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 اسالمی جامعه متن در غربی تعاریف و مفاهیم بودن هژمون از غفلت غرب، با مواجهه در مسلمانان معرفتی ـ روشی های توجهی کم از یکی

 و بخشیقوام معنابخشی، هاآن ویژه کار که دارد وجود اساسی و کلیدی مفاهیم تعدادی جامعه، هر در که است این واقعیت. باشدمی

 نیز، و... و فقاهت حجیت، شهادت، بیعت، عصمت، امامت، نبوت، توحید، چون مفاهیمی مثال؛ عنوان به. باشدمی جامعه آن به بخشیهویت

 خشمعناب مفاهیم ترتیب، به... و اجتماعی قرارداد طبیعی، وضع دموکراسی، ملت،ـ  دولت بشر، حقوق شهروندی، مدنی، جامعه چون مفاهیمی

 ایدب باشد، داشته تأکید جوامع دیگر از خود متمایز وجوه بر بخواهد اگر جامعه یک که است واضح. باشدمی غربی جامعه و اسالمی جامعه به

 جامعه ات شودمی باعث شرایط بهترین در جامعه یک پایه مفاهیم از دیگران تعاریف که چرا بگمارد؛ همت اشکلیدی مفاهیم تعریف به خود

 نفع هب غلط، یا ناقص تعریفی با مذکور جامعه تا شودمی باعث شرایط بدترین در و گردد معرفی جوامع دیگر با مشترکش وجوه در مذکور

 .شود حل نیز آن جهت در نهایتاً و شده تحریف کنندهتعریف جامعه

 فاهیمم تعریف آرام، چندان نه شیبی با که بوده چنان تاکنون قبل سده دو از حداقل اسالم جهان وضعیت که نمود اعتراف باید سوگمندانه

 کهاین بسا و نیافته تحقق تمامش و تام وجه در اسالمی کشورهای از یک هیچ در اتفاق این هرچند. است سپرده غرب جهان به را خود پایه

 است اربرخورد اهمیتی چنان از دارد، جامعه بخشیهویت و بخشیقوام معنابخشی، در که تأثیری دلیل به مسأله این اما نباشد، نیز امکانش

 با که شودیم مشخص تربیش زمانی قضیه این از ناشی سوء نتایج که است ذکر به الزم. گردد تلقی زیاد نیز آن کم حتی است شایسته که

 جامعه یک پایه مفاهیم اگر دیگر؛ عبارت به. شد مواجه مذکور تعاریف از حاصل پیچیده و گسترده معنایی شبکه به نگرکالن رویکردی

 غایات و اصول روش، مبنا، در که ـ غرب گفتمان توسط واژگان این از توجهی قابل تعداد و باشند واژه صدیک حدود عصر، این در اسالمی

 به برشی اهنگ با نه را اتفاق این پیامد و نتیجه باشند، شده تعریف و یافته معنا ـ باشدمی اسالمی گفتمان با متضاد بلکه و متفاوت خود

 حاصل تمام و تام صورت به زمانی ادراکی چنین رسد،می نظر به. نمود تحصیل نگرکالن و نگرکل رویکردهای با بلکه تعاریف، و مفاهیم

 واضح دیگر؛ عبارت به. گردد مالحظه نیز هاآن از پس تعاریف و واژگان همه در مذکور تعاریف از شده حاصل معناهای تأثیر که گرددمی

 پیدا تفسیری ـ ایزمینه نقش خود، از پس مفاهیم برای و بعدی هایگام در( شانبودن پایه حکم به) پایه مفاهیم تعاریف و معانی که است

 .رودمی سؤال زیر علمی هایگفتمان نسبی پیوستگی صورت، این غیر در که چرا کنند؛می

 اسالم عالم از خارج به هاآن تعریف که اسالمی جوامع پایه مفاهیم از برخی به تنها ادامه، در موضوع، این اهمیت کردن برجسته منظور به

 :شودمی اشاره آن از ناشی هویتی پیامدهای نیز و شده سپرده

 علم

 یدین و جدید و قدیم از اعم ـ ایجامعه هیچ که است ایاندازه به انسانی جوامع به بخشیهویت و بخشیقوام معنابخشی، در علم واژه اهمیت

 در اهانهآگ اند،داده ارائه آن از که هاییتعریف با هاآن از بسیاری بلکه برده، بهره آن از و نبوده آن از خالی نسبی طوربه تنها نه ـ غیردینی و

 توانیم اسالمی معارف منظومه به مختصر نگاهی با را مهم این و نبوده استثناء قاعده این از نیز اسالمی جامعه. اندنموده موضع اتخاذ قبالش

 .دریافت وضوح به

 و مدهآ قرآن در ـ هستند علم معنایی بار حامل که واژگانی مقدار، این از تربیش بسیار و ـ بار پنجاه و صدیک از بیش علم واژه که حالی در

 تخصصی مباحث برخی از نظر قطع با که کرد اعتراف باید سوگمندانه شده، تأکید بسیار آن اهمیت بر بزرگان سیره و روایات در که حالی در

 جایی ات است نشده تئوریزه آن اسالمی مختصات بر تکیه با مذکور مفهوم ،...(و تسنیم المیزان، چون تفاسیری در ویژهبه) خصوص این در

 ربغ ادبیات در که رفته کار به معنایی همان در دینی ادبیات در مذکور واژه که پندارندمی چنین اسالم جهان علمی خواص از بسیاری که

 الحکمه ذخ» یا «بالصین ولو العلم اطلب: »مثل هاآن غیر از مسلمانان علمی استفاده تجویزکننده روایات از سطحی هایبرداشت شاید! معاصر

 نای. باشد شده غیراسالمی و اسالمی گفتمان دو در علم مصداق و معنی میان دقیق گذاری تمایز در توجه عدم باعث... و «المنافق من ولو

 اهیت،م منافقان، نزد و چین در حتی علم طلب و جو وجست بر مبنی پیامبرشان امر امتثال مقام در است الزم مسلمانان بر که است حالی در
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 واژه این تعریف بر خود اسالم بزرگان بدانیم، که یابدمی اهمیت زمانی تربیش الزامی چنین. کنند احراز را شده طلب امر مصداق و معنی

 .شمرد «نص برابر در اجتهاد» از مصداقی باید را آن از( غرب مثل) دیگران تعریف پذیرش صورت، این در و اندورزیده اهتمام مهم

 وجهت قابل نکته. هستند آن نتیجه دیگر بعضی و آن با مقارن بعضی علم، مقدمه هاآن از بعضی که خورده گره مفاهیمی با اسالم در علم

 شده قیتل علم با ارتباطبی بودن دارمعنی صورت در یا و بوده معنی فاقد یا غرب گفتمان در علم، پیرامونی مفاهیم این از بسیاری کهاین

 علّمکُمُوی اهلل اِتَقوا: »فرمایدمی کریم قرآن که جایی تا است شده برقرار وثیق نسبتی «تقوا و علم» میان اسالم در مثال؛ عنوان به. است

 هلل اخلص من: »فرمایدمی( ص) اسالم پیامبر که جایی تا است شده برقرار وثیق نسبتی نیز «اخالص و علم» میان که چنانهم[ 1.]«اهلل

 شریفه آیه حسب. دارند نسبت علم با نیز «شکر» مثل عام مفاهیم برخی[ 2.]«لسانه علی قلبه من الحکمه ینابیع اهلل فجّر صباحاً، اربعین

 معرفت کسب طرق از یک هر از متعال خدای معرفت و شناخت. دهدمی توسعه را انسان فهم ظرف علمی شکر[ 3]،«ألزیدنکم شکرتم لئن»

 انانس ،«الیه االمر تفویض العلم آخر و...  الجبار معرفه العلم اول: »روایت حسب. کندمی علم ساحت در حضور مستعد را انسان آید، حاصل

 مفاهیم و علم نسبت از وضعی چنین. دارد قرار الهی معرفت ساحت در خود علمی فرایند انتهای تا ابتدا از است عالم که حیث آن از عالم

 به و ابدع ،«العبودیه العلم ثمره» حکم به و متواضع ،«الخشوع العلم ثمره» حکم به عالم، انسان تا شودمی باعث اسالمی گفتمان در ایمانی

 .باشد... و صالح عمل دارای «الصالح العمل النافع العلم» ثمره حکم

 اننش خوبی به است وابسته هابدان مدرن دنیای در علم قوام که هاییمکان و هامؤلفه ها،روش ابزارها، نیز و علم ماهیت درباره اندک تأملی

 هایهسنج که است این واقعیت. ندارد وجود غربی گفتمان در علم و اسالمی گفتمان در علم میان «لفظی اشتراک» جز نسبتی که دهدمی

 در رکتش تعداد اساتید، و دانشگاه اعتبار تألیفات، کمیت مدرک، بلکه... و عبودیت خشوع، صالح، عمل شکر، اخالص، تقوا، نه غرب در علم

 و غیرمنطقی فراگیر، غفلتی در مسلمانان که است این علم درباره ما عصر بزرگ مغالطه. باشدمی... و ISI مقاالت تعداد علمی، هایهمایش

 طالقا در هاآن مالک مثال؛ عنوان به. اندداده شکل غربی تعاریف و معیارها با بلکه اسالمی، معیارهای با نه را علم از خود ارتکاز نابخشودنی

 هایشاخصه همان وجود بلکه وی، عمل و علم منظومه در... و اخالص تقوا، چونهم اسالمی مفاهیم حضور نه مسلمان، فرد یک به علم وصف

 .باشدمی آن در غربی

 لمع: بگوییم که باشد موجه ادعا این شاید باشد، داشته وجود شودمی خوانده غربی علم و اسالمی علم چهآن میان جمع برای ایدغدغه اگر

 برای اسالمی عالم تالش هست، علم ماده تولید به ناظر تربیش علم حوزه در غرب تالش که حالی در و «صورت» یک و دارد «ماده» یک

 و دارد نیاز کمی هایشاخص و بوده «کمیت» جنس از ماده که است این در علم صورت و ماده تفاوت ترینمهم. باشدمی آن صورت تولید

 تبدیل ،حقیقت در غرب، پرداخته و داشته به علم تقلیل اساس، این بر. باشدمی متکی کیفی عناصر به و است «کیفیت» جنس از صورت

 ورتص با هاپدیده اعتبارسنجی که است حالی در این. باشدمی است تورم و کمیت به آن اصالت و اعتبار تنها که صورت بی ایتوده به آن

. ندارد وجود ارزیابی امکان جهت، غیاب در و شودنمی مشخص آن جهت نگردد، حاصل شیء یک صورت تا که چرا گردد؛می کامل هاآن

