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چکیده
حکمــت معنــوی و عرفــان اســامی در راســتای توجــه بــه ذات حــق تعالــی شــکل گرفتــه اســت؛
مفاهیــم عرفــان اســامی در ذات عالــم هســتی ،رجــوع بــه اســم «اهلل اکبــر» دارد و حکمــت بهرهگیــری
از رمزهــای هندســی ،نمایــش معنــوی صورتهــای نمادیــن و مثالــی امــر متعالــی اســت ،کــه کمــال
مطلــوب و نامتناهــی را مجســم میکنــد .ایــن صورتهــای نمادیــن ،رمزهــای هندســی موجــود
در تناظــر عوالــم هســتند ،کــه برقــراری نوعــی ارتبــاط بــا امــر ماورایــی و ناشــناخته را بــرای انســان
امکانپذیــر میســازد و هــدف غایــی آنهــا تجلــی وحــدت در ســاحت کثــرت و دســتیابی بــه تفکــر
توحیــدی اســت .بــرای هنرمنــدان مســلمان نیــز ،نحــوه ظهــور ارکان توحیــد ،در الیههــای پنهــان
رمــز و رازهــای هندســی نهفتــه اســت .نوشــتار حاضــر پژوهشــی بنیــادی ـ نظــری اســت کــه بــا
رویکــردی فلســفی ،دینــی و هنــری و بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی و مســتند بــه منابــع مکتــوب
انجــام میشــود؛ هــدف آن نیــز شــناخت جایــگاه هندســه در مفاهیــم فکــری و هنــری تمدنهــای
اســامی اســت.
دریافت1400/6/26 :

واژگان کلیدی :هندسه ،فلسفه ،قرآن ،رمزهای هندسی ،هنر اسالمی
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از دیــدگاه حکمــت و دیــن ـ کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا هــم دارنــد ـ منشــأ هنــر ،انســانیت انســان
اســت .بــه عقیــده فالســفه و حکمــا ،انســان دارای نفــس ناطقــه اســت؛ دارای روحــی مجــرد اســت
کــه بــه درجــه تجــرد رســیده و غیرمــادی اســت و هــر آنچــه کــه بــه درجــه تجــرد برســد ،خــاق
اســت و آفرینــش دارد .هنگامیکــه روح انســان بــه درجــه تجــرد برســد ،بــه حقایــق و صــور معقــول
«علــم» پیــدا میکنــد و ایــن «علــم» میتوانــد منشــأ آفرینندگــی و عمــل گــردد .از دیــدگاه عرفانــی
و دینــی ،انســان هنرمنــد اســت؛ زیــرا مظهــر اســما و صفــات الهــی اســت و همــه اســما و صفــات
بــه صــورت بالقــوه در ذات انســان وجــود دارد .روح انســان دارای جوهــری الهــی و برخــوردار از
قــوه آفرینندگــی اســت؛ هنرمنــد ســعی میکنــد بــه حقایقــی کــه در نفــس او هســتی دارد عینیــت
ببخشــد و بــر مبنــای آن ،بــه آفرینــش بپــردازد .بدینســان ،هنــر او مظهــر آفرینندگــی و خالقیــت
میشــود .هنــر اســامی کــه در راســتای دیــن شــکل میگیــرد ،دارای کلیــت و شــمول اســت و ایــن

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

 .1مقدمه

اصــول و مبــادی مشــترک را در همــه ادیــان مقــدس میتــوان مشــاهده کــرد .ویژگــی بینظیــر
هنــر دینــی کــه بســیار اساســی اســت و در تمــام انــواع هنرهــای دینــی وجــود دارد ،جنبــه رمــزی
و تمثیلــی آن اســت .هنــر دینــی مبتنــی بــر نمادگرایــی 1اســت .نمادگرایــی در هنــر دینــی بــر پایــه
نظــام وجــود شــکل میگیــرد و یــک حقیقــت وجــودی اســت کــه در تمــام مراحــل وجــود تمثیــل
پیــدا میکنــد .بنــا بــر تعابیــر عرفانــی ،اســما و صفــات الهــی در تمامــی عالــم و در تمامــی مراتــب
وجــود تجلــی دارد .در حقیقــت ،هــر چیــزی در عالــم ،مثالــی از یــک حقیقــت برتــر اســت و میــان
عوالــم مختلــف تناظــر هندســی و توافــق وجــود دارد .هنــر دینــی مبتنــی بــر وجــود تناظــر هندســی
میــان حقایــق وجــودی مــا بعــد الطبیعــه و الهــی اســت .در ســمبلهای ایــن هنــر نوعــی شــفافیت
وجــود دارد ،کــه بــه صــورت آیینـهای ،حقایــق ورای خــود را نشــان میدهــد .بــه تعبیــر عرفــا ،ایــن
هنــر مظهــر ظهــور حقیقــت اســت و در آن حقایــق متعالــی متجلــی میشــود .بــا بررســی اشــکال
هندســی موجــود در طبیعــت ،میتــوان معانــی عمیــق نهفتــه در ورای شــکلگیری آن را درک کــرد؛
کــه ایــن خــود حکمــت شــکلگیری هنــر اســامی اســت.

 .2پیشینه پژوهشی

ﺳﺎل اول

منابــع مطالعاتــی بــر مبنــای طــرح پژوهــش ،در گروههــای مختلــف جــای گرفتــه اســت :گــروه

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

اول شــامل کتابهــای فالســفه و عرفــای مســلمان ماننــد ابنســینا ( ،)1360ابنعربــی (،)1386

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

.Symbolism .1

7

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ابوریحــان بیرونــی ( ،)1386اخــوان الصفــا ( 1957م ).و فارابــی ( )1387اســت .ایــن بــزرگان در بررســی
تناظــر و نظــم عالــم هســتی ،بــه مفاهیــم مرتبــط بــا هندســه اشــاره داشــتهاند .گــروه دوم شــامل
منابــع متفکــران و فالســفه اروپایــی ماننــد افالطــون ( ،)1360کاپلســتون ( ،)1375بوکهــارت ()1390
و گنــون ( )1392اســت .گــروه ســوم شــامل منابــع معاصــر فلســفه اســامی ماننــد ســتاری (،)1376
اردالن و بختیــار ( )1392اســت .گــروه اخیــر بــه هندســه عالــم و هنرهــای اســامی اشــاره داشــته
و آن را نمــاد وحدانیــت خداونــد در عرفــان ،فلســفه و هنــر اســامی عنــوان کردهانــد .در هــر یــک
از منابــع فــوق ،هندســه از دیدگاههــای مختلفــی بیــان شــده اســت .مقالــه حاضــر میکوشــد بــه
صــورت جامــع و تطبیقــی ،مفهــوم هندســه و تناظــر عالــم هندســی را عنــوان کنــد.

 .3روش پژوهش
ایــن نوشــتار ،پژوهشــی بنیــادی ـ نظــری ،بــا رویکــردی فلســفی ،دینــی و هنــری اســت و درصــدد
ـوب حاصــل از مطالعــات کتابخانـهای،
اســت بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی و مســتند بــه منابــع مکتـ ِ
زمینههــای فکــری هندســه را در گســتره وســیع تفکــرات فالســفه و دانشــمندان مســلمان و
غیرمســلمان مشــخص کنــد.

 .4کاربرد زبان نمادین در بیان مفاهیم هندسه

1

ـز ل» تقســیم
اهــل کشــف و تحقیــق ،تجلیــات کلــى حــق را بــه پنــج «حضــرت» و چهــار «تنـ ّ
کردهانــد :حضــرت اول هویــت غیــب مطلــق یــا حضــرت احدیــت اســت ،کــه آن را «تعییــن اول»
نامیدهانــد .در ایــن مقــام ،حــق تعالــى از ذات خــود بــه ذات خــود تجلــى فرمــود و بــدان تجلــى
در خــود نفــس رحمانــى ظاهــر کــرد و جمیــع اعیــان ثابتــه در ایــن حضــرت بــه صــورت عقلــى
هویــدا شــد 2حضــرت دوم لــوح المحفوظــى اســت ،کــه نفــس ناطقــه و عالــم امــر اســت و عالــم او
3
ـرد« ،عقــل» و بــه اعتبــار
را عالــم ملکوت خواننــد .ایــن نفــس ناطقــه بــه اعتبــار ادراک کلیــات و تجـ ّ

ادراک جزئیــات و تعلــق بــه اجــرام ســماوى« ،نفــس» اســت .ایــن عالــم را «ملکــوت» خواننــد.

 .1هندســه ؛ دانســتن اندازههــا اســت و چنــدی یــک از دیگــر و خاصیــت صورتهــا و شــکلها کــه انــدر جســم
موجــود اســت ،فــن حســاب و هیــات بــه واســطه هندســه اســتداللی و برهانــی میشــود ،و خاصیــت برهــان
ایــن اســت کــه مســائل و موضوعــات جزیــی را مبــدل بکلــی و امــور گمانــی و تخمینــی را تبدیــل بــه یققینــی و
تحقیقــی میســازد .چــرا کــه برهــان جــز بــه کلیــات یقینــی درســت نمیشــود(بیرونی.)3 : 1316،

 (.2اول ما خلق اهّلل العقل ) «نخستين چيزى كه خداوند خلق نموده است ،عقل است».
َ .3
ء َو ِإلَ ْيـ ِ
ـذي ِب َيـ ِ
ان الَّ ـ ِ
ـي ٍ
ـون ) ؛ پــس شــكوهمند و ( پــاك اســت آن كســى كــه
ـد ِه َملَ کُ ـ ُ
ـه تُ ْر َ
ـب َ
(ف ُسـ ْ
ج ُعـ َ
ح َ
ـوت کُ ِّل َشـ ْ
ملكــوت هــر چيــزى در دســت اوســت  ،و بــه ســوى اوســت كــه بازگردانيــده مىشــويد( ).ســوره یــس)83 /
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و غیرمجــرده مثالــى دارد ،کــه بــا حــواس باطــن میتــوان آن را ادراک کــرد .کشــف اربــاب کشــوف
در ایــن عالــم اســت .حضــرت چهــارم تنــزل دیگــرى از عالــم ملکــوت بــه عالــم ملــک اســت و آن
ظهــور هویــت حــق در مظاهــر صــور مختلفــه اســت .ابتــداى ایــن ظهــور از عــرش و کرســى شــروع
مىشــود و اجســام عنصــرى و صــور مرکبــات انتهــاى عالــم ملــک اســت .حضــرت پنجــم عالــم
انســان و آن آخریــن مرتبــه تنــزالت اســت (پارســا .)42 ،1366 ،تنــزالت حــق غیــر از عالــم مثــال
ـرده ،مرتبــه نفــوس منطبعــه ،صــور مرکبــات و
عبــارت اســت از :عقــل اول و مراتــب آن از عقــول مجـ ّ
صــور انســانى اســت (همــان.)43 ،
شــیخ نجــم الدیــن رازى در کتــاب مرصــاد العبــاد بیانــى نظیــر بیانــات شــارحان فصــوص دارد و
او نیــز تجلــى اول یــا مبــدأ موجــودات ،مخلوقــات و ارواح انســانى را روح پــاک محمــدى مىدانــد؛
آنــگاه عالــم ملکــوت کــه باطــن جهــان اســت؛ پــس از آن از عالــم ملــک کــه ظاهــر جهــان را شــامل
میشــود و ســپس از عالــم عناصــر طبیعــى و عالــم انســان یــاد میکنــد (رازی26 ،1352 ،ـ .)27حــق

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

حضــرت ســوم حضــرت الهــوت یــا عالــم مثــال اســت .در آن عالــم هــر یــک از موجــودات مجــرده

جنــت اســت :اول آن اعیــان ثابتــه اســت ،کــه حــق بــدان مســتتر مىشــود و دیگــر عالــم
را ســه ّ
ارواح و ســوم عالــم شــهادت اســت .اعیــان ثابتــه همــان حضــرت علمــى اســت و عالــم ارواح همــان
عالــم عقــل و حضــرت اســماى خداونــدى اســت و عالــم شــهادت همــان عالــم ملــک و ملکــوت و
انســان اســت .بدینترتیــب ،حکمــا مقــام واحدیــت و احدیــت را ذات واجــب مىداننــد ،ولــى عرفــا
مقــام احدیــت و واحدیــت را خــارج از مقــام خلــق و داخــل در مقــام تقدیــر و علــم مىشــمارند.
بــه بیــان دیگــر ،عرفــا بــر مبنــای نظــام خمســه الهــی ،نظــام آفرینــش را در تناظــر هندســی عوالــم
ســهگانه (عالــم عقــول ،مثــال ،مــاده) میداننــد (پارســا.)43-44 ،1366 ،
ابنعربــی معرفــت میــان موجــودات و عوامــل ســهگانه هســتی را چنیــن توضیــح میدهــد:
هــر موجــود ،ممکــن اســت در تناظــر بــا ایــن عوالــم ســه نــوع معرفــت داشــته باشــد :معرفتــی
کــه بــر پایــه عقــل اســت (علــم عقــل) ،معرفتــی کــه بــر مبنــای احســاس اســت (علــم االحــوال)
ـر اســتوار اســت (علــم االســرار یــا علــم الهــی) (اولــوداغ.)78 ،1390 ،
و معرفتــی کــه بــر پایــه ِسـ ّ
ابنعربــی معرفــت را از منظــر دیگــر بــه چهــار نــوع :علــم الهــی ،علــم طبیعــی ،علــم ریاضــی و
علــم منطقــی تقســیم میکنــد .او کســی را کــه ایــن علــوم را بدانــد حکیــم (دانشــمند) مینامــد.

ﺳﺎل اول

اندیشــه (عقــل) و یــا فیــض الهــی (الهــام کشــف) واســطه دســت یافتــن بــه ایــن علــوم اســت

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

(همــان .)85 ،ابنعربــى عالــم را آیینــهاى بــراى اســما و صفــات الهــى تصویــر مىکنــد و آدم را
آیینــه دیگــرى ،کــه صورتهــا و نقــوش عالــم در آن نمــودار مىگــردد .ابنعربــى عالــم و آدم را

9

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

قرینــه یکدیگــر مىدانــد .هرچــه در عالــم هســت ،در آدم نیــز وجــود دارد و هرچــه در آدم وجــود
دارد ،در عالــم نیــز هســت .فرشــتگان بــراى عالــم در حکــم قــواى آدمــى ـ ماننــد حــس ،خیــال ،عقــل
و وهــم ـ هســتند .بدینترتیــب ،آدم را مىتــوان نمــودار جهــان دانســت و او را در برابــر جهــان کــه
عالــم کبیــر اســت ،عالــم صغیــر نامیــد .قرینــۀ هرچــه در عالــم کبیــر وجــود دارد ،در عالــم صغیــر نیــز
هســت .هــر موجــودى در عالــم ،اســتحقاق و اهلیتــى متناســب بــا خــود دارد و در آن میــان ،آدم بــه
عنــوان انســان کامــل بیشــترین اهلیــت را دارد (ابنعربــی.)44 ،1386 ،
افالطــون معتقــد بــود ،واقعیــت یــا وجــود بــا هــر طبیعتــى کــه ممکــن اســت باشــد وجــود دارد
و امــکان نــدارد وجــود نباشــد (کاپلســتون ،1375 ،ج  .)63 ،1در نتیجــه ،هــر نــوع هندســه منطبــق بــر
عالــم «واقعــى» اســت؛ یــا از ســوى دیگــر ،یــک عالــم ُمثالــى مطابــق بــا آن وجــود دارد؛ بهگونـهاى کــه
ایــن نــوع هندســه ،انعــکاس یــا ادراک ذهنــى آن اســت (همــان .)342 ،هــر آنچــه کــه در عالــم واقــع
وجــود دارد ،تجلــی عالــم مینــو یــا الوهیــت اســت و حقایــق متعالــی از طریــق صــور رمــزی نمایــان
میگــردد؛ تــا انســان بــه وحــدت یــا اتحــاد بــا حــق یــا فنــا در حــق نائــل آیــد (ســتاری.)59 ،1376 ،
اصــل هماهنگــی میــان دو عالــم خــاک (محســوس) و مثــال ،رمــز تناســب کیهانــی میــان ایــن دو
جهــان اســت و رابطــه تکمیلــی و تتمیمــی میــان دو جهــان زیریــن و زبریــن را بیــان میکنــد .جهــان
زیریــن جلــوه ،ســایه یــا رمــز جهــان زبریــن اســت و هیــچ چیــز در جهــان خــاک نیســت کــه اصــل
ازلــی و ســرمدی آن در عالــم افــاک نباشــد .اصــل هماهنگــی میطلبــد تــا ناســوت مکمــل الهــوت
باشــد؛ همچنیــن ،رابطــه تکمیلــی و مکمــل بــودن ایجــاب میکنــد تــا یکــی معکــوس دیگــری شــود و
مشــخص اســت کــه ایــن ،بیانــی رمــزی اســت (ســتاری .)165 ،1392 ،بدینترتیــب ،رمزهــا موجــب یــا
وســیله انتقــال یــا صعــود ذهــن از مرتبـهای بــه مرتبــه دیگــر امــا ناشــناخته و غیبــی اســت (ســتاری،
 .)7 ،1376رمزهــا نمــودار وحــدت تقریبــی آرمانــی و مطلــوب همــه انــواع بیــان اســت (همــان.)50 ،
ـز مناس ـبترین زبــان بــرای بیــان تجربــه عرفانــی ـ یعنــی پیوســتن مشــروط
بــه همیــن ســبب ،رمـ ْ
بــه مطلــق و محــدود بــه نامحــدود ـ و بــه طــور کلــی بیــان هرگونــه معنویــت و تصویــر مــا بعــد
الطبیعــه و عالــم مــاوراء اســت و محــال اســت کــه بیــان تجربــه دینــی ،از زبــان رمــزی بینیــاز باشــد.
بدینصــورت ،بیــان تجربیــات عرفانــی مقتضــی کاربــرد رمــز اســت؛ تــا واقعیاتــی را کــه فــی ذاتــه
بــرای بشــر درکناشــدنی و دورازدســترس اســت ،آشــکار ســازد (همــان.)57 ،
نمادهــا خــود تجلــی خدایــی امــر مطلــق در امــر نســبی اســت .فرمهــای نمادیــن ،جنبههــای
محســوس حقایــق فراطبیعــی اســت (اردالن .)35 ،1392 ،یــک نمــاد امــری وجــودی اســت و اســاس
وجــود بــر نمادگرایــی قــرار دارد .قــرآن مبتنــی بــر نمادگرایــی اســت و از طریــق مثــال ،یــک قاعــده و
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ـوال نمادگرایــی اســاس خلقــت و اســاس وحــی الهــی اســت و هنــر مبتنــی بــر
حقیقــی رســید .اصـ ً
علــم نمادگرایــی اســت .در هنــر مقــدس ،هــر چیــزی رمــز یــک حقیقــت برتــر اســت؛ کــه انســان را
بــه حقایــق برتــر هدایــت میکنــد و بــه ُم ُثــل اعــا میرســاند و در نتیجــه ،باعــث نوعــی شــهود
محــض میشــود .بدینترتیــب ،یــک نمــاد امــری حقیقــی و وجــودی اســت ،کــه حقیقــت را طبــق
یــک قانــون وجــودی بیــان میکنــد (اعوانــی.)325 ،1375 ،
ایــن حقایــق وجــود دارنــد ،چــه انســان از آنهــا آگاه باشــد یــا نباشــد .پــس انســان نمــاد را خلــق
نمیکنــد ،بلکــه بهوســیله آن دگرگــون میشــود .وجــود نمادهــا از ایــن تشــابه معکــوس پیــروی
میکنــد کــه «آن چــه عالیتریــن اســت ،در آن چــه دونتریــن اســت انعــکاس مییابــد» .دنیــای دون
یــا همــان دنیــای مــادی نــه تنهــا دنیــای مــاورای خــود ،بلکــه دنیــای روح را منعکــس میکنــد .دنیــای
روح در باالتریــن درجــه از سلســله مراتــب ،پایینتــر از منشــأ قــرار میگیــرد (اردالن.)35 ،1392 ،

جایگاه هندسه از دیدگاه فالسفه و حکما

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

اصــل وجــودی را بــرای انســان تبییــن میکنــد؛ در نتیجــه ،میتــوان از معنــای ظاهــری بــه معنــای

بــا ظهــور طالــس ،تحــول عظیمــی در افــکار یونانیــان پدیــد آمــد و حکمــت از مذهــب جــدا
شــد .او نخســتین دانشــمندی بــود کــه علــم هندســه را از مصــر بــه یونــان بــرد (رشــاد،1365 ،
ج 181 ،1ـ .)182در ذهــن فیثاغوریــان ،میــان تعامــات ریاضــی و هندســی پیونــد نزدیکــی وجــود
داشــت .آنــان هندســه را ماننــد موســیقی از رشــتههای ریاضــی میشــمردند (همــان )204 ،و
نخســتین کســانی بودنــد کــه آن را گســترش دادنــد .از آنجــا کــه فیثاغوریــان در هندســه پــرورش
یافتــه بودنــد ،پنداشــتند کــه اصــول آن اصــول تمــام اشــیاء اســت (کاپلســتون ،1375 ،ج  .)43 ،1از
نظــر آنهــا ،اصــول هندســه (عــدد) ثابــت و ابــدی اســت و هیچــگاه معــدوم نمیشــود .هــدف
نهایــی هندســه آمــاده کــردن ذهــن و روح آدمــی بــرای ادراک حــرکات ســیارات و کواکــب بــر اســاس
نظــم و هماهنگــی اســت (رشــاد ،1365 ،ج  .)203 ،1در فلســفه فیثاغوریــان اعــداد اســاس کائنــات
پنداشــته میشــد (همــان .)199 ،فیثاغــورث جهــان را مشــتق از اعــداد میدانســت و معتقــد بــود
تمــام موجــودات از جمــع و تفریــق اعــداد ریاضــی و نســبت آنهــا بــا یکدیگــر بــه وجــود آمدهانــد.
او کلیــه نظامــات را تابــع قواعــد عــددی میپنداشــت و هــر موجــودی را اعــم از جســمانی و روحانــی
بــا یکــی از اعــداد تطبیــق مـیداد (همــان .)201 ،اســتعمال اعــداد شــکلدار (اعــداد مربع و مســتطیل)
یــا ارتبــاط اعــداد بــا هندســه ،بــه وضــوح فهــم ایــن را کــه چگونــه فیثاغوریــان اشــیا را بــه عنــوان
اعــداد در نظــر مىگرفتنــد ـ و نــه صرفــاً بــه عنــوان چیزهایــی قابــل شــمارش ،آســانتر مىســازد.
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ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ـادى منتقــل کردنــد (کاپلســتون ،1375 ،ج ،1
آنــان مفاهیــم ریاضــى خــود را بــه قلمــرو واقعیــت مـ ّ
 .)46ارســطو در اینبــاره مىگویــد« :فیثاغــورث چــون ســر و کارش مــدام بــا اعــداد ریاضــی بــود
و بیــن اعــداد ریاضــی و اشــیاء عنصــری مشــابهتی میدیــد ،لــذا معتقــد بــود کــه اعــداد ریاضــی
اصــل اشــیا هســتند( ».رشــاد ،1365 ،ج  )201 ،1تمامــی اعــداد از واحــدی پدیــد آمدهانــد کــه آن
دومــى محــدود
واحــد ،مرکــب از دو ضــد (زوج و فــرد) اســت .از ایــن دو ضـ ّ
ـدّ ،اولــى نامحــدود و ّ
اســت و یــک (واحــد) از هــر دوى اینهــا پدیــد مىآیــد؛ زیــرا یــک هــم زوج اســت و هــم فــرد
(کاپلســتون ،1375 ،ج  .)44 ،1از ایــن واحــد نقطــه پدیــد میآیــد؛ از نقطــه خــط ،از خطــوط ســطح،
ـطوح اجســام بســیطه ـ یعنــی آب ،خــاک ،هــوا و آتــش ـ و از عناصــر بســیطه اجســام مرکــب
از سـ
ْ
حاصــل میشــود (رشــاد ،1365 ،ج  .)202 ،1بدینترتیــب ،عــدد از یــک حاصــل مىشــود و افــاک
ـ چنانکــه گفتــه شــده ـ سراســر عددنــد .دوره دقیــق توســعه و تکامــل فیثاغــورى کــه ارســطو بــه
ی اظهــارات وى راجــع بــه زوج و
آن اشــاره مىکنــد هرچــه باشــد و هــر تفســیر دقیقــى کــه دربــاره 
فــرد ارائــه شــود ،بــه نظــر واضــح مىآیــد کــه فیثاغوریــان اعــداد را جایگزیــن مــکان میدانســتند
(کاپلســتون ،1375 ،ج  .)44 ،1برنــت معتقــد اســت ،یکــى گرفتــن ابتدائــى اشــیا بــا اعــداد ،بــه علّ ــت
تعمیــم ایــن اکتشــاف بــود کــه اصــوات موســیقى را مىتــوان بــه اعــداد برگردانــد؛ نــه بــه علّ ــت
یکــى گرفتــن اعــداد بــا اشــکال هندســى (همــان.)49 ،
تخصصــى دربــاره فلســفه افالطــون ،عــاوه بــر دانــش کامــل نســبت بــه زبــان یونانــى و
معرفــت
ّ
تاریــخ یونــان ،نیازمنــد شــناخت ریاضیــات یونانــى اســت (کاپلســتون ،1375 ،ج  .)16 ،1هــر خواننــده
آثــار افالطــون میتوانــد گاهــی آهنــگ دینــی افالطــون را در بحــث از ریاضیــات دریابــد و متوجــه
شــود کــه امــور ریاضــی بــرای ،وی هــم اهمیــت دینــی و هــم اهمیــت ریاضــی داشــته اســت.
ـش هندســه «ازلــی هســتند و در معــرض تغییــر و زوال نیســتند» و هندســه «روح را
موضوعــات دانـ ِ
بــه ســوی حقیقــت ســوق میدهــد و شــعوری فلســفی تولیــد میکنــد کــه اســتعدادهایی را کــه بــه
اشــتباه در زمیــن بــه کار میبندیــم ،متوجــه بــاال ســازد( ».گاتــری .)123 ،1375 ،وی معتقــد اســت،
شــرط اصلــی ریاضیــات ســازگار بــودن و منطقــی بــودن آن اســت .افالطــون هندســه و اعــداد را بــه
عنــوان دانشــی کــه همــه فنــون ،هنرهــا و دانشهــا بــه آن نیــاز دارنــد بــه حســاب آورده اســت
(افالطــون .)359 ،1353 ،افالطــون بــر طبــق آنچــه در کتــاب جمهــور آورده معتقــد اســت ،ریاضیــات
روح آدمــی را مجبــور میکنــد بــه عالــم بــاال توجــه پیــدا کنــد ،تــا بــرای دســت یافتــن بــه حقیقــت
از تفکــر مجــرد یــاری بجویــد (افالطــون .)367 ،1353 ،ریاضیــات در پژوهــش ،بــا خــود اعــداد ســر
و کار دارد و بدینترتیــب ،اجــازه نمیدهــد کــه آدمــی اعــداد را نماینــده اجســام و اشــیا مرئــی
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قصــد واقعــی علــم هندســه ،رســاندن روح آدمــی بــه ســوی هســتی ابــدی اســت؛ دســتیابی بــه
معرفتــی کــه دیــدگان روح مــا را ـ کــه اکنــون بــه دنیــای ظواهــر و ســایهها دوختــه شــده اســت
ـ متوجــه جهــان حقیقــت کنــد .بدینصــورت وی معتقــد اســت ،هندســه جــز شناســایی هســتی
جاویــد تغییرناپذیــر نیســت (همــان .)369 ،او همچنیــن معتقــد اســت ،هندســه اگــر روح را بــه
ســوی هســتی راســتین هدایــت ســازد ،بــرای منظــور مــا ســودمند خواهــد بــود؛ ولــی اگــر اثــرش
ایــن باشــد کــه توجــه روح را بــه جهــان گــذران کــون و فســاد معطــوف کنــد ،ســودی بــرای مــا
نخواهــد داشــت .کســانی کــه هندســه را شــغل خــود ســاختهاند ،اصطالحاتــی مضحــک و تصنعــی
فنــی از فنــون عــادی اســت
بــه کار میبرنــد و دربــاره هندســه چنــان ســخن میگوینــد کــه گویــی ّ
و همــه گفتارشــان ،دربــاره جمــع و ضــرب و امتــداد و ماننــد آنهاســت (همــان)368 ،؛ حــال آنکــه
منظــور از پرداختــن بــه هندســه رســیدن بــه شناســایی آن هســتیای اســت کــه هرگــز دگرگــون
نمیشــود ،نــه شناســایی هســتیهایی کــه تابــع زمــان اســت و گاه بــه وجــود میآیــد و گاه از

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

بدانــد (همــان .)366 ،افالطــون معتقــد بــود ،هندســه بــا دانــش ریاضــی ارتبــاط تنگاتنــگ دارد و

میــان م ـیرود (همــان.)369 ،
از نظــر ابنســینا ،هندســه عــاوه بــر بخشــی از ریاضیــات کــه اشــکال و کمیتهــای آن چهــار
گونــه معانــی رمــزی (نقطــه ،خــط ،ســطح ،ســتبرا) دارد ،بــه موضوعــات فراطبیعــی و مفاهیــم
طبیعیــات نیــز اشــاره دارد (بوعلــی ســینا .)31 ،1383 ،وی در رســاله الهیــات خــود میگویــد« :اولیــن
عنصــر ایــن جهــان در اصــل نقطــه بــوده اســت .هــرگاه نقطــه در جایــگاه خــود بجنبــد ،از جنبــش
وی خــط بــه وجــود آیــد و از جنبــش خــط ســطح بــه وجــود آیــد و اگــر ســطح بــه خــاف هــر دو
جهــت بجنبــد ،از جنبــش وی ســتبرا و عمــق (جســم) بــه وجــود آیــد .بدینترتیــب ،نقطــه را هیــچ
ـود
ـود ســطح اســت و اگــر ســه بـ َ
ـود؛ اگــر دو انــدازه بـ َ
ـود ،خــط بـ َ
انــدازه نیســت .اگــر یــک انــدازه بـ َ
ـود( ».همــان )32 ،اشــکال جســم نیــز َاعــراض دارد؛ بــه نوبــه خــود تحــت تحریــک طبیعــت
جســم بـ َ
و تدبیــر نفــس قــرار گیــرد و شــکلهای مختلــف پذیــرد (همــان .)34 ،ایــن اشــکال ســپس بــه
صــورت اشــکال کامــل هندســی (دایــره ،مثلــث و باالخــره مربــع) درآمــد و صفــا و تهذیــب یافــت.
از آن قســمت کــه بیشــتر صفــا و پاکــی داشــت ،فلــک اعلــی بــه وجــود آمــد و بــه آن عقــل و فعــل
افــزوده شــد و از آن قســمت کــه صفــای کمتــر داشــت ،فلــک بعــدی و بــه ایــن ترتیــب ســایر افــاک

ﺳﺎل اول

بــه وجــود آمــد؛ تــا اینکــه در فلــک قمــر ،صفــا و پاکــی جســم اولیــه خاتمــه یافــت و کــدورت بــر

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

آن غلبــه کــرد .بــه همیــن جهــت ،ایــن جســم دیگــر قــادر بــه پذیرفتــن صــورت فلکــی نبــود و بــه
صــورت عالــم کــون درآمــد (نصــر313 ،1377 ،ـ.)312
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فارابــی در رســالهاى بــا عنــوان احصــاء العلــوم ،بــر مبنــای سلســله مراتــب علــوم ،علــم هندســه
را بــه ســبب عمــق براهیــن ،بــر علــوم دیگــر برتــرى مىدهــد (نصــر -لیمــن ،1387 ،ج .)245 ،4
رویکــرد فارابــى مبتنــى بــر ایــن پیشفــرض اســت کــه اعــداد و مقادیــر بــه همـهی عالــم نفــوذ پیــدا
کــرده اســت و ایــن نفــوذ از مــاورا نشــأت مىگیــرد .همیــن ایــده موجــب شــد فارابــى پیرامــون
روشهــای گوناگــون وجــود اعــداد و مقادیــر و نیــز خــواص ریاضــى متناظــر آنهــا ـ از وجــود
فراطبیعــی در عقــل فعــال گرفتــه ،تــا نــزول آن بــه وجــود ذهنــى در اذهــان آحــاد بشــر و ســرانجام
نــزول آن بــه وجــود عینــى در اجســام طبیعــى و نیــز اجســام مصنــوع انســان بــر مبنــاى خواســت و
هنــر او ـ تحقیــق کنــد (همــان .)251 ،فارابــى در طبقهبنــدى مشــهور خــود از علــوم ،ریاضیــات را بــه
هفــت شــاخۀ حســاب ،هندســه ،نورشناســى ،نجــوم ،موســیقى ،علــم اثقــال (اوزان) و مهندســى (علم
ابزارهــاى هوشــمندانه) تقســیم کــرد .پیــش از فارابــى ،هیچکــس چنیــن تقســیمبندى جامعــى
از ریاضیــات ارائــه نکــرده بــود (همــان .)248 ،وی ریاضیــات را همچــون دانشــى کــه موضــوع
آن مرکــب از اعــداد و مقادیــر اســت تعریــف مىکنــد و معتقــد اســت کــه ایــن هویــات ،یــا در
کمیــات انتزاعــى،
کمیــات عینــى وجــود داردّ .
حکــم کلیــات انتزاعــى موجــود اســت ،یــا در حالــت ّ
همچــون اعــداد و مقادیــر محــض در ذهــن انســان ،در حکــم معقوالتــى کــه از عــوارض و لواحــق
کمیــات در حکــم کمیتهــاى عینــى در داخــل
مــادى خویــش جــدا شــده موجــود اســت؛ امــا ایــن ّ
یــا همــراه انــواع مختلفــى از اشــیاء مــادى ـ بــه نحــو اتحــادى یــا بــه نحــو انضمامــى ـ موجــود
ـض مجــرد
کمیــات محـ ْ
اســت .در ریاضیــات مــورد نظــر فارابــى ،اعــداد و مقادیــر نــه صرفــاً همچــون ّ
و انتزاعــى ،بلکــه همچــون هویاتــى اســت کــه در ســایر موجــودات حضــور دارد (همــان.)248 ،
هنگامــى کــه وى اظهــار مىکنــد کــه ریاضیــات از اعــداد و مقادیــر همچــون موجوداتــى کــه در مــاده
کمیــات محــض ـ یعنــى
متحقــق اســت تشــکیل شــده ،در واقــع بــه آن بخشــى از ریاضیــات کــه بــا ّ
حســاب نظــرى و هندســه نظــرى ـ مرتبــط اســت اشــاره داشــته اســت .از نظــر فارابــى بنیادىتریــن
اشــیاء ریاضــى در وهلــه اول اعــداد محــض و ســپس مقادیــر محــض اســت و بــه همیــن دلیــل،
فارابــى حســاب نظــرى و هندســه نظــرى را ریشــه و پایــه همــه علــوم مىدانــد .رویکــرد او بــه
مســأله تعریــف قلمــرو ریاضیــات ،بــا اعــداد و مقادیــر محــض ،کــه حــوز هی اصلــى آن را تشــکیل
مىدهــد ،شــروع مىشــود و ســپس بــه بررســى حضــور آنهــا در اشــیاء مختلــف مىپــردازد .او
آنــگاه نشــان مىدهــد کــه چگونــه ایــن حضــور بــه ایجــاد خصایــص ریاضــى از قبیــل قابلیــت
اندازهگیــرى ،تناســب و ترکیــب ســازوار و تقــارن منجــر مىشــود .بــر اســاس ایــن تحقیــق ،فارابــى
بــه ایــن نتیجــه مىرســد کــه موجوداتــى هســتند کــه اعــداد و مقادیــر اساســاً ذاتــى آنهــا اســت.
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مبصــرات ،اجســام ســماوى (فلکــى) و الحــان (ملودىهــاى موســیقى)
موجــودات مشــتمل بــر نــور و
َ
اســت .گفتــن ایــن ســخن کــه عــدد و مقــدار در حــد و تعریــف ایــن اشــیا وارد مىشــود ،بــه مثابــه
ایــن ســخن اســت کــه ماهیــاّ ت حقیقــى ایــن اشــیا را تنهــا بــه لحــاظ ریاضــى مىتــوان شــناخت
(همــان .)249 ،بــه ایــن معنــا ،چنیــن موجوداتــى را مىتــوان دارای خصلتهــاى مربــوط بــه
هویــات ریاضــى دانســت و بنابرایــن ،علــم مناظــر (نورشناســى) ،نجــوم و موســیقى اساســاً در زمــره
علــوم ریاضــى قــرار مىگیــرد .فارابــى در وصــف انــواع علــوم ،علــم مناظــر (نورشناســی) را ـ کــه
شــاخهاى از هندسـهی نظــرى قــرار داده ـ بــا خصایــص ریاضــى نــور و بینایــى ،نجــوم را بــا اشــکال
و خصایــص ریاضــى افــاک و همچنیــن کــره زمیــن (مشــتمل بــر مناطــق اقلیمــى آن) و موســیقى
را بــا تناســبهاى ریاضــى ـ کــه نغمههــا و الحــان موســیقى را ایجــاد مىکنــد ـ مرتبــط دانســته
اســت .بــر ایــن اســاس ،فارابــى بــار دیگــر بــر ایــن ایــده فیثاغوریــان ،کــه موســیقى موجــودى ذاتــاً
ریاضــى اســت ،تأکیــد م ـىورزد .از نظــر وی ،دو علــم مکانیــک و اثقــال منشعبشــده از حســاب و

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

مقصــود وى آن اســت کــه در تعاریــف ایــن موجــودات عــدد و مقــدار دخالــت دارد .ایــن مجموعــه از

هندســه تلقــى شــدند.
پــس از فارابــى ،صاحبنظــران طبقهبنــدى علــوم ماننــد قطبالدیــن شــیرازى ( ٧١٢ق) ایــن
ایــده را حفــظ کردنــد .شــیرازى دو علــم یادشــده را بــه مثابــه شــاخههاى اصلــى ریاضیــات ـ قســیم
حســاب و هندســه ،کــه از شــاخههاى اصلــى ریاضیــات بودنــد ـ طبقهبنــدى کــرد (همــان.)250 ،
از دیــدگاه اخــوان الصفــا ،هندســه شــاخه دوم ریاضیــات اســت .مبــدأ علــم هندســه از نقطــه
آغــاز شــده اســت ،کــه در جهــت تبدیــل شــدن بــه خــط پایانــی نــدارد .موضــوع علــم هندســه
ـواص انــواع اســت (اخــوان الصفــا ،1957 ،ج  .)78 ،1هندســه
شــناخت مقادیــر ،ابعــاد ،انــواع و خـ ّ
کمــى علــم ریاضــى اســت؛ امــا فراتــر از ایــن ،اهمیــت
و موضــوع آن در راســتای
ّ
توجــه بــه کارکــرد ّ
غیرحســى از طــول ،عــرض و عمــق حاصــل
کارکــرد عقلــى بــراى هندســه اســت ،کــه در واقــع معرفــت
ّ
میگــردد .ایــن معرفــت از طریــق فکــر و پیــدا کــردن شــناخت عقلــى نســبت بــه موضــوع هندســه
ـادى دارد و شــناختی معنــوى ،کــه از طریــق تفکــر
بــه دســت مىآیــد .بنابرایــن ،هندســه شــناختی مـ ّ
و بهکارگیــرى عقــل بــه دســت مىآیــد .بــر ایــن مبنــا ،اخــوان الصفــا هندســه را بــه دو دســته
حســى شــناخت مقادیــر اســت و ابــزار آن هــم
حســى تقســیم کردنــد .اســاس هندســه ّ
عقلــى و ّ

ﺳﺎل اول

ابزارهــاى حســى ،نظیــر دیــدن از طریــق چشــم و درک کــردن از طریــق لمــس؛ امــا ابــزار هندســه

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

غیرحســى اســت .هندســه عقلــى عبــارت اســت از شــناخت معنــا ،مفهــوم و نســبتها ،کــه
عقلــى
ّ
از طریــق عقــل درک مىشــود (همــان .)79 ،اهمیــت بحــث از هندســه عقلــى ،بــه ســبب جایــگاه
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و نقــش ریاضیــات در فهــم امــور ،بــه ویــژه دقــت در فهــم معانــى امــور و نســبتهاى حاکــم
در بیــن اشــیاء اســت؛ زیــرا ریاضیــات پایــه و اســاس کلّ یــه علــوم بــه ویــژه علــوم مربــوط بــه
ـرف ،صنایــع و تجــارت اســت .بــا بهرهگیــرى از عقــل در ایــن علــوم،
معــاش ،از جملــه معامــاتِ ،حـ َ
کمــى
مىتــوان بــه ظرایــف امــور پــى بــرد .علــم هندســه ـ و در ســطح عــام ،ریاضیــات ـ دو وجهــه ّ
و کیفــى دارد؛ کــه در هندســه ،نبایــد بــه وجهــه کمــى کفایــت کــرد و شــناخت کیفیــات هــم الزم و
فنــى و ابــزارى اســت ،ولــى گســتره
ضــرورى اســت .گســتره هندســه حســى محــدود بــه کارآیــى ّ
هندســه عقلــى نامحــدود و بــه انــدازه عقــل اســت .گســتره اخیــر شــناخت آرمانهــا را در پــى
ـن و حاصــل هندســه عقلــى شــناختى بنیادیــن از هســتى
دارد .حاصــل هندســه حســى تکنیــک و فـ ّ
اســت .اخــوان الصفــا تعبیــر زیبایــى از فوایــد دو نــوع هندســه دارنــد ،کــه خواننــده را از هرگونــه
تفســیر و تأویــل بــى نیــاز میکنــد .ایــن تعبیــر از ایــن قــرار اســت :کســب مهــارت در صنایــع از
حســى حاصــل مىشــود و فهــم کیفیــت تأثیــر افــاک و اصــوات موســیقى بــا نظــر
طریــق هندســه ّ
کــردن در هندســه عقلــى بــه دســت مــى آیــد .فایــده ّاول ناظــر بــه نــوع ّاول هندســه اســت کــه
ـادى و عینــى اســت و فایــده دوم ناظــر بــه نــوع دوم هندســه اســت کــه معرفــت بــه آن
امــرى مـ ّ
بــا عقــل و عقالنیــت در ارتبــاط اســت .نهایــت عقالنیــت هــم نیــل بــه معرفــت الهــى اســت کــه
از طریــق هندســه عقلــى حاصــل مىشــود و باالتریــن شناختهاســت (همــان .)80 ،اخــوان در
رســاله موســیقی ،مســتقیماً بــه اهمیــت علــوم ریاضــی اشــاره کــرده ،مینگارنــد؛ «جملــه جســم
عالــم در تمــام افــاک و کواکــب و ارکان اربعــه و ترکیــب آنهــا در درون یکدیگــر بــر بنــای نســبت
مذکــور یعنــی نســبت عــددی یــا هندســی یــا موســیقی نهــاده شــده اســت( ».نصــر.)78 ،1377 ،
ارســطو مىگویــد« :خصوصیــات و نســبتهاى گامهــاى موســیقى بــا اعــداد قابــل بیــان اســت؛ از
کل طبیعــت خــود هماننــد اعــداد ســاخته
آن پــس چنیــن بــه نظــر آمــد کــه همـهی اشــیاء دیگــر در ّ
کل طبیعتانــد و تمامــى افــاک یــک گام موســیقى و یــک
شــدهاند و اعـ ْ
ـداد نخســتین اشــیاء در ّ
عــدد اســت( ».کاپلســتون ،1375 ،ج  .)44 ،1بدینترتیــب ،در موســیقى ،بــا آگاهــى و بهرهگیــرى از
رمــز و رازهــای ترکیــب هندســه عقلــى ،فهــم کیفیــت تأثیــر اصــوات موســیقى در نفــوس شــنوندگان
افزایــش مییابــد (اخــوان الصفــا ،1957 ،ج .)113 ،1
ابوریحــان بیرونــی هماهنگــی و نظــم طبیعــت را احســاس کــرده و ارزش خاصــی بــرای علــم
هندســه در شــناختن طبیعــت قائــل بــود .او در کتــاب اآلثــار الباقیــة مینویســد« :طبیعــت نیرویــی
اســت کــه مخلوقــات را بنــا بــه تدبیــر الهــی و بــدون افــراط و تفریــط نظــم میبخشــد .آنانکــه
آثــار نفــس و امــور طبیعــى را بــا اعتقادهــاى خــود اســتدالل مىکننــد ،بایــد بداننــد در میــان دلیــل و
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قبیــل شــکل یافــت مىشــود؛ در اضــداد شــکل دوتایــى دیــده مىشــود؛ در بســیارى از نباتــات و
دانههــاى آن شــکل س ـهتایى مالحظــه مىگــردد و در حــرکات کواکــب و ایــام بحرانــات ،شــکلهاى
چهارگــوش یافــت مىشــود؛ چنانکــه در بیشــتر برگهــاى گل ،پنجگــوش یافــت مىشــود  ...و
ـدس موجود اســت؛ همچنیــن در
نیــز در دوایــر و در خانــه زنبــور عســل و دانههــاى بــرف ،شــکل مسـ ّ
مطبوعــات از آثــار نفــس و طبیعــت ،جمیــع اعــداد بــه دســت مىآیــد؛ بــه خصــوص در شــکوفهها
و اوراق ،کــه برگهــاى هــر گلــى بــه عــددى خــاص در جنســى جداگانــه اختصــاص دارد .آرى چیــزی
کــه در نباتــات باعــث تعجــب اســت ایــن اســت کــه چــون بــاز شــد ،اطــراف آن دایــرهاى تشــکیل
مىدهــد کــه در بیشــتر اوقــات ،دایــره قضایــاى هندســى را مشــتمل اســت و در بیشــتر اوقــات بــا
اشــکال هندســى مطابــق اســت ،ولــى هرگــز بــا قطــوع مخروطــى توافــق نمىیابــد و هرگــز نمیشــود
کــه شــخص ببینــد هفــت بــرگ و یــا نــه بــرگ داشــته باشــد  ...چــه ،ممتنــع اســت کــه در دایــره
هفــت و یــا نُ ــه را بــه طــور تســاوى اضــاع احــداث کــرد ،ولــى بســیار مىشــود کــه مثلــث و مربــع

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

مدلــول رابطـهاى موجــود باشــد ،نــه آنکــه بــه صــرف تأویــل قناعــت کــرد؛ زیــرا در موجــودات ،همــه

ـدس و یــا شــکل هیجدهضلعــى اتفــاق افتــد و ایــن امــر بــه طــور اکثــر یافــت
و
مخمــس و مسـ ّ
ّ
مىشــود؛ هرچنــد ممکــن اســت کــه گاهــى انواعــى از نباتــات یافــت شــود کــه شــکل هفتضلعــى
و یــا نهضلعــى در دایــره دور بــرگ آن یافــت شــود؛ اگرچــه طبیعــت بــه طــور عمــوم انــواع و اجنــاس
را حفــظ مىکنــد؛ چنانکــه اگــر دانههــاى یــک انــار را بشــمرید ،بــا دانــه انــار دیگــر یکــى خواهــد
بــود و از ایــن جهــت در افعــال طبیعــت گاهــى نــادر غلــط و اشــتباه روى مىدهــد کــه دانســته شــود
طبیعــت خــدا نیســت و خــدا غیــر از آن اســت( ».ابوریحــان بیرونــی461 ،1386 ،ـ.)463
از دیــدگاه گنــون ،نوعــی هندســه مقــدس وجــود دارد کــه بــا علــم آزمایشــگاهی کــه امــروزه
هندســه نامیــده میشــود فــرق دارد .منظــور وی هندسـهای اســت کــه معنــای رمــزی دارد .در نظــر
او ،ایــن رمــوز هندســی کاربردهــای فــراوان و بیکرانــی دارنــد .ایــن صــورت هــای هندســی در همــه
زبانهــا ،ضرورتــاً پایــه هــر نــوع «معنــای رمــزی» َاشــکال ،حــروف الفبــا و اعــداد هســتند (گنــون،
 .)7 ،1392گنــون دیــدگاه برخــی متجــددان را بیــان میکنــد کــه معتقدنــد در رهگــذر انتقــال علــوم
ســنتی بــه علــوم غیرســنتی ،رمزهــا از آن معنــای عمیقــی کــه در اصلشــان وجــود داشــته تهــی
گشــتهاند؛ در حالــی کــه بیــان امــور و حقایقــی از جهــان هســتی ،تنهــا بــه شــیوه رمــزی امکانپذیــر

ﺳﺎل اول

اســت .بقایــای ایــن رازآمــوزی نیــز ،در هنرهــای مختلــف وجــود دارد و میتــوان اصــول هندســه

