
شمــاره اول-پاییــز و زمستــان94

166

»تمدنوسیاست«1 

ظرفیتسنجیسیاست
برایایجادتمدننویناسالمی

ـره
ـــــــ

اظ
منـــ

16

1دکتر سید صادق حقیقت

2  حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد رهدار

جلسه مناظره با حضور:

3؛
9/

11/
52

خ 
اری

در ت
ره 

اظ
 من

سه
جل

 .1
ن(.

شا
)کا

ی 
الم

 اس
دن

 تم
ت

لعا
طا

ی م
هش

پژو
یـ  

زش
مو

ه آ
سس

مؤ
 



دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسالم

167

اشاره:
که با عنوان »تمدن و سیاست« در خدمت دوستان هستیم به   امامی2: نشستی 
همت مؤسسه مطالعات تمدن اسالمی و با حضور اساتید محترم دکتر حقیقت3و 
ح شود  که دیدگاه های مختلفی در این حوزه طر گرفته است. قصد این بود  دکتر رهدار4 شکل 
آن  به  تفننی  که  نبود  این موضوع موضوعی  آشنا شوند.  گون  گونا با نگرش های  و دوستان 
بپردازیم، بلکه مسئله روز انقالب اسالمی و جهان اسالم است. دوستان می دانند که جهان اسالم 
در مرحله یک زایش تمدنی قرار گرفته است و به تعبیر مقام معظم رهبری، این پیچ تاریخی که 
که فرهنگ اسالمی و جریان های اسالمی، رو  ایشان فرمود به زعم بنده، همان مرحله ای است 
به ساخت اجتماع و جامعه پردازی دارند، حرکت می کنند. اتفاقاتی که در منطقه افتاده و بیشتر 
از فضای پس از انقالب اسالمی تأثیر پذیرفته است و مسائلی را در ذهن اندیشمندان و متفکران 
ایجاد می کند که ما برای یک تمدن اسالمی بینافرهنگی، چه ظرفیت هایی داریم. در این جلسه 
گفت. یک تمدنی  به ویژه درباره ظرفیت سیاست برای ایجاد تمدن اسالمی سخن خواهیم 
که قرار است با عنوان تمدن اسالمی محقق شود، ظرفیت سیاست در این حوزه چیست؟ به 
که  چه میزان سیاست می تواند در این حوزه اثرگذار باشد؟ اینکه چه باید بکنیم بحثی است 
گفت وگو قرار می گیرد. همچنین بررسی ظرفیت حوزه سیاست در این خیزش  ان  شاءاهلل مورد 

تمدنی نیز مهم است. 
حقیقت: پیش از هر چیز باید تعریف خود از تمدن و ارتباط تمدن با فرهنگ را مشخص کنیم. 
تعریف تمدن: تمدن از ریشه َمَدَن به معنای شهر است و از نظر لغوی به معنای شهرنشینی و 
اتخاذ شیوه شهری است. اما معنای اصطالحی تمدن عبارت است از سبک زندگی مجموعه ای 
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از انسان ها که در یک دوره تاریخی در یک منطقه 
و  مشترک  اهداف  و  می کنند  زندگی  جغرافیایی 
اعم  دستاوردها  این  دارند.  باالیی  دستاوردهای 
یعنی  معنوی.  و  مادی  دستاوردهای  از  است 
شیوه انسان متمدن هم در حوزه فناوری و علم و 
دانش است و هم در حوزه روابط اجتماعی. تمدن 
 .1 دارد:  عنصر  چهار  خود  اصطالحی  معنای  در 
بالندگی اقتصادی؛ 2. سازمان سیاسی؛ 3. سنن 
اخالقی؛ 4. معرفت و بسط هنر. به تعبیر مارسل 
کافی  اندازه  به  است  مجموعه ای  تمدن  موس، 
کافی  اندازه  به  شهرنشینی،  پدیده های  از  بزرگ 
کمی و  از نظر  با اهمیت  کافی  اندازه  متنوع و به 
که بین چند جامعه مشترک است. بنابراین  کیفی 
از جمع چند  از تمدن سخن می گوییم،  ما  وقتی 
گفته ایم. بحث بر سر یک جامعه  جامعه سخن 
بزرگ تر  واحدی  تمدن،  نیست.  حکومت  یک  یا 
از حکومت است. به تعبیر ساموئل هانتینگتون، 
تمدن باالترین گروه بندی فرهنگ و گسترده ترین 
سطح هویت فرهنگی است. یکی از تمدن شناسان 
اجتماعی  را  که تمدن  ابن خلدون است  اسالمی، 

شدن انسان تعریف می کند. 

تفاوت فرهنگ و تمدن:
که فرهنگ   تفاوت فرهنگ با تمدن در این است 
چیزهایی  و  ناشناخته  قواعد  از  مجموعه ای  به 
در  و  می شوند  گرفته  طبیعی  امور  به عنوان  که 
به  یا  و  دارند.  بستگی  غیرعلمی  مسائل  به  واقع 
بیشتر جنبه علمی  تعبیر اسالمی ندوشن، تمدن 
و  ذهنی  جنبه  بیشتر  فرهنگ  و  دارد،  عینی  و 
معنوی. طبق همین تعریف است که استاد شهید 
مطهری تمدن را نمود و فرهنگ را بود دانسته اند 
که تمدن نمود فرهنگ است؛ یعنی  و فرموده اند 
بنابراین  است.  فرهنگ  ظاهری  جنبه های 
و  انسان ها  روابط  جنبه های  به  بیشتر  فرهنگ 

تمدن بیشتر به حوائج مادی انسان ها اشاره دارد. 
دو  هر  از  تمدن  خود  در  که  کردیم  اشاره  هرچند 
جنبه وجود دارد. تفاوت دوم اینکه تمدن بیشتر 
جنبه اجتماعی دارد و فرهنگ بیشتر جنبه فردی. 
می تواند  فرهنگ  که  گفت  می توان  کلی  به طور 
بیشتر جنبه فردی داشته باشد، ولی تمدن حتمًا 
جنبه اجتماعی دارد. بین فرهنگ و تمدن از نظر 
مفهومی رابطه عام و خاص من وجه است. یعنی 
بالعکس  و  هستند  متمدنانه  فرهنگ ها  از  برخی 
برخی از تمدن ها فرهنگی، ولی برخی از فرهنگ ها 
متمدنانه نیستند و برخی از تمدن ها نیز فرهنگی 
تمدنی  که  کرد  تصور  می توان  بنابراین  نیستند. 
وجود داشته باشد که روابط انسان ها در آن مبتنی 
بر فرهنگ نباشد و از طرف دیگر می توان تصور کرد 
که فرهنگی در جامعه ای وجود داشته باشد، ولی 
تبدیل به تمدن نشده باشد، بنابراین بین این دو 
مفهوم، ]نسبت[ عموم و خصوص من وجه وجود 

دارد.

پیش شرط  داشتن تمدن سازی:
یکی  این  دارد.  زمینه  و  تمدن سازی پیش شرط   
به  ما  گر  ا که  است  بنده  ادعای  مفروضات  ]از[ 
و  تمدن سازی  از  یا  و  تمدن سازی هستیم  دنبال 
باید  می گوییم،  سخن  ایران  اسالمی  جمهوری 
بدانیم که هر تمدنی پیش شرط هایی دارد و برای 
به عنوان  این  دارد.  زمینه هایی  به  نیاز  تحقق، 

یک مفروض است.

اصالت انسانیت در تمدن:
واحد  تمدن ها  در  که  است  این  دیگر  مفروض   
ابزارآالت و فناوری  انسان است و ماشین،  اصلی 
دوش  بر  تمدن  اصلی  بار  بنابراین  نیست؛ 
دستاوردهای  انسان  این  البته  انسان هاست. 
انسانیت  اما  دارد،  سخت افزاری  و  نرم افزاری 
که  ابزارهایی  بنابراین  و  دارد  محوریت  انسان، 
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می شود،  ساخته  انسان  برای  فناوری  حوزه  در 
اهمیت درجه دوم دارد. بنابراین هرچند اقتصاد 
اما  دارد،  اهمیت  فناوری  هرچند  دارد،  اهمیت 
انسانیت انسان و فرهنگ اهمیت بیشتری دارد. 
دیدگاه  از  است.  اسالمی  دیدگاه  دیدگاه،  این 
اول  درجه  در  بکنیم  نگاه  تمدن  به  گر  ا اسالمی 
باید به فرهنگ و جنبه های نرم افزاری نگاه کنیم 
گر  ا به جنبه های سخت افزاری.  و در درجه دوم 
ما از تمدن اسالمی سخن می گوییم به مجموعه 
تمدن  دنبال  به  گر  ا داریم.  نظر  شرایط  این 
به دنبال جمع جوامعی هستیم  اسالمی هستیم 
توسعه محور  باشد،  داشته  اقتصادی  بالندگی  که 
باشد، در فناوری حرف اول را بزند و مهم تر از همه 
اینها، اینکه انسان به انسانیت خودش پی ببرد و 
انسانیت انسان شکوفا شود. بدون شک دین در 

اینجا نقش مهمی ایفا می کند.
نسبت دین و تمدن:

هر تمدنی با دین ارتباط دارد و تمدن اسالمی هم 
به ویژه با دین اسالم ارتباط دارد. بنابراین فرهنگ 

و دین دو جایگاه اصلی در تمدن اسالمی دارند. 
اسالم های سه گانه: 

برای اینکه مشخص شود ما به دنبال چه هستیم، 
بین »اسالم یک«، »اسالم دو« و »اسالم سه« تمایز 
از  که  تمدن سازی ای  ببینیم  تا  می شویم  قائل 
اتفاق  یک،  کدام  حوزه  در  می کنیم  صحبت  آن 

می افتد؟ 
مقصود از اسالمی یک، متون مقدس است؛ یعنی 
مقصود  معصومان)ع(.  گهربار  سخنان  و  قرآن 
یک  اسالم  از  که  است  قرائت هایی  دو،  اسالم  از 
فلسفه  در حوزه  که  قرائت هایی  مثاًل  دارد؛  وجود 
فقه  حوزه  در  که  قرائت هایی  اسالم،  سیاسی 
سیاسی و قرائت های مختلف دیگری که در حوزه 
اندیشه اسالمی وجود دارد. مقصود از اسالم سه، 
مثال  به طور  است.  متدینان  و  مسلمانان  عمل 

کی در ایران  کره خا اسالم سه، امروزه در بخشی از 
کی  کره خا کرده و در بخشی از  اسالمی تحقق پیدا 
کرده  در قالب کشورهای اسالمی دیگر تحقق پیدا 
است. بنابراین عملکرد مسلمانان در زمان و مکان 

خاص، اسالم سه است. 

مفروض بودن ظرفیت تمدن سازی اسالم یک:
یعنی  ـ  و سنت  قرآن  یعنی  اسالم یک،  اینکه  در   
و  توانایی  ـ  معصومان)ع(  و  پیامبر)ص(  سنت 
ظرفیِت داشتن تمدن را دارد، شکی وجود ندارد. 
که  یعنی مفروض بنده در این صحبت این است 
قرآن و روایات معصومان)ع( ظرفیت تمدن سازی 
دارد و بنابراین از این بحث می گذریم. کمتر کسی 
کامل داشته باشد،  ممکن است به اسالم اعتقاد 
ولی ادعا کند که اسالم با تمدن سازی ارتباط ندارد 
و اسالم ظرفیت تمدن سازی ندارد. بنابراین این 

کنار می گذاریم.  بحث را در حوزه اسالم یک 

اسالم  تمدن سازی  ظرفیت  درباره  گفت وگو  لزوم 
دو:

 در حوزه اسالم دو، اینکه کدام یک از قرائت های از 
اسالم یک، توانایی تئوریک و نظری تمدن سازی 

دارد باید صحبت کرد. 

ضرورت بحث درباره ظرفیت تمدن سازی اسالم 
سه:

که نقطه ثقل بحث ما در این   اما مهم این است 
جلسه، تمدن سازی در حوزه اسالم سه است. به 
این معنا که در قرن بیست ویکم مسلمانان جهان 
و به ویژه مسلمانان در جمهوری اسالمی ایران از 
چه ظرفیت بالقوه ای برای تمدن سازی برخوردار 
که سیاست  هستند و موضوع بحث ما این است 
ایفا می کند؟ به نظر بنده  در این بین چه نقشی 
چیزی  آن  یعنی  است.  سه  اسالم  ما  بحث  ثقل 
که به عنوان عمل مسلمانان در جمهوری اسالمی 
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کرده چه ظرفیت هایی برای  ایران و در جهان در بین مسلمان ها تحقق پیدا 
تمدن سازی دارند و به شکل خاص جمهوری اسالمی ایران و انقالب اسالمی 

ایران چه کمکی به تمدن سازی کرده است؟

بازگشت دین به جوامع غربی در دوره پساسکوالریسم:
کشورهای غربی  که دین در دهه های اخیر در   مفروض دیگر بنده این است 
عصر  نام  به  عصری  وارد  هابرماس  تعبیر  به  و  بازگشته  اجتماع  صحنه  به 
گر سکوالریسم به معنی جدایی دین از سیاست یا  پساسکوالریسم شده ایم. ا
به معنای جدایی نهاد دین از نهاد سیاست بود، امروزه در جوامع سکوالر غربی 
بنابراین حتی متفکرانی مانند هابرماس  و  بازگشته  دین به حوزه اجتماعی 
که با حفظ سکوالریسم غربی دین نقش مهمی در جوامع غربی  اعتقاد دارند 
که ناقد سکوالریسم هستیم و به ارتباط دین و سیاست اعتقاد  ایفا می کند. ما 
داریم، معتقدیم که دین نقشی بیش از آن چیزی که هابرماس گفته در جوامع 
ایفا می کند و بنابراین دین نقش بسیار مهمی دارد. به تعبیر مالک بن نبی، سه 
اینکه ما در  از زمان، مکان و دین؛  عامل مهم در تمدن سازی عبارت است 
کدام زمان هستیم، اینکه در کدام مکان هستیم و اینکه کدام دین را انتخاب 
آن  از  که  اسالمی  تمدن  پس  است.  اسالم  دین  اینجا  در  ما  بحث  کرده ایم. 

سخن می گوییم، مبتنی بر وحی و حکمت است. 

