقانون و مقررات اجتماعی تخلّف نمی
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های رفتاری جامعه متمدّن از ویژگی« پذیری، همکاری و رقابت در امور خیرمسئولیت

 (909، ص0022کندی، است. )دارا و قربانی تازه شدهشمردهاسالمی 

 ماهیت زندگی دنیا -2ـ2ـ3

لت های دینی نسبت به ماهیت زندگی دنیا دارد، زودگذر بودن و اصانگرشی که آموزه

، دنیا مقطعی از زندگی است که به لحاظ زمانی، بخش یگردعبارتنداشتن آن است. به

آنچه در آن است، به  یدهد. درواقع، دنیا و همهناچیزی از حیات انسانی را تشکیل می

و همچون ابزاری برای زندگی واقعی او  اندشدهیدهخاطر انسان و در خدمت انسان آفر

ای ندگی اخروی است و زندگی دنیوی همچون ابزار و مزرعههستند. زندگی واقعی، ز

 توان در آن کاشت تا در جهان دیگر درو نمود و به هدف اصلی رسید.است که باید تا می

دنیا برای کسی که از آن برای » فرمایند:)ص( در توصیف زندگی دنیا می پیامبر خدا     

و برای کسی که دنیا، او  ،، بهترین سراآخرتش توشه برگیرد تا پروردگارش را خشنود سازد

را از آخرتش باز دارد و نگذارد موجبات خشنودی پروردگارش را فراهم آورد، بد سرایی 

قرآن کریم، به همین جهت است که تأکید ( 002، ص0ج، 0000)حاکم نیشابوری، «. است

 .دگارتر استکه آخرت بهتر و ماندرحالى ،دیگزینبلکه زندگى دنیا را بر می»کند: می

 (05ـ09)األعلى/

و شما برای  شده،یدهدنیا برای شما آفر»فرمایند: در روایت دیگری می )ص( پیامبر اکرم     

 (0929، ص0ج، 0055)میزان الحکمه،  و«یداشدهآخرت خلق

که دنیا  نه این ،که چنین نگرشی بر فکر او حاکم است، نگاه ابزاری به دنیا داردانسانی      

مصیبت ما را در دین ما »خوانیم: همین نگاه است که در دعا می یواسطهو باشد. بههدف ا

، 9ج، 0022طاووس، )ابن «.ترین اندیشه و نهایت دانش ما قرار مدهقرار نده، و دنیا را بزرگ

 (522ص

 بنابراین نگاه بد به دنیا داشتن و مذمّت دنیا در برخی از روایات، دنیایی است که انسان     

ی خدمت به یشهاندرا از آخرت باز دارد، امّا دنیایی که باعث شود انسان همواره در 
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مذمّت  تنهانهنوعان و انجام واجبات شرعی مثل حجّ باشد، خانواده، اقوام و کمک به هم

یعفور به امام صادق )ع( عرضه نشده، که از آخرت دانسته شده است. در روایتی، ابن ابی

گند ما به دنبال دنیا هستیم و دوست داریم دنیا به ما داده شود. حضرت به خدا سو»داشت: 

ی دنیا به یلهوسبهخواهم می»عرضه داشت: «. خواهی؟دنیا را برای چه می»از وی پرسیدند: 

انجام دهم، صدقه بدهم و حج و عمره انجام  رحمصلهخورانم رسیدگی کنم، خود و نان

)کلینی، «. طلبی استدنیاطلبی نیست، بلکه آخرتدهم. حضرت به وی فرمودند: این، 

 (59، ص0، ج0025

برای »که فرمودند:  شدهنقلبرهمین اساس و با چنین نگاهی است که از امام کاظم )ع(      

ای زیست کن، گونهای و برای آخرتت بهای زندگی کن؛ گویا تا ابد زندهگونهدنیای خود به

 (009، ص0، ج0000گویا فردا خواهی مُرد. )صدوق، 

با چنین نگاه و اعتقادی، کارگزار جامعه اسالمی در تالش است تمدّنی را سامان دهد      

صورت عادالنه توزیع ی افراد جامعه از رفاه نسبی برخوردار باشند، و ثروت بهیهکلکه 

ای ( و انسان دارای قدرت، دارای اراده، دار909، ص0022کندی، گردد )دارا و قربانی تازه

 (00/9/0029ابتکار، دارایِ سازندگی جهان طبیعت است. )بیانات رهبری، 

 آمیختگی دنیا با رنج و سختی -3ـ2ـ3

های دنیا، آمیختگی آن با نقمت و سختی است. برخی، فقط دنیا را برای سرمستی از ویژگی

ما » :ندکگونه نیست. قرآن کریم تأکید میکه وضع دنیا اینخواهند، درحالیو سرخوشی می

در روایتی رو، ازاین( 0)البلد/ «.(!هاستانسان را در رنج آفریدیم )و زندگى او پر از رنج

)لیثى  «.شودرسد، غمگین نمیکسی که دنیا را بشناسد، بر آنچه به او می»خوانیم: می

 (000ص ،0059واسطى، 

نه  ،تکامل انسان استه کرد که این سختی و رنج دنیا در راستای رشد و البته باید توجّ     

اینکه خداوند متعال ـ نعوذباهلل ـ بخواهد انسان را اذیت کند. تجربه نشان داده افرادی که از 

اند، نسبت به افرادی که وپنجه نرم کرده و در سختی رشد کردهکودکی با مشکالت دست
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های قیتهای بهتر و موفّگیریاند، از قدرت اراده و تصمیمشدهدر لذّت و راحتی بزرگ

 بیشتری در زندگی برخوردارند. 