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

رمــزی را در دســتاوردهای معمــاران بــزرگ شــرق و غــرب مشــاهده نمــود (همــان8 ،ـ.)9
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ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 .5هندســه ،تبلــور عدالــت الهیــاز نظــر اســام ،هنــر الهــی 1پیــش از هــر چیــز ،وحــدت الهــی
در جمــال و نظــم عالــم اســت .وحــدت ،در هماهنگــی و انســجام عالــم کثــرت و در نظــم و تــوازن
انعــکاس مییابــد و جمــال فــی نفســه حــاوی همــه ایــن جهــات اســت .اســتنتاج وحــدت از جمــال
عالــم ،عیــن حکمــت اســت .هــدف هنــر بهرمنــد ســاختن محیــط انســانی و دنیــا از نظمــی اســت
کــه بــه مســتقیمترین وجــه ،مجــای وحــدت الهــی اســت (بوکهــارت« .)12 ،1390 ،وحــدت وجــود»
نظریــهای عرفانــی (اولــوداغ )97 ،1390،و دارای ماهیتــی وحدتگــرا (مبتنــی بــر توحیــد) اســت
(همــان .)98 ،پیــروان وحــدت وجــود معتقدنــد« :خــدا هســت و جــز آن هیــچ نیســت( ».ال موجــود
ّإل اهلل) (همــان )۹۹ ،همچنیــن وحــدت وجودیــان میگوینــد :در هــر دو مرتبــه علــم و عیــن ،تنهــا
و تنهــا خداســت کــه موجــود اســت (همــه چیــز اوســت) (همــان .)100 ،آفرینــش عالــم بــر مبنــای
هندســه و قوانیــن کیهانــی انتظــام و تناســب یافتــه اســت .هندســهی نظــام جهــان هســتی در
چرخــه تجلّ ــی آفرینــش ،از طریــق قوانیــن تشــابه ،تناظــر ،تناســب ،تعــادل ،هماهنگــی و تــوازن ،بــه
وجــود نظــم و انــدازه در آفرینــش جهــان و وحــدت تمامــی اجــزای عالــم اشــاره دارد .هندســه ،رمــز
وحــدت هســتی در سراســر کثــرت مراتــب وجــود اســت و جریــان امــر در همــه مراتــب عالــم ،منشــأ
وحدانیــت ایــن نظــم شــکوهمند و قانونمنــد در همــه مراتــب عالــم اســت (عفیفــی.)328 ،1380 ،
هندســه بــه نحــو بــارزی وحــدت در کثــرت و کثــرت در وحــدت را نمایــش میدهــد و نظــم جــاری
در همــه عالــم بیانکننــده وحــدت در قلمــرو هســتی و حضــور همهجانبــه ذات احدیــت اســت
کمــی اســت و هــرگاه
(مددپــور .)196 ،1377 ،از دیــدگاه الهــی ،مصــداق عینــی نظــم در عالــم هندســه ّ
ـیت حــق تعالــی قــرار گیــرد ،همانگونــه وجــود مىیابــد کــه در ازل مقــدر
چیــزى مــورد تعلــق مشـ ّ
شــده اســت .مصــداق نظــم در فلســفه ،حکمــت و قــرآن نیــز هندســه کیفــی و برابــر بــا حــق اســت،
کــه طاعــت نامیــده مىشــود و شایســتۀ ســتایش اســت؛ امــا اگــر مخالــف آن باشــد ،معصیــت و
کفــر نــام دارد و درخــور نکوهــش اســت (ابنعربــی .)33 ،1387 ،عدالــت خداونــد بــا نظــم ،انــدازه و
قــدر تناســب دارد و در قــرآن مجیــد ،خداونــد همــه جهــان را بــا انــدازه ،عــدد و وزن آفریــده اســت.
از آیــات قــرآن مجیــد میتــوان مفهــوم «قــدر» را دریافــت .بــه آیــات زیــر توجــه کنیــد:
کل َش ٍ
ناه ِب َق َد ٍر» (قمر :)۴٩:بهراستى ،هر چیز را به قدر و اندازه آفریدیم.
یء َخ َل ْق ُ
«ِ . ١إنّ ا َّ

ـن َشـ ٍ
ـوم» (حجــر :)٢١:خزائــن همــه چیــز
ـه ِإ ّال ِبقَ ـ َ
ـه َو مــا ُننَ زِّ ُلـ ُ
ـیء ِإ ّال ِع ْن َدنــا َخزائِ نُ ـ ُ
ـد ٍر َم ْع ُلـ ٍ
َ .٢
«و ِإ ْن ِمـ ْ

معیــن آن را فــرو نمىفرســتیم.
نــزد ماســت ،ولــى مــا جــز بــه انــدازه 
ی ّ

مصور (هنرمند) است.
 1در قرآن خداوند
ِّ
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معیــن فرمــود.
آن
ّ

َ
ـر ِ
ورا» (احــزاب :)38:و فرمــان خــدا حکمــی نافــذ و حتمــی و بــه انــدازه
ـد ًرا َّم ْقـ ُ
اهَّلل َقـ َ
َ .۴
«و َ
کان أ ْمـ ُ
ـد ً

و حسابشــده اســت.
َ
ـوى َو َالَّ ـ ِ
«.5الَّ ـ ِ
ـذی َخ َلـ َ
ـد َر َف َهــدى» (اعلــى ٢:و  :)٣خداونــدى کــه آفریــد ،آنــگاه آفرینش
ـذی َقـ َّ
ـق َف َسـ ّ
هــر آفریــدهاى را کامــل ســاخت و هــر چیــز را کــه آفریــد ،قــدر و انــدازهاى داد و هدایتــش فرمــود.
امــام صادق؟ع؟فرمــود« :هیــچ چیــز در آســمان و زمیــن وجــود نــدارد ،مگــر بــا ایــن هفــت
ـیت ،اراده ،قــدر ،قضــا ،اذن ،کتــاب و اجــل .پــس هــر کــس گمــان کنــد کــه مىتوانــد
خصلــت :مشـ ّ
یکــى از اینهــا را نقــض کنــد ،کافــر شــده اســت( 1».کلینــی ،1388 ،ج  .)286 ،1امــام رضا؟ع؟دربــاره
معنــاى قــدر و قضــا بــه یونــس بــن عبدالرحمــن فرمــود« 2:اى یونــس ،چنیــن نیســت کــه چیــزى
ـیت"
نباشــد ،مگــر آنچــه خــدا بخواهــد و اراده کنــد و تقدیــر نمایــد و حکــم فرمایــد .مىدانــى "مشـ ّ
چیســت؟» گفتــم« :نــه ».فرمــود« :یــاد نخســتین .مىدانــى "اراده" چیســت؟» گفتــم« :نــه ».فرمــود:

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

ـد َر ُه تَ ْق ِدیـ ً
کل َشـ ٍ
«و َخ َلـ َ
ـد و انــدازهاى بــراى
ـرا» (فرقــان :)٢:هــر چیــز را آفریــد و حـ ّ
ـیء َف َقـ َّ
ـق َّ
َ .٣

«آن تصمیمــى اســت بــر آنچــه کــه مىخواهــد .اى یونــس ،مىدانــى َ
ـدر" چیســت؟» گفتــم،
"قـ َ
«نــه ».فرمــود« :آن ،مهندســی و اندازهگیــرى و مرزبنــدى موجــودات اســت و تعییــن مقــدار بقــا و
هنــگام فنــاى آنهاســت؛ ماننــد مقــدار زندگــى و زمــان مــرگ ».ســپس فرمــود« :و قضــا (حکــم)
محکــم نمــودن و وجــود خارجــى دادن اســت( ».همــان.)298 ،
ـدر» یعنــى زمانبنــدى حصــول شــىء مطابــق اقتضــاى طبیعــت آن شــىء؛ پــس هــر
ـر َقـ َ
«سـ ّ
ی اشــیاء حکــم مىکنــد ،بــه واســطۀ خــود آنهاســت ،نــه بــه واســطۀ قدرتــى
آنچــه قضــا دربــاره 
ـدر» مىنامــد (ابنعربــی،
ـر َقـ َ
بیــرون از طبیعتشــان .ایــن همــان اســت کــه ابنعربــى آن را «سـ ّ

ـدر»
ـر َقـ َ
 .)32 ،1387پــس قضــا بــر اشــیا حکــم نمىکنــد مگــر بــه واســطه خودشــان و ایــن عیــن «سـ ّ
اســت کــه ظاهــر مىشــود( 3همــان .)205 ،حــق تعالــى مشــهود بــه شــئون بنــدگان خــود اســت
(همــان )359 ،و بخشــنده همــان «اهلل» اســت؛ از آن حیــث کــه خــازن اســت نســبت بــه آنچــه کــه
معیــن ،از خزائــن و گنجینههایــش بــه
در آن وجــود دارد و بــر مبنــای عــدل خداونــدی و بــه مقــدار ّ
ـاء َو ْ
ـذ ِه الْ ِ
ـماء َّال ِبهـ ِ
السـ ِ
ـد ٍر َو َقضـ ٍ
إذ ٍن
ء فِ ــى ْال ْر ِ
إرادةٍ َو َقـ َ
ـي ٍة َو َ
خصـ ِ
« .1ال َيكُ ـ ُ
السـ ْ
ـى ٌ
ـب ِعِ :ب َم ِشـ َّ
ـال َّ
ض َو ال فِ ــى َّ
ـون َشـ ْ
َ
َ
ِ
ِ
كَ
فَ
نَ
ةٍ
ـر ».مضمــون ایــن حدیــث ،موافــق آیــه 30
ـ
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َ
ســوره رعــد ،آیــه  39ســوره یــس ،آیــه  82ســوره قمــر ،آیــه  49ســوره غافــر ،آیــه  68ســوره انعــام و آیــه 59
ســوره احقــاف اســت.
قاء َوالْ فَ ِ
ود ِم َن الْ َب ِ
ح ُد ِ
ِ .2
اقام ُة الْ َع ْي ِن».
«ه َى الْ َهنْ َد َس ُة َو َو ْض ُع الْ ُ
ضاء ُه َو ْال ْب ُ
رام َو َ
ناءَ .والْ َق ُ
ـه َقلْ ـ ٌ َ َ
لَ
ِ
ذلِ
فِ
کْ
يد» .قطعــاً در ايــن [عقوبت]هــا بــراى هــر
ـ
ذ
ـک
ـ
ـي
ـ
ن
«ِ .3إ
َ
ـه ٌ
ان لَ ـ ُ
ـو َشـ ِ
ـم َع َو ُهـ َ
ـن کَ َ
ـب أ ْو ألْ َقــى َّ
السـ ْ
ـر ى لِ َمـ ْ
َّ
َ
صاحبــدل و حقنيوشــى كــه خــود بــه گواهــى ايســتد ،عبرتــى اســت ﴿ق.37:
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ـدر» اســت ،که
ـر َقـ َ
بندگانــی کــه اســتحقاق دریافتــش را دارنــد ،بخشــیده اســت .ایــن حــق همــان «سـ ّ
بــا عدالــت خداونــدی تجلــی یافتــه اســت (همــان .)43 ،ایــن مقــدار از حیــات کــه در اشــیاء ســارى
اســت« ،الهــوت» نامیــده مىشــود و «ناســوت» عبــارت از محلــى اســت کــه روح در آن محــل پابرجــا
ـر
مىشــود .پــس آن را بــه ســبب روحــى کــه بــدان قائــم اســت «ناســوت» نامنــد (همــان« .)223،سـ ّ
ـدر» از برتریــن علــوم اســت و خداونــد آن را جــز بــه کســى کــه او را بــه معرفــت تــام اختصاصــش
َقـ َ
ـم بــدان ،راحــت کلــى مىبخشــد و در عیــن حــال،
داده باشــد نمىفهمانــد .بنابرایــن ،آن علــم ،بــه عالِ ـ ِ
بــه کســی را کــه بــه آن عا ِلــم اســت ،بهســختی عــذاب مىکنــد (همــان.)207 ،

 .6مفاهیم رمزهای هندسی
آغــاز دیــن معرفــت و شــناخت کــردگار اســت و کمــال معرفــت ،ایمــان بــه ذات آفریــدگار؛
کمــال ایمــان در توحیــد و یگانــه دانســتن اوســت و تکامــل توحیــد در اخــاص بــه ســاحت قــدس
ربوبــى .اخــاص هــم فقــط بــا اعتــراف بــه احدیــت ذات حــق و در پرتــو نفــى صفــات زائــد صــورت
مىگیــرد و بــس؛ زیــرا هــر صفتــى غیــر از موصــوف اســت و هــر موصوفــى گواهــی میدهــد کــه
غیــر از صفــت اســت .پــس کســی کــه خــدا را بــا صفــت مخلوقــات تعریــف کنــد ،او را بــه چیــزی
نزدیــک کــرده اســت و بــا نزدیــک کــردن خــدا بــه چیــزی ،دو خــدا مطــرح شــده و بــا طــرح شــدن
دو خــدا ،اجزائــی بــرای او تصــور نمــوده و بــا تصــور اجــزا بــرای خــدا ،او را نشــناخته اســت( 1نهــج
البالغــه .)21 ،1391،نکت ـهای کــه در ســخنان على؟ع؟آمــده اســت ،نشــاندهنده توحیــد کامــل و نفــى
ـد واحــد عــددى نیســت.
صفــات اســت .عقــل بشــر نمىتوانــد محیــط بــر ذات حــق باشــد .خداونـ ْ
پیــش از داللــت هــر دلیلــى ،وجــود خــدا گــواه و دلیــل هســتى اوســت و هیچوقــت بــه واســطه
توســط او شــناخته شــدهایم (طباطبایــی.)46 ،1388 ،
دیگــرى شــناخته نمىشــود؛ بلکــه تمــام مــا ّ
در کالم توحیــدی و عرفانــى دیگــری از ســخنان على؟ع؟آمــده اســت« :چیــزى را ندیــدم مگــر
اینکــه جلوتــر از آن ،خــدا در نظــرم متجلّ ــى گردیــد( 2».همــان .)37 ،در حدیــث امــام صــادق ؟ع؟
ی توحیــد نســب خداونــد اســت؛ کــه نــه پــدرى دارد ،نــه فرزنــدی و
آمــده اســت کــه« :ســوره 
نــه جفتــى( ».ابنشــعبه .)255 ،1363 ،خــدا را بــه مصنوعاتــش میتــوان شــناخت و بــا دلیــل
عقــل میتــوان بــه او ایمــان و معرفــت یافــت .بــا اندیشــه ،دلیــل و برهانــش ثابــت گــردد و بــا
التصديــق بــه توحيــده و كمــال توحيــده اإلخــاص
التصديــق بــه و كمــال ّ
الديــن معرفتــه و كمــال معرفتــه ّ
«أول ّ
ّ .1
كل موصــوف أنّ ــه
كل صفــة أنّ هــا غيــر الموصــوف و شــهادة ّ
الصفــات عنــه؛ لشــهادة ّ
لــه و كمــال اإلخــاص لــه نفــى ّ
ـزأه فقد
ثنــاه و مــن ّ
الصفــة .فمــن وصــف اهّلل ســبحانه فقــد قرنــه و مــن قرنــه فقــد ّ
ـزأه و مــن جـ ّ
ثنــاه فقــد جـ ّ
غيــر ّ
ـده».
ـده فقــد عـ ّ
ـده و مــن حـ ّ
جهلــه و مــن جهلــه فقــد أشــار إليــه و مــن أشــار إليــه فقــد حـ ّ
« .2ما رأيت شيئاً ا ّال و رأيت اهّلل قبله».
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عظمــت و جــال آویختــه .جدایــى و مباینــت او از مخلــوق ،دلیــل اختــاف خالــق و مخلــوق اســت.
ـود آالت و ابــزارى بــراى انجــام کارهــا نــدارد؛ چــه،
ابــزار آفرینــش بــراى بنــدگان دلیــل اســت کــه خـ ْ
ابــزار گــواه احتیــاج اســت و احتیــاج در ذات مقــدس او نیســت .آغــاز کــردن خلقــت آنــان دلیــل
بىآغــازى اوســت؛ کــه هــر آنچــه اول دارد ،از ایجــاد دیگــران عاجــز اســت (همــان.)103 ،
هنرپــروران ســنتگرا بــه رمــز و نمــاد اعتقــاد دارنــد ،از نظــر آنــان ،هنــر دینــی قالــب و صــورت
اســت و رازهــای دینــی همیشــه بــا رمزهــا و نمادهــا جلوهاگــر میشــود؛ بهطور یکــه محتــوا و
عمــق حکمــت اســامی بــا همیــن رمزهــا بیــان میشــود .بوکهــارت دربــاره جایــگاه نمــاد میگویــد:
ماهیتــاً همــواره در مرکــز قــرار دارد؛ زیــرا تجلــی مســتقیم و غیرنظــری واقعیــت روحانــی
«نمــاد
ّ
اســت و بدینترتیــب ،از مقامــی مشــابه بــا امــر قدســی برخــوردار اســت ».از نظــر وی ،در هنــر
اســامی ،همــه عالــم ظاهــر ،رمــزی از عالــم باطــن و معناســت و هنرمنــد مســلمان بــا اشــکال،
رنــگ ،حجــم ،صــوت ،فضــا و تزییــن ،میخواهــد معنــا را بــه نمایــش بگــذارد (موســوی،1390 ،

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

نشــانهها و عالئــم خــود بــر خلقــش حجــت آورده ،خلــق را آفریــده و بیــن خــود و آنــان حجابــى از

ـورت تجلّ ــی امــر قدســی در مــاده
ـورت مــاده را درخشــنده میکنــد .صـ ْ
 .)71در هنــر اســامی ،صـ ْ
ـود تجلــی انــوار حقیقــة الحقایــق اســت،
اســت ،کــه توســط هنرمنــد انشــا میشــود .امــر قدســی خـ ْ
کــه بــا اعالتریــن مرتبــه و متعالیتریــن وجــه ،در هنــر اســامی صــور بلوریــن ،تاریکــی مــاده را
میزدایــد و بــه مــاده اجــازه درخشــش میدهــد .هنرهــای اســامی از درون میدرخشــد .مبــدأ
چنیــن درخششــی عوالــم قدســی اســت ،کــه یکپارچــه نــور و نــوری بــه غایــت درخشــنده اســت و
خــود ،تجلــی انــوار الهــی شــمرده میشــود 1.صورتهــا در هنرهــای اســامی ،قوســی صعــودی را
ـی مراتــب صعــود در قــرب الهــی ،در
طــی میکنــد ،کــه غایتــش نــور االنــوار اســت .هنرمنــد بــا طـ ّ
هــر مرتب ـهای از مراتــب عرفانــی ،مرتب ـهای از مراتــب نــور را شــهود میکنــد و آن را در اثــر هنــری
خویــش پدیــدار میســازد (نوروز یطلــب .)6 ،1387 ،اولیــن آثــار توحیــد در هنــر اســامی ،تفکــر
تنزیهــی و توجــه عمیــق بــه مراتــب تجلیــات اســت ،کــه آن را از دیگــر هنرهــای دینــی متمایــز
میســازد؛ زیــرا هنرمنــد مســلمان از کثرتهــا میگــذرد تــا بــه وحــدت نایــل آیــد .انتخــاب نقــوش
هندســی ،اســلیمی و خطایــی و وحــدت ایــن نقــوش در یــک نقطــه ،تأکیــدی بــر همیــن اســاس
اســت .طر حهــای هندســی کــه بــه نحــو بــارزی وحــدت در کثــرت و کثــرت در وحــدت را نمایــش

ﺳﺎل اول

میدهــد ،همــراه بــا نقــوش اســلیمی کــه نقــش ظاهــری گیاهــی دارد ،آنقــدر از طبیعــت دور

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

« .1اهلل نور السموات و االرض»
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

میشــود ،کــه ثبــات در تغییــر را نشــان میدهــد و فضــای معنــوی خاصــی را ابــداع مینمایــد؛
فضایــی کــه رجــوع بــه عالــم توحیــد دارد (مددپــور.)196 ،1377 ،

 .7رمزهای هندسی
«دیــن جــز بــا معرفــت راســت نیایــد و معرفــت جــز بــا تصدیــق [قلبــى] و تصدیــق جــز بــا
تجریــد توحیــد (انــکار غیــر حــق) نباشــد و توحیــد جــز بــا اخــاص صــورت نپذیــرد و اخــاص بــا
تشــبیه [خــدا بــه مخلــوق] نســازد و نفــى [خــداى دیگــر] بــا اثبــات صفــات [زائــد بــر ذات] تحقــق
نیابــد و تجریــد جــز بــا نفــى کامــل نباشــد .تشــبیه ناقــص مســتلزم تشــبیه کامــل اســت [یعنــی:
اثبــات یکــى از صفــات مخلــوق بــراى خالــق ،مســتلزم اثبــات صفــات دیگــر اســت] و توحیــد کامــل
بــا نفــى برخــی صفــات (نفــی ناقــص) ســازگار نیســت .اقــرار عــدم انــکار اســت و اخــاص [در
خداشناســى] بــا هیــچ انــکارى قابــل تنــاول نیســت .هــر آنچــه در خلــق اســت در خالــق نیســت و
هرچــه در خلــق ممکــن اســت در خالــق ممتنــع اســت .جنبــش در او راه نــدارد [و] فصــل و وصــل در
ذات او نباشــد( ».ابنشــعبه ،1363 ،ج )107 ،1
ـداد
علــم اعــداد بــه صــورت راهــی بــرای درک و دریافــت وحــدت بــر طبیعــت ناظــر اســت .اعـ ْ
اصــل موجــودات و ریشــه تمــام علــوم و نخســتین تجلــی روح بــر جــان هســتند (اردالن.)55 ،1392 ،
بدینترتیــب ،احــکام هندســه و ریاضیــات ،قطعــى و یقینــى اســت؛ امــا موضوعــات آنهــا ماننــد
نقطــه ،دایــره ،ســطح و عــدد وجــود خارجــى ندارنــد (شــریعتی ســبزواری .)66 ،1387 ،در نتیجــه
ـداد تصویــر روحانــی ناشــی از تکــرار وحــدت (متجلــی در ذهــن انســان) هســتند
میتــوان گفــت ،اعـ ْ
(اردالن .)55 ،1392،بــه بیــان دیگــر ،اعــداد یــک واقعیــت ذهنــى هســتند (شــریعتی ســبزواری،
 .)66 ،1387پــس ،انســان از طریــق فرمهــای هنــر یاش ،ایــن نظــم را بــا خلــق فرمهــای هندســی
ـ کــه نســبت بــه مرکــز متقــارن و نمــاد «وحــدت دون وحــدت» (نخســتین اصــل دیــن اســام
(توحیــد)) هســتند ـ تقلیــد میکننــد (اردالن .)36 ،1392 ،بــرای هنرمنــد مســلمان ،بافــت هندســی
مطلوبتریــن صــورت ذهنــی اســت؛ زیــرا بیــان مســتقیم فکــر وحدانیــت خداونــد در پــس کثــرت
ـد عالــم اســت (نجیباوغلــو .)113 ،1379 ،دایــره ،مربــع و مثلــث صرفــاً چنــد شــکل نیســتند.
بیحـ ّ
آنهــا اساســاً واقعیتــی را در خــود جــای دادهانــد ،کــه درک آن بــه وســیله تأویــل ،انســان را بــه
دنیــای تشــابهها ،تمثیلهــا و در نهایــت بــه حقیقــت میرســاند (اردالن .)57 ،1392 ،هنــر اســامی
سرشــار از تمثیلهــا ،رمزهــا و نمادهــای متنــوع اســت ،کــه هریــک در وراء خــود ،میدانــی از معانــی
و حوزههــای متفــاوت را در برمیگیــرد (رهنــورد .)34 ،1392 ،امــر متعالــی یــا قدســی در هنــری کــه
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ـ و زمانــی بــا نمایــش نمادیــن و تمثیلــی و گاه بــا تغییــر شــکلهای بســیار جهــت ارائــه معنــا
و عمــق حــس ،ایمــان و تجربــه دینــی ظاهــر شــده اســت (همــان .)18 ،در نهایــت ،هنــر اســامی
ماهیــت تجلــی وجــوه و ابعــاد مشــخصی از وحدانیــت الهــی در نظــم بصــری را پدیــد مــیآورد
ّ
(نجیباوغلــو.)123 ،1379 ،

 .8رمز هندسی نقطه
در آرا فیثاغوریــان« ،یــک» نقطــه اســت؛ «دو» خــط اســت؛ «ســه» ســطح اســت و «چهــار» حجــم
یــا جســم اســت (کاپلســتون ،1375 ،ج  .)45 ،1از دیــدگاه آنــان ،بــا کنــار هــم گذاشــتن چندیــن
نقطــه ،خــط پدیــد مىآیــد و بــه همیــن طریــق ،بــا کنــار هــم نهــادن چنــد خــط ،ســطح و بــا
ترکیــب چنــد ســطح ،جســم بــه وجــود مىآیــد .بنابرایــن نقــاط ،خطــوط و ســطوح واحدهــاى
واقعــى هســتند ،کــه تمــام اجســام را در طبیعــت مىســازند و بــه ایــن معنــا ،تمــام اجســام بایــد

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

وجــه دینــی دارد ،گاه بــا بیــان تجریــدی محــض ـ همچــون اشــکال هندســی و فرمهــای تزئینــی

ـادى ،بیانــى از عــدد چهــار (تتراکتــوس)
بــه عنــوان اعــداد مالحظــه شــوند .بدینترتیــب ،هرجســم مـ ّ
ـوم (نقــاط ،خطــوط و ســطوح) نتیجــه
اســت؛ زیــرا بــه عنــوان یــک حـ ّ
ـد چهــارم ،از ســه عنصــر مقـ ّ
مىشــود (همــان.)46 ،
ـود و نقطــه کمتــر از خــط
از دیــدگاه ابوریحــان« ،چــون خــط را نهایــت باشــد ،نهایــت او نقطــه ُبـ َ
باشــد بــه یــک ُبعــد و خــط را جــز طــول نیســت .و بــدان کــه نقطــه را نــه طــول اســت و نــه عــرض و
نــه عمــق و او نهایــت همـهی نهایتهاســت و هــر یــک از ســطح و خــط و نقطــه موجودنــد بــه جســم،
ـم ایشــان را وجــود نیســت مگــر بــه وهــم بــس( ».ابوریحــان بیرونــی.)7-6 ،1316 ،
امــا جــدا از جسـ ْ
از دیــدگاه اخــوان الصفــا« ،نقطــه» در ایجــاد اشــکال هندســی ،هماننــد «یــک» در ایجــاد عــدد
بــوده اســت (اخوانالصفــا ،1957 ،ج  .)91 ،1همانگونــه کــه «یــک» جزیــی نــدارد ،نقطــه عقلــی نیــز
جزیــی نــدارد (همــان .)92 ،
ـزه از
امــام ســجاد؟ع؟در صحیفــه ســجادیه میفرمایــد« :خداونــد متعــال واحــد حقیقــى و منـ ّ
واحــد عــددى اســت؛ بلکــه مــراد وحدتــى اســت کــه اعــداد بــه آن نســبت داده و از آن ترکیــب
میشــود و خــود آن تحــت عــددى نیســت؛ چــون گفتهانــد :بنــاى عــدد از واحــد اســت و واحــد

ﺳﺎل اول

از عــدد نیســت؛ زیــرا عــدد بــر واحــد واقــع نمیشــود ،بلکــه بــر اثنیــن و دو واقــع میگــردد».

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ـل حقیقتــاً یکتاســت؛
(فیــض االســام )194 ،1376 ،حضــرت علی؟ع؟میفرمایــد« :خداونــد عـ ّ
ـز و جـ ّ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

یعنــى ذاتــش مرکــب نبــوده و قابــل قســمت بــه اجــزاء نیســت ،نــه در عالــم خیــال و نــه در خــارج
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ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

و نــه در خــرد .بــه راســتى پــروردگار مــا چنیــن اســت .در فــرق "واحــد" بــا "احــد" گفتهانــد" :احــد"
شــامل کلّ ّیــت جنــس خــود مىشــود ،بــر خــاف "واحــد" کــه ایــن کلّ ّیــت را نــدارد( ».ابنبابویــه،
 ،1377ج  .)14 ،1ابوهاشــم جعفــرى گویــد« :از امــام نهــم امــام جواد؟ع؟پرســیدم :مقصــود از «واحــد»
چیســت؟ فرمــود" :آن کــه همــهی پدیدههــاى جهــان هســتى یکزبــان بــر یگانگــى او گواهــى
مىدهنــد( »".همــان)12 ،
کل نامحــدود اســت و یکپارچگــی شــعاعها پیوســته در
نقطــه در مرکــز دایــره تصویــر یــک ّ
تناسـ ِ
ـا هماهنگــی گســترده شــوند .تقســیم کــردن دایــره بــه کمانهــای برابــر ،چیــزی جــز
ـبات کامـ ً
روشــی نمادیــن بــرای بیــان توحیــد نیســت؛ کــه همانــا عقیــده فراطبیعــی وحدانیــت الهــی اســت،
کــه مبــدأ و معــاد هــر دو از کثــرات اســت (نجیباوغلــو .)113 ،1379 ،نمونــه ممتــازی از اعتقــاد
بــه رمزگرایــی ،در مبنــای نظــری فرقــه «نقطویــه» متجلــی اســت؛ کــه اســرار ارقــام ،اعــداد و اســرار
نقطههــا را بــا شــیوه رمزگرایــی بیــان میدارنــد (ســتاری.)44 ،1376 ،

 .9رمز هندسی خط
کلیــه اعــداد از واحــدی انشــا شــدهاند کــه آن واحــد مرکــب از دو ضــد (عــدد زوج و فــرد) اســت .از
دومــى محــدود اســت و یــک (واحــد) از هــردوى اینهــا پدیــد مىآیــد؛
ایــن دوّ ،اولــى نامحــدود و ّ
زیــرا یــک هــم زوج اســت و هــم فــرد (کاپلســتون ،1375 ،ج .)44 ،1از ایــن واحــد ،نقطــه پدیــد
میگــردد؛ از نقطــه خــط ،از خطــوط ســطح و از ســطوح اجســام بســیطه ( آب ،خــاک ،هــوا و آتــش)
پدیــد میآیــد .از عناصــر بســیطه نیــز اجســام مرکــب حاصــل میشــود (رشــاد ،1365 ،ج .)202 ،1
فلســفه ســینایی ،اولیــن عنصــر ایــن جهــان را در اصــل نقطــه میدانــد .هــرگاه نقطــه در جایــگاه
خــود بجنبــد ،از جنبــش وی خــط بــه وجــود آیــد (بوعلــی ســینا .)32 ،1383 ،بدینترتیــب ،هندســه
ـط نباشــد ،وجــود نقطــه منفــرد اســت (ابنســینا،
نقطــه وجــود صــورت عقلــى خــط اســت .اگــر خـ ّ
.)249 ،1360
ـود بــه همــه ســوها و نهایــت او ســطح اســت و ایــن نــام را از
«جســم ناچــاره بینهایــت نبـ َ
بــام خانــه گرفتهانــد و نیــز او را بســیط گوینــد .اگــر بســیط را نهایــت باشــد ،آن نهایـ ِ
ـت او ناچــاره
خطــی باشــد و آن خــط طولــی باشــد بیعــرض و بــه ُبعــد ،یکــی کمتــر باشــد از بعدهــای ســطح.
اگــر خــط را پهنــا بــودی ،ســطح بــودی و مــا او را نهایــت ســطح نهادیــم نــه ســطح .و نیــز آن خــط
آســان شــود بــه نگریســتن از بــرون شیشــه کانــدرو آب و روغــن کــرده باشــند و نیــز آن خــط کــه
ـود( ».ابوریحــان بیرونــی.)6 ،1316 ،
میــان آفتــاب و ســایه بـ َ
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در ذهنیــت جادویــی ،دایــره وســیله جدایــی و عامــل حفاظــت و نگاهــداری اســت .گــردی مــورث
یگانگــی ،وحــدت و ایمنــی اســت (دوبوکــور .)93 ،1391 ،دایــره جــادو ،فضایــی قدســی و ُمحــرم
(تابــو) را دربرمیگیــرد (همــان .)94 ،دایــره نزدیکتریــن صــورت هندســی بــه تصــور امــر مطلــق
اســت (همــان.)104 ،
افالطــون معتقــد اســت« :در بنــاى جهــان هریــک از ایــن چهــار عنصــر بهتمامــه بــه کار رفتــه و
ی آن تمــام آتــش و آب و هــوا و خــاک را بــه هــم پیوســته و نگذاشــته اســت کــه مقــدارى
ســازنده 
اوال ذات جهــان از
از آنهــا در بیــرون از جهــان باقــى بمانــد و مــرادش از آن کار ایــن بــود کــهً ،
ی واحــد کامــل باشــد و در ثانــى ،ذات جهــان
اجــزای کامــل تشــکیل یابــد و در نتیجــه ،ذاتــى زنـده 
بــه راســتى یگانــه ذات باشــد و چیــز دیگــرى باقــى نمانــد کــه ســبب پدیــد آمــدن جهــان دیگــرى
شــود .عــاوه بــر ایــن ،او مىخواســت کــه جهــان در معــرض پیــرى و بیمــارى نباشــد و اندیشــید

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

 .10رمز هندسی دایره

کــه اگــر گرمــا یــا ســرما یــا علــل مؤثــر دیگــرى از بیــرون بــر جســمى احاطــه داشــته باشــند کــه
بــر اثــر بــه هــم پیوســتن اجــزا بــه وجــود آمــده اســت و بىهنــگام بــا آن برخــورد کننــد ،ســبب
فســاد و تجزیــۀ آن مىشــوند و زمینــه را بــراى بیمــارى و پیــرى او آمــاده مىکننــد و او را بــه ســوى
تباهــى ســوق مىدهنــد .بدینمالحظــه ،ایــن جهــان را بــه صــورت ذات کامــل یگانــهاى ســاخت،
کــه هــر یــک از اجزایــش نیــز بــه نوبــت خــود کامــل اســت و ازای ـنرو ،بیمــارى و پیــرى را در آن
راه نیســت .ســپس صانــع جهــان شــکلى هــم بــه او داد کــه درخــور اوســت و بــا ذات او خویشــى
دارد .بــراى ذات زنــدهاى کــه بایــد بــر همـهی ذوات زنــده محیــط باشــد ،شــکلى برازنــده اســت کــه
محیــط بــر همــه اشــکال دیگــر اســت .ازایــنرو ،جهــان را گــرد کــرد و بــه صــورت گلولــه درآورد؛
چنانکــه فاصلــهی مرکــز آن بــا هــر نقطــه از محیطــش یکســان شــد .ایــن شــکل کاملتریــن
اشــکال اســت و پیوســته بــا خــود برابــر و همســان مىمانــد و از ایــن لحــاظ بــر هم ـهی اشــکال
ی ایــن جهــان برابــرى را هــزاران بــار زیباتــر از نابرابــرى یافــت ،ســپس
دیگــر برتــرى دارد .و ســازنده 
ســطح بیرونــى آن را همــوار و صــاف و صیقلــى کــرد  ...و فاصلـهی مرکــز آن بــا ســطح بیرونــى از هــر
ســو یکســان گردیــد .و چــون از بــه هــم پیوســتن اجســام و بدنهایــى کــه هریــک بــه نوبــۀ خــود
در نهایــت کمــال بــود تشــکیل یافــت ،ازایـنرو ،بــه صــورت یــک واحــد کامــل درآمــد( ».افالطــون،
 ،1367جلــد1842 :3ـ )1843افالطــون در جــای دیگــر گویــد« :دایــره چیــزى اســت کــه بــا کلم ـهاى
مخصــوص بیــان مىشــود؛ یعنــى نامــى دارد کــه مىتوانیــم بــه زبــان بیاوریــم و تلفــظ کنیــم .ایــن
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

عامــل اول اســت .عامــل دوم در مــورد دایــره ،تعریفــى اســت کــه در نتیجــۀ بــه هــم مربــوط ســاختن
اســامى و صفــات بــه وجــود مىآیــد؛ بدینگونــه" :چیــزى کــه فاصل ـهی میــان محیــط و مرکــز آن
همــواره و از هــر ســو برابــر اســت" .ایــن جملــه تعریــف آن چیــزى اســت کــه بــه نــام "گــرد" یــا
ی ظاهــرى کــه بــا حــواس درک مىشــود ،همیشــه
"دایــره" یــا "حلقــه" خوانــده مىشــود  ...دای ـره 
و در همهجــا در زم ـرهی خطــوط مســتقیم درمىآیــد و حــال آنکــه دای ـر هی ایــدهآل بــه عقی ـدهی
مــن ،کوچکتریــن شــباهتى بــا غیــر خــود نــدارد( ».همــان1990 ،ـ)1991
در مرکــز دایــره ،همــه چیــز بــا همزیســتی بــه وحــدت میرســد و آنــگاه بــاز و گســترده میشــود.
دوایــر هممرکــز رمــز تطــور و تکامــل تدریجــی ،مراتــب مختلــف نظــام ارزشــی اجتماعــی یــا
اخالقــی ،مــدارج وجــود و مراحــل پیاپــی زندگانــی هســتند (دوبوکــور)79 ،1391 ،؛ بــه عبــارت دیگــر،
بازگشــت جاودانــه بــه یــک نقطــه اســت (همــان .)89 ،از جملــه داللتهــای رمــزی دایــره میتــوان
بــه مرکزیــت کیهــان و عقــل عالــم ،مبــدأ و اصــل آفرینــش ،فضــای قدســی و امــن ،رمــز آســمان و
قداســت ،رمــز وحــدت و هماهنگــی در سراســر عالــم و رمــز وحــدت در کثــرت و کثــرت در وحــدت
اشــاره نمــود .در بیــان اهمیــت نمــاد دایــره ،یکــی از اجــرام ســماوی ،یکــی از پرنــدگان و یکــی از
عناصــر گیاهــی شــاخص بــه عنــوان ســمبل شــاخص از نمــاد دایــره بررســی میشــود.

 .11رمز هندسی کره
کــره از همــه اشــکال هندســی کلیتــر اســت و بــه نحــوی اقســام اشــکال دیگــر را در بــر دارد.
ایــن اشــکال بــر اثــر افتراقــی کــه بــر حســب جهــات خاصــی صــورت گیــرد ،از آن بیــرون میآیــد.
ی همــه امکاناتــی
در همــه ســنتها ،شــکل کرویشــکل «بیضــه عالــم» یعنــی نمایشدهنــد ه 
ـی یــک دور ظهــور در حالــت اولیــه و «جنینــی» آنهــا پدیــدار میشــود .شــکل کــروی
اســت کــه طـ ّ
کامــل یــا شــکل متناظــر آن در هندســه مســطحه (دایــره) هرگــز در عالــم جســمانی و مــادی تحقــق
نمییابــد .ایــن شــکل هندســی ،نمــادی از نــور اول یــا نــور ازلــی اســت (گنــون)164-163 ،1392 ،؛ .

 .12رمز هندسی مربع
بنــا بــه هندســه اقلیدســی و بــا اســتفاده از خطــوط« ،چهــار» بــه عنــوان یــک فــرم اســتاتیک بــه
مربــع تبدیــل میشــود .مربــع بــه عنــوان «چهــار» و مکعــب بــه عنــوان «شــش» ،ســاکنترین و
منفعلتریــن شــکلها هســتند و ظاهر یتریــن و ثابتتریــن جنبــه آفرینــش را ارائــه میدهنــد
(اردالن .)59 ،1392 ،ابوریحــان گویــد« :هــر چهــار پهلــوی او بــا یکدیگــر راســت و برابــر اســت و زاویــه
هــر چهــار قائمــه باشــد و هــر دو قطــر کــه از زاویـهای بــه زاویـهای برآیــد ،همچند بــر یکدیگر باشــند».
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تخیــل شــدهاند؛ حــال
اســتقرار ،رکــود ،ایســتایی و نمــودگار زمیــن اســت .بــاغ عــدن و دوزخ مســتدیر
ّ
آنکــه بیــت المقــدس آســمانی عمومــاً چهارگــوش تصویــر میشــود (دوبوکــور.)104 ،1391 ،
کم ّیــت را نشــان میدهــد؛ در
مربــع ،بارزتریــن فــرم آفرینــش ،بــه مثابــه زمیــن ،وضعیــت قطبــی ّ
حالــی کــه دایــره بــه مثابــه آســمان ،کیفیــت را نشــان مــی دهــد .مربــع «زمیــن» بســتری اســت کــه
خــرد متعالــی بــر اســاس آن در جهــت یکپارچگــی دوبــاره آنچــه زمینــی اســت ،بــا دایــره «آســمان»
اقــدام میکنــد (اردالن .)59 ،1392 ،آســمان گــرد اســت و زمیــن چهارگــوش .مناســبات دوطرفــه
(دیالکتیکــی) میــان عالــم فوقانــی و متعــال کــه بشــر مشــتاق آن اســت و زمیــن کــه وی در آن ســکنا
دارد ،چنیــن بیــان میشــود (دوبوکــور .)104 ،1391 ،از جملــه داللتهــای رمــزی مربــع میتــوان بــه
عناصــر اربعــه ،رمــز عــرش الهــی ،رمــز مراتــب چهارگانــه هســتی اعــداد ،چهــار ربــع جهــان ،چهــار
بــاد ،چهــار فصــل ،چهــار دروازه آســمان (دو نقطــهی اعتــدال شــب و روز و دو نقطــهی انقالبــات
فصلــی ســاالنه) و چهــار بخــش مجــرای روز اشــاره نمــود.

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

(ابوریحــان بیرونــی .)11 ،1316 ،مربــع نمــادی اســتوار بــر چهــار پهلــو و متضمــن تصــور اســتحکام،

 .13رمز هندسی مکعب
ـد اعــای
مکعــب برعکــس تمــام اشــکال هندســی مســجلتر اســت؛ شــکلی اســت کــه بــا حـ ّ
تعیــن» مطابقــت دارد و ازایـنرو ،شــکلی اســت کــه بــه اتفــاق عناصــر جســمانی ،در مقیاس
«تنــوع و ّ
بــزرگ بــه زمیــن نســبت داده شــده اســت .مکعــب همچنیــن ارائــهای نمادیــن از خصوصیــات
متجلــی انســان در مقیــاس کوچــک اســت .مکعــب عالیتریــن شــکل یــا صــورت «جســم جامــد»
اســت و از حیــث اینکــه ثبــات یــا اســتقرار مســتلزم هــر حرکتــی اســت ،مکعــب نمــودار ثبــات یــا
اســتقرار بــه شــمار م ـیرود (گنــون.)164-163 ،1392 ،

 .14رمز هندسی مثلث
مثلــث نخســتین فرمــی اســت کــه فضــا را بــا تولیــد نقــاط یــا خطــوط از یــک محــدود میکنــد.
ـث عمــل خــرد بــر جــان را نشــان میدهــد .از آنجــا کــه «خــرد» ـ بــه عنــوان امــر فعــال ـ مؤلفـهی
مثلـ ْ
مذکــر و «جــان» ـ بــه عنــوان منفعــل ـ مؤلفــهی مونــث و نشــاندهنده دوگانگــی تجلــی از یگانــه
هســتند ،اتحــاد و محصولشــان (مــاده) هماهنگــی جهــان را تشــکیل میدهــد .از آنجــا کــه خــرد

ﺳﺎل اول

میتوانــد بــا حرکتــش ،در تمــام جهــان نفــوذ کنــد ،فــرم نمادیــن مثلــث بــه عامــل پیونــد میان آســمان

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

و زمیــن تبدیــل میشــود .مثلــث وقتــی بــه پاییــن اشــاره میکنــد ،نمــاد فرمــی اســت کــه نســبت بــه

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

زمیــن فعــال و نســبت آســمان منفعــل اســت (اردالن )57 ،1392 ،و آنــگاه کــه بــه بــاال اشــاره میکنــد،
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نمــاد فرمــی اســت کــه نســبت بــه آســمان فعــال و نســبت بــه زمیــن منفعــل اســت .ایــن دو مثلــث به
همــراه هــم ،مهــر ســلیمان را تشــکیل میدهــد و نشــان از گرایــش تمــام فرمهــا و عملهــای چهــار
عنصــر دارد (همــان .)59 ،مثلــث اصــل کلیــه اشــکال مســتقیم الخطــوط اســت؛ چنانکــه «یــک» اصــل
تمــام عددهــا« ،نقطــه» اصــل خطــوط« ،خــط» اصــل ســطوح و «ســطح» اصــل اجســام اســت (اخــوان
الصفــا ،1957 ،ج « .)91 ،1هــر مثلــث را ســه گوشــه اســت و برابــر هــر گوشــه خطــی راســت اســت و او
را ضلــع خواننــد و او را نیــز ســه پهلوســت و از جهــت ایــن پهلوهــا بــر مثلــث ســه نــام افتــد :متســاوی
االضــاع ،متســاوی الســاقین و مختلــف االضــاع( ».ابوریحــان بیرونــی.)10-9 ،1316 ،
در تشــبیه افالطــون ،فــرم مثلــث نمــادی از «هســتى»« ،مــکان» و «شــدن» اســت .ایــن ســه نــوع
پیــش از آنکــه جهــان پــاى بــه مرحلهیوجــود گــذارد ،وجــود داشــتند (افالطــون ،1367 ،ج .)1867 ،3
بدینترتیــب ،افالطــون اشــیا را تنهــا تــا آنجــا کــه بــه مثلّ ــث برمىگردنــد در نظــر مىگیــرد و
الزاویـهی مختلــف االضــاع
مربــع) و قائــم ّ
بدینمنظــور قائــم ّ
الســاقین (نصــف ّ
الزاویـهی متســاوى ّ
ـاع
مربــع و ســطوح متســاوى االضـ ِ
یــا نصــف متســاوى االضــاع را انتخــاب مىکنــد ،کــه از آنهــا ّ
اجســام ســاخته مىشــود (کاپلســتون ،1375 ،ج  .)286 ،1از دو نــوع مثلثــى کــه پیشــتر یــاد کردیــم،
الزاویــهی متساوىالســاقین بــر یــک قســم اســت ،ولــى مثلــث قائمالزاویــهاى کــه
مثلــث قائم ّ
طــول اضالعــش مختلــف اســت اقســام بیشــمار دارد .عناصــر اربعــه (آتــش ،آب ،هــوا و خــاک)
جســم هســتند و از آن دو مثلــث ســاخته شــدهاند .عناصــر اصلىتــر و اولىتــر را فقــط خــدا و
آنــان کــه خــدا دوستشــان دارد ،مىشناســند (افالطــون ،1367 ،ج .)1870 ،3
کیفیــت تشــکیل ایــن چهــار نــوع جســم از دو مثلــث بدیــن نحــو اســت که ســه تــا از آن اجســام
الزاویــهی مختلفاالضــاع) ســاخته شــده اســت ،ولــى جســم
از یــک قســم مثلــث (مثلــث قائــم ّ
الزاوی ـهی متساوىالســاقین پدیــد آمــده
چهــارم یگانهجســمى اســت کــه فقــط از مثلثهــاى قائــم ّ
ی اجــزاء
اســت .ازایــنرو ،همــهی اجســام چهارگانــه نمىتواننــد از راه انحــال و ترکیــب دوبــاره 
تشکیلدهندهشــان ،بــه یکدیگــر تبدیــل شــوند ،بلکــه ایــن کیفیــت فقــط خــاص ســه جســمى
اســت کــه عناصــر اصلىشــان از یــک قســم واحــد اســت .بــه همیــن جهــت ،وقتــى یکــى منحــل
و بــه عناصــر اصلــى خــود تجزیــه شــود ،همــان عناصــر اصلــى مىتواننــد صــورت جســم دیگــر
را بــه خــود بپذیرنــد (همــان .)1871 ،اگــر چهــار مثلــث متســاوى االضــاع را بــا هــم یکــی کنیــم،
کیفیــت هــر یــک از ایــن انــواع چهارگانــه کــه ناشــى از نحــوه ترکیــب آنهاســت ،بــا هــر گـ ِ
ـروه
سـهزاویهاى ،یــک کنــج پدیــد مـىآورد و اگــر بــه همیــن نحــو چهــار کنــج تشــکیل شــود ،نخســتین
نــوع یــک صــورت جســمانى (هــرم منظــم) پدیــدار مىگــردد ،کــه داراى خصوصیــت تقســیم یــک
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هشــت کنــج پدیــد میآیــد ،کــه هــر یــک از ســه ّزاویــهی قائمــه ســاخته شــده اســت .جســمى
کــه بــه ایــن ترتیــب بــه وجــود میآیــد داراى شــکل مکعــب و داراى شــش قاعــده مربــع اســت.
نــوع پنجمــى از ترکیــب و بهــم پیوســتن نیــز وجــود دارد کــه داراى خاصیتــى مخصــوص بــه خــود
اســت و خــدا ایــن نــوع ترکیــب را در آفرینــش جهــان بــه کار بــرده اســت (همــان منبــع.)1872 ،

 .15مفهوم اشکال هندسی در هنر و معماری اسالمی
هنــر اســامی ،یعنــی تبلــور مــادی روح وحــی اســامی و انعکاس حقایــق ملکوتــی در دنیا؛ انعکاســی
کــه مســلمان بــا کمــک آن ،ســیر و ســلوک خــود را از عالــم دنیــا آغــاز میکنــد و تــا رســیدن بــه محضــر
الهــی و حقیقتــی کــه مبــدأ و مقصــد ایــن هنــر اســت پیــش مـیرود (نجیباوغلــو .)112 ،1379 ،در واقــع
هنــر اســامی بــه نوعــی کمــال میرســد کــه گویــی از صانعــش مســتقل اســت و افتخــارات و نقایصش
در برابــر خصلــت کلــی اشــکال محــو میگــردد .هنــر اســامی بــه هــر ســرزمینی کــه وارد شــده ،بــه