جایگاه فقه سیاسی در تمدن سازی:
فقه  می خورد  پیوند  حاضر  بحث  با  که  اسالمی  دانش  شاخه های  از  یکی   
که به بحث ما در این جلسه مربوط می شود، فقه سیاسی  است. آن چیزی 
سکوالرها  که  است  این  غیرسکوالرها  و  سکوالرها  تفاوت های  از  یکی  است. 
اعتقادی به فقه سیاسی ندارند و فقه سیاسی را معتبر نمی دانند، ولی بنده 
که بر اساس نظریه همروی، جایگاهی برای فقه سیاسی قائل هستم، معتقد 
به تعامل فقه سیاسی و فلسفه سیاسی هستم و آن را در قالب نظریه همروی 
کرده ام.  کرده ام و بنابراین جایگاهی برای فقه سیاسی در جامعه تعریف  ارائه 
بر اساس همین استدالل، فقه سیاسی جایگاهی در تمدن سازی دارد. به تعبیر 
جابری، فقه بزرگ ترین دانش مسلمانان در طول تاریخ بوده است. بنابراین 
گر همه دانش های اسالمی را در طول تاریخ مطالعه کنیم، می بینیم که فقه،  ا
عظیم ترین و فربه ترین دانش بوده است. به اعتقاد بنده فقه و فقه سیاسی در 
کارایی دارد، اما محدودیت هایی هم دارد. به طور مثال بنده در مقاله  اجتماع 
که فقه سیاسی نمی تواند نظریه دولت  گفته ام  فقه سیاسی و نظریه دولت، 
ساختن  برای  ظرفیت هایی  می تواند  فقه  که  همان طور  یعنی  باشد؛  داشته 
آن  از  یکی  دارد.  محدویت هایی  ولی  باشد،  داشته  تمدن سازی  و  جامعه 

همان طور که فقه می تواند 
ظرفیت هایی برای ساختن 
جامعه و تمدن سازی داشته 
باشد، ولی محدویت هایی دارد. 
یکی از آن محدودیت ها آن است 
که فقه سیاسی نمی تواند نظریه 
دولت داشته باشد.
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که فقه سیاسی نمی تواند  محدودیت ها آن است 
نظریه دولت داشته باشد.

تمدنی:  مباحث  در  تکلیف غرب  تعیین  ضرورت 
برای مقایسه بین تمدن اسالمی و تمدن غربی و 
گزیریم دیدگاه خود  برای بالندگی تمدن اسالمی، نا
کلی،  را نسبت به تمدن غربی و تجدد به معنای 
یعنی مدرنیته، مشخص بکنیم. بر اساس تحلیل 
گفتمانی، بین تمدن ها ارتباط وجود دارد و ارتباط 
که با هم تداخل  تمدن ها مثل دو توده ابر هستند 
دارند و تعامل می کنند. نشانه هایی از یک تمدن 
تمدن  آن  از  نشانه هایی  می رود.  دیگر  تمدن  به 
به این تمدن می رود و تعاملی بین تمدن ها وجود 
گفتمانی از تمدن ها،  دارد. این تصور، یعنی تصور 
در برابر تصور ارگانیستی از تمدن است. یعنی این 
ما  دیدگاه  که  است  روش شناسانه  بحث  بحث، 
گفتمانی.  یا  است  ارگانیستی  تمدن ها  به  نسبت 
کنیم  که تشریح  تفکر ارگانیستی به این معناست 
که انسان  تمدن را به انسان و بگوییم همان طور 
دارای تولد، نوجوانی و پیری است تمدن ها هم 
و  اسالمی  تمدن  ساختن  برای  هستند.  این گونه 
دیدگاه  باید  زمان  این  در  اسالمی  تمدن  بالندگی 
خودمان را نسبت به تمدن غربی مشخص کنیم. 
گر ما غرب ستیز و تجدد ستیز باشیم معنایش این  ا
برای  غرب  تمدن  از  زیادی  خیلی  چیز  که  است 
در  که  آنچه  پذیرفت.  نخواهیم  اسالمی  تمدن 
همروی  دارد،  وجود  این باره  در  همروی  نظریه 
مسئله  این  در  که  کسی  است.  تجدد  و  سنت 
الگوی ماست، مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی 
را  متجددانه  مفاهیم  نه تنها  مشروطه،  صدر  در 
پذیرفت، بلکه برای آن ها توجیه دینی ارائه کرد و 
عبارت ایشان این است که مشروطه واجب شرعی 
مانند  متجددانه  مفاهیم  نه تنها  یعنی  است؛ 
قانون و مشروطه قابل پذیرش است، بلکه توجیه 
دینی هم برای آن ها حتی در حد وجوب می توان 

که از مرحوم نائینی معروف است  داشت. عبارتی 
که از غرب به  که فکر نکنید آن چیزی  این است 
دست ما رسیده ـ به تعبیر ما در حوزه علوم انسانی 
ـ چیز عجیب و غریبی است، بلکه »هذه بضاعتنا 
ردت الینا«؛ این مال خود ما بوده رفته به آن عالم 
دوباره به خود ما برگشته است. فکر نکنید علوم 
انسانی غربی ضرورتًا ضد مفاهیم و مبانی اسالمی 
کلی همان  است. بلکه تجدد و مدرنیته به شکل 
دست  مدتی  بوده،  ما  خود  مال  که  است  چیزی 
دیگران رفته و بار دیگر به سوی ما بازگشته است. 
مدرنیته  که  هستم  معتقد  بنده  اساس  این  بر 
قابلیت اسالمی شدن و بومی شدن دارد و بنابراین 
گفت.  سخن  اسالمی ـ ایرانی  مدرنیته  از  می توان 
مبنای این بحث کتاب تجربه مدرنیته از مارشال 
یک  که  است  این  ایشان  ادعای  است.  برمن 
است.  متعدد  مدرنیته ها  ندارد،  وجود  مدرنیته 
که به اعتقاد من درست  گر این مبنا درست باشد  ا
است، بنابراین می توان مدرنیته ایرانی هم داشت 
و بنابراین می توان از دستاوردهای مدرنیته غربی 

استفاده کرد.
امروزه  غرب،  تمدن  که  است  این  من  مفروض 
تمدن هژمون و مسلط است و تمدن اسالمی شکل 
است.  شکل گیری  اولیه  مراحل  در  یا  و  نگرفته 
غرب  تمدن  نام  به  است  تمدنی  یک  بنابراین 
که از رنسانس به بعد هژمون شده و یک تمدنی 
می تواند وجود داشته باشد به نام تمدن اسالمی. 

بنابراین ارتباط بین این دو اهمیت دارد. 

تقدم رتبی توسعه همه جانبه در جمهوری اسالمی 
بر تمدن سازی:

که   ادعای اصلی بنده در این صحبت این است 
برای ساختن تمدن اسالمی و برای ایفای نقش در 
جهان، پیش از اینکه جهان را بسازیم، باید خانه 
خود را بسازیم و جمهوری اسالمی ایران، پیش از 
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کلید بزند، باید مدل  آنکه بتواند تمدن اسالمی را 
موفقی از توسعه همه جانبه در جمهوری اسالمی 
می تواند  گاه  اسالمی،  تمدن  باشد.  داشته  ایران 
گاه  شود،  بحث  اسالمی  جمهوری  محوریت  با 
می تواند با محوریت همه مسلمان ها و کشورهای 
حالت،  دو  هر  در  شود.  بحث  جهان  در  اسالمی 
چه  باشد،  اسالمی  جمهوری  ما  بحث  چه  یعنی 
بحث ما همه مسلمانان باشد، ما پیش از اینکه 
آن  بالندگی  از  و  بسازیم  اسالمی  تمدن  بتوانیم 
از  کوچک تری  مدل  یک  باید  بگوییم،  سخن 
کشور، یا یک جامعه  تمدن اسالمی در سطح یک 
بحث  بنابراین  باشیم.  داشته  منطقه  یک  یا 
توسعه همه جانبه با محوریت توسعه فرهنگی در 
جمهوری اسالمی ایران بر تمدن سازی تقدم رتبی 

دارد. 

فقدان ظرفیت اسالِم سه برای تمدن سازی:
مدل  راستای  در  زیادی  مشکالت  ما  که  ازآنجا  
توسعه مناسب و همه جانبه در جمهوری اسالمی 
به سختی  داشته ایم،  اسالمی  کشورهای  در  و 
فراموش  گفت.  سخن  اسالمی  تمدن  از  می توان 
است.  سه  اسالم  حوزه  در  ما  بحث  که  نکنید 
جمهوری  در  چه  متدینان،  عمل  حوزه  در  یعنی 
بین  در  جهان.  سطح  در  چه  و  ایران  اسالمی 
مسلمانان چندان الگویی نیست و چندان عمل 
که  نیست  توسعه مدار  و  دفاع  درخور  مسلمانان 
سخن  اسالمی  تمدن  از  نزدیک  آینده  در  بتواند 
ـ  دارند  هم  با  مسلمان ها  که  ارتباطی  بگوییم. 
گسترش بنیادگرایی اسالمی و خشونت در  بروز و 
کشته شدن شیعیان  بین مسلمان ها و متأسفانه 
و  شیعیان  دست  به  سنی ها  و  سنی ها  دست  به 
کردن دولت های اسالمی به مباحث  دل مشغول 
کشورهای  که  شده  سبب  جملگی  ـ  ضروری  غیر 
اسالمی با موانع بسیار زیادی روبه رو باشند. چیزی 

که مسائلی  که بر این مسئله می افزاید این است 
مانند مسائل فرهنگی و به ویژه فرهنگ سیاسی 
یک شبه  که  نیست  مباحثی  ما،  حاضر  بحث  در 
که  بگیریم  تصمیم  امروز  ما  یعنی  شود.  حل 
ساختارهای فرهنگی را عوض کنیم، ساختارهای 
کنیم. نه! ساختارهای  فرهنگ سیاسی را عوض 
فرهنگی و ساختارهای فرهنگ سیاسی ما در طول 
به شکل  و  گرفته  شکل  انباشتی  به شکل  زمان 

انباشتی هم در طول زمان باید تغییر کند.
خود  مقاالت  و  مصاحبه ها  در  بنده  هرچند  پس 
دانش  بومی سازی  و  اسالمی سازی  به  به شکلی 
که  کرده ام  غربی اعتقاد دارم و در آن ها استدالل 
به چه معنا می توان از اسالمی سازی و بومی سازی 
که عمل  کرد، اما اعتقادم این است  دانش دفاع 
در  چه  هم،  با  مسلمان ها  ارتباط  مسلمان ها، 
نیست  سطحی  در  جهان،  سطح  در  چه  و  ایران 
سخن  کوتاه مدت  در  اسالمی  تمدن  از  بتوان  که 
می توانم  جمله  یک  در  نتیجه  به عنوان  گفت. 
آرمان  هرچند  اسالمی  نوین  تمدن  بکنم:  عرض 
بسیار خوبی است و باید به سمت آن حرکت کنیم 
و فعالیت ما باید در این راستا باشد، اما به شکل 
واقع بینانه با توجه به موانعی که در حال توسعه در 
کشورهای اسالمی است،  سطح جوامع مسلمان و 
آرمانی بیش نیست و تا رسیدن به آن نقطه، زمان 

بسیار زیادی باید طی کنیم. 

نیز  نکاتی  و  تمدن  باب  در  را  نکاتی  من  رهدار: 
یک  و  کرد  خواهم  عرض  اسالمی  تمدن  درباره 
گر فرصتی هم  نکته و تأملی هم درباره سیاست و ا
شد مالحظه یا مالحظاتی در بعضی از فرمایشات 

جناب آقای دکتر حقیقت. 

»قانون«  و  فرهنگ  قوام بخش  »عادت« 
قوام بخش تمدن: 

که آقای دکتر درباره  درباره تمدن آن بحث هایی 
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را قبول دارم. نکته ای فقط به زعم خودم  نسبت تمدن و فرهنگ فرمودند 
اضافه می کنم و آن این است که یکی دیگر از تفاوت های فرهنگ و تمدن این 
که معمواًل وضع فرهنگ یا به عبارتی دیگر قوام بخش فرهنگ، عادت  است 
است، اما قوام بخش تمدن قانون است. ما می توانیم فرهنگ هایی داشته 
که مبنای عمل در آن ها ملکه و عادت باشد، با قطع نظر از اینکه آن  باشیم 
عمل قابل دفاع عقالنی باشد یا نباشد، اما در اساس نمی توانیم اسم وضعی را 
کمیت ندارد و رفتارها از سر عادت صورت می گیرد، هرچند  که در آن قانون حا

همسویی و تجانس با قانون دارد، فرهنگ بگذاریم.

پروژه ای بودن تمدن سازی:
 درباره بحث تمدن باز من ویژگی هایی را عرض کنم که شاید زاویه های دیگری 
داشته باشد و در مجموع درکم از تمدن مجموعه لحاظ این ویژگی هاست. 
که  هستم  قائل  می دانم.  انسانی  رخداد  و  پدیده  یک  را  تمدن  اینکه  یکی 
مالئکه نمی توانند تمدن داشته باشند، حیوانات هم نمی توانند تمدن داشته 
باشند، تمدن یک وجه یا شأنی از شئون وجود تاریخی انسان است. توجه به 
که من در تمدن، یک نوع ویژگی پروژه ای بودن  این ویژگی سبب می شود 
یک جور  است،  سهیم  انسان  اراده  تمدن  در  می گویم  وقتی  کنم.  لحاظ  را 

می پذیرم که تمدن پروژه است. یعنی می شود آن را ساخت و مهندسی کرد.

پروسه ای بودن تمدن سازی:
 condition که تمدن وضع تاریخی دارد. یک  ویژگی دیگر تمدن این است 
که بگویم افزون بر عوامل ارادی و  است. توجه به این قضیه سبب می شود 
اختیاری، یک سری عوامل غیرارادی هم در شکل گیری تمدن حضور دارد. 
که الزم نیست اآلن بگویم. اجمااًل یک چیزهای  مثل آب وهوا، یا ویژگی هایی 
ج از انتخاب انسان هم هست که در حاصل شدن وضع تمدنی  غیرارادی و خار

سهیم اند. 

پسینی بودن تمدن: 
که تمدن یک وضعیت پسینی  یک ویژگی سومی تمدن دارد و آن این است 
آغاز  آغاز حرکت هیچ قومی وضع تمدنی نیست. درحالی که می تواند  است. 
فرهنگ ها  پس  در  همیشه  تمدن ها  باشد.  فرهنگی  وضع  قوم،  یک  حرکت 
که آقای دکتر هم به  ظهور می کنند. اصاًل مولود فرهنگ ها هستند. تعبیری 

آن اشاره فرمودند.