برای ترسیم این مطلب، به درختان بیابانی که آب کمتری استفاده  )ع( امیرالمؤمنین     

تر، و درختان سرسبز بدانید درختان بیابانى چوبشان سخت» فرمایند:کنند مثال زده، میمی

 .ها دیرتر استشى آنتر، و خاموتر، و گیاهان صحرایى آتششان قوىپوستشان نازک

 (00البالغه، نامه)نهج

 ییجوداند دنیا جای راحتی نیست، موفّقیت را در لذتمیکه سازی کارگزار تمدّن     

، بلکه در تالش گرددهای دنیا ناراحت و ناخرسند نمیها و گرفتاریداند و از سختینمی

 ی گام بردارد. ناپذیر در راستای تحقق تمدّن اسالماست با مجاهدت خستگی

 انسان هنگرش دربار -3ـ3

ین موضوعات هستی، انسان است که خداوند پس از ذکر مراحل خلقت وی، خود ترمهماز 

( 00)المؤمنون/«. آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است»فرماید: را تحسین نموده، می

است، و سایر موجودات از آنجا که مبحث تمدّن مربوط به انسان است که موجودی مختار 

ی انسان نیز بررسی دربارهها هستی از چنین موهبتی برخوردار نیستند، الزم است نگرش

 گردد. 

 کرامت ذاتی انسان -1ـ3ـ3

و  92)الحجر/از نظر قرآن کریم، انسان موجودی است که از روح خدا در او دمیده شده 

ند، دیگر موجودات جهان و از چنان گوهر و وجودی برخوردار است که خداو( 59ص/

ای آفریده است که انسان بتواند در گونهآفرینش را برای او خلق کرده است و جهان را به

وری خود از آن استفاده کند و تا آنجا او را برتری داده است که به فرشتگان جهت بهره

که انسان از  بیانگر این حقیقت است ،این امور یدستور داده تا به تعظیم او بپردازند. همه

 ،کرامت و فضیلت ذاتی برخوردار است و این کرامت، در مقام انسانیت اوست و نوع انسان

ها وجود دارد که باید با طی مسیر کمال و ه در تمام انسانکریم است. این کرامت بالقوّ
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را  هارا گرامى داشتیم و آن زادگانیما آدم»فرماید: قرآن کریم می به فعلیت برسد.  ،درجات

هاى پاکیزه به آنان هاى راهوار( حمل کردیم و از انواع روزیدر خشکى و دریا، )بر مرکب

 «.ایم، برترى بخشیدیمها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کردهروزى دادیم و آن

تر از هیچ موجودی کریم وجلّخدای عزّ»فرمایند: میطبق نقلی  )ع( امام باقر (52)االسراء/

ن هستند و جوار خدا برای مؤمنان ان مؤمناچراکه مالئکه نیز خادم، ن خلق نکردانسان مؤم

البته  (00، ص9ج، 0025)کلینی،  «.اندشدهیدهاست و بهشت و حورالعین برای مؤمنان آفر

که بیان شد، این ها و چنانانسان ینه همه ،به کرامت ذاتی مؤمنان تصریح دارد ،این روایت

که در راستای به ها موجود است و درصورتینانسا یه در همهصورت بالقوّکرامت به

صورت  ینشوند. در غیر ارساندن آن گام بردارند، از این کرامت برخوردار می یتفعل

بر همین اساس  (052االعراف/. )تر خواهند بودقرآن کریم، از چهارپایان نیز پست یحتصربه

دارد، ولی ارواح خداوند روح کافر را گرامی نمیهمانا »فرماید: می )ع( است که امام باقر

، 9ج، 0020)قمی،  «.فقط به روح است ،دارد و کرامت نفس و خونمؤمنان را گرامی می

 (99ص

)ر.ک: مطهّری،  .داند، کرامت نَفس را محور اخالق اسالمی مییمطهر یداستاد شه     

دارد، برخورد گام برمی سازیتمدّنکه در راستای  انسانی( بنابراین 002ص، 0052

ست و درنتیجه نسبت به مخاطبان ـ ترین مبنای کار اواوّلین و اساسی دیگران،آمیز با کرامت

است. همچنین یقین دارد برتری شغلی او، « مهربان»و « دلسوز»مردم جامعه ـ  ازجمله

خی ظاهری است و اصالت ندارد، چون خداوند به لحاظ مصالح اجتماعی، برخی را بر بر

ی متمدّنی، فضایل اخالقی بر جامعه جامعه( در چنین 50برتری بخشیده است. )النّحل/

 (909، ص0022کندی، حاکم خواهد بود. )دارا و قربانی تازه

 اراده و اختیار انسان -2ـ3ـ3

شوند، به خواست و ق اموری که به سرنوشت بشر مربوط میبراساس تفکر شیعه، تحقّ

و نه اجباری است. بشر  ،دارد و این، نه کامالً به وی واگذارشدهخود فرد بستگی  یتفعال
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شده از سوی خداوند متعال یا غیر او را انجام دهد. البته تنظیم هتواند برناماختیار دارد و می

هرحال، وی در اینکه ولی به ،شودیقین به سعادت او ختم نمیگام نهادن در راهی دیگر، به

ما راه را به او نشان دادیم، خواه »فرماید: کدام را انتخاب نماید، اختیار دارد. قرآن کریم می

 (0)االنسان/«. شاکر باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس!