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

ی کامــل بــه پارههــاى مســاوى و مشــابه اســت .چــون شــش چهارگــوش بــا هــم متحــد شــدند
کـره 

اشــکال معمــاری ،صراحــت و دقــت هندســی بخشــیده و بدینطریــق آنهــا را توســعه داده اســت
(بوکهــارت .)137 ،1390 ،نتایــج ظریــف و زیبایــی کــه هنــر اســامی در ایــن فراینــد بــه دســت آورده،
تأییدکننــده خصلــت کیفــی آن ،صراحــت و دقــت هندســی اســت (همــان.)138 ،
معمــاری در هنــر اســامی شــریفترین مقــام هنــری را دارد .معمــاران اســامی کوشــیدهاند تــا
همــه اجــزای بنــا را بــه صــورت مظاهــری از آیههــای حــق تعالــی ابــداع کننــد .آنــان در ســاختههای
خــود ،توحیــد و مراتــب تقــرب بــه خــدا را بــه نمایــش میگذارنــد و بنــا را چــون مجموعــهای
متحــد و ظرفــی مطابــق بــا تفکــر تنزیهــی دینــی جلوهگــر میســازند (مددپــور .)197 ،1377 ،در ایــن
ـدور تنهــا شــکل کاملــی دانســته شــده کــه قــادر بــه بیــان جــال
راســتا ،در معمــاری اســام ،شــکل مـ ّ
ـدور و مرقــدی مکعبشــکل دارد ،دوگانگــی آســمان و
خداونــدی اســت .غالبــاً بنایــی کــه شــکل مـ ّ
زمیــن را مجســم میکنــد؛ چنانکــه خانــه کعبــه در مکــه ،مکعــب عظیمــی از ســنگ ســیاه اســت،
کــه در مرکــز صحــن مســتدیر ســفیدی بنــا شــده اســت .کعبــه کــه عبادتــگاه مســلمانان اســت،
«کعبــه جــان» و «قبلــه عالــم» نــام گرفتــه و حاجیــان بایــد هفــت بــار آن را طــواف کننــد .ایــن
هفــت بــار طــواف خانــه خــدا ،نمــاد ادوار مختلــف وحــی الهــی و مراحلــی اســت کــه بــرای دســتیابی
بــدان بایــد پیمــود (دوبوکــور.)104 ،1391 ،

ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

«معــراج» پیامبر؟ص؟بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن معجــزات ایشــان ،در ســایه عبودیــت آن
حضــرت رخ داد .تصریــح قــرآن کریــم در وقــوع معــراج در آیــه اول ســوره اســرا و آیــات هشــتم تــا
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

هجدهــم ســورة نجــم ،نشــان از عظمــت واقعــه معــراج دارد .مشــاهدات پیامبــر؟ص؟در شــب معــراج،
هســته تفکــرات فلســفی در هنــر ،ادبیــات و معمــاری اســامی ،خصوصــاً ســاختار مســاجد را بنیــان
نهــاد .ایشــان در روایــت معــراج ،تناســبات هندســی عالــم معنــا را بازگــو و گنبــد عظیمــی را توصیــف
میکنــد کــه از صــدف ســپید ســاخته شــده و بــر چهــار پایــه ،بــر چهــار کُ نــج قــرار گرفتــه اســت .بــر
روی ایــن چهــار کنــج ،چهــار کالم اولیــن ســوره فاتحــه الکتــاب (بســم اهلل الرحمــن الرحیــم) نوشــته
شــده و چهــار جــوی آب ،شــیر ،عســل و خمــر ـ نمادهــای ســعادت ازلــی و ســرمدی بهشــتی ـ از
َ
ج َّنـ ٍ
ـار».
أن لهــم َ
ـات تَ ْ
جـ ِ
ـن تَ ْ
ـر ی ِمـ ْ
آنهــا جــاری اســتّ :
حتِ َهــا ْالنْ َهـ ُ
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ایــن مثــال نمایشدهنــده الگــوی روحانــی هــر بنــای قب ـهدار اســت .صــدف یــا مرواریــد ســپید
رمــز روح اســت ،کــه گنبــدش تمــام مخلوقــات را دربرمیگیــرد .اگــر گنبــد بنــای مقــدس روح
کلــی را نمایــش میدهــد« ،ســاقه» یــا «گریــو» هش ـتضلعی گنبــد کــه زیــر آن قــرار گرفتــه ،رمــز
هشــت فرشــتۀ حامــان عــرش اســت ،کــه خــود بــا هشــت جهــت «گلبــاد» مطابقــت دارد .بخــش
مکعبشــکل ســاختمان ،نمــودگار کیهــان اســت ،کــه چهــار رکــن آن در چهــار کنــج بنــا ،بــه عنــوان
کل بنــا نشــاندهنده
اصــول و مبــادی روحانــی و جســمانی عناصــر عالــم محســوب میشــودّ .
تعادلــی اســت کــه احدیــت خداونــد را در نظــام کیهــان انعــکاس میدهــد (بوکهــارت.)148 ،1390 ،
ایــن الگــوی معمــاری در مســاجد نیــز اجــرا شــد .شبســتان (محــل اجتمــاع مؤمنــان) ،تــاالر
وســیع چهــار گوشــی اســت کــه غالبــاً بــر آن گنبــد مــدوری زدهانــد .ســاختار چهارگــوش یــا دایــره،
مبیــن نظــام و مرتبــه اســت؛ یعنــی گــذار از زمیــن بــه آســمان ،از نقــص بــه کمــال و از متناهــی بــه
ّ
نامتناهــی (دوبوکــور.)104 ،1391 ،
بــه یقیــن ،جلــوهگاه حقیقــت هنــر اســامی ،عالــم غیــب و حــق اســت .تکــرار مضامیــن و
صورتهــا در تزیینــات معمــاری ،همــان حرکــت بــه ســوی اصــل و مبــدأ اســت .هنرمنــد در ایــن
مضامیــن از الگویــی ازلــی ـ و نــه از صــور محســوس ـ بهــره میجویــد؛ بــه نحــوی کــه گویــا صــور
خیالــی ،او بــه صــور مثالــی عالــم ملکــوت میپیونــدد .اســتفاده از نقــوش اســلیمی ،هندســی و
خطایــی و وحــدت ایــن نقــوش در یــک نقطــه ،تأکیــدی بــر مفهــوم وحــدت در کثــرت و کثــرت در
وحــدت را نمایــش میدهــد (مددپــور .)196 ،1377 ،نقــوش اســلیمی ،تشــبیهی رمــزی از احــوال،
اوقــات و واردات قلبــی صوفــی و تجدیــد و تبدیــل امثــال اســت (ســتاری.)163 ،1392 ،
 .1بقــره 25:و 266؛ آل عمــران 136 ،15:و 198؛ انعــام6:؛ مائــده 85 ،12:و 119؛ یونــس9:؛ محمــد12:؛ الفتــح 5:و 17؛
مجادلــه22:؛ توبــه 89 ،72:و 100؛ عنکبــوت58:؛ حــج 14:و 23؛ فرقــان10:؛ نحــل31:؛ نســاء 57 ،13:و 122؛ ابراهیــم23:؛
ـف12:؛ طــاق12:؛ طــه76:؛ تحریــم8:؛ بــروج11:؛ بینــة.8:
کهــف31:؛ رعــد35:؛ زمــر20:؛ حدیــد12:؛ اعــراف43:؛ تغابــن9:؛ صـ ّ
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ی انــوار الهــی اســت .تجلــی اعظــم حــق تعالــی بــه اســم «اهلل
جهــان در تفکــر اســامی جل ـوه 
اکبــر» ،اســاس حکمــت و عرفــان دیــن آســمانی را نمایــان میســازد .هــر چیــزی در عالــم ،مثالــی از
یــک حقیقــت برتــر اســت و تناظــر هندســی و توافقــی میــان عوالــم مختلــف وجــود دارد .هنــر دینــی
نیــز مبتنــی بــر تناظــر هندســی میــان حقایــق وجــودی فراطبیعــی و الهــی اســت .نمادگرایــی در هنــر
اســامی ،بــر پایــه نظــام وجــود شــکل گرفتــه و یــک حقیقــت وجــودی در تمــام مراحــل وجــود
تمثیــل پیــدا میکنــد .اســما و صفــات الهــی بنــا بــر تعابیــر عرفانــی ،در تمامــی عالــم و در تمامــی
مراتــب وجــود تجلــی دارنــد .بــا شــناخت مفاهیــم عمیــق هندســی ،میتــوان معانــی عمیــق نهفتــه
در صورتهــای هنــر را درک کــرد و ایــن مفهــوم ،کاملتریــن حکمــت هنــر اســامی اســت.

الف ،ثیداحا ،نآرق هاگدید زا( یمالسا رنه رد هسدنه یرکف ینابم((

نتیجهگیری
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درآمدی بر مؤلفه های تاریخ نگاری قرآن
یعقوب پناهی*

1

مریم صبری**

2

چکیده
قــرآن بــه عنــوان کتــاب مقــدس مســلمانان ،توصیههــای متعــددی بــرای رســتگاری انســان
و ســعادت او در دنیــا و آخــرت ارائــه داده اســت .یکــی از ایــن توصیههــا ،عبــرت گرفتــن از
تاریــخ گذشــتگان و ســیر و تأمــل در سرنوشــت آنهاســت .دراینبــاره ،قــرآن نیــز همچــون ســایر
ت امتهــای پیشــین ،سرنوشــت آنهــا را
کتابهــای تاریخــی ،بــا بیــان تحــوالت ر خداده در حیــا 
توصیــف میکنــد و بــا تذکــر دربــاره اعمالشــان ،از انســانها میخواهــد بــه طریــق راســتی و
درســتی قــدم نهنــد و از حرکــت در مســیر ظلــم و ظلمــت اجتنــاب کننــد .تأمــل در آیــات تاریخــی
ایــن کتــاب مقــدس ،حکایــت از نوعــی تاریخنــگاری خــاص دارد ،کــه در بینــش و روش از ســایر
رویکردهــا و ژانرهــای تاریخنگارانــه متفــاوت اســت .ازایــنرو ،ســوال اصلــی پژوهــش ،ناظــر بــر
چهارچوبهــا و مؤلفههــای تاریخنــگاری در قــرآن اســت .بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،تــاش
شــده روایــت تاریــخ در قــرآن نقــد و بررســی و اســلوبهای روشــی آن احصــا و بینــش حاکــم بــر
آن اســلوبها تبییــن شــود .بهنظــر میرســد قــرآن کریــم در بازنمایــی تاریــخ ،رویکــردی خــاص
در بینــش ،روش و ادبیــات دارد ،کــه مبتنــی بــر چنــد اصــل اساســی اســت .از جملــۀ مؤلفههــای
روششناســی تاریخنــگاری در قــرآن میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :بهرهگیــری از عقــل
خودبنیــاد بشــری بــرای پــی بــردن بــه حکمتهــای نهفتــه در آیــات تاریخــی ،مطالعــه تاریــخ
پیشــینیان بــا رویکــرد تمدنــی بــرای کســب معرفــت تاریخــی ،عبرتگیــری و نیــل بــه ســعادت و
ـب و مغــز رخدادهــای
در نهایــت ،عبــور از رویــه ظاهــری قصــص و جزئیــات آنهــا و توجــه بــه لـ ّ

تاریخــی بــرای فهــم

ســنتهای ثابــت الهــی .روش پژوهــش حاضــر توصیفــی ـ تبیینــی و مبتنــی

بــر تأمــل در آیــات تاریخــی قــرآن و نقــد و بررســی روششناســی آنهــا در بازنمایــی رویدادهاســت.
واژگان کلیــدی :قــرآن ،تاریــخ ،روایــت ،تاریخنــگاری ،روششناســی ،رویکــرد تمدنــی ،تعالــی
انســان ،ســنتهای الهــی ،معرفتانــدوزی
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در قــرآن کریــم توصیههــای بســیاری بــه انســانها در همــه اعصــار شــده اســت؛ کــه بــه
تاریــخ گذشــتگان بــه عنــوان یکــی از آیــات خداونــد بــه ورت کامــل توجــه نماینــد و حیــات خــود
را بــا عبــرت گرفتــن از سرنوشــت پیشــینیان یــا الگــو قــرار دادن آن تنظیــم کــرده ،تکامــل ببخشــند.
بههمینمنظــور ،قــرآن کریــم در جایجــای خــود ،بــه ابعــاد حیــات پیامبــران و اقــوام و جوامــع
همزمــان بــا آنهــا بــه شــکل ویــژه توجــه میکنــد .بــه نظــر میرســد ،ایــن توجــه چهارچوبهایــی
یگانــه و اهدافــی تعالیبخــش دارد .قــرآن در بازنمایــی گذشــته ،بــه چهــار چهــره در جوامــع انســانی
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و در طــول حیــات بشــر توجــه ویــژه دارد :طبیعــت ،انســان ،جامعــه و تاریــخ .در ایــن توجــه،
ـرآن تاریــخ را در بســتری طبیعــی ،بــا ســنتهایی ثابــت و بــا التفاتــی ویــژه نســبت بــه احــوال
قـ ْ
جامعــه ـ بــه عنــوان عنصــری همــواره پویــا ـ روایــت میکنــد .ازایــنرو ،تاریــخ در قــرآن ،گرچــه
روایــت گذشــته اســت ،امــا همــواره میتوانــد تاریخــی بـهروز و کاربــردی قلمــداد شــود؛ کــه فرآینــد
یــروت انســان را بــا رویکــردی جامعهشناســانه بازنمایــی میکنــد .در ایــن بازشناســی نیــز ،تأکیــد او
بــر پیــروزی نهایــی اصــول انســانی و اخالقــی ،در بســتر جوامــع مختلــف و در همــه اعصــار اســت.
در ایــن تفســیر ،انســان مــدام بــه ســوی غایتــی نجاتبخــش ـ کــه رســتاخیر عالــم باشــد ـ در
حرکــت اســت و در ایــن مســیر ،بایــد درصــدد کســب فضائــل و محاســن برآیــد؛ تــا در نهایــت بــه
رســتگاری و ســعادت نائــل شــود .در ایــن حرکــت ،رابطــه تاریــخ و فراتاریــخ ،بــر اســاس تقدیــر الهــی
تبییــن میشــود و مبــدأ و معــاد آفرینــش ،طبــق قاعــدهای خطــی و بــر اســاس قوانیــن خداونــد
وضــع خواهــد شــد؛ لــذا همــواره پیــروزی «خیــر» بــر «شــر»« ،رفتــار و اخــاق الــح» بــر «عملکــرد و
اخــاق ناصالــح» و «نــور و عدالــت» بر«ظلمــت و نابرابــری» امــری حتمــی اســت و بایــد مایــه عبــرت
ـیت الهــی
انســان قــرار گیــرد .روح تاریخــی حاکــم بــر قــرآن نیــز بــا حرکتــی خطــی ،تفســیر ایــن مشـ ّ
اســت ،کــه حیــات انســان در ایــن دنیــا ،مقدمــه آن در آخــرت اســت و لــذا انســان بایــد همــواره
مراقــب رفتــار خویــش باشــد (مصطفــی ،1978 ،ج  .)57-60 ،1بــا ایــن تفســیر ،بازشناســی شــیوه و
اســلوب قــرآن در بازنمایــی تاریــخ ،میتوانــد نشــان دهــد کــه روایتهــای تاریخــی قــرآن ،رفــاً
داســتانی و توصیفــی و بــرای یــادآوری سرگذشــت پیشــینیان نیســت ،بلکــه اســلوب و روشــی ویــژه
دارد ،کــه هــدف آن عبرتآمــوزی و تأثیرگــذاری بــر حــال و آینــده انسانهاســت .ایــن چشــمانداز
نشــان میدهــد کــه میتــوان بــه تاریــخ بــه عنــوان علمــی ســازنده اکنــون و آینــده نگریســت و
اتهاماتــی چــون نبــش قبــر مــردگان ،علــم بیفایــده نقلــی و  ...را از چهــره آن زدود؛ در نهایــت نیــز
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ثابــت کــرد کــه مطالعــه تاریــخ بــرای شــناخت انســان و فرآینــد یــرورت و تعالــی او و توســعه تجربــه
بشــری ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت (برنــارد.)23 ،1389 ،
در کنــار ایــن اهمیــت ،از منظــر اغلــب محققــان و مورخــان معاصــر ،مهمتریــن منبــع تاریخــی
بــرای بازشناســی حــوادث و تحــوالت در اســام قــرآن اســت و بــا مراجعــه بــه ایــن کتــاب و کمــک
ـن اصلــی و فرعــی ســیره نبــوی را بــا اطمینــان ترســیم کــرد
گرفتــن از آن ،میتــوان خطــوط روشـ ِ
(زرینکــوب20 ،1384 ،؛ گــروه روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام-117 ،1393 ،
122؛ رابینســون109 ،1393 ،؛ لســانی فشــارکی .)22 ،1392 ،بــا توجــه بــه مجمــوع ایــن دالیــل میتــوان
گفــت ،بازشناســی شــیوه روایــت تاریخــی قــرآن و چارچوبهــای حاکــم بــر آن ،میتوانــد فوایــد
گوناگونــی از جهــت روششناســی و نظــری ،بــرای مورخــان و مفســران داشــته باشــد.
بــر اســاس آنچــه گذشــت ،ســوال محــوری و اساســی پژوهــش حاضــر ناظــر بــر ایــن مســئله
اســت کــه :مؤلفههــا و شــاخصهای تاریخنــگاری قــرآن چیســت و چــه بینشــی بــر آنهــا حاکــم
اســت؟ همچنیــن ،قــرآن از چــه روش و رویکــردی بــرای طــرح و تبییــن آنهــا بهــره بــرده اســت؟ بــه
نظــر میرســد ،روایتهــای تاریخــی قــرآن ،از اصــول و چهارچوبهایــی خــاص ،تاریخــی ،علمــی
و عقلــی تبعیــت میکنــد ،کــه هــدف غایــی آنهــا هدایــت انســان بــه ســمت معرفتانــدوزی و
تعالــی بخشــیدن بــه شــخصیت فــردی و اجتماعــی خویــش و نیــز تذکــر بــه انســان دربــاره تکــرار
«قــرآن تاریــخ
ســنتهای الهــی اســت .بــرای تبییــن ایــن شــاخصها ،ابتــدا ایــن تلقــی کــه
ْ
را نوعــی روایــت داســتانی از گذشــته قلمــداد میکنــد» تبییــن میشــود و ســپس در ادامــه،
مؤلفههــای روششناســی روایــت تاریــخ در قــرآن توصیــف خواهــد شــد 1.روششناســى ایــن
پژوهــش ،ناظــر بــر بیــان و ســنجش شــیوهها ،ابزارهــا ،رهیافتهــا و روشهــای تحقیــق اســت .در
واقــع ،هــدف از ســنجش روشهــا در ایــن پژوهــش ،احصــاء مؤلفههــا و اصــول یــا شــاخصهای
حاکــم بــر تاریخنــگاری قــرآن ،بــه عنــوان روشهایــی علمــی در بیــان تاریــخ از منظــر قــرآن اســت؛
تــا از ایــن طریــق ،چهارچوبهــای تاریخنــگاری قــرآن کشــف و تبییــن شــود .بــه تعبیــری عامتــر،
در ایــن پژوهــش ،شــناخت شــيوههاى انديشــه و راههــاى توليــد علــم و دانــش از منظــر معرفــت
بشــرى مــورد نظــر اســت (پارســانیا10 ،1383 ،؛ قراملکــی.)227 ،1390،

 .1الزم بــه توضیــح اســت کــه اصــول کلــی مباحــث ایــن مقالــه ،از نظــرات دکتــر سیدهاشــم آقاجــری در کتــاب
«تأمالتــی در علــم تاریــخ و تاریخنــگاری اســامی» الهــام گرفتــه شــده اســت؛ امــا در ســاحتی گســتردهتر،
بــرای تکمیــل و توســعه مباحــث و تبییــن آنهــا بــه منابــع دیگــر رجــوع شــده و همچنیــن ســاختار مقالــه و
فصلبنــدی آن توســط نویســنده مســئول صــورت گرفتــه اســت.
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بخشــی خــاص یــا نکت ـهای ویــژه از موضــوع تأکیــد کــرده اســت .رویکــرد غالــب ایــن پژوهشهــا
مبتنــی بــر تلقیهــای کالمــی و حدیثــی از تاریخنــگاری قــرآن اســت؛ امــا بــه طــور مســتقل و
دستهبندیشــده و نیــز بــا رویکــرد تاریخــی ،چنــدان بــه ایــن مســئله توجــه نشــده اســت.

 .2تاریخ ،روایتی از گذشته
پژوهشــگران در حوزههــای مختلــف علــوم انســانی ،هــر یــک از منظــر خــاص خــود ،تاریــخ و
آثــار تاریخــی را تعریــف و تحلیــل کردهانــد .یکــی از ایــن منظرهــا ،تلقــی تاریــخ بــه مثابــه «روایــت»

دنآرق یراگن خیرات یاه هفلؤم رب یدمآرد

دربــاره ایــن موضــوع ،تاکنــون کتابهــا و مقــاالت محــدودی نوشــته شــده ،کــه هــر کــدام بــر

اســت .برخــی پژوهشــگران معتقدنــد ،تاریــخ چیــزی جــز روایــت نیســت (احمــدی 140 ،1387 ،بــه
بعــد) و مــا «بــرای بازســازی گذشــته ،تنهــا چیــزی کــه در اختیــار داریــم ،روایــت اســت؛ حــال ،چــه
بــه شــکل متــن باقــی مانــده باشــد و چــه بــه ورت شــی» (اســماعیلی و دیگــران .)1231 ،1392 ،بــا
ایــن تعریــف ،اگــر تاریــخ را بــه منزلــه «روایــت» تلقــی کنیــم و بــا همیــن نظــرگاه ،رجوعــی ســاده بــه
قــرآن کریــم داشــته باشــیم ،خواهیــم دیــد کــه نزدیــک بــه چهــار هــزار آیــه از ایــن کتــاب مقــدس،
رســول اكــرم و پــس از ایشــان تمــام انســانها در همــه اعصــار را بــه توجــه در علــم تاریــخ و روایــت
پیشــینیان فراخوانــده اســت .حتــی برخــی از اهــل نظــر ،در تقســیر ســوره عصــر بــر ایــن اعتقادنــد
کــه خداونــد در ایــن ســوره ،بــه تاریــخ ســوگند خــورده و در جایجــای قــرآن نیــز در خطابــی عــام،
همــه انســانها را بــه تأمــل در روایــت احــوال گذشــتگان دعــوت کــرده اســت (آقاجــری و دیگــران،
 .)121 ،1381بــه همیــن دلیــل ،بــا مــروری ســاده و کلــی بــر قــرآن کریــم بــه عنــوان کتــاب مقــدس
مســلمانان ،هــر محقــق و خواننــدهای ،بــه عنایــت و اهتمــام ویــژه و جــدی اســام بــه تاریــخ و
روایــت اقــوام و حــوادث گذشــته پــی خواهــد بــرد .اگــر ایــن تلقــی را بپذیریــم ،طبــق آیــات قــرآن،
یکــی از اساس ـیترین مبانــی رســالت هدایتبخــش پیامبــر ،بــر پایــه تاریــخ و توجــه بــه روایــت
گذشــتگان بنــا نهــاده شــده اســت .لــذا میتــوان طبــق ایــن برداشــت ،بــه تعبیــری قــرآن را کتابــی
تاریخــی نیــز محســوب کــرد ،کــه بخــش عظیمــی از محتــوای آن روایــت داســتان اقــوام گذشــته بــه
ســبکی خــاص و روشــی بینظیــر اســت؛ تــا انســانها از آن بــه عنــوان عبــرت پنــد گرفتــه ،مســیر
حــق و باطــل را بشناســند (آقاجــری و دیگــران.)149 ،1391 ،

ﺳﺎل اول

 .3اصول کلی حاکم بر تاریخنگاری (روایت تاریخ) در قرآن کریم

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

حــال کــه اهمیــت توجــه بــه تاریــخ و تدبــر در سرنوشــت گذشــتگان از منظــر قــرآن تــا حــدودی
روشــن شــد ،الزم اســت بــا اصــول کلــی حاکــم بــر تاریخنــگاری و روایتپــردازی قــرآن آشــنا
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شــویم؛ تــا هــم مبانــی و چارچوبهــای روشــی و بینشــی تاریخنــگاری قــرآن تــا حــدودی تبییــن
شــود و هــم تــا حــد امــکان در تاریخنویســی از ایــن اصــول بهرهبــرداری گــردد و روایتهــای
تاریخــی عمــق و اثربخشــی بیشــتری بیابــد.
ایــن مقالــه در حــد بضاعــت خــود ،تعــدادی از ایــن اصــول را متأثــر از نظــرات اســتادان برجســته
تاریــخ اســتقراء کــرده اســت .بدیهــی اســت کــه میتــوان بــا بحــث و فحــص عمیقتــر ،اصــول
بیشــتری را نیــز اســتخراج ،دســتهبندی و تبییــن نمــود.

3ـ .1تاریخ ،ابزاری برای تحصیل سعادت
قــرآن کریــم نــزد همــه مســلمانان کتــاب هدایــت اســت و جوهــره هدایــت نیــز رســتگاری و
فــاح عنــوان شــده اســت .در نخســتین آیــات اولیــن ســوره بلنــد ایــن کتــاب مقــدس (ســوره بقــره)،
هدایــت و فــاح بــه عنــوان هــدف اساســی پیامبــر؟ص؟و قــرآن کریــم ذکــر شــده اســت .هدایــت و
فــاح کــه در نهایــت بــا نیــل بــه حقیقــت و اکتشــاف ذات هســتی بــه کمــال میرســد ،از طریــق
آیــات صــورت میگیــرد .از یــک منظــر ،در آیــات قــرآن کریــم ســه حــوزه وجــود دارد :انســان،
طبیعــت و تاریــخ .از ایــن زاویــه میتــوان گفــت کــه «تاریــخ» و روایــت آن در قــرآن ،در حکــم
«آیــه» اســت؛ همانطــور کــه انســان و طبیعــت آیــه اســت (آقاجــری و دیگــران120 ،1381 ،؛ گــروه
روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام 116 ،1393 ،بــه بعــد) .طبــق ایــن تفســیر،
میتــوان عنــوان داشــت کــه توجــه بــه تاریــخ ،بــرای قــرآن اهمیــت بســیار دارد و ایــن کتــاب،
تاریــخ را یکــی از اصــول اساســی بــرای راهنمایــی و ســعادت بشــر شــمرده اســت.

3ـ .2حکمتآموزی و کسب معرفت ،هدف قرآن از توجه به روایت گذشتگان
رویکــرد قــرآن بــه تاریــخ و روایــت ،یــک رویکــرد صرفــاً وقایعنگارانــه نیســت؛ بلکــه قــرآن در
پــس ظواهــر رویدادهــای تاریخــی و روایــت آنهــا ،مــا را متوجــه نوعــی حکمــت میکنــد .بــا
ایــن نگــرش ،میتــوان گفــت کــه بخــش عظیمــی از قــرآن معطــوف بــه تاریــخ اســت و تاریــخ
یکــی از منابــع معرفــت بــه شــمار مــیرود .خداونــد مســتقیماً مخاطبــان خــود را در قــرآن کریــم
دعــوت بــه مطالعــه تاریــخ و سرنوشــت گذشــتگان و کســب معرفــت تاریخــی از آنهــا میکنــد و
البتــه رهیافــت ایــن کتــاب آســمانی بــه روایــت ،نــه رهیافتــی صرفــاً نقلــی ،بلکــه رهیافتــی حکمــی
ـ تأویلــی و هرمنوتیکــی اســت .توضیــح آنکــه ،مقایســه متــن قــرآن بــا دیگــر کتــب آســمانی
بــه مــا نشــان میدهــد کــه در تمــام روایتهــا و رخدادهــای تاریخــی ذکرشــده در قــرآن ،بــا
وقایعنــگاری و روایــت صــرف ـ یعنــی تنهــا ذکــر تاریــخ بــه خاطــر روایــت آن ـ روبــرو نیســتیم.
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کتابهــا بــه تاریــخ ،بیشــتر معطــوف بــه یــک تلقــی روایــی اســت.برای مثــال ،در تمــام روایــات
تــورات ،جزئیــات حــوادث و وقایــع در ســطوح و مراتــب گوناگــون جزئــی و کلــی بیــان میشــود؛
حــال آنکــه قــرآن کریــم کوشــیده اســت در ضمــن امــر انضمامــی ،امــر انتزاعــی را بیــان کنــد و از
طریــق امــر جزئــی ،امــر کلــی را مکشــوف ســازد .بــه عنــوان نمونــه ،در ذکــر داســتان اصحــاب کهــف
در قــرآن ،بههیچوجــه صرفــاً بــا روایــت و گــزارش یــک رخــداد تاریخــی روبــرو نیســتیم؛ لــذا قــرآن
بــر ســر تعــداد اصحــاب کهــف توقــف نمیکنــد و بــا اینکــه عــدهای تعــداد آنهــا را پنــج نفــر و

دنآرق یراگن خیرات یاه هفلؤم رب یدمآرد

ایــن حالــت درســت بــر خــاف نــگاه دیگــر کتــب آســمانی ـ از جملــه تــورات ـ اســت .نــگاه ایــن

عــدهای هفــت نفــر دانســتهاند ،قــرآن ایــن بخــش از داســتان را مبهــم گذاشــته اســت (کهــف9:ـ.)26
ایــن بــدان ســبب اســت کــه هــدف قــرآن گــزارش یــک واقعــه نیســت و در پــس روایــت بخشــی
از آن ،بــه دنبــال اکتشــاف نوعــی حکمــت اســت .بــه بیــان دیگــر ،روایــت و تاریــخ در قــرآن فراتــر
از یــک علــم و دانــش اســت و بــه ســمت نوعــی حکمــت و معرفــت شــهودی و اســتعالیی ،بــرای
فراتــر رفتــن از جزئیــات و رخدادهــا و نقــب زدن بــه گوهــر تاریــخ تعالــی پیــدا کــرده اســت .بــه
همیــن دلیــل ،برخــی پژوهشــگران معتقدنــد ،علــت اصلــی توجــه گســترده مســلمانان در قــرون
نخســتین اســامی بــه علــم تاریــخ ،همیــن معرفــت شــهودی حاکــم بــر قــرآن بــوده اســت (آقاجــری
و دیگــران121 ،1381،؛ گــروه روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام121-117 ،1393 ،؛
گیــب و دیگــران21 ،1394 ،؛ هامفریــز.)318 ،1396 ،

3ـ .3جدا نبودن تاریخ از فلسفه تاریخ و حکمت تاریخی
روایــت تاریخــی در قــرآن همــراه بــا حکمتآمــوزی و توجــه بــه فلســفه تاریــخ اســت .قــرآن در
فلســفه تاریــخ خــود معتقــد اســت ،یــک سلســله ســنن الهــی بــر تاریــخ حکومــت میکنــد ،کــه در
حکــم قوانیــن الهــی اســت .طبــق آیــات متعــدد قــرآن ،تاریــخ هدفمنــد اســت و انســان در ســاختن
یــا نابــودی خــودش و جامعــه یــا قومــی کــه در آن زندگــی میکنــد ،آزاد اســت .امــا در کنــار اینهــا،
خداونــد پیامبرانــی را بــه عنــوان بزرگتریــن معمــاران ســازنده انســانها و حیــات اجتماعیشــان
مبعــوث کــرده اســت ،تــا آدمیــان را بــه ســعادت رهنمــون کننــد؛ هرچنــد در نهایــت انتخــاب بــا خــود
انســان اســت؛ کــه راه ســعادت را در پیــش گیــرد یــا در مســیر شــقاوت و ضاللــت گام بــردارد.
در نگاهــی کلــی و مقدماتــی ،در فلســفه نظــری تاریــخ کــه اصطالحــی مــدرن اســت ،مــا بــه
دنبــال یافتــن پاسـخهایی درخــور بــه ایــن ســواالت اساســی هســتیم کــه :در ورای حــوادث تاریخــی
چــه چیــزی نهفتــه اســت و آیــا حــوادث تاریخــی اتفاقــی اســت یــا حســاب و کتابــی بــر آن حاکــم
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اســت؟ (مفتخــری19 ،1390 ،؛ اســتنفورد23 ،1384 ،؛ ادواردز )26 ،1375 ،در مقــام پاســخگویی بــه
ایــن ســواالت ،تاریخنــگاری قــرآن ،مهمتریــن انگیــزه حرکــت تاریــخ و جامعــه را ســنتهای الهــی
دانســته و هرگونــه تغییــر و تحولــی را در جوامــع بشــری ،در بســتر ســنتهای الهــی تحلیــل کــرده
اســت (رابینســون .)164 ،1392 ،در ایــن فلســفه تاریــخ ،هیچگونــه تحولــی فراســوی ایــن ســنتها
رخ نمیدهــد .ایــن ســنتها تغییرناپذیــر بــوده ،بــر سراســر تاریــخ گذشــته ،حــال و آینــده بشــر
حاکــم اســت (جعفــری23-22 ،1392 ،؛ مانــز .)153 ،1394 ،ایــن ســنتها ،قوانینــی اســت کــه از
ترکیــب اندیشــهها ،عواطــف ،عملکــرد و غرایــز انســانها و نحــوه ارتبــاط ایشــان بــا جهــان و
هســتی پدیــد میآیــد و همــه عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی و جغرافیایــی موجــود در روابــط انســانی
را در بــر میگیــرد .قــرآن بــا ترســیم صحنههــای مهیــج زندگــی پیشــینیان ،از ســنتهای الهــی
یــاد میکنــد؛ تــا آدمیــان پنــد گیرنــد و بــا توجــه بــه ایــن ســنن ،جامعــه خــود را اصــاح کــرده،
سرنوشــت خوبــی بــرای خــود رقــم بزننــد .بــا ایــن توضیــح ،آیاتــی را کــه دراینبــاره نــازل شــده،
بــار دیگــر و بــا تأمــل بیشــتر از نظــر میگذرانیــم« :ســنه اهلل فــی الذیــن خلــوا مــن قبــل و لــن تجــد
لســنه اهلل تبدیــا» (احــزاب)62:؛ «فهــل ینظــرون اال ســنه االولیــن فلــن تجــد لســنه اهلل تبدیــا و لــن
تجــد لســنه اهلل تحویــا» (فاطــر)43:؛ «ســنه اهلل التــی قــد خلــت مــن قبــل و لــن تجــد لســنه اهلل
تبدیــا» (فتــح.)23:
در ایــن آیــات و آیــات مشــابه آن ـ کــه تعدادشــان کــم نیســت ـ خداونــد بــه تخلفناپذیــری
و حتمــی بــودن ایــن ســنتها اشــاره دارد؛ امــا در اینجــا مجــال شــرح آنهــا نیســت .طبــق آیــات
قــرآن ،ایــن ســنتها و قوانیــن ،حرکــت تاریــخ را بــر طبــق مســیری خــاص ترســیم میکنــد و خــروج
از دایــره آنهــا قطعــاً نتیجــه مطلوبــی بــه همــراه نخواهــد آورد؛ زیــرا ایــن ســنتهای ثابــت در عمــق
ترکیــب و ذات جهــان و در دل روابــط میــان انســانها و هســتی وجــود دار( .خضــر.)271 ،1389 ،

3ـ .4روایت تاریخی قرآن به مثابه تاریخ امروز
قــرآن تاریــخ یــا روایــت گذشــتگان را علــم ســاختن اکنــون و ایجــاد دگرگونــی در حــال ،در پرتــو
نــگاه بــه دیــروز و گذشــته میدانــد .ایجــاد ایــن دگرگونــی ،بــا کســب معرفــت از تاریــخ و کشــف
ســنتهای حاکــم بــر آن امکانپذیــر اســت .در قــرآن کریــم ـ آنگاه کــه سرگذشــت پیشــینیان و
احــواالت گذشــتگان نقــل یــا زندگــی پیامبــران و برخــورد مخالفــان بــا آنهــا توصیــف میشــود،
یــا از ظهــور و افــول قدرتهــا ،تمدنهــا و حکومتهــا ســخن بــه میــان میآیــد ـ عمدهتریــن
هــدف خداونــد در نقــل آیــات ،تحلیــل و تعلیــل رویدادهــا و بیــان ســنتهای حاکــم بــر رونــد کلــی
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اســت ،آنچــه اصالــت دارد ،تحلیــل و تعلیــل رویدادهاســت؛ آن هــم نــه تحلیــل و تعلیــل گذشــته،
بلکــه ســخن از گذشــته و بررســی گذشــته بــرای نشــان دادن رفتــار درســت بــه مخاطبانــی کــه در کنار
پیامبرنــد یــا بــه عنــوان مســلمان یــا غیرمســلمان قــرآن را میخواننــد ،تــا تغییــری در شــخصیت
آنــان ایجــاد شــود.
بــا ایــن وصــف ،شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه میشــود بنیــاد تاریخنــگاری علمــی را از قــرآن
آموخــت .تکیــهگاه قــرآن بــر ایــن نکتــه اســتوار اســت کــه نقــل ،اســباب و دســتمایه مــورخ

دنآرق یراگن خیرات یاه هفلؤم رب یدمآرد

تاریــخ اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هرچنــد توصیــف کلــی حــوادث و وقایــع گذشــته مــورد نظــر قــرآن

بــرای بررســی ریش ـههای حادثــه ،بــه قصــد ایجــاد تغییــر در انســان اســت؛ از ای ـنرو ،در برخــی از
آیــات قــرآن ،خطــاب مســتقیم بــا انســان اســت؛ بدانمعنــا کــه قــرآن همــه مخاطبــان را در همــه
زمانهــا ،از موضــع حکمــت ،تدبــر ،تأمــل و عبــرت مخاطــب قــرار میدهــد .از ایــن منظــر ،تاریــخ
و روایتگــری از دیــدگاه قــرآن ،دانشــی اســت کــه بــا تکیــه بــر آن ،میتــوان بخشــی از وظایــف
رســالت و بعثــت را انجــام داد .اگــر معنــای لغــوی «بعثــت» را کــه همــان «برانگیختــن چیــزی و
جهــت دادن بــه آن» اســت ،در نظــر آوریــم ،تاریــخ جدیتریــن ابــزار دگرگونــی مســلمانان و همــه
انســانهایی اســت کــه مخاطــب پیامبــر در همــه عصرهــا و ِمصرهــا هســتند (آقاجــری و دیگــران،
 .)123 ،1382بــرای مثــال ،خداونــد در ســوره اعــراف بــا «بنـیآدم» ســخن میگویــد و چنیــن خطــاب
میکنــد« :یــا بنــی آدم امــا یاتینکــم رســل منکــم یقصــون علیکــم آیاتــی فمــن اتقــی و اصلــح فــا
خــوف عیلکــم و ال هــم یحزنــون» (اعــراف( :)35:ای فرزنــدان آدم ،پیامبرانــی از جنــس شــما بیاینــد
و آیــات مــرا بــرای شــما بیــان کننــد .پــس هــر کــه تقــوا پیشــه کــرد و بــر کار شایســته شــتافت،
هیــچ تــرس و اندهــی بــر او نخواهــد بــود ).یــک اســتنباط از آیــه ایــن اســت کــه پیامبــران متعــدد
مبعــوث میشــوند و احکامــی را میآورنــد؛ اگــر کســی ایــن احــکام را تبعیــت کنــد ،هدایــت
میشــود .معنــای دیگــر آیــه میتوانــد ایــن باشــد کــه پیامبــران میآینــد و ضمــن اینکــه احــکام
را میآورنــد ،از آنچــه در گذشــته رخ داده اســت بــا شــما ســخن میگوینــد و گذشــته را مایــه عبــرت
رفتــار کنونــی شــما قــرار میدهنــد .اگــر کســی از ایــن گذشــته عبــرت بگیــرد ،مصــداق «فــا خــوف
علیهــم و ال هــم یحزنــون» اســت .بنــا بــر ایــن تفســیر ،بخشــی از ایــن قصــه ،تاریــخ اســت و نتیجــه
ﺳﺎل اول

پیــروی از دســتاوردهای تاریخــی ،ایمنــی از هــر تــرس و اندوهــی خواهــد بــود.
بخشــی از آیــات قرآنــی داســتان گذشــته اســت و آنچــه از محتــوای آموزههــای پیامبر؟ص؟بــه
عنــوان یکــی از فرســتادگان الهــی وجــود دارد ـ کــه بخــش اعظــم آن در قــرآن منعکــس شــده اســت
ـ تفســیر تحــوالت گذشــته ،بیــان زشــتی و زیبایــی گذشــته و بیــان ســنتهای حاکــم بــر تحــوالت
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گذشــته اســت (زیــن العابدینــی.)21-20 ،1388 ،
در مثالــی دیگــر ،در ســوره یوســف ـ کــه نــام دیگــر آن «احســن القصــص» اســت ـ حادثــهای
بیــان میشــود .قصــه و داســتان در ایــن ســوره ،بیــان یــک حادثــه و واقعــه اســت .در ایــن ســوره،
ـه تاریــخ اســت و «احســن القصــص» ناظــر بــر بیــان چیــزی اســت کــه در وجــود دو انســان ـ
قصـ ْ
یوســف و زلیخــا ـ اتفــاق افتــاده اســت .در ایــن ســاحت ،قــرآن توجــه بــه رابطههــای موجــود میــان
ایــن دو انســان را بــرای عبرتآمــوزی ،تذکــر و دگرگونــی دیگــر انســانها مدنظــر قــرار داده اســت
(روزنتــال .)145 ،1368 ،بــا توجــه بــه ایــن مثالهــا میتــوان گفــت ،هــدف از عرضــه داســتانها
و رویدادهــای تاریخــی در قــرآن ،برانگیختــن اندیشــه بشــری بــرای عبرتآمــوزی و ایجــاد تغییــر در
زندگــی فعلــی انســان اســت (خضــر.)270 ،1389 ،
مبنــای قــرآن در اشــاره بــه حــوادث و تحــوالت گذشــته ،از یــک ســو ،ایجــاد دگرگونیهــای فــردی
در انســان و از ســوی دیگــر ،ایجــاد دگرگونیهــای اجتماعــی اســت .بــرای مثــال ،آنجــا کــه از قواعــد
اجتماعــی ،ســنتها ،مــأ ،مترفیــن یــا مجموعــه انســانها بــا رفتارهــای زشــت و زیبــا ســخن
میگویــد ،دگرگونیهــای اجتماعــی را در نظــر دارد .از ایــن منظــر ،تاریــخ و روایــت آن ،دانشــی
اســت کــه بــا تأمــل در آن ،میتــوان «اکنــون» را دگرگــون کــرد .خالصــه آنکــه ،قــرآن از تاریــخ
هــم بــه عنــوان ســنت ،حرکــت و تحــول یــاد کــرده و هــم بــه عنــوان عبــرت و قاعــده بــرای افعــال
انســانی؛ زیــرا در تفســیر قــرآن ،تاریــخ انســان بــه عنــوان عامــل فعــل یــا حرکــت تاریخــی یــا عامــل
شــکلگیری واقعیــت تاریخــی حضــوری اساســی و تأثیرگــذار دارد (آقاجــری و دیگــران:1391 ،ص)150

3ـ .5قرآن و گزینش واقعیتهای گذشته
بایــد توجــه داشــت کــه قــرآن بــه دنبــال روایــت یــک تاریــخ گزینشــی اســت و نــه یــک تاریــخ
صرفــاً توصیفــی یــا روایــی .وقتــی کــه پــای گزینــش در میــان میآیــد ،نوعــی انــگاره تفســیری
و تحلیلــی در پــس آن نهفتــه اســت و در نتیجــه ،تاریــخ بــه یــک گفتمــان تبدیــل میشــود ،کــه
هــدف آن نشــان دادن راه ســعادت از ضاللــت ،بــرای انســان سرگشــته در اعصــار مختلــف اســت.

3ـ .6پرهیز از غلو
بــا نگاهــی کلــی بــه آیــات قــرآن ،میتــوان دریافــت کــه خداونــد در آیاتــی بــه طــور غیرمســتقیم
همــه انســانها را از غلــو ،دروغگویــی و پرگویــی در ســخن گفتــن و روایــت کــردن برحــذر داشــته
اســت؛ همچنیــن بــه انســانها اصولــی همچــون ســاده و روان ،امــا مســتدل و منطقــی ســخن
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تاریــخ اســت ـ برخــی آفــات کالم را بــه انســانها تذکــر داده و توصیــه کــرده اســت تــا حــد امــکان
از آنهــا دوری کننــد.

3ـ .7مطالعه احوال گذشتگان ،راه شناخت انسان و معرفت نفس
قــرآن تاریــخ را بســتری بــرای معرفــت انســان معرفــی میکنــد .انســان در طــول تاریــخ و در
خــال حــوادث تاریخــی ،درونیــات و ویژگیهــای واقعــی خــود را بــه تصویــر کشــیده اســت؛ لــذا
میتــوان کتــاب تاریــخ را ورق زد؛ ســیمای حقیقــی خویشــتن را در آیینــه تاریــخ نگریســت و از ایــن
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گفتــن را توصیــه کــرده اســت 1.خداونــد در همــه احــوال و موضوعــات ـ کــه یکــی از آنهــا روایــت

طریــق خــود را بهتــر شــناخت .بــه بیــان دقیقتــر ،انســان دو خویشــتن دارد :نخســت ،خویشــتن
معطــوف بــه ذات (آنچنانکــه در داســتان خلقــت انســان آمــده اســت) و دیگــری ،خویشــتن معطوف
بــه پدیــدار (آنچنانکــه در تاریــخ ،بســط و تحقــق پیــدا کــرده اســت) .قــرآن از مــا میخواهــد
کــه بــا مطالعــه تاریــخ ،بکوشــیم خویشــتن تاریخــی و پدیدارشــناختی خویــش را بــه خویشــتن
ذاتشناس ـیمان نزدیــک کنیــم .از نــگاه قــرآن ،تاریــخ هــم بســتر و منبــع معرفــت انســانی اســت
و هــم بســتر و منبــع معرفــت خداونــد .قــرآن در آیــات متعــددی ،روشهــای گوناگــون کســب ایــن
معرفــت را بــرای انســان ذکــر کــرده اســت .اســتفاده از عقــل در تفســیر فلســفۀ خلقــت و مشــاهده
طبیعــت و نیــز تأمــل و تدبــر در آیــات و نشــانههای هســتی از جملــه ایــن روشهاســت.

3ـ .8اصالت تعقل ،به جای اصالت راوی
ـی صــرف امکانپذیــر نیســت؛ چــون همــواره ،هــم
بایــد توجــه داشــت کــه تاریخنـ
ـگاری روایـ ِ
ِ
گزینــش تاریــخ و هــم عالئــق فرق ـهای ،مذهبــی ،سیاســی ،طبقاتــی و اجتماعــی مــورخ ،در نگــرش
و اســتنباط او و در نتیجــه ،در تاریخنــگار یاش انعــکاس دارد .ازایــنرو ،هــر گزینــش و تفســیری،
تحلیــل تاریــخ و فراتــر رفتــن از تاریــخ روایــی اســت .واقعیــت آن اســت کــه تاریخنــگاری نقلــی
بهطــور دقیــق وجــود نــدارد؛ زیــرا تاریخنــگاری نقلــی یعنــی ابتنــاء معرفتشناســی بــر یــک تئــوری
تطابقــی و آیینــهوار و آن تئــوری ،نارســا و باطــل اســت .بیــن گذشــته و واقعیــت تاریخــی یــک
شــکاف وجــود دارد .مــا از یــک طــرف مــورخ را داریــم و از طــرف دیگــر گذشــته را .آنچــه در زبــان
ﺳﺎل اول

مد ّثــر6:؛ بیــان مســتدل و منطقــی کالم:
 .1در اینبــاره نــک :پرهیــز از لغــو ،پرگویــی و شــلوغکاری :واقعــه 25:و ّ
احــزاب70:؛ پرهیــز از پیچیدگــی و ســاده و روان ســخن رانــدن :طــه 28:و اســراء 28:و برخــی آیــات دیگــر ،کــه در
آنهــا بــه احــکام و آداب ســخن گفتــن انســانها اشــاره شــده اســت .همچنیــن ،دربــاره کتمــان کــردن حــق و
پرهیــز از غلــو میتــوان بــه ایــن آیــات مراجعــه کــرد :آل عمــران 71:و  ،78بقــره 76 ،75:و 159؛ انعــام91:؛ نســاء46:
و 171؛ مائــده 41:و  77و ...
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ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

مــورخ بازتــاب پیــدا میکنــد ،عکسبــرداری دقیــق و کامــل گذشــته نیســت .بیــن مــورخ و گذشــته
نیــز یــک شــکاف وجــود دارد ،کــه ایــن شــکاف را تفســیر مــورخ پــر میکنــد .در هــر گــزارش مــورخ
ـ حتــی نقلیتریــن و ســادهترین گــزارش ـ ایــن فراینــد تفســیری را میتوانیــم مشــاهده کنیــم
(آقاجــری و دیگــران .)24-22 ،1391 ،قــرآن هــم بــا توجــه بــه ایــن نکتــه ،از تاریخنــگاری توصیفــی
و روایــی ـ کــه ابــزار آن نقــل و ســمع اســت ـ فاصلــه گرفتــه و نوعــی تاریخنــگاری عقلــی را بــه کار
ـب اســت و اولوااللبــاب مخاطبــان
بســته اســت ،کــه ابــزار اصلــی معرفــت تاریخــی در آن ،عقــل و لـ ّ
خداونــد شــمرده میشــوند .بــه همیــن علــت ،مــا در قــرآن کمتــر شــاهد اســتناد بــه روشهــای
نقلــی و مبتنــی بــر اصالــت راوی و ســمع هســتیم و بیشــتر بــه تأمــل نظــری و عقلــی در چنــد و
چــون تاریــخ رهنمــون شــدهایم.