از جنس عمل بودن تمدن:
این  به  از جنس عمل است. توجه  و  اینکه تمدن یک فعل   مطلب چهارم 

تمدن غرب، امروزه تمدن 
هژمون و مسلط است 
و تمدن اسالمی شکل 

نگرفته و یا در مراحل اولیه 
شکل گیری است. بنابراین 

یک تمدنی است به نام 
که از رنسانس  تمدن غرب 

به بعد هژمون شده و یک 
تمدنی می تواند وجود داشته 
باشد به نام تمدن اسالمی. 
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گر  ا که  نپنداریم  ما  گر  ا که  می شود  سبب  ویژگی 
متفکران و صاحب نظرانی را داخل کتابخانه هایی 
درباره  متعدد  کتاب هایی  آن ها  و  کردیم  جمع 
تمدن نوشتند، پس ما آدم های متمدنی هستیم، 
تمدنی  عمل  و  فعل  به یقین  نیست.  این  نه! 
خود  اما  است،  نظری  پشتوانه های  به  مسبوق 
تمدن از جنس فعل و عمل هست. از جنس تنها 

تأمل نظری نیست.

تدریجی )و نه دفعی( بودن تمدن:
 ویژگی پنجم اینکه تمدن یک فرایند است؛ یعنی 
در  تمدن ها  نیست.  دفعی  تمدنی  هیچ  حصول 
این  به  توجه  لذا  می آیند.  به وجود  تاریخی  بستر 
تمدن ها  همه  که  بپذیریم  می شود  سبب  قضیه 
پیش از اینکه شکل تام و نهایی خودشان را پیدا 
کنند، یک ورژن های ناقصی هم خواهند داشت. 
می آیند.  به وجود  آرام آرام  تاریخ،  بستر  در  یعنی 
یک  از  می کند،  پیدا  بسط  وقتی  فرهنگ  همان 
به  تمدن  عنوان  فرهنگ  بسط  بعد،  به  مرحله 

خودش می گیرد.

دیرزایی و دیرپایی تمدن:
 نکته ششم اینکه تمدن ها افزون بر اینکه دیرزا 
ساده  تمدنی،  وضع  هستند.  هم  دیرپا  هستند، 
گر یک قومی اهل  و زود حاصل نمی شود. حتی ا
که  تالش هم باشند، وضع تمدنی وضعی نیست 
بعد از یک یا دو یا سه دهه به سهولت ایجاد شود 
از بین نمی رود.  و وقتی هم ایجاد شد، به زودی 
گر در اثنای  توجه به این قضیه سبب می شود که ا
که از نظر من تمدن غرب یک  کردم  بحث عرض 
در  بالندگی  و  نشاط  است،  زوال  حال  در  تمدن 
نشود.  تلقی  من  کالم  نقض  اجزایش،  از  بخشی 
بنده معتقد هستم تمدن غرب یک تمدن رو به 
چند  که  هم چنان  درعین حال،  است.  خاموشی 
آمده،  کار  سر  تمدن  این  تا  کشیده  طول  قرن 

ممکن است چند دهه ای بسا قرن یا چند قرن هم 
طول بکشد تا به زوال برسد. اینها نکاتی است که 
الزم بود درباره ویژگی های تمدن ـ بعضی هایشان 
مربوط به ماهیتشان می شدند بعضی ها نهـ  عرض 

بکنم. 

وضع و گستره وسیع تمدن:
وضع  یک  بنده  نظر  از  هم  تمدن  وضع  خود   
دکتر  آقای  تعبیر  است.  وسیعی  و  فراخ  گسترده، 
که وضع شهرنشینی  که به نقل فرمودند این بود 
که ما  است، بنده می پذیرم. همه ویژگی هایی را 
بیان  که  معنوی  ویژگی های  حتی  تمدن،  برای 
گستره  می کنیم، در مجموع قابل تحقق در یک 
که  کسانی  حتی  نیست.  روستا  مثل  جغرافیایی 
تعریف  اخالق  پایه  بر  را  خودشان  تمدنی  نظریه 
گر ما در یک  می کنند هم نمی توانند ادعا کنند که ا
روستا مثاًل تمام ویژگی های اخالقی اسالم را پیاده 
بکنیم، می توانیم بگوییم آن تمدن اسالمی است. 
به عبارتی وضعیت تمدنی یک وضعیتی است که 
کف آن به لحاظ جغرافیایی یک فضای وسیعی 
را می طلبد. تمدن، استلزامات یا نیازمندی هایی 
که در آن هست  کثراتی  کیفیات  کمیت و  که  دارد 
به اندازه ای است که در ظرف های تنگ یا کوچک 

قابل تحقق نیست.

نسبت اخالق و تمدن:
آقای  از  می ماند  سؤال  یک  فقط  میان  این  در   
کسانی  گر ما دیدگاه آن  که عرض می کنم. ا دکتر، 
یک  به  می کنند  تشبیه  را  تمدن  که  بپذیریم  را 
اندام واره و پیکری مثل انسان و برایش صباوت 
در دنیای غرب  ـ  تلقی می کنند  پیری  و  و جوانی 
که این نظریه را دارند و  افرادی شاخص هستند 
دیدگاه  این  گر  ا ـ  فرمودید  نقل  هم  حضرت عالی 
به درستی  که  حضرت عالی  دیدگاه  آن  کنار  در  را 
کید داشتید بر اینکه آن دال محوری و مرکزی  تأ



دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسالم

175

تمدن، انسان و فرهنگ انسانی است و تمدن از 
گرچه نیاز به تکنولوژی  جنس تکنولوژی نیست، ا
نیاز  گرچه  ا نیست،  مادیات  صرفًا  جنس  از  دارد، 
کثری شود پیر  گر حدا به مادیات دارد، آیا اخالق ا
می شود؟ یعنی ما می توانیم برای اخالق مثاًل اخالق 
اسالمی از یک مرحله صباوت تا مرحله پیری در 
از  بعضی  مدل  گر  ا دیگر  عبارت  به  بگیریم؟  نظر 
در  نظریه شان  مالزی،  شرقی،  آسیای  متفکران 
باب تمدن اسالمی بر محور اخالق اسالمی مبتنی 
ـ  آن ها  از  بعضی  دست کم  یا  آن ها  باشد،  شده 
که  می گویند از نظر ما تمدن اسالمی وضعی است 
در آن اخالق اسالمی داخل یک شهر یا یک منطقه 
گر اخالق اسالمی  جغرافیایی دارد پیاده می شود. ا
به یقین  اسالمی.  تمدن  می شود  این  شد  پیاده 
بنده این دیدگاه را قبول ندارم، هرچند می پذیرم 
روح و هوای تمدن اسالمی را اخالق اسالمی شکل 
کرد و  ح  کسی چنین نظریه ای را طر گر  می دهد. ا
که این اخالق هم از یک  گفت  گفت، آیا می شود 
کیفی شروع می شود و یک وصف صبابت و  کم و 

که وضع  کیفی می رسد  کم و  کودکی دارد و به یک 
وضع  وقتی  اخالق  این  خود  یعنی  دارد؟  پیری 
کثری دارد، می شود بدان بگوییم پیر می شود  حدا
یا نه؟ این اخالق، جنس اخالق، ماهیت اخالق، 
شدنش  کثر  حدا و  شدنش  زیاد  که  است  چیزی 

مساوی با پیر شدنش نیست.

تمدن در نگاه پست مدرن ها: 
مهم،  من  نظر  به  اما  حاشیه ای،  نکته  یک 
اینکه  یعنی  ماست؛  عصر  در  تمدن  بحث  خوِد 
کنیم، و البته  که در باب تمدن بحث  پذیرفتیم 
که بنده معتقد  گام بعد معتقد به آن بشویم ـ  در 
هم  دکتر  آقای  البته  هستم،  اسالمی  تمدن  به 
لکن  که فرمودند معتقد هستند،  گزارشی  حسب 
شرایط عینی بیرونی را نزدیک برای ظهور چنین 
و  تمدن  درباره  بحث  خود  ـ  نمی دانند  تمدنی 
و  است  جنگی  حقیقت  در  تمدن  عقالنیت  حتی 
در  که  مبنایی  با  و  است  مقابله ای  و  مواجهه ای 
دارد  فراروایت ها  نفی  درباره  پست مدرن  ساحت 
ح می شود. نظریات تمدنی هرطور قرائت کنیم  طر
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نظریاتی از جنس فراروایت هستند. و طیف وسیعی از نویسندگان و متفکران 
که عصر ما عصر تمدن  که بر این باور هستند و تصریح می کنند  غربی را داریم 
نیست و تمدن مفهومی در ساحت سنت و گذشته است. در بین نویسندگان و 
متفکران اسالمی هم، چنین دیدگاهی داریم. در قم حداقل در 4٠ نشستی که 
در مؤسسه  فتوح اندیشه درباره تمدن برگزار کردیم حداقل یکی دو نفر مشخصًا 
در ذهن حقیر هستند که نظرشان همین بود. از آقایان مسلمان و حتی اساتید 
حوزوی ما، که بر این باور بودند که اساسًا تمدن و مفهوم تمدن بحثی مربوط 
به عالم و ساحت سنت به معنی گذشته است و در فضای مدرن ما نمی توانیم 
بحث را فراتر از چیزی به نام فرهنگ ببریم. البته مؤیدات و قرائنی هم داشتند 
گر کسی بخواهد با تکیه بر بحث های غربی بحث بکند،  که هست. دست کم ا

حرف بی ربط نیست.

وجود تمدن اسالمی در گذشته:
که  که معتقد هستم   یک تأملی در باب تمدن اسالمی دارم و آن این است 
بوده  ناقص  ورژن هایش  لکن  داشته،  خارجی  تحقق  حاال  تا  اسالمی  تمدن 
است. چون حسب تقریر بنده تمدن یک فرایند است و در تاریخ و به صورت 
تدریجی ایجاد می شود. من می توانم وضع بخشی از جهان اسالم را در فاصله 
که در آن میزانی از اخالقیات  قرون دوم تا پنجم قمری، وضع تمدنی ببینم 
اسالمی هست، بالندگی و نشاط هست، سازمان و نهاد هست، امید هست، 
ارتباطات و تعامل با فرهنگ ها و تمدن های دیگر هست؛ ازاین رو می توانم 
کنم. با وصف اسالمی هم می توانم آن  آن وضع را یک وضع تمدنی قلمداد 
که وضعی  که بنده معتقد هستم  کنم. همچنان  وضع را وضع تمدنی قلمداد 
هندوستان  در  ایلخانان  اسالمی،  مغوالن  مغول ها،  جانشینان  دست کم  که 
کبرشاه و دوره عادل شاهیان، آن وضع، وضع تمدنی  به وجود آوردند، دوره ا
است. شاید مطلوب نباشد که قطعًا این طور است. همچنان که معتقد هستم 
که وضع دوره صفویه در ایران یک وضع تمدنی است. با همان ویژگی هایی 
که می گویم. درصد و میزانی نسبتًا از اخالق و دیانت، نشاط، امید، بالندگی 

نهادها، سازمان ها، ارتباطات، تعامالت اینها در آن ها هست. 

امکان تمدن سازی در شرایط کنونی:
کنون هم ما در شرایطی هستیم که به نظر من مجموعه میراث اسالمی که در   ا
این عصر در اختیار ماست، ما را مستعد برای حرکت به سوی شکل دادن یک 

تمدن نوین اسالمی کرده است.
مراحل تمدن سازی: به لحاظ تمدن اسالمی و به لحاظ مراحل هم این طور 
در  نیست،  اسالمی  تمدن  خاص  این  البته  می کنم،  تصور  خودم  برای 

تمدن یک امر تدریجی است. 
ساختارها هم با دیدگاه 
ساختارگرایانه، در طول زمان 
گیرد و دفعی نیست.  شکل می 
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تمدن های دیگر هم همین مسیر باید طی شود. 
ایده ای  را  آن  اسالمی  تمدن  در  که  ایده ای  یک 

اسالمی می دانم، آموزه های دین و قرآن است. 

١. وضع فرهنگی: 
گامی مفهوم سازی می کند و به  این ایده در یک 
مفاهیم  این  ترکیب  می کند.  گزاره سازی  آن  تبع 
اسمش  که  می کند  درست  فرهنگی  گزاره ها،  و 
از  استقراری  هنوز  که  فرهنگی  وضع  می گذارم  را 
اسالمی،  اخالقیات  اما  ندارد،  حکومت  جنس 
نسبتًا  اینها  اسالمی  مناسک  اسالمی،  آموزه های 
را  این  است.  رایج  جامعه  َکف  در  است،  رایج 
اسمش را وضع فرهنگی می گذارم. شاید دوره خود 
وضع  این  بارز  مصداق  یک  خاتم)ص(  پیغمبر 

باشد. 

٢. وضع حکومت اسالمی:
و  مفاهیم  این  که  است  مرحله ای  دوم  مرحله   
گزاره ها تبدیل به یک تشکیالت، ساختار و نهاد 
حکومت  وضع  می گذارم  را  اسمش  که  می شوند 

اسالمی. 

٣. وضع تمدن اسالمی: 
را  اسمش  که  است  مرحله ای  هم  سوم  مرحله 

می گذارم وضع تمدن اسالمی.
 تعریف تمدن اسالمی: تعریف و تلقی من از تمدن 
که در آن به شکل  اسالمی یک وضع عینی است 
اسالمی  معارف  و  آموزه ها  مجموعه  کثری  حدا

تحقق پیدا کرده است. 

 رویکرد امضایی، راهبردی برای ساخت فرهنگ: 
گمان بنده در وضع فرهنگی یکی از راهبردها  به 
برای ساخت فرهنگ، رویکردهای امضایی است. 
امضایی  واژگان  یک  حوزوی مان  ادبیات  در  ما 
که  داریم  متشرعه  و  شرعی  واژگان  یک  داریم، 
آقای دکتر آن ها را در جریان هستند. دوستان هم 

چون  جریانند.  در  اندازه ای  تا  قوی  احتمال  به 
را  فرهنگ  همه  نمی شود،  خلق  دفعی  فرهنگ 
گزیر  نا بیاوریم،  بیرون  از  از یک جایی  می توانیم 
باشیم.  داشته  امضایی  رویکرد  اینجا  هستیم 
کارکردی  کاربرد یا  رویکرد امضایی در این مرحله 

محوری دارد. 