هر کس هدایت شود، براى خود هدایت یافته و »کند: ای دیگر تأکید میهمچنین در آیه     

بار گناه دیگرى را به  کسیچه گمراه گردد، به زیان خود گمراه شده است و هکس کآن

کشد و ما هرگز )قومى را( مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه پیامبرى مبعوث دوش نمى

 (00)االسراء/ «.کرده باشیم )تا وظایفشان را بیان کند(

ترسیم  انزادی را برای مخاطبخوبی مبحث اختیار و آباید به ساز،انسان تمدّنبنابراین      

د، در ند اگر قرار است در مسیر دین الهی گام بردارنبفهم مخاطبانای که گونهبه ،نماید

و براساس اجبار های بیرونی با اهرمسازی قرار نیست تمدّناست. آنان خود راستای تکامل 

 بایدبحث که با شناخت صحیح از این مجامعه هستند د افراخود صورت پذیرد، بلکه 

 د. نرا فراهم ساز د و جامعهرشد و تعالی خو یینهزم

 انسان موجودی ذوابعاد -3ـ3ـ3

ب از روح الهی و جسم، یا ترکیبی و مرکّ یاز نگاه قرآن کریم، انسان موجودی است دوبعد

ملکوتی، و جسم و شهوت به بعد  یاست از عقل و شهوت. روح الهی و عقل به جنبه

و  02وم/دارد. آیاتی که بیانگر آفرینش انسان از خاک )برای نمونه: الرّمُلکی انسان اشاره 

( و نطفه )برای نمونه: 92و المرسالت/ 00(، آب )برای نمونه: الفرقان/00ات/افّالصّ

لکی او، و آیاتی که اشاره به دمیدن روح الهی در ( است، به بعد م02ُو عبس/ 9االنسان/

(، بعد ملکوتی انسان را ترسیم نموده است. 59و ص/ 92ست )برای نمونه: الحجر/ووجود ا

بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم »فرمایند: در روایتی می )ع( امام کاظمرو، ازاین

مر زندگى و ساعتى براى آمیزش با أساعتى براى مناجات با خدا و ساعتى براى  :کنید

سانند و در باطن به شما اخالص داشته هاى شما را به شما بشنابرادران و معتمدانى که عیب
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هایى که حرام نباشد. و به این ساعت است که براى تباشند و ساعتى براى پرداختن به لذّ

؛ مجلسی، 002ص)ابن شعبه حرانی، همان،  .کنیدگذراندن آن سه ساعت توانایى پیدا مى

 (090، ص50ج، 0020

ه کرد. می انسان و هم به بعد روحی او توجّ، هم باید به بعد جسسازیتمدّندر  بنابراین     

 وجودی یتواند موفّق عمل کند که هر دو جنبهدر صورتی در این مسیر می سازانسان تمدّن

  ه قرار دهد.را مورد توجّ انسان

 هدفمندی آفرینش انسان -4ـ3ـ3

 ی قرارگرفته، هدفمندی انسان وه جدّیکی از موضوعاتی که در متون دینی، مورد توجّ

 ،کند که انسان، بیهوده آفریده نشده استحکمت آفرینش اوست. خداوند متعال تأکید می

سوى ما هایم، و بآیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده» بلکه هدف و حکمتی دارد:

پرداختن به مبحث هدف خلقت، نیازمند پژوهش مستقلی  (000)المؤمنون/ !«.؟گردیدیبازنم

 شود:طور خالصه، هدف از  خلقت انسان و جهان هستی بیان میاما در اینجا به ،است

 الف( شناخت خداوند متعال

آفرینش انسان  یدهد که از نگاه قرآن، فلسفهتأمل در برخی آیات قرآن کریم نشان می

خداوند همان کسى است که »فرماید: قرآن کریم می ،و جهان، خداشناسی است. برای نمونه

ها پیوسته فرود ها را؛ فرمان او در میان آنو از زمین نیز همانند آنآسمان را آفرید، هفت

«. احاطه دارد! یزچآید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همهمى

 (09)الطّالق/

 ب( آزمایش انسان

کس که مرگ و آن»فرماید: حکمت دیگر خلقت انسان، ابتال و آزمایش است. قرآن کریم می

 (9)الملک/ «.کنیداز شما بهتر عمل مى یکحیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام
بلکه حکمت آن، شکوفا  ،منظور آگاهی یافتن نیست؛البته آزمایش خداوند متعال به     
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بدانید که خداوند »فرمایند: می )ع( امیرالمؤمنینچنانکه کردن استعدادهای انسان است. 

شان هاى پوشیدهنه اینکه از رازهاى نهفته و درون ،ن را آشکار ساختمتعال درون مردما

کنند. آنگاه ثواب، سزاى ]کار بهتر عمل مى یکآگاه نبود، بلکه تا آنان را بیازماید که کدام

 (000البالغه، خطبه)نهج «.نیک[ باشد و عقاب، کیفر ]کار بد[

 ج( عبادت خداوند متعال

عبادت آفریدگار است.  شده،یحدر قرآن به آن تصرحکمت دیگر آفرینش انسان که 

 «.جز براى اینکه مرا عبادت کنند ،من جنّ و انس را نیافریدم»فرماید: که قرآن کریم میچنان

 (09)الذّاریات/

 د( رحمت الهی

چهارمین حکمت آفرینش انسان که در قرآن کریم به آن اشاره گردیده، و در احادیث به 

 )ع( سیدن به رحمت آفریدگار جهان است. ابوبصیر از امام صادقاست، ر شدهیحآن تصر

، مگر کسى را که اندمختلفهمواره  هاآن» ییهآ یکند که از حضرت دربارهنقل می

ها را خداوند آن»( سؤال کردم. حضرت فرمود: 002و002)هود/« پروردگارت رحم کند!