 اشتهد واقعیت کهآن از بیش رسد،می نظر به که است اسالمی و غربی علم میان جمع وجه برای حالت ترینبینانهخوش تحلیل، این البته

 .باشدمی تخیل و فرض یک صرفاً باشد،

 داد، رارق نقد و ارزیابی بوته در را آن توانمی نیز علت همین به و دارد نیز را خود صورت بلکه ماده، فقط نه غربی، علم که است این واقعیت

 و عاری علت، همین به و ماده صرفاً غربی علم که( شده وانمود یا) کرده وانمود چنین غیرغربی عالم برای حداقل که کرد ادعا توانمی اما

 یک به قریب «ارزش و دانش جدایی» ایده رسوایی کوس غرب، خود در که حالی در: نمود اذعان باید سوگمندانه! باشدمی ارزش از خالی

 دمع و دو آن پیوند به عموماً کنند،می توجه ارزش و دانش نسبت به وقتی آن نخبگان که ـ اسالم جهان هنوز درآمده، صدا به که است قرن

 .مایندنمی تنظیم «ارزش و دانش تفکیک» غلط باور همان اساس بر را خود علمی مناسبات عمل، در ـ کنندمی تصریح شانتفکیک امکان

 ملهج از مدرن دنیای در علم ظاهری هایسنجه به اعتناییبی معنی به نباید البته را غرب و اسالم دنیای در علم تفاوت از تقریری چنین

 ادعا توانمی دیگر؛ عبارت به. باشدمی علم مفسر دینی مفاهیم به مسلمانان توجه ضرورت مقصود، بلکه دانست،... و تألیفات کمیت مدرک،

 فاهیمم که است حالی در این. باشندمی علم «بخشقوام» مفاهیم شرایط، بهترین در غرب دنیای در علم مفسر و پیرامونی مفاهیم که کرد

 قوا،ت ظرف از خارج اسالمی، باور اساس بر که چرا باشند؛می آن «بخشهستی» مفاهیم آن، بر عالوه اسالم، دنیای در علم مفسر و پیرامونی

 .پذیرد صورت ناکارآمد و ناقص تکوینش کهاین نه یابد،نمی تکوین علم، اساساً... و الهی معرفت اخالص،
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 از راترف بسیار بلکه و شودنمی ختم شده ذکر ابعاد و هامسأله همین به اسالم و غرب دنیای دو در علم افتراق و اشتراک کیف و کم شک،بی

 اسالمی اندیشه در داند،می «اکتسابی» را علم مراتب و سطوح همه که غرب برخالف که مسأله این پذیرش مثال؛ عنوان به. باشدمی آن

 دو ستلزمم تنهایی به باشد،می «اعطایی» ،(باشدمی تربیش بسیار کیف و کم لحاظ به هم و گستره لحاظ به هم قضاء از که) آن از مراتبی

 ها،مؤلفه ها،پرسش این از بسیاری یا همه از اسالم جهان غفلت است برانگیزتأسف چهآن. باشدمی علم از انتظار و ساختار سیاست، نوع

 .ردبمی سؤال زیر غربی علم ترازوی در را اسالمی علم سنجش عقالنیت هاآن به توجه که است اسالمی علم به مربوط هایویژگی و هاروش

 مرگ

. است شده تلقی مهم و داشته وجود ـ ندارند باور دنیا حیات از پس حیاتی به که هاییفرهنگ حتی ـ هافرهنگ همه در «مرگ» مفهوم

 از یکی[4]،«الیستقدمون و ساعه الیستأخرون اجلهم جاء فإذا اجل، امه لکل و» حکم به مرگ پدیده که جاآن از که است این واقعیت

 این. اندکرده موضع اتخاذ و پردازینظریه مفهوم، این درباره نحل و ملل همه باشد،می بشریت تاریخ اقوام همه تاریخ در هاسنت ترینثابت

 نوعی ایانپ را آن که نظریاتی و اندکرده تلقی آدمی حیات «پایان» را مرگ که نظریاتی: شوندمی تقسیم متضاد و کالن طیف دو در هانظریه

 یدنیای حیات با حتی و مرگ با مواجهه نوع در تواندمی تلقی دو این از یک هر که است واضح. انددانسته آن از دیگر نوعی «آغاز» و حیات

 .باشد داشته سزابه تأثیر انسان

 اهمیت ،«االخره مزرعه الدنیا» حکم به. است شده معرفی آن از پس عوالم به دنیا محدود حیات از آدمی انتقال پل مرگ، اسالمی، عالم در

 برای مرگ تا شودمی باعث آخرت و دنیا نسبت به نگاهی چنین. باشدمی تربیش «الفرار دار» مثابه به دنیا از «القرار دار» مثابه به آخرت

 دلیل هب ویژهبه میقاتی چنین اسالمی فرهنگ در. گردد تلقی جاودانه و اصیل حیات یک بازگشایی به معطوف تکاملی میقات یک انسان

 از سیاریب بر عالوه که ایگونه به است گرفته قرار اهتمام مورد بسیار باشد،می اشدنیایی حیات این فراسوی در آدمی وضع به مشیر کهاین

 تاس این در مرگ، به ویژه توجه این عقالنیت. باشدمی بدان دائمی توجه در اسالم بزرگان سیره مرگ، یادآور و تذکردهنده روایت و آیات

 .باشدمی تأثیرگذار آدمی زندگی کیف در مرگ به نگاه کیف که

 از یکی هک دارد بسیار تفاوت آن از اسالم تلقی با مرگ از غرب تلقی که تفاوت این با است نبوده مرگ مسأله به توجهبی نیز غرب فرهنگ

 :باشد زیباتر ذیل خاطره نقل طریق از نکته این تبیین شاید. گرددمی باز «مرگ تعریف» مسأله به هاآن

 پیدا ظرن اختالف میر و مرگ کنترل مسأله خصوص در اساتیدم از یکی با بودم، سیاسی علوم رشته در ارشد کارشناسی دانشجوی که زمانی

 عنوان به «میر و مرگ کنترل» از اند،یافته نگارش یافتگیتوسعه هایشاخص درباره که هاییکتاب همه در تقریباً که است این واقعیت. کردم

 مرع میانگین که جاآن از: »کردمی استدالل چنین ها،کتاب نوع همین تحلیل بر متکی استادم. است شده یاد مذکور هایشاخص از یکی

 صد آفریقا در و هاآن تای ده تنها آمریکا در شده متولد کودک هزار هر از که جاآن از یا و است سال 55 آفریقا در و 65 آمریکا در انسان

 تلقی لیلد به بلکه آمار، این سقم و صحت در تردید دلیل به نه اما من مخالفت. «است تررفتهپیش آفریقا از آمریکا پس میرند،می هاآن تای

 قالب در را خصوص این در امنظریه تا گشت مقرر که شد منجر جاآن به استاد با اممجادله. بود مرگ ماهیت از هااستدالل نوع این خاص

 این در. دش تقدیم استاد به «میر و مرگ کنترل افسانه و مدرنیته» عنوان با نهایتاً مذکور پژوهش. کنم تقدیم ایشان به کالسی تحقیقی

 ،اسالمی نگرش در: بودم کرده ادعا و پرداخته ـ مرگ مفهوم جمله از ـ بحث هایواژهکلید تعریف به ابتدا در دیگر پژوهش هر مثل پژوهش،

 که است الیح در این. باشدمی اشمعنی تریننازل به ناظر آن، از تلقی چنین بلکه گردد،نمی تعریف آدمی قلب تپش ایستادن به فقط مرگ

 است ایترو این عین بلکه بوده، سازگارتر دین روح با محتوایی لحاظ به فقط نه قضاء، از که دارد نیز دیگر تعریفی مذکور نگرش در مرگ

 که برآشفت را استاد چنان ادعا این. «باشی عزیز و بمیری که است آن حیات و باشی ذلیل و بمانی زنده که است آن مرگ: »فرمایدمی که

 دلیل چه به: بود واضح اما من سؤاالت. نمود پژوهش در ایدئولوژیک نگرش به متهم مرا و کرده پرت را جزوه باادبش، و آرام رویه برخالف

 در یگر؛د عبارت به اند؟نموده ارائه غرب گرایمادی نویسندگان که باشد تعریفی همان پایه بر مرگ از امتلقی مسلمان، یک عنوان به باید

 است؟ کدام مسلمان یک انتخاب در اصل غیرمسلمان، و غیرمعصوم دانشمند یک و مرگ پدیده از معصوم امام یک تعریف میان امر دَوَران

 ذلت اگر: ودب واضح استاد، آشفتگی دلیل! نیست؟ قضیه به ایدئولوژیک رویکردی خود مرگ، مفهوم از ثابت و یکسان درک بر اصرار آیا اساساً

 اسالمی کشورهای از غربی کشورهای» که توسعه به مربوط هایکتاب در فراگیر و ثابت قاعده این آمد،می شمار به مرگ مصادیق از

 هپای ذلت و عزت از اسالمی درک اگر ویژهبه ـ اروپایی جوامع در ذلت هاینشانه که چرا شد؛می نقض وضوح به ،«هستند تریافتهتوسعه
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 صادیقم توسعه، هایتئوری در اساسی تغییراتی است الزم صورت، این در و بود خواهد اسالمی جوامع از تربیش مراتب به ـ گیرد قرار تحلیل

 محوریت زا غربی کشورهای توسعه، افق حتی و هاسنجه ادبیات، تغییر با که است واضح. آید وجود به... و توسعه به معنابخش مفاهیم توسعه،

 .شد خواهند خارج یافتگیتوسعه انحصار از الاقل یا توسعه

 ساختارها، تغییر ها،گیریجهت تغییر در تواندمی اندازه چه تا پایه مفاهیم تغییر که بود نکته این تبیین طوالنی، خاطره این نقل از غرض

 شعار از تمتفاو تفسیری تواندمی ذلت مفهوم با مرگ مفهوم زدن پیوند مثال؛ عنوان به. باشد مؤثر هاروش تغییر نهایتاً و هاتبیین تغییر

 عارهایش دادن سر با که شبهه این طرح با مذکور، شعار منتقدان از بسیاری. نماید ارائه انقالبی رویکردهای در «آمریکا بر مرگ» سیاسی

 را آن النیتعق زنند، رقم را... و اسرائیل آمریکا، عینی مرگ توانندنمی شعارها این که کرده ثابت نیز تاریخی تجربه و افتدنمی اتفاقی مرگ،

 حققت متن در شعارها این متعلق و هدف این که است واضح ذلت، به مرگ تفسیر صحت فرض با که است حالی در این. برندمی سؤال زیر

 .باشدمی ـ هاآن مرگ عین واقع، در و ـ اسرائیل و آمریکا ذلت عین شعارها، این ایجاد نفس دیگر؛ عبارت به. است شده محقق ها،آن