ساخت  برای  راهبردی  مصلحت اندیشانه  رویکرد 
حکومت: 

در مرحله حکومت مسئله مصلحت و رویکردهای 
مصلحت اندیشانه به نظر من راهبردی است. 

رویکرد تقریبی راهبردی برای ساخت تمدن:
انسانی  ساحت  اینکه  دلیل  به  تمدن  مرحله  در   
تمدن، ساحت ملت نیست و ساحت امت است، 
رویکردهای تقریبی و وحدت بخش کلیدی است. 
رویکرد  و  مصلحتی  رویکرد  امضایی،  رویکرد 
سیر  یک  قضیه  این  برای  را  وحدتی  و  تقریبی 

استکمالی می بینم.

مقصود از سیاست در بحث حاضر:
 در خصوص سیاست هم نکته ای را عرض بکنم 
که برداشت من از بحث تمدن و  و آن این است 
گسترده است.  سیاست، سیاست به یک معنای 
فلسفه  شامل  سیاسی  دانش  مجموعه  از  اعم 
سیاسی، فقه سیاسی و حتی تاریخ سیاسی. یعنی 
در  در حوزه سیاست هم  ما  تاریخی  تجربه  حتی 
بحث تمدن و سیاست دخیل است و باید دخیلش 

بدانیم. اینها نکات بنده بود.

دکتر  و  رهدار  دکتر  دیدگاه  تفاوت  تبیین  امامی: 
حقیقت:

دکتر  آقای  که  است  این  اساتید  دیدگاه  تفاوت   
فرایندی  و  تدریجی  امر  یک  را  تمدن  رهدار 
که در تاریخ اسالم این میراث  می بینند و معتقدند 
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فرهنگی و تمدنی ما متوّرم شده، بر آن افزوده شده 
انقالب  مرحله  که  رسیده  مرحله ای  به  سپس  و 
پیوستگی ای  یک  مرحله  این  در  است.  سیاسی 
این خود  و  آینده  و  گذشته  به  دارد نسبت  وجود 
مطابق  نگاه  این  اما  است.  آینده  برای  ظرفیتی 
وجود  شنیدیم،  حقیقت  دکتر  آقای  از  که  بیانی 
که اآلن حتی شعار تمدن  ندارد. ایشان معتقدند 
که اآلن  و تمدن زایی باید عینی باشد. با وضعیتی 
اسالم  جهان  در  که  وضعیتی  یا  انقالب،  از  پس 
وجود دارد خشونت، تروریسم و حتی دل مشغولی 
شعار  دارد،  وجود  ضروری  غیر  امور  به  دولت ها 
مرحله  اولین  است.  واقع  از  دور  شعار  یک  تمدن 
برای تمدن زایی این است که یک منطقه ای مثاًل 
ایران یا عراق یا کشور دیگری نمونه ای از کارآمدی 
که این هم  کند  و یک واقعیتی را به جامعه ارائه 
در شکوفایی اقتصادی و فرهنگی اتفاق می افتد. 

این یک تفاوت بحث است.
که آقای دکتر حقیقت  تفاوت دیگر هم این است 
که  واقعی  اسالم  یک  کردند،  سطح  سه  را  اسالم 
تفسیر  که  اسالمی  یک  دارد،  وجود  نفس االمر  در 

می شود و از دهان متفکران شنیده می شود و یک 
که عمل مسلمانان است و ظاهرًا تمدن  اسالمی 
ادعا  نمی توانیم  ما  است.  سوم  حوزه  به  مربوط 
مبنای  بر  ساخته ایم  اسالمی ای  تمدن  که  کنیم 
که در عمل مسلمین،  آن سطح اولیه. آن چیزی 
گر ما بتوانیم یک  در تاریخ اسالم شکل می گیرد، ا
جامعه کارآمد درست کنیم این به این معنا تمدن 

اسالمی است. این دو تفاوت.
حقیقت: مربوط به اسالم دو و اسالم سه است و 

عمدتًا مربوط به اسالم سه است.
بحث  این  روی  می خواهم  من  حاال  امامی: 
که آقای  گفت وگویی بشود: آیا شما با این بحثی 
دکتر رهدار فرمودند، آیا تمدن را یک امر تدریجی 
که ایشان  می بینید یا خیر؟ یعنی با این تقریری 
فرمودند آیا اآلن ما ظرفیتی داریم؟ به ویژه در حوزه 
سیاست؟ یعنی اینکه ظرفیت سیاست اآلن به چه 

میزان می تواند ما را از این وضعیت در بیاورد؟ 
حقیقت: تمدن یک امر تدریجی است. ساختارها 
با دیدگاه ساختارگرایانه در طول زمان شکل  هم 

می گیرد و دفعی نیست. 
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ابهام در پروژه یا پروسه بودن تمدن:
 اما نکته اول اینکه من متوجه نمی شوم که تمدن 
بحث  در  ما  چیست؟  پروسه  و  پروژه  به عنوان 
 ،globalization شدن  جهانی  یا  جهانی سازی 
اصطالح انگلیسی اش یکی است، ولی در فارسی 
مواقع  برخی  شدن،  جهانی  می گوییم  گاهی 
 as aکه داریم  بحث  جهانی سازی،  می گوییم 
یا  پروژه  یک  به عنوان   as a proces یا   project
پروسه. ولی اصطالح انگلیسی اش یک چیز است 
و دو تا معادل انگلیسی ندارد. اما به نظر من این 
بحث در بحث تمدن درست نیست یا من متوجه 
گر بخواهد پروژه باشد یعنی  که تمدن ا نمی شوم 
که اراده انسان دخیل هست  چه؟ البته آن بحثی 
را قبول دارم، ولی بحث پروژه و  کلیتش  اینها  و 

پروسه بودن چیز دیگری است.

تعلق فراروایت ها به دوره مدرن: 
افراد  برخی  که  که فرمودند  این است  نکته دوم 
که نظریه های تمدنی فراروایت هستند،  معتقدند 
ولی در فضای مدرن بیش از فرهنگ نمی توانیم 
صحبت  نمی توانیم  تمدن  از  کنیم،  صحبت 
گفت.  برعکس  باید  کاماًل  نظرم  به  بکنیم. 
مربوط   metanarratives یا  فراروایت ها  بحث 
دوران  داریم:  دوران  سه  است.  مدرن  دوران  به 
پیش مدرن که سنت است و دوران مدرن و دوران 
پست مدرن. فراروایت ها مال دوران مدرن است. 
حقوق  اعالمیه  که  کسانی  و  لیبرال ها  بنابراین 
کاًل مدرن ها معتقد به فراروایت ها  بشر را نوشتند و 
هستند. پست مدرن ها در نقد مدرن ها فراروایت ها 
را زیر سؤال می برند و می گویند حقوق بشر عام و 
بنابراین  نداریم.   universal یعنی  جهان شمول، 
این نقد پست مدرن ها به مدرن هاست. بنابراین 
ایشان بگویند در فضای مدرن نمی توانیم  نباید 
بیش از فرهنگ صحبت بکنیم؛ یعنی نمی توانیم 

از تمدن صحبت بکنیم.

ابهام در تمدن زایی برخی حکومت ها:
 نکته سوم اینکه باز در تعاریف مقداری اختالف 
حکومت  در  که  چیزی  آن  اینکه  داریم؛  نظر 
این یک  نبوده است.  که  بوده، تمدن  ایلخانان 
که حکومت بدی هم بوده؛ یعنی  حکومت بوده 
یعنی  کشتند.  را  علما  و  سوزاندند  را  کتابخانه ها 
از علمای شیعی  که برخی  مجموعًا درست است 
تقیه بود  کردند، ولی یک نوع  با آن ها همکاری 
یک  من  نظر  به  بود.  حکومت  یک  به هرحال  و 
حکومت غیر قابل دفاع بود، ولی هرچه بود یک 
صفویه.  همین طور  نبود؛  تمدن  بود،  حکومت 
کرد  جمع  آمد  که  بود  حکومتی  یک  هم  صفویه 
در  پادشاهی،  حکومت  و  تشیع  و  تصوف  بین 
سلطان  شاه  کمیت  حا با  عثمانی.  حکومت  برابر 
نبود  تمدن  اینکه  رفت.  زوال  به  رو  هم  حسین 
برود.  بین  از  بعد  باشد  داشته  دوام  چندسال  که 
تفاوتی وجود دارد بین حکومت صفویه و تمدن 
صفویه. ما تمدن صفویه نداشتیم. بنابراین باید 

بین حکومت ها و تمدن ها تمایز قائل شویم.

ابطال ناپذیری شیوه بحث دکتر رهدار:
که فرمودند به نظر من تمدن   نکته چهارم این 
غرب رو به خاموشی است؛ مثاًل در چند قرن آینده. 
چند قرن آینده یعنی سه، چهار، پنج، شش سال 
کرد. این نوع بحث  آینده غرب زوال پیدا خواهد 
ابطال ناپذیر  یعنی  است.  ابطال  قابل  غیر  کردن 
گر من هم بگویم اتفاقًا تمدن  است؛ چرا؟ چون که ا
غرب در چهار قرن آینده بالندگی خواهد داشت یا 
وضعیتش بهتر از ما خواهد شد، هیچ کدام در چهار 

قرن آینده نخواهیم بود.
بفرمایید  توضیح  لطفًا  رهدار  دکتر  آقای  امامی: 
چه  به  می فرمایید  شما  که  غرب  تمدن  زوال 
صورت است. و درباره تمدن صفویه، تمدن مغول 
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و ... توضیحی بفرمایید. 

رهدار: تصحیح مسئله فراروایت و دوره مدرن: 
مدرن  کلمه  من  گر  ا فراروایت  مسئله  به  راجع 
یعنی  بوده،  لسان  سهو  قطعًا  بردم،  به کار  هم 
این  عرض من پست مدرن بود. یعنی شروع من 
به  می گویند  دارند  که  پست مدرن هایی  که  بود 
جنگ فراروایت آمده اند، این بحث تمدن بنا به 
قاعده بحث مخالفت با آن ها خواهد بود. و تذکر 

عالی تان هم به جا بود.5

مغول و نحوه برخورد علما با آن ها:
مسئله مغول ها، من مغول نگفتم، گفتم ایلخانان 
آوردم و  گفتم جانشینان مغول. حتی مصداق  و 
هند.  در   ... و  کبرشاه  ا و  عادل شاهیان  در  گفتم 
یعنی وضعیت خیلی پسینی است. حدود 200 سال 
مغول ها داخل ایران هستند. بنده هم البته بر این 
از  که همکاری عالمان دینی با آن ها  باور هستم 
کتاب هایم تقریری هم  سر تقیه بوده. در یکی از 
بسیار  می کنند،  همکاری  آن ها  با  چرا  که  کردم 
هوشمندانه و متصرفانه است. به ندرت عالم دینی 
مغول ها  جنگ  به  که  می بینید  سال   200 آن  در 
که معمواًل برای  رفته باشد. تنها جریان شاخصی 
جنگ با مغول ها مثال می زنند سربداران هستند 
که هیچ کدام از رهبران سربدار شیعه نیستند، نه 
شیخ حسن جوری نه شیخ خلیفه. هر دو اینها به 
لحاظ فقهی شافعی اند و به لحاظ اعتقادی شیعه 
هستند. و از قضا هر دو اینها استانداران مغول ها در 
شمال بودند در دوره ایلخانان. دعوا سر یک چیز 

دیگر است.

وجود ویژگی های تمدن در صفویه:
و  زدم  تمدن  بحث  برای  مثال هایی  من 
ویژگی هایی آوردم و آن ویژگی ها را تطبیق دادم. 
را  ویژگی  چهار  این  باید  تمدن  گفتند  دکتر  آقای 

سنن.  معرفت،  سازمان،  بالندگی،  باشد:  داشته 
هست.  صفویه  در  ویژگی  چهار  هر  معتقدم  بنده 
در وجه مثبتش هم هست. 200 سال و خرده ای 
است.  ناقص  و  نیست  مطلوب  اما  هست.  هم 
تمدنی است. شما  کردم. وضع، وضع  لذا عرض 
در  اروپایی  سفرنامه نویسان  که  را  کتاب هایی 
همان دوره صفویه نوشتند، یا  آن هایی که در دوره 
بفرمایید،  مالحظه  نوشتند  صفویه  درباره  قاجار 
تعبیر  بردند.  به کار  را  تمدنی  شکوه  تعبیر  همین 
رنسانس برای صفویه به کار رفته است؛ می گوید 
کارویژه  هستم  معتقد  بنده  صوفی.  رنسانس 
کلمه  صفویه تبدیل تصوف به تفقه است. ایشان 
رنسانس را به کار می برند و واقعًا یک نوعی زایشی 

آنجا می بینند. 

وجود ویژگی های تمدنی در حکومت مغول: 
ورژن  در  گفتم  حقیر  که  ویژگی هایی  با  تمدن 
برای  هم  پنج  تا  دو  قرن  برای  هم  ناقصش 
ضد  قضا  از  که  شده  مسلمان  مغوالن  ایلخانان، 
خودشان  و  پرورند  عالم  بلکه  نیستند،  عالم 
در  ساختند.  تمدنی  شکوه  دارد.  وجود  عالمند، 
که بخش قابل توجهی  کردم  جلسه ای اشاره ای 
یادگارهای  امروز  هندوستان  توریستی  بناهای  از 
که آن موقع ساختند.  همان مغول هایی هستند 
حتی تاتارستان را مثال زدم و معتقدم وضع آن ها 

وضع تمدنی است و ناقص است.