بجا آورده و بدین ترتیب  ،شوندآفرید تا عملى را که با انجام آن مستوجب رحمتش مى

 .(00، ص0ج، 0020. )صدوق، «مشمول رحمت واسعه قرار گیرند

 هـ( بازگشت به خداوند 

از نگاه قرآن کریم، حکمت غایی و فلسفة نهایی آفرینش انسان و جهان، بازگشت به 

این و اگر ( 0و التغابن/ 00، الشوری/009)برای نمونه، ر.ک: البقرۀ/خداوند متعال است، 

تنها آفرینش انسان، بلکه آفرینش جهان، باطل و بیهوده است. با تأمل در این هدف نباشد، نه

شود که مقصود از بازگشت به خداوند متعال، رستاخیز آیات و آیات مشابه آن معلوم می

صورت هبانسان و حضور وی در صحنة قیامت و دیدن دستاوردهای کارهای نیک خویش 

رو شدن با حاصل کارهای ناروای خود در قالب درکات یا روبه درجات بهشت است، و

این  ةدوزخ. بنابراین، همة آنچه در تبیین حکمت آفرینش در قرآن و حدیث آمده، مقدم
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 یریکارگ، حکمت آفرینش انسان، این است که با بهیگردعبارتهدف نهایی است. به

هایی که او از طریق ار بستن برنامهک اندیشه و عقل، با آفریدگار خود آشنا شود و با به

سوی رحمت مطلق خداوند پیامبران خود برای سعادت دنیا و آخرت انسان ارائه کرده، به

ا اگر فرمان عقل را ها برخوردار شود. امّمتعال حرکت کند و برای همیشه از بهترین زندگی

ود، آینة دلش زنگار های حیوانی خود شجای پیروی از آن، تسلیم هوسهنادیده بگیرد و ب

های گردد و بدترین زندگیکند و از رحمت واسعة او دور میگیرد، خدا را فراموش میمی

بدیلی در اعطای این بینش به ، نقش بیسازانسان تمدّن. زندابدی را برای خود رقم می

ردی که نهادینه سازد. فدر آنان تواند هدفمندی آفرینش را ای که میگونهبه ،دارد دیگران

در نتیجه، شاهد رشد  ،دار خواهد شدهدف آفرینش را شناخت، زندگی او معنادار و جهت

 های گوناگون فردی و اجتماعی خواهیم بود. و تعالی او در عرصه

 دین ینگرش درباره -4ـ3

را هماهنگ و همراه  انسان دنیوی صالح ای است که سعادت ودین، روش ویژه

، الزم است شریعت، روینکند. ازاحقیقی جاودانی او تأمین می حیات اخروی کمال با

، 0005)طباطبایی،  .قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید یرندۀدربرگ

گردد برخالف نظر برخی از روشنفکران و ( با این توصیف، مشخص می002، ص9ج

آخرتی،  معتقدند و با محصور کردن دین در سعادت« دین حداقلی»نواندیشان دینی که به 

طریق، دین را اجتماع و امور سیاسی هستند و بدین  ةمنکر دخالت و حضور دین در عرص

دین (، 20ص، 0052سکوالریزه کرده، به جدایی دین از سیاست قائلند )ر.ک: سروش، 

شود. ی و آخرتی را شامل مینگر بوده و امور دنیایو جامع« دین حدّاکثری»الهی، 

گیری دعوت پیامبران محدود به تأمین سعادت آخرتی انسان ، رسالت و جهتیگردعبارتبه

اجتماع، سیاست، تعلیم و تربیت و ... را نیز در  یهای بشر در عرصهنیست و نیازمندی

ان شناخت اگر انس :گردداز تعریف دین، مشخص می .(90ص، 0059ری، )مطهّ گیرد.یبرم

های دینی داشته باشد، با میل و رغبت به دستورات دین گردن صحیحی از دین و گزاره

http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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ا گاهی امّ. صورت فطری به دنبال سعادت و خوشبختی استچراکه هر انسانی، به ،نهدمی

شود. بر همین اساس، خداوند با استفاده از در انتخاب مصداق خوشبختی دچار اشتباه می

ت باطنی که همان عقل همان رسوالن، پیامبران و امامان هستند و حجّت ظاهری که حجّ

به خوشبختی را برای انسان هموار  یابی( مسیر دست09، ص0ج ،0025 است )کلینی،

 خود و دیگرانباید سعی وافر در ایجاد چنین شناختی در  سازانسان تمدّنسازد. بنابراین می

های این راه تل مشقّنهد، تحمّمی )ع(گام در راه انبیاء چون سازانسان تمدّن باشد.داشته 

مرا از کسانی قرار ده که دین تو را یاری »کند: بخش است و خود دعا میتبرایش لذّ

؛ کلینی، همان، 29، ص0ج، 0025)طوسی، «. کنند و دیگران را جایگزین من مگردانمی

ین ویژگی آن، الهی ترمهمکم است که ی متمدّن اسالمی، نظامی حاجامعهدر  .(022، ص9ج

دانند، از استبداد و خودرأیی ابا دارند، بودن آن است. کارگزاران خود را خدمتگزار مردم می

دانند، ای و قدرت را وسیله خدمت مینگاه آنان به قدرت، نگاه امانتی است، نه نگاه طعمه

 (02ـ05، صص0029ی جلب منافع شخصی. )وحیدی منش، یلهوسنه 

 آسانی دین -1ـ4ـ3

های دین اسالم، عمل به دستورات دینی گرچه عنوان براساس آیات قرآن کریم و آموزه

 یدارد و ظاهراً همراه با سختی است، لیکن اگر ذهنیت انسان نسبت به مجموعه« تکلیف»