 دانستن رگم از مصداقی را قلبی هایتپش ایستادن از ناشی فیزیکیِ مرگ با منافاتی ذلت، به مرگ تفسیر که است مهم نکته این به توجه

 رصددد که دهدمی نشان را خود زمانی قضیه این اهمیت و است مفهوم این قِبَل از جامعه یک یا فرد یک نهایی ارزیابی در سخن بلکه ندارد،

 یاتح و فیزیکی مرگ انتخاب میان یابد دوران امر اگر اسالمی فرهنگ در راستی به آیا: باشیم مرگ از شده ذکر مصداق دو میان مقایسه

 اصالت و بوده مقدم یک کدام ،(کربال در سعد عمر انتخاب مثل) معنوی مرگ و مادی حیات انتخاب با( کربال در حر انتخاب مثل) معنوی

 چرا د؛ندار را «جوامع» انتخاب درباره طرح قابلیت و بوده «افراد» یا «فرد» انتخاب درباره همیشه مذکور پرسش که پنداشت نباید یابد؟می

 و دباشمی دارمعنی جوامع سقوط و صعود از پرسش نیز، دهندمی فرد به را اصالت ،«جامعه و فرد» دوگانه در که کسانی مبنای بر حتی که

( ندارد وجود «آسایش» نیافته،توسعه اصطالح به جوامع مثل آن، در که) جامعه ظاهری مرگ میان امر دوران در: که پرسید چنین توانمی

 باشد؟می ترخطرناک یک کدام ،(ندارد وجود «آرامش» یافته،توسعه اصطالح به جوامع مثل آن، در که) جامعه معنوی مرگ و

 :نوشت پی

 .282 شریفه آیه بقره، مبارکه سوره[. 1]

 عطبای در «الفاسده الطباع فی التنجع الحکمه» حکم به سویی از که است علم درجه باالترین حکمت ما، روایات حسب. 249 ص ،67 ج االنوار، بحار[. 2]

 لنی که دهدمی نشان حکمت به مربوط روایات مجموعه. فاسق نه است مؤمن شدهگم ،«المؤمن ضاله الحکمه» حکم به سویی از و گیردنمی قرار فاسده

 که نددار تصریح ما روایات نیز، منافق نزد حکمت وجود خصوص در حتی و نیست ممکن دینی مفاهیم دیگر و شکر اخالص، تقوا، طریق از جز حکمت، به

 این به «جهایخر» تعبیر. «المؤمن فیوعیها یخرجها حتی صدره فی فتجلجل المنافق، قلب فی لتکون الحکمه إن: »یابدنمی استقرار منافق قلب در حکمت

 .داردن وجود حکمت وجود و نفاق وضع میان نسبتی زیرا است؛ روشن نیز قضیه این دلیل و کندمی خارج قلبش از را حکمت منافق خود که است معنی

 .7 شریفه آیه ابراهیم، مبارکه سوره[. 3]

 .34 شریفه آیه اعراف، مبارکه سوره[. 4]
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 (بشر) انسان

 روی، همین از و یافته[ 1]«اللهی خلیفه مقام» لیاقت او تنها که چرا دارد؛ قرار «مخلوقات اشرف» جایگاه در انسان الهی، «احسن نظام» در

 و هاآسمان همه قرآنی، هایآموزه اساس بر. است شده[ 4]یزدان روح با عجین و[ 3]سبحان خداوند تکریم مورد[ 2]الهی، امانت بار حامل

 بدون که است متعالی چنان اسالمی معارف منظومه در انسان وصف[ 6.]اندشده خلق او برای اساساً و[ 5]بوده انسان تسخیر در هازمین

 انسان «اللهی خلیفه» نسبت درباره که شودمی حاصل زمانی ادعا این باور. باشدنمی برخوردار جایگاهی چنین از دیگری مکتب هیچ در شک

 ساسا که نیست قدرآن مرتبه دو این فاصله اما دارد، قرار خود مافوق از ترپایین ایمرتبه در شأنی لحاظ به معموالً جانشین: کرد تأمل

 «الهی مثلیت» از ایبهره تواندمی حتی حق حضرت حداکثری اطاعت با انسان که است چنان بلکه[ 7]افتد، خطر به اللهی خلیفه رسالت

 به که ایگونه به است منان ایزد با آن «ربطی حیث» وجود، انسان تکاملی مراتب و مراحل همه در چهآن رسد،می نظر به[ 8.]نماید پیدا

 .باشدمی «هیچ» الهی، فیض دریافت از نظر قطع با و بوده ایعاریه و ظلّی انسان هایداشته همه کرد ادعا توانمی درستی

 از وی «استقاللی شأن» در بلکه اش،ربطی حیث در نه غربی انسان تشخص دارد، وجود اسالم در انسان از که تصویری و تصور برخالف

. گرددیم دیگر حیثیات و اشیاء همه حدّ خود، بلکه نیست، الیتناهی ساحت یک خلیفه تنها نه مقام این در انسان. باشدمی سبحان خداوند

 ارهدرب اشاساسی هایپرسش که مسلمان انسان برخالف زیرا باشد؛نمی «تورم» از بیش چیزی گفتمان این در نیز انسان تکامل ماجرای

 و بخشهستی علل غایی، و فاعلی علل. باشدمی «صوری و مادی علل» به معطوف غربی انسان هایپرسش باشد،می «غایی و فاعلی علل»

 معنی اهگآن تکامل. باشندمی( بعدش نه و قبل نه) او موقف به ناظر و بخشقوام علل صوری، و مادی علل و بوده انسان مقصد و مبدأ به ناظر

 دغدغه که ستنی جهتبی. باشدنمی متصور حرکتی باشد، یکی افق و موقف مقام اگر وگرنه، شود، گرفته نظر در افقی موقف، برای که یابدمی

 باشدیم( ارتفاع در هم و سطح در هم) چندبعدی حرکتی که تکامل برخالف ـ توسعه. باشدمی «توسعه» که تکامل نه غربی، انسان تاریخی

 برای .باشد آنان سطحهم که مخلوقات اشراف نه انسان تا شده باعث غرب در انسان وضع از ایتلقی چنین. باشدمی سطح در حرکتی تنها ـ

 اشدب میمون نسل از انسان که دارد تفاوتی چه دیگر هستند، سطحهم کائنات همه وقتی و بود خواهد «تطور» همان تکامل انسانی، چنین

 !برعکس؟ یا

 و جایگاه یخوب به شده، تنظیم آنان بر تکیه با مدرن غرب اجتماعی مناسبات که متفکرانی اندیشه در انسان وضع ترسیم به تاریخی نگاه

 «رهاگفتا» و «شهریار» کتاب دو در ایتالیایی ماکیاولی نیکولو میالدی، پانزدهم قرن ابتدای در: دهدمی نشان را غربی انسان وجودی حدّ

 «مفید» به عبارتی، به و باشد فعال مکرش جوهر «روباه» بسان که بود انسانی تیپیکال انسان آن، حسب که کرد ترسیم انسان از وضعی

 «گرگ» را اهانسان ،«لویاتان» نام به معروفش کتاب در انگلیسی هابز توماس ماکیاولی، از پس قرن سه بودن؛ «خوب» به نه بیندیشد بودن

 نامید؛ «میمون» نسل از را هاانسان ،«انسان تبار» نام به پرجنجالش کتاب در انگلیسی داروین چارلز هابز، از پس قرن یک نامید؛ دیگریک

 که ار او مدرن، انسان وضع از بندیجمع یک در ،«دجال» نام به غیرمعروفش کتاب در آلمانی نیچه فریدریک نوزدهم، قرن پایان در نهایتاً و

 بود؛ چنین که راستی به! دانست «هوس» را جوهرش و نامید «ابرحیوان» داشت، میمیونی نسل هم و گرگی حیث هم و روبهی جوهر هم

 که آورد وجود به جهانی جنگ دو 1945 تا 1914 از سال سی از ترکم فاصله در پاگذارد، بیستم قرن به وقتی هوس، سراسر ابرحیوان

 !بود کشته میلیون هشتاد به قریب بشریت، برای رهاوردش

 از پس ـ بود آغشته انسان میلیون پنجاه به قریب خون به شاندست که هاییهمان ـ دوم جهانی جنگ فاتحان کهاین روزگار عجایب از

 هک کردند تدوین «بشر حقوق جهانی منشور» نام به حقوقی منشوری متحد، ملل سازمان تأسیس ضمن و شده جمع هم دور به جنگ اتمام

 یحقوق ایبسته بسان را مذکور منشور کهاین ترعجیب. است آمده میان به بشر برای... و حیات کرامت، آزادی، برابری، حق از سخن آن در

 !!!«ما» با مگر برابرند، همه مردم که داشتند اعالم صریحاً و کرده آویزان «وتو حق» نام به چنگالی به

 رسالت، ق،حقو و بوده حیوانیت صرف ساحت در یافته تنزل بشری غربی، انسان که هست نکته این گربیان خوبی به غرب اخیر قرون تاریخ

 غرب در انسان از موجود تعاریف همه که نیست معنی بدین این البته. رودنمی فراتر حیوان یک هاینیازمندی دایره از نیز او چیز همه و افق
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 همین ایهپ بر تربیش مدرن غرب در اجتماعی ریزیبرنامه که است معنی بدین بلکه هستند، استوار انسان از ایتلقی چنین پایه بر مدرن،

 .آن با سویهم حداقل یا دین از ناشی تعاریف تا گرفته صورت انسان از حیوانی تعاریف

 انکار اممق در گذشت چهآن به یافتن توجه صورت در ـ باشند که نحلی و ملل هر به متعلق ـ مسلمانان از بسیاری که حالی در کهاین طرفه

 متداول ونمت و مراکز از بسیاری در متأسفانه که جایی تا نیامده حاصل تاکنون تاریخی خودآگاهی چنین گیرند،می قرار غربی شناسینانسا

 زا ممکن برش سه هر در ذیل، تقریر حسب که است حالی در این. گیردمی صورت انسان از حداقلی تلقی همین غرب، تبع به اسالمی،

 رکتح امکان بدو که بگیرد صورت ایگونه به آن تعریف است الزم و داشته غربی انسان از فراتر قلمرویی اسالم، منظومه در انسان انسان،

 .بدهد را مذکور قلمرو در

 وجود رب ابتدا وی سلطه که است ایگونه به انسان یافتن تکامل و شدن بزرگ سیر(: فراتاریخ و تاریخ جامعه، فرد،) طولی برش در انسان

 اشتداد از مرحله آن به مربوط فراتاریخ حوزه. شودمی محقق فراتاریخ و تاریخ جامعه، هایحوزه بر رشدش میزان به سپس و اشفردی