3ـ .9همنشینی گفتمان حکمی و گفتمان تجربی
در ژانــر تاریخــی قــرآن ،عــاوه بــر گفتمــان حکمــی ـ نظــری ،یــک گفتمــان علمــی ـ تجربــی هــم
وجــود دارد .میدانیــم کــه گزارههــای علمــی و تجربــی بــه صــورت گزارههــای مشــروط بیــان
میشــود و از فرمــول «اگــر  pآن گاه  »qتبعیــت میکنــد .بــا ایــن پیشزمینــه ،بــه آی ـهای از قــرآن
کــه در صــدد بیــان ســنتی تاریخــی اســت توجــه میکنیــم .قــرآن در آیــه« :ان اهلل ال یغیــر مــا بقــوم
حتــی یغیــروا مــا بانفســهم» (رعــد ،)11:ســیر تاریــخ و رونــد حرکــت جامعــه بشــری را بــر اســاس
یــک گــزاره شــرطی بیــان میکنــد .ایــن گــزاره چنیــن اســت :تنهــا و تنهــا در صورتــی خداونــد
ـوم خودشــان را تغییــر داده باشــند .در مواجهــه
سرنوشــت یــک قــوم را تغییــر میدهــد ،کــه آن قـ ْ
قــرآن بــا تاریــخ ،در کنــار ایــن مواجهــه شــرطی بــا واقعیتهــای اجتماعــی ـ تاریخــی ،رویکــرد
تعلیلــی ،حکمــی و هرمنوتیکــی را هــم مشــاهده میکنیــم؛ بــه گونـهای کــه مشــیت الهــی و فراتاریــخ
از یــک ســو و تاریــخ از ســویی دیگــر ،در ارتبــاط بــا یکدیگــر ،بــه گونـهای منســجم و معنــادار لحــاظ
میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،تاریــخ مطــرح در قــرآن صرفــاً ناظــر بــه جنبههــای اینجهانــی و
مســتقل از فلســفه حاکــم بــر کل هســتی نیســت .در نــگاه قرآنــی ،هــم بــه اراده و اختیــار انســان
توجــه میشــود و هــم مشــیت و اراده الهــی در جریانــات تاریخــی اثرگــذار اســت .ایــن همــان
ـر
نگاهــی اســت کــه در روایــات شــیعی و کالم امامیــه از آن بــه نظریــه «ال جبــر وال تفویــض بــل أمـ ٌ
بیــن األمریــن» تعبیــر میشــود.
ـيروا فِ ــي ْ َ
قــرآن بــه مــا چنیــن دســتور میدهــدُ :
ان َعاقِ َبـ ُ
ـروا كَ ْيـ َ
ـة
ال ْر ِ
«قـ ْ
ـف كَ َ
ـم انْ ُظـ ُ
ـل ِسـ ُ
ض ُثـ َّ
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و معاینــۀ از نزدیــک اســت .مــا بایــد در زمیــن جســتجو و گــردش کنیــم« .زمیــن» در اینجــا ،هــم یک
واحــد جغرافیایــی و هــم یــک واحــد تاریخــی اســت .بــه همیــن دلیــل هــم ،جغرافیــا و تاریــخ ،نوعی
ـيروا فِ ــي ْ َ
پیوســتگی جداناپذیــر از هــم دارنــد .در جملــۀ ِ
ض» ،واژه «ارض» هــم در عــرض و هــم
ال ْر ِ
«سـ ُ
در طــول گســترش پیــدا میکنــد .همچنیــن در دســتور ُ
ان َعاقِ َبـ ُ
ـروا كَ ْيـ َ
ـن»
ـة الْ ُمكَ ِّذ ِبيـ َ
ـف كَ َ
ـم انْ ُظـ ُ
«ثـ َّ

مخاطبــان بــه تأمــل در فرجــام تکذیبکننــدگان ،تفســیر و تحلیــل ایــن فرجــام و عبرتآمــوزی از
آن دعــوت شــدهاند .بــه تعبیــر دیگــر ،جغرافیــا ،کــوه ،صحــرا و زمیــن بــه خــودی خــود ارزشــی
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1
اوال نشــاندهنده یــک روش تجربــی ـ شــهودی و مشــاهده
ـن» (انعــام .)11:ایــن دســتورً ،
الْ ُمكَ ِّذ ِبيـ َ

نــدارد و پیامــی بــرای انســان نــدارد؛ بلکــه طبیعتــی ارزش دارد کــه بتــوان اثــر «ســیروا فــی االرض»
را در آن مشــاهده کــرد .بــا ایــن انــگاره ،در تمــام مــواردی کــه قــرآن چنیــن فرمانهایــی میدهــد،
عبرتآمــوزی از تاریــخ را مــورد توجــه قــرار داده اســت.

3ـ .10کسب مکارم اخالقی ،هدف از مطالعه تاریخ
یکــی از فوایــد تاریخنــگاری قــرآن بــرای انســان ،آشــنایی او بــا اخــاق و عقایــد ادیــان مختلــف و
بهطــور کلــی ،ســیر تطــور حیــات جوامــع انســانی اســت .در ایــن چهارچــوب ،قــرآن بــه ویــژه ،دردهــا
و گرفتار یهــای انســانهای گذشــته را روشــن میکنــد و متذکــر میشــود کــه انســان میتوانــد
بــا التفــات بــه تجربیــات گذشــتگان ،مانــع از تکــرار آن گرفتار یهــا بــرای خــود شــود ،یــا بــه درمــان
ت دیگــر ،در خــال مطالعــه سرگذشــت پیشــینیان فوایــد متعــددی
و معالجــه آنهــا بپــردازد .بــه عبــار 
نصیــب انســان میشــود ،کــه از جملــه آنهــا شــناخت دردهــای فــردی و اجتماعــی انســان ،راههــای
پیشــگیری از آن و نیــز در نهایــت راه درمــان آنهاســت .از ایــن جهــت ،برخــی از اندیشــمندان ،تاریــخ
را بــه علــم طــب و پزشــکی نیــز تشــبیه کردهانــد .در واقــع در ایــن رویکــرد ،بیشــتر بــه جنبــه عملــی
و اخالقــی مطالعــه تجــارب گذشــته توجــه شــده اســت (زرینکــوب.)11 ،1384 ،

ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 .1همچنیــن آیاتــی از ایــن دســت ،در ســورههای پیـشرو وجــود دارد :محمــد ،10:یوســف ،109:غافــر ،21:غافــر،82:
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نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش تــاش شــد تــا اصــول حاکــم بــر تاریخنــگاری و روایتگویــی قــرآن بازنمایــی
و تبییــن شــود .بــه طــور کلــی ،میتــوان چهارچوبهــای تاریخنــگاری قــرآن را در ســه محــور
بنیادیــن زیــر خالصــه کــرد:
الــف .هــدف اصلــی تاریخنــگاری در قــرآن ،دســتیابی بــه ســنن الهــی و حکمتهــای
تعالیبخــش اســت .ازایــنرو ،ایــن کتــاب مقــدس از مخاطبانــش میخواهــد تــا هنــگام مطالعــه
هــر حادثــه تاریخــی ،بــا بهرهگیــری از عقــل ،بــه حکمتهــای نهفتــه در آن توجــه و تــاش کننــد از
ـب روایتهــای تاریخــی دســت یابنــد؛ لــذا روایــت تاریــخ
رویــۀ ظاهــری قصــص فراتــر رفتــه ،بــه لـ ّ
در قــرآن فراتــر از یــک دانــش اســت و بــه ســمت نوعــی حکمــت و معرفــت شــهودی و اســتعالیی
ســوق پیــدا کــرده اســت.
ب .قــرآن انســانها را دعــوت میکنــد کــه بــا تأمــل نظــری و تجربــی در تاریــخ پیشــینیان ،بــه
کســب معرفــت تاریخــی و مــکارم اخالقــی بپردازنــد و بــا عبرتگیــری از سرنوشــت آنــان ،بــرای نیــل
بــه ســعادت تــاش کننــد (گــروه روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام،1393 ،
 .)117در نــگاه قــرآن ،تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه تاریــخ جایــگاه درخــور خویــش را مییابــد و
از اتهــام «نبــش قبــر مــردگان» تبرئــه میشــود؛ در ایــن حالــت اســت کــه تاریــخ بــه جــای اینکــه
داســتان بیفایــده دیــروز باشــد ،بــرای امــروز و فــردا نیــز خواهــد بــود.
ج .روایتگــری قــرآن ،بــه نقــل و توصیــف وقایــع بســنده نمیکنــد و بــا صــرف نظــر کــردن
از برخــی جزئیــات کــه فایــده عملــی در بــر نــدارد ،بیشــتر بــه تحلیــل رویدادهــا و وقایــع را توجــه
میکنــد؛ بــه عبــارت بهتــر ،قــرآن از تاریــخ روایــی آغــاز میکنــد و بــا یــادآوری ســنتها ،در وادی
فلســفه تاریــخ پــا مینهــد.
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•نهج البالغه ( ،)1389ترجمه سیدمحمدمهدی جعفری ،تهران :موسسه نشر و تحقیقات ذکر.

•احمدی ،بابک ( ،)1387رسالهای در تاریخ (جستاری در هرمونتیک تاریخ) ،تهران :نشر مرکز.

•ادواردز ،پــل ( ،)1375فلســفه تاریــخ ،مجموعــه مقــاالت دایــرة المعــارف فلســفه ،ترجمــه بهــزاد ســالکی،
چــاپ اول ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
•استنفورد ،مایکل ( ،)1384درآمدی بر فلسفه تاریخ ،چاپ دوم ،تهران :نشر نی.

•اســماعیلی ،حبیبالــه و دیگــران ( ،)1393جســتارهایی در تاریــخ و تاریخنــگاری ،چــاپ دوم ،تهــران :خانــه
کتا ب .

دنآرق یراگن خیرات یاه هفلؤم رب یدمآرد

کتابنامه

•قرآن کریم

•بایلیــن ،برنــارد ( ،)1389تاریخآمــوزی و تاریخنــگاری ،ترجمــه مرتضــی نورائــی ،تهــران :پژوهشــکده تاریــخ
ا سال م .
•پارسانیا ،حمید« ،)1383( ،روششناسی و اندیشه سیاسی» ،فصلنامه علوم سیاسی ،شماره .28
•جعفری ،یعقوب ( ،)1392تاریخ اسالم از منظر قرآن ،چاپ هفتم ،قم :معارف.

•حضرتــی ،حســن و دیگــران ( ،)1391گفتوگوهایــی در بــاب تاریخشناســی و تاریخنــگاری ،چــاپ اول،
تهــران :پژوهشــکده تاریــخ اســام.
• ،)1381( ----------تأمالتی در علم تاریخ و تاریخنگاری اسالمی ،چاپ اول ،تهران :نقش جهان.

•خضــر ،عبدالعلیــم عبدالرحمــن ( ،)1389مســلمانان و نــگارش تاریــخ ،ترجمــه صــادق عبــادی ،چــاپ اول،
تهــران :ســمت.
•رابینسونِ ،چیس اف ( ،)1393تاریخنگاری اسالمی ،ترج-مه محسن الویری ،تهران :سمت.
•رضوی ،مسعود ( ،)1389گستره تاریخ ،چاپ دوم ،تهران :هرمس.

•روزنتــال ،فرانتــس ( ،)1368تاریــخ تاریخنــگاری در اســام ،ترجمــه اســداهلل آزاد ،چــاپ اول ،مشــهد :نشــر
آســتان قــدس.
•زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1384تاریخ در ترازو ،چاپ نهم ،تهران :امیرکبیر.

•زینالعابدینــی ،رمضــان ( ،)1388تاریخنــگاران و مکتبهــای تاریخنــگاری در اســام ،چــاپ اول ،تهــران:
چا پخش .
•فشارکی ،محمدعلی و حسین مرادی ،1392 ،درآمدی بر مطالعات قرآنی در سیره نبوی ،قم :نصایح.
•قراملکی ،احد فرامرز ( ،)1392روششناسی مطالعات دینی ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.

•گــروه روششناســی و تاریخنــگاری پژوهشــکده تاریــخ اســام ( ،)1393گفتارهایــی در بــاب تاریــخ نــگاری و
روش شناســی تاریخــی (مجموعــه مقــاالت) ،چــاپ اول ،تهــران :پژوهشــکده تاریــخ اســام.

•گیــب ،هامیلتــون و دیگــران ( ،)1394تاریخنــگاری در اســام ،ترجمــه یعقــوب آژنــد ،چــاپ اول ،تهــران:
نشــر گســتره.
•مانز ،آلن ( ،)1394واساخت تاریخ ،ترجمه مجید مرادی سده ،تهران :پژوهشکده تاریخ اسالم.
•مصطفی ،شاکر ( ،)1978التاریخ العربي والمورخون ،بیروت :دار العلم للمالیین.

ﺳﺎل اول

•مفتخری ،حسین ( ،)1390مبانی علم تاریخ ،چاپ اول ،تهران :سمت.

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

هامفریز ،استیفن آر ( ،)1396چهارچوبی برای پژوهش تاریخ اسالم ،ترجمه جواد مرشدلو ،تهران:
.پژوهشکده تاریخ اسالم

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠
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(بررسی ویژگی های کارگزاران تمدن ساز در
قرآن (با تأکید بر کارگزاران حکومت گـر

بررسی ویژگی های کارگزاران تمدن ساز در
قرآن (با تأکید بر کارگزاران حکومت گـر)
زهرا سلیمانی*

1

اصغر منتظر القائم**

2

چکیده
قــرآن بــرای همــه مراحــل ســامت حیــات بشــر برنامــه دارد .یکــی از مباحثــی کــه در ایــن اثــر
جاویــدان بحــث شــده ،تمدنســازی و عمــران زمیــن اســت .آیــات قــرآن بــه بســیاری از تمدنهــا،
دولتشــهرها و حاکمــان بــزرگ تاریــخ بشــر ،مســتقیم یــا غیرمســقیم ،اشــاره میکنــد .بررســی
حکومتهــای بشــری از دیــدگاه قــرآن ،بــه اســتخراج دیــدگاه مــورد تأییــد قــرآن در مقولــه تمــدن
الهــی میانجامــد .ایــن مقالــه بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا تکیــه بــر بررســی آیــات قــرآن
و منابــع اولیــه ،ویژگیهــای کارگــزاران حکومتهــای الهــی مطــرح در قــرآن را ،بــه عنــوان مدلــی
در مســیر ایجــاد تمدنســازی دینــی تبییــن و شناســایی میکنــد .ویژگیهایــی ماننــد امان ـتداری،
ط عدالــت و  ...نمونههایــی از شــاخصههای
مهــرورزی ،اخــاق حســنه ،مقابلــه بــا فســاد ،بســ 
ـی مــورد اشــاره قــرآن اســت .بــر ایــن اســاس ،شــیوه قــرآن در ارائــه ویژگیهــای
کارگــزاران الهـ ِ
کارگــزاران حکومتهــای دینــی را میتــوان بــه عنــوان یکــی از روشهــای ایــن کتــاب آســمانی در
معرفــی و ارائــه راهــکار در مســیر ایجــاد تمــدن بــرای بشــریت دانســت؛ کــه بــه صــورت مدلــی
دقیــق و هوشــمندانه طراحــی و ارائــه شــده اســت.
واژگان کلیدی :قرآن ،تمدن ،تمدنسازی ،کارگزاران ،حکومت دینی.
دریافت1400/7/7 :

* دکترای تاریخ اسالم و مدرس گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
zahrasoleimany@yahoo.com

پذیرش1400/8/24 :
صفحه  48تا صفحه 75

** استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

montazer@ltr.ui.ac.ir
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قــرآن کتــاب هدایــت اســت و تاریــخ را بــه عنــوان یــک ابــزار شــناخت و هدایــت مطــرح میکنــد.
بــا وجــودی اینکــه قــرآن بــرای نقــل تاریــخ نــازل نشــده ،حــدود یــک ســوم آیــات آن دربــاره تاریــخ
ـرآن تاریــخ پیامبــران و امتهــا را بــه صــورت تابلوهایــی زنــده و متحــرک بازســازی میکنــد؛
اســت .قـ ْ

بهطور یکــه وقایــع تاریخــی را بــه صــورت وقایــع حــال درآورده ،مــردم را بــه مشــاهده حــوادث

تاریخــی زنــده ترغیــب میکنــد (فجــر .)6:قــرآن مســتقیماً بــه تمدنســازی پیامبــران اشــاره نکــرده
مزیــن بــودن انبیایالهــی
اســت ،امــا خواننــده بــا تعمــق در آیــات بــه ایــن نکتــه پــی میبــرد کــه ّ
بــه صفاتــی چــون علــم ،حکمــت و  ...نقــش آنهــا را در تمدنســازی نشــان میدهــد .ایــن کتــاب
آســمانی بــا مطــرح کــردن تمدنهــای گذشــته در قالــب داســتانهای عبــرت آمــوز ،ســعی دارد بشــر
امــروز را بــه تفکــر در ایــن تمدنهــا فراخوانــد؛ تــا افــراد جامعــه از رهگــذر ایــن تفکــر ،بــه دنبــال پــی
افکنــدن تمدنــی باشــند کــه مؤلفههــای صحیــح و الهــی آن را از تمدنهــای قدیــم اقتبــاس کردهانــد
و از آفــات و اســباب نابــودی تمدنهــای پیشــین نیــز دوری نماینــد.
مهمتریــن منابــع بــرای پژوهــش حاضــر ،قــرآن ،کتــاب مقــدس و تفاســیر اســت .قــرآن بــه طــور
ویــژه بــه توجــه بــه فعالیتهــای انبیــا و معرفــی آنــان بــه عنــوان حاکمــان الهــی در زمیــن توجــه

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

 .1مقدمه

کــرده اســت .در کتــاب مقــدس نیــز اشــارههایی بــه عملکــرد انبیــا شــده اســت .بنــا بــر شــواهد،
کتــاب مقــدس تــا انــدازه قابــل توجهــی ،از نظــر ســند و اســتحکام در محتــوا مخــدوش اســت .البتــه
از دیــدگاه اســام ،کتــاب یهودیــان پرتوهایــی از تــورات موســی را در خــود دارد؛ ازایـنروی کــه آنــان
بخشهایــی از تــورات را نگــه داشــته و بخشهایــی را فراموشــی کــرده بودنــد .بــه عبــارت دیگــر و
از نظــر اســام ،یهودیــان همــه محتــوای تــورات را پــاس نداشــتند ،همانگونــه کــه همــه آن را نابــود
نکردنــد؛ بلکــه آن را دس ـتکاری کــرده ،تحریفهایــی لفظــی و معنــوی در آن وارد ســاختند .قــرآن
در اینبــاره گویــد« :بگــو چــه کســی فــرو فرســتاد کتابــی را کــه موســی آورد تــا روشــنا و راهنمــا
بــرای مــردم باشــد؟ بخشــی از آن را در برگنوشــتههایی آشــکار میکنیــد و بیشــتر آن را پنهــان
میداریــد( ».انعــام .)91:ایــن درســت نیســت کــه برخــی معتقدنــد ،همــه تــورات از آغــاز تــا پایــان
دســتکاری شــده و چیــزی در آن دســتنخورده باقــی نمانــده اســت؛ همانگونــه کــه اعتقــاد
ـا دســتکاری نشــده نیــز درســت نیســت .بیگمــان و بــه گواهــی بررســی
بــه اینکــه تــورات اصـ ً
تــورات ،دســتکار یها و دگرگونیهایــی در ایــن کتــاب انجــام گرفتــه و کــم و بیشهایــی بــدان
راه یافتــه اســت و ایــن چیــزی اســت کــه بــا اندکــی تأمــل آشــکار میشــود (ابنکثیــر ،1407 ،ج ،2
 .)149هــدف از ارائــه تصویــری از تــورات آن اســت کــه خواننــده از دیــدگاه تــورات دربــاره پیامبــران
و فرمانروایــان بنیاســرائیل آگاه شــود .لــذا اگــر در پــارهای از امــور بــا آن همداســتان هســتیم ،در
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بســیاری از امــور ـ ماننــد مبحــث عصمــت پیامبــران ـ نیــز بــا آن اختــاف نظــر داریــم .گذشــته
از ایــن ،مــا بــا تــورات در برخــی مباحــث مربــوط بــه حقایــق تاریخــی نیــز اختــاف نظــر داریــم؛
زیــرا نویســندگان تــورات ،ماننــد مــا بشــر بــوده و بــا همتایــان روزگار خویــش در شــرق باســتان
تفاوتــی نداشــتهاند و بدیهــی اســت کــه تاریخــی مناقش ـهناپذیر در دســت نیســت .امــا در بررســی
ویژگیهــای کارگــزاران تمدنســاز ،الزم اســت عــاوه بــر قــرآن مجیــد ،بــه کتــاب مقــدس موجــود
نیــز بــه عنــوان منبــع اصلــی توجــه و از آن بهرهبــرداری شــود؛ زیــرا در برخــی حــوادث تاریــخ
پیامبــران گاه تصاویــر نســبتاً روشــنی ارائــه میدهــد .تفاســیر نیــز نــگاه مســتقیمی بــه تمدنســازی
انبیــاء نداشــتهاند ،امــا حــاوی بررســیهای دقیقــی پیرامــون آیــات قــرآن هســتند ،کــه گاه بــا
رویکــرد سیاســی و اجتماعــی همــراه اســت.
در زمینــه پیشــینه پژوهــش ،مقالــه «توســعه و تمدنســازی در حکومتهــای دینــی» (ســلیمانی
و منتظــر القائــم )1388 ،الگــوی حاکمیــت و نظــام حاکمیتــی داوود و ســلیمان؟ع؟را در مبحــث
اقتصــاد و توســعه علمــی بررســی کــرده اســت .مقالــه «تمدنســازی انبیــای ابراهیمــی؛ فتنههــا
و راهکارهــا» (ســلیمانی و منتظــر القائــم )1389 ،بــا تأکیــد بــر دو صفــت آگاهــی و قاطعیــت
در موســی؟ع؟به عنــوان ســنبل مقابلــه بــا فتنههــای سیاســی و فرهنگــی در قــرآن ،اقدامــات و
برنامههــای مــدون وی را بــرای اصــاح اجتماعــی و دســتیابی بــه جامع ـهای الهــی تبییــن نمــوده
اســت .مقالــه «تمدنســازی انبیــای ابراهیمــی؛ مدیریــت اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی» (ســلیمانی
و منتظــر القائــم )1393 ،ویژگیهــای حاکمیتــی یوســف؟ع؟را در راســتای اصــاح اقتصــاد و برقــراری
عدالــت اجتماعــی واکاوی کــرده اســت .در مقــاالت مذکــور ،ویژگیهــای حکومــت دینــی انبیــای
الهــی ،موانــع و چالشهــای پیــش روی آنــان در راســتای ایجــاد عدالــت ،رفــع فتنــه و توانمندســازی
جامعــه عصــر خــود در راســتای هــدف الهــی برپایــی حکومــت دینــی بررســی شــده اســت .در
مقالــه «تبییــن مؤلفههــای تمدنســاز در ســیره پیامبــر اعظــم ،الگویــی بــرای شــکوفایی تمــدن
نویــن اســامی» (اخــوان ،)1396 ،ویژگیهــای شــخصیتی رســول اهلل؟ص؟تبییــن شــده اســت.
مؤلــف مقالــه «تبییــن مؤلفههــای تمدنســاز در شــخصیت حضــرت موســی؟ع؟از دیــدگاه قــرآن
کریــم» (ســاغر یزاده و لطفــی )1399 ،بــه برخــی ویژگیهــای شــخصی و شــخصیتی موســی؟ع؟در
تمدنســازی اشــاره کــرده اســت.
بــه طــور کلــی ،مقــاالت یادشــده فاقــد نگاهــی جامــع در زمینــه بررســی ویژگیهــای شــخصی
و شــخصیتی مجموعــه کارگــزاران تمدنســاز مطــرح در قــرآن هســتند .بنابرایــن توجــه بــه ایــن
ویژگیهــا ـ کــه قــرآن بــر آن صحــه گذاشــته اســت ـ و ضــرورت بررســی ایــن موضــوع بــه عنــوان
یکــی از نیازهــای امــروزی امــت اســام ،بهیقیــن در مســیر تمدنســازی نویــن اســامی راهگشــا
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ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت :روشقــرآن در راســتای تمدنســازی کــدام اســت؟ آیــا ایــن روش
قابلیــت الگوبــرداری دارد؟
بــرای پاســخگویی بــه ایــن پرســشها ،ایــن فرضیــه بــه آزمــون گذاشــته شــده اســت :قــرآن
بــا بیــان تمدنهــای الهــی و بیــان ویژگیهــای شــخصی ،شــخصیتی و مدیریتــی کارگــزاران
ظرفیــت
حکومتگــر ایــن تمدنهــا ـ ماننــد امانتــداری ،مــدارا بــا مــردم ،اخــاق حســنه و  ...ـ از
ّ
الزم بــرای ارائــه الگویــی پیشــرفته در مســیر تمدنســازی برخــوردار اســت .بررســی و شــناخت

ایــن شــاخصهها ،مدلهــای مطلوبــی از راهبردهــا و دســتاوردهای عملــی کارگــزاران تمدنســاز را
ارائــه میدهــد ،کــه بازشناســی و تحلیــل آن میتوانــد بــه عنــوان مبنایــی در حــوزه رفتارشناســی
تمدنســازی محســوب شــود.
اینکــه چگونــه میتــوان مــدل تمدنــی کارگــزاران الهــی تمدنســاز را بــرای حکوتهــای بعــدی
اســتفاده کــرد ،بدیــن معناســت کــه در هــر الگــو ،مجموعــهای از اصــول و راهبردهــا ـ کــه بــا
رهیافتهــای متعــدد بــه مســئله بــه دســت آمــده و مناســبات خاصــی را بیــن حاکــم و شــهروند
تعریــف میکنــد ـ میتوانــد بــرای آینــده هــم الگــوی رفتــار تمدنــی شــود .در واقــع ،حکومتهــای

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

خواهــد یــود .نظــر بــه اهمیــت موضــوع و بــرای رســیدن بــه اهــداف تحقیــق ،پرسـشهای ذیــل در

پیامبــران نمونههایــی از حاکمیــت الهــی اســت و عناصــر و اجــزای آن بهویــژه در حــوزه
رفتارشناســی ،قابلیــت پیادهســازی در بعــد جامعهســازی و تمدنســازی در جوامــع را داراســت؛ لــذا
در ایــن پژوهــش برخــی از ویژگیهــای کارگــزاران الهــی تمدنســاز ،کــه قابلیــت الگوبــرداری بــرای
حکومتهــای امروزیــن در مســیر تمدنســازی را دارد ،بیــان شــده اســت.

 .2ادبیات تحقیق
«تمــدن» 1در زبــان عربــی «حضــارة» خوانــده میشــود و بــه معنــای اقامــت در شــهر ،شــهر یگری
و تمــدن میباشــد (بســتانی« .)333 ،1375 ،حضــارة» یــا «تمــدن» بــه معنــای ســکونت شــهری
اســت و در مقابــل واژه «بــداوت» یــا بادیهنشــینی قــرار دارد (ابنمنظــور ،1414 ،ج 68 ،14؛
ابنفــارس ،1404 ،ج  .)76 ،2جامعــه و تاریــخ بــه جهــات بســیاری تالــی یکدیگرنــد  .بنیادیتریــن
نســبت هــر جامعهشناســی بــا تمدنشناســی ،بــههمیــن تأثیــر و تأثــر بازمیگــردد« .تمــدن» در
علــوم اجتماعــی از واژههــای پرابهــام اســت .ایــن واژه همــواره در تحلیلهــای تاریخــی ـ اجتماعــی
اســتفاده میشــود ،بــدون آنکــه بحثــی مجــزا و کامــل در بــاب تبییــن معنای ـیاش صــورت گرفتــه
باشــد .مصادیــق ذکرشــده بــرای تمــدن ،پنهــان و آشــفته اســت و بــه قاعــده درآوردن آنهــا همــواره
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بــرای اندیشــمندان دشــوار بــوده ،آنهــا را در تحلیلهــا و تعاریــف خــود از تمــدن ،ناگزیــر بــه
اســتثنا کــرده اســت .ازســوی دیگــر ،بهرغــم تالشهــای تمدنشناســانه و مطالعــات تمدنــی در
نیمــه دوم قــرن بیســتم ،حــوزه تمدنشناســی همچنــان از حوزههــای ناشــناخته پژوهشــی باقــی
مانــده اســت.
واژه «تمــدن» در چشــماندازهای مختلــف ،معانــی متفاوتــی پیــدا میکنــد .دانشــمندان علــوم
حســن جریــان امــور داخلــی دانســتهاند (محمــدی،
سیاســی« ،تمــدن» را برقــراری روابــط خارجــی و ُ
 ،1373ج  .)47 ،1بــه عقیــده جامعهشناســان« ،تمــدن» حالــت مترقــی جامعــه اســت ،کــه ملتهــا
در پرتــو آن ،تحــت تأثیــر دانشهــای جدیــد و مترقــی قــرار میگیرنــد؛ بــه عبــارت دیگــر« ،تمــدن»
نهایــت ترقــی ملتهــا بــه ســوی وصــول بــه مقــام بلنــد علمــی و فنــی اســت (خاکرنــد،1390 ،
 .)12ویــل دورانــت «تمــدن» را نظمــی اجتماعــی میدانــد کــه در نتیجــه آن ،خالقیــت فرهنگــی
امکانپذیــر میشــود (دورانــت ،1370 ،ج  .)5 ،1هانتینگتــون «تمــدن» را باالتریــن گروهبنــدی
فرهنــگ و گســتردهترین ســطح هویــت فرهنگــی میدانــد (هانتینگتــون .)47 ،1374 ،مالــک بــن
نبــی ،متفکــر الجزایــری ،درعیــن تفکیــک فرهنــگ و تمــدن« ،فرهنــگ» را روح «تمــدن» میدانــد.
وی «تمــدن» را مجموع ـهای از عوامــل اخالقــی معنــوی و مــادی میدانــد ،کــه بــه جامعــه فرصــت
میدهــد بــرای هــر فــردی از افــراد خــود ،در هــر مرحلــهای از زندگــی ،همــکاری الزم را بــرای
رشــد بــه عمــل آورد .بــه عقیــده او« ،تمــدن» موجــب مصونیــت زندگــی انســان و تأمیــن رونــد
حرکــت و فراهــم آوردن نیازمندیهــای فــرد اســت؛ همچنیــن وســیلهای اســت بــرای حفاظــت از
شــخصیت ملــی و دینــی او (ســهمرانی 199 ،1395 ،ـ  .)198یوکیچــی فوکوتســاوا ،اندیشــمند ژاپنــی،
در برجســتهترین کار علمــی و فلســفیاش ،نظریــه تمــدن ،معتقــد اســت کــه «تمــدن» ب ـ ه معنــای
محــدود آن ،یعنــی افزایــش دادن آنچــه کــه انســان مصــرف میکنــد و تجمــات ظاهــر یای کــه بــه
ضرورتهــای روزانــه زندگــی اضافــه میشــوند .وی «تمــدن» را بــهمعنــای گســترده آن ،پاالیــش
معرفــت و پــرورش فضیلــت معرفــی کــرده اســت (فوکوتســاوا .)119 ،1379 ،ابنخلــدون «تمــدن»
ـت نظمپذیــر شــده؛
را حالــت اجتماعــی انســان میدانــد .وی جامعــهای را کــه بــا ایجــاد حاکمیـ ْ
ل داده ،تــا بــر حفــظ نظــم نظــارت نمایــد و از حالــت
مناصــب و پایگاههــای حکومتــی تشــکی 
زندگــی فــردی بــه زندگــی شــهری روی آورده و موجــب تعالــی فضایــل و ملــکات انســانی چــون علــم
و هنــر شــده اســت ،حائــز «مدنیــت» میدانــد (ابنخلــدون ،1996 ،ج  .)71 ،1امــام خمینــی ره نیــز
مهمتریــن عناصــر «تمــدن» را ،نــه در نمادهــای ظاهــری و فیزیکــی آن ،بلکــه در تــوان انسانســازی
میدانــد .وی فرهنــگ غــرب را بــا تمــام تواناییهایــش ،بــه لحــاظ نــگاه تکبعــدی بــه انســان،
«تمــدن» نمیدانــد (خمینــی .)8 ،1357 ،بــه طــور کلــی ،میتــوان دســتاوردهای معنــوی و مــادی
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هــدف از «تمــدن» ،بررســی وضعیــت مطلــوب ابعــاد زندگــی اقــوام و ملتهایــی اســت کــه
پیامبــران در میــان آنــان حضــور عینــی و مســتقیم یــا حضــور شــخصیتی و غیرمســتقیم داشــته و بــا
آنــان در تعامــل بودهانــد.
تمدنســازی نیــز نــوع خاصــی از توســعه مــادی و معنــوی اســت ،کــه در جامعــهای ویــژه رخ
مینمایــد (آلــن بیــرو )47 ،1375 ،و در تعریفــی دیگــر ،عبــارت اســت از برنامههــای راهبــردی
بــرای نظامســازی سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــرای بنیــان مدنیــت نویــن (منتظــر
القائــم.)172 ،1391،

 .3تمدنسازی در قرآن
دیــن توحیــدی همــواره ظرفیــت فرهنگســازی داشــته و ایــن ظرفیــت نیــز همــواره بــه
تمدنســازی منجــر شــده اســت .ارتبــاط نزدیــک ادیــان بــا زایــش تمدنهــای جدیــد ،عــاوه بــر
جنبــه تاریخــی و عینــی ،از نظــر اســتداللی و نظــری نیــز امــری قابــل توجــه اســت .شــماری از
پیامبــران الهــی از راه دریافتهــای وحیانــی خــود ،دانشهــا و صنعتهایــی را در میــان بشــر بنیــاد
گذاشــتهاند .در اینبــاره ،هــم در متــون تاریخــی و هــم در متــون دینــی جســتارهایی بیــان شــده

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

بشــر را کــه بتوانــد ســامت او را در ابعــاد گوناگــون تأمیــن نمایــد« ،تمــدن» خوانــد؛ امــا در اینجــا،

ـدن مصــر
اســت .مثـ ً
ـا ویــل دورانــت ریشــه و سرچشــمه بســیاری از دانشهــا و صنعتهــای تمـ ّ
و دیگــر ســرزمینها را از پیامبــران میدانــد و از جملــه مینویســد« :ابراهیــم خلیــل علــم حســاب
را از "کلــده” بیــن النهریــن بــه مصــر آورده اســت( ».دورانــت ،1370 ،ج  214 ،1و  )215بیشــتر انبیــا در
زمانــی مبعــوث شــدهاند کــه تمدنهــا از نظــر فرهنگــی رو بــه فســاد بودنــد .قــرآن قــوم نــوح؟ع؟را
افــرادی معرفــی میکنــد کــه نادرســت عمــل کردنــد و ایــن کار آنهــا را تقلیــد کورکورانــه نامیــده
اســت (مؤمنــون26:؛ هــود .)36:در زمــان ابراهیم؟ع؟نیــز ،تمــدن بشــری بــه ســوی بتپرســتی و
ستارهشناســی کشــیده شــده بــود (بــیآزار شــیرازی .)64 ،1386 ،ابراهیم؟ع؟مبــارزهای عظیــم علیــه
ایــن تمــدن مــادی و کفرآمیــز آغــاز کــرد و جهــان را بــه ســوی وحدانیــت ســوق داد.
حرکــت در نهضــت انبیــا ،گرچــه عمدتــاً در جهــت دعــوت بــه ســوی خــدا و فضیلــت و عدالــت
بــود ،ولــی نقطــه آغــاز آن ،همــواره حرکتهــای سیاســی و ارائــه طرحــی صریــح در زمینــه دولــت،
جامعــه ،حکومــت و برپایــی نظــام سیاســی ـ الهــی بــه منظــور اقامــه قســط و عــدل بــوده اســت
(شــایق .)18 ،1370 ،انبیــا بنیانگــذاران انقالبــی عمیــق در تفکــر مــادی در زمینــه دولــت ،جامعــه و
حکومــت بودنــد و بــه دنبــال ایــن تحــوالت ،نــه تنهــا فرهنگهــا و تمدنهــا را دگرگــون کردنــد،
بلکــه تفکــر نوینــی را بــه بشــر ارائــه نمودنــد و او را از قیــد اســارت قدرتهــای جبــار حاکــم رهانیدند.
در قــرآن آمــده اســت کــه یوســف؟ع؟با علــم الهــی خــود ،یــک طــرح بلندمــدت اداری و اقتصــادی
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

جهــت کاهــش تبعــات خشکســالی در مصــر ارائــه کــرد .در همــان داســتان یوســف؟ع؟ درسهــای
فــراوان دیگــری از ســایر موضوعــات علمــی وجــود دارد .قــرآن در مــورد داوود و ســلیمان؟ع؟نیز ،بــه
اهتمــام آنهــا در گســترش صنعــت ذوب فلــزات اشــاره میکنــد (ســبأ .)10:باستانشناســان بــه
رواج صنعــت زرهســازی در زمانــه داوود؟ع؟اشــاره نمودهانــد .همچنیــن ،کاوشهــا از رونــق فــراوان
صنایــع مســی در زمــان ســلیمان؟ع؟خبر میدهــد (الــدر .)74 ،1335 ،در حــوزه علــوم انســانی نیــز،
بزرگتریــن درســی کــه از پیامبــران بــه جــا مانــده ،قضــاوت صحیــح میــان مــردم اســت (ص .)26:از
دیگــر ارکان تمــدن کــه پیامبــران بــه آن مجهــز بــوده ،بــرای آن برنامـهای مــدون داشــتند ،میتــوان
بــه برقــراری نظــم و قانــون (حدیــد ،)25 :ایجــاد امنیــت (ابنهشــام ،1375 ،ج  41 ،1و  ،)255تحکیــم
وحــدت (آل عمــران ،)103 :ارائــه دیــن (حدیــد )25:و ایجــاد قــدرت اقتصــادی (دورانــت ،1370 ،ج
 )3 ،1اشــاره نمــود.
حکومتهــای پیامبــران بزرگی چون یوســف و موســی و داوود و ســلیمان ؟مهع؟و محمد؟ص؟حلقههای
یــک تمدنانــد و ظهــور آنهــا بــدون تردیــد ظهــور الهــی بــود .بــا توجــه بــه قــرآن و تاریــخ (الــدر،
74 ،1335؛ آلبرایــت ،)128 ،1971 ،ایــن پنــج پیامبــر بــزرگ الهــی ،بــه عنــوان یکــی از شــاخصههای
اصلــی تمــدن ،حکومــت تشــکیل دادنــد .لــذا رفتــار حکومتــی و تمدنســازی اینــان نیــز بایــد بــه
عنــوان الگوهایــی روشــمند در تمدنشناســی قرآنــی مطــرح شــود .شــناخت یکــی از روشهــای
قــرآن در مســیر تمدنســازی ـ کــه در مقالــه حاضــر بررســی ویژگیهــای شــخصی ،شــخصیتی و
مدیریتــی کارگــزاران تمدنســاز میباشــد ـ میتوانــد مدلــی از روش تمدنســازی قــرآن در ایــن
حــوزه را در اختیــار قــرار دهــد.

 .4ویژگیهای تمدنسازان در قرآن
انبیــا بــا انگیــزه تغییــر فرهنــگ ناصحیــح مــردم و بــا شناســایی ویژگیهــای فکــری و روحــی
آنــان و محیــط پیرامــون و بهرهمنــدی از دانــش کافــی در ایــن زمینــه ،بــه مدیریــت فرهنگــی اقــدام
میکردنــد .نــوع برخــورد پیامبــران بــا احــزاب و ســلیقههای متفــاوت ،نقشــه راه فرهنگــی ایشــان
را روشــن میســازد .از جملــه مهمتریــن ویژگیهــای کارگــزاران الهــی کــه بــه تمدنســازی منجــر
شــد و قــرآن بــه آن اشــاره میکنــد ،عبــارت اســت از:

4ـ .1ایمان و توحید
از مهمتریــن مباحــث در حــوزه بینــش و نگــرش ،مبحــث ایمــان و توحید اســت ،کــه در آموزههای
قرآنــی نقــش محــوری دارد .حاکــم الهــی بایــد مجهــز بــه ایــن اصــل باشــد؛ هماندیشــان خــود بــه
ایــن صفــت را بشناســد و آنهــا را بــه دســتگاه حکومتــی نزدیــک کنــد .ایــن رفتــار میتوانــد مــاک
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یوسف؟ع؟ســخن میگویــد ،آن را بــه عنــوان پــاداش ایمــان و تقــوای وی مطــرح میکنــد؛ تــا بــه
ایــن ترتیــب ،بــه وابســتگی میــان حکومــت ،تمــدن و ایمــان اشــاره داشــته باشــد .اشــاره آیــه 22
ایــن ســوره بــه اعطــای «علــم» و «حکــم» بــه یوســف؟ع؟در ایــن جهــت اســت« :و چــون یوســف
ـن رشــد رســید ،او را مســند حکمفرمایــی و دانــش عطــا کردیــم و اینچنیــن ،مــا نیکــوکاران
بــه سـ ّ

را پــاداش میبخشــیم( ».یوســف .)22:ایــن علــم بــرای حاکــم ،عــاوه بــر علــم و دانــش ،شــامل
ـی مراحــل تقــوا بــه دســت میآیــد.
درایــت ،مدیریــت و جایــگاه معنــوی اوســت ،کــه بــر اثــر طـ ّ
یوســف؟ع؟به عنــوان یــک انســان مســئول ،در مقابــل انســانهای دیگــر مســئولیت داشــت و بــر
اســاس ایمــان و تقــوا ،در پــی عدالــت و مبــارزه بــا خرافــات بــود؛ در نتیجــهُ ،بعــد تمدنــی وی
آن بــود کــه مســئولیت اجتماعــی داشــت و طــرح اقتصــادی ارائــه نمــود .هــر جامعــه ،نیازمنــد
زیرساختســازی ،برنامهریــزی ،توانمندســازی نیــروی انســانی مؤثــر و کارآمــد و نیــز داشــتن همــت
و ارادهای واالســت .در کنــار ایــن عوامــل ،میتــوان بــرای رســیدن بــه تمــدن خوشــبین بود .امــا
آنچــه در ایــن میــان مهــم اســت و بــه عنــوان بخشــی از گام اول (خودبــاوری و خودشناســی) در
زمینــه شــخصی هــر فــرد مؤثــر اســت ،رعایــت تقــوا و خودنگهــداری اســت .خداوند در آیــه 109

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

رفتــار دیپلماســی در دولــت دینــی هــم باشــد .قــرآن در ســوره یوســف ،هنگامیکــه از حکومــت

ســوره توبــه میفرمایــد« :آیــا آن کــس کــه بنــای خــود را بــر اســاس تقــوای از خــدا و خشــنودی او
نهــاده بهتــر اســت ،یــا آن کــه بنــای خــود را بــر لبــه پرتگاهــی در حــال فروریختــن نهــاده اســت؟»
از ایــن آیــه شــریفه و آیــات متعــدد دیگــر قــرآن ،تأکیــد خداونــد بــر تقــوا و حفــظ و نگهــداری آن
روشــن میشــود .ایــن بدانمعناســت کــه هــر پیامبــری در بنــای تمــدن خــود ،بایــد توحیــد را در
همــه عرصههــا ســریان بدهــد و از ســنگ بنــای اولیــه تــا مراتــب بعــدی و ســپس نقــش و نــگار
آن تمــدن بــر اســاس «تقــوا مــن اهلل» و توحیــد باشــد.
بــه فرمــوده ســوره یوســف« :یوســف گفــت :مــرا مســئول خزانــه مملکــت قــرار بــده ،کــه حفیــظ
و علیــم هســتم( ».یوســف 54:و  .)55ابنکثیــر بــا تأکیــد بــر دو صفــت مطر حشــده از ســوی
یوســف؟ع؟ کــه خــود را حفیــظ (خزانـهداری امیــن) و علیــم (صاحــب دانــش) خوانــد ،آن را نشــانی
بــر روا بــودن درخواســت امــارت از ســوی کســی کــه خــود را امانتــدار و توانمنــد میدانــد ،برشــمرده
اســت (ابنکثیــر دمشــقی ،1419 ،ج .)254 ،2یوســف؟ع؟به دســتگاه حاکــم مصــر وارد شــد و در عیــن
برخــورداری از مســئولیت پیامبــری ،مســیر اصــاح اقتصــادی را در پیــش گرفــت .از نــگاه حکومتــی و
تمدنــی ،نســبت ظریفــی بیــن مدیریــت و فعالیــت اقتصــادی و حفــظ معــارف و شــرایع دینــی وجود
دارد؛ کــه بایــد آن را در رفتــار حکومتــی یوســف جســتجو کــرد .هــر چنــد علیــم بودن یوسف؟ع؟بیشــتر
ـی رو بــه رشــد
بــه جنبــه علــم لدنّ ــی او مربــوط میشــد ،امــا در فراینــد تمدنســازی ،ضــرورت دانایـ ِ
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

یــک مســئول حکومتــی را نشــان میدهــد .بدیهــی اســت کــه ایــن نــوع دانایــی ،عــاوه بــر علــم و
ـی مراحــل تقــوا
دانــش ،شــامل هــوش ،درایــت و جایــگاه معنــوی و ارزشــی اســت ،کــه بــر اثــر طـ ّ

بــه دســت میآیــد .حاکمــی کــه بــا ایــن بینــش آمــاده بهدس ـتگیری قــدرت اســت ،یــک پیامبــر
معصــوم الهــی اســت .چنیــن شــخصی ،باالتریــن مقامهــای دنیایــی (حکومــت) را هــم بــا نــگاه
اراده خداونــد میبینــد .در ایــن روش ،انســانهای غیرمعصــوم میتواننــد تــا حــد مقــدور خــود را
بــه ایــن بینــش و منــش نزدیــک ســازند.
ـی مراحلــی ســخت حاصــل شــد .مبــارزه بــا بتپرســتی
ایــن مقــام بــرای یوســف؟ع؟پس از طـ ّ

و تکیــه بــر توحیــد و وحدانیــت بایــد بــا یــک حرکــت کارآمــد دیگــری بــه مرحلــه فراه ـمآوری و
یــک اجتمــاع فرهنگــی ـ دینــی برســد .نقطــه آغازیــن ایــن مرحلــه نیــز ،پیدایــش هویــت واحــد
فکــری و اعتقــادی اســت .یوســف؟ع؟دعوت توحیــد را منتشــر کــرد؛ عقایــد مــردم را تصحیــح نمــود
و نــور ایمــان ،هدایــت و توحیــد را آشــکار گردانیــد .کوشــش بــرای ظهــور هویــت مشــترک فکــری،
زمینهســاز تشــکیل حکومــت و تمــدن میشــود .یوســف؟ع؟فرمود« :مــن کیــش مردمــی را کــه بــه
خــدا ایمــان ندارنــد ،بــه کنــاری نهــادهام( ».یوســف )37:بدیهــی اســت چنیــن فــردی وقتــی زمــام
قــدرت را بــه دســت گیــرد ،بــرای جامعــه ،تمهیــدات ایمانــی بــه کار خواهــد بســت و معرفــت دینــی
و آگاهیهــای توحیــدی را توســعه خواهــد داد .ایمــان بــه خــدا خــود را بــه اشــکال مختلفــی ،ماننــد
«عبودیــت و بندگــی خالــص» (انبیــاء )105:نشــان میدهــد .از جملــه نمودهــای مهــم عبودیــت
و بندگــی عبــارت اســت از« :تقــوا در حوزههــای فــردی و اجتماعــی» (اعــراف128:؛ یوســف،)57:
«انجــام دادن اعمــال صالــح و کارهــای نیکــو و پســندیده» (نــور )55:و «اقامــه نمــاز» (مائــده.55:
دینگســتری یوســف؟ع؟در زنــدان و دوســتان زندانــی را گامبــهگام بــه یکتاپرســتی فراخوانــدن،
چیــزی اســت کــه تنهــا در قــرآن آمــده و تــورات از آن ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت (یوســف-37:
40؛ بیومــی ،1383 ،ج  .)54-53 ،3یوســف؟ع؟نمونه حاکمــی اســت کــه امــور جــاری حکومــت و
جامعــه را بــه ریشــههای توحیــد پیونــد میدهــد .وی میکوشــد از مســیر اقتصــاد اعتقــادات
مــردم را تصحیــح کنــد .از مضمــون آیــه 40ســوره یوســف برمیآیــد کــه او همــه ظواهــر دنیــا
و دلبســتگیها را پندارهــای نادرســت میدانــد و حکومــت اصلــی را از آن خــدا میشــمارد .وی
بــه عنــوان پیامبــری الهــی کــه بــه زودی حاکــم میشــود ،حکومــت را نیــز بــا نــگاه اراده خداونــد
مینگــرد .ایــن ســخن یوســف؟ع؟مهمترین اصــل منشــور تمدنــی اســت ،کــه بیانکننــده یــک
حکومــت بــا باورهــای دینــی و روش ـنترین و کاملتریــن شــکل دیــن اســام اســت (قطــب،1412 ،
ج  .)1960 ،4وجــود یوســف؟ع؟مایه شــرافت مصریــان و دعوتــش مایــه رحمــت و هدایــت آنهــا
بــود .ایــن پیامبــر الهــی بــا مدیریــت بحــران اقتصــادی مصــر ،عــاوه بــر رهایــی آنــان از یــک
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دولــت مصلــح از دیــدگاه قــرآن ،دولتــی اســت کــه کتــاب الهــی را قانــون و نمــاز را کــه در همــه
شــرایع وجــود داشــته مبنــای کار خــود قــرار دهــد .موســی؟ع؟الگویی بــرای برپایــی یــک تمــدن الهــی
و مصلــح اســت؛ زیــرا در کار اصــاح خــود بــه دو مبنــای ایــن اصل(تمســک بــه قــرآن و نمــاز) عمــل
نمــود (دیباجــی.)96 ،1387 ،
داوود؟ع؟نیــز قواعــد یکتاپرســتی را منظــم ســاخت و حکومتــی عادالنــه و آمیختــه بــا حکمــت
ایجــاد کــرد (ب ـیآزار شــیرازی .)139 ،1386 ،قــرآن دربــاره حکومــت او میفرمایــد« :خداونــد بــه او
پادشــاهی داد( ».بقــره.)251:
ســلیمان؟ع؟نیز بــا داشــتن بســیاری از تواناییهــا ،توانســت بــه گســترش فرهنــگ وحدانیــت
بپــردازد .در همــه شــهرها و کشــورهایی کــه بــه تســخیر ایــن پیامبــر درمیآمــد ،گســترش عدالــت،
عمــران و بهویــژه ترویــج فرهنــگ خداپرســتی ،اساســیترین برنامــه بــود .داســتان ملکــه ســبأ و
دعــوت از او بــرای پذیــرش آییــن توحیــد ،از مصادیــق مهــم ایــن گســترش محســوب میشــود
(نحــل.)31-29:
شــیوه رســول خدا؟ص؟نیــز ابــاغ دیــن و دعــوت ،بــرای ســاختن انســانی جدیــد بــود (نحــل.)125:

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

قحطــی و گرســنگی حتمــی ،یکتاپرســتی را در میانشــان رواج داد.