اعتقاد قلبی داشته باشد که بایدها و نبایدهای دین،  ،دستورات دین اصالح شود و مخاطب

راستای بهتر شدن زندگی انسان ـ اعم از زندگی دنیوی و اخروی ـ است، با میل و در 

کند. درواقع، عامل اساسی نارضایتی از تشریع و دین، رغبت احکام اسالمی را رعایت می

و دین حاصل  عنشناختن شریعت است. با شناخت ماهیت حقیقی دین، رضایت از تشری

 ااز دین، ب و های دین پرداختهویژگی یینی به معرف، بخشی از متون دروینگردد. ازامی

صراحت در قرآن کریم است. خداوند متعال به یادشده« شریعت آسان و راحت»عنوان 

 ین( بر هم020)البقرۀ/ «.خواهد، نه زحمت شما را!خداوند، راحتى شما را مى»فرماید: می

 شر است. اساس، آنچه خداوند متعال تشریع کرده است، مطابق توان ب
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از دین خدا  )ص(آمده است. پیامبر اکرم« سمحه»همچنین گاهی این حقیقت، با تعبیر      

من به شریعتی راحت مبعوث »فرمایند: کنند و میعنوان آیینی راحت و آسان یاد میبه

نفوذ کرد،  انسانزمانی که چنین نگرشی در جان  (020ص، 0020جمهور، ابی)ابن «.امشده

که  «هماهنگی قول و فعل»عامل به دستورات دین مبین اسالم خواهد بود و  ینوی اول

ی ایجاد تمدّن کنندهیلتسهو  شرط اساسی تأثیر سخن در مخاطب است، محقق خواهد شد

گونه که نبی مکرّم اسالم )ص( با چنین رفتاری توانستند در مدّت همان. اسالمی خواهد بود

 د. کوتاهی دین اسالم را جهانی نماین

 پذیرش اختیاری دین -2ـ4ـ3

خوبی معنای اختیاری بودن پذیرش دین های دینی دارد، بهکسی که چنین نگاهی به آموزه

تی برخی از دستورات دین ـ مثل روزه، جهاد، حج و های موقّکند و اگر سختیرا درک می

انتظار اوست.  ها، گشایش و راحتی درداند که در پس این سختیکند، میل می... ـ را تحمّ

بر اساس تحقّق چنین شناختی  ،کند که پذیرش دین اجباری نیستاگر قرآن کریم تأکید می

داند، از صمیم دل در مخاطب است؛ کسی که سعادت خود را در عمل به دستورات دین می

در قبول دین، »های بیرونی ندارد: ها و پلیسکند و نیازی به مراقبتها عمل میبه این آموزه

( درست 909)البقرۀ/ «.شده استاکراهى نیست. )زیرا( راه درست از راه انحرافى، روشن

از عمق  های رشد و ترقّی،قلّهکه برای دست یافتن به  سازهای بزرگ و تمدّنانسانمانند 

د و از تفریح و سرگرمی خود نکنخوابی را بر خود هموار میسختی کم ،جان و بدون اجبار

 د.نکنپوشی میچشم

شود که اگر دین اسالم به دنبال ایجاد چنین نگرشی در در اینجا این سؤال مطرح می     

های فشار ـ مثل قرار دادن برخی از حدود همانند مخاطبان است، پس چرا گاهی از اهرم

در پاسخ باید گفت:  کند؟!معروف و نهی از منکر و ... استفاده میمربهأحد سرقت، زنا و ...، 

فضائل  یساز یاز جامعیت دین اسالم است که عالوه بر آنکه به دنبال درونب، مطلاین 

ند، ثانیاً به دالیل نیستافراد اوالً از بینش الزم برخوردار  یاخالقی است؛ ازآنجاکه همه
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کننده های کنترلگوناگون ممکن است از رعایت دستورات الهی سرپیچی کنند، از اهرم

 ،در رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی ،که برای مثال گونههمان ،کنداستفاده می

سازی الزم است و هم جریمه و هم گاهی برخوردهای شدیدتر مثل توقیف هم فرهنگ

 وسیلة نقلیه.

 دارانتفاوت نهادن بین دین و دین -3ـ4ـ3

ها. العملاعتقادات و لوازم عملى یا دستور ،است یهگونه که بیان شد، دین داراى دوپاهمان

ها مبتنى بر اعتقادات هستند، اعتقادات، اصل و زیربنا هستند و ازآنجاکه دستورالعمل

شود که این حقیقت را به کسى گفته مى« داردین»ها فرعى و روبنایى. بنابراین، دستورالعمل

، دین حقیقتى یگردعبارتجدا کرد. به «داراندین»را از  «دین»بپذیرد. پس باید حساب 

پذیرند، در عمل کردن بر ت که درجه و مرتبه ندارد، ولى کسانى که این حقیقت را مىاس

 ،اساس این حقیقت، داراى مرتبه و درجه هستند. یعنی ممکن است کسى دین را بپذیرد

برای مثال، به خدا ایمان داشته باشد، امّا در عمل، نماز نخواند  .ولى بر اساس آن عمل نکند

گذارد و ایمانی که با عمل همراه ه ایمان واقعی، در عمل تأثیر مییا دروغ بگوید. گرچ

نشین گفتند: هاى بادیهعرب»فرماید: گونه که قرآن کریم مینباشد، ادّعایی بیش نیست؛ همان

ایم، امّا هنوز ایمان اید، ولى بگویید اسالم آوردهشما ایمان نیاورده»بگو: « ایمایمان آورده»

 (00)الحجرات/ «.است! وارد قلب شما نشده
عمل ملتزم به دین هستند، درجات و مراتب متفاوتى دارند. بعضى از  کسانى هم که در     