 آیدبرمی «لوالک» معروف حدیث جمله از متعددی روایاتی از. دهدمی قرار آن آوردن وجود به عامل و زمان ماقبل را انسان که است وجودی

 معمولی هایانسان قلمرو حوزه، این که است واضح. دارند نیز «برزمانی» وجود ،«درزمانی» وجود بر عالوه عبا، آل تن پنج مقدسه انوار که

 سکوالر انیانس غربی انسان که جاآن از نیز، تاریخ حوزه در. باشدنمی اند،یافته تقلیل شانحیوانی بعد صرف به که هاییانسان به رسد چه تا

 دفاق ،«اکنون» اصالت حکم به و «کلیت» فاقد ،«جااین» اصالت حکم به باشد،می «اکنون و جااین» سکوالریسم، در حاکم اصل و بوده

 مکانی، اظلح به و آینده انتهای تا گذشته ابتدای از قلمرویی زمانی، لحاظ به که ـ تاریخ بر سوار تواندنمی روی این از و است «فردا و دیروز»

 زا قلمرویی اسالمی انسان طولی حرکت که حالی در اساس، این بر. گردد ـ دارد زمانی هایدوره مختلف سطوح و ابعاد بر شامل قلمرویی

 .دارد حرکت امکان وجامعه فرد سطح دو در تنها غربی انسان شود،می شامل را فراتاریخ تا فرد

 مشترک که) طبع ساحت هاینام به دیگریک با مرتبط اما متفاوت ساحت سه از هاانسان(: فطرت و غریزه طبع،) عرضی برش در انسان

. دهستن برخوردار( باشدمی انسان خاص که) فطرت ساحت و( باشدمی حیوان و انسان مشترک که) غریزه ساحت ،(باشدمی جمادات و انسان

 و یطبع کماالت واجد نشسته، فطرت در انسانِ که حالی در که است واضح و بوده فطرت به طبع از سیر اسالمی، اندیشه در انسان کمال

 سکوالر نگرش فردگرایی، جمله از ـ جدید غرب معرفتی بنیادهای که است حالی در این. باشدنمی درست قضیه عکس باشد،می نیز ایغریزه

 ددتر جز چیزی فرهنگ، این در انسان کمال روی، این از و تابدبرنمی را فطرت ساحت در انسان وضع که است ایگونه به ـ... و ساحتتک و

 رکتح امکان اسالمی انسان که حالی در نیز، انسان به عرضی برش در اساس، این بر. باشدنمی غریزه و طبع ساحت دو میان منضبط غیر

 .دباشمی حرکت به قادر باشد، غریزه و طبع قلمرو همان که مسیر این از بخش در تنها غربی انسان دارد، را شدهتعیین مسیر سراسر در

 جسم، اسالمی، اندیشه در. باشدمی روح و روان جسم، هاینام به بُعد سه دارای آدمی وجود(: روح و روان جسم،) عمودی برش در انسان

 به پاسخ در تزاحم هنگام به که روست همین از. باشدنمی برخوردار روح اندازه به اصالتی از بودنش، مهم ضمن و بوده روح و روان محمل

 نیازهای حاکمیت جز چیزی اسالمی اندیشه در انسان تکامل اساساً و شوندمی مقدم روحی نیازهای شدن برآورده روح، و جسم نیازهای

 دینب باشد؛می جسم به روح از برش، این در انسان حرکت سیر غربی اندیشه در که است حالی در این. نیست جسمانی نیازهای بر  روحانی

 دلیل هب غربی اندیشه اساساً کهاین ترمهم. باشد مندتوان خود جسمانی نیازهای برآوردن در انسان که است وضعی انسانی کمال که معنی

 پنداشته چهآن برخالف. کندمی سیر روانی و جسمانی بعد همان در تربیش و نداشته را روح بُعد به ورود و تأمل امکان اش،مادی نگرش

 رد تربیش هم آن ـ آدمی روح از کوچکی بخش به مکانیکی برش یک جز چیزی نیز شناسیروان و نیست او روح همان آدمی روان شود،می

 میاسال انسان جوالن قلمروی از ترکوچک بسیار قلمرویی نیز برش این در غربی انسان. باشدنمی ـ او غرایز و عواطف و احساسات محدوده

 .دارد

 بد،یا تعریف اشغربی محدود قلمروی در انسان تا دهد اجازه و نپرداخته انسان بازتعریف به خود اسالم جهان که زمانی تا رسد،می نظر به

 .داشت اسالمی انسان از حداکثری ایویژه کار انتظار نباید
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 پیش

. دکننمی توجه هانبدا دائماً افکارشان و اعمال نتایج سنجش منظور به که هستند ایعالیه غایات و اهداف دارای هاانسان نحل، و ملل همه در

 دیگر ومق به قومی از بلکه نبوده، ثابت هرگز مذکور غایات و اهداف که یابیمدرمی وضوح به مختلف، اقوام فرهنگ تاریخ به اجمالی نگاهی با

 ودخ عالیه غایات و اهداف تمام و تام صورت اقوام، اکثر که جاآن از. اندیافته تغییر دیگر دوره به ایدوره از قوم، یک تاریخ درون در حتی و

 شانغایات و اهداف ثغور و حدود بتوانند که آورند پناه منابعی به باید ناگزیر دارند، امید آینده در را آن تحقق بلکه و دانسته نیافتهتحقق را

 در پسس و ـ دارند گوییپیش قابلیت که ـ ادیان در منظور این برای ظرفیت ترینبیش که است این تاریخی واقعیت. نمایند ترسیم را

 توجهیب خودشان به نیل فرایند به نسبت توانندنمی عالیه غایات و اهداف همان یا آرمان که است واضح. دارد وجود علمی نخبگان و متفکران

 اگر و یدرس تواننمی هدفی هرگونه به ایوسیله هر با و «کندنمی توجیه را وسیله هدف» اسالمی، اندیشه اساس بر دیگر؛ عبارت به. باشند

 .داشت نخواهد اصالت و حجیت ضرورتاً رسید، هم

 نامیده «رفتهپیش» هستند، حرکت در آرمان آن سوی به که را هاییجریان و افراد و کرده یاد «پیش» نام با خود آرمان از غرب ما، عصر در

 ایدب الجرم نیز غیرغربی اقوام دیگر همه نزد «پیش» که کرده ادعا فقط نه غرب که است این کندمی مهم را بحث این به توجه چهآن. است

 مهه غرب، کهاین طرفه! است نموده طی غرب که باشد راهی همان باید نیز «پیش» به نیل روش و راه بلکه باشد، غرب نزد «پیش» همین

 که ایزمانه در ادعا این البته و است نامیده «ماندهعقب» بیاورند، ایمان آن به نیل روش و راه به یا او «پیش» به نخواهند که را هاییجریان

 راراص که است واضح البته. رسدنمی نظر به بعید چندان باشد،می هژمون غایات، حتی و اصول ابزار، روش، مبنا، در غرب عدیده، دالیل به

 الشت جز چیزی پذیرد، انجام او با هماهنگی در شانافق به نیل فرایند نیز و افق باید ـ هستند که موقفی هر در ـ همگان کهاین بر غرب

 .باشدنمی نامیده، «شدن جهانی» نام آن بر خود که سازیسانیک از نوعی تحقق جهت در جهان اقوام مهندسی برای

 هبختانخوش. باشدمی «الهی قرب» همان اسالمی فرهنگ در «پیش» که یابیمدرمی وضوح به اسالمی معارف منظومه به اجمالی نگاهی با

 آن ام،مق این ابهام و اجمال بهانه به تواننمی روی، این از و است شده تبیین خوبی به الهی قرب به نیل مراحل و شرایط اسالمی فرهنگ در

 ضحیوا طوربه اسالمی فرهنگ در «پیش» که حالی در نمود اعتراف باید سوگمندانه. نمود قلمداد غرب فرهنگ در «پیش» شبیه یا عین را

 ربغ «پیش» همان «پیش» مان،علمی فرهنگ در تا ایمپذیرفته همگان کهاین گو کند،می اطالق بدان غرب که است چیزی آن از متفاوت

 خصوص رد تاکنون که ایمقاله و کتاب جلد صدها بلکه و هاده میان در که گرفته صورت فراگیر و سریع چنان پذیرش این کهاین طرفه. باشد

 کدام و رفتهپیش جریان کدام کهاین درباره قضاوت از قبل آن در که یافت را اینوشته توانمی زحمت به شده، نوشته رفتپیش و توسعه

 ومهمنظ در آن یابیمکان و پیش مفهوم از تعریف ارائه بدون راستیبه آیا. باشند شده تعریف «پس» و «پیش» هایواژه هست، ماندهعقب

 باشد؟می مفهوم این با هاجریان نسبت ارزیابی و سنجش امکان فرهنگ، یک معرفتی

 چنین. ستا بوده تغافل سر از و «آگاهانه» بلکه بوده، غفلت سر از و تصادفی مقاالت، و هاکتاب در «پیش» نشدن تعریف که پنداشت نباید

 لیحا در این. باشدنمی معقول آن درباره چرا و چون که بوده واضح چنان «پیش» مصداق و مفهوم که است مطلب این کنندهالقاء رویکردی

 حواض دریا، یک عمق در ایجزیره دوم، غایت و کوه یک قله نخست، غایت: بگیریم نظر در متفاوت جریان دو برای را غایت دو اگر که است

 ایقق از کوه، قله به نیل برای تواننمی روی، این از. هاآن به نیل جاده و( مرکب) ابزار نه و اندیکسان غایت، دو این جهت و سو نه که است

 و شچک از دریا در سیر برای تواننمی که چنانهم. نمود استفاده ـ آیندمی کار به جزیره به نیل و دریا در سیر برای که... و لنگر و پارو و

 .گرفت بهره آیند،می کار به قله فتح برای که... و طناب و میخ

 شغایت با قوم یک مواجهه اگر بلکه گذارد،می تأثیر «فرایند» بر «غایت» تنها نه ها،فرهنگ همه در که روست آن از «پیش» مفهوم اهمیت

 انهگسه هرچند دیگر؛ عبارت به. نمایدمی تسخیر را قوم «قدم و زبان و ذهن و قلب» غایت، الزامات باشد، گرفته صورت «آگاهی» ساحت در

 أثرمت آن از پسینی صورت به اما مؤثرند، خود غایت، تصویر و تصور در پیشینی صورت به «قدم قول، قلب،» همان یا «عین ذهن، میل،»

 انهم یا «مادی لذت» کند،می ترسیم آدمی زندگی برای که غایتی غرب، فرهنگ در مذکور گانهسه که حالی در مثال؛ عنوان به. شوندمی