معنا و شواهد زوال تمدن غرب:
گفتم آن را رو  که بنده   در خصوص قضیه غرب 
به زوال می بینم: ببینید آقای دکتر اینجا مجالی 
برای بحث نیست. درست هم می فرمایید، ولی 
غرب  پایان  غرب،  مرگ  غرب،  زوال  تعبیر  حتی 
با همین تعابیر از حدود 70-80 سال پیش تا به 
کتاب هایی  امروز در خود دنیای غرب، متعدد در 
کتاب ها را  گزارش مفصل این  نوشته شده است. 
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شما در شماره های مختلف نشریه سیاحت غرب مرکز پژوهش های صداوسیما 
کتاب. اینکه چرا اصاًل دنیای غرب نظریه  می توانید ببینید، شاید ده ها جلد 
پایان تولید می کند؟ چرا می گوید پایان علم، پایان ایدئولوژی، پایان تاریخ. 
را جایی  این  باز دوباره  بنده  تولید می کنند؟  دارند  برای چه  را  پایان  نظریه 
که نظریه های پایان در اصل در چه  کردم، تحلیلی دادم  کردم و منتشر  تقریر 
وضع روانی تاریخی تولید می شوند؟ کسی که فردا دارد نظریه پایان نمی دهد، 
نظریه پویش و حرکت می دهد. این هم که نظریه ای نیست که قابلیت ابطال 
که می گویید نه، وضع فرق می کند. ببینید اثبات هم  داشته باشد، خود شما 
در علوم مختلف فرق می کند. اثبات و نفی در علوم عقلی یک مکانیزم دارد، 
در علوم تجربی یک مکانیزم دارد، در تاریخ یک مکانیزم دارد. یقین و اثبات، 
همان طور که سلب و نفی در تاریخ، مانند ریاضی نیست و تحلیل است. یعنی 
قرائنی می آوریم و برای آن قرائن تفسیر ارائه می دهیم. این تفسیرها و جنس 
که همیشه 2+2  نیست  ریاضیات  از جنس  تفسیرها  این  مؤلفه های  درونی 
که به  بشود 4 و هیچ موقع 4.01 یا 3.99 نشود. بنده قرائن و مؤیداتی دارم 
که دنیای غرب دنیای رو به انحطاط است؛  کردم  یکی دو مورد ضمنًا اشاره 
که از مدنیت و اجتماع ارائه بدهید و  یعنی مدنیت و اجتماع، با هر تفسیری 
فیلسوفان اجتماع از یونان باستان تا به امروز، مسلمان و غیر مسلمان از جامعه 
کرده باشند، خانواده نقطه ثقل اجتماع  و اجتماع و مدنیت هر مدل قرائتی 
ثقل  نقطه  کانون  یعنی  ندارد.  خانواده  نام  به  چیزی  غرب  کنون  ا و  است 
کتاب نوشته اند و دادشان  اجتماع از هم پاشیده. آن ها ده ها بلکه صدها جلد 

درآمده است. اینها دالیلی است که به نظر بنده نشانه های زوال است.

سنت و تجدد دوگانه ای غربی و ناتوان از تحلیل وضع تاریخی ما: 
عرض  قبلی  بخش  در  دکتر  آقای  فرمایشات  به  راجع  هم  نکاتی  یک  من 
وزنی  و تجدد،  اساسًا دوگانه سنت  معتقد هستم  دکتر،  آقای  برخالف  کنم. 
برای رصد هیچ گونه صورتی از صورت های تاریخی ما ندارد. این دوگانه یک 
دکتر  آقای  فرمایش  برخالف  دوباره  بر ماست.  دوگانه جعلی غربی تحمیلی 
در ادبیات هیچ کدام از عالمان دینی ما از جمله مرحوم نائینی دوگانه سنت 
و تجدد نیست. این دوگانه یک دوگانه غربی است. سنت در ادبیات غرب در 
ح می شود و پایان سنت می شود آغاز مدرن. با مرگ سنت،  عرض مدرن طر
که ما از مسئله سنت داریم، در عالم خودمان هم  مدرن متولد می شود. درکی 
یک چنین درکی نیست و دلیلی هم ندارد حتمًا با درک غربی بخواهیم سنت 
که  کنیم. اتفاقًا مقاله ای سال ها پیش در آمریکا منتشر شد  خودمان را فهم 
به  راجع  نویسنده ای  این نشان داده شده،  به  توجه  خیلی در خود عنوان، 

اساسًا دوگانه سنت و 
تجدد، وزنی برای رصد هیچ 

گونه صورتی از صورتهای 
تاریخی را ندارد. این دوگانه 

یک دوگانه جعلی غربی 
تحمیلی برماست. 
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رهبری  یا  سنتی  »عالمی  نوشته:  ایران  انقالب 
پست مدرن«.  عصر  در  مدرن  انقالبی  سنتی، 
است  ممکن  چطور  که  دیده  پارادوکسیکال  کاًل 
عصر  در  مدرن  انقالب  بتواند  سنتی  عالم  یک 
سنت  آنجا  چون  چرا؟  بیندازد؟  راه  پست مدرن 
واقعًا قسیم مدرن است. اینجا اصاًل نیست. اینجا 
که اتفاقًا با رجعت به دل  ما درکی از سنت داریم 
خودمان  بودن  مدرن  و  نوشدگی  متن  سنتمان 
رقم  را  مدرنمان  انقالب  وقتی  ما  زدیم.  رقم  را 
از  داریم  هرچه  ما  فرمودند  امام)ره(  تازه  زدیم، 
کربال و محرم و صفر است. درک سنت در عالم ما 
متفاوت است. عالمان دینی ما واژگان دیگری را 
کرده اند. تعبیر مثاًل شیخ و  کار استخدام  برای این 
شوخ و تعبیر مقیم و مسافر. تعابیری از این جنس 
داشته اند. تعابیر سنت و تجدد تعابیر روشنفکرانه 
در همه  ما  تاریخی  ترسیم صورت  برای  و  است. 

سطوح خودش، عقیم است. 

تبیین محدوده تمدن سازی از لحاظ جغرافیا:
 مسئله دیگر اینکه فرمودند معتقد هستند که باید 
کنیم،  آباد  را  خودمان  خانه  مثاًل  جایی  یک  در 
یک ورژنی از تمدن را جایی بیاوریم بعد صادرش 
گاه  کنیم. در این قضیه هم من تأمل جدی دارم. 
مثاًل  و  می شود  نازل تر  تعابیر  عامیانه  ادبیات  در 
استشهاد می شود به این جمله درست که »چراغی 
که به خانه رواست به مسجد حرام است«. جمله 
عصر  این  در  ما  خانه  واقعًا  اما  است،  درستی 
جهانی شدن کجاست؟ خانه ما ایران است؟ اصاًل 
ادعا  که  وقتی  به ویژه  عصر  این  در  ما  مناسبات 
نیست  این طور  برمی داریم،  تمدنی  خیز  و  داریم 
ایران ما، حکومت ما یک مرحله ای پیشینی  که 
با  رابطه اش  و  داخلی  ارتباطات  با  رابطه اش  و 
باشد؛  روابط در طول  از جنس  ارتباطات خارجی 
نکردم  تمام  را  رابطه  این  من  که  زمانی  تا  یعنی 

نوبت رابطه فرامرزی نشود؛ این طور نیست؛ یک 
ج هست. به  دیالکتیکی بین ساحت داخل و خار
گزیر  عبارت دیگر من برای ساختن خانه خودم نا
هستم که ساخت خانه هایی را در بیرون از این مرز 

و بوم تجربه کنم. 

احتیاط در استفاده از واژگان غربی:
 نکته دیگر درباره توصیف و تبیین تمدن با اتکا 
بحث های  در  واژه ها  آن  که  است  واژه هایی  بر 
کلمه  جمله  از  هستند.  جدی  تردید  مورد  علمی 
گر بخواهیم  ا که ما حتی  توسعه، نشان می دهد 
کنیم باز هم  تمدن را هم بسازیم و مهندسی اش 
داشته  دنباله روی  نوعی  مثاًل  است  قرار  گویی 
شده!  محقق  غرب  دنیای  در  که  چیزی  از  باشد 
نه، من احساس می کنم ما در مقام تبیین تمدن 
اسالمی، در مقام راهبرد، در مقام ساختار سازی و 
به  احتیاط، حتی مفرط نسبت  با  باید  اساسًا   ...
که در دنیای غرب و درون یک شبکه  چیزهایی 
گرفته و خودش  ساخته شده و معنا و بار تاریخی 
کرده، باید این احتیاط را در حد مفرط  را هژمون 
که وضع  باور هستم  این  بر  البته  باشیم.  داشته 
گر تمدن اسالمی یک وضعی  تمدن اسالمی، مثاًل ا
باشد که هزار مؤلفه در آن وجود دارد در یک ضرب 
نمی دانم  بعید  می کنند،  سهم آفرینی  ماتریسی 
عالم  ج  خار برای  مؤلفه ها  این  از  تا  ٣٠٠ـ4٠٠  که 
ساخت  مقام  در  من  هم  کنون  ا باشد.  اسالمی 
تمدن  که  دارم  پرهیز  به شدت  اسالمی  تمدن 
اسالمی را با مقوله ای به نام توسعه توضیح دهم. 
که دیگر واقعًا یک واژه نیست. به نظر  توسعه ای 
کار یک احتیاطی را  من الزم است در بحث نظری 
که می خواهیم ببندیم  داشته باشیم تا چیزی را 
نظر  به  برنامه  کلمه  خود  حتی  ببندیم.  محکم 
که خیلی چیزها را با خودش بر  کلمه ای است  من 
ما تحمیل می کند. پایان  نامه ای زیر نظر بنده در 
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کلمه  که هدایت به عنوان یک  حال نگارش است 
با  تاریخی  و  اجتماعی  و  فردی  مقیاس  در  قرآنی 
برنامه management غربی چه تفاوت هایی دارد. 
که ما  کجای اینها مرزهای هویتی ایجاد می کنند 
تحفظ  مرزها  آن  بر  مسلمان  یک  به عنوان  باید 

بورزیم.

برای  اسالم  جهان  کنونی  عقالنیت  و  ظرفیت 
تمدن سازی:

که درباره بنیادگرایی و ... فرمودند   مسئله ای را 
جهان  پاشنه آشیل های  از  یکی  به عنوان  که 
مانع  و  می کند  ُکند  را  ما  تمدنی  حرکت  اسالم 
ایجاد می کند، بنده هم معتقد هستم همین طور 
است، اما از وجود یک چنین اتفاقی یا اجتماعاتی 
به  نمی گیرم.  را  گرفتند  دکتر  آقای  که  نتیجه ای 
را  اسالمی  نوین  تمدن  تحقق  افق  که  معنا  این 
دور ببینم. من به موازات این ماجرای بنیادگرایی 
که نه همه، اما برخی از آن را واقعًا غیر  ـ  اسالمی 
غرب  دنیای  اما  هست،  چیزی  می بینم؛  واقعی 
ـ یک  بال می دهد  پرو  آن  به  گاهانه  آ ما  رقیب  و 
عقالنیت بلوغ یافته و در حال رشد در جهان اسالم 
می بینم، در روشنفکران جهان اسالم اعم از شیعه 
که فائق می آید بر تعصبات  و سنی؛ یک عقالنیتی 
مذهبی و تعصبات فرقه ای. آقای دکتر از این امتیاز 
اندازه ای  معمواًل  نگرشش  که  هست  برخوردار 
local نیست که نتواند جهان اسالم و حتی فراتر از 
جهان اسالم را ببیند. یک آسیب جدی در فضای 
علمی ما هست که اساسًا اساتید و دانشگاه هایمان 
خودشان  متناظرهای  با  کثری  حدا ارتباط  یک 
به  ندارند.  اسالمی  جوامع  دیگر  دانشگاه های  در 
که سرمایه های ما در  همین علت ما اطالع نداریم 
که عرض می کنم چه اندازه  این چگالی عقالنیتی 
برای  را  برنامه ای  از چند سال پیش  است. بنده 
که سالیانه به  کردم  خودم در مؤسسه ام طراحی 

می کنم  سفر  اسالم  جهان  در  کشورهایی  یا  کشور 
ورود  اسالم  جهان  دانشگاه های  در  مشخصًا  و 
رفتم  که  کشورهایی  مقدار  این  در  من  می کنم. 
و  سرمایه  حقیقتًا  کردم  برقرار  که  ارتباطاتی  و 
کمی زحمت  که با  عقالنیتی بارور و واال و مستعد 
جریان های  سوء  پیامدهای  این  بر  می تواند 
در  بیاید،  فائق  اینها  و  بنیادگری  و  داعش  مدل 
آدم ها،  دوستان  ببینید  می بینم.  اسالم  جهان 
منطقی  غیر  زیادی  نمی تواند  آدم ها  هوس  حتی 
هوس  حاال  تا  که  هست  کسی  شما  از  آیا  باشد. 
ریاست  انتخابات  در  بعد  دوره  مثاًل  باشد  کرده 
چنین  باشید  عاقل  گر  ا کند؟  شرکت  جمهوری 
که مثاًل ده سال  کسی  کرد! ولی  هوسی نخواهید 
است رئیس شورای شهر تهران می شود، شهردار 
کند  که هوس  تهران می شود، بر او عیب نیست 
که پله بعدی کارش ریاست جمهوری باشد. اینکه 
اسالمی  نوین  تمدن  که  کردیم  هوس  کنون  ا ما 
بزرگواران  شما  صندلی  ما  صندلی  یعنی  بسازیم، 
نیست. صندلی فرد شما، صندلی یک آدمی مدل 
صندلی شهردار تهران است. مسئله تمدن اسالمی 
مسئله  اسالمی  تمدن  درباره  نظریه پردازی  و 
ایرانی نیست. اآلن در عراق متفکرانی این حرف را 
می زنند، در لبنان، مالزی، هندوستان، پیتی و... 
گو اینکه جهان اسالم  . یک اتفاقی افتاده؛ یعنی 
صندلی اش از صندلی های معمولی ارتقا پیدا کرده 
که  کرده  به صندلی مثاًل شهردار تهران؛ لذا هوس 
که  وضع بعدی جهان اسالم بشود وضع تمدنی. 

این به نظر من باز دیده نمی شود.