ها تنها به ظواهر مقیّدند، برخى دیگر به لوازم متوسط اعتقادات خود پایبندند، و برخى آن

مراتب »آن به ى به لوازم بعید اعتقادت خود نیز مقیّدند. این واقعیت چیزى است که از حتّ

 شود.یاد مى« مراتب ایمان»یا « دارىدین

عملکرد »و « های دینیآموزه»به این واقعیت اذعان داشته باشد و بین  انسانزمانی که      

و کسانی که وابستگی  ینمتدافراد به تفاوت قائل باشد، رفتار نامناسب برخی از « داراندین

ها، منسوبان به روحانیت و ... به اعتقاد و م، آقازادهبه مؤمنان دارند، از قبیل مسئوالن نظا
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اى »کند: رساند. قرآن کریم بر همین اساس، خطاب به مؤمنان تأکید میضرری نمی اورفتار 

باشید، گمراهى کسانى  اید! مراقب خود باشید! اگر شما هدایت یافتهکسانى که ایمان آورده

ای »فرمایند: امیرالمؤمنین نیز می (020/ۀ)المائد «.ندرسااند، به شما زیانى نمىکه گمراه شده

 (920البالغه، خطبه)نهج «.مردم! در مسیر هدایت، به دلیل کمی افراد وحشت نکنید!

افراد جامعه، حجاب برتر را وانهند و تحت تأثیر فضاهای مجازی و...  یاگر همه     

شود و و اطرافیان نمی تسلیم جوّ، سازانسان تمدّنکنند، ختیار حجاب و پوشش نامناسب ا

ی دچار مالمت دیگران نیز شود؛ گر چه ممکن است حتّدر مسیر خود دچار وحشت نمی

  !بشود

 اعتقاد به سیاست دینی؛ نه دین سیاسی- 4ـ4ـ3

نشانگر آن است که دین و سیاست، پیوندی جدانشدنی با  مین)ع(معصو d هدقّت در سیر

شما »خوانیم: می )ع( هدی یکبیره خطاب به ائمه ییکدیگر دارند. در زیارت جامعه

داران ( البته برخی از دین902، ص9ج، 0000)صدوق،  «.مدارترین بندگان هستیدسیاست

های دینی باشد، دینشان سیاسی مطابق با دستورات و آموزه وکه سیاستشان دینی جای آنبه

 «دین سیاسی»نماید. شخص میداری آنان را مدین ییعنی سیاست است که نحوه ،است

یعنی ابزاری شدن دین در راستای منافع فردی و گروهی و استفاده از عواطف دینی برای 

مشاهده  )ع( امیرالمؤمنینی یرهستوان در ی سیاست دینی را مینمونه اغراض شخصی.

 ولى یست،ن تریرکمعاویه از من سیاستمدارتر و ز !به خدا سوگند»فرمایند: میکه  آنجاکرد، 

 من نبود، ناپسند خیانت و غدر اگر شود،مى گناه انواع مرتکب و زندمى نیرنگ او

 ( 922یالبالغه، خطبه)نهج«. ین مردم بودمسیاستمدارتر

 ،کنیمبارز این حقیقت را در زمان انتخاب عثمان در شورای شش نفره مالحظه می مثال     

 کرده تعیین سابق ییفهرا خل آن اعضای که یرنفشش دوم، شورای ییفهخل از مرگ پس

، )ع( طالبابی بودند از: علی بن عبارت آن اعضای شد که تشکیل جانشین تعیین بود، برای

 .عبید بن هعوام، طلح وقاص، زبیر بنابی ان، سعد بنعفّ ان، عبدالرحمن بنعفّ عثمان بن
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کنار رفتند و  عبدالرحمن نفع و سعد وقاص به )ع( علی نفع عثمان، زبیر به نفع به طلحه

از  بودند و پیروزی دو رأی دارای هرکدام ماندند که باقی تن شورا سه از اعضای سرانجام

 رو به عبدالرحمن هنگام دهد. در این نشان او تمایل نفر به سه از آن یکی بود که یکسآن

واگذار  دیگری خود را به حق از شما حاضر است یککرد و گفت: کدام مانو عث )ع( علی

 .نگفتند چیزی و کردند سکوت دو هر رود؟ کنار او نفع به کند و

 بیرون خالفت یصحنه از خود من که گیرممی گواه را شما: داد ادامه عبدالرحمن    

 کرد و گفت: با تو بیعت )ع( حضرت علی بهرو  از شما را برگزینم. پس تا یکی روممی

نمایی.  پیروی شیخین و از روش کنی عمل )ص( پیامبر تخدا و سنّ بر کتاب که کنممی

بر  پذیرم، مشروطتو را می بیعت من»و گفت:  او را نپذیرفت شرط آخرین )ع( امام علی

)جعفریان،  «.کنم خود عمل جتهاد و آگاهیا و طبق )ص( پیامبر خدا و سنت کتاب به اینکه

 عثمان به شنید، در خطاب منفی جواب )ص( از علی عبدالرحمن ( چون009، ص0029

 عثمان نام به و خالفت پذیرفتم گفت: آری، یعنی فوراً را تکرار کرد. عثمان سخن همان

 شد.  تمام

را بپذیرد  یادشده صوری، شرططور ظاهری و به )ص( بود حضرت علی در اینجا کافی     

 عثمان که همچنان ،رفتار کند ،دانستزیر پا نهد و هرگونه که خود صالح می سپس و

 مسلط خود را بر مسلمانان و خویشاوندان کردرفتار ن شیخین ییرهس کرد و هرگز به چنین

مورد نیز  در این یحتّ ایبند بود کهگفتار خود پ به قدریبه )ص( کرد. امیرالمؤمنین

اصطالح و به برنداشت و درستکاری گام صداقت کاری نکرد و برخالفسیاسی

 نکرد.« کاریسیاسی»

کند و در کاری خودداری میکه اعتقاد به سیاست دینی دارد، از سیاسی سازانسان تمدّن     

نه منافع فردی و  ،نظر داردرا در  کشورمصلحت  ،عمل به وظایف فردی و اجتماعی

رنج  یزدگ یاستهاست از آفت سسالهای اجرایی کشور بسیاری از دستگاهجناحی را. 