 رارق پیشینی غایت همین تأثیر تحت آیندگان عین و ذهن و میل مردم، توسط غایت این پذیرش از پس اما باشد،می «آسایش و رفاه»

 که پائید نخواهد دیری گیرد، قرار اسالم جهان جمله از هافرهنگ دیگر برای معیار «پیش» عنوان به غربی «پیش» اگر شک،بی. گیردمی

 .گیردمی قرار غرب تسخیر در مسلمانان زبان و ذهن و قلب
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 یا اقصن معانی غرب، مفهومی تصرفات سایه در که هستند نیز دیگری توجه قابل مفاهیم شده، ذکر مفاهیم بر عالوه که است این واقعیت

 چند توانمی مذکور، مفاهیم مصادیق از گرفتن فاصله با. اندشده واقع مؤثر اسالمی عالم به معنابخشی و دهیشکل در نهایت در و یافته غلط

 :نمود انتزاع را ذیل قاعده

 مالز اسالمی جوامع فرهنگی مدیران برای روی، این از و دارند خود مادون مفاهیم در تفسیری نقش شانبودن پایه دلیل به پایه مفاهیم

 .باشند حساس رقیب هایگفتمان توسط هاآن معنایی تصرف به نسبت و داشته تحفظ مفاهیم این اسالمی دقیق معنی بر تا است

 مقدمه و زمینه پایه، مفهوم هر در معنایی تصرف اساس، این بر. باشدمی هاآن پایه مفاهیم بودن ایشبکه مقتضی هافرهنگ بودن سیستمی

 .هستند ارتباط در دیگریک با ارگانیک صورت به که هستند ایپایه مفاهیم دیگر در تصرف

 ترریعس غربی فرهنگ در اسالمی فرهنگ انحالل هم میزان، همان به باشد، تربیش اسالمی پایه مفاهیم معنایی تصرف در غرب توفیق هرچه

 .بود خواهد ترسخت غربی عالم معنایی سیطره از اسالمی عالم کردن خارج هم و بود خواهد ترسهل و

 د،باش رایج اسالم جهان در غربی انسانی علوم که مادام روی، این از. گیردمی صورت انسانی علوم طریق از پایه مفاهیم در معنایی تصرف

 نهضت و افزاریمنر جنبش» ایده گرفتن جدی آن، از جلوگیری هایراه بهترین از یکی و داشت خواهد ادامه چنانهم مذکور تصرف روند

 .باشدمی «علم تولید

 صرفت هایامکان به است شایسته باشد،می رقیب هایگفتمان در تصرف برای آن مندیتوان اسالم، خاتمیت و جامعیت مقتضای که جاآن از

 یالگو اسالمی، نوین تمدن اسالمی، ساالریمردم: چون هاییایده طرح با اینک مهم این. اندیشید غرب فرهنگ در پایه مفاهیم در اسالمی

 .است شدن تجربه حال در... و رفتپیش ایرانی ـ اسالمی

 :نوشت پی

 است، موجود بالفعل هاانسان همه برای اللهی خلیفه شأن که کرد گمان نباید البته. 30 شریفه آیه بقره، مبارکه سوره: «خلیفه االرض فی جاعل إنی[. »1]

 الفعلب شوندمی «االسماء» به معلَّم و کرده دوری «دماء سفک» و «االرض فی فساد» از که کسانی همه برای که باشدمی بالقوه شأنی اللهی خلیفه بلکه

 ند،هست اللهی خلیفه مقام مناسب هایسوگیری دارای هاانسان از ایمالحظه قابل تعداد هرچند که آیدمیبر چنین نیز اسالمی معارف مجموعه از. گرددمی

 .ردندگمی نائل مقام این به کنند، طی را «علیین اعلی» تا «السافلین اسفل» از انسانی تکامل مراتب تا شوندمی موفق که هاآن از اندکی تعداد اما

 احزاب، مبارکه سوره: «جهوالً ظلوماً کان انه االنسان، حملها و منها أشفقن و یحملنها أن فأبین الجبال، و االرض و السماوات علی االمانه عرضنا انا[. »2]

 .72 شریفه آیه

 .70 شریفه آیه اسراء، مبارکه سوره: «آدمبنی کرمنا لقد و[. »3]

 .72 شریفه آیه ص، مبارکه سوره: «روحی من فیه نفخت و[. »4]

 .13 شریفه آیه جاثیه، مبارکه سوره: «جمیعاً االرض فی ما و السماوات فی ما لکن سخر و[. »5]

 .29 شریفه آیه بقره، مبارکه سوره: «جمیعاً االرض فی ما لکم خلق الذی هو[. »6]

 هب جانشین که چرا نیست؛ زیاد چندان وی جانشین با( دانشگاه رئیس مثالً) رئیس یک هایمندیتوان مجموعه فاصله نیز، عرفی رویکردهای در[. 7]

 اصلهف رئیسش هایمندیتوان با قدرآن تواندنمی وی مندیتوان منطقاً پس گیرد، دوش بر را وی رسالت رئیس، غیاب در باید «موضوع و حکم تناسب»

 .کند حمل خاص موارد در را او رسالت بار نتواند که باشد داشته

 السنیه، رالجواه «فیکون کن لالشیاء تقول انت و فیکون لالشیاءکن اقول انا و التموت حیا اجعلک اموت، ال حی انا مثلی؛ اجعلک حتی اطعنی عبدی[. »8]

 .376 ص ،90 ج األنوار، بحار و 363 ص
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 جهت

 با ألهمس این. باشدمی «فرایند» بر «جهت» تأثیر از غفلت غربی، علم با مواجهه در مسلمانان معرفتی ـ روشی های نارسایی از دیگر یکی

 دندمعتق بدان قم در اسالمی علوم فرهنگستان جمله از علمی مراکز از برخی که باشدمی «علوم داریجهت» بحث سقم و صحت از نظر قطع

 حیث این زا نکته این به توجه. کرد یاد( صوری و مادی فاعلی،) علل سایر بر غایی علت تأثیر عنوان با آن از بتوان فلسفی زبان به شاید و

 این أثیرت به باید ضرورتاً باشیم، اسالم تاریخی حرکت جهت با غرب تاریخی حرکت جهت تضاد و تفاوت به معتقد اگر که است اهمیت حائز

 اشند؛ب کارکرد یک دارای غربی و اسالمی عالم متناظرهای باشیم داشته انتظار نباید صورت، این در و کنیم اذعان حرکت فرایند در جهت دو

 .باشدمی حرکت و عمل بُعد جهت، که چرا

 شابهم ساختارهای که بوده استوار معرفتی فرضپیش این بر ناخواسته طوربه غربی و اسالمی عالم متناظرهای برخی ماهوی تفاوت از غفلت

 رد... و سیاست ساختار حقوق، ساختار علم، ساختار مثال؛ عنوان به که است حالی در این. دارند یکسانی کارکردهای متفاوت هایعالم در

 تواندمی صورتی در ساختار هر زیرا دارند؛ را خود مناسب عالم غایات و اهداف تأمین جهت در کارکردی غربی و اسالمی عالم دو از یک هر

 باطشارت ثانیاً و نمود اطالق آن بر را ساختار عنوان بتوان منطقاً که باشد برخوردار درونی نظم چنان از اوالً که باشد عالم یک رکن و قائمه

 .کرد تصدیق را عالم آن به اتصافش بتوان تا باشد خاص عالم یک اهداف به معطوف و ایشبکه نظمی در ساختارها دیگر با

 شک،بی. است شده کشیده هاآن «افق» و «موقف» میانه در حرکت این جاده که هستند تاریخی حرکت دارای اقوام همه دیگر؛ عبارت به

 غایت در تفاوت دلیل به اگر حال،. بود خواهد متفاوت هاآن جاده باشند، داشته هم یکسانی موقف اگر حتی باشد، متفاوت اقوام افق اگر

 گاریانساده و کنند حرکت متفاوت جاده دو در باید الجرم مسلمان انسان و غربی انسان نباشد، یکسان غرب و اسالم در حرکت جهت ،(افق)

. ندهست یکسان یافته امتداد متضاد اهدافی تحقق به معطوف و متضاد جهت دو در که متفاوت جاده دو در حرکت قواعد بپنداریم که است

 ایادهج در حرکت قواعد است واضح صورت، این در. است تاریخ بستر در انسان حرکت کیف و کم تجویز و تبیین توصیف، علوم، ویژه کار

 متفاوت بیندمی الهی قرب در را خود کمال و نداده اصالت مذکور لذات به که ایجاده در حرکت قواعد با باشدمی دنیوی لذات آن غایت که

 .شدمی حاصل اینتیجه هر به وصول ایمقدمه هر از بود، این از غیر اگر که چرا بود؛ خواهد

 یاسالم عالم در مثال؛ عنوان به. باشدمی یکسان جاده دو آن در حرکت قواعد توجهی قابل حد تا باشند واحد غایتی به معطوف جاده دو اگر

 الهی قرب به معطوف و یکسان دو آن حرکت غایت که جاآن از اما نیست، یکسان متعال خداوند سوی به مرد و زن حرکت مسیر هرچند

. شدبامی االتباع الزم جاده دو هر برای... و واجبات بر تحفظ و محرمات از پرهیز اخالص، جمله از الهی قرب به نیل قواعد از بسیاری باشد،می

 هب مثال؛ عنوان به. باشد متفاوت الهی قرب سوی به مرد و زن حرکت قواعد از برخی تا شده باعث جاده در تفاوت مجرد هم باز این، رغمبه

 یقیودهای و قید زنان برای مکارم این باشد،می شایسته مردان برای سخاوت و شجاعت غیرت، چون مکارمی که حالی در( ع) علی امام فرموده

 اموال حفظ در تا شودمی باعث وی سخاوت شود، زیاد مردان با وی مجالست و مخالطت انگیزه تا شودمی باعث زن شجاعت چه، دارد؛

 ،دیگر هاییمثال عنوان به یا. گردد خارج اعتدال از هوو با رفتارش تا شودمی باعث غیرتش نهایتاً و ندهد خرج به را الزم احتیاط شوهرش

 ...و است شده برداشته زن از جمعه نماز وجوب باشد،می متفاوت زن جهاد مصداق با مرد جهاد مصداق

 کار همان اسالم جاده در ضرورتاً دارد، مثبت ویژه کار آن غایت جهت در و غرب جاده در که چیزی هر که یابیمدرمی فوق نکته به توجه با

 اشارزیابی روش و منطق همان نباید اسالمی عالم در آن استفاده برای پدیده یک ارزیابی روش و منطق اساس، این بر. داشت نخواهد را ویژه