ـوت اولیــن اســتراتژی
غیــر از آیــات قــرآن ،ســیره ایشــان نیــز ضــرورت دعــوت را مینمایانــد .دعـ ْ
رســول خــدا؟ص؟در دیپلماســی بــود و ایــن امــر متناســب بــا شــرایط زمــان و مــکان صــورت میگرفت.
ـر ی
در اثبــات ایــن مدعــا ،میتــوان بــه شــیوه دعــوت ایشــان توجــه کــرد؛ همــان کــه بــا دعــوت سـ ّ

آغــاز شــد و پــس از تبلیــغ در میــان خویشــان ،نهایتــاً منجــر بــه دعــوت عمومــی و آشــکار گردیــد.

4ـ .2اجتناب از استبداد و خودکامگی
خداونــد در آیــه  159ســوره آلعمــران ،مشــورت بــا مــردم و پرهیــز از اســتبداد و خودکامگــی
در امــور حکومتــی را از شــرایط حاکمــان الهــی دانســته اســت؛ بهگونــهای کــه در صــورت فقــدان
آن ،نهتنهــا حاکــم مشــروعیت دینــی خــود را از دســت میدهــد ،بلکــه مشــروعیت سیاســی و
مقبولیــت عمومــی وی نیــز ســلب و حکومتــش دچــار بحــران مشــروعیت مطلــق میشــود .ازایـنرو،
بــه رســول خدا؟ص؟یــادآور میشــود کــه علــت مقبولیــت عمومــی بــه ســوی او و پذیــرش حکومــت
و حاکمیتــش روش حکومتــی وی میباشــد کــه بــر پایــه مشــورت و همدلــی مــردم نهــاده شــده
اســت(آل عمــران.)159 :
در برخــورد انبیــای بزرگــی چــون موســی؟ع؟و رســول خدا؟ص؟بــا قدرتهــای اســتکباری زمــان خــود،
شــاهد شــکلگیری دو نــوع تفکــر در زمینــه حکومــت هســتیم :تفکــر مســتکبران بــا بنیــاد اعتقــادی
کفــر و نفــاق و تفکــر مســتضعفان بــا بنیــاد ایمــان ،توحیــد و تقــوا .لــذا بــه خاطــر اینکــه دعــوت
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ایــن پیامبــران پایههــای اقتــدار جبــاران و مســتکبران زمانهشــان را سســت میکــرد و بــرای
حکومــت نامشــروع ایشــان خطــری جــدی محســوب میشــد ،مــورد آزار و گاه در معــرض مــرگ
قــرار میگرفتنــد .موســی؟ع؟در شــهرهای مصــر ،بــا مســائل اجتماعــی از جملــه ظلــم ثروتمنــدان و
تیرهبختــی بنیاســرائیل آشــنا شــد و شــروع بــه آگاه کــردن مــردم نمــود« .بنیاســرائیل بــر گــرد
او جمــع میشــدند و ســخنان او را میشــنیدند؛ تــا زمانــی کــه بــه رشــد و کمــال رســید و علنــاً
مخالفــت بــا فرعــون را آغــاز نمــود .فرعونیــان از او در هــراس افتادنــد و بــه همیــن دلیــل بــود کــه
در مصــر رفــت و آمــد نمیکــرد مگــر بــا نگرانــی( ».طبرســی ،1372 ،ج .)286 ،5
آغــاز حرکــت انقالبــی موســی از زبــان قــرآن اینگونــه بیــان شــده اســت« :موســی پنهــان از چشــم
مــردم بــه شــهر وارد شــد و در آنجــا نزاعــی را بیــن یکــی از پیــروان و یکــی از دشــمنان خــود یافــت.
آنکــه از پیــروان او بــود از وی کمــک خواســت و موســی بــه یــاری او ،مشــتی بــر دشــمن زد »...
(قصــص .)15:ایــن نمونــهای از حرکــت ضــد اســتکباری موسی؟ع؟اســت ،کــه بــه دفــاع از مظلــوم
بهپاخاســت (طباطبایــی ،1374 ،ج .)22 ،16
داوود؟ع؟نیــز مصــداق اصلــی مبــارزه بــا جالــوت یــا مبــارزه بــا فســاد زمانــه خــود اســت و از
ـون عدالــت اســت ،میتــوان چنیــن
آنجــا کــه راهــکار اصلــی مبــارزه بــا فسـ ْ
ـاد قانــون و محــور قانـ ْ

اســتنباط کــرد کــه داوود؟ع؟تجســم قانــون و تحقــق آن در جامعــه بنیاســرائیل بــود؛ زیــرا بــا فســاد
مبــارزه کــرد .قــرآن میفرمایــد« :ای داوود ،مــا تــو را در زمیــن خلیفــه گردانیدیــم .پــس میــان مــردم

بــه حــق داوری کــن و هرگــز از هــوس پیــروی مکــن ( »...ص .)26:وی همچنیــن بــه طــور ناشــناس
در کشــورش میگشــت و بــر امــور کارگــزاران و مــردم نظــارت میکــرد (طبرســی ،1372 ،ج.)58 ،7
او از مــردم دربــاره خویــش و شــیوه رفتــارش میپرســید و از هــر کــس کــه بــاز میپرســید ،ســیرت
ـری او را میســتود (بیومــی ،1383 ،ج .)30 ،3
و دادگـ ِ

4ـ .3منطق نرم و مدارا با مردم
شــرط دیگــری کــه کارگــزار تمدنالهــی بایــد از آن بهرهمنــد باشــد ،نرمــی نســبت بــه مــردم
اســت .حکومــت رســول خدا؟ص؟بــر پایــه مــدارا بــا مــردم نهــاده شــده بــود .قــرآن وی را «چــراغ
فــروزان» (احــزاب )46:و تجلــی رحمــت الهــی بــر جهانیــان دانســته اســت .نادیــده گرفتــن
اشــتباهات و اســتفاده نکــردن از خشــونت ـ کــه اعمــال قــدرت عریــان اســت ـ عمدهتریــن علــت
جلــب دلهــای مــردم بــه حکومــت نبــوی بــوده اســت .قــدرت عریــان کــه گاه از آن بــه «خشــونت»
یــاد میشــود ،هــر چنــد در حــوزه اعمــال قانونــی و مجــاری آن باشــد ،اگــر بــه صورتــی باشــد کــه
مــردم را در تنگنــا قــرار دهــد ،موجــب دوری مــردم از حکومــت میشــود .البتــه ایــن بــه معنــای
نادیــده گرفتــن قوانیــن کیفــری و جزایــی ـ کــه از آن بــه اقتــدار حاکمیــت یــاد میکننــد ـ نیســت.
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بــه خشــونت یــاد کــرد.
منطــق نــرم و رســا در چنــد جــای حرکــت اصالحــی موســی؟ع؟وجود دارد؛ از جملــه وقتــی موســی
ـوال ّلینــا»
و هارون؟ع؟مأمــور شــدند تــا بــا فرعــون بــه نرمــی و انعطــاف ســخن گوینــد :فقــوال لــه قـ ً
(طــه« .)44:قــول ّلیــن» بــه معنــای ســخن همــراه بــا لطافــت و ادب اســت .نمونــه دیگــر چنیــن
برخــوردی آنجاســت کــه موســی؟ع؟با صبــر و آرامــش اجــازه داد تــا ســاحران ابتــدا کار خود را شــروع

کننــد (طــه .)66:موســی؟ع؟برای ســخن گفتــن فصیــح و تبلیــغ آییــن جدیــد ،بــه یــک یــاور نیــاز
داشــت .زبــان فصیــح هــارون؟ع؟و آشــنایی او بــا وضعیــت اخیــر مصــر و بنیاســرائیل یــاری مهمــی
بــرای موســی؟ع؟بود .لــذا وی از خــدا خواســتار همیــاری هــارون شــد (قصــص .)۳۴:حرکــت انقالبــی
و اصالحــی نیازمنــد برنامهریــزی و زبــان رســانهای گویــا بــرای تبییــن اهــداف و چیرهشــدن بــر
ادبیــات رقیبــان اســت .رفتــار موســی؟ع؟با مــردم در ماجــرای فتنــه ســامری نیــز در خــور توجه اســت؛
زیــرا او بــا آنــان راه تــذکار و نصیحــت را پیــش گرفــت و فرمــود« :خــدای شــما آن یگانهخدایــی
اســت کــه جــز او هیچــاپ خدایــی نیســت و بــه همــه ذرات عالــم هســتی آگاه اســت( ».طــه.)98:
موســی؟ع؟در مقابــل مــردم نرمــش نشــان داد و از بســیاری از بهانههــای آنهــا چشمپوشــی کــرد.

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

اقتــدار امــری بایســته اســت ،کــه بــه شــکل ســختگیری خودنمایــی میکنــد و نمیتــوان از آن

نمونههایــی از ایــن برخــورد در ســوره بقــره ذکــر شــده اســت (بقــره.)76-73 ،60 ،57:
در حکومــت ســلیمان؟ع؟ فتــح ســرزمین ســبأ پــس از کشــف ایــن منطقــه توســط پرنــدهای از
لشــکریان ســلیمان آغــاز میشــود (کتــاب مقــدس ،1379 ،اول پادشــاهان .)13-1 :10 ،ســلیمان؟ع؟با
گــزارش ایــن پرنــده ،بــه غیرالهــی بــودن ایــن حکومــت پــی میبــرد و تصمیــم میگیــرد آنــان
ـی نام ـهای ،مــردم ایــن ســرزمین را بــه خداپرســتی
را بــه پرســتش خــدای یکتــا فــرا خوانــد .او طـ ّ

دعــوت میکنــد .مضمــون نامــه ،در اوج برتــری محتــوای آن ،در نهایــت ســادگی اســت و مهــم آن
اســت کــه بــا «بســم اهلل الرحمــن الرحیم"(نمــل )30-29 :آغــاز شــده اســت .ســلیمان؟ع؟در ایــن نامــه
کریمانــه ســخن گفــت ،نــه بــا زبــان تهدیــد .میتــوان گفــت کــه در قــرآن ،اخــاق و خداپرســتی،
دالیــل ایــن ارتبــاط سیاســی ـ فرهنگــی معرفــی شــده اســت .همیــن برخــورد نیــز ســرانجام بــه
تســلیم ملکــه ســبأ و فتــح آن ســرزمین منجــر شــد .بنابرایــن ،یکــی از لــوازم ضــروری کارگــزاران
فرهنگــی ،بهرهمنــدی از تربیــت متعالــی فرهنگــی و اســتراتژی فرهنگــی اســت و در نهایــت نمــود
ایــن ویژگیهــا در رفتــار فرهنگــی متبلــور اســت .مصــداق چنیــن رفتــار هوشــمندانه فرهنگــی در
عملکــرد سلیمان؟ع؟آشــکار اســت.
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4ـ .4اخالق حسنه ،مهرورزی و مردمدوستی
ـاق کنــش اجتماعــی و
اخــاق حســنه عــاوه بــر تأثیــر فــردی ،تأثیــر اجتماعــی نیــز دارد .اخـ ْ
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ـا تحقیــر نکــردن
فــردی دارد و شــخص را بــه مصلــح و تأثیرگــذار بــر جامعــه تبدیــل میکنــد .مثـ ً
دیگــران و دوســتی و محبــت ،موجــب پیوندهــای اجتماعــی میشــود .آیــه  200ســوره آل عمــران
بــا تأکیــد بــر همبســتگی ،مهــروزی و دعــوت بــه انســجام و اجتماعــی زیســتن ،انســان را بــه
کســب منافــع و مزایــای مــادی و معنــوی همبســتگی ،خوشاخالقــی و خوشــرویی دعــوت میکنــد
(طباطبایــی ،1374 ،ج  .)160-149 ،4همــه پیامبــران الهــی بــرای تکامــل اخــاق انســان تــاش کردنــد.
رســول خــدا؟ص؟در ایــن راســتا فرمــود« :من بــرای تکمیــل مــکارم اخالقــی مبعــوث گردیــدم( ».پاینده،
ـدان فــی
ـران ِّ
ـن ُ
«إن ِ
ـر و ُ
الخلـ ِ
ـار و یزیـ ِ
ـق َی ْع ُمـ ِ
حسـ َ
بیتــا .)345 ،امــام صادق؟ع؟نیــز فرمــودّ :
الدیـ َ
البـ َّ
ـار :».نیکــوکاری و حســن خلــق موجــب عمــران شــهرها و افزایــش عمــر میشــود( .کلینــی،
األعمـ ِ
ْ
ـاق در همبســتگی و نوعدوســتی تأثیــر اجتماعــی دارد و موجــب
 ،1407ج  .)100 ،2بدینســان ،اخـ ْ
بلــوغ تمدنــی انســانها میشــود .مــارگارت میــد( 1م ،)1978 .مردمشــناس امریکایــی ،اولیــن
نشــانه تمــدن در فرهنــگ باســتانی را اســتخوان شکســته و درمانشــده پــای انســانی عنــوان میکنــد
و بــا اشــاره بــه رفتــار فرهنگــی «مهــرورزی و کمــک بــه دیگــران» در مشــکالت ،آن را نقطــه دقیــق
شــروع تمــدن میدانــد (.)/http://kwcmag.com/2020/10/16/a-sign-of-civilization
ـدت آزار داده بودنــد،
یوســف؟ع؟در زمــان اوج قــدرت و عظمــت ،بــرادران خــود را کــه او را بــه شـ ّ
کریمانــه بخشــید (یوســف .)92:ایــن رفتــار میتوانــد الگــوی رفتــار بــا رعایــا و بــه طــور کلــی مــردم
باشــد؛ زیــرا باالخــره بــرادران یوســف؟ع؟مانند دیگــر رعایــا بــه ناچــار تحــت امــر حاکــم بودنــد .حاکــم
در اینجــا بــا مجرمانــی مواجــه اســت کــه جرمشــان حداقــل بــرای او از روز روشــنتر اســت .بــا
وجــود ایــن ،او نــه بــر اســاس خواســت خــود و نــه از روی غضــب ،آنــان را محاکمــه نمیکنــد .در
ـل اصــاح رفتــار مجرمــان اســت ،نــه تهدیــد و شــکنجه .مســلماً ایــن روش تأثیــر
ایــن محاکمــه ،اصـ ْ
شــگرفی بــر مــردم و تمایــل آنــان بــه ایــن رهبــر الهــی داشــت .یوســف در مــورد زلیخــا نیــز فقــط
خواســتار اثبــات بیگناهــی خــود از تهمتــی بــود کــه بــه او نســبت داده بودنــد (یوســف 52 ،51:و .)53
بنیاســرائیل نیــز پــس از آنکــه بــه رهبــری موســی؟ع؟جمعیتی منســجم را تشــکیل دادنــد،
مدتــی را بــا همــان مشــقتی کــه پیــش از ورود موسی؟ع؟داشــتند ،ســپری نمودنــد؛ تــا آنکــه پــس
از هجــرت از مصــر و نابــودی فرعــون ،از ایــن عــذاب رهایــی یافتنــد .امــا صبــر آنهــا در همــان
مــدت انــدک بــه ســر آمــده بــود و در نتیجــه ،شــروع بــه انتقــاد و بهانهگیــری کردنــد .موســی؟ع؟از
بســیاری از بهانههــای آنــان چشمپوشــی کــرد و درخواســتهای آنــان را بــه درگاه الهــی عرضــه
نمــود (بقــره .)55:او بــه بســیاری از طعنهایــی کــه در حــق او روا میداشــتند بیتوجــه بــود
ـوت و تحمــل نقــاط ضعــف آنــان و بــا صبر و شــکیبایی،
(اعــراف .)129 :موســی؟ع؟با شــناخت نقــاط قـ ّ
Margaret Mead. 1
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موســی ؟ع؟ در برابــر ناشــکیبایی قــوم خــود نهتنهــا ناشــکیبایی نکــرد ،بلکــه بــرای آنــان آرزوی
پیــروزی نمــود و وعــده بهــروزی داد .آنچــه در اینجــا مــورد نظــر اســت ،ســماجت بیدلیــل مــردم
در برابــر احــکام خداونــد و مهــرورزی و بردبــاری ایــن پیامبــر بــزرگ در برابــر آنهاســت .نکتــه قابــل
توجــه اینکــه موســی؟ع؟از همیــن نقطــه ضعــف بنیاســرائیل (بهانهگیــری دربــاره حکــم خــدا ،تــا
آنجــا کــه بــه تعبیــر قــرآن« ،نزدیــک بــود کــه فرمــان الهــی را انجــام ندهنــد( ».بقــره ،))71:پدیــده
مثبــت فرمانبــرداری را بــه وجــود آورد و کاری کــرد کــه ایــن دســتور را انجــام دهنــد .شــکیبایی
موســی؟ع؟ایمان و اســتواری عــده زیــادی از آنــان در راه دیــن را تقویــت کــرد (دیباجــی)105 ،1387 ،
و افــراد بیشــتری را جــذب نمــود؛ موجــب شــد رویشهــا بیشــتر و نهایتــاً ریزشهــا کمتــر شــود.
آیــه  159ســوره آلعمــران نیــز بــه مهــرورزی اشــاره میکنــد ،کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مســئله
اســتبداد دارد .قــرآن بــا یــادآوری محبــت پیامبر؟ص؟نســبت بــه مــردم ،توضیــح میدهــد کــه علــت
دیگــر اســتقبال عمومــی بــه حکومــت اســام ،مردمدوســتی ایشــان اســت .ایــن مردمدوســتی
بــه شــکل اســتغفار و گذشــت از اشــتباهات اجتماعــی و سیاســی آنــان نمــود یافــت .یکــی از دالیــل
گســترش اســام و نفــوذ عمیــق و وســیع اســام در دلهــای دیگــران نیــز ،رفتــار سیاســی منعطفانــه

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

بنیاســرائیل را مدیریــت نمــود.

آن حضــرت بــود؛ چنانکــه در ماجــرای فتــح مکــه بــه مکیــان فرمــود« :مــن بــا شــما همانگونــه
هســتم کــه بــرادرم یوســف بــه برادرانــش گفــت" :امــروز خجــل نباشــید .مــن از شــما گذشــتم و خــدا
هــم گنــاه شــما را ببخشــد؛ کــه او مهربانتریــن مهربانــان اســت( »".یوســف92:؛ بــاذری)51 ،1398 ،
رســول خدا؟ص؟کرامــت انســان را معــادل احتــرام بــه خــود معرفــی میکنــد و آن را در طــول
«مــن َ
أذی ُم ِ
ؤمنــاً َفقَ ــد آذانــي
رعایــت حرمــت ســاحت ربوبــی میشــمارد .آن حضــرت فرمــودَ :

اهّلل َو َمــن َ
َو َمــن آذانــي َف َقــد َ
ـان».
ـون فِ ــي َّ
ـل َّ
ـو َم ُ
ـور والفُ رقـ ِ
والزبـ ِ
التــوراةِ واإلنجیـ ِ
آذی َ
آذی َ
لعـ ٌ
اهّلل َف ُهـ َ
(حکیمــی ،1374 ،ج  .)188 ،2در ایــن راســتا رســول خدا؟ص؟بــا فرهنــگ ز نســتیزی مبــارزه کــرد؛ زیــرا
در جاهلیــت عــرب ،اشــرافیگری ایــران باســتان و تثلیــث تحریفــی یونــان ،از «زن» بــه عنــوان
ـا غفلــت شــده بــود .شــاهد ایــن مدعــا اشــارات قــرآن و برخــی کتــب تاریخــی
یــک انســان ،کامـ ً
اســت .قــرآن بــه صراحــت ،از زنــده بــه گــور کــردن دختــران یــاد میکنــد (تکویــر 8:و  .)9در
گزارشــی از عهــد ساســانیان (همزمــان بــا رســالت پیامبــر ص) آمــده اســت کــه زن بهمثابــه ســایر
اعضــای خانــواده ماننــد کــودکان و بــردگان ،محکــوم بــه عدالــت بیچــون و چــرا بــود .یکــی از
کلمــات قصــار میگویــد کــه زن بایــد هــر روز س ـهبار از شــوی و آقــای خــود بپرســد کــه چــه بایــد
بیندیشــد ،چــه بایــد بگویــد و چــه بایــد بکنــد .همچنیــن ،نافرمانــی نســبت بــه مــرد ،اجــازه طــرد
زن را بــه او مــیداد (بارتلمــه .)112 ،1377 ،نهایــت اینکــه ،ایــن رکــن تکمیلکننــده پیکــره انســانی
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

در جامعــه یونــان باســتان ،بــا عبــارت «حیــوان بلندمــو و کوتهفکــر» معرفــی میشــود (برکســون،
 .)12 ،1358تــاش رســول خــدا ص ،از یــک ســو باورهــای ریشــهدار مربــوط بــه زنــان را ویــران
نمــود و از ســوی دیگــر ،بــر ویرانههــای آن ،ارزشهایــی همنــوا بــا ســاخت جامعــه اســامی ایجــاد
کــرد .در ایــن مســیر دشــوار ،آموزههــای قرآنــی و فعالیتهــای فرهنگــی رســول خــدا ص ،در
دگرگونــی اجتماعــی نظــام جاهلــی مؤثــر افتــاد .ایشــان بــا ابزارهــای اخالقــی مبتنــی بــر ایجــاد
اعتمــاد عمومــی ،انگارههــای فرهنــگ اســامی را تقویــت نمــود و بــا تصحیــح ارتباطــات فــردی
و تغییــر رفتــار جمعــی ،ظرفیتهــای اجتماعــی را بــرای تحقــق درونیســازی ارزشهــا توســعه
بخشــید .در فلســفه اخــاق ،همــه گروههــای انســانی بــر اصولــی مثــل عدالــت و حســن خلــق ـ کــه
پیامبــران مــروج آن بودنــد ـ توافــق دارنــد .در نتیجــه میتــوان گفــت ،ایــن ویژگــی انبیــای الهــی
جنبــه تمدنســازی داشــته اســت.

4ـ .5کارآمدی ،مدیریت و قاطعیت
توانایــی اعمــال قــدرت مشــروع از شــرایط مهــم دیگــری اســت کــه قــرآن بــرای حاکمــان بیــان
میکنــد .ایــن شــرط در آموزههــای قرآنــی بــه عنــوان «قاطعیــت» یــاد شــده اســت .حاکــم بایــد
افــزون بــر مهربانــی ،عدالــت و مشــورت بــا مــردم ،پــس از گرفتــن هــر تصمیمــی ،در اجــرای آن
قاطعیــت داشــته باشــد .قاطعیــت هرگــز بــه معنــای اســتبداد نیســت؛ زیــرا بــدون قاطعیــت پــس
از تصمیــم نمیتــوان بــه شــهریاری پرداخــت و نظــام شــهری را مدیریــت نمــود.
قاطعیــت بــه معنــای بهکارگیــری هرگونــه قــدرت قانونــی بــرای اعمــال قانــون اســت و میتوانــد
بــه اشــکال مختلفــی چــون حــدود و تعزیــرات ،جهــاد و بهکارگیــری شمشــیر و زور (تعبیــر قرآنــی آن
«حدیــد» اســت) تجلــی و ظهــور کنــد.
َ
قــرآن در آیــه  159ســوره آلعمــران بــه ضــرورت قاطعیــت همــراه بــا مشــورت اشــاره میکنــد و بــه
رســول خدا؟ص؟دســتور میدهــد کــه پــس از مشــورت ،آنچــه را کــه بــه صــاح امــت دانســته عملــی
کنــد و هــرگاه تصمیمــی گرفــت ،بــا تــوکل بــر خــدا نســبت بــه انجــام آن قاطعیــت داشــته باشــد .در
آیــه  32ســوره نمــل نیــز از قاطعیــت در امــر ،کــه مفهومــی اجتماعــی دارد ،ســخن رفتــه اســت.
«مکیــن» بــه
«مکیـ ٌ
ـن» آراســته شــد (یوســفَ .)54:
یوســف؟ع؟از ســوی پادشــاه مصــر بــه صفــت َ

فــردی گفتــه میشــود کــه مقــام و منزلــت دارد (معلــوف ،1385 ،ج  .)1936 ،2طبرســی در توضیــح
«مکیــن» نقــل میکنــد کــه منظــور پادشــاه مصــر از ایــن منزلــت ،همانــا ســلطهای همچــون
معنــای َ
ســلطه خــود او بــود (طبرســی ،1372 ،ج  .)312 ،5در تفاســیر دیگــر نیــز تأییــد شــده کــه یوســف؟ع؟از

اختیــارات کافــی بــرای حاکمیــت برخــوردار بــود (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج 5 ،1؛ طباطبایــی،1374 ،
ج  .)272 ،11از نشــانههای کارآمــدی یوســف؟ع؟همین بــس کــه در برخــورد بــا بــزرگان آییــن مصــر،
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قــدرت آنــان و تصویــر ایجادشــده از ســوی آنــان در مــورد جایــگاه نیمهخداییشــان در اذهــان
مــردم مصــر ،ســبب شــد ،یوســف اســتراتژی و رفتــار مناســبی از خــود بــروز دهــد؛ لــذا بــا درک
درســت شــرایط ـ و نــه از طریــق جنــگ و منازعــه یــا پنــد و نصیحــت ـ و از راه اصــاح ضروریتریــن
نیــاز مــردم (ســاماندهی امــور اقتصــادی) وارد عمــل شــد.
در مقابــل فتنههــای دینــی ،رهبــر و حاکــم جامعــه وظایفــی دارنــد .جامعــه نیازمنــد امنیــت
اجتماعــی اســت .در حکومــت موســی؟ع؟و ماجــرای فتنــه ســامری ،گرچــه هــارون گناهــی نداشــت،
بازخواســت شــد و ســامری محکــوم بــه تنبیــه «ال ِ
ـاس» (محرومیــت از پایگاهــای اجتماعــی و
مسـ َ
ارتباطــات طبیعــی بــا مــردم) گردیــد (طــه)97:؛ تــا جامعــه از فکــر مســموم او مصــون بمانــد .برخورد
فیزیکــی موســی؟ع؟با نمــاد پرســتش هــم جالــب توجــه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه قــوم موســی
از زر و زیورشــان آن نمــاد (تندیــس گوســاله) را ســاخته بودنــد (اعــراف148:؛ طــه ،)87:نگهــداری آن
بــه دالیــل هنــری و اقتصــادی میتوانســت توجیــه شــود؛ امــا موســی؟ع؟که بــا اهــداف اصالحــی،
حکومــت و تمــدن تشــکیل داده بــود ،قاطعانــه و انقالبــی عمــل کــرد .برخــورد موســی؟ع؟با فتنــه
فرهنگــی ســامری بــدون جــدل بــود؛ چنانکــه برخــورد او بــا نمــاد پرســتش نیــز حکــم بــه نابــودی

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

هوشــمندانه عمــل کــرد .آگاهــی از آداب و رســوم دینــی مــردم ،جایــگاه بــزرگان مصــر و میــزان

آن بــود .آگاهــی از ویژگیهــای خلقــی بنیاســرائیل ســبب قاطعیــت در ایــن رفتــار فرهنگــی بــود.
موســی؟ع؟با مفســدان اقتصــادی نیــز برخــوردی قاطعانــه داشــت .قــارون طبــق ســخن قــرآن،
بــه عنــوان نمــاد ثــروت در امــت موســی معرفــی شــده اســت (قصــص .)76:قــارون بــا توهــم
رقابــت بــا موســی؟ع؟و بــه ســبب دلخوشــی بــه ثــروت فــراوان خــود ،بــا حاکمیــت موســی مخالفــت
کــرد و در مقابــل یکــی از تکالیــف دینــی (زکات) و بــا همراهــی برخــی از همفکرانــش ،حرکتــی
اجتماعــی در برابــر موسی؟ع؟شــکل داد .آنهــا نهتنهــا بــه ایــن حکــم عمــل نکردنــد ،بلکــه بــا متهــم
کــردن موســی؟ع؟به فســاد اخالقــی ،وی را بــه مناظــره میــان مــردم کشــاندند؛ پــس از آن و چــون
شــواهد علیــه قــارون و دیگــر تهمتزننــدگان اقامــه شــد ،بــر اثــر معجــزه الهــی ،قــارون همــراه
بــا گنجهایــش در زمیــن فــرو رفــت (قصــص .)82-76:در حکومــت موســی؟ع؟ قــارون نمــاد پدیــده
ـی متکــی بــر قــدرت اقتصــادی اســت؛ هرچنــد کــه عمــل او جنبــه سیاســی هــم داشــت.
فرصتطلبـ ِ
موســی؟ع؟نماد رهبــر یــک حکومــت الهــی اســت ،کــه بــا سرســختی همــراه بــا آگاهیبخشــی
اجتماعــی ،در مقابــل فتنــه اقتصــادی ایســتاد.

ﺳﺎل اول

ســلیمان؟ع؟به عنــوان متولــی اصلــی فرهنــگ ،تــاش گســتردهای بــرای ارتقــاء دولــت الهــی خــود
در پیــش گرفــت .مدیریــت و مهندســی فرهنگــی در حقیقــت ،طراحــی یــک الگــوی عملیاتــی بــرای
توســعه جامعــه اســامی اســت (بنیانیــان )23 ،1388 ،و ایــن نکتــهای اســت کــه ســلیمان؟ع؟آن
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ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

را بــه عنــوان ســند چشــمانداز برنامــه خــود در پیــش گرفــت .وی تــاش گســتردهای در ارتبــاط
بــا فعالیتهــای مرتبــط بــا توســعه اقتصــادی ـاجتماعــی جامعــه انجــام داد (ســبأ13-12:؛ کتــاب
مقــدس ،1379 ،اول پادشــاهان )26:9 ،و در ایــن مســیر ،از مدیریــت ســرمایههای فرهنگــی غافــل
نمانــد (نحــل)31-30:؛ زیــرا فرهنگــی میتوانــد تــداوم یابــد کــه پاســخگوی نیازمندیهــای مــادی
و روحــی افــراد باشــد.

4ـ .6تواناییهای علمی و جسمی
توانایــی علمــی ،بهگونــهای کــه شــخص توانایــی رویارویــی بــا مســائل و اهــداف حکومــت
و مدیریــت جامعــه را داشــته باشــد؛ همچنیــن تواناییهــای جســمی ،کــه حاکــم را بــر انجــام
فعالیتهــای بیــش از تــوان افــراد عــادی جامعــه توانــا کنــد ،از دیگــر شــرایط مهمــی اســت کــه
قــرآن بــرای کارگــزاران تمــدن برمــی شــمارد .روشــن اســت کــه بــدون توانایــی علمــی ،هــر مدیریتــی
بــا شکســت و افزایــش هزینههــا روبــهرو میشــود و جامعــه در مســیر کمالــی خــود ،دســتکم
بــا چالــش میگــردد .همچنیــن ،از آنجــا کــه مدیریــت جامعــه نیازمنــد تــاش دوچنــدان اســت ،تــا
همــه مشــکالت کالن آن بــه صــورت کامــل ارزیابــی و بــر آنهــا نظــارت و مدیریــت شــود ،حاکــم
جامعــه بایــد از نظــر جســمی بــه انــدازه کافــی تــوان داشــته باشــد؛ تــا بــه ســرعت خســته نشــود و
در حــوزه عمــل کــم نیــاورد (بقــره.)247 :
یوســف؟ع؟در پذیــرش مســئولیت حکومتــی بــه مقولــه دانایــی توجــه کــرد و آن را یکــی از
ضروریــات پذیــرش مســئولیت برشــمرد و خــود را بــا صفــت «علیــم» توصیــف نمــود (یوســف.)55:
ـوع گفتمــان یوســف؟ع؟و پادشــاه مصــر ،چهــار صفــت بــرای پذیــرش مســئولیت و انتخــاب
در مجمـ ِ
کارگــزار ذکــر شــده اســت :مکنــت و توانایــی ،امان ـتداری ،پاســداری و تعهــد ،آگاهــی و تخصــص
(قرائتــی ،1383 ،ج .)81 ،6
حضــور موســی؟ع؟با ادعــای بــزرگ «مــا فرســتاده خــدای جهانیانیــم» (شــعراء )16:در دربــار
فرعــون ،فرعــون را شــگفتزده کــرد .پرســش و پاســخهای فرعــون و موســی؟ع؟درباره آفریــدگار
(شــعراء )24-22:و ارائــه معجزاتــی از ســوی موســی؟ع؟ ســبب شــد کــه درباریــان فرعــون ،چیــزی
ببیننــد کــه هــم بترســند ،هــم شــگفتزده شــوند و هــم درســتی راه موســی؟ع؟را دریابنــد؛ هرچنــد
تــرس از فرعــون ،آنــان را از پذیــرش حــق بازمیداشــت (بیومــی ،1383 ،ج  .)190-189 ،3طبعــاً صــرف
حضــور حضــرت میتوانســت زمینهســاز گفتمــان فرهنگــی مناســبی باشــد.
داوود ؟ع؟ تجســم قانــون و تحقــق آن در جامعــه بنیاســرائیل بــود .مزیــت حکومــت
داوود؟ع؟آمیختگــی آن بــا حکمــت بــود؛ یعنــی تدبیــری درســت و اصیــل بــرای اســتقرار یــک
حکومــت توانــا ،تــا ســنجش قانــون را بــه دقیقتریــن شــکل در همــه شــئون دولتــی و ملتــی بــه
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میفرمایــد« :و بــه او قــوه درک حقایــق عطــا کردیــم( ».ص .)20:حکمــت او در نــوع حکوم ـتداری
نیــز تأثیــر داشــت؛ چنانکــه حکومــت وی را قدرتمنــد ســاخت .همچنیــن ،صنعــت زرهســازی و
مهــارت جنگ ـیاش ،او را بــر دشــمنان پیــروز گردانیــد .خداونــد کوههــا را (بــرای صنایــع معمــاری و
فلــزات) بــه تســخیر وی درآورد و بــا وحــی خــود بــه او ،صنعــت ذوب فلــزات و زرهبافــی بــا آهــن را
آموخــت (انبیــاء.)80-79:
ســلیمان در قــرآن وارث داوود؟ع؟خوانــده شــده اســت (نمــل .)16:صفاتــی کــه در قــرآن بــرای ایــن
پیامبــر تمدنســاز ذکــر شــده عبــارت اســت از :علــم (نمــل ،)15:منطــق الطیــر (دانســتن زبــان مرغــان
جنیــان) (نمــل )17 :و تســخیر
و ســخن گفتــن بــا آنــان) (نمــل ،)16:تســخیر نیروهــای نامرئــی (مثــل ّ
عوامــل طبیعــی (مثــل بــاد) (نمــل .)12:ســلیمان؟ع؟با داشــتن ایــن تواناییهــا ،توانســت بــه
گســترش فرهنــگ وحدانیــت بپــردازد .در آیــات مربــوط بــه حاکمیــت ســلیمان؟ع؟ شــواهد روشــنی
از نــوع مدیریــت علمــی او بــه دســت میآیــد .بعضــی مورخــان نیــز بــر توســعه علمــی در زمــان او
ـدی وســیع بــود ،کــه در قلمــرو
صحــه گذاشــتهاند .دایــره اقتــدار ذهنــی و دانــش ســلیمان؟ع؟به حـ ّ
م اآلدابــی
اشــیای طبیعــی و نباتــات و حیوانــات و پرنــدگان ســخن میدانســت و فیلســوف و معل ـ 

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

کار انــدازد (حجــازی .)90-93 ،1360 ،او از حکمــت ،نفــوذ کالم و علــم قضــاوت برخــوردار بــود .قــرآن

بــود کــه ســه هــزار َم َثــل گفــت (کتــاب مقــدس ،1379 ،اول پادشــاهان.)33-4:32 ،

تمدنســازی ،بــه انســانهایی جــدی ،باحوصلــه و جهانینگــر نیــاز دارد؛ گروهــی کــه دغدغــه

حفــظ و بســط تمــدن را داشــته باشــند .پیشنیــاز دیگــر تمدنســازی ،ثبــات اســت .الزمــه دیگــر
کمــی ،قــدرت نظامــی ،مالــی و  ...و در
کمــی و کیفــی اســت .در بعــد ّ
آن ،نیــاز بــه قــدرت در دو بعــد ّ
بعــد کیفــی ،قــدرت فکــری ،نظــری و  ...نیــاز اســت (انفــال60:؛ منتظــر القائــم.)31 ،1386 ،

در ســیره نبــوی و تعالیــم قرآنــی نیــز بــر همــه ایــن شــاخصها تأکیــد شــده اســت .رســول
خــدا؟ص؟در میــان پیروانــش نهضــت یادگیــری را بنــا نهــاد؛ زمینههــای پیشــرفت را فراهــم و شــالوده
س کارالیــل ،محقــق انگلیســی،
فرهنــگ و تمدناســامی را بنــا کــرد (منتظــر القائــم .)194 ،1391،تومــا 
در ایــن زمینــه میگویــد« :محمــد قوانیــن مدنــی و اخالقــی را عرضــه کــرد ،تــا وحشــیگری را
ـدن جایگزیــن ســازد( ».بــه نقــل از صمیمــی.)348 ،1382 ،
برانــدازد و بیقانونــی را بــا نظــم و تمـ ّ
تحجــر و خرافهپرســتی،
رســول خدا؟ص؟بــه وســیله موعظــه و خطابــه ،قرائــت قــرآن و مبــارزه بــا
ّ
یارانــش را بــه طلــب دانــش فراخوانــد و بــا کتابــت قــرآن و حدیــث ،مکاتبــه ،هجــرت و اعــزام

ﺳﺎل اول

مبلــغ ،کاخ بلندمرتبــه دانــش اســامی را بنــا نهــاد (منتظــر القائــم .)194 ،1391 ،در نتیجــه میتــوان

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

گفــت ،در همــه تاریــخ ،دینــی جــز اســام ،پیــروان خــود را پیوســته بــه نیرومنــد بــودن دعــوت

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

نکــرده و هیچــاپ دینــی در ایــن زمینــه ماننــد اســام موفــق نبــوده اســت (رامیــار.)235 ،1362 ،
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ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

4ـ .7تبدیل تهدیدها به فرصتها
یوســف؟ع؟در زنــدان ،کــه نوعــی توقــف در هــدف و زندگــی را در اذهــان تداعــی میکنــد ،بیــکار
ننشســت و از ایــن فرصــت در راســتای خودســازی و هدایــت زندانیــان بهــره بــرد .وی روز و شــب
را پیوســته در ســتایش خــدا میگذرانــد و دریافــت کــه در ایــن تنهایــی چــه خــوب میتوانــد بــا
خدایــش انــس گیــرد و دلــش چنــان بــرای دوســتی همــه انســانها میتپــد ،کــه حتــی از آنــان
کــه بــر او ســتم کردهانــد ،هیچــاپ کینــهای در خــود نمییابــد (بیومــی ،1383 ،ج  .)53-52 ،2او
بــا همبندهایــش نیــز از در دوســتی درآمــد و دلشــان را آرامــش بخشــید و آنــان را بــه پرســتش
خــدای یگانــه فراخوانــد؛ البتــه بــا لطفــی کــه در جانهــا نشســت (یوســف37:؛ کتــاب مقــدس،1379 ،
ســفر پیدایــش.)22 -4:1 ،
فرعــون در برابــر جــادوی موســی؟ع؟ ســاحران را فراخوانــد .موســی از ایــن ماجــرا بــه عنــوان
فرصتــی بــرای ترویــج شــریعت خــود اســتفاده کــرد .جادوگــران بــا دیــدن معجــزه موســی بــه او
فنــی متخصــص باشــد ،بــرای پذیــرش حقیقــت،
ایمــان آوردنــد (طــه)70-65:؛ زیــرا گاه اگــر فــردی در ّ
از دیگــران آمادهتــر اســت .ایــن ماجــرا بــدون شــک نهتنهــا ســبب ایمــان ســاحران گردیــد ،بلکــه
رغبــت مــردم بــه موســی؟ع؟را نیــز دوچنــدان نمــود .نــوع معجــزات موســی؟ع؟با موضوعاتــی کــه در
آن روزگار در میــان مــردم رایــج بــود پیونــد نزدیکــی داشــت و ذهــن و ضمیــر آنــان را بــه خــود
کشــانید (بیومــی ،1383 ،ج .)194-193 ،2
داوود؟ع؟تــاش گســتردهای کــرد ،تــا روابطــش بــا حامیــان و پشــتیبانان او در دورتریــن نقطــه
شــمال کشــورش اســتوار شــود (همــان ،ج 53-57 ،3؛ نجــار ،بیتــا .)369 ،او حتــی در صــدد ارتبــاط
بــا مخالفــان خــود بــود و از آنــان خواســت کــه بــه او بپیوندنــد؛ چنانکــه بســیاری نیــز دعــوت او
را پذیرفتنــد (کتــاب مقــدس ،1379 ،ســموئیل دوم.)8 :2 ،
ســلیمان؟ع؟در فتــح ســرزمین ســبأ تصمیــم گرفــت بــه جــای درگیــری بــا ایــن حکومــت ،آنــان
طــی نامــهای ایشــان را بــه خداپرســتی دعــوت
را بــه پرســتش خــداییکتــا فــرا خوانــد .او
ّ

کــرد .ماجــرای قــوم و ملکــه ســبأ ســرانجام بــه تســلیم ملکــه ســبأ و فتــح آن ســرزمین منجــر
شــد و تهدیــدی کــه ایــن ســرزمین بــه لحــاظ اعتقــادی میتوانســت داشــته باشــد ،بــا تدبیــر
ســلیمان؟ع؟برطرف شــد (نمــل.)44-36:
در حکومتهــای انبیــا ،مــوارد بســیاری از تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصتهــا میتــوان یافــت؛
بهویــژه در حرکتهــای رســول خدا؟ص؟کــه ســعی داشــت هرگونــه خطــری را بــا روشهــای متنــوع
مثــل بخشــش ،پــاداش ،تضمیــن جــان و مــال ،بســتن عهدنامــه و  ...تبدیــل بــه موقعیتــی بــرای
تثبیــت دیــن نمایــد (منتظــر القائــم .)184-172 ،1391 ،هــدف حکومــت الهــی ،انسانســازی اســت و
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جامعــه را در نظــر میگیــرد؛ در صورتــی کــه در نظامهــای دیگــر ،تنهــا بــرای رفــع خطــرات حاکمیــت
بــا هزینــه کمتــر ،بــه ایــن کار مبــادرت میشــود (دیباجــی .)103 ،1378 ،ایــن ویژگــی انبیــای الهــی
از اصلیتریــن اســتراتژ یهای دیــن الهــی در مســیر پیشــرفت و تمدنســازی اســت و همانطــور
کــه در نمونههــای مذکــور اشــاره شــد ،بــه افــراد جامعــه فرصــت میدهــد بــا بهکارگیــری آن ،در
شــکلگیری تمــدن نقــش ایفــای نقــش کننــد.