خدشه در نظریه اسالم های سه گانه:
پیش  سال  خیلی  که  سه  تا  یک  اسالم  درباره 
کرد، سپس با ادبیات دیگری  ح  آقای سروش طر
ابوزید در حوزه ای آن را پخت و  آقای نصر حامد 
شبستری  آقای  و  کدیور  آقای  ایران  فضای  در 



شمــاره اول-پاییــز و زمستــان94

184

این  که  دارم  این  در  جدی  تردید  اصاًل  کردند:  ح  طر را  آن  دیگر  به گونه ای 
تفکیک بتواند بر ما در مقام عمل طرفی ببندد. یعنی این از آن تفکیک هایی 
که از  که مشکلی را برای ما حل نمی کند، البته آقای دکتر استفاده ای  هست 
ک کردند.  این تفکیک کردند استفاده معقول و بجایی بود. صورت مسئله را پا
صرفًا تذکری دارم می دهم: پذیرش تفکیک میان اسالم یک تا سهـ  و حتی به 
نقل یکی از آقایان تفکیک اسالم چهار را هم آورده بودند و آن اسالم نفس االمر 
ـ در حوزه معرفت و الهیات یک پیامدهایی دارد که به شدت منفی است و اصاًل 
گر فرصتی شد و تناسبی داشت با  هیچ طرفی هم از آن بسته نمی شود. حاال ا

بقیه بحث عرض می کنم.
که ما دست کم  امامی: آقای دکتر حقیقت آیا هوس تمدن زایی یا شعارهایی 
کنیم  در صد سال اخیر در علما به معنای اینکه می خواهیم جامعه را درست 
که قیام سیاسی  و به سمت اصالح جامعه برویم و به طور شفاف هم می بینیم 
است، قیام اجتماعی است، تقابل با حکومت هاست و در این 4٠ـ5٠ سال اخیر 
که حتی به تعبیر آقای دکتر رهدار، هوس حتی قدرت را به صورت  می بینیم 
تئوریک و عملی می بینیم که در بین علما هست. این هوس یا این شعارهایی 
که در این صد سال داده می شود را شما غیر واقعی می بینید یا نه، یک صورتی 

از واقعیت دارد؟

حقیقت: نقاط مثبت تمدن غرب:
 مفروض بنده این است که هر تمدنی که هژمون شده، نقاط مثبتی داشته که 
هژمون شده است. این مفروض کلیت دارد. هر تمدنی که مسلط شده به یقین 
که سبب شده آن تمدن مسلط باشد. اعم از  نقاط مثبتی در آن وجود داشته 
اینکه این تمدن، تمدن اسالمی در قرن چهار و پنج هجری باشد، یا تمدن 
غربی امروز باشد یا تمدن سومر باشد یا تمدن مصر باشد یا هر تمدن دیگر. 
امروز تمدن مسلط تمدن غربی است. تمدن غربی دارای نقاط مثبتی بوده که 
مسلط شده است. آن نقاط مثبت را نباید نادیده بگیریم. همان طور که مرحوم 

نائینی نادیده نگرفت. 

امکان اسالمی سازی تمدن غرب:
کلی دارند: یک عده تجددستیزند   متفکران اسالمی در برابر تجدد دو رویکرد 
و یک عده تجددباورند. تجددباوران دو دسته هستند: یک عده تجددباور 
افراطی هستند، یعنی معتقدند باید فرنگی و غربی شویم و یک عده مثل من 
نواندیش دینی هستند. نواندیشان دینی با نگاه مثبت به تمدن غرب نگاه 
که غرب نقاط منفی هم دارد و این نقاط  می کنند، اما اعتقادشان این است 
که می گیریم قابلیت اسالمی سازی و  کنیم و نقاط مثبت هم  منفی را باید نقد 

هر تمدنی که هژمون شده، نقاط 
مثبتی داشته که هژمون شده 
است.. اعم از اینکه این تمدن، 
تمدن اسالمی در قرن چهارم و 
پنجم باشد یا تمدن غربی امروز 
باشد. 
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بومی سازی دارد. این دیدگاه ما نسبت به تمدن 
باألخره  غرب  تمدن  بگوییم  اینکه  است.  غرب 
پس از چند قرن از بین می رود یا نمی رود به نظر 
من اثر عملی در بحث ما ندارد. ما فعاًل باید تکلیف 
که ما در رویارویی با  خودمان را مشخص بکنیم 
کار می خواهیم بکنیم؟  تجدد و تمدن غرب چه 
القاعده  یا  طالبان  یا  داعش  مثل  می توانیم 
تمدن  نماد  که  ج هایی  بر و  باشیم  تجددستیز 
از بین ببریم،  غربی است، به شکل خشونت آمیز 
یا می توانیم مثل نواندیشان دینی جهات مثبت 
غرب را ببینیم، جهات منفی غرب را هم ببینیم. 

نقاط منفی تمدن غرب:
 به نظر بنده جهات بسیار زیادی در تمدن غرب 
که قابل نقد است و منفی است. مثاًل  وجود دارد 
که آقای دکتر رهدار به درستی اشاره  نهاد خانواده 
روابط  چون  است.  انتقاد  مورد  غرب  در  کردند 
اجتماعی طوری است که نهاد خانواده را روزبه روز 

تضعیف می کند. 

نقدی بر شیوه نقد تمدن غرب:
کدام  کجا ایستاده ایم و از  که ما در   اما و صد اما 
منظر داریم تمدن غرب را نقد می کنیم؟ ما نگاه 
یا  جهان  مسلمانان  به عنوان  خودمان  وضع  به 
باشیم.  کشور داشته  این  به عنوان مسلمانان در 
آمار  طبق  خود  اسالمی  ایران  در  ما  مثال  به طور 
رسمی 12میلیون نفر در سن ازدواج داریم. انقالب 
داشتیم،  اقتصادی  استقالل  اینکه  برای  کردیم 
باید  آوردیم.  به دست  که  هم  سیاسی  استقالل 
خود  عالی  اهداف  به  میزان  چه  به  ببینیم 
رسیده ایم و وضعیت طالق در جامعه ما چطوری 
نقد  هم  را  آن ها  خودمان  به  نگاهی  با  و  است 
بکنیم، خیلی خوب است. یعنی هیچ کدام دلیل 
هیچ کدام نمی شود. یعنی در جامعه ما آسیب ها و 

کاستی هایی هست، آن طرف هم وجود دارد. 

توسعه اسالمی و نه توسعه غربی!:
 اینکه ما از توسعه صحبت می کنیم، توسعه مدنظر 
ما توسعه غربی نیست، توسعه شرقی هم نیست؛ 
توسعه اسالمی است. بحث بر سر واژگان نیست. 
بر اصطالح توسعه نیست. توسعه اسالمی  بحث 
انسان مدار است، در چارچوب وحی است، برای 
که انسان به تعالی برسد، اما شکوفایی  این است 

کنار آن وجود دارد.  اقتصادی و فناوری هم در 

خانه خود را ساختن، الزمه ساختن جهان:
 اینکه ما جهان را می خواهیم بسازیم، منطقًا در 
باشیم.  ساخته  را  خودمان  خانه  باید  اول  درجه 
که به عنوان مبلغ اسالم  گر ادعایم این است  من ا
به  می کنم  سفر  و  کنم  صادر  را  اسالم  می خواهم 
کاری  کشورهای خارجی، باید ببینم در داخل هم 
کاری  گر می خواهم ببینم در داخل  ا یا نه.  کردم 
کردم یا نه باید ببینم در خانه خودم چه کار کردم. 
در  است  بعید  نبودم،  موفق  خودم  خانه  در  گر  ا
گر این طور که آقای دکتر رهدار  ج موفق شوم. ا خار
ج  می فرمایند ارتباط دیالکتیکی بین داخل و خار
ارتباط  این  و  ماست  خانه  جهان  و  دارد  وجود 
خارجی  بر  داخلی  مسائل  هم  که  می شود  سبب 
تأثیر بگذارد و هم مسائل خارجی بر داخلی، پس 
برای  چه بسا  ساخت.  باید  را  داخل  به هرحال 
کرد.  باید  ج  خار در  هم  کارهایی  داخل  ساختن 
فراملی،  مسئولیت های  نام  به  دارم  کتابی  من 
بحثم این است که بر اساس فقه سیاسی شیعه ما 
چه مسئولیت هایی در مقابل مسلمانان جهان یا 
کردم  حتی انسان ها در جهان داریم؟ اتفاقًا اثبات 
که ما مسئولیت هایی داریم؛ یعنی برخی مواقع، 
برخی از چراغ ها به خانه رواست، ولی ما باید به 
کردم.  دیگران بدهیم. محدوده اش را مشخص 
داشته  باید  الگویی  یک  داخل  در  ما  منطقًا  ولی 
کند و بالندگی  که این الگو مردم را راضی  باشیم 
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اخالقی در این جامعه به وجود بیاید. یعنی طبق 
به  رو  ما  جامعه  در  اخالق  که  بدهیم  نشان  آمار 
خیلی  روابط  ما  اجتماعی  روابط  است.  گسترش 

خوبی است. 

افتخار به اسالم یک و عدم افتخار به اسالم سه!:
که  می کنم  افتخار  مسلمان  یک  به عنوان  من 
مسلمانم و اسالم یک را دارم، یعنی قرآن و سنت 
چندان  مسلمان  به عنوان  من  اما  دارم.  را  نبوی 
من  یعنی  دارم؛  را  سه  اسالم  که  نمی کنم  افتخار 
در  مسلمان ها  رفتار  که  نمی کنم  افتخار  چندان 
مقایسه  من  وقتی  است.  دفاع  قابل  زمان  این 
رفتار  از  بهتر  خیلی  را  مسلمان ها  رفتار  می کنم 
و  خم  مسلمانی  معیار  گر  ا نمی بینم.  مسلمان ها 
گرفتن باشد،  راست شدن و نماز خواندن و روزه 
چه بسا ما خیلی جلو باشیم، چه بسا! آن هم باید 
متدین تر  جوانان  روزبه روز  ببینیم  و  بگیریم  آمار 
گر  ـ یا نه. اما ا ـ همین دوال راست شدن  می شوند 
معیار اسالمی شدن مجموعه مسائل باشد، یعنی 
باشد،  اجتماعی  روابط  هم  باشد،  عبادیات  هم 
هم تساهل و رواداری نسبت به یکدیگر باشد، هم 
بخشش در جامعه باشد، هم یک فضای سالم در 
جامعه باشد، آن وقت من نمی توانم ادعا بکنم که 
وضعیت مسلمان ها بهتر از دیگران است. چه بسا 
گر همه این  وضعیت غیر مسلمان ها بهتر باشد و ا
که  کنم  ادعا  چه بسا  بکنم  لحاظ  من  را  معیارها 
برخی از غیر مسلمان ها، مسلمان تر از مسلمان ها 
هستند. یادتان نرود آن جمله معروف سید جمال 
گفت: من به غرب رفتم اسالم  را صد سال پیش 
آنجا،  نبود  ندیدم؛ مسلمان  ولی مسلمان  دیدم، 
ولی اسالم را دیدم، یعنی عمل های اسالمی آنجا 
وجود داشت. پس بنابراین به اعتقاد من چندان 
گر  ا و  نبوده  عمل مسلمان ها مقرون به موفقیت 
می خواهیم خیزی برداریم از شهرداری تهران به 

ریاست جمهوری باید یک تهران خوب بسازیم.
تمدن  غرب  گر  ا هستم،  معتقد  هم  بنده  رهدار: 
مثبت  بوده.  آن  در  هژمون شده، یک چیزهایی 
که من برداشت  کالم آقای دکتر آن طوری  هم در 
فرض  مثاًل  نیست،  هنجاری اش  معنی  به  کردم 
اما  است.  توانمند  است،  ُعرضه  با  طرف  کنید 
آن  که  می گیرد  هنجاری  نمره  زمانی  توانمندی 
توانمندی  خود  بسنجیم.  جهت  با  نسبت  در  را 
توانمندی در جهت خراب  اما  چیز مثبتی است، 
ساختن  جهت  در  توانمندی  است.  منفی  کردن 
غرب  قطعًا  هنجاری اش.  نوع  از  مثبت  می شود 
یک چیزهایی داشته که بر ما مسلط شده. عکس 
قضیه هم هست. ما هم یک ضعف هایی داشتیم 
که می گوییم دشمنان  که اجازه دادیم. حاال این 
بحث  مرحله  یک  ریخته اند،  برنامه  برایمان 
که برنامه آن ها  که ما چرا اجازه دادیم  این است 
ضعف هایی  حتمًا  کند؟  پیدا  تحقق  ما  مورد  در 

داشتیم. اینها را معتقدم مفروض است.
ببینید آقای دکتر من وقتی می گویم واژه توسعه 
از  با احتیاط به کار بگیریم، دعوای واژه ندارم.  را 
هستم  معتقد  که  می زنم  حرف  دارم  اصطالحی 
که این اصطالح  ـ  را نشان داده  این  ـ تجربه هم 
دیگری  چیزهای  یک  خودش  با  وسط  بیاید  گر  ا
حتی  ساختار.  و  روش  مفهوم،  از  اعم  می آورد؛  را 
بر ما تحمیل می کند. چون  گاه  به صورت ناخودآ
گرفته و خنثی نیستند.  اینها در یک تاریخ شکل 
مثالی  من  رسید.  غیب  از  شاهدش  قضا  از  و 
کجاست. وقتی  می زنم ببینید آقای دکتر تفاوت 
رویکرد  و  دیدگاه  دو  تجدد  قبال  در  می فرمایید 
کلی وجود دارد، غرب ستیز و تجددگرا. من از قضا 
و  بوده  نه یک جریان سومی  بگویم،  می خواهم 
سوار  سوم  جریان  آن  روی  اسالمی  تمدن  قضا  از 
گر بخواهم آن  می شود و متأسفانه دیده نشده. ا
جریان سوم را با ادبیات بحث آقای دکتر صحبت 



دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسالم

187

اما بر  از قضا جریان نواندیش دینی است.  بکنم 
که از آقای دکتر  این باور هستم، نظر به شناختی 
کتاب های آقای دکتر را خواندم  دارم و مقاالت و 
دینی  نواندیش  دکتر  آقای  که  کردم،  استفاده  و 

نیست، روشنفکر دینی هستند! 