 سویهم یا عین که اسالم جهان هایدانشگاه در موجود انسانی علوم قواعد از دسته آن علمی ارزش در صورت، این در و باشد غرب عالم در

 .نمود جدی تردید باید ـ نیستند هم کم ظاهراً که ـ باشندمی غرب در انسانی علوم قواعد
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 نظم

 یحت و حکومت و جامعه قوام اساساً که روست آن از هاانسان برای مسأله این اهمیت. است بشریت تاریخ در دیرینی ایدغدغه و مفهوم نظم

 هاینشانه از را آن دین بزرگان و[ 1]شده فراوان تأکید نظم بر تحفظ بر اسالم دین در. شودمی میسر نظم قانون رعایت پرتو در فردی زندگی

 .انددانسته ایمان

 رایب فرصتی به تبدیل را اسالم جهان ضعف و خود نشاط شرایط و شده نمایان اسالمی هویت غیریت مثابه به غرب تمدن اخیر، قرون در

 ار خود هایمسأله فقط نه تا شده باعث قرون این در غرب تاریخی نشاط. است نموده اسالم جهان با خود تمدنی مرزهای حداکثری تبیین

 گیفرهن ظرف نازل حدود به نیز را هافرهنگ دیگر هایمسأله حدود و حد تا شده باعث حتی بلکه نماید، هافرهنگ دیگر مسأله به تبدیل

 صدر هایمسأله نتواند ثانیاً و کند رصد را خود غیر هایفرهنگ هایمسأله همه نتواند اوالً غرب تا شده باعث مذکور رویکرد. دهد تقلیل خود

 طوربه را اسالمی عالم در «غیب» مفهوم نتوانسته هرگز غرب مثال؛ عنوان به. نماید فهم غرب عالم در موجود فهم معیارهای از خارج را شده

 ستهنتوان اساساً و بوده «عالم غیب» یعنی آن مصداق دو از یکی درباره تربیش نموده صحبت آن درباره هم مواردی در اگر و نماید رصد کامل

 مفهوم غرب، توسط اسالمی عالم شده رصد مفاهیم از یکی که چنانهم. آورد میان به سخن «غیب عالم» یعنی دیگرش مصداق درباره

 .است نموده تفسیر را آن اسالمی، مصادیق بر اشغربی تعریف تطبیق طریق از و حداقلی صورتی به که باشدمی «نظم»

 اشنهپ یک مثابه به همواره نظم مسأله باشد،می حداقلی نظم دارای یا نظم فاقد اسالم جهان غرب، در نظم معیار اساس بر چون کهاین طرفه

 ارمعی با تواننمی و بوده متفاوت غرب و اسالم عالم دو در نظم تعریف اساساً که است حالی در این. شودمی مطرح اسالم جهان برای آشیل

 به ماسال فرهنگ در شود،می تعریف «قراردادها به تعهد» به غرب فرهنگ در نظم که حالی در مثال؛ عنوان به. نمود ارزیابی را دیگری یکی،

 لبتها و بود خواهد نظمبی عالمی گردد، ارزیابی غربی عالم تعریف با اسالمی عالم اگر که است واضح. شودمی تعریف «هااولویت به تعهد»

 :گرددمی ادراک بهتر مثال یک قالب در تعریف دو این تفاوت. باشدمی صادق نیز قضیه این عکس

 داده، ولق ـ یابدمی ایرسانه پوشش زیادی هایخبرگزاری توسط که ـ المللیبین همایش یک در سخنرانی برای قبل هامدت از که مسلمانی

 حرکت مذکور همایش در شرکت برای موقع به بسیار...( و ماشین پنجری ترافیک، مثل) رایج احتماالت همه محاسبه با موعود روز در اگر

 کمح به گردد، تلف هاآن جان نرساند، بیمارستان به را مصدومان اگر دهدمی احتمال که گردد روروبه تصادفی صحنه با مسیر در و نماید

 در که حالی در. گرددمی بیمارستان راهی و شسته دست همایش، در سخنرانی بر مبنی خود «قرارداد به تعهد» از «هااولویت به تعهد»

 .سازدمی باخبر مذکور تصادف از را پلیس نهایتاً و داده ادامه را همایش به رسیدن برای خود راه چنانهم غربی انسان مشابه، موضع

 یمن ،بحرین فلسطین، مظلومان از دفاع جمله از هااولویت به تعهدش دلیل به موارد از بسیاری در ایران دولت رایج، و عینی مثالی عنوان به

 شکالتم گردد،می تلقی المللیبین مقیاس در سیاسی نظمیبی نوعی کهاین از جدای مسأله این و برداشته قراردادها به تعهدش از دست... و

 غرب رد نظم تعریف طریق از آن پیامدهای و مذکور گیریموضع ارزیابی که است واضح. نمایدمی تحمیل آن بر را زیادی اقتصادی ـ سیاسی

 بر کیهت با «آخرالزمان عالئم و کمیت سیطره» کتاب در گنون رنه رویکرد بسان توانمی مشابه، اقدامی در که چرا باشد؛می ناصحیح روشی

 به البته تحلیل این[ 2.]کشید چالش به نیز بوده هم کارآمد غرب، منافع تأمین جهت در ظاهراً که را غرب در موجود نظم اسالمی، مبانی

 میان تاس الزم مذکور ارزیابی در که است معنی بدین بلکه باشد،نمی فرهنگ آن از خارج معیارهای با فرهنگ یک ارزیابی امکان نفی معنی

 ورت،ص این در باشد، مبنایی اختالفی مسأله، یک خصوص در فرهنگ دو میان اختالف اگر. شد قائل تفکیک« بنا سطح» و «مبنا سطح»

 غایت در اسالم و غرب اختالف مثال؛ عنوان به. شود حل مبنا آن با مرتبط مصداق یک بر مترتب نتایج نه و مبنا آن محور در باید نزاع اصل

 نقد ال؛مث عنوان به اساس، این بر. است مبنایی اختالف یک ـ الهی قرب به نیل یا باشد مادی هایلذت به نیل که ـ انسان تاریخی حرکت

 اختالف یک کردن حل برای و بوده بنایی نقد یک باشد،می آن هایآرمان تحقق به معطوف و داریسرمایه پشتوانه که علت این به غربی نظم

 زمانی تا اما د،بکش چالش به را هااولویت به تعهد بر مبنی نظم، از اسالم تعریف اساس تواندمی غرب دیگر؛ عبارت به. کندنمی کفایت مبنایی

 .نماید قلمداد نظمیبی را تعهد نوع این مصادیق ندارد اجازه نگردد، مهم این به موفق که

 ختالفا سطح به بوده مبنایی اختالفی که را غربی و اسالمی عالم میان مفاهیم تعریف در اختالف آشکار، ایمغالطه در موجود انسانی علوم

 حالی رد این. است بوده مفاهیم از غربی تعاریف صحت و اصالت گرفتن مفروض واضح، غفلت این دلیل احتماالً و اندداده تقلیل مصادیق در
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 تریشب غرب در اجتماعی نظم کهاین جمله از هاپرسش از بسیاری نتایج نماییم، تردید شده گرفته مفروض تعاریف صحت در اگر که است

 .بود خواهد رایج هایپاسخ از متفاوت اسالم، جهان در یا است

 ریزیبرنامه

 صوصخ در ترکم تا شده باعث عمومی پذیرش همین و گرفته قرار همگان پذیرش مورد امور بهتر بردِپیش برای ریزیمهبرنا اصلِ ما عصر در

 ظهمالح معنی به ریزیبرنامه. باشیم داشته تأمل و چون و چند اصل خود عقالنیت در اساساً یا مختلف هایفرهنگ در آن روشی هایتفاوت

 .است شده تعیین قبل از زمان در امور تردقیق و ترسریع تحقق برای شرایط و قیود همه

. گیردب نظر در را مادی و ظاهری شرایط جز تواندنمی ریزیبرنامه مقام در بودنش نگرساحتتک دلیل به غربی انسان که است این واقعیت

 است حالی رد این. باشد نتیجهکم یا غلط... و غیبی باطنی، عوامل ندیدن دلیل به آن هایریزیبرنامه از بسیاری که شودمی باعث قضیه این

 مقوله زا متفاوتی بسیار درک دارد، قرار گرامادی انسان با مقایسه در متفاوتی بسیار باورهای با نسبت در کهآن دلیل به دینی انسان که

 دینی نسانا نسبت که باورهایی از برخی. باشدمی برنامه فاقد گفت بتوان شاید غیردینی پارادایم هایمالک با که جایی تا دارد ریزیبرنامه

 :از عبارتند کندمی تبیین را امورش و

 مقام در کهنآ از تربیش بسیار که معنی بدین باشد؛نمی صرفه به مقرون نتیجه ـ هزینه دوگانه مقایسه در مادی انسان عمل رسد،می نظر به

 آن تداوم ای اسالمی انقالب تحقق از جلوگیری برای غرب که ایهزینه به توانمی مثال؛ عنوان به. گیردمی نتیجه کند،می هزینه ریزیبرنامه

 ریزیامهبرن اسالمی انقالب تحقق برای کهاین بدون ـ اشدینی تکالیف امتثال در امام حضرت اخالص که است این واقعیت. کرد اشاره نموده

 شیعه هک چنانهم. است داشته آن برابر در شده طراحی غربی هایریزیبرنامه از فراتر بسیار نتایجی ـ باشد داشته( کلمه غربی معنی به)

 هامالک اب تواننمی را هند شیعیان برای گاو گوشت بودن حرام بر مبنی حکیم محسن سید اهللآیت تاریخی فتوای پی در هندو هزاران شدن

 .نمود توجیه عرفی ریزیبرنامه هایروش و

 یحال در رسد،می نظر به. داد قرار مطالعه مورد را علم با شیعه عالمان مواجهه روش انسانی، علوم در تحقیق شناسیروش در است شایسته

 ریزیبرنامه با اندکی نسبت ظاهراً و کندنمی تبعیت انسانی علوم حوزه در موجود هایشناسیروش منطق از علم با مذکور عالمان مواجهه که

 ـ الدینشرف عبدالحسین سید اهللآیت علمی آثار مثال؛ عنوان به که جایی تا باشدمی آورشگفت هاآن علمی نتایج دارد، آن رایج معنی به

 کشور آن داخلی هایجنگ اوج در هم آن لبنان مردم اجتماعی و سیاسی زعامت مقام در علمی مرجعیت بر عالوه عمرش اخیر چنددهه که

 برای آیا دینی، عالمان علمی روش در چشمگیر نتایج وجود رغمبه. باشدمی مالحظه قابل کیفی لحاظ به هم و کمی لحاظ به هم ـ بوده

 ربست در تنها را مهم این و وانهاده را علم با مواجهه در دینی عالمان هایروش که رواست اند،کرده پیدا دینی علم تولید دغدغه که کسانی