گیرد، تنها به منافع حزبی خود هر جریان و گروهی که قدرت را به دست می ،دنبرمی
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مدیریتی  یبه بدنه یهای جدآسیب ،های گوناگوناندیشد و با کنار زدن رقبا در ردهمی

 . کندتر میراه رسیدن به تمدّن اسالمی را طوالنیآورد که وارد می کشور

 گیرینتیجه

های کارآمد، نگرش هستیم، باید بتوانیم با استفاده از روش ایجاد تمدّن اسالمیاگر به دنبال 

را نسبت به موضوعات اساسی جهان هستی کارگزاران نظام مقدّس جمهوری اسالمی 

 از: اندعبارتکه  متصحیح و تقویت نمایی

اعتقاد به علم، قدرت و حکمت »موضوعاتی مانند  ،به توحیدصحیح نگرش ـ در 0

د به نصرت و یاری خداوند و اعتقا»، «اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال»، «پایان خداوندبی

تواند دستاوردهای عملی در افراد می «ل و واگذاری امور به خداوندتوکّ»و « طلب خیر از او

، «صداقت»، «خدامحوری»از:  اندعبارتین نتایج آن ترمهمساز داشته باشد و تمدّن

، «هماهنگی گفتار و کردار»، «پرهیز از گناه»، «اخالص در عمل»، «تواضع»، «یدارامانت»

اعتقاد به نصرت »، «اهتمام به دعا و توسل در تربیت»، «گزینیساالری و شایستهشایسته»

، «شادابی و نشاط»، «پرهیز از یأس و ناامیدی»، «دن به خدمتیورزعشق»، «خداوند

 و... .« نگریمثبت»

ماهیت »، «آفرینش نظام احسن» موضوعاتی مانند به جهان هستی،صحیح نگرش ـ در 9

تواند دستاوردهای عملی در افراد می «آمیختگی دنیا با رنج و سختی»و « زندگی دنیا

امید به »، «رعایت نظم و مقررات»از:  اندعبارتنتایج آن ین ترمهمساز داشته باشد و تمدّن

پرهیز از »، «جویی صرفپرهیز از لذت»، «نگاه ابزاری به دنیا»، «آینده و پیشرفت کشور

 و... .« مندیشکایت و گله

اراده و اختیار »، «کرامت ذاتی انسان» موضوعاتی مانند به انسان،صحیح در نگرش ـ 0

تواند دستاوردهای می، «هدفمندی آفرینش انسان»و « ن وجود انسانذوابعاد بود»، «انسان

توجه به کرامت »از:  اندعبارتین نتایج آن ترمهمساز داشته باشد و عملی در افراد تمدّن

،  «دلسوزی و مهربانی نسبت به مردم»، «احترام گذاشتن به حقوق دیگران»، «هانفس انسان
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توجه به نیازهای گوناگون جسمی و روحی »، «هاانتوجه به اراده و مختار بودن انس»

 و... .« توجه به هدفمندی آفرینش»، «هاانسان

، «پذیرش اختیاری دین»، «آسانی دین» موضوعاتی ماننددر نگرش نسبت به دین، ـ 0

موضوعاتی است  ینتر، مهم«اعتقاد به سیاست دینی»و « دارانتفاوت نهادن بین دین و دین»

ویژه کارگزاران نظام اسالمی ـ داشته باشد که یشترین تأثیر را در مخاطبان ـ بهتواند بمیکه 

اشتیاق به انجام دستورات »، «اعتقاد به رزّاق بودن خداوند»از:  اندعبارتطور خالصه به

 در نظر»، «کاریپرهیز از سیاسی»، «یجوّ زدگپرهیز از »، «دارییندعدم وحشت در »، «دینی

« عمل به وظایف فردی و اجتماعی»، «ی مصالح فردی و حزبیجابهر گرفتن مصلحت کشو

 و...
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 کتابنامه

 قرآن کریم
، چاپ هجرت ،، تحقیق صبحی صالح، قمالبالغهنهج ، )0000( شریف رضى، محمد بن حسین

 .اول

یح ، تصحعوالی الآللی العزیزیة فی األحادیث الدینیة، (0020الدین )ینابن أبی جمهور، محمد بن ز

 دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول. ،مجتبى عراقى، قم

، تصحیح على اکبر غفارى، ل الرسولتحف العقول عن آ، (0020) ابن شعبه حرانى، حسن بن على

 .، چاپ دومجامعه مدرسین ،قم

 .دارالکتب اإلسالمیه، چاپ دوم ،، تهرانإقبال األعمال، (0022) ابن طاووس، علی بن موسی

 ، قم، مکتب االعالم االسالمی، چاپ اول.معجم مقاییس اللغة(، 0020، احمد بن فارس )ابن فارس

 ، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم.لسان العرب(، 0000ابن منظور، محمد بن مکرم )

 اعلمى، چاپ اول. ،، بیروتمصباح الشریعة، (0022) )منسوب به( جعفر بن محمدالصادق 

سازی اسالمی  )با های ساختاری تمدنمؤلفه(، محمد، 0022پیروزمند، علیرضا و خورشیدی )

 .0، دوفصلنامة بنیادین تمدن نوین اسالمی، شپژوهی(رویکرد آینده

 ، قم، معارف.تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی(، 0020احمدی، فاطمه )جان

 دلیل ما، چاپ دوم. ،، قمتاریخ خلفا، (0029) جعفریان، رسول

، تحقیق مصطفی عبدالقادر المستدرک على الصحیحین، (0000) اهللحاکم نیشابوری، محمد بن عبد

 عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه.