4ـ .8اقامه عدالت
اصــوال
بیگمــان ،اجتنــاب از ســتم چیــزی جــز تأکیــد بــر عدالــت و احســان نیســت؛ زیــرا
ً
حکومــت ســتمکار و حاکمــان ســتمگر در مفهــوم قرآنــی نهتنهــا شایســته حکومــت نیســتند ،بلکــه
الزم اســت از شــر آنــان رهایــی شــوند و بــا مبــارزه بــا آنــان ،حکومــت عــادل و صالــح برپــا کننــد.
ازایـنرو ،وقتــی از شــرط اجتنــاب از ظلــم و ســتم ســخن گفتــه میشــو،د بــه معنــای تأکیــد بــر امــری
اســت کــه از آن بــه «عدالــت» یــاد شــده اســت .حاکــم ظالــم و ســتمکار در آموزههــای قرآنــی جایــی
بــرای حکومــت نــدارد و امــت بایــد بــا او مبــارزه و حکومتــش را ســاقط کننــد (یوســف.)79-78:
بــه نظــر میرســد مفاهیمــی چــون عدالــت و اجتنــاب از ســتم ناظــر بــه یکدیگرنــد؛ زیــرا عدالــت

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

لــذا بــه افــراد فرصــت بازگشــت و اصــاح میدهــد و در ایــن کار منافــع مــادی و معنــوی آن فــرد یــا

بــه معنــای گرایــش نداشــتن بــه انحــراف و یــا قــرار گرفتــن هــر چیــز در جــای خــود اســت .افــراط
ـتم تجــاوز و
و تفریــط از حالــت طبیعــی ،عدالــت را از میــان میبــرد .از ســوی دیگــر ،ظلــم و سـ ْ
گرایــش بــه ســوی افــراط و تفریــط اســت .بنابرایــن هرگونــه رفتــاری کــه خــروج از حالــت طبیعــی
بــوده ،گرایــش بــه تجــاوز و افــراط و تفریــط داشــته باشــد ،میتوانــد عاملــی مهــم بــرای از دســت
رفتــن شــرط عدالــت باشــد.
ـی را بســیار کــم کــرد و آرامــش را بــرای مردمــان
عدالــت اجتماعــی یوســف؟ع؟ فاصلــه فقیــر و غنـ ّ

آن ســرزمین بــه ارمغــان آورد .دیــدگاه یوسف؟ع؟(ذخیرهســازی ،مصــرف در حــد نیــاز و فــروش
اضافــه تولیــد) ســبب شــد میــزان تولیــد بــاال رفتــه ،ذخائــر ملــی رو بــه افزایــشنهــد و مســاوات
بیــن مــردم برقــرارگــردد (برق ـیکار.)52-51 ،1386 ،
داوود؟ع؟پیامبــری عدالتگســتر و قانونمحــور بــود؛ تــا آنجــا کــه حضــرت علــی؟ع؟و دیگــر اولیــای
الهــی در قضاوتهــا و احــکام خویــش ،بــه معیــار بــودن قضاوتهــای اواســتناد کردهانــد .قــرآن
نیــز میفرمایــد« :ای داوود ،مــا تــو را در زمیــن خلیفــه [و جانشــین] گردانیدیــم .پــس میــان مــردم
بــه حــق داوری کــن و هرگــز از هــوس پیــروی مکــن ( »...ص .)26:از قضاوتهایــی کــه داوود؟ع؟بــه
منظــور برپایــی عدالــت انجــام داد ،کار قضاوتــی مشــترک بــا فرزنــد خــود ســلیمان بــود .ایــن
قضــاوت مربــوط بــه داوری بیــن صاحــب یــک گلــۀ دام و یــک کشــاورز بــود ،کــه کشــت او توســط
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

دام آن فــرد آســیب دیــده بــود .در ایــن زمــان ،ســلیمان نوجــوان بــود (طبرســی ،1372 ،ج .)79 ،7
ایــن پدیــده تاریخــی حــاوی اشــاراتی بــه محوریــت عدالــت در حکومــت داوود؟ع؟و تــداوم آن در
روش حکومتــی سلیمان؟ع؟اســت .میوههــای درخــت عدالــت در زمــان داوود؟ع؟ رشــد و بالندگــی
علمــی و اقتصــادی و تمــدن باشــکوه در دوره سلیمان؟ع؟اســت.
رســول خدا؟ص؟نیــز مســاعی گســتردهای را بــرای اجــرای عدالــت در میــان پیــروان خــود بــه عمــل
آورد و توصیــه میکــرد« :یــک ســال عدالــت از یــک ســال عبــادت بهتــر اســت( ».پاینــده ،بیتــا،
ص  ،411ح .)1936

4ـ .9امانتداری
از جملــه شــرایطی کــه قــرآن بــرای حاکمــان برمیشــمارد ،امان ـتداری اســت ،کــه بــدون احــراز
آن ،شــخص نمیتوانــد بــه عنــوان حاکــم مشــروع بــر مــردم حکومــت کنــد (نســاء .)58:بــه نظــر
میرســد کــه در نگــرش قــرآن ،حکومــت امانتــی اســت کــه در اختیــار شــخص قــرار میگیــرد و او
بایــد بــه عنــوان «امیــن» از ســوی خــدا و مــردم ،در چارچــوب قوانیــن و اصــول عدالــت و احســان،
ایــن امانــت را حفــظ کنــد؛ ازایـنرو ،شــرط امانـتداری ،شــرطی بنیادیــن اســت .هرگونــه تعــدی و
تجــاوز از اصولــی کــه قــرآن بــرای حاکــم و حکومــت برمیشــمارد ،موجــب میشــود تــا حاکــم از
حکومــت مشــروع ســاقط شــود و مشــروعیت دینــی و سیاســی خــود را از دســت دهــد.
در ماجــرای یوســف؟ع؟ بــه عنــوان پیامبــری تمدنســاز از نــگاه قــرآن ـ شــهوت و غضــب کــه در
شــرایط قــدرت طغیانگرنــد ،کنتــرل شــدهاند .لــذا نخســتین سیاســت ســوی یوســف؟ع؟ سیاســت
نفــس ،یعنــی کنتــرل طغیانهــای آن بــود؛ آن هــم در شــرایطی کــه هنــوز حکومتــی نداشــت .طبــق
متــن قــرآن ،یوســف؟ع؟با صراحــت ،کامخواهــی زنــان مصــر را رد کــرد .ایــن رد کــردن صریــح ،بــا
یــادآوری نعمــت خداونــد بــر او و در نظــر گرفتــن حــد و مــرز الهــی همــراه بــود؛ نــه اینکــه ابتــدا
روی خــوش نشــان داده باشــد ،ســپس بــا دیــدن نشــانی از طــرف خــدا بــه خــود آمــده و دســت
کشــید باشــد (قطــب ،1412 ،ج  .)4،1980تــورات نیــز بــه ایــن مســئله اشــاره دارد (کتــاب مقــدس،
 ،1379ســفر پیدایــش.)20-39:7 ،
در مــورد موســی؟ع؟نیز ایــن مســئله صــادق اســت .در ماجــرای ورود موســی؟ع؟به منطقــه مدیــن
و کمــک بــه دو زنــی کــه بــرای آب دادن بــه گوســفندان خــود درمانــده بودنــد ،توصیــف دختــر
شــعیب؟ع؟از موســی؟ع؟از زبــان قــرآن ،شــنیدنی اســت« :بــه پــدر خــود گفــت :ای پــدر ،او را بــه
همــکاری بگیــر ،کــه او بهتریــن فــرد بــرای ایــن کار [و] نیرومنــد و امیــن اســت( ».قصــص .)26:ایــن
بخــش از ماجــرای موســی؟ع؟ جــدا از نــکات فــراوان دربــاره مســائل اجتماعــی ،بــه دو ویژگــی مهــم
مصلحــان اجتماعــی میپــردازد ،کــه عبــارت اســت از :قــدرت و امانــت .هــدف موســی؟ع؟از ایــن
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از آنــان ،بــرای بهرهبــرداری از آب بــود .اینجــا موســی؟ع؟قدرت آن را داشــت کــه بــه قشــر ناتــوان
جامعــه کمــک کنــد و ایــن کار را کــرد .از طــرف دیگــر ،ایــن قشــر ،آســیبپذیر و نیازمنــد امانـتداری
بــود؛ زیــرا زنــان در مقابــل مــردان آســیبپذیرترند و نامــوس جامعــه محســوب میشــوند و نامــوس
بایــد همچــون امانتــی حفــظ شــود .موســی؟ع؟در برخــورد بــا آنهــا و در همــراه شــدن بــا یکــی از
آنهــا تــا رســیدن بــه خانــه شــعیب؟ع؟ ایــن امانـتداری را از خــود بــه نحــو شایســتهای نشــان داد.
ســلیمان؟ع؟ارزش قانــون و نظــم را بــه ملــت خویــش آموخــت و آنــان را از جنــگ بازداشــت و
امنیــت رســاند (دورانــت ،1370 ،ج  .)357 ،1او بــا اندیشــه ســلیمش بــه ایــن حقیقــت رهنمــون
بــه
ّ
شــده بــود کــه تنهــا در صورتــی خواهــد زیســت کــه بــا همســایگانش بــه تفاهــم برســد (کتــاب
مقــدس ،1379 ،اول پادشــاهان3:1 ،؛ یعقوبــی ،1379 ،ج .)57 ،1
امنیــت فــردی و
رســول خدا؟ص؟نیــز از همــان ســالهای آغازیــن دعــوت ،در جهــت تأمیــن
ّ

اجتماعــی مســلمانان میکوشــید .ایشــان بــا افزایــش فشــار مشــرکان در ســال پنجــم بعثــت،
دســتور مهاجــرت بــه حبشــه را صــادر نمــود (ابنهشــام .)321 ،1375 ،بدینســان ،مهاجــرت بــه
امنیــت فــردی در میــان مســلمانان شــد
حبشــه ،عــاوه بــر دســتاوردهای دیگــر ،منجــر بــه احســاس
ّ

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

اقــدام (کمــک بــه دختــران شــعیب ع) کمــک بــه ناتوانــی عــدهای ،در مقابــل توانایــی عــده دیگــری

امنیــت جمعــی از مســلمانان در آن ســرزمین فراهــم گشــت.
و
ّ

4ـ .10بهرهمندی از هوشفرهنگی در نشر دین
کارگــزار فرهنگــی بــرای مدیریــت مطلــوب فرهنــگ ،نیازمنــد عقالنیــت و هــوش اســت .اســتعداد
بهکارگیــری مهارتهــا و تواناییهــا در محیطهــای مختلــف را «هــوش فرهنگــی» تعبیــر کردهانــد؛
یعنــی اینکــه فــرد بــا تکیــه بــر قابلیتهــای خویــش ،الگوهــای جدیــد تعامــات اجتماعــی
را فراگیــرد و در اندیشــه طراحــی واکنشهــای رفتــاری صحیــح در ایــن الگــو باشــد (ودادی و
عباســعلیزاده.)71 ،1388 ،
روش یوســف؟ع؟در نشــر دیــن توحیــدی ،همــراه بــا در نظــر گرفتــن ظرفیتهــای روحــی ،ذهنــی
و ویژگیهــای مــردم زمــان خــود بــود .سیاســت تدریجــی در زمینــه تبییــن اعتقــادات ،نــه فقــط
ـف؟ع؟طی چهــارده
از ســوی ایــن پیامبــر ،بلکــه توســط ســایر پیامبــران نیــز انجــام میشــد .یوسـ
ّ
ســال زمامــداری اقتصــادی تمــدن مصــر و در قالــب ســر و ســامان دادن بــه امــور معیشــتی مــردم،

توانســت آمادگــی فکــری هدایتشــدهای را در افــراد ایجــاد کننــد .بــا پذیــرش افــرادی معــدود،
بینــش و نگرشهــای مشــترک بــه وجــود آمــد و منجــر بــه وحــدت سیاســی و فرهنگــی گردیــد.
ـا مــد نظــر داشــت و محتــوای دعــوت
آن حضــرت ظرفیتهــای ذهنــی و روحــی مــردم را کامـ ً
خــود را متناســب بــا همــان بســتر اجتماعــی خــاص قــرار م ـیداد .ازای ـنرو ،زمــان ورود بــه دربــار
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

عزیــز مصــر ،ابتــدا ـ چنانکــه انتظــار میرفــت ـ نصیحــت درباریــان را در پیــش نگرفــت ،بلکــه
بــه اصالحــات اقتصــادی روی آورد و در رونــد اصــاح امــور اقتصــادی ،بــه نشــر آییــن توحیــدی
پرداخــت .ایــن روش ســبب شــد جامعــه دچــار تشــتت درونــی نشــود و وحــدت نســبی پیشــین را
ـدی حفــظ کنــد.
تــا حـ ّ
فرعــون در برابــر جــادوی موســی؟ع؟ ســاحران را فــرا خوانــد .موســی؟ع؟از ایــن رخــداد ،بــه عنــوان
فرصتــی بــرای ترویــج دیــن و شــریعت خــود اســتفاده کــرد؛ حتــی نــوع معجــزات موســی؟ع؟ بــا
موضوعــات رایــج در آن روزگار در میــان مــردم پیونــد نزدیکــی داشــت و ذهــن و ضمیــر آنــان را بــه
ســوی خــود میکشــاند (بیومــی ،1383 ،ج  .)194-193 ،2ایــن مســئله برخاســته از هــوش فرهنگــی
وی در مواجهــه بــا مــردم بــود.
طبــق گــزارش قــرآن ،ملکــه قــوم ســبأ از هــر نعمتــی برخــوردار بــود (نمــل .)23:در ایــن ماجــرا،
هوشــمندی حکومــت دینــی ،قــدرت و ســرعت عمــل در روابــط خارجــی و توجــه بــه توســعه علمــی
و اقتصــادی را میتــوان دیــد .امــروزه در دانــش مهندســی فرهنگــی ،از ایــن هوشــمندی ،تحــت
ش فرهنگــی» یــاد میشــود.
عنــوان «هــو 
مصــداق ایــن رفتــار ،در عملکــرد ســلیمان بــه عنــوان کارگــزار فرهنــگ آشــکار اســت .اولیــن مؤلفــه
در شــیوه ســلیمان ،احضــار بلقیــس و تخــت اوســت؛ کــه در کمتــر از چشــم بــر هــم زدن عملــی شــد
(نمــل .)40:مفســران معتقدنــد قصــد ســلیمان از ایــن عمــل ،نشــان دادن قــدرت خــارق العــادهای
بــود کــه خــدا در اختیــارش گذاشــته بــود و میخواســت بــا ایــن کار ،ملکــه ســبأ و قــوم او را از
قــدرت الهــی و شــکوه آن بــا خبــر کنــد (بیومــی ،1383 ،ج  .)133 ، 3مؤلفــه دوم ،خالقیــت ســلیمان
در برخــورد بــا تخــت بلقیــس و تغییــر دادن آن اســت (نمــل .)41:مؤلفــه ســوم ،اعجــاب ملکــه ســبأ
از عظمــت و ظرافــت قصــر سلیمان؟ع؟اســت« :او بــا قصــری از آبگینــه روب ـهرو شــد و آن شیش ـهها
را آب پنداشــت و جامــه از ســاق پــا بــاال زد( ».نمــل .)44:ملکــه ســبأ بــا دیــدن ایــن آثــار شــگفت بــه
خــدا ایمــان آورد و ســلیمان؟ع؟با ایــن کار ،آییــن توحیــد را در ســرزمین او گســترش داد.
سیاســت نشــر و تبلیــغ دیــن توســط رســول خدا؟ص؟نیــز در جهــت ایجــاد امــت واحــده بــود
(یوســف .)108:از روش دعــوت فکــری رســول خدا؟ص؟چنیــن برمیآیــد کــه آن حضــرت بــه طــرز
ـا بــه ظرفیتهــای روحــی و ذهنــی مــردم توجــه داشــت و محتــوای دعــوت
هوشــمندانهای ،کامـ ً
خــود را متناســب بــا همــان بســتر اجتماعــی خــاص قــرار مــیداد؛ تــا بــه ایــن ترتیــب ،زمینــه
فراگیــری پیــام خــود بــرای آحــاد مــردم را فراهــم کنــد و عــاوه بــر ایــن ،پایهگــذار وحــدت فرهنگــی
و سیاســی باشــد .بدینســان ،شــکی نیســت کــه رعایــت ســیر تدریجــی در امــر هدایــت را بایــد
در همیــن راســتا تحلیــل کــرد .سیاســت تدریــج در زمینــه تبییــن اعتقــادات و نیــز احــکام و فــروع
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توحیــد ،نبــوت و معــاد ـ و ســپس در مدینــه ،عمومــاً آیــات احــکام نــازل گردیــد (اســراء.)106:
رعایــت مبنــای تدریــج نــه فقــط در القــا و انتقــال محتــوای دعــوت ،بلکــه در روشهــا و کیفیــت
دعــوت حضــرت نیــز دیــده میشــد.

نتیجهگیری
قــرآن در راســتای بنــای جامعــه فاضلــه انســانی ،راهکارهایــی را در قالــب احــکام دیــن و دیگــر
امــور مربــوط بــه تعالــی جامعــه مطــرح میکنــد ،کــه اهتمــام بــه ایــن فرامیــن گامب ـهگام ،بشــر را
بــه ســاخت تمــدن الهــی رهنمــون میســازد .مهمتریــن مؤلفههــای ســاخت تمــدن در قــرآن ـ
در دو بخــش مؤلفههــای انســانی و غیرانســانی ـ عبــارت اســت از :ایمــان ،اخــاق ،علــم ،عدالــت و
( ...مؤلفههــای انســانی)؛ زمیــن ،بــاران ،آب ،کشــاورزی ،صنعــت و ( ...مؤلفههــای غیرانســانی).
هــدف از بنــای تمــدن الهــی ،ســعادت انســان در هــر دو جهــان اســت و بــدون شــک ،تمدنــی
تــوان بــرآوردن ایــن خواســته را دارد ،کــه بــر مبنــای آموزههــای الهــی باشــد .انبیــا نخبــگان
تاریخســاز بودنــد و هرگــز اســیر تاریــخ نشــدند .هــدف انبیــا برپایــی مدینــه فاضلــه واقعــی بــود.

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

دینــی رعایــت میشــد؛ بــه گون ـهای کــه در دوران دهســاله مکــه ،اصــول کلــی جهانبینــی ـ ماننــد

در قــرآن ،پیامبــران در راســتای رســالت خــود ،وظیفــه خطیــر هدایــت انســانها و ترویــج آییــن
توحیــدی و اخــاق الهــی را بــر عهــده داشــتند .ایــن کارگــزاران تمدنســاز بــا عینیــت بخشــیدن
بــه مفهــوم ایمــان ،توحیــد و تقــوا و پیونــد زدن امــور اجتماعــی و اقتصــادی بــه مبانــی عقیدتــی
و خدابــاوری ،افعــال خــود را بــر محــور توحیــد و مبــارزه بــا نفــس تنظیــم نمــوده ،در اجــرای
امــور حکومتــی ،اصالحــات اجتماعــی و اقتصــادی را در رأس برنامههــای خــود قــرار دادنــد .از
ـاز مطــرح در قــرآن در بنیانگــذاری تمــدن ،مبــارزه بــا فســاد و
جملــه صفــات کارگــزاران تمدنسـ ِ
قدرتهــای اســتعمارگر ،مقابلــه بــا اشــرافیت و مالکیتهــای غاصبانــه و دعــوت و تــاش در راه
سســت کــردن پایههــای اقتــدار جبــاران و مســتکبران زمانــه اســت .کالم و منطــق نــرم ،مــدارا بــا
مــردم ،مهــرورزی و مردمدوســتی از اصــول ثابــت رفتــاری کارگــزاران تمدنســاز اســت .بنــا بــه
حســن خلــق موجــب عمــران شــهرها و افزایــش نعمــات الهــی میشــود.
گــواه قــرآن و تاریــخُ ،
کارآمــدی ،مدیریــت و قاطعیــت ،انتظــام جامعــه شــهری و ســاماندهی شــهرباری را فراهــم مـیآورد
و لــذا از معیارهــای کارگــزاران تمدنســاز از منظــر قــرآن اســت .کارگــزاران حکومتگــر و تمدنســاز
کمــی (ماننــد قــدرت نظامــی و مالــی) و کیفــی (ماننــد قــدرت
در قــرآن ،بــا اقتــدار در حوزههــای ّ
فکــری ،ذهنــی و نظــری) ،شــالوده تمــدن الهــی را بنیــان نهــاده ،بیقانونــی را جایگزیــن نظــم و

تمــدن کردنــد .در حکومــت کارگــزارن تمدنســاز ،تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت ،در قالــب بخشــش،
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

پــاداش و تضمیــن جــان و مــال ،از اصلیتریــن اســتراتژ یها در گســترش حــوزه موحــدان ،اســتقرار
دیــن الهــی ،همبســتگی و تمدنســازی اســت .عدالتمحــوری از معیارهــای مــورد توجــه قــرآن
در مســیر دســتیابی بــه تمــدن اســت .تــاش در ایجــاد عدالــت اجتماعــی در ســیره کارگــزاران
تمدنســاز ،توســعه علمــی و بالندگــی اقتصــادی را در پــی دارد؛ کــه رهآورد آن ســاخت تمــدن اســت.
امان ـتداری و ایجــاد امنیــت در ُبعــد فــردی و اجتماعــی ،از ارکان اصلــی تمــدن اســت ،کــه قــرآن
در ســیره کارگــزاران ،بــر آن تأکیــد فــراوان دارد .کارگــزاران تمدنســاز مطــرح در قــرآن ،بــه عنــوان
مدیــران و کارگــزاران فرهنگــی ،بــا آگاهــی و شــناخت ســرزمین ،اســتعدادها ،قابلیتهــا و فرهنــگ
حاکــم بــر مــردم ،برنامــه متناســب بــا موقعیــت زمانــی خــود را طراحــی و بــر اســاس آن ،رفتــار
فرهنگــی مناســبی در جامعــه پیــاده میکردنــد؛ تــا از طریــق آن ،بــه پاالیــش اذهــان و افــکار مــردم
از شــرک و ســوق دادن آنــان بــه یکتاپرســتی نائــل آینــد .بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
عملکــرد ،ویژگیهــای شــخصی و شــخصیتی و دســتورات پیامبــران ،نمونههایــی از حاکمیــت الهــی
اســت و لــذا قابلیــت پیادهســازی در بعــد تمدنســازی در جوامــع را دارد.
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•آلبرایت ،ویلیام ( ،)1971آثار فلسطین ،ترجمه زکی اسکندریه و محمد عبدالقادر ،قاهره.

•الدر ،جان ( ،)1335باستانشناسی کتاب مقدس ،ترجمه سهیل آذری ،تهران :نشر نور جهان ،چاپ اول.
•ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ( ،)1996مقدمه ،بیروت :دار المکتبة الهالل.

•ابنفــارس ،احمــد ( ،)1404معجــم مقاییــس اللغــة ،تصحیــح عبدالســام محمــد هــارون ،قــم :مکتــب
األعــام االســامی ،چــاپ اول.
•ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل ( ،)1407البدایة والنهایة ،تحقیق احمد ابوملحم ،بیروت.

• ،)1419( ----------تفســیر القــرآن الکریــم ،تحقیــق محمــد حســین شــمسالدین ،بیــروت :دارالکتــب العلمیــة،
چــاپ اول.
•ابنمنظــور ،محمــد بــن مکــرم ( ،)1414لســان العــرب ،تصحیــح جمالالدیــن میردامــادی ،بیــروت :دارالفکــر،
چاپ ســوم.
•ابنهشــام ،عبدالملــک ( ،)1375الســیرة النبویــة ،تحقیــق مصطفــی ســقا و دیگــران ،مصــر :مطبعــة مصطفــی
البابــیالحلبی.
• بیومــی مهــران ،محمــد ( ،)1383بررســی تاریخــی قصــصالقــرآن ،ترجمــه مســعود انصــاری و محمــد
راســتگو ،تهــران :علمــی و فرهنگــی ،چــاپ اول.
• بارتلمه ،کریستان ( ،)1377زن در حقوق ساسانی ،ترجمه حسن ناصرالدین صاحبالزمانی ،تهران.

• برکســون ،هانــری ( ،)1358دو سرچشــمه دیــن و اخــاق ،ترجمــه حســن حبیبــی ،بیجــا :شــرکت انتشــار،
چــاپ اول.

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

کتابنامه

•قرآن کریم

•بستانی ،فؤاد افرام ( ،)1375فرهنگ ابجدی ،ترجمه رضا مهیار ،تهران :انتشارات اسالمی ،چاپ دوم.

ی بــنجابــر ( ،)1398فتــوح البلــدان ،تحقیــق رضــوان محمــد رضــوان ،بیــروت:
• بــاذری ،احمــدبــنیحی ـ 
العلمیــة.
دار الکتــب
ّ
• بنیانیــان ،حســن (« ،)1388مهندســی فرهنگــی از نظــر تــا عمــل در جامعــه ایــران» ،مجموعــه مقــاالت
اولیــن همایــش مهندســی فرهنگــی دبیرخانــه شــورایعالی فرهنگــی ،ماهنامــه مهندســی فرهنگــی ،ســال
چهــارم ،ش  33و ،34ص  ،1927دانشــگاه تهــران :شــورایعالیانقــاب فرهنگــی.

• بـیآزارشــیرازی ،عبدالکریــم ( ،)1386باستانشناســی و جغرافیــای تاریخــی قصــص قــرآن ،تهــران :فرهنــگ
اســامی ،چــاپ پنجم.
•بیرو ،آلن ( ،)1370فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران :کیهان ،چاپ دوم.
•برقیکار ،محسن و دیگران ( ،)1386اطلس قرآنی ،اصفهان :حوزه علمیه اصفهان.
• ثعلبی ،ابواسحاق (بیتا) ،قصصاألنبیاء ،قاهره :دار االحیاء التراث.

• حجازی ،فخرالدین ( ،)1360نقش پیامبران در تمدن انسان ،تهران :بعثت ،چاپ شانزدهم.
• حکیمی ،محمدرضا ( ،)1374الحیاة ،تهران :دفتر نشر و فرهنگ اسالمی.

•حکیم ،محسن و محمدباقر حکیم (« ،)1383نقش حکومت در دگرگونی جامعه» ،نشریه قدس.

ﺳﺎل اول

• خمینی ،روحاهلل ( ،)1357کشف األسرار ،قم :آزادی.

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

•خاکرند ،شکراهلل ( ،)1390سیر تمدن اسالمی ،قم:بوستان کتاب.

• دورانــت ،ویــل ( ،)1370تاریــخ تمــدن ،ترجمــه احمــد آرام و دیگــران ،تهــران :ســازمان انتشــارات و آمــوزش
انقــاب اســامی ،چــاپ دوم.
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

• دیباجــی ،محمدعلــی ( ،)1387پیامبــران دولتمــرد ،تهــران :مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی،
چــاپ اول.
•داوری اردکانی ،رضا ( ،)1379اتوپی و عصر تجدد ،تهران :ساقی ،چاپ اول.

•  ،)1380( ----------تمدن و تفکر غربی (مجموعه مقاالت) ،تهران :ساقی ،چاپ دوم.
• روشه ،گی ( ،)1380تغییرات اجتماعی ،ترجمه منصور وثوقی ،تهران :نی.
• رامیار ،محمود ( ،)1362تاریخ قرآن ،تهران :امیرکبیر.

•زرگر ینژاد ،غالمحسین ( ،)1383تاریخ تحلیلی اسالم ،قم :آیت عشق.

•قطب ،سید ( ،)1412فيظاللالقرآن ،بیروت :دار الشروق ،چاپ هفدهم.

•ســهمرانی ،اســعد ( ،)1395اندیشــمند مصلــح (مالــک بــن نبــی) ،ترجمــه صــادق آیینهونــد ،تهــران :فرهنــگ
اســامی ،چاپ دوم.
• شریعتی ،علی ( ،)1359تاریخ تمدن ،تهران :آگاه ،چاپ اول.

•شایق ،مجید (« ،)1370تاریخ اندیشه سیاسی در نهضتهای انبیاء» ،نشریه حمایت.
•صمیمی ،مینو ( ،)1382محمد در اروپا ،ترجمه عباس مهر پویا ،تهران :اطالعات.

•طبرســی ،فضــلبــنحســن ( ،)1372مجمــعالبیــان فــي علــومالقــرآن ،بــا مقدمــه محمدجــواد بالغی،تهران:
ناصرخسرو.
• طباطبایی ،سید محمدحسین ( ،)1423تاریخ االنبیاء ،اعداد شیخ قاسم هاشمی ،بیروت :علمی.

• ،)1374( ----------ســید محمدباقــر موســوی همدانــی ،ترجمــه تفســیرالمیــزان ،قــم :جامعــه مدرســین حــوزه
علمیــه قــم :چــاپ پنجــم.
•فیــض کاشــانی ،محســن ( ،)1377الصافــيفــيتفســیرالقــرآن ،تحقیــق ســید محســن حســینی امینــی،
تهــران :دار الکتــباالســامیه.
•فوکوتساوا ،یوکیشی ( ،)1379نظریه تمدن ،ترجمه چنگیز پهلوان ،تهران :گیو.

•قرائتی ،محسن ( ،)1383تفسیر نور ،تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،چاپ یازدهم.

•قفطــی ،علــی بــن یوســف ( ،)1374تاریــخ الحکمــا ،بــه کوشــش بهیــن دارایــی ،تهــران :نشــر دانشــگاه
تهــران :چــاپ اول.
• کتاب مقدس (عهد عقیق و عهد جدید) ( ،)1379ترجمه فاضلخان همدانی ،تهران :اساطیر.

•کرمــی فقهــی ،محمدتقــی و دیگــران ( ،)1388جســتاری نظــری در بــاب تمــدن ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم
و فرهنــگ اســامی ،چــاپ ســوم.
•کلینی ،محمد بنیعقوب ( ،)1407اصولالکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیه.

• معلــوف ،لویــس ( ،)1385فرهنــگ بــزرگ جامــع (ترجمــه المنجــد) ،ترجمــه احمــد ســیاح ،تهــران :اســام،
چــاپ ششــم.
•محمــدی ،ذکــراهلل ( ،)1373نقــش فرهنــگ و تمــدن در بیــداری غــرب ،قزویــن :دانشــگاه بینالمللــی امــام
خمینــی ،چــاپ اول.
•مجلسی ،محمدباقر ( ،)1363بحار األنوار ،تهران :نشر اسالمیه ،چاپ سوم.
• مطهری ،مرتضی ( ،)1361مجموعه آثار ،تهران :صدرا.

• مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتباالسالمیه ،چاپ اول.

• منتظر القائم ،اصغر ( ،)1386تاریخ اسالم تا سال چهلم هجری ،اصفهان :دانشگاه اصفهان ،چاپ دوم.
•  ،)1391( ----------تمدنسازی نبوی و علوی ،اصفهان :مرغ سلیمان ،چاپ اول.

74

• پاینده ،ابوالقاسم (بیتا) ،نهجالفصاحة ،تهران :جاویدان.

• نجار ،عبدالوهاب (بیتا) ،قصصاألنبیاء ،بیروت :دارالجمیل ،چاپ دوم.
• ودادی ،احمــد و منصــوره عباســعلیزاده («،)1388هــوش فرهنگــی در مهندســی فرهنگــی بــا توجــه بــه
عصــر جهانــی شــدن» ،ماهنامــه مهندســی فرهنگــی ،ســال چهــارم ،ش  33و ،34ص  ،6875دانشــگاه تهــران:
شــورایعالی انقــاب فرهنگــی.

•هانتینگتــون ،ســاموئل ( ،)1374نظریــه برخــورد تمدنهــا ،ترجمــه مجتبــی امیــری ،تهــران :وزارت امــور
خارجــه.
• یعقوبی ،ابنواضح ( ،)1379تاریخ یعقوبی ،بیروت :دار صاعر و دار بیروت.

•یزدانپرست ،حمید ( ،)1387داستان پیامبران ،تهران :نشر اطالعات ،چاپ سوم.

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

ـدة االبــرار ،بــه اهتمــام علیاصغــر حکمــت ،تهــران:
•میبــدی ،ابوالفضــل ( ،)1339تفســیر کشــف االســرار و عـ ّ
نشــر دانشــگاه تهــران.
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شناسی قرآنی بر
(تأثیر عنصر زیبایی
ِ
تقویت ارزش هـای انسانـی و تمدنـی (با
تاکیـد بر مسئله شهرنشینی

شناسی قرآنی بر تقویت
تأثیر عنصر زیبایی
ِ
ارزش هـای انسانـی و تمدنـی (با تاکیـد
بر مسئله شهرنشینی)
علیرضا کاوند*

1

چکیده:
مســئله زیباییشناســی قــرآن ،همــواره از مســایل پــر اهمیــت در تاریــخ تمــدن اســامی،
شهرنشــینی و عمــران و آبادانــی ســرزمینهای اســامی در  15قــرن اخیــر بــوده کــه ضــروری
اســت بــا توجــه بــه تغییــرات و تحــوالت خواســته یــا ناخواســتهای کــه در گــذر زمــان ،بــا وجــود
شــاخصههای اســامی-قرآنی در متــن دیــن مبیــن اســام بــرای تمــدن و شهرســازی ،در ســبک
زندگــی مســلمانان صــورت گرفتــه ،مــورد توجــه مجــدد قــرار گیــرد تــا از ایــن منظــر ،بــه اصــاح
ســبک زندگــی ،اقــدام گــردد .در ایــن تحقیــق کــه بــا رویکــرد موضوعــی صــورت گرفتــه ،بدیــن
نتایــج دســت یافتهایــم؛  -1هــدف قــرآن و ســنت نبــوی از خــال دســتور بــه زیباســازی مکانهــا و
ســاختمانها ایــن بــود ،کــه حکمتهــای بزرگــی را کــه در حفــظ مقاصــد شــریعت اســت بــه ویــژه
دیــن ،تحقــق بخشــد؛ -2در زمینــه تمــدن و ســاخت و ســاز ضــروری اســت ،کتابهــا و آثــار موجــود
در میــراث خــود را کــه در زمینــه محیــط زیســت و شهرســازی اســت ،مطالعــه کنیــم و در آنهــا
دقــت و توجــه ویــژه داشــته باشــیم؛ -3تمدنهــا بــه واســطهی عنصــر اخالقــی و روحــی جاودانــه
میشــوند ،رســالت خــود را انجــام میدهنــد و بــه پیشــرفت خــود ادامــه میدهنــد .زیــرا مــاده
بــدون روح ،ســاختمانی بیپایــه اســت و اســاس تمــدن مســلمانان ،دیــن اســام اســت کــه بایــد
بــه قــرآن کریــم و ســنت پیامبــر اکــرم؟ص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ بــه تفصیــل پرداخــت تــا آن پایههــا را
کشــف کــرد.
دریافت1400/8/2 :

واژگان کلیدی :قرآن ،زیبایی شناسی ،شهرنشینی ،ساخت و ساز ،ارزش ،تمدن

پذیرش1400/8/24 :
صفحه  76تا صفحه 97
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در ایــن مجــال ،بــه بررســی ماهیــت مبحــث زیباییشناســی قــرآن کریــم و تأثیــر آن در زندگــی
مــردم ،ریشــهیابی و بازنمایــی عنصــر زیباییشناســی در قــرآن و مواضــع مختلــف کاربــرد آن در
قــرآن کریــم میپردازیــم .کلمــه «جمیــل» در قــرآن کریــم در هفــت موضــع ذکــر شــده کــه بــا
صبــر ،صفــح ،تســریح ،هجــر و ســایر ارزشهــای اخالقــی و روحــی مرتبــط اســت؛ لفــظ «زینــت»
«حســن» کــه متــرادف واژه
و مشــتقات مختلــف آن ۴۶ ،بــار در قــرآن کریــم آمــده اســت .لفــظ ُ
«جمــال» اســت ،در عبــارات و ســیاقهای متعــددی آمــده و همــه ایــن الفــاظ ،زیباییشناســی و

مترادفهــای آن ،و مواضــع کابــرد آنهــا در قــرآن کریــم ،فقــط بــه جهــت تذکّ ــر دائمــی بــه وجــود
ـان زیبــا ،از آن ذات الیــزال
خداونــد یکتاســت کــه همــهی انــوار ،خیرهــا و زیباییهــا در ایــن جهـ ِ

منبعــث میگــردد .زیباییهــای بهشــت ،حوریــان بهشــتی ،باغهــا و متــاع حیــات آخــرت ،بــرای
دعــوت بــه تقــرب بــه خداونــد ســبحان ،مشــارکت در ســاختن تمــدن ،ایجــاد آبادانــی ،تنظیــم
حیــات مــردم و اصــاح ســبک و ســلوک آنهــا در زندگــی صــورت گرفتــه اســت(در ایــن زمینــه نــک:
(ق )6-11:و(عبــس .))24-32:در بســیاری از ســورهها و آیــات قــران کریــم ،دعــوت خداونــد ســبحان،
ـان شــگفت انگیــز ،بــه روشــنی قابــل مالحظــه اســت.
بــه تأمــل ،امعــان نظــر و تدبــر در ایــن جهـ ِ
درک و فهــم زیبایــی ،بــه وفــور در دیــن مبیــن اســام مــورد توجــه واقــع شــده اســت .اوامــر و
دســتورات الهــی صرفــاً بــرای عبــادت و ذکــر الهــی و یــا تــرک امیــال نفســانی نیامــده ،بلکــه ایــن
اوامــر ،بــرای دقــت نظــر بیشــتر بــه هــدف بهرهگیــری از هســتی و زیباییهــای موجــود در آن و
ایجــاد ارتبــاط بیــن ایــن مســایل زیبایــی شــناختی و عقایــد انســان اســت ،تــا آنجــا کــه خداونــد
ســبحان طبــق روایــت شــریفه ،صفــت زیبایــی را بــرای خالــق نیــز قــرارداده و خــود ،خالــق ،زیبایــی

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

طرح مسئله:

را نیــز دوســت داشــته و کســی را کــه خــود را زیبــا میســازد نیــز دوســت دارد؛ پیامبــر اکــرم؟ص؟
ـل ُي ِ
ج َمــال» (کلینــی1407 ،ق ،ج 438 ،6؛ عیاشــی1380 ،ق ،ج .)15 ،2
ج ِميـ ٌ
میفرماینــد«ِ :إ َّن َ
ـب الْ َ
اهَّلل َ
حـ ُّ
ایــن مســئله در اشــارهی قــرآن کریــم بــه چهارپایــان مشــهود اســت ،بــه ویــژه هنگامــی کــه ایــن
چــرا ،بــه ســوی صاحبــان خــود برمیگردنــد ،در حالــی کــه پــر از خیــر و برکــت
چهارپایــان پــس از َ

هســتند و از روغــن و شــیر آنهــا اســتفاده میشــود .همچنیــن هنگامــی کــه در زمیــن بــه زیباتریــن
شــکل میچرنــد و تصاویــر زیبایــی را خلــق میکننــد ،کــه نظرهــا را جلــب کــرده و اندیشــهها را
ـون
ج َمـ ٌ
ـن تُ ِر ُ
يهــا َ
ـم فِ َ
مشــغول بــه خــود میســازد .خداونــد متعــال میفرمایــدَ :
يحـ َ
ـال ِحيـ َ
«ولَ كُ ـ ْ
ون» (نحــل .)6:زمخشــری در توضیــح معنــای جمــال مینویســد« :خداونــد بــه
ــر ُ
ح َ
َو ِح َ
يــن تَ ْس َ
زیبایــی آنهــا ،ماننــد فایــدهی آنهــا بــرای مــا ،بــر مــا منــت نهــاده ،زیــرا ایــن مســئله ،هــدف و

غــرض صاحبــان چهارپایــان بــوده و حتــی از بزرگتریــن منافــع آنهاســت .زیــرا چوپانهــا هنگامــی
کــه در شــب هنــگام ،آنهــا را میبرنــد و صبحــگاه آنهــا را رهــا میکننــد ،طویلههــا بــا اســتراحت
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آنهــا و ســپس حرکــت آنهــا زیبــا میشــود؛ آنهــا در طویلــه بــا صداهــای مختلــف پاســخ
یکدیگــر را میدهنــد و بــا اهــل خانــه و صاحبــان خــود مأنــوس میشــوند و مایــهی شــادی و
مســرت صاحبانشــان میشــوند .در چشــم ناظــران ،دارای جــال و شــکوه هســتند و لبــاس شــوکت
و احتــرام بــر تــن دارنــد» (زمخشــری1407 ،ق ،ج .)2،574زیبایــی محیــط در گــرو مصلحــت عمومــی

َ
ـم
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ـور» (فاطــر .)28-27:همچنیــن خداونــد میفرمایــد:
َي ْ
ـاء ِإ َّن َ
خ َشــى َ
ـاد ِه الْ ُع َل َمـ ُ
اهَّلل َع ِز يــزٌ َغ ُفـ ٌ
اهَّلل ِمـ ْ

اهــا ِل َّلن ِ
ين»(حجــر )16:تفســیر ایــن آیــه و مــوارد شــبیه بــه
وجــا َو َز َّي َّن َ
«ولَ قَ ـ ْ
ـم ِاء ُب ُر ً
ـد َ
َ
اظ ِر َ
السـ َ
ج َعلْ نَ ــا فِ ــي َّ
آن ،حاکــی از ســرواژهی «زینــت» ،در قــرآن اســت« .زینــت» ،در قــرآن کریــم  ۴۶بــار آمــده اســت؛ ۲۵

بــار در خصــوص اســتدالل بــر مســائل و مقاصــد مــادی در عالــم هســتی؛  ۱۹بــار بــه صــورت اســمی
و ۶بــار بــه صــورت فعلــی آمــده اســت .قطعــاً تکــرار ایــن مــوارد در قــرآن کریــم ،تصادفــی نبــوده و بــا
هــدف و غرضــی خــاص اســت .گویــا خداونــد از بیــان ایــن اســماء و افعــال ،هــدف خاصــی اراده کرده
و شــاید هــدف اصلــی وی ،آگاهســازی بنــدگان و عبــرت گرفتــن آنــان باشــد.

مفهوم شناسی زیبایی و زینت
یکــــی از اساسـیترین وجــوه زیبایــــی در قــــرآن ،زیبایــــی جهــان و کائنــات اســــت .خداونــــد

در ایــــن زمینــه فرمــوده اســت« :الَّ ـ ِ َ
ـد َأ َخلْ ـ َ
ـن»
ـه َو َبـ َ
ـي ٍء َخ َل َقـ ُ
ـق ْ ِ
النْ َسـ ِ
ـذي أ ْ
ح َسـ َ
ـن ِطيـ ٍ
ـان ِمـ ْ
ـن ُك َّل َشـ ْ
(ســــجده .)7:ایــن آیــه بــه گفتـهی عالمــه طباطبایــی ،خلــق و زیبایــی را مــازم هــم میســازد و نشــان

میدهــد كــه هــر مخلــوق ،بــــه آن جهــت كه مخلــوق او و منتســب بــــه او اســت ،زیباســت و زیبایی،
حســن اســت ،پــس هیــچ خلقــی نیســــت
دایرمــدار خلقــت اســت .همچنانكــه خلقــت دایرمــدار ُ

ح َســن و به اجمــال او جمیــــل اســــت (طباطبایــــی 1374،ش ،ج .)31 ،1
مگــر آنكــه به احســــان خدا َ
حســن ،جمــال ،ظرافــت و لطافــت تعریــف
در زبــان فارســی ،زیبایــی همــان خوبــی ،نیکویــیُ ،

شــده اســت( .دهخــدا1396 ،ش ،ذیــل واژه)؛ همچنیــن بــه گفتـهی برخــی ،عبــارت اســت از :نظــم و
هماهنگ ـیای کــه همــراه عظمــت و پاکــی ،در شــیئی وجــود دارد و عقــل ،تخیــل و تمایــات عالــی
انســان را تحریــک کنــد و لــذت و انبســاط ،پدیــد آورد وآن امــری اســت نســبی (معیــن ،1386،ذیــل
«حسن یا همان زیبایی
حســــن یــــا زیبایی را چنیــــن تعریــــف کرده اســــتُ :
واژه)؛ راغــــب نیز ُ

عبــارت اســــت از :هــر اثــر بهجــت آفریــن و شــــادی بخــش کــه مــورد آرزو باشــد کــه ســه نــوع
حســنی کــــه
حســــنی کــه مــورد پســــند عقــل و خــرد اســــت(زیبایی معقــول)؛ ب) ُ
اســت :الــف) ُ
از جهــــت هــــوی و هــــوس ،نیكوســــت(زیبایی هوسناک)؛ ج) زیبایی و حســــنی محســوس که
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نــک :ابــن منظــور1420 ،ق ،ج ،6ص136؛ ابــن فــارس1399 ،ق ،ج ،2ص)265
همچنیــن «زینــت» ،اســمی اســت جامــع بــرای هــر آن چیــزی کــه بــا آن آراســتگی صــورت گیــرد،
ماننــد :زیــورآالت و لبــاس و ماننــد آن (ابــن منظــور1408 ،ق ،ذیــل الزینــة)؛ از یــک منظــر ،آرایههــا و
زینتهــا ،اقســام متفاوتــی دارنــد؛ چــه بســا آراســتگی و زیبایـیای چــون علــم ،زینــت نفــس باشــد،
یــا ماننــد طــراوت جوانــی ،زینــت بــدن ،و یــا مــال و مقــام کــه زینــت خارجــی اســت (راغــب:١٤١٢ ،
زینــة) .از ســویی ،مطلــق زیبایــی ،خــود ،زینــت اســت و ریشــهی «زینــت» یعنــی (ز ی ن) بیانگــر
نیکویــی در ظاهــر هــر چیــز اســت ،خــواه ایــن نیکویــی عرضــی باشــد یــا ذاتــی (مصطفــوی:١٣٨٦ ،
زینــت) .در بیــان قــرآن ،گاه واژهی «زینــت» بــا «زخــرف» (انعــام« ،)١١٢ :ریــش» (اعــراف« :)26 :جمال»
(نحــل )66 :و «حلیــه» (نحــل14 :؛ فاطــر )12 :یکــی دانســته شــده و در معنــای لبــاس ،فلــزات قیمتــی،
اســباب و لــوازم خانــه نیــز آورده شــده اســت (راد و همــکاران1396 ،ش.)48 ،

 .۱تأثیر کالم قرآن در تأسیس زیباییشناسی اسالمی
پژوهشــگران معاصــر کــه در زمین ـهی علــم زیباییشناســی مطالعــه میکننــد معتقدنــد کــه علــم
زیباییشناســی ،عملیــات و فراینــدی اســت کــه در زمینــهی علــم زیبایــی بحــث میکنــد و ســه
عامــل ،باعــث درک آرامــش و احســاس خــوب بــودن میشــود .اولیــن عامــل ،موضــوع خارجــی
متناســب بــا خواســتهی ماســت و دومیــن عامــل ،محیــط پیرامونــی اســت و ســومین عامــل ،روح
درک کننــده و نفــس ُمدرکــه اســت .زیــرا زیبایــی ،درک ارزشهــای ذاتــی و قــراردادی و احســاس
آنهاســت؛ ایــن مســئله باعــث درک نظــم و کمــال میشــود .زیــرا زیبایــی ،ارزش حاصــل از ماهیــت

شــیئی اســت کــه آن را احســاس و درک کــرده و مطابــق آن حکــم صــادر میکنیــم و نظــر میدهیــم.