 جویند؟پی علم تولید غربی هایروش

 :نوشتپی

 .47 ن البالغه،نهج: «امرکم نظم و اهلل بتقوی کتابی بلغه من و اهلی و ولدی جمیع و اوصیکما[. »1]

 وی، ظرن از. نمایدمی مطرح داریسرمایه و نظم نسبت درباره بحثی فلسفی، رویکردی با خود «آخرالزمان عالئم و کمیت سیطره» کتاب در گنون رنه[. 2]

 سوهم لبتها و شناختیجامعه رویکردی با تافلر آلوین را تحلیل این مشابه. داریسرمایه استثمار در تسریع برای است ابزاری و پوشش غرب، در موجود نظم

 درویکر ـ باشدمی ساختار یک در نظم وجود نتیجه که ـ استانداردسازی وی، نظر از. نمایدمی مطرح خود «سوم موج» کتاب در داریسرمایه با دالنههم و

 .باشدمی داریسرمایه بردپیش برای مناسب بستری و
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 قانون

 یرحقغ قانون ولو ـ قانون حاکمیت بدون تمدنی هیچ گفت توانمی که ایگونه به باشدمی قانون ،تمدن مقومات و مقدمات از یکی شک،بی

 البته. باشدمی نیز بشری تاریخی تجارب تأیید مورد عقل، حکم و دینی متون تأکید و تأیید بر عالوه مسأله این. یابدنمی تداوم و تحقق ـ

 .باشدمی برخوردار تریبیش دوام از باطل قانون با مقایسه در حق قانون که است واضح

 انهمتأسف و داده قرار گو وگفت و مطالعه مورد اسالم جهان و غرب رد را آن تطبیقی صورت به بسیاری نویسندگان که موضوعاتی از یکی

 غرب به که مسلمانانی از بسیاری که است این واقعیت. باشدمی گراییقانون و قانون مسأله همین اند،نکرده رعایت آن در را تناظر هایمالک

 هانآ برای غرب قانونی الگوی موارد، اکثر در و بوده انگیزاعجاب و گیرچشم شانبرای جاآن در گراییقانون و قانون مسأله اند،کرده سفر

 که حالی در اسالمی جوامع در که باورند این بر هاآن. است گشته اسالمی جوامع در گراییقانون ضعیف ظاهر به وضعیت نقد سرمایه

 ،«ضوابط» بر «روابط» غلبه دلیل به اسالمی جوامع در دیگر؛ عبارت به. شودمی «عمل» کمی هایقانون گردد،می «وضع» زیادی هایقانون

 تخلفم رانندگان و پلیس تعامل نحوه در توانمی را گریزیقانون نوع این بارز نمونه. دارد اجتماعی زندگی سامان در ایحاشیه نقشی قانون

 غیاب رد و شب نیمه در رانندگان حتی که ایگونه به بوده باال بسیار غرب در رانندگی و راهنمایی قانون به التزام که حالی در: کرد مشاهده

 یاعده پلیس، حضور در حتی اسالمی، جوامع در دانند،می آن رعایت به ملزم را خود کنندمی برخورد قرمز چراغ به وقتی نیز پلیس وجود

 دادن غلبه طریق از قانون شکستن برای چنانهم نیز شوندمی پلیس گرفتار وقتی کهاین بدتر و نمایندمی نقض و گرفته نادیده را قانون

 !نمایندمی تالش... و رشوه پیشنهاد حتی یا و ضوابط بر روابط

 تحلیل برای رسد،می نظر به اسالمی، و غربی جوامع در قانون وضعیت خصوص در هاتحلیل و هاگزارش از برخی صحت به اعتراف ضمن

 :نمود توجه ذیل موارد جمله از آن مختلف زوایای و ابعاد به است الزم موضوع، درست

 اب هاغربی خود گزارش ها،آن از تربیش و کرده زندگی غرب در که مسلمانانی از دسته آن گزارش غرب، در گراییقانون مسأله خصوص در

 ترقدقی هایگزارش دیگر؛ عبارت به. است متفاوت توجهی قابل حد تا اند،نموده مدتکوتاه سفر جابدان که مسلمانانی از دسته آن گزارش

 فریبنده و منظم غایت به که روئین و ظاهری ایهچهر: دارد چهره دو غرب کهاین گو که است آن از حاکی غرب اجتماعی سامان وضعیت از

 نهانیپ چهره که است این واقعیت. باشدمی آن با متضاد بلکه و ظاهری چهره از متفاوت بسیار که زیرین و پنهانی ایچهره و آیدمی نظر به

 و شوندمی روروبه اشظاهری چهره همان با معموالً غرب به مسافران تربیش و کندنمی عیان رخ هستند آن مقیم که کسانی برای جز غرب

 .داشت پیشینی تفصیلی آگاهی آن ماهیت به نسبت باید یا و شد غرب مقیم باید یا آن ترپایین هایالیه درک برای

 جادانب سیاحت عنوان به که مسافرانی نخست،: است شده ارائه گروه سه توسط غرب، در گراییقانون وضعیت از مسلمانان هایگزارش عمده

 از بسیاری در هاآن با مکرر مواجهه صورت در که اندیافته را هاییتازه جاآن در «لذه جدید لکل» حکم به که است واضح و اندکرده سفر

 زا بسیاری که هستند مقیم غرب در که مسلمانانی دوم، یافت؛ نخواهند اسالم جهان در شانمتناظرهای با مقایسه در امتیازی چندان هاآن

 در هک اندیافته فرصت ترکم ـ اندکرده حس و لمس را غربی هایگرفتاری که شرایطی در حتی ـ غربی هژمونیک فضای تأثیر تحت هاآن

 (.اندشده ارائه گروه همین توسط غرب درباره اعتماد قابل و عمیق هایگزارش از برخی هرچند) کنند تأمل آن ماهیت

 زشیانگی بُعد باشند،می پهلوی طاغوت نظام به وابستگان هاآن از توجهی قابل تعداد که غرب در مقیم ایرانیان برای ویژهبه معضل این

 یگرانید گزارش از بیش غرب، از هاآن گزارش تا شده باعث و کرده پیدا نیز ایران وضعیت تحقیر منظور به غرب از تعریف بر مبنی مضاعفی

 طالعهم و تحقیق به مسبوق غرب، از شانشناخت تا اندکرده تالش که مسلمانانی سوم، باشد؛ اعتماد قابل غیر دارند، قرار گروه این در که

 دلیل به کنند،می دنبال موجود انسانی علوم پژوهش هایروش بستر در را خود هایپژوهش عموماً که جاآن از هرچند نیز گروه این. باشد

 در اندتوانسته این، رغمبه رسند،می پیشین گروه دو ادعاهای مشابه نتایجی به توجهی قابل موارد در انسانی علوم حوزه در غرب کمّی غلبه

 ادعاهای از متفاوت بسیار نتایجی به غیرغربی و بومی کامالً هایروش از استفاده طریق از چه و مذکور هایروش همان بستر در چه مواردی

 سلمانانم پژوهشی و آموزشی هایفرایند در کم بسیار هاپژوهش این نتایج غربی، ادعاهای بودن هژمونیک دلیل به متأسفانه. برسند دیگران
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 و استماع معرض در تربیش باید منطقاً علمی لحاظ به که هاپژوهش این به مراجعه با که است حالی در این. است گرفته قرار توجه مورد

 .باشدمی رایج ادعاهای از متفاوت و شکننده بسیار غرب در گراییقانون مسأله که یابیمدرمی گیرد، قرار استفاده

 که ددار وجود دالیلی بلکه و قرائن که است حالی در این. بگیرد صورت آدمی اختیار و اراده با که دارد اخالقی ارزش گاهآن قانون به احترام

 یحت قرمز، چراغ به احترام مثال؛ عنوان به. باشدنمی آن اختیاری و ارادی پذیرش غرب، در قانون به احترام خاستگاه که است آن گربیان

 پنهان و منتشر پلیس ـ دوربین وجود احتمال دلیل به بلکه قانون، رعایت دلیل به نه موارد از بسیاری در پلیس، غیاب در و شب نیمه در

 حتمالا اگر حتی که ایگونه به دارد، پی در را سنگینی بسیار هایجریمه غرب در قانون نقض که است این واقعیت. باشدمی جاآن در ـ غرب

 به. دکنننمی اقدام قانون نقض ریسک به افراد باالست، بسیار( جریمه) محتمل که جاآن از باشد، داشته وجود دوربین وجود برای هم کمی

 عدم به هاآن که آورد مواردی دسته آن از هاییمثال شاهد باید مدنی، قوانین به غربی شهروندان اعتقاد میزان سنجش برای رسد،می نظر

 مذکور موارد از موجود هایگزارش که است حالی در این. اندنموده عمل قانون به حال، عین در و داشته اطمینان دوربین و پلیس وجود

 شهر در برق ساعتی 24 قطع به توانمی مثال؛ عنوان به. باشدمی غیرغربی جوامع در آن مشابه موارد از ترفجیع بسیار وضعیتی گربیان

 جنس از اتفاقاتی چنان وضعیت، آن در دوربین و پلیس کارآیی عدم به شهروندان اطمینان از پس که کرد اشاره 1998 سال در نیویورک

 رایب زدگیجنگ وضعیت اعالم برق، آمدن از پس نیویورک شهردار جمله نخستین که گرفت صورت قانون نقض موارد دیگر و قتل دزدی،

 وند،شمی مواجه وضعیتی چنین با بار چندین سال در که اسالمی جوامع شهرهای در آن مشابه موارد با وضعیت این مقایسه! بود مذکور شهر

 در واقعی گراییقانون میزان سنجش در آید،می وجود به هاآن در اندکی تجاوزات و تعرضات دیگران، حقوق رعایت به شانالتزام دلیل به اما

 .بود خواهد کارگشا بسیار اسالمی جوامع و غربی جوامع

 فارسی به 1379 سال در قصیده نشر در رضایی امیر آقای همت به که ـ «جهان سازیغربی» نام به معروفش کتاب پایان در التوش سرژ

 وی. دهدمی ارائه را مشخص سال یک در شاناقتصادی سرانه همراه به معاصر جهان بزرگ فراملیتی شرکت 30 از جدولی ـ شده بازگردانده

 سرانه درصد 73 که شودمی متوجه سال آن در دنیا کشورهای سرانه با هاآن سنجینسبت و هاشرکت این همه سرانه زدن جمع از پس

 این از پیش تحلیل، و آمار این مشابه. باشندمی نفر چهارصد به متعلق مجموع در که است شرکت 30 همین اختیار در دنیا کل اقتصادی