تفاوت های نواندیش دینی و روشنفکر دینی: 
تفاوت  دینی  روشنفکر  و  دینی  نواندیش  میان 
که  است  این  تفاوت  اولین  هستم.  قائل  جدی 
پایگاه معرفتی نواندیش دینی فقه اجتهادی شیعه 
است، پایگاه معرفتی روشنفکر دینی عالم تجدد 
است. دریافت بنده از حضرت عالی روشنفکر دینی 
پایگاه معرفتی شما  که  باور هستم  بر این  است. 
و  بزرگوار  این  پایگاه معرفتی  و  تجدد غرب است 
که همسو با حضرت عالی هستند در حوزه  کسانی 
معرفت و قلم و اندیشه، پایگاه فقاهتی نیست، که 
گر بود شاید به راحتی به این نتیجه نمی رسیدید  ا
که فقه نمی تواند مثاًل نظریه دولت بدهد یا سهم 
فقه در حوزه تمدن سازی یک سهم حداقلی است. 
که من از آن به عنوان  این جریان نواندیشی دینی 

جریانی  یک  می کنم،  یاد  تجدد  در  تصرف  خط 
را  غرب  نه  می کند،  حذف  را  غرب  نه  که  است 
گزینش می کند. ببینید  اخذ می کند و نه غرب را 
آقای  می کند.  گزینش  دینی  روشنفکر  جریان 
این  غرب  در  می گوید  می کند.  گزینش  شریعتی 
بد هست،  این چیزهای  چیزهای خوب هست، 
در عالم سنت ما هم این چیزهای خوب هست، 
خوبی ها  عاَلم  دو  هر  از  هست.  بد  چیزهای  این 
جریان  می کنیم.  رها  را  بدی ها  و  می گیریم  را 
که  نواندیش دینی جریان تصرف در تجدد است 
من از قضا عالمه نائینی دوم را، یعنی نائینی مرجع 
را نه نائینی مجتهد را، نواندیش دینی می بینم. 
طباطبایی،  عالمه  مطهری،  شهید  صدر،  شهید 
مصادیق  من  را  اینها  آقا،  حضرت  امام،  حضرت 
که  است  این  باورم  می بینم.  دینی  نواندیش 
جریان روشنفکری دینی در ظرفیت های خودش 
برای مدیریت، چشم اندازی و افق پردازی تاریخی 
یک  به  را  خودش  اآلن  و  رسیده،  بن بست  به  ما 
می کند  وصل  متودیک  و  بامبنا  بانشاط،  جریان 
از طریق نشاط این  را  تا ضعف بن بست خودش 
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کند. از نظر من روشنفکر دینی آقای بازرگان است، نواندیش  جریان، جبران 
صدر،  جریان  و  است  اخذ  جریان  بارزرگان  جریان  است.  صدر  شهید  دینی 
جریان تصرف. تفکیک این دو خیلی مهم است و در واقع دو جریان نواندیشی 

دینی و روشنفکری دینی را به دنبال دارد. 
ح  کتاب از شاهد قدسی تا شاهد بازاری مسئله ای را مطر  آقای حجاریان در 
گاهانه و با تکیه بر فقه  می کند و می گوید حضرت امام اصاًل آن فقیهی است که آ
شیعی جامعه دینی ما را از سطح سنتی به سطح تجدد گذار داده است. و عرفی 
گذار، و  می کند از مقیاس قدسی به مقیاس عرفی. اصال می گوید فقیه دوراِن 
گاهانه جامعه ما را عرفی می کند  که آ که فقیهی است  عنوان می گذارد برایش 
تشخیص  مجمع  مثل  نهادی  چرا  اینکه  جمله  از  می زند.  مثال هایی  بعد  و 
که رویکردش، رویکرد عرفی هست را برای حل مسئله های  مصلحت نظام 
که نماد شرعیت نظام هست قرار داده،  باالترین نهادی مثل شورای نگهبان 
که  هست  این  قضیه  نقضی  پاسخ  بماند.  سرجایش  دارد  حلی  پاسخ  اینکه 
گر حضرت امام)ره( واقعًا با ظرفیت فقه شیعه، جامعه سنتی و قدسی ایران  ا
را عرفی و غربی می کند، غرب روی چه حسابی دارد با این جامعه و با این 
تفکر خودش را درگیر می کند؟ غرب باید بشکن می زد در مقابل حضرت امام. 
یک فقیهی آمده تمام سرمایه و میراث دینی و فقهی خودش را هزینه می کند 
که غرب این  برای اینکه جامعه قدسی و دینی خودش را عرفی بکند. همین 
که آقای حجاریان  کار حضرت امام)ره( آن بوده  کار را نکرده باید بفهمیم نه 
می گوید و نه برداشت غربی ها به نظرم در مقابل حضرت امام غلط بوده است.
حقیقت: سه تا تفاوت اصلی بین نواندیش دینی و روشنفکر دینی هست یکی 
این است که نواندیشان دینی سکوالر نیستند و من سکوالر نیستم، دوم اینکه 
مبنا را عقل متجددانه قرار نمی دهند و من هم قرار نمی دهم و سوم اینکه به 

فقه سیاسی معتقد هستند که من هم معتقد هستم.
جلسه  عنوان  گر  ا نظرم  به  کنم.  عرض  را  آخری  نکته  یک  من  امامی: 
گذار از تمدن اسالمی بود یا چگونگی زایش تمدن یا اصاًل تأمالت  بایسته های 
نظری در باب تمدن، روند جلسه حاضر مطلوب بود. اما ما عنوان جلسه را 
»نسبت سیاست و تمدن« بیان کرده بودیم و از هر دو بزرگوار انتظار گفت وگوی 
ح شد که از هر دو استاد  در همین محدوده را داشتیم. البته مباحث مفیدی طر
که دوست داشتیم هر دو بزرگوار روی  محترم تشکر می کنم. عرضم این است 
کنند و اینکه این سیاست چگونه ختم  نسبت این سیاست و تمدن صحبت 
گرده سیاست اسالمی حرکت  بر  اساسًا تمدن اسالمی  آیا  به تمدن می شود؟ 
می کند یا نه، تمدن در دل فرهنگ اسالمی خودبه خود زاده می شود و ربطی 

به سیاست ندارد؟ 

کتاب از شاهد  قای حجاریان در  آ
قدسی تا شاهد بازاری می گوید 
حضرت امام اصاًل فقیهی است 
گاهانه و با تکیه بر فقه شیعی  که آ
جامعه ما را از سطح سنتی به 
گذار داده است.  تجدد 
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برای اینکه کمی مبحث جلسه در محدوده عنوان 
مبحث  این  درخور  را  نکاتی  شود،  ح  طر مجلس 

عرضه می دارم. 

سیاست رکن اصلی تمدن زایی:
اصلی  رکن  سیاست،  که  کنم  عرض  مقدمتًا   
که  داریم  سراغ  را  تمدنی  آیا  است.  تمدن زایی 
سیاسی  نظام  یک  بدون  و  قدرت  اعمال  بدون 
که  تمدن هایی  همه  باشد؟  شده  محقق  کارآمد 
ویژگی  تمدن  بودن را دارند، لزومًا از مجرای یک 
شده اند  سیاست گذاری  کارآمد  سیاسی  نظام 
تشیع  گذشته  تاریخ  به  گر  ا گشته اند.  محقق  و 
کمان  که حا کنیم، دقیقًا در موقعیت هایی  نگاه 
گرایش  تشیع  به سوی  جامعه،  سیاست مداران  و 
برای  بیشتری  فرصت  شیعه  فقهای  یافته اند، 
کتب و رشد و توسعه اندیشه و تفکر شیعی  تألیف 

داشته اند. 

تأثیر سیاست آل بویه بر تمدنی زایی:
تمدنی  ظهورات  اولین  ما  آل بویه  دولت  در   
می بینیم.  چشم  به  غیبت  عصر  در  را  شیعه 
این دوران و سیاست های  آل بویه در  کمیت  حا
شرایط،  و  اوضاع  با  آن ها  مناسب  و  بی طرفانه 
فراهم  شیعه  رشد  برای  مساعدی  مجال 
ساخت. در این دوران نسل جدیدی از فقیهان 
سازندگان  که  آمد  پدید  شیعه  متکلمان  و 
شخصیت های  از  دوره اند؛  این  غالب  گفتمان 
شیخ  صدوق،  شیخ  از  می توان  آنان  برجسته 
در  برد.  نام  طوسی  شیخ  و  مرتضی  سید  مفید، 
دوران آل بویه، به سبب نزدیکی سالطین شیعه 
گون شکوفا  گونا به فقیهان، فقه شیعه در ابعاد 
تمدنی  ظهورات  ما  نیز  اجتماع  حوزه  در  شد. 
دوران  آل بویه،  دوران  زده ایم.  رقم  را  مهمی 
نیز  و  مختلف  علوم  در  دانشمندان  برآوردن  سر 

کتاب است. کتابخانه ها و تألیف  توسعه 

با  مستقیم  ارتباط  اول،  وهله  در  موضوع  این 
کمان آل بویه داشت؛ زیرا برخی از آنان، خود از  حا
اهل دانش و یا دوست دار آن بودند. حضور فعال 
گسترده دانشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم  و 
امکانات  کردن  فراهم  و  آل بویه  دربار  در  هجری 
نقش  نشان دهنده  آنان،  برای  رفاهی  و  علمی 
مهم این خاندان در تمدن اسالمی در آن دوران 
دولت  در  دوره  این  در  که  دانشمندانی  است. 
آل بویه حضور دارند، انسان های اثرگذار و مهمی 
در تاریخ شیعی و اسالمی هستند. تعدادی از آنان، 
منصب های  و  دبیری  قضاوت،  وزارت،  مناصب 
دیگری داشته اند؛ مانند ابوالفضل بن عمید، وزیر 
و دانش  مراتب فضل  از  که مسکویه  رکن الدوله، 
گفته است یا مثاًل صاحب بن عباد،  او بسیار سخن 
ابوالسحاق  فخرالدوله،  و  مؤید الدوله  وزیر 
ابراهیم بن هالل صابی، دبیر عضدالدوله، قاضی 
ابوعلی  و  نقیب طالبیان،  مرتضی،  تنوخی، سید 
کوال  ابن ما و  عضدالدوله  خازن  رازی،  مسکویه 
وجود  وزیرجالل الدوله(.  یمین الدوله  به  )ملقب 
اهمیت  آل بویه،  دولت  در  سرشناس  افراد  این 
اسالمی  تمدن  شکوفایی  در  دوران  آن   سیاست 
آل بویه،  عصر  دیگر،  سوی  از  می دهد.  نشان  را 
از  عظیمی  حجم  بود.  کتابخانه  و  کتاب  عصر 
)اعم  گون  گونا فنون  و  علوم  در  که  کتاب هایی 
از: فقه، تفسیر، حدیث، تاریخ، جغرافی، ریاضی، 
به  و...(  لغت  شعر،  کالم،  فلسفه،  طب،  نجوم، 
را  ایران  تمدنی  شکوفایی  درآمده  تحریر  رشته 
نشان می دهد. در سال 383، اولین »دارالعلم« که 
مشابه مدارس نظامیه بغداد بود، به همت شاپور، 
بهاء الدوله، تأسیس شد و آن  اردشیر، وزیر  فرزند 
که داشت، وقف عالقمندان  کتابخانه بزرگی  را با 
کرد. این دارالعلم، دارای صد نسخه  کسب دانش 
قرآن خوشخط و ده هزاروچهارصد مجلد کتاب بود 

که بیشتر به خط مؤلف، نوشته شده بود. 
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در  همگی  فرهنگی،  خدمات  و  فعالیت ها  این 
آل بویه  امرای  حمایت های  و  سیاست ها  سایه 
در  شد.  دانش  رونق  سبب  و  رسید  انجام  به 
آمده  ص4٨١ـ4٨٢  ج6،  تجارب األمم،  کتاب 
»دانش های  زمینه می گوید:  این  در  که مسکویه 
ـ  بودند  کنده  پرا که  ـ  آن  مردان  شد،  زنده  مرده، 
گرد آمدند، جوانان به آموختن، و پیران به آموزش 
کساد  دادن پرداختند، ذوق ها به جوش آمد، بازار 
کارها،  گرفت و هزینه سنگین این  دانش، رونق 
همه از بیت المال پرداخت می شد«. حتی در حوزه 
اجتماعی هم امنیت و آبادانی قابل توجهی توسط 
سبب  شرایط،  این  خود  که  شد  ایجاد  آل بویه 
شکوفایی استعدادها و زمینه جوالن علمی علمای 
که سیاست گذار است  شیعه شد. عرضم این بود 

که تمدن  را به شکوفایی می رساند. 

تأثیر سیاست مغول بر تمدن زایی:
بغداد ساقط شد،  وقتی خالفت  در عصر مغول،   
در رقابت شیعه، سنی و مسیحیت، شیعیان پیروز 
می شوند و برخی از شاهان مغول و بیشتر اطرافیان 
حلی  عالمه  نمونه اش  می کنند.  شیعه  را  ایشان 
که از حله می آید و چهار سال در رکاب شاه  است 
شیعه  را  او  و  می گیرد  قرار  اولجایتوخان،  مغول، 
را  از تشیع، اسم خویش  می کند. شاه مغول پس 
حلی  عالمه  می گذارد.  خدابنده  محمد  سلطان 
به دلیل اینکه هم رکاب سلطان محمد خدابنده 
گردانش  شا تا  می کند  سیار  را  خود  تدریس  شده، 
کند و از سوی دیگر، مراقب شاه باشد.  را تربیت 
در  چه  و  سلطانیه  شهر  در  چه  عالمه  واقع  در 
مسافرت ها به دیگر شهرهای ایران پیوسته مالزم 
محمد  سلطان  او،  پیشنهاد  به  بود.  سلطان  با 
خیمه  از  را  سیاری  مدرسه  داد  دستور  خدابنده 
با  تا  کنند  آماده  مدرس  و  حجره  دارای  چادر،  و 
کاروان رحل  که  گردد و در هر منزلی  کاروان حمل 

بهترین  و  باالترین  در  مدرسه  خیمه  کرد  اقامت 
نقطه منزل بر پا شود. این شاید اولین مدرسه سیار 

در جهان اسالم باشد.
حدی  تا  که  گفت  می توان  هم  دوران  این  در   
که منتسب  شکوفایی تمدنی داریم. البته تمدنی 
بلکه  کمتر دیده می شود،  باشد،  به مبانی شیعه 
مانده  برجای  مسلمین  از  آثاری  دوره،  این  در 
شیعی  تمدن  ظهور  برای  مناسبی  زمینه   های  و 
دوران،  این  در  مثاًل  می شود.  فراهم  صفویه 
هفتگانه  عجایب  از  یکی  که  هند  در  تاج محل 
شده.  ساخته  مغوالن  دست  به  است،  جهان 
بناهای  ایران،  در  موجود  مساجد  از  بسیاری 
مغوالن  دست  ساخته  و...  امام زادگان  و  مذهبی 
در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  است.  شیعه شده  
در  فخرالمحققین  دارد.  قرار  کوخان  هوال رکاب 
این دوران مورد حمایت مغوالن است. شکوفایی 
و  عمیق تر  خیلی  صفویه  عصر  در  اسالمی  تمدن 

قابل توجه تر است. 