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

طبیعتــاً زیبــا و خــوب اســت(زیبایی محســوس یــا طبیعــی)» (راغــب1412 ،ق ،ج488 ،1؛ در ایــن زمینه

ایــن درک ،بــه حقیقــت و خیــر اشــیاء ارتبــاط دارد .شــایان ذکــر اســت :مفهــوم زیبایــی ،بــا فهــم و
درک انســان معنــا پیــدا میکنــد تــا آنجــا کــه دانشــی محســوب میشــود کــه بــه معنــای درک
حســی اشــیاء یــا علــم شــناخت حســی و ســایر تعابیــر از ایــن دســت اســت .ســخن دربــارهی
زیباییشناســی اســامی ،صرفــاً در پرتــو قــرآن کریــم قابــل تحقــق اســت و هیــچ چیــزی فراتــر از
تعبیــر قــرآن نمیتوانــد در ایجــاد و تقویــت حــس خشــنودی و آرامــش مؤثــر باشــد .ابــن قیــم
«حســن کــه بــه
جوزیــه ،تعبیــر زیبایــی دربــارهی حقیقــت زیبایــی آورده اســت .وی مینویســدُ :

معنــای زیبایــی اســت ،امــری مرکــب از چنــد چیــز اســت :زیبایــی ،روشــنایی ،نیکویــی ســاختار،
شــکل و نظــم و ســرخ شــدن پوســت؛ ایــن معنایــی اســت کــه در عبــارت نمیگنجــد و بــه وصــف
نمیآیــد .همچنیــن مــردم ،اوصــاف و ویژگیهایــی دارنــد کــه میتــوان بــا الفاظــی از آنهــا تعبیــر
کــرد و رســول خــدا در قلـهی بلنــد ایــن اوصــاف اســت»(ابن قیــم2013 ،م .)150 ،بدیــع الزمــان ســعید

79

ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

نورســی (زاده ۱۸۷۶م — درگذشــته ۱۹۶۰م) کــه از پیشــگامان اندیشـهی نویــن اســامی در ترکیــه و از
بنیانگــذاران علــم زیباییشناســی اســامی اســت معتقــد اســت :محــال اســت کــه بتــوان علــم
زیباییشناســی اســامی و تمدنــی را در غیــاب تعبیــر قــرآن ایجــاد یــا تقویــت کــرد (نورســی ،بــی
تــا .)568 ،بنابرایــن ،زیباییشناســی اســامی یکــی از ارزشهــای ســه گانــهی حقیقــت ،خیــر و
زیبایــی اســت کــه قــوام انســانی کــه چنیــن مــوزون خلــق شــده ،بــه آن بــر میگــردد .ایــن مســئله
در قــرآن کریــم در مــوارد متعــدد ذکــر شــده اســت و بــا الفــاظ مختلــف آمــده تــا جایــی کــه ایــن
ـم زیباییشناســی کــه بــه شــکلی مــوزون و هماهنــگ در قــرآن کریــم آمــده و بــا
الفــاظ و مفاهیـ ِ
اهــداف شــریعت منطبــق اســت ،انســان را بــه شــگفتی وا مـیدارد .نذیــر حمــدان ،کــه از همفکــران
نورســی اســت معتقــد اســت :قــرآن مصــدری ربانــی و الهــی دارد ،کــه تــاج اعجــاز بیانــی بــر ســر
داشــته و عــرب را از حیــث بیانــی بــه همــاوردی طلبیــده اســت و همــگان را در عرصــهی دیــن و
نظــام ،بــه تحــدی دعــوت کــرده و بــا ایــن زیباییهــا و زیبایــی شناســیها و عظمــت موجــود در
ایــن اعجــاز بیانــی ،زیبایــی شناســان را بــه همــاورد طلبیــده اســت (حمــدان1412 ،ق .)6 ،بزرگتریــن
هــدف زیباییهــای موجــود در عالــم هســتی ،توجــه دادن بــه ایــن مســئله اســت کــه خالــق ایــن
زیبایــی ،محاســن و زیباییهایــی دارد کــه خوشــنودی و محبــت انســان را بــه ســوی خــود جلــب
میکنــد و انســان ،ارتبــاط میــان خالــق و مخلــوق را درک میکنــد و درک او نســبت بــه زیبایــی
آنچــه میبینــد و حــس میکنــد ،بیشــتر میشــود .زیــرا او همــه چیــز را از ورای زیبایــی خــدا و
جاللــت او میبیند(...قطــب1425 ،ق ،ج .)2808 ،4لفــظ «زینــت» و «زخــرف» ،از الفــاظ زیباییشناســی
قــرآن اســت کــه مــا را بــه ســوی زوایــای مــادی ،تمدنــی و عمرانــی میکشــاند؛ زینــت در  ۴۶مــورد
الدنْ َيــا ِب ِز ينَ ـ ٍ
ـب»
ـم َاء ُّ
ـة الْ كَ َو ِاكـ ِ
السـ َ
در قــرآن آمــده اســت .بــه عنــوان نمونــه در توضیــح آیــه ِ«إنَّ ــا َز َّي َّنــا َّ
(صافــات)6:؛ بایــد گفــت :زینــت شــامل زینــت معنــوی و مــادی اســت .زینــت معنــوی مثــل تزییــن

قلــب ،بــا ایمــان اســت و زینــت حســی ،ماننــد تزییــن آســمان ،بــا کواکــب اســت .داللــت زینــت،
بــا داللــت جمــال متفــاوت اســت .زیــرا زینــت ،نیکویــی زایــد بــر اصــل شــی اســت کــه پیــش از آن
در آن شــی نبــوده ،امــا جمــال ،زیبایــی قائــم بــه ذات آن شــی و موجــود در آن شــی ،یــا زیبایـیای
کــه بــه آن اضافــه شــده اســت .بنابرایــن تزییــن یعنــی زیباســازی شــی و نیکــو کــردن آن بــا
اســتفاده از مــواد اضافــی زائــد بــر ماهیــت و اصــل شــی ،ماننــد :تزییــن خانــه بــا فرشهــا و
جامهــا و اثــاث منــزل ،و تزییــن زن بــا جواهــرات و لباسهــای زیبــا و ســایر مــوارد از ایــن دســت.
زخــرف نیــز در قــرآن کریــم در چهــار مــورد آمــده و باعــث اهتمــام مســلمانان و خطاطان و مهندســان
قدیــم در تمــدن اســامی بــه ســاخت قصرهــا و ســاختمانها و تعمیــر آنهــا بــه واســطهی زینــت
و زخرفــی کــه در نمادهــا و نقــوش بــوده شــده اســت .همچنیــن بنــای مســاجد بــه صورتــی بــوده
عربــی درهــم فرورفتــه و مــوزون
کــه از تصاویــر زیبــای گیاهــی و زینتهــای نباتــی و خطــوط
ِ
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کــه مصداقــی اســت از آنچــه در ســوره انعــام آمــده اســت« :و ُهــو الَّ ـ ِ َ
ـاء
َ
َ
السـ َ
ـذي أنْ ــزَ َل ِمـ َ
ـن َّ
ـم ِاء َمـ ً
َ
َ
جنَ ــا ِبـ ِ
ـن
الن ْ
ـرا ُن ْ
ـن َّ
ج ِم ْنـ ُ
جنَ ــا ِم ْنـ ُ
ـر ُ
ـه نَ َبـ َ
ـه َ
خـ ِ
خـ ِ
ـي ٍء َفأ ْخ َر ْ
َفأ ْخ َر ْ
ح ًّبــا ُمتَ َر ِاك ًبــا َو ِمـ َ
ـل ِمـ ْ
ـه َخ ِضـ ً
ـات ُك ِّل َشـ ْ
ان َدانِ َيـ ٌ
ج َّنـ ٍ
ـروا ِإ َلــى
ـاب َو َّ
ـر ُمتَ َشـ ِ
ـن َأ ْعنَ ـ ٍ
ـة َو َ
ـو ٌ
َطلْ ِع َهــا قِ ْنـ َ
الر َّمـ َ
الز ْيتُ ـ َ
ـاب ٍه انْ ُظـ ُ
ـات ِمـ ْ
ـان ُم ْشــتَ ِب ًها َو َغ ْيـ َ
ـون َو ُّ
َ
ـه ِإ َّن فِ ــي َذ ُ
ـر َو َي ْن ِعـ ِ
ـم َل َيـ ٍ
ـون» (انعــام )99:همچنیــن در ســوره یونــس
َث َمـ ِ
ـو ٍم ُي ْؤ ِمنُ ـ َ
ـات ل َِقـ ْ
لِكـ ْ
ـر ِه ِإ َذا أ ْث َمـ َ
ـات ْ َ
ـط ِبـ ِ
ح َيـ ِ
الدنْ َيــا كَ َمـ ٍ
اختَ َلـ َ
ـاس
ـم ِاء َف ْ
ض ِم َّمــا َيـ ْـأ ُك ُل َّ
ـه نَ َبـ ُ
ال ْر ِ
ـاء َأنْ زَ لْ نَ ـ ُ
ِ«إنَّ َمــا َم َثـ ُ
ـاة ُّ
النـ ُ
ـل الْ َ
السـ َ
ـاه ِمـ َ
ـن َّ
ت َْ
َو ْ َ
ح َّتــى ِإ َذا َأ َخـ َ
ـذ ِ
ـت( »...یونــس )24:نیــز مســئله قابــل مشــاهده
ال ْر ُ
ض زُ ْخ ُر َف َهــا َو َّاز َّينَ ـ ْ
النْ َعـ ُ
ـام َ
اســت .گاهــی نیــز آیــات بــه زینــت نباتــات ،بــدون تصریــح مســتقیم اشــاره میکنــد ،ماننــد آیــه:

«وفِ ــي ْ َ
ـاب َو َز ْر ٌع َونَ ِ
ان ُي ْســقَ ى
ج َّنـ ٌ
ـاو َر ٌ
خيـ ٌ
ال ْر ِ
ض قِ َطـ ٌ
ـن َأ ْعنَ ـ ٍ
ـع ُمتَ َ
ات َو َ
جـ ِ
ـو ٌ
ـر ِص ْنـ َ
ـل ِص ْنـ َ
َ
ـو ٍ
ان َو َغ ْيـ ُ
ـات ِمـ ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
فِ
فَ
ِ
قِ
ِ
لِ
فِ
َ
َ
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ال
ـي
ـ
ـض
ـ
ع
ب
ـى
ـ
ل
ع
ـا
ـ
ه
ض
ع
ب
ـل
ـ
ض
ن
و
ـد
ـ
اح
و
ـاء
ـ
م
ـون» (رعــد)4:
ـ
ل
ع
ي
م
ـو
ـ
ق
ل
ـات
ـ
ي
ل
ـك
ـ
ذ
ـي
ـ
ن
إ
ل
ك
َ ْ ٍ
ِّ ُ َ ْ َ َ َ
َ َ
ْ ٍ َ ْ
َ
َ
ِب َ
َ
ِ ِ َّ
بوســتانهای انگــور و انــواع کشــتها و خرماهــا و نخلهــا در قطعــه زمینهــای نزدیــک بــه

یکدیگــر هســتند و برتــری دادن برخــی از آنهــا بــر برخــی دیگــر از نظــر طعــم و رنــگ  -بــا اینکــه
همــه آنهــا بــا یــک آب ســیراب میشــوند و از یــک خــاک بهــره میگیرنــد و عملیــات نــور گیــری
بــرای آنهــا واحــد اســت -داللــت تضمنــی بــر ایــن دارد کــه شــگفتی فراوانــی در ایــن زیبایــی وجــود
دارد و همــه اینهــا مایــه تدبــر و دقــت نظــر اســت (نــک :قطــب1412 ،ق ،ج .)294 ،5زیبایــی،
بخشــی اصیــل و جداییناپذیــر از سیســتم دســتورات الهــی اســت ،چنانکــه بخشــی جداییناپذیــر
از اراده الهــی در ابــداع و نــوآوری سیســتم جهــان و حرکــت آن اســت .قــرآن کریــم در درک زیبایــی،
ابــزار درک را شــرط میدانــد ،آنجــا کــه
اســام یــا ایمــان را شــرط نمیدانــد بلکــه ســامت
ِ
ــه َقلْ ٌ َ َ
يد» (ق.)37:
ــه ٌ
ان َل ُ
میفرمایــد«ِ :إ َّن فِ ــي َذ ِل َ
ــو َش ِ
ــم َع َو ُه َ
ــن كَ َ
ــب أ ْو ألْ َقــى َّ
الس ْ
ــر ى لِ َم ْ
ــك َل ِذكْ َ

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

اســتفاده شــده اســت .تنــوع در مظاهــر هســتی ،مای ـهی تربیــت زیباییشناســی و ذوقــی اســت

نابیناهــا در مــورد رنــگ نمیتواننــد قضــاوت کننــد و همینطــور جاهــان و نادانــان در مــورد ارزش

جهــان نمیتواننــد نظــری دهنــد .همینطــور افــراد ناشــنوا در مــورد لحنهــا و ملودیهــا نمیتواننــد
قضاوتــی داشــته باشــند و فــرد کافــر و بیایمــان نیــز نمیتوانــد دربــاره ایمــان ،قضــاوت کنــد.
همانطــور کــه خداونــد میفرمایــدُ « :
ـول ِإنَّ هــا
ـه َي ُقـ ُ
ـن َلنــا مــا َل ْو ُنهــا قـ َ
ـال ِإنَّ ـ ُ
اد ُع َلنــا َر َّبـ َ
قالــوا ْ
ـك ُي َب ِّيـ ْ
الن ِ
اظري ـن » (بقــره .)69:طبــق ایــن آیــه شــریفه ،حکــم کــردن بــه
ـر َّ
ـراء فاقِ ـ ٌ
ـر ٌة َصفْ ـ ُ
َب َقـ َ
ـع َل ْو ُنهــا تَ ُسـ ُّ

زیبایــی گاو ،در واقــع ،جمــع بیــن زیبایــی ،صحــت و درســتی بینایــی اســت؛ رنــگ زردی کــه زیبایــی
ذاتــی دارد؛ ایــن زیبایــی را هیــچ فــرد نابینایــی نمیفهمــد و صرفــاً ابــزار دیــدن کــه چشــم اســت
میتوانــد آن زیبایــی را ببینــد و بــه آن حکــم کنــد .ســنت پیامبــر اکــرم؟ص؟ معیارهایــی را بــرای
زیبایــی و شــناخت آن تعییــن کــرده کــه در ســه چیــز تمثــل یافتــه اســت .۱ :شــمایل النبــی؟ص؟؛ بــه
ـن آنهاســت.۲ .
ـن مــردم و کاملتریـ ِ
ایــن اعتبــار کــه از نظــر خلقــت و آفرینــش و اخــاق ،برتریـ ِ

احــکام شــرعی کــه از میــان آنهــا وجــوه اســتحباب و نهــی قابــل اشــاره اســت .۳ .عقیــدهی انســان
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

و اســتحکام نیــت و ارادهی او کــه بیانکننــده زیبایــی باطنــی اســت .آیــات بســیاری ،منبــع الهــام در
طراحــی اولیــهی باغهــای اســامی در اندلــس و ســایر کشــورهای اســامی بــوده کــه در آنهــا
قصرهایــی ســاخته شــده اســت .همچنیــن ســاختمانها ،مســاجد ،جادههــا و محلههایــی ســاخته
شــده کــه جنبـهی ایمانــی و عقیدتــی در آنهــا بســیار مشــهود اســت .پرسشــی مهــم وجــود دارد کــه
چــرا ســاخت و ســاز در قالــب تمــدن اســامی کاهــش یافتــه و مــا طــرح اســامی را کنــار گذاشــتهایم
و بــه ســبک ســاخت و ســاز اروپایــی پرداختهایــم؟ چــرا بــه تقلیــد ســبک مخربــی پرداختیــم کــه
اصالــت هویــت و ثبــات فرهنــگ دینــی مــا را از بیــن بــرده اســت؟ چــرا ارزشهــای دینــی را در
زندگــی روزمــره خــود کنــار گذاشــته و بــه دنبــال ارزشهــای جایگزیــن بودهایــم و آنهــا را بــه عنــوان
ش تمــدن خــود دانســتهایم؟ ایــن مــوارد ،در واقــع ارزشهــای غربــی و غیــر اســامی
شــاخصهای ارز 
و مخربــی هســتند کــه فرهنــگ مــا را دچــار خدشــه و نابــودی ســاختهاند .یکــی از مــوارد میانـهروی
در طلــب معیشــت و پرهیــز از زیــاده خواهــی ،در حدیــث جابــر ابــن عبــداهلل انصــاری بــه نقــل از
رســول خــدا بیــان شــده کــه ایشــان فرمودنــد« :ای مــردم؛ تقــوای الهــی داشــته باشــید و در طلــب
خواســتههای خــود میانــهرو باشــید ،زیــرا انســان هرگــز نمیمیــرد تــا زمانــی کــه روز یاش فــرا
رســد ،هرچنــد در دریافــت آن کنــدی ورزد ،پــس تقــوای خداونــد را پیشــه کنیــد و در درخواســت
خــود ،میانـهرو باشــید؛ از آنچــه حــال اســت برگیریــد و آنچــه را کــه حــرام اســت رهــا کنیــد (کلینــی،

ـة َل َهــا ِلنَ ب ُلو ُهـ َ
ج َعلْ نَ ــا َمــا َع َلــى ْ َ
ض ِز ينَ ـ ً
ـم
ال ْر ِ
1407ق ،ج .)74 ،2آیــه هفتــم ســوره کهــف«ِ :إنَّ ــا َ
ْ َ
ـم أ ُّي ُهـ ْ
ْ
َ
ـن َع َمـ ً
ـا» بــه روشــنی داللــت بــر ایــن دارد کــه گیاهــان ،زینــت هســتند .همچنیــن زینــت
ح َسـ ُ
أ ْ

مــادی در قــرآن کریــم بــدان دلیــل آمــده تــا در رفتــار عملــی و زندگــی ،بــدان اســتدالل شــود و طبــق
آن عمــل گــردد .زینــت مــادی عبــارت از زینــت ظاهــری اســت کــه مفهــوم آن بــه مســائل مــادی
برمیگــردد و  ۲۵بــار در قــرآن کریــم آمــده کــه  ۱۹مــورد آن بــه صــورت اســمی و  6مــورد آن بــه
صــورت فعلــی بــه کار رفتــه اســت .صیغههایــی کــه در اســتعمال اســمی بــرای داللــت بــر مســائل
مــادی در قــرآن کریــم آمــده بــا تکــرار آنهــا در قــرآن عبــارت اســت از :الزینــه یــا زینــه ( ۱۱بــار):
نحــل ،۸کهــف  7و  28و  ،46طــه  ۵۹و  ،87نــور ،۶۰صافــات  ،۶یونــس  ،۸۸حدیــد  ،۲۰اعــراف ۳۲؛
زینتهــا (ســه بــار) :هــود  ،15قصــص  ،۶۰احــزاب ۲۸؛ زینتهــن ســه بــار در یــک آیــه :نــور۳۲؛ زینتکــم
یــک بــار :اعــراف ۳۱؛ زینتــه یکبــار :قصــص .۷۹همچنیــن صیغههایــی کــه در اســتعمال فعلــی بــرای
زی ّناهــا
داللــت بــر مســائل مــادی آمــده عبارتنــد ازَ :ز ّی ّنــا ســه بــار :صافــات  ،۶فصلــت  ،۱۲ملــک ۵؛ ّ

دو بار :حجر  ،۱۶ق ۶؛ اِ ّز ّینت یکبار :یونس.۲۴

 .2تقویت تمدن انسان در قالب زیباییشناسی قرآن
ســخن دربــارهی زینــت جهــان ،زمینــهی صحبــت دربــاره ســاخت و ســاز و عمــران و تمــدن را
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و ببینیــم و درک کنیــم زیبایــی ،عنصــری اســت کــه هــدف نهایــی آفرینــش جهــان اســت و ایــن
ـا زیبــا شــکل گرفتــه و بــه زیبایــی هماهنــگ شــده اســت .و ایــن زیبایــی ،ماهیتــی
آفرینــش ،کامـ ً
عمیــق و غیــر ســطحی اســت و طراحــی آن بــر اســاس زیبایــی خلقــت شــکل گرفتــه ،همچنانکــه
بــه همــان انــدازه ،بــر اســاس کمــال ،وظیفـهی مخلوقــات میباشــد .هــر چیــزی در خلقــت ،انــدازه
و قــدر خــود را دارد و هــر چیــزی وظیفــهی خــود را بــه دقــت ایفــا میکنــد و در مجموعــهای
زیبــا قــرار گرفتــه اســت .آســمانها و ترکیــب ســتارگان ،زیباتریــن تصویــری اســت کــه چشــمها
میبینــد و پیوســته هرچــه بــه آن نــگاه کنــد خســته نمیشــود ،هــر ســتاره و هــر ســیاره نــور خــود
را دارد .گویــا چشــمهی محبــت اســت کــه مقابــل چشــمان مــا طنــازی میکنــد و اگــر بــدان خیــره
شــوی و در آن بنگــری پنهــان میگــردد .اگــر از آن ،روی برگردانــی میدرخشــد .جایگاههــا و منــازل
آن ،شــب بــه شــب و لحظــه بــه لحظــه ،تغییــر میکنــد و تصویــری جــذاب پدیــد مــیآورد کــه
هرگــز روح انســان از دیــدن آن خســته نمیشــود (ابوعلیــان1430 ،ق .)260 ،زیباییهــای طبیعــت
و شــگفتیهای هســتی و نظــم و ترتیــب موجــود در وجــود انســان و جهــان و نعمــت تعقــل و
ـر تفــاوت و برتــری آن نســبت بــه ســایر تمــدن
تدبـ ِ
ـر بنــدهی مومــن ،گنــج تمــدن اســامی و سـ ّ
هاســت .یکــی از مظاهــر قــدرت تمــدن اســامی ،کــه فرهنــگ اســامی از شــاخههای فرعــی آن

محســوب میشــود ایــن اســت کــه ،بــا تمدنهــا و فرهنگهــای نیــاکان مــا کــه پیــش از آن
زیســتهاند آمیختــه شــده اســت و آنچــه را بــا اصــول خــود متناســب بــوده از آن برگرفتــه و از تمــام
آنهــا ،تمــدن متعالــی و متمایــزی را بــه وجــود آورده اســت و ایــن توانایــی خــود را در رویارویــی بــا
ســایر تمدنهــا و تــوان نفــوذ در آنهــا  -بــا وجــود اختــاف مشــرب ایــن تمــدن بــا آن تمدنهــا

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

فراهــم م ـیآورد .کافیســت یــک بــار بــه آســمان نــگاه کنیــم تــا ایــن زیبایــی و زینــت را دریابیــم

 در طــول قر نهــای متمــادی ثابــت کــرده اســت .تویــن بــی ،معتقــد اســت کــه ویژگــی دینــی،مهمتریــن چیــزی اســت کــه میتوانــد تمــدن را توصیــف کنــد .وی تمــدن را چیــزی میدانــد
کــه در پرتــو دیــن پدیــد آمــده و یــا بهتــر اســت بگوییــم کــه تمــدن ،یکــی از ثمــرات دیــن اســت.
زیــرا دیــن از نظــر او ،پاســخ موفــق روح بــه یــک چالــش خارجــی اســت کــه بــه لطــف آن ،جامعــه
از حالــت رکــود بــه حالــت حرکــت و تکاپــو در میآیــد .تمــدن اســامی ،دارای ارکان و ترکیبــات و
پایههایــی اســت کــه باعــث شــده ،در بیــن همــهی تمدنهــای جهــان بــه عظمتــی واال دســت
یابــد .شــاید مهمتریــن چیــزی کــه ارکان تمــدن اســامی را از ســایر ارکان تمدنهــای دیگــر متمایــز
میســازد آن اســت کــه ،ایــن ارکان ،جهانــی اســت و از ُبعــد انســانی برخــوردار اســت و رشــد و
پیشــرفت آن جــز بــا بازگشــت بــه معــارف الهــی و پایبنــدی بــه قــرآن کریــم و اصــول اخالقــی و

ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ـن مبیــن اســام تجدیــد نخواهــد شــد(نجم2010 ،م.)150 ،
معنــوی دیـ ِ
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بــه گفتــه گرابــار ،1صنعــت آرابســک 2عربــی ،فقــط یــک زینتنــگاری نیســت ،بلکــه کارکــردی
رمزگونــه دارد و تمــام اشــکال آرابســک ،در قصــر الحیــر شــرقی و غربــی(در شــام کــه توســط هشــام
بــن عبدالملــک در ســال۷۲۷م و ۷۲۸م در جنــوب تدمــر ســاخته شــده) یــا در قصــر َمشــتی(کاخ

زمســتانه در اردن کــه در دوران ولیــد دوم ،خلیفــه امــوی ســاخته شــد امــا ناقــص رهــا شــد) یــا
ویرانههــای قصــر هشــام در غــرب اردن ،چــه هندســی و چــه گیاهــی ،نشــان میدهــد کــه بــا
اصولــی انتزاعــی ســاخته شــده کــه در رأس همــهی مراتــب زیباییشناســی اســامی اســت .ایــن
بــدان معناســت کــه مــا در مقابــل ســازهای متحــرک و غیــر ســاکن ایســتادهایم .در واقــع در مقابــل
الگویــی ایســتادهایم کــه گروهــی از ســاختههای همگــون و متناســب بــا یکدیگــر را ایجــاد کــرده
اســت .پــس عناصــر زینــت شــناختی و زخــرف گونــه را نمیتــوان بــه عنــوان واحدهــای جداگانــه
ـی پنهــان از چشــم مــا توصیــف کرد(بهنســی ،بــی تــا .)119 :ابــن خلــدون،
یــا ســاختههای طبیعـ ِ

شهرنشــینی و عمــران و آبادانــی را یکــی از مؤلفههــای تمــدن میدانــد و آن را در ادامــه و تابــع
تجمالتــی میدانــد کــه از تمــدن ناشــی میشــود .وی معتقــد اســت کــه ســاخت ســاز و طراحــی
نقشــه بــرای ســاخت منــازل ،از جاذبههــای تمــدن اســت کــه تجمــل گرایــی و آســایش طلبــی،
مــا را بــه ســوی آن فــرا میخواند(ابــن خلــدون۱۴۲۹ ،ق ۲۶۹ :و۳۱۹؛ همچنیــن نــک :ابوخلیــل،
1417ق .)67 ،برخــی دیگــر آن را اینگونــه توصیــف کردهانــد :عمــران و آبادانــی ،تصویــری اســت کــه
شــخص از آنچــه در جهــان و زندگــی بــدان بــاور دارد ایجــاد میکنــد .بایــد بررســی کــرد کــه پیامــد
تعریــف مــا از دو واژه ابــداع و اعتقــاد چیســت و ابــداع بــه چــه معناســت و چــرا بــا اعتقــاد قریــن
شــده اســت؟ چگونــه میتوانیــم از حالــت ایمانــی حســی و درونــی بــه ســوی خالقیــت میدانــی
حرکــت کنیــم؟ در قــرآن کریــم توصیــف زیباییشناســی در بــاب تزیینــات ،وســایل ،بناهــا ،صندلیهــا
و نشــیمنگاهها آمــده اســت .ســوره الرحمــان ،بدیعتریــن و شــگفتآورترین تصاویــر مــادی و
حســی را در خــود دارد؛ همچنیــن پارکهــا ،بوســتانها و میدانهــای تفریحــی ،مصــداق ایــن
ـار ُق َم ْص ُف َ
وفة»(غاشــیه .)15 :همچنیــن وجــود باغهــا
«و نَ مـ ِ
ســخن خداونــد اســت کــه میفرمایــد َ
کــه همــان بوســتانها و کشــتگاههای پشــت خانههاســت و بــرای خــورد و خــوراک اهــل آن
منطقــه و ســهولت انتقــال آن محصــوالت زراعــی بیــن باغهــا و محــل ســکونت آنهــا ایجــاد شــده،
از ایــن واقعیــت گرفتــه شــده اســت کــه خداونــد یکــی از بــرکات خــود را بــر مــردم منطقــه ســبا،
وجــود باغهــای پشــت خانههایشــان قــرار داده بــود .خداونــد بــه همیــن خاطــر فرمــوده اســت:
آيـ ٌ
اشـ ُ
َ
ـم َو ْ
ـه
ـك ُروا َلـ ُ
«ل َقـ ْ
ـة َ
ـب ٍإ فِ ــي َم ْســكَ نِ ِه ْم َ
ج َّنتَ ـ ِ
ان لِ َسـ َ
ـم ٍ
ـن َو ِشـ َ
ـن َي ِميـ ٍ
ـد كَ َ
ـن ِر ْز ِق َر ِّب ُكـ ْ
ال ُك ُلــوا ِمـ ْ
ـان َعـ ْ

ـد ٌة َط ِّي َبـ ٌ
ور»(ســبا .)15:خداونــد خانــه را محــل ســکونت نامیــده زیــرا داللــت دارد بــر اینکه
َبلْ ـ َ
ـة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ
Oleg Grabar .1

Arabesque .2؛ نقــوش گیاهــی پیچکــوار و درهــم پیچیــده کــه مشــخص تریــن نقشــمایۀ تزئینــی هنــر اســامی
ا ست .
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و امکانــات رفاهــی ماننــد غــذا ،نوشــیدنی و تختخــواب در آن وجــود دارد .اجــزای ســاختاری
ـا مشــخص اســت کــه نــور و
خانــه و فرشهــا در قــرآن بیــان شــده اســت؛ بــرای پزشــکان کامـ ً
آفتــاب بــرای ســکونت ســالم ،ضــروری اســت .فقهــا در گذشــته از ایــن امــر آگاه بودنــد و اجــازهی
ایجــاد طاقچــه و پنجــره در خانههــا را جهــت ورود نــور و آفتــاب بــه شــرط عــدم مزاحمــت بــرای
همســایگان ،میدادند(تطیلــی1999 ،م .)108 ،هنرمنــدان ،ســازندگان و مهندســان ،بــرای طراحیهــا
و ایدههــای خــود از آن الهــام میگرفتنــد .رژه گارودی معتقــد اســت :هنــر در اســام ،هــر انــدازه
کــه بــه واقعیــت اشــاره دارد ،هــدف و غایتــش ســرگرم کــردن خــود و فــرار از واقعیــت نیســت ،بلکــه
احضــار واقعیتــی اســت کــه بــا درک حســی نمیتــوان بــه آن رســید .در واقــع ،هــدف هنــر اســامی،
شــهادت بــه وجــود خداونــد اســت(...گارودی1985 ،م .)130 ،ایــن مســئله در الهامگیــری از هنــر
محوطهســازی و بوستانســازی کــه برگرفتــه از نمونــهی قرآنــی اســت و بهشــت و باغهــای آن را
توصیــف کــرده ،نمایــان میگــردد .ایــن حقیقــت را مطالعــات متفکــر مشــهور و فیلســوف آلمانــی،
آنــه مــاری شــیمل 1کــه شــیفتهی علــم زیباییشناســی اســامی اســت آشــکار کــرده اســت؛ پژوهــش
مهمــی کــه وی انجــام داده ،مطالعــهی زیباییشناســانه هنــر محوطهســازی بــاغ هاســت و اینکــه
چگونــه آیــات قــرآن ،بهشــت و رودخانههــای چهارگانــه آن را بــه تصویــر میکشــد .تصویــری
کــه مهندســان را بــه تجســم کانالهــای آبــی کــه در باغهــای ایــران و هنــد اســامی ،شــاهدش
هســتیم ترغیــب کــرد .ایــن مطالعــه پــر اســت از برداشـتهای صوفیانــه از رمزهــای قابــل مشــاهده
رویــش و
در بــاغ ،مثــل چرخـهی زندگــی ،بــه گونـهای کــه زمیــن پــس از مــرگ خــود ،بــا بهــار بــه ِ
زندگــی خــود برمیگــردد .پژوهــش وی نشــان میدهــد کــه چگونــه ایــن رویــش در بهــار ،نشــانهی

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

از هم ـهی چیزهایــی کــه بــه انســان آســیب میرســاند ،ماننــد ســر و صــدا و حشــرات ،دور اســت

رســتاخیز اســت و چگونــه نمــاد گل ســرخ روشــن ،شــبیه شــعله اســت و چگونــه میتــوان آن را بــه
آتــش ابراهیــم کــه بــرای ابراهیــم خلیــل مایـهی خنکــی و آرامــش بــود مرتبــط دانســت .او مــا را از
طریــق ایــن نمادهــا و تعابیــر و تفاســیر و تاریــخ آنهــا ،از یــک نــگاه تاریخــی  -فلســفی و زبانــی،
بــا رایحــهای صوفیانــه ،بــه گــردش میبــرد تــا توضیــح دهــد کــه چگونــه مســلمانان زیبایــی را،
راهــی بــه ســوی عبــادت و مفهــوم متعالــی میداننــد کــه منجــر بــه شــناخت عظمــت خداونــد
متعــال میشــود(قضاة .)35-34 ،1988 ،اســام توانســت هنــر را از عبادتگاههــا بــه طبیعــت پهنــاور
و جهــان گســترده بکشــاند و آن را از خدمــت بــه خدایــان ،بــه خدمــت بــه خــدای واحــد تبدیــل
کنــد .از نظــر یــک فــرد مســلمان ،همـهی موجــودات در نســبت بــا خداونــد وجودشــان معنــا پیــدا
میکنــد .زیــرا آنهــا مخلوقــات و آفریدههــای او هســتند و وجــود آنهــا قائــم بــه خداونــد اســت
و همــهی صحنههــا و مســایل ،از زاویــه فضــل الهــی دیــده میشــود و ایــن بــر خــاف مفهــوم

Annemarie Schimmel .1

85

ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

غربــی و اومانیســتی انســان اســت کــه وی را مرکــز ،قــرار داده واز خــال ایــن مرکــز ،تصاویــر و اشــیاء
دیــده میشــود .بــه گفت ـهی غزالــی ،زیبایــی و زشــتی در غیــر محسوســات نیــز وجــود دارد ،زمانــی
ـش نیکوســت و ایــن ،ســیرهی حســنه و ایــن
ـق نیکوســت و ایــن ،دانـ ِ
کــه گفتــه میشــود :ایــنُ ،خلـ ِ
ـاق زیباســت(غزالی ،بیتــا ،ج 299 ،4و شــبیه بــه ایــن تعابیــر در  .)396بنابرایــن زیبایــی معانــی
اخـ ِ

کــه بــا عقــل درک میشــود ،برتــر از زیبایــی تصاویــری اســت کــه بــا چشــمها دیــده میشــود.
اســام ،آرمــان کمــال و خیرخواهــی در همــه چیــز را در روح پیــروان خــود نهادینــه کــرده و زیباســازی
هــر آنچــه کــه انســان میســازد را از اهــداف فــرد مســلمان قــرار داده تــا بــه بهتریــن شــکل زیبــا
گــردد .خداونــد در ایــن زمینــه بــرای انســان ،ذات انســان را مثــال زده اســت؛ خداونــد میفرمایــد:
«الَّ ـ ِ َ
ـد َأ َخلْ ـ َ
ـن» (ســجده)7:؛ همچنیــن میفرمایــد:
ـه َو َبـ َ
ـي ٍء َخ َل َقـ ُ
ـق ْ ِ
النْ َسـ ِ
ـذي أ ْ
ح َسـ َ
ـن ِطيـ ٍ
ـان ِمـ ْ
ـن ُك َّل َشـ ْ

ـاه ُن ْطفَ ـ ً
ـن ُسـ َ
ـم َخ َلقْ نَ ــا
ج َعلْ نَ ـ ُ
«و َل َقـ ْ
ـم َ
َ
ـد َخ َل ْقنَ ــا ْ ِ
ـر ٍار َم ِكيـ ٍ
ـن ِطيـ ٍ
النْ َسـ َ
ـن* ُثـ َّ
ـن* ُثـ َّ
ـا َل ٍة ِمـ ْ
ـان ِمـ ْ
ـة فِ ــي َقـ َ
َ
ْ
ُ
ض َغـ َ
ض َغـ ً
خ َلقْ نَ ــا الْ َع َل َقـ َ
ـة َع َل َقـ ً
الن ْطفَ ـ َ
اه
ـة َف َ
ـة َف َ
ُّ
ـم أنْ َشــأنَ ُ
خ َل ْقنَ ــا الْ ُم ْ
ـة ُم ْ
ـام َل ْ
ـونَ ا الْ ِع َظـ َ
ـة ِع َظ ً
امــا َفكَ َسـ ْ
ح ًمــا ثـ َّ
ك ُ َ
ـن» (مومنــون)12-14:
ـن الْ َ
َخلْ ًقــا َ
ـار َ
ح َسـ ُ
اهَّلل أ ْ
خالِقِ يـ َ
ـر َفتَ َبـ َ
آخـ َ
ـن ،یعنــی آن را اســتوار ســاخت و آفرینشــش را اتقــان بخشید(طبرســی1372 ،ش ،ج510 ،8؛
َا َ
حسـ َ

طبــری ،ج .)171 ،20یکــی از نشــانههای کمــال کــه زیبایــی را مشــخص میکنــد آفرینــش انســان بــه
بهتریــن وجــه اســت .همانگونــه کــه انســان را بــه بهتریــن شــکل آفریــد و همانگونــه کــه خداونــد
او را در بهتریــن حالـ ِ
ـت تــوازن آفریــد ،وی نیــز بایــد بــرای رســیدن بــه رضایــت خداونــد متعــال ،بــر
کار خــود مســلط شــود و آن را اصــاح و زیباســازی کنــد .خداونــد متعــال دربــاره آســمان اینگونــه

َ
ـروج* َو ْ َ
ـم كَ ْيـ َ
ض
اهــا َو َز َّي َّن َ
ـف َبنَ ْينَ َ
ال ْر َ
السـ َ
ـم َي ْن ُظـ ُ
ـروا ِإ َلــى َّ
ـم ِاء َف ْو َق ُهـ ْ
میفرمایــد« :أ َف َلـ ْ
اهــا َو َمــا َل َهــا ِمـ ْ
ـن ُفـ ُ ٍ

ـر ى ِلـ ُ
يهــا َر َو ِ
ـك ِّل َع ْبـ ٍ
ـب»
َم َد ْدنَ َ
ـد ُمنِ يـ ٍ
ـي َو َأنْ َب ْتنَ ــا فِ َ
اهــا َو َألْ َق ْينَ ــا فِ َ
يهــا ِمـ ْ
ج َب ِهيـ ٍ
ـن ُك ِّل َز ْو ٍ
ـرةً َو ِذكْ ـ َ
ـج* تَ ْب ِصـ َ
اسـ َ
(ق.)6-8:

بــه گفتــه قرطبــی ،در خلقــت خداونــد رحمــان ،کــژی ،تناقــض و تبایــن نمیبینــی بلکــه تنهــا
اســتقامت و اســتواء اســت کــه داللــت دارد بــر خالــق آن ،هرچنــد صورتهــا و صفــات بــا یکدیگــر
اختــاف و تفــاوت دارد(قرطبــی1384 ،ق ،ج .)208 ،18ایــن دقیقــاً مــا را دعــوت میکنــد بــه اینکــه
کارهــای خــود را کامــل انجــام دهیــم و در تجــارت و فعالیتهــای خــود تقلــب ،دروغ و نیرنــگ
نداشــته باشــیم .همچنیــن رســول خــدا؟ص؟ میفرمایــد« :حكايــت مــن در ميــان پيامبــران ،حكايــت
مــردى اســت كــه خانـهاى ســاخته و آن را خــوب و كامــل و زيبــا درســت كــرده باشــد و فقــط جــاى
يــك خشــت در آن باقــى گذاشــته باشــد .مــردم دور آن خانــه مىچرخنــد و از آن خوششــان
مــى آيــد و مىگوينــد :كاش جــاى هميــن يــك خشــت هــم تكميــل مىشــد .آرى؛ مــن در ميــان
پيامبــران جــاى آن خشــت هســتم»(ری شــهری1393 ،ش ،ج .)67 ،12در حقیقــت در ایــن حدیــث
مثالــی اســت بــرای تقریــب بــه ذهــن مــا و فضیلــت پیامبــر اکــرم؟ص؟ بــر ســایر پیامبــران کــه خداوند

86

از معیارهــای زیبایــی در اســام بــوده و همچنیــن پــارهای از مصادیــق کاربــرد آن ،در ســاختمانها و
عمــران و آبادانــی در دورههــای پــر رونــق ســاخت بناهــای اســامی بــوده اســت .از جملــه معیارهــای
زیبایــی در اســام ایــن اســت کــه ،زیباییشناســی اســامی بیــن دیــن و دنیــا تمایــزی قائــل
نمیشــود ،بلکــه میــان ابعــاد مــادی و معنــوی زیبایــی ،ارتبــاط و اتصــال تــام برقــرار میکنــد.
تردیــدی نیســت کــه انگیــزهی ناخودآگاهــی نســبت بــه ادغــام تصویــر آســمانها در مکانهــای
عبــادت بــوده و ایــن مســئله ،مســلمانان را بــر آن داشــته تــا گنبــد مســاجد را بســازند .گنبــد مســجد
در اینجــا علــی رغــم زیبایــی ظاهــری و تقــارن شــکل آن ،ندایــی بــرای تمــام بشــریت اســت کــه
دیــن اســام ،جدایــی روح از جســم ،آســمان از زمیــن و دیــن از دولــت را منــع کــرده اســت .و انســان
وقتــی ســرش را بلنــد میکنــد تــا بــه زیبایــی آن نــگاه کنــد ،روحــش را در حــال پــرواز در ملکــوت
وســیع خداونــد خواهــد یافــت.

 .3آثار تمدنی زیباییشناسی در قرآن کریم
هنــر بــه طــور عــام و معمــاری بــه طــور خــاص ،یکــی از واقعیتریــن اخبــار تاریــخ قلمــداد
میشــود .هنــر یکــی از مهمتریــن علــوم مهندســی روح و جســم اســت و از جایــگاه بلنــد و باالیــی
در میــان ایــن علــوم برخــوردار اســت .زیــرا ماننــد یــک دایــرة المعــارف و نیــروی حــاوی تصــور و
تخیــل عمومــی ملتهــا و امتهــا ،قــادر اســت کــه ارتبــاط و تعاملــی متمدنانــه ایجــاد کنــد.
هنــر معمــاری ،قویتریــن ابــزار در ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران اســت .هنــر معمــاری اســامی ،نقــش
بزرگــی در ایجــاد گفتگــوی هنــری تمدنــی متمایــز دارد .زیــرا از هویــت خــود شــروع کــرده و ویژگــی
ـی خالقیـ ِ
ـت هنــری خــود توانســته چهــرهی واقعــی تمدن
فرهنگــی خویــش را حفــظ و از طریــق زیبایـ ِ

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

او را خاتــم المرســلین قــرارداده و شــرایع دیــن را بــا او کامــل کــرده اســت .دوری از نقــص و عیــب،

خــود را ارائــه دهد(احمــد2010 ،م .)40 ،معمــاری میــراث اســامی یــا همــان عمــارت اســامی ،مرجــع
و منبــع الهــام برخــی معمــاران بــرای پیونــد میــان اصالــت بــا معاصــرت شــده اســت .معمــاری

اســامی ،واژگان معمــاری خــود را بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،وارد فضــای الگــوی معمــاری
کــرده اســت ،واژگانــی مثــل آبشــخورها ،طاقهــا و گنبدهــا کــه باعــث شــده معمــاری مســلمانان
بــه ایــن قالبهــای ســنتی محــدود شــود بــا اینکــه ایــن واژگان معمــاری ،پیامدهــای محلــی
مواجهــه بــا عوامــل اقلیمــی یــا اهــداف ســازندگی یــا تحتاللفظــی یــا فرهنگــی اســت کــه دیگــر
در زندگــی معاصــر وجــود نــدارد .ایــن مســئله پــس از آن بــود کــه دانشهــای ســاختمان ســازی
مــدرن ،گزینههــای دیگــری بــرای آن یافــت و ایــن امــکان بــود کــه تولیــدات محلــی و بومــی نیــز از
آنهــا ارائــه کــرد .بــا ایــن حــال مســلمانان ،اندیشـهی معمــاری را در شــکلی محــدود میکننــد کــه
بیشــتر برگرفتــه از متــن میراثــی اســت کــه ابداعــات و ابتکاراتــش در دورههــای طالیــی اســامی و
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ســرزمینهای محــدود ،مــا بیــن شــرق و غــرب عربــی و اســامی بــوده اســت .اکنــون کــه در زمینــه
معمــاری اســامی ســخن میگوییــم ،نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اســام ،محــدود بــه زمــان یــا مــکان
خاصــی نیســت؛ اســام در چیــن باشــد یــا در آفریقــا یــا در جــای دیگــر ،هیــچ فرقــی نمیکنــد .زیــرا
تعالیــم و آموزههــای آن تــا روز قیامــت ثابــت اســت و تغییــر نمیکنــد .ولــی شــکل معمــاری کــه
بــا تغییــر مــکان و زمــان تغییــر میکنــد ،باعــث میشــود کــه از محتــوای فکــری معمــاری اســامی،
نظری ـهای جهانــی ایجــاد شــود کــه شــامل هم ـهی مناطــق و ســرزمینها شــود .بنابرایــن ضــروری
اســت کــه مفهــوم شــکل در معمــاری را بــا مفهــوم واژگانــی کــه بــه جــای واژهی محیــط ،عمــارت،
مســکن و ...در قــرآن آمــده ،ربــط دهیــم .اصطــاح «بیئــه» یــا محیــط بــه دلیــل ذکــر مشــتقاتش در
قــرآن کریــم در چنــد ســورهی مختلــف ،اصطالحــی اســامی بــه شــمار مـیرود؛ خداونــد میفرمایــد:

حينَ ــا ِإ َلــى ُموســى و َأ ِخيـ ِ َ
َ
ـم قِ ْب َلـ ً
ـاةَ
الصـ َ
ـة َو َأقِ ُ
َ
َ
ـر ُب ُيوتً ــا َو ْ
َ
ـه أ ْن تَ َبـ َّ
«وأ ْو َ ْ
يمــوا َّ
اج َع ُلــوا ُب ُيوتَ ُكـ ْ
ـوآ لِ َق ْو ِم ُك َمــا ِب ِم ْصـ َ

ـن» (یونــس)87:؛ یعنــی بــرای آنهــا خانههایــی در مصــر بــرای نمــاز و عبــادت در
َو َب ِّشـ ِ
ـر الْ ُم ْؤ ِمنِ يـ َ
نظــر گیرنــد .کلمــه محیــط در قــرآن کریــم و روایــات نبــی مکــرم اســام ،صرفــاً زمانــی اســتعمال
شــده کــه منظــور از آن ،زمیــن و اجــزای بیجــان آن بــوده اســت ،کــه مظاهــری از ســطح زمیــن
و جلوههــای آن ماننــد کوههــا ،فالتهــا ،دشــتها ،ســنگها ،مــواد معدنــی خــاک و غیــره را
شــامل میشــود و درواقــع مجموعــه چیزهایــی اســت کــه حیــات انســان و گیاهــان و حیوانــات ،چــه
در خشــکی و در چــه آب ،از آن شــکل گرفتــه اســت .محیــط بــا ایــن مفهــوم در قــرآن کریــم  ۱۹۹بــار
در ســورههای مختلــف اســتعمال شــده اســت(طنطاوی1376 ،ش ،ذیــل واژگان مرتبــط مــورد اشــاره
در پیــش) .بــه گفتـهی قرضــاوی« ،بیئــه» همــان محیطــی اســت کــه انســان در آن زندگــی میکنــد
و زمانــی کــه ســفر میکنــد و از آن دور میشــود ،بــه آن بــاز میگــردد .پــس محیــط مرجــع
«و ْ
ــم
ــروا ِإ ْذ َ
نهایــی انســان اســت (قرضــاوی2001،م .)67 ،خداونــد ســبحان میفرمایــدَ :
اذ ُك ُ
ج َع َل ُك ْ
َ
ـم فِ ــي ْ َ
خـ ُ
ـورا َوتَ ْن ِ
ض تَ َّت ِ
ـن َب ْعـ ِ
ـد َعـ ٍ
ـال ُب ُيوتً ــا ۖ
ج َبـ َ
ال ْر ِ
ـن ُسـ ُ
ـون الْ ِ
ـه َ
حتُ ـ َ
ـذ َ
ـاد َو َب َّوأ ُكـ ْ
ُخ َلفَ ـ َ
ون ِمـ ْ
ـاء ِمـ ْ
ولِها ُق ُصـ ً
ـوا فِ ــي ْ َ
ـروا َآل َء ِ
َف ْ
ض ُمفْ ِسـ ِ
ين»(اعراف)74:؛ قصــر در ایــن جــا داللــت بــر ســاخت
ال ْر ِ
ـد َ
اذ ُكـ ُ
اهَّلل َو َل تَ ْع َثـ ْ
و ســاز ،عمــران ،زیباســازی و بهرهگیــری از زمیــن دارد؛ از ایــن آیــه در مییابیــم :ســاخت و ســاز،

بخشــی از محیــط اســت کــه بــا همــه محتواهــای هستیشــناختیاش ،چــه زنــده و چــه بیجــان،
«و َخ َل َ
ــي ٍء
مکــرر در قــرآن کریــم آمــده اســت .بــه عنــوان نمونــه خداونــد میفرمایــدَ :
ــق ُك َّل َش ْ

ـم َو َّ
َّ
ـج ُر
ان
ـرا» (فرقــان )2:همچنیــن میفرمایــد:
﴿﴾۵و َّ
َف َقـ َّ
ـر ِب ُ
الشـ َ
ـم ُ
جـ ُ
الن ْ
َ
ح ْسـ َ
ـب ٍ
س َوالْ َق َمـ ُ
«الشـ ْ
ـد َر ُه تَ ْق ِديـ ً
َ
ـو ْز َن ِبالْ قِ ْسـ ِ
ـط
ان
ان
ـم َاء َر َف َع َهــا َو َو َ
َي ْسـ ُ
ضـ َ
﴿﴾۸و َأقِ ُ
يمــوا الْ ـ َ
َ
َ
ـوا فِ ــي الْ ِميــزَ ِ
ـج َد ِ
ـع الْ ِميــزَ َ
السـ َ
ان ﴿﴾۷أ َّل تَ ْط َغـ ْ
﴿﴾۶و َّ

ان ﴿ .»﴾۹همــهی اینهــا اشــاره بــه محیــط و ســاخت و ســاز دارد و اینکــه
َو َل ُت ْ
ــروا الْ ِميــزَ َ
خ ِس ُ

ضــروری اســت ،انســان ،عدالــت و اعتــدال را در معاملــه بــا محیــط و عناصــر آن در نظــر گیــرد.
حفــظ تنــوع بیولوژیکــی کــه پایــه و اســاس زندگــی در روی کــره زمیــن اســت ،در ایــن چارچــوب قرار
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نیــاز انســان جهــت ســاخت لبــاس و غیــره بــوده اســت و بــه انســان ایــن امــکان را میدهــد کــه
بــا شــکار ،ســرگرم شــود و یــا در زمیــن و طبیعــت بــه تفریــح بپــردازد ،شــاید آنچــه بســیار حائــز
اهمیــت اســت ایــن اســت کــه بســیاری از گونههــای زنــده ،نقــش اساســی در تثبیــت آب و هــوا
و حفاظــت از منابــع آب و خــاک دارنــد؛ همچنیــن فراوانــی و کثــرت گونههــای زنــده ،انبوهــی از
اطالعــات در مــورد ویژگیهــای ژنتیکــی را فراهــم میکنــد کــه انتخــاب محصــوالت جدیــد را بــرای
مــا آســان میســازد و بــه بهبــود محصــوالت موجــود کمــک میکنــد .ولــی بایــد دانســت کــه ایــن
مســئله بــدون تــاش انســان و آگاهـیاش از تمــدن اســامی تحقــق نخواهــد یافــت .بنابرایــن مــا
بــه عنــوان مســلمان بایــد بــه ایــن مســائل اهتمــام داشــته باشــیم:
 .1-3اهتمام به بومشناسی اسالمی و تاسیس آن
علــم محیــط یــا اکولــوژی ،علمــی اســت کــه سیســتمها ،روشهــا و ابزارهایــی را مــورد مطالعــه
قــرار میدهــد کــه بــه رصــد و تجزیــه و تحلیــل مشــکالت زیســت محیطــی و بررســی پیامدهــای
اجتماعــی ،بهداشــتی زیبایــیشــناختی ،اقتصــادی ،اســتراتژیک و ســایر پیامدهــا کمــک میکنــد.
ایــن باعــث میشــود کــه راه حلهــای مناســبی بــرای مقابلــه بــا چالشهــا و معضــات پیــدا
شــود و قوانینــی حاکــم بــر درک و فهــم محیطــی نگاشــته شــود .ایــن قوانیــن قابــل تبدیــل بــه
برنامههــای اجرایــی معتبــر خواهــد بــود .لــذا دانشــگاهیان کمابیــش بــر ایــن باورنــد کــه آگاهــی
از محیــط زیســت بــه معنــای درک مبتنــی بــر کشــف و فهــم روابــط و مشــکالت محیطــی از نظــر
علتهــا ،تأثیــرات و راه حــل آنهــا اســت .در واقــع ایــن مســئله ،درک انســان نســبت بــه نقشــی
اســت کــه در مواجهــه بــا محیــط دارد(در ایــن زمینــه نــک :نجــار1983 ،م .)666 ،بنابرایــن بســیار

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

میگیــرد .همانگونــه کــه حیــات وحــش ،منبــع اصلــی تأمیــن مــواد غذایــی و مــواد اولیــه مــورد

ـیس بــوم
ضــروری اســت کــه امــروز بــا توجــه بــه شــرایط عصــر پســامدرن ،توجــه ویــژهای بــه تأسـ ِ
ـی اســامی گــردد تــا ســبک زندگــی بــا توجــه بــه ایــن امــر مهــم ،بــه ویــژه در کشــورهای
شناسـ ِ

اســامی و از جملــه ایــران اســامی اصــاح گــردد.