 دهبازگردان فارسی به بازتاب نشر در فرجادی علیغالم همت به که ـ «سوم جهان در اقتصادی توسعه» کتاب در تودارو مایکل توسط نیز

 درصد 73 که جهانی در راستی به آیا که آیدمی پیش جدی صورت به سؤال این جای ادعاها این صحت فرض با. است شده ارائه ـ شده

 از سخن توانمی إنی صورت به باشد،می میلیارد هفت به نزدیک اختیار در آن دیگر درصد 27 و نفر 400 اختیار در اشاقتصادی سرانه

 جرمال باشند، قانون و نظم واقع به اگر قانون و نظم که است واضح اخالق، مکارم بودن ایشبکه به اذعان با! نمود؟ آن در قانون و نظم وجود

 که ستا گونه آن نه آدمیان وجود در الهی ودایع بدانیم که نمایدمی موجه تربیش گاهآن انتظاری چنین. شوند ختم عدالت و برابری به باید

 ابلق غیر تفاوت مقداری با هاآن بلکه باشد، بینهایت منفی دیگری خاص قوم و فرد در و بینهایت مثبت اندازه به خاص قومی یا فرد در

 این در. شد نخواهد منجر اقتصادی طبقاتی شکاف به هاآن حداکثری شدن آزاد که ایگونه به اندشده توزیع هاانسان میان در مالحظه

 برپایی ایبر ،(ع) علی حضرت تعبیر به و بوده آدمیان مناسبات طبیعی فرایند از خروج معلول شک،بی اقتصادی طبقاتی هایشکاف صورت،

 که میابیدرمی وضوح به اسالم جهان با مقایسه در غرب در طبقاتی شکاف بودن تربیش به اذعان با! اندفروریخته زیادی هایکوخ کاخ، هر

 .باشدمی اسالم جهان در هاآن متناظر از ترپایین مراتب به واقعی قانون و نظم به هاغربی بندیپای میزان

 رفتهگ صورت مقایسه این در پنهان ایمغالطه رسد،می نظر به هم باز بدانیم، مسلمانان از بیش را قانون به هاغربی تعهد غلط، به اگر حتی

 تهس موادی یا متن غرب، دنیای در قانون که است این واقعیت. است شده پنداشته سانیک اسالم جهان و غرب در قانون آن، فرایند در که

 متن هب باید نیز آیدمی میان به اسالم جهان در قانون از سخن وقتی که است این حق. گیردمی صورت اجتماعی سامان هاآن بر تکیه با که

 قرار اجتماعی سامان محور غرب دنیای در چهآن که است واضح. دهدمی صورت را بوم این در اجتماعی سامان که نمود اشاره نصوصی و

 دین هک جاآن از که است این قضیه دلیل. شوندمی جعل غیرمعصوم افرادی توسط و تقنینی مراکز در که است ایعرفی هایقانون گیرد،می

 ناگزیر هاغربی باشد،می اجتماعی سامان و مدیریت برای الزم اجتماعی هایآموزه فاقد کیفی، لحاظ به هم و کمی لحاظ به هم مسیحیت

 نیدی اساساً اسالم مسیحیت، برخالف که است حالی در این. نمایند جعل را جامعه سامان برای الزم قوانین خود عرفی، عقل با تا اندبوده

 هن اسالمی جوامع در اجتماعی سامان اساس، این بر. دارد اجتماعی کارکرد نیز آن هایآموزه ترینفردی حتی که ایگونه به بوده، اجتماعی

 جهان و غرب جهان میان جامعه قانون به بندیپای میزان در ایمقایسه اگر و گیردمی صورت شرعی و دینی قوانین با بلکه عرف، قوانین با
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 اشدب این مقایسه این سؤال و باشد اسالم جهان در شرعی قانون و غرب در عرفی قانون میان مقایسه این باید بگیرد صورت بخواهد اسالم

 که الیح در که است این واقعیت خیر؟ یا هستند بندپای خود شرعی قوانین به مسلمانان از تربیش خود عرفی قوانین به هاغربی آیا که

 رغمبه) رمضان مبارک ماه در مسلمان انسان کند،می رعایت را قرمز چراغ دوربین وجود احتمال ترس از شب نیمه خلوت در غربی انسان

 وست،ا اعمال بر شاهد خداوند و بوده الهی محضر در که درک این با تنها و دوربین و پلیس وجود فقدان به علم با ،(اشگرسنگی و تشنگی

 نماز به مسلمان انسان بندیپای است چنینهم. نمایدنمی افطار شده داده اجازه وقت از خارج در را خود روزه و بوده بندپای شرع قانون به

 هب اهمیت درجه در هاآن نظر از که عرفی قوانین به مسلمانان که است واضح البته... و نکردن زنا نکردن، دزدی زکات، و خمس دادن صبح،

 این یعیش اسالمی جوامع در حداقل قضیه، این دلیل. دهندمی نشان تریکم بندیپای دارند، قرار شرعی قوانین با مقایسه در تریکم مراتب

 نشان بندیپای نیز هاآن مجعول قوانین به اساس، همین بر و ندانسته مشروع را اسالم جهان حاکمان شیعیان متمادی، هایقرن که است

 سالمیا جمهوری گذاربنیان ویژه نگاه و فتوا با و اسالمی انقالب از پس تنها شرعی ـ عرفی قوانین دوگانه ایران، در مثال؛ عنوان به. اندنداده

 .است شده برداشته «حکومتی عرفی احکام بودن شرع حکم در» بر مبنی

 در رسد،می نظر به که گیردمی صورت اسالم جهان و غرب جهان در «اساسی قانون» درباره ایمقایسه گاه قانون، مسأله همین خصوص در

 انونق که است کشوری باثبات کشور سیاسی، علوم ادبیات در که شودمی ادعا مثال؛ عنوان به. شودنمی رعایت متناظر مقایسه قانونِ آن،

 را خود مانیز قضیه این اهمیت. نماید پیاده اطمینان با را خود مدتطوالنی هایاستراتژی آن، بر تکیه با بتواند تا باشد داشته ثابتی اساسی

 از سپ و گرفته صورت اساسی قانون در بازنگری اسالمی، انقالب از دهه یک گذشت با ایران در که حالی در بدانیم که نمایدمی تربیش

 قرار ریبازنگ مورد که است سده یک بیش انگلستان اساسی قانون شود،می احساس آن در بازنگری به نیاز دوباره آن، از پس دهه دو گذشت

 :داد قرار مالحظه مورد را چند نکاتی باید نیز مسأله این خصوص در رسد،می نظر به. است نگرفته

 ساخت واراست هاآن پایه بر را استراتژیک هایطرح بتوان تا نیابد تغییر زودی به اوالً که باشدمی ماندگار و ثابت اصولی نیازمند ایجامعه هر

 ابتث اصول که داشت توجه نکته این به باید این، رغمبه. رساند وحدت به هاآن به ارجاع طریق از را جامعه متغیرات و کثرات بتوان ثانیاً و

 زا غیردینی، جوامع در و نبی و وحی از دینی، جوامع در مذکور اصول دیگر؛ عبارت به. باشندمی متفاوت غیردینی و دینی جوامع در مذکور

 غیردینی، جوامع در و...( و کریم قرآن نص) اسالمی هایارزش اسالمی، جوامع در قانونی ثبات اساس، این بر. شودمی گرفته اساسی قانون

 هایارزش با قطعی مخالفت عدم به مقید مذکور قوانین اعتبار اسالمی، اساسی قوانین در که است علت همین به. بود خواهد اساسی قانون

 اسالمی عجوام در ایپایه هایقانون اعتبار و ثبات که است واضح نکته این به توجه با. باشدمی مذکور هایارزش با قطعی موافقت به یا دینی

 هایقانون ثبات از تربیش مراتب به ـ باشدمی «القیامه یوم الی حرام محمد حرام و القیامه یوم الی حالل محمد حالل» آن، حسب که ـ

 .باشدمی غربی جوامع در اساسی

 اساسی هایقانون از ترباثبات هاییارزش داشتن از که باشدمی جوامعی به مربوط اساسی، هایقانون دیرپایی و ثبات بودن ارزش اساساً

 از کیف لحاظ به هم و کم لحاظ به هم عصر، تحوالت که ایزمانه در اساسی قانون مقیاس در ثبات که است حالی در این. هستند محروم

 جعل کسانی توسط که هاییقانون ثبات آسیب ترینمهم. باشدمی عیب بلکه نیست، امتیاز تنها نه شده، برخوردار باال سرعت با شتابی نرخ

 کلی صولا با نسبت عدم دلیل به زیادی مستحدثات اوالً که است این باشندنمی برخوردار گوییپیش و عصمت مقام از فرض حسب که شده

 انونق با غیرمنطقی هایتطبیق نیز زیادی مستحدثات ثانیاً و کرد خواهند نقش ایفای جامعه در سنجش و ارزیابی بدون اساسی، قانون

 طوالنی زمانی هایبازه در ویژهبه جامعه مستحدثات با حداکثری تطبیق قابلیت عرفی اساسی هایقانون که چرا یافت؛ خواهند اساسی

 .داشت نخواهند

 بر کیهت با اساسی هایقانون ثبات عقالنیت دیگر؛ عبارت به. باشدمی جدی تردید مورد اساسی قانونی ثبات بودن ارزش ادعای اصل اساساً

 است این مفروض که چرا باشد؛نمی دفاع قابل ـ دارند عرفی بستر و خاستگاه خود که ـ هاآن پشتیبان نظری ـ حکمی مقدمات و مفروضات

 در دو این. هستند تغییر و شدن رشد، حال در همواره شانجوامع و هاآن دیگر، سوی از و نبوده معصوم قوانین، این واضعان سویی، از که

 ادعا کهاین مگر باشد، داشته ثبات چنانهم مدید زمانی مدت تا نباید اساسی قانون که رساندمی نتیجه این به را ما منطقاً دیگریک کنار

 هک است دیروقتی غرب رسد،می نظر به که ندارند «کمال» اما دارند، «حرکت» که باشد شده جعل کسانی برای مذکور هایقانون که شود

 اندیشه در که است حالی در این.  دارد طولی و عرضی هاییحرکت تنها ،(کمالی) عمودی هایحرکت غیاب در و شده گرفتار عارضه این به
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 از یدبا بالضروره شانتاریخی حرکت باشد، متفاوت امروزشان با شانفردای و دیروز با امروزشان تا اندموظف هاانسان که جاییآن از اسالمی

 یرمعصومغ هاییانسان توسط که کلی قوانینی به تنها را خود تاریخی حرکت کمالی مراتب توانندنمی هاییانسان چنین. باشد کمال جنس

 .زنند گره آینده هایظرفیت همه به ناآشنا و
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