تأثیر سیاست صفویه بر تمدن زایی:
و جالب  بدیع  کاماًل  تعامل  در عصر صفویه، یک 
میان عالمان صفوی و شاهان می بینیم. در این 
برابر  در  تعامل، عاِلم صفوی هیچ گونه خضوعی 
که در برابر  شاه ندارد و برعکس، شاهان هستند 
عالمان و فقیهان شیعه خاضع شده اند. فقیه اذن 
به حکومت داده و در این تعامل، یک شکوفایی 
مجامع  می خورد.  چشم  به  تمدنی  و  فرهنگی 
عظیم حدیثی، فقهی، فلسفی و عرفانی که در این 
دوران نوشته شده مانند کتاب شریف بحاراالنوار و 
کتاب وسائل الشیعه  گسترده عالمه مجلسی،  آثار 
اسفار  و  شد  نوشته  عاملی  حر  شیخ  توسط  که 
در  علمی  عظیم  ظهورات  از  نمونه ای  مالصدرا، 
عصر صفویه است. معماری بی نظیری که در عصر 
صفویه دیده می شود. چگونگی سیاست خارجی و 
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که  روابط داخلی میان نهادها، مساجد، حسینیه ها، حرم های اهل بیت)ع( 
که امروزه می بینیم، در می آیند.  در این دوران بازسازی می شوند و به شکلی 
گفت وگوی میان عالمان شیعه  که به صورت مستقل مورد  نظریه والیت فقیه 
کیه،  قرار می گیرد و تئوری سیاسی شیعه از آن استخراج می شود، رسائل تنبا
که در باب امر به معروف و نهی از منکر نوشته شد، رساله هایی  رساله هایی 
که در باب صوفیه نوشته شد و... همگی حکایت از یک تمدن شکوفا دارد. 
و  اجتماعی  فرهنگ  رشد  سیاسی،  شکوفایی  امنیت،  اقتصادی،  شکوفایی 
از علمای شیعه دیگر بالد  گسترده در شهرها و دعوت  ایجاد مدارس علمیه 
برای حضور در ایران، زمینه ساز تحول فرهنگی ایران شد. پس در مقاطعی 
کمیت  که حا کرده، مقاطعی است  که تشیع امکان رشد و تحول پیدا  از تاریخ 
گرایش یافته و امکان های اجتماعی و سیاسی مناسبی در  سیاسی به تشیع 

اختیار او قرار داده است.

نقش سیاست و سیاست مدار در تمدن سازی:
گر تمدن را سرریز فرهنگ و تفکر در حوزه عینیت ببینیم، این ورود فرهنگ   ا
و تفکر به حوزه عینیت، سیاست و سیاست مدار می تواند نقش مهمی در این 
و  مناسب  سیاست گذاری  با  که  است  سیاست مدار  واقع  در  کند.  ایفا  مرحله 
که  کند  گونه ای نقشه راه ارائه  ح اندازی حرکت پیشرفت اجتماعی، باید  طر
فرهنگ مطلوبش، در مناسب ترین وجه و در بهترین شرایط وارد حوزه عینیت 

گردد. 
و  است  تیمار  و  تربیت  معنای  به  سیاست  اسالمی،  عرفان  ادبیات  در 
کند، لزومًا  گر قرار است جامعه را تربیت  سیاست مدار مربی جامعه است. و ا
کند، این در ادبیات عرفانی  که جامعه رشد  کند  باید به گونه ای اعمال قدرت 
سیاست  نیست،  قدرت  مطالعه  علم  معنای  به  سیاست  واقع  در  ماست. 
و  کم  حا هر  گر  ا خوب  است.  جامعه  تکاملی  تربیت  و  اداره  علم  اسالمی، 
برای  را  الزام آوری  قوانین  و  کند  زور  و  اعمال قدرت  سیاست مداری بخواهد 
عمل فردی و اجتماعی آدمیان تنظیم کند، نیازمند یک نظام حقوقی منظم و 
تکامل یافته است. یعنی سیاست و زور از مجرای حقوق اعمال می شود؛ یعنی 
ج از  در قواعد و بایسته های حقوقی. یعنی سیاست نمی تواند در جامعه خار
کنم  که در انتهای بحث عرض  باید و نباید اعمال قدرت بکند. اما آن چیزی 
که  کند  کند چگونه باید تربیت  گر بخواهد جامعه را تربیت  اینکه سیاست، ا
هم صورت تمدنی بدهد و هم بتواند جامعه را رشد بدهد؟ یعنی چگونه یک 
سیاست مدار در قالب قوانین حقوقی به رشد و تیمار جامعه می پردازد؟ مگر 

می شود با زور کسی را تربیت کرد؟ 

گر حضرت امام واقعًا با ظرفیت   ا
فقه شیعه، جامعه سنتی و قدسی 

ایران را غربی می کند، غرب روی 
چه حسابی با این جامعه و با 
تفکر خودش را درگیر می کند؟ 

غرب باید بشکن بزند در مقابل 
حضرت امام!
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تحمیل گری تمدن ها:
عمل  آزادی  اجازه  کمتر  و  تحمیل گرند  تمدن ها   
کسی اآلن  کنید  به انسان ها می دهند. مثاًل فرض 
حرکت  دانشگاه  و  حوزه  آموزشی  نظام  از  ج  خار
و  باشد  محقق  و  بخواند  درس  گر  ا حتی  کند، 
ج نمی نهند  اهل مطالعه و تدریس، باز هم او را ار
علمی اش  هیئت  نمی دهند،  راهش  جایی  و 
در  نمی دهند،  او  به  سخنرانی  اجازه  نمی کنند، 
دانشگاه و حوزه راهش نمی دهند، جلسه تدریس 
کم است که  به او نمی دهند. چرا؟ چون تمدنی حا
اآلن  شما  کرده.  مشخص  را  شما  عمل  محدوده 
کمتر  بخوابید.  شب  هشت  ساعت  نمی توانید 
آدمی می تواند شب با غروب خورشید شام بخورد 
که برق آورده،  و بخوابد. چرا؟ چون تمدنی آمده 
باید  تا 12  تلویزیونی هست، فیلمی هست، شما 
بیدار باشید. این تمدن ها تحمیل گرند. انسان ها 
انسان ها هم  یعنی  هم احساس فشار نمی کنند. 
در این تمدن حرکت می کنند، ولی هیچ احساس 
گر یک  جبری نمی کنند. نکته ای که هست اینکه ا
فرهنگ صورت تمدنی به خود بگیرد و در قالب 
قوانین الزام آوری در جامعه مرسوم و عادی شود، 
کرد و به همین  مردمان احساس فشار نخواهند 
گمراهی وجود دارد.  که امکان رشد و  ترتیب است 
کم با ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد  یعنی یک حا
و تنظیم ابعاد مختلف نظام اجتماعی، جامعه  را 
در جهت مطلوب خویش حرکت می دهد و مردم 
اجبار  و  فشار  احساس  هم  انسانی  توده های  و 
که بگوید من احساس  کسی نیست  ندارند. امروز 
جبر می کنم که دولت اجازه نمی دهد من عریان از 
که غربی ها  ج شوم. اتفاقًا یک اشکالی  خانه خار
در بحث حقوق بشر به جمهوری اسالمی می کنند 
هم جنس بازی  مثاًل  ایران،  در  چرا  که  است  این 
ممنوع است و رواج ندارد. مردم در برابر این نبود 
همجنس بازی در ایران احساس فشار نمی کنند. 

چون فرهنگ جامعه اساسًا با این گره نخورده. 

مقابل  در  سیاست مداران  و  سیاست  نقش 
تحمیل گری تمدن ها:

گر تمدن ها تحمیل گرند، سیاست مدار جامعه باید   ا
که  کند  کند؟ اصول و قواعدی را ترسیم  کار  چه 
هرچند در ذات خویش قانون است و اجبار و الزام 
قواعد،  این  اجتماعی شدن  با  اما  ایجاد می کند، 
کم حرکت می کنند  مردمان در جهت مورد نظر حا
و احساس اجباری هم ندارند. فرض کنید بگویند 
ادارات یک ساعت بعد از نماز صبح کار خودشان را 
شروع کنند. انسان ها مجبورند برای اینکه حقوق 
نماز  گر  ا حتی  شوند.  بیدار  بین الطلوعین  بگیرند 
استفاده  زمان  آن  تکوینی  برکات  از  نخوانند  هم 
کنند و به تدریج این عادت مردم می شود که سحر 
بخوابند. مجبور هم هست  زود هم  بلند شوند، 
کمتر می شود. حتی  زود بخوابد. شب نشینی اش 
وقت نماز ظهر و عصر و اینها هم آزادتر است. یعنی 
تمام  او  کاری  ساعت  هم  ظهر  نماز  از  قبل  شاید 
شود و فرصت بهتری برای عبادت داشته باشد. 
است  سیاست گذاری  گونه  یک  نگاه،  این  خوب 
دارد.  به دنبال خود  را  از تحمیل گری  گونه ای  و 
که نه به صورت  گونه تحمیل گری است  این یک 
گاه برای  شفاف و پلیسی، بلکه به صورت ناخودآ

جامعه ایجاد می شود. 
که  کند  وضع  را  قواعدی  می تواند  سیاست مدار 
این قواعد سبب تربیت شود. ببینید در نقل های 
که مسلمان ها در مقابله با دشمن  تاریخی هست 
کرده بودیم از خواب  می گویند: یک شب بیتوته 
نماز شب  که  بیدار شدیم، دیدیم مسلمان هایی 
حاال  می شود.  ج  خار نور  دهان شان  از  می خوانند 
آن  یا  دیده  را  نور  که  آن  است؟  باالتر  کی  ببینید 
در  می دهد  نشان  شده.  ج  خار دهانش  از  نور  که 
یک  است.  کرده  رشد  جامعه  همه  اسالم  صدر 
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و  تاریخ  این  که  شده  باز  اسالم  صدر  در  تاریخی 
نبی  با سیاست گذاری شخص شخیص  فرهنگ 
همگانی  رشد  موجب  جامعه،  برای  کرم)ص(  ا
شده است. در انقالب اسالمی هم به نظر می رسد 
انقالب،  است.  افتاده  اتفاق  همگانی  رشد  این 
تفکر  حتی  و  نمود  غیب  عالم  متوجه  را  مردم 
کرد. هیچ مردمی در جهان مثل  ایشان را عمیق تر 
ایرانیان سیاسی و اهل تفکر نیستند. ایرانیان به 
اسالم  دین  از  بهتری  درک  اسالمی  انقالب  برکت 
کرده اند و هم در مسائل سیاسی و اجتماعی  پیدا 
باهوش  گشته اند. این یک رشد جمعی است که با 
یک تحول سیاسی رقم خورده است. اآلن ساعت 
9 شب است و از ساعت 3 تا حاال جلسه بودید و 
شود،  باز  علمی  بحث های  برای  گوش ها  اینکه 
گرایش های قلبی به سمت خوبی ها برود یا نرود یا 
حتی مخالف انقالب اسالمی هم به دنبال مطالعه 
گعده های  و  کند  گفت وگو  باشد،  علمی  پاسخ   و 
علمی داشته باشد، نشان از رشد جمعی ما دارد. 
نشان  شود  باز  این گونه  گر  ا مباحث  خیلی  باب 
می دهد یک رشد اجتماعی اتفاق افتاده. این رشد 
از معبر سیاست می تواند پر رنگ  لزومًا  اجتماعی 

شود.
گفتم، بی شک  که از آن سخن  این اعمال قدرت 
در یک نظام حقوقی صورت می گیرد. یعنی یک 
این  که در  ایجاد می کند  برای شما  بایسته هایی 
نمی توانی  اآلن  شما  هستی.  مجبور  بایسته های 
هم  هیچ کس  اما  شوید.  ج  خار در  این  از  غیر  از 
که  ندارید  دوست  شما  نمی کند.  اجبار  احساس 
کنید نمی توانید  گر هم هوس  از دیوار رد شوید. ا
سیاست مدار  است.  این  اینجا  ساختار  چون 
که عمل دینی و زندگی  باید یک بستری بچیند 
اسالمی  تمدن  در  شود.  ممکن تر  آن  در  دینی 
که  می کند  جامعه سازی  به گونه ای  سیاست مدار 
انگار مؤمن در همه شئونش در سرپایینی حرکت 

غربی،  تمدن  و  مادی  تمدن  در  مؤمن  می کند. 
آن  در  دین داری  دارد.  دینی  سلوک  دشواری  به 
تمدن موجود غرب  در  مشکل تر است. دست کم 
این مسئله واضح است. حاال من نمی خواهم نقد 
ممکن  که  نگاهی  در  حتی  دیدگاه ها.  روی  بزنم 
هم  غرب  تمدن  در  خوبی هایی  بگوییم  است 
سخت  دین داری  موجود  تمدن  در  اآلن  باشد، 

است. مثل مسیر سرباالیی است. 

نقش فقه سیاسی در تمدن سازی:
 سیاست گذار دینی، وقتی به دنبال تحقق اهداف 
شریعت است و سعی می کند که هرچه بهتر قوانین 
اسالمی محقق شود، نظام اجتماعی را به گونه ای 
که امکان بیشتری برای تحقق و  طراحی می کند 
ظهور خوبی ها وجود داشته باشد. اینکه طراحی 
سطحی  چه  را  حرکت  مسیر  و  کیست  عهده  بر 
فقه  نظرم  به  کند،  عرضه  باید  دینی  معرفت  از 
را  حرکت  نقشه  که  است  اجتهاد  و  فقه  است. 
به دست می دهد و انتظار اصلی برای رشد و سلوک 
اجتماعی، از فقه سیاسی و فقه حکومتی است که 
کردند.  همه دوستان حاضر در جلسه به آن اشاره 
در تمدن اسالمی، این ورود قدرت و اعمال قدرت 
رفتاری  نبایدهای  و  باید  معبر  از  لزومًا  جامعه  در 
که این باید و نبایدها را فقه شیعه مشخص  است 
می کند. نظام اجتهادی شیعه به خصوص پس از 
انقالب اسالمی، باید اواًل، تفکر اجتماعی خودش را 
بسط دهد و از سوی دیگر، از مسند قدرت سیاسی، 
انسان ها  اجتماعی  رفتارهای  و  به سلوک جمعی 

ح عملی ارائه نماید.  کند و پس از آن طر دقت 
والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته. 
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2 . رئیس مؤسسه 
آموزشیـ  پژوهشی 

مطالعات تمدن 
اسالمی.

3 . عضو هیئت علمی 
دانشگاه مفید )قم(.

4 . عضو هیئت علمی 
دانشگاه باقرالعلوم)ع(، 

رئیس مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات اسالمی 
فتوح اندیشه )قم(.

5. گفتنی است بحث 
دکتر رهدار در صفحات 

پیشین، درباره پست 
مدرن بوده، نه مدرن؛ 

ازاین رو تذکر دکتر 
حقیقت بجا نیست. 