 .2-3تاسیس مدارس و مراکزی برای آموزش زیباییشناسی محیطی
زیبایــی ،مســئلهای ذاتــی در احســاس و فهــم انســان اســت .تــا جایــی کــه بــه دانشــی تبدیــل
شــده کــه منظــور از آن ،درک حســی اشــیاء یــا علــم شــناخت حســی یــا علــم حساســیت و ســایر
مــوارد از ایــن دســت اســت .ذوق ،ملکــه یــا همــان حــس مرکــزی و اصلــی انســان اســت ،تــا از

ﺳﺎل اول

زیبایــی و ایجــاد آن لــذتبــرد .در شــکل گیــری ذوق ،عوامــل متعــددی تأثیــر دارد :عوامــل زبانــی،

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

اجتماعــی ،فکــری ،روانشــناختی ،تربیتــی و ســایر مــوارد .بنابرایــن ضــروری اســت کــه بــا فعالیتهای

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

زیباییشناســی نیاکانمــان آشــنا باشــیم .چــرا کــه در بســیاری از زمینههــای معرفــت شــناختی،
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ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

میــراث فرهنگــی مــا ماننــد فلســفه ،بالغــت ،علــم کالم ،پزشــکی و علــم موســیقی قابــل مشــاهده
اســت .مکاتــب زیباییشناســی معاصــر ،در قــرن گذشــته تــاش داشــتند تــا زیباییشناســی آنهــا
شــامل زیباییشناســی محیطــی ( )Environnement Aestheticsباشــد کــه هــدف آن هدایــت
قضــاوت زیباییشناســی در رویارویــی بــا مســئله محیــط اســت ،کــه ویژگیهایــش در پیــش بیــان
شــد(عبدالحمید2001 ،م ،ص .)72-59از آنجــا کــه مفهــوم زیباییشناســی محیطــی در اســام ،از ابعــاد
زمانــی ،مکانــی و انســانی فراتــر اســت ،شــامل هم ـهی منابــع کیهان ـیای اســت کــه در چارچــوب
رابط ـهای کــه قانــون اســامی بــرای تنظیــم اصــول تعامــل انســان بــا عناصــر ســازنده طبیعــت و
خالــق تعریــف کــرده ،ســازمان یافتــه اســت .بایــد دیــد چــه راهکارهایــی وجــود دارد کــه از طریــق
آنهــا ،ســلیقهی زیباییشناســی از ذائق ـهی نفســانی فــردی ،بــه ذائق ـهی جمعــی تبدیــل شــود .تــا
درون اخالقیــات کاربــردی و سیســتم ارزشهــای عملـیای وارد گــردد ،کــه رفتــار افــراد را نســبت بــه
محیــط تعییــن کــرده و مــردم را بــه خالــق واقعیشــان نزدیــک میکنــد .واژهی «ارض» در قــرآن
کریــم  ۳۹۰بــار ذکــر شــده کــه در آن آیــات ،مجموع ـهای از حکمتهــا و اهــداف آمــده اســت .بــه
عنــوان نمونــه خداونــد آن را مســخر انســان قــرار داده تــا از آن بهرهمنــد شــود و آن را آبــاد ســازد
و اصــاح کنــد و از ایــن رو نهــی شــده کــه انســان در زمیــن فســاد ایجــاد کنــد و بــه آن آســیب
وارد آورد .ایــن کــه خداونــد تعالــی آن را بــه زیباتریــن و کاملتریــن شــکل ممکــن آفریــده اســت،
شــرایطی را بــرای انســان فراهــم کــرده تــا زمیــن را آبــاد ســازد تــا دیــن و دنیایــش آبــاد گــردد.
«ســماء» و «ســماوات» نیــز در قــرآن کریــم  ۳۱۱بــار تکــرار شــده کــه نشــان از اهمیــت مســئله آســمان
و خیــر و برکــت و بــاران نازلــه از آن را دارد .خداونــد متعــال آســمان را بــه همــراه زمیــن در تســخیر
انســان قــرار داده تــا از آنچــه بیــن آســمان و زمیــن اســت ،بهرهمنــد گشــته و خداونــد را بدیــن
خاطــر شــکر کنــد ،وگرنــه خداونــد متعــال قــادر اســت ،از آســمان بــه جــای خیــر و برکــت ،عــذاب و
شــر نــازل کنــد یــا اینکــه برایشــان از آســمان ســنگ ببــارد.
 .3-3فساد نکردن در زمین
حفاظــت از محیــط زیســت در قوانیــن اســامی ،امانــت و مســئولیتی اســت کــه وظیفــهی
ایمانــی مــا اســت و اندیش ـهی خالفــت انســان در روی زمیــن آن را اقتضــا میکنــد .بنابرایــن اگــر
ـان صادقانــه ،اخــاص در پرســتش خداونــد متعــال ،و حــس حضــور
از جملــه ثمــرات و آثــار ایمـ ِ

در مقابــل اوســت ،پــس ،انجــام تکالیــف شــرعی طبــق دســتورات خداونــد و حفاظــت از محیــط
زیســت ،همانگونــه کــه خداونــد آن را خلــق کــرده و بــه واســطهی آفرینــش آن ،بــه موجــودات
مرحمــت فرمــوده ،از دیگــر ثمــرات ایــن ایمــان است(مرســی1420 ،ق .)65-64 ،مظاهــر محیــط،
بــه عنــوان نشــانههای وجــود خداونــد و قدرتــش بــر آفریدگانــش اســت؛ قــرآن اجــزای تشــکیل
دهنــدهی محیــط ،ماننــد زمیــن ،آســمان ،بــاد ،آب ،دری ـا و گیاهــان را بــر شــمرده اســت .خداونــد
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هدایــت کــرده اســت و وی را بــه تــوازن و تناســب موجــود در جهــان توجــه و تذکــر میدهــد.
اینهــا نعمتهــای بزرگــی اســت کــه انســان بایــد شــکر آن را بــه جــا آورد و بــه شــکرانه تــوازن
آن را حفــظ کنــد ،و در آن فســاد و شــر ایجــاد نکنــد .قــرآن کریــم بــه مســئلهی فســاد در عالــم کــه
منجــر بــه ایجــاد اختــال کیهانــی و محیطــی میشــود ،اشــاره کــرده و تاکیــد میکنــد :ایــن فســاد
ـعى فِ ــي ْ َ
ك
ض ل ُِيفْ ِسـ َ
ال ْر ِ
يهــا َو ُي ْهلِ َ
«و ِإ َذا تَ َولَّ ــى َسـ َ
ـد فِ َ
ممکــن اســت باعــث هــاک حــرث و نســل شــودَ :
اهَّلل َل ُي ِ
ـاد» (بقــره .)205:منظــور آن اســت کــه کشــت از بیــن م ـیرود
ـر َ
ث َو َّ
ـب الْ فَ َسـ َ
الن ْسـ َ
ـل َو ُ
الْ َ
حـ ُّ
حـ ْ

و آنچــه انســان و حیــوان تولیــد میکننــد بــه هالکــت میرســد؛ یعنــی فســاد آن عمومــی اســت
و شــامل همــهی مکانهــا و ســرزمینها میگــردد .حــرث بــه معنــای محــل کشــت و برداشــت
اســت .نســل همــان فرزنــد حیوانــات اســت کــه قــوام انســانها بــه آن و گلههــای آن اســت .پــس
فاسدســازی آنهــا ،بــه معنــای تخریــب و نابــود ســازی آنهاســت(صابونی1400 ،ق ،ج ،1ص.)68
 .4-3پیروی از مطالعات اسالمی در خصوص احداث ساختمانها ،عمارتها و منازل
در میــراث اســامی ،تألیفــات زیــادی در زمینــهی محیــط و ســامت محیــط وجــود دارد؛ بــه
عنــوان نمونــه ،ابویوســف یعقــوب ِکنــدی (185ق– 256ق) کتــابهایــی در ایــن زمینــه نگاشــته
اســت از جملــه« :رســالة فــي األبخــرة المصلحــة للجــو مــن الوبــاء» ،و «رســالة فــي األدويــة المشــفية
مــن الروائــح المؤذيــة» .ابــن مبــرد نیــز ،کتابــی را بــا عنــوان «فنــون المنــون فــي الوبــاء والطاعــون»
نگاشــته و ابــن ســینا در کتــاب القانــون خــود ،بــه تفصیــل دربــاره آلودگــی آب و چگونگــی پاکســازی
آب از آلودگــی صحبــت کــرده تــا بتــوان از آن برای شــرب اســتفاده کــرد .همچنیــن دربــارهی طبیعت،
آب و هــوا کــه در مــکان موثــر هســتند ،شــرایطی مطــرح کــرده کــه هنــگام ســکنا گزیــدن در یــک

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

متعــال بــا ایــن عناصــر طبیعــی بــر انســان منــت نهــاده و بــا ایــن مــوارد او را بــه توجــه بــه خالقــش

مــکان ،بایــد بــه آن توجــه شــود .زکریــای رازی نیــز بــه دنبــال ایمنــی محیــط زیســت بــوده تــا
آنجــا کــه وقتــی عضــد الدولــه دیلمــی ،از او دربــارهی انتخــاب مــکان بیمارســتان در بغــداد نظــر
گرفــت ،وی منطقـهای را اختیــار کــرد کــه گوشــت بــه ســرعت در آنجــا خــراب نشــود .بــه طــور کلــی
بیمارســتانها در مکانــی بــود کــه همــهی شــرایط ســامتی و زیبایــی در آن برقــرار بــوده اســت.
ســلطان صــاح الدیــن ،کــه میخواســت در قاهــره بیمارســتان تأســیس کنــد ،یکــی از قصرهــای
مجلــل خــود را بــه دور از ســر و صــدا انتخــاب کــرد و آن را بــه یــک بیمارســتان بــزرگ تبدیــل کــرد
کــه همــان بیمارســتان ناصــری اســت .رازی رســالهای را بــا عنــوان «رســالة فــي تأثيــر فصــل الربيــع
وتغيــر الهــواء تبعــا لذلــك» ،تألیــف کــرده کــه دربــارهی بهــار و تغییــر هواســت .ابــو مــروان اندلســی
نیــز در کتابــش بــا عنــوان «التيســير فــي المــداواة والتدبيــر» ،از فســاد هوایــی کــه از باتالقهــا و
برکههــا کــه آب راکــد دارنــد ،م ـیوزد ،صحبــت کــرده اســت .همچنیــن در کتــاب «بســتان األطبــاء
وروضــة األلبــاء» ،ابــن مطــران دمشــقی بــه ضــرورت در نظــر گرفتــن تأثیــر محیــط ،هنگام تشــخیص
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بیمــاری تاکیــد فــراوان کــرده و مینویســد :اگــر پزشــک ،بــرای درمــان مــردم منطق ـهای بــه آنجــا
مــیرود بایــد وضعیــت شــهر و وضعیــت هــوای اطــراف آن و آب جــاری در آن و ســایر تدابیــر
خاصــی کــه مــردم هــر منطقــه اتخــاذ میکننــد را در نظــر گیــرد .بنابرایــن ابتــدا بایــد بــه ایــن
اصــول توجــه شــده و ســپس در ســایر شــرایط دقــت شود(شــعار2009 ،م .)87 ،ایــن ،همــان نــگاه
پیشــرفتهای اســت کــه در دانــش پزشــکی محیطــی وجــود دارد(همــو2013 ،م .)90 ،ابــن قیــم جوزیــه
در کتــاب «الطــب النبــوی» ،فصلــی را بــه اپیدمیهــای منتشــر شــده بــه دلیــل آلودگــی هــوا و
چگونگــی پرهیــز از آن اختصــاص داده اســت .کــه نتیجـهی آن فصــل را اینگونــه بیــان کــرده اســت:
آلودگــی و فســاد هــوا بخشــی از علــل بیمــاری طاعــون اســت و در واقــع آلودگــی هســتهی هــوا،
علــت همـهی بیمار یهــای واگیــردار اســت و فســاد هــوا و آلودگــی آن بــه دلیــل از بیــن رفتــن پاکــی
و اصالــت جوهــره آن اســت .زیــرا یکــی از ویژگیهــای بــد ماننــد پوســیدگی ،بــوی بــد و ســمی
بــودن ،در هــر زمــان از ســال میتوانــد باعــث نابــودی جوهــرهی هــوا گــردد .هرچنــد بیشــتر ،وقــوع
آن در اواخــر فصــل تابســتان و اغلــب در پاییــز اســت چــرا کــه مقــدار زیــادی زبالههــا و فضــوالت
صفــراوی شــدید در تابســتان جمــع میشــود و متأســفانه تجزیــه نمیگــردد .در پاییــز نیــز  -بــه
خاطــر ســردی هــوا و ممانعــت از ایجــاد بخــار و زبالههایــی کــه در فصــل تابســتان تجزیــه نشــده
و انباشــته و گــرم میشــد و تعفــن پیــدا میکــرد -امــراض ناشــی از ایــن تعفــن ،ایجــاد میشــود،
بــه ویــژه زمانــی کــه ایــن عفونتهــا و امــراض بــه بــدن ســرایت کنــد و بــدن آمــاده دریافــت
ایــن بیمــاری باشــد و بــه ویــژه وقتــی بــدن سســت و کــم تحــرک باشــد و مــواد زیــادی در عــروق
انباشــته شــده باشــد و ایــن باعــث میشــود کــه بــدن بــه ســختی از آســیب رهایــی یابد(همــو،
2009م .)110 ،دانشــمندان تمــدن اســامی در بخشهــا یــا فصلهایــی از کتــاب خــود بــه مشــکالت
زیســت محیطــی اشــاره کردهانــد .البتــه مســائل بــه ایــن جــا نیــز ختــم نشــده ،بلکــه دانشــمندان
مســلمان اهمیــت ایــن مســئله در زندگــی مــردم در طــول اعصــار گذشــته را در کتابهایــی خــاص
مطــرح کــرده بودنــد .بــه عنــوان نمونــه محمــد بــن احمــد تمیمــی در قــرن چهــارم هجری(قــرن
دهــم میــادی) کتابــی را دربــارهی آلودگــی محیــط زیســت و علــل آن تصنیــف کــرد و راه کارهــای
مبــارزه بــا آن و پیشــگیری از آن را مطــرح نمــود .وی در ایــن کتــاب دربــارهی ســه گانــه هــوا ،آب و
خــاک ،و تبــادل آلودگــی بیــن عناصــر آنهــا بحــث کــرده و عنوانــش را «مــادة البقــاء فــي إصــاح
فســاد الهــواء والتحــرز مــن ضــرر الوبــاء» قــرار داد .وی در مقدمــه کتــاب ،هــدف خــود را از نــگارش
آن اینگونــه توضیــح داده اســت :انگیــزهی مــن از نوشــتن ایــن کتــاب ،پرداختــن بــه وضعیــت
دانشــمندان علــوم پزشــکی بــوده کــه ســاکن شــهرهای فاســد الهــوا و شــهرهای مشــهور بــه وبــا و پــر
از بیمــاری بودنــد .شــهرهایی کــه هنــگام گــردش فصــول ســال ،بیمار یهــای کشــنده و طاعونهــای
مهلــک ،بــه دلیــل فســاد هــوای آنهــا -بــه خاطــر مجــاورت و نزدیکــی بــا رودخانههــای بســیار
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آبهــای بدمــزه و بدبــو و آبراهههــا و کاریزهــای کــدر و تیــره رنــگ کــه بخارهــای آنهــا وارد
هــوا میشــود و آن را فاســد میکنــد -باعــث غلظــت اکســیژن هــوا میگــردد .همچنیــن ،بخــار
زبالههــا و مجــاری آب حمامهــا و همچنیــن بخــار الشــهی حیوانــات مــرده موجــود در کانالهــا
و داخــل قناتهــا  -و یــا حیوانــات مــردهای کــه روی زمیــن افتادهانــد یــا در مســیر پیادهروهــای
مناطقــی مثــل مصــر ،دمشــق و همچنیــن شــهرهایی کــه در ســواحل دریاهاســت و جــزر و مــد
رودخانههــا آنهــا را وســعت میدهــد ماننــد بغــداد ،بصــره ،اهــواز ،فــارس و ســواحل دریایــی
هنــد و ســیراف و عــدن و ســایر شــهرهای بزرگــی کــه مجــاور دریــا هســتند و رودخانــه از میــان
آنهــا عبــور میکنــد و چشــمههای آبهــای راکــد و جــاری بــه آنهــا منتهــی میشــود بــه ویــژه
آنهایــی کــه در مســیر حرکــت بــاد جنــوب قــرار دارنــد و بــه خاطــر محصــور بــودن در کوههــا و
تپههــای شــن و ماســه در مســیر حرکــت بــاد شــمال قــرار ندارنــد -باعــث فســاد هــوا و آلودگــی آن
میشــود .بــرای کســانی کــه متولــی و حاکــم و والــی ایــن شــهرها هســتند شایســته اســت ،بــه
جــای درمــان پادشــاهان و رؤســای آن و جمعیــت عمومــی ،عنایتشــان بــه درمــان هــوای فاســد و
از بیــن بــردن آن باشــد ،کــه باعــث بــروز وبــا و آزار ســاکنان میگــردد و یــا موجــب ایجــاد طاعــون
میــان ســاکنین آن میشــود .ایــن مهمتــر از آن اســت کــه بــه درمــان بیمار یهــای وحشــتناکی
کــه در جســم افــراد ایجــاد شــده بپردازنــد .بایــد تــاش خــود را صــرف ایــن کننــد کــه هــوا را
اصــاح کنند(...همــو2009 ،م136 ،؛ ابــن قیــم1983 ،م .)32 ،تمیمــی در کتــاب خــود تنهــا بــه بیــان
علــل آالیندههــای هــوا اشــاره نکــرده ،بلکــه راه حلهایــی بــرای مقابلــه بــا فســاد هــوا ارائــه داده
اســت ،ماننــد :روشــن کــردن آتــش و ســوزاندن مــواد معطــر زیــرا آتــش کــه باعــث ایجــاد جریــان

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

کــه دچــار جــزر و مــد میشــوند و نیــز مجــاورت بــا شــهرهای خالــی از ســکنه و چشــمههای

هــوا میشــود و بــا دفــع هــوای آلــوده و تحویــل هــوای جدیــد ،امــکان تبــادل هــوا را فراهــم
میکنــد .آتشــی کــه درجـهی حرارتــش باالســت باعــث کشــته شــدن میکروبهــا در هــوای محیــط
میشــود .تمیمــی معتقــد اســت کــه بــرای پیشــگیری از بیمــاری دوســتان ،بایــد داروهایــی را بــه
آنهــا داد کــه باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی آنهــا شــود ،تــا از ابتــا بــه بیمار یهــا جلوگیــری
شــود .وی تدابیــر و اقدامــات ویــژهای بــرای کنتــرل مکانهــای انتقــال بیمــاری ماننــد حمامهــای
عمومــی ارائــه داده اســت(ابن قیــم1983 ،م.)45 ،
پــس هنــر بایــد بــا اهــداف شــریعت منطبــق باشــد؛ هنــر ،تصدیــق و تأکیــد بــر حفــظ روح و
احساســات اســت؛ عــزت روح ،پاکســازی روح از زشــتیها و اضطــراب و اخــاق فاســد اســت .هنــر
بایــد موجــب تحقــق مقاصــد شــریعت باشــد .بهتریــن نمون ـهی هنــر ،مســجد حضــرت رســول در
مدینــه اســت ،کــه پایتخــت و کالنشــهر جدیــد دولــت عربــی -اســامی بــوده و قلــب مدینـهی منوره
محســوب میشــده اســت؛ ایــن مســجد از نظــر طراحــی ،بســیار ســاده و متشــکل از منطقــهای
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مســتطیل شــکل و ســرباز بــود کــه از چهــار دیــوار تشــکیل شــده بــود .دیــوار قبلــه کــه در شــمال آن
قــرار داشــت ،و از شــرق بــه غــرب کشــیده شــده بــوده بــه ســوی مســجد االقصــی در بیــت المقــدس
بــوده اســت .دیوارهــای شــرقی و غربــی از جنــوب بــه ســمت شــمال امتــداد دارنــد کــه عمــود بــر
دو طــرف دیــوار قبلــه بــوده کــه پــس از تغییــر قبلــه در ســال دوم هجــری ،دیــوار شــمالی از حالــت
قبلــه و محــراب داشــتن ،خــارج شــد و دیــوار شــرقی ،دارای محــراب گشــت تــا بــه ســمت خانــه
کعبــه باشــد .در معمــاری مســجد النبــی ،تــوازن و تناســب ظریــف و درخــور توجهــی را میتــوان
مشــاهده کــرد کــه در چشــم ،بســیار زیبــا جلــوه میکنــد .در حقیقــت ،تناســب زیبــا و منطق ـیای
میــان شــکل معمــاری و ُبعــد معنــوی و ایمانــی آن وجــود دارد .کســی کــه ســادگی و عمــق ســاختار
و بنــای ایــن معمــاری را ببینــد ،در ذهــن خــود بــا ایــن بنــا اتصــال روحــی و معنــوی برقــرار میکنــد
و آن را بــه عنــوان خانــه و پناهــگاه خــود تصــور میکنــد .در واقــع ایــن معمــاری معبــری اســت
بــرای اینکــه فــرد مســلمان بــه معنویــات و اصــول عقیدتــی خــود نزدیــک شــود .ایــن بنــا بــه انســان
ایــن حــس را منتقــل میکنــد کــه متعلــق بــه روح وی اســت و رابطــه احساســی خــاص و شــگرفی
بیــن خــود و آن بنــا بــر قــرار میکند(ربــاط2002 ،م .)24 ،باتوجــه بــه مــوارد یــاد شــده ،میتــوان
ـازی اســامی-قرآنی،
ایــن را دریافــت کــه تحقــق اهــداف شــریعت در زمینـهی زیبایــی شــهر و شهرسـ ِ
بایــد بــر اصــول و قواعــدی اســتوار باشــد کــه از فحــوای آموزههــای شــریعت اســتنباط میگــردد.

بــا تکیــه بــر مصادیقــی کــه در پیــش ،مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،میتــوان دریافــت کــه بــرای
نیــل بــه ایــن اهــداف 4 ،عنصــر را میبایســت در نظــر گرفــت .در صورتــی کــه ایــن چهــار عنصــر در
شهرســازی مــورد توجــه قــرار نگیــرد ،نمیتــوان اهــداف معمــاری در شــریعت را در عرصــه عمــل و
کاربســت ،محقــق دانســت؛ ایــن عناصــر کــه از آموزههــای دینــی برگرفتــه شــده و بــر مبنــای تعقــل
و تفکــر نیــز اســتوار اســت عبارتنــد از -1 :عنصــر مانــدگاری ســاخت و ســاز و اســتحکام آن :بــرای
مانــدگار ســازی بنــای اســامی و حفــظ آن ،نبایــد هیــچ دســتکاری در اســتانداردهای ســاختمانی
و مصالــح آن صــورت گیــرد ،و طراحــی آن نیــز بایــد مناســب و همخــوان بــا محیــط آب ،هــوا،
آداب ،رســوم و ارزشهــای شــناخته شــده باشــد-2 .عنصــر مزیــت و ســود :مزیــت و منفعــت ،یــک
شــرط اساســی در هــر تأسیســات و ســاختمان اســت .از ایــن رو بایــد بــا اهــداف مخصــوص و
طبــق کاربــری و ســبک مــورد اســتفاده ،ســاخته شــود .بــه عنــوان نمونــه ،مســکن شــخصی ،دارای
زیبایــی ،تجمــات و فضاهــا و اتاقهایــی خــاص بــا مدلــی خــاص اســت و بــه طــور کامــل ،بــا
ســاختمان اداری یــا باغهــا و عبادتگاههــا متفــاوت اســت؛ تــا آنجــا کــه بایــد مســیر جریــان
رطوبــت هــوا ،شــروع آفتــاب و ترکیــب رنگهــا و ســایر مــوارد بــرای ســاخت منــازل رعایــت شــود.
حتــی چنیــن توصیفاتــی در قــرآن کریــم ،بــرای باغهــا ،تختهــا ،رودخانههــا و مســاجد و منــازل
بــه صــورت مکــرر آمــده و توصیفهــای مختلفــی دربــارهی آنهــا صــورت گرفتــه اســت -3 .عنصــر
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متعــال ســاختمان و ســاختار آســمانها و زمیــن را بــرای مــا توصیــف کــرده و آســمانها و همــه
داراییهــای ایــن جهــان را بــا الفــاظ زیباییشناســی ماننــد زینــت ،حســن ،جمــال ،بهجــت و ســایر
مــوارد از ایــن دســت بیــان فرمــوده اســت .بــا ایــن هــدف کــه مخاطبــان را بــه وجــد آورد تــا حــدی
کــه از آن لــذت برنــد و حــس دیــداری و شــنیداری آنــان را تحریــک کنــد و زمزمــه و نجــوای زیبایــی
را در نفــوس بشــر ایجــاد نمایــد -4 .عنصــر محیــط آب و هوایــی :ایــن مســئله بســیار ضــروری اســت
کــه مســئلهی محیــط و آب و هــوا ،بــه عنــوان یــک عنصــر اساســی در ســاخت و ســاز بایــد مــد نظــر
قــرار گیــرد؛ ایــن مســئله بایــد بــا مؤلفههــا و مســایلی ماننــد طبیعــت بشــری و رفتارهــای فــردی آن
منطقــه ،همزمــان ،قبــل از ســاخت بنــا مــورد توجــه قــرار گیــرد ،زیرا مســئلهی شهرنشــینی و ســاخت
بناهــا و مکانهــای ســکونت و زندگــی بــدون هماهنگــی و تــوازن و تکامــل میــان ایــن عناصــر
صــورت نمیپذیــرد(در ایــن زمینــه نــک :عبــداهلل2014 ،م.)244 ،

نتیجهگیری:
هـ ِ
ـدف قــرآن و ســنت نبــوی از خــال دســتور بــه زیباســازی مکانهــا و ســاختمانها ایــن بــود
کــه :حکمتهــای بزرگــی را کــه در حفــظ مقاصــد شــریعت ،بــه ویــژه دیــن اســت تحقــق بخشــد و
در کنــار آن ،فــرد مســلمان را ترغیــب کنــد تــا تکالیــف شــرعی خــود را از طریــق زیباســازی ،بــه شــکل
تکالیــف شــرعی در روح و ذهنــش ،انجــام دهــد و محاســن اســام و فضیلــت آن بــر ســایر ادیــان را
آشــکار ســازد و نعمــت خداونــد متعــال نســبت بــه بندگانــش را نشــان دهــد؛
در زمین ـهی تمــدن و ســاخت و ســاز ضــروری اســت ،بــه اصالــت خــود بازگردیــم .ایــن بازگشــت

نیشنرهش هلئسم رب دـیکات اب( یـندمت و یـناسنا یاـه شزرا تیوقت رب ینآرق ِیسانش ییابیز رصنع ریثأت((

زیباییشناســی :ایــن ،عنصــر و شــرطی اساســی اســت و در پیــش بیــان شــد کــه چگونــه خداونــد

بســیار پســندیده اســت و ضــروری اســت کــه کتابهــا و آثــار موجــود در میــراث خــود را کــه در زمینـهی
محیــط زیســت و شهرســازی اســت مطالعــه کنیــم و در آنهــا دقــت و توجــه ویــژه داشــته باشــیم؛
در مــورد عنصــر اخالقــی و روحــی نیــز بایــد گفــت کــه تمدنهــا ،بواســطهی آن جاودانــه
میشــوند و رســالت خــود را انجــام میدهنــد و بــه پیشــرفت خــود ادامــه میدهنــد .زیــرا مــاده
بــدون روح ،ســاختمانی بیپایــه اســت و اســاس تمــدن مســلمانان ،دیــن اســام اســت کــه بایــد
بــه قــرآن کریــم و ســنت پیامبــر اکــرم؟ص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ بــه تفصیــل و اجمــال پرداخــت تــا آن
پایههــا را کشــف کــرد.
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عوامل و موانع تعمیق باورهای دینی در
1
فرهنگ عمومی جامعه
(مطالعه موردی:رویکرد شهید مطهری

بـه دین ،با تکیه بر آیات قرآن کریـم)
سید مصطفی طباطبایی*

1

چکیده
ـی برگرفتــه از کتابهــای آســمانی ،همــواره میتوانــد الگــوی مناســبی
ایمــان و باورهــای دینـ ِ
بــرای ســعادتمندی بشــر در طــول تاریــخ باشــد؛ چنانکــه تاریــخ نشــان دادهاســت کــه هــرگاه
ســطح ایمــان و باورهــای دینــی مــردم یــک جامعــه افزایــش یافتــه ،اصالحــات اجتماعــی و
بحرانهــا بهتــر مدیریــت شــده و آرامــش در جامعــه گســترش یافتــه اســت و هــرگاه ایــن ســطح
در جامعــه کاهــش یافتــه ،معضــات اجتماعــی و بــه تبــع آن آســیبهای اجتماعــی افزایــش یافتــه
اســت .بــه همیــن دلیــل ،در تاریــخ معاصــر بهخصــوص در دهــه  20تــا  50هجــری شمســی ،هــر
یــک از جریانهــای مختلــف علمــی ـ سیاســی ،ســعی در ارائــه تعریفــی از دیــن و فرهنــگ دیـنداری
داشــتند؛ تــا از ایــن طریــق بتواننــد جامعــه را بــا خــود همــراه نماینــد .در ایــن بیــن،اندیشــمندانی
همچــون شــهید مطهــری ،بــا اســتفاده از علــوم روز و بــا تبیینــی قرآنــی ،ســعی کــرد معــارف اســامی
را بیــان نمایــد؛ تــا از یــک ســو ســدی در برابــر افــکار معانــد ایجــاد کنــد و از ســوی دیگــر ،جوینــدگان
حقیقــی معــارف اســامی را بــا ارائــه مطالبــی ارزشــمند بهرهمنــد ســازد .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده
از روش توصیفــی ـ کتابخانــهای ،عوامــل و موانــع تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در فرهنــگ
عمومــی جامعــه را از دیــدگاه شــهید مطهــری و بــا تکیــه بــر آیــات قــرآن کریــم تبییــن میکنیــم.
برخــی از ایــن عوامــل و موانــع عبــارت اســت از :لــزوم جهانبینــی توحیــدی و آمــوزش بــر مبنــای
تقیــه و محبــت افراطــی بــه اولیــاء الهــی (موانــع).
فطــرت الهــی (عوامــل) و نحلههــای فکــریّ ،
واژگان کلیدی :قرآن ،دین ،جامعه ،شهید مطهری

دریافت1400/8/2 :
پذیرش1400/8/24 :
صفحه  98تا صفحه 119

* دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه اصفهان
Smtabatabaey1985@gmail.com
 1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «عوامل و موانع تعمیق ایمان و باورهای دینی از منظر اندیشمندان
معاصر» وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان میباشد
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در طــول تاریــخ« ،ایمــان» و «باورهــای دینــی» در هــر جامعــهای ،محرکهــای اصلــی آن
جامعــه بــرای رشــد و تعالــی ،یــا زوال و انحطــاط بــوده اســت .تاریــخ نشــان داده اســت ،تــا زمانــی
کــه ایمــان و باورهــای دینــی مــردم یــک جامعــه بــر اصــول اساســی بنــا شــود و انحرافــی در آن بــه
وجــود نیایــد ،آن جامعــه مســیر رشــد و پویایــی را طــی میکنــد؛ ولــی زمانــی کــه باورهــای دینــی
مــردم از اصــول خــود منحــرف شــود ،بعضــاً ضــرر و زیانهــای جبرانناپذیــری را بــه همــراه خواهــد
داشــت و جامعــه رو بــه زوال و انحطــاط خواهــد رفــت .حکمرانــان و سیاسـتمدران نیــز در برخــی
از مــوارد ،بــا اســتفاده ابــزاری از باورهــای دینــی مــردم جامعــه ،ســعی در دســتیابی بــه اهــداف خــود
داشــتهاند؛ کــه در ایــن بیــن ،قتــل و غارتهــا و کشــتارهای زیــادی بــه بهانههــای دینــی صــورت
گرفتــه اســت .بزرگتریــن مصــداق ایــن ســخن ،جنگهــای چندصدســاله صلیبــی اســت ،کــه در آن

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

 .1مقدمه

ن در ســال  1095میــادی ،از ملتهــاى مختلــف اروپــا ماننــد ملــل
عیســویان «بــه فتــواى پــاپ اوربیـ 
فرانســوى و آلمانــى و ایتالیائــى گــروه کثیــرى را تشــکیل داده و بــه نــام امــت عیســى بــه ســوى
مشــرق بــه راه افتادنــد( ».مشــکور)74 ،1350 ،
حــال میتــوان گفــت کــه اگــر ایمــان و باورهــای دینــی مــردم یــک جامعــه بــر اصــول اساســی
پایهگــذاری شــده باشــد ،جامعــه مســیر رشــد و تعالــی را بــه ســرعت طــی خواهد کــرد و دســتاوردهای
مختلفــی را بــه دســت خواهــد آورد؛ چنانکــه در ایــران معاصــر ،رهبــران دینــی توانســتند بــا تعمیــق
«باورهــای دینــی» مــردم ،فعالیتهــای سیاســی ـ اجتماعــی مهمــی را رقــم بزننــد ،کــه نمونههــای
آن را در انقــاب مشــروطه ،مبــارزه بــا «کشــف حجــاب» رضاخانــی ،ملــی شــدن صنعــت نفــت ،انقالب
اســامی و دفــاع مقــدس در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی میتــوان دیــد.
بــه نظــر میرســد کــه تاکنــون در ایــن زمینــه و بــا موضــوع ایــن مقالــه ،پژوهشــی صــورت
نگرفتــه اســت؛ بــه جــز مقالــهای از محمــد محمدرضائــی بــا عنــوان «نگاهــی بــه دینپژوهــی»،
کــه در شــماره  39مجلــه قبســات در ســال  1382بــه چــاپ رســیده اســت .نویســنده در ایــن مقالــه،
رویکردهــای مختلــف بــه مقولــه دیــن را بررســی کــرده اســت .همچنیــن مجیــد محمــدی در کتــاب
دینپژوهــی معاصــر ـ کــه در ســال  1384توســط انتشــارات قطــره چــاپ شــده ـ بــه همیــن مــوارد
اشــاره کــرده ،امــا بــه مقولــه عوامــل و موانــع نپرداختــه اســت .بــه همیــن دلیــل ،طرحــی پژوهشــی
بــا عنــوان «عوامــل و موانــع تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی از منظــر اندیشــمندان معاصــر»
توســط نگارنــده بــه ســفارش دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان انجــام پذیرفــت و مقالــه حاضــر نیــز
مســتخرج از ایــن طــرح اســت.
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 .2هدف و ضرورت تحقیق
ایمــان و باورهــای دینــی مــردم نقشــی دوســویه در یــک جامعــه دارد .چنانکــه ایــن باورهــا بــر
اصــول اساســی دینــی اســتوار و ایمــان جامعــه نســبت بــه آن اصــول در حــد اعــای خــود باشــد ،آن
جامعــه نهتنهــا از بیشــتر آســیبهای درونــی در امــان اســت ،بلکــه چنــان پویایــی دارد کــه بتوانــد
هجمههــای خارجــی را نیــز دفــع کــرده ،بــر آنهــا چیــره شــود؛ ولــی اگــر ایمــان مــردم نســبت بــه
باورهــای دینــی خــود کــم شــود ،آن جامعــه نهتنهــا از درون رو بــه انحطــاط مــیرود ،بلکــه بــا
کوچکتریــن هجمــه خارجــی نابــود خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل ،بیشــتر علمــا واندیشــمندان
اســامی همــواره تــاش کردهانــد ،بــا خطابههــا و تألیفــات خــود ،اعتقــادات دینــی مــردم را بــر
اصــول اساســی اســامی حفــظ نماینــد؛ تــا بتواننــد جامعــه را در برابــر هجمههــای مختلــف مصــون
نــگاه دارنــد .برجســتهکــردن نــگاه ،رویکــرد و شــیوه پرداختــن آنهــا بــه ایمــان و باورهــای دینــی،
میتوانــد مســیری روشــن و زمینــهای گســترده بــرای نظریهپــردازی در حــوزه ایمــان و موانــع
تعمیــق باورهــای دینــی فراهــم کنــد و از ســوی دیگــر ،موجــب موجآفرینــی و ایجــاد فرهنــگ دینــی
ـ اســامی در بیــن نخبــگان و اســاتید حــوزه شــود.

 .3مبانی نظری تحقیق
تــاش بــرای تعریــف دیــن و تبییــن ماهیــت آن ،بــه طــوری کــه بتــوان عرصــه و حیطــه آن را
ـل
از دیگــر بخشهــای حیــات اجتماعــی متمایــز کــرد ،اساســاً رویکــردی غربــی اســت .ایــن تمایـ ْ
زمانــی در غــرب قــوت گرفــت کــه میــان «دیــن» از یــک ســو و «علــم» و «سیاســت» از ســوی دیگــر،
اختالفــات نظــری و علمــی پدیــد آمــد .از قــرن نهــم میــادی بدینســو ،منازعــات میــان «اربابــان
کلیســا» و «دانشــمندان» بــر ســر دامنــه شــمول و اعتبــار مدعیــات ،و بیــن «پــاپ» و «پادشــاه» بــر
ســر حــوزه اقتــدار شــدت گرفــت و باعــث شــد کــه بــه تدریــج ،ماهیــت دیــن و قلمــروی آن ،بــرای
اصحــاب فکــر و اربابــان قــدرت بــه طــور جــدی زیــر ســوال رود .از ایــن دوره بــه بعــد ،در همــه
تعاریــف ارائهشــده از «دیــن» ،تــاش شــد تــا بــه دور از جنبــه «الهیاتــی ـ کالمــی» دیــن ،بــر
تبیینهــای «فلســفی ـ اجتماعــی» آن تأکیــد شــود .اوج رواج چنیــن رویکــردی نســبت بــه دیــن،
ل اندیشــمندان عصــر
رنســانس و عصــر روشــنگری اســت .انگیزههــای نهفتــه در پــس تــاش و تمایـ 
روشــنگری بــرای بازنگــری در دیــن و باورهــای دینــی ،از جریــان عمومــی عقلگرایــی جدیــد نشــأت
میگرفــت (شــجاعی زنــد.)121 ،1388 ،
اندیشــمندان مغربزمیــن تعاریــف گوناگونــی از دیــن ارائــه کردهانــد .در ایــن تعاریــف ،آنهــا
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هجدهــم میــادی ،ســعی شــد در تعریــف دیــن تأکیــد از دیــدگاه مفهومــی برداشــته و بــر دیــدگاه
شــهودی و عاطفــی گذاشــته شــود.
پــس از ایــن زمــان و بــا پیدایــش رشــتههایی همچــون جامعهشناســی ،روانشناســی و
ـی آن ،زمینههــای اجتماعــی ،اقتصــادی،
مردمشناســی ،عاملــی دیگــر وارد تعریــف دیــن شــد و طـ ّ
تاریخــی و فرهنگــی دیــن نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت .جامعهشناســان و مردمشناســان معتقدنــد
کــه دیــن هرگــز مجموعــه انتزاعــی ازاندیشــهها ،ارزشهــا یــا تجربههــای جــدا از حــوزه فراگیــر
فرهنگــی نیســت .ایشــان برآننــد کــه بســیاری از اعتقــادات ،آداب و رســوم را میتــوان فقــط در قالــب
دیــن و باورهــای دینــی درک و تفســیر کــرد .بــر اســاس همیــن بینــش ،تعاریــفاندیشــمندان غربــی
از دیــن و باورهــای دینــی بــا رویکردهــای متفاوتــی تبییــن شــد و هــر کــدام وابســته بــه شــرایط
زمانــی و مکانــی ،مــورد توجــه قــرار گرفــت .مه ـمتریــن ایــن رویکردهــا بــه شــرح زیــر اســت:
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غالبــاً بــه ســاحتی از دیــن توجــه و از بقیــه ابعــاد آن غفلــت نمودهانــد؛ تــا آنکــه در اواخــر قــرن

3ـ .1رویکرد مردمشناختی به دین و باورهای دینی
مردمشناســی دیــن یکــی از شــاخههای مهــم علــم انسانشناســی اســت .از همــان آغــاز
شــکلگیری ایــن علــم ،باورهــا و آداب و مناســک دینــی مــردم بومــی ،یکــی ازمهمتریــن وجــوه
فرهنگهــای بیگانــه بــرای محققــان بــود؛ تــا آنجــا کــه میتــوان گفــت ،اولیــن آثــار دینپژوهــی
مربــوط بــه «مردمشناســان » اســت (شــجاعی زنــد .)122 ،1388 ،در دوران روشــنگری ،یکــی از
مهمتریــن مســئلههای ذهنیــت اروپایــی در مواجهــه و فهــم دیگــری ،مســئله «مذهــب» بــود و
مســئله بعضــی از جریانهــای مهــم دراندیشــه اروپایــی قــرن هجدهــم ـ کــه بــه تنــوع فرهنگهــا
و ســیر مترقــی فرهنــگ و دیــن میپرداخــت ـ حاصــل ایــن نــوع دیــدگاه شــد .انسانشناســی
کالســیک ـ بــه دلیــل خصیصــه ذاتــیاش در خودانتقــادی و خودبازتابندگــی ـ در جریانــی مــداوم
ســعی داشــته بتوانــد« ،دیگری»هــا را از چشــم خودشــان بفهمــد و بــرای «خودی»هــای اروپایــی
ترجمــه کنــد .اندیشــمندان در ایــن نــوع رویکــرد تــاش دارنــد کــه از مطالعــه آداب ،رســوم ،عقایــد،
اخــاق و ...در یــک جامعــه ،بــه فرضیههایــی در بــاب دیــن دســت یابنــد.

3ـ .2رویکرد طبیعتگرایانه به دین و باورهای دینی
بــا پیشــرفت علــوم در قــرن نوزدهــم و بیســتم میــادی ،چنیــن ادعــا شــد کــه علــوم طبیعــی بایــد
نقــش بارزتــری در زندگــی جوامــع ایفــا کنــد؛ همیــن تفکــر در مــورد فلســفه دیــن نیــز مــد نظــر قــرار
گرفــت .اندیشــمندان طبیعتگــرا بــه نتایــج ایــن نــوع نگــرش بیشــتر اســتناد میکردنــد ،تــا اینکــه
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بــرای دیــن از مفاهیــم فراطبیعــی اســتفاده برنــد و در صــدد بودنــد تــا بــا اســتفاده از روشهــای
تجربــی ،مســائل دینــی و فراطبیعــی را تبییــن کننــد (کــواری.)194 ،1375 ،
انقــاب علمــی در قــرن هجدهــم میــادی ،در قــرن نوزدهــم و بیســتم شــتاب بیشــتری بــه خــود
گرفــت؛ بهگون ـهای کــه دانشــمندان در ایــن دو قــرن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه علــوم طبیعــی و
تجربــی بایــد نقــش مهمتــری در زندگــی انســان ایفــا کنــد و حتــی نســبت بــه علــوم انســانی نقــش
محور یتــری داشــته باشــد .در همیــن دوران اســت کــه پوزیتیوســم (اثباتگرایــی) نقــش بــارزی
را در بیــان مفاهیــم علمــی بــه دســت آورد؛ زیــرا نتایــج حاصــل از مشــاهده و تجربــه ،نســبت بــه
نتایجــی کــه بــر اســاس اصــول متافیزیــک و فراطبیعــی بــه دســت میآیــد ،قابــل قبولتــر اســت.
پوزیتیویســم در معنــای فلســفیاش ،بــه نظریــه معرفــت فرانســیس بیکــن ،جــان الک و ایــزاک
نیوتــن اطــاق میشــود .ایشــان بــر اولویــت مشــاهده و تــاش بــرای تبییــن علّ ــی از طریــق
تعمیمهــای اســتقرایی تأکیــد میکردنــد .در علــوم اجتماعــی ،پوزیتیویســم بــه ســه اصــل مرتبــط
بــا یکدیگــر پیونــد خــورده اســت:
اصــل هستیشناســانه پدیدارگرایــی ،کــه بــر اســاس آن ،معرفــت میتوانــد فقــط بــر پایــه
تجربــه اســتوار شــود؛ بــه بیــان دیگــر ،نوعــی بتانــگاری «واقعیــات» ،بــه مثابــه شــواهدی کــه
بیواســطه در دســترس ادراک هســتند؛
اصــل روششــناختی وحــدت :روشــی علمــی کــه بــه موجــب آن ،روشهــای علــوم طبیعــی
بــه طــور مســتقیم در دنیــای اجتماعــی بــه کار میرونــد؛ بــا ایــن هــدف کــه قوانیــن ثابــت یــا
تعمیمهــای شــبه قانــون دربــاره پدیدههــای اجتماعــی را کشــف کننــد؛
اصــل ارزششــناختی بیطرفــی ،کــه بــر اســاس آن ،گزارههــای هنجــاری شــأن معرفتــی ندارنــد
(آوتویــت و باتامــور.)198 ،1392 ،
و جدایــی قاطعــی میــان واقعیــات و ارزشهــا وجــود دارد
ِ
در ایــن زمــان ،متفکــران اجتماعــی ســعی کردنــد بــا اســتفاده از ایــن اصــول ،مســائل اجتماعــی
را نیــز بیــان کننــد .ایــن نــوع دیــدگاه بــه مســائل اجتماعــی ـ فرهنگــی را «اثباتگرایــی » مینامنــد.
ایــن متفکــران بــا اســتفاده از روش تجربــی و حســی درصدنــد قوانینــی را بــرای مســائل جامعــه در
پیــش گیرنــد و رفتارهــای اجتماعــی را قانونمنــد و حتــی پیشــگویی کننــد .متفکــران اثباتگرایــی
مدعــی علمیتریــن و عینیتریــن ســنت پژوهــش در جامعهشناســی هســتند.

ن و باورهای دینی
ی به دی 
3ـ .3رویکرد اخالق 
در اواســط قــرن هفدهــم میــادی ،الهیــات لوتــری بــه یــک راس ـتآیینی خشــک و بیحاصــل
تبدیــل شــده بــود و از همیــن روی ،دو جریــان فکــری «پارسامنشــی» و «عقلگرایــی» ـ برخاســته
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ایمــان مســیحی را بــه عنــوان مجموعــهای از گزارههــای عقیدتــی در نظــر نمیگرفــت؛ بلکــه آن را
بــه عنــوان یــک ارتبــاط زنــده بــا خــدا تلقــی میکــرد .ایــن جریــان ،مخالــف سرســخت عقالنــی
کــردن مســیحیت بــود و همچــون راس ـتآیینی لوتــری ،جایــگاه و مقــام کتــاب مقــدس را بســیار
فراتــر از عقــل طبیعــی میدانســت .از نظــر پارسامنشــان ،هــدف اصلــی مطالعــهی کتــاب مقــدس،
الهــام و تهذیــب اخالقــی فــرد بــود .از ســوی دیگــر و در همیــن زمــان ،جریــان عقلگرایــی ،کــه ولــف
آن را بــه تأثیــر از الیبنیتــس مطــرح کــرده بــود ،توانســت بــا درآمیختــن فلســفه قدیــم و جدیــد ،یــک
ـی» مبتنــی
نظــام فلســفی جامــع را بــه وجــود آورد .او تأکیــد کــرد کــه بایــد میــان «الهیــات وحیانـ ِ
بــر کتــاب مقــدس و «الهیــات عقالنــی» ـ کــه از نظــر ولــف مبتنــی بــر برهــان جهانشــناختی اســت
ی هجدهــم ،شــاهد رشــد
د ه 
ـ تمایــز نهــاد .افــزون بــر الهیــات عقالنــی و بــه مــوازات آن ،در اواســط سـ 
و بالندگــی نوعــی «الهیــات نقادانــه» مبتنــی بــر کتــاب مقــدس هســتیم ،کــه تحــت نفــوذ افــرادی
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ی هجدهــم ـ آن را بــه چالــش کشــیدند.اندیشــه پارسامنشــی،
از نهضــت روشــنگری آلمانــی س ـده 

چــون ارنســتی و میخائیــل بــود و بعدهــا بــه تأســی از آنهــا ـ و تحــت نفــوذ ولــف ـ کســانی چــون
ریمــاروس ،نظامــی از یــک دیــن عقالنــی را ارائــه کردنــد؛ دینــی کــه ضمــن انــکار نیــاز بــه وحــی و
ـام فــوق طبیعــی ،بنیــان دیــن را نیــز بــر عقــل و بــه ویــژه اخــاق مبتنــی میســاخت (مهرنیــا،
الهـ ِ
.)110 ،1392
ارتبــاط دیــن و اخــاق ،از مســائل خــاص و دیرینــه فیلســوفان اســت .نــه فقــط تداخــل
و همپوشــانی ایــن دو حــوزه ،بلکــه نحــوه فهــم ارتبــاط درســت ایــن دو ،مســئلهای اســت کــه
بحثهــای فراوانــی را برانگیختــه اســت .اینچنیــن مســائلی ر قــرن هفدهــم و هجدهــم ،بــه
ســبب پیشــرفت علــوم مختلــف بــود (ج .برونســکی .)490 ،1378 ،در بیــن ایــن علــوم ،