 ،، قمتفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، (0022) حر عاملى، محمد بن حسن

 .، چاپ اولمؤسسة آل البیت علیهم السالم

اسی جهان اسالم برای تمدن نوین های سی(، ظرفیت0020حقیقت، سیدصادق، رهدار، احمد )

 .0یشمارهاسالمی، کاشان، مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی مطالعات تمدن اسالمی، 

های فرهنگی حکومت اسالمی (، بازشناسی نقش مؤلفه0022کندی، سعید )دارا، جلیل، قربانی تازه

پژوهشنامه »ژوهشی ای، فصلنامه علمی پاهلل خامنهگیری تمدن نوین اسالمی از دیدگاه آیتدر شکل

 .00ی شماره، سال نهم، «انقالب اسالمی
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، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، مرکز انتشارات علمی و تاریخ تمدن(، 0052دورانت، ویل )

 فرهنگی. 

، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ لغتنامة دهخدا(،  0055اکبر )یعلدهخدا، 

 دوم.

، فصلنامه تاریخ در آیینه پژوهش، سال نوسازی تمدن اسالمی(، 0022یب )محجوب، حبزمانی

 ، بهار.0ی شمارههشتم، 

، ها در تحقّق تمدّن نوین اسالمیشناسی، موانع و چالشآسیب(، 0029زنگویی، اسداهلل و دیگران )

 .س مشهدکید بر شهر مقدّأن اسالمی و جهان شهر معنوی با تالمللی بازخوانی تمدّ همایش بین

 مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ دوم. ،، تهرانبسط تجربة نبوی، (0052) سروش، عبدالکریم

، های قرآن کریمهای تمدّن اسالمی بر اساس آموزهشاخص(، 0020روشن، محمدباقر )سعیدی

 .02ی شماره، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، های قرآنیدوفصلنامه آموزه

، تاریخ های فرهنگ سیاسی تشیع در آفرینش تمدن نوین اسالمیظرفیت(، 0020شجاعی، هادی )

 . 0یشماره، 00اسالم در آیینه پژوهش، سال 

دفتر  ،غفارى، قم اکبری، تصحیح علمن ال یحضره الفقیه، (0000یه )بابوصدوق، محمد بن على ابن

 .رات اسالمى، چاپ دومانتشا

 ، چاپ اول.داورى یفروشکتاب ،، قمعلل الشرایع، (0020یه )بابوصدوق، محمد بن على ابن

چاپ  دفتر انتشارات اسالمى، ،، قمالمیزان فی تفسیر القرآن، (0005) طباطبایی، سیدمحمدحسین

 پنجم.

 ، چاپ چهارم.اإلسالمیهدار الکتب  ،، تهرانتهذیب األحکام، (0025) طوسی، محمد بن حسن

گیری آن مبتنی بر مات شکلهای تمدّن نوین اسالمی و الزامؤلفه(، 0022عزتی امیر و دیگران )

ی علمی مدیریت اسالمی، تهران، دانشگاه جامع امام یهنشر، العالی(بیانات مقام معظم رهبری)مدظله

 حسین )ع(.

همایش ملی تمدن نوین ، تمدّن نوین اسالمیالزامات تحقّق (، 0020فرمهینی فراهانی، محسن )

 ، تهران، دانشگاه شاهد.اسالمی

های تمدّن نوین اسالمی؛ از تحلیلی بر ابعاد مؤلفه(، 0022السادات )فوالدی، محمد، حسینی، فاطمه

https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1551
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=411
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=411
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=411
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 . 0ی شماره 00مه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال ، فصلنامنظر مقام معظم رهبری

 دار الکتاب، چاپ سوم. ،، قمتفسیرالقمی، (0020) قمی، علی بن ابراهیم

دار  ،غفارى و محمد آخوندی، تهران اکبری، تصحیح علالکافی، (0025) کلینى، محمد بن یعقوب

 .الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم

 ، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، مؤسسه کیهان.تمدنتاریخ (، 0092لوکاس، هنری استیون )

 دارالحدیث، چاپ اول. ،، قمعیون الحکم و المواعظ، (0059) لیثى واسطى، على بن محمد

دار إحیاء  ،، بیروتبحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، (0020) ـ مجلسی، محمدباقر

 .چاپ دوم، التراث العربی

 دار الحدیث. ،حمیدرضا شیخی، قم ی، ترجمهةمیزان الحکم، (0055) ی، محمدشهرمحمدی ری

، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(،  0092مصطفوی، حسن )

 اسالمی، چاپ اول.

 .چاپ نهمصدرا،  ،، تهرانفلسفة اخالق  ،(0052) مطهری، مرتضی

 صدرا. ،، تهران9ج ،مجموعه آثار ،(0059) مطهری، مرتضی

(، 0029علی )منش، حمزه، تهران، صدرا.وحیدی5، جمجموعه آثار(، 0092) مطهری، مرتضی

 .090یشماره، ماهنامه معرفت، ساز اسالمعناصر تمدّن
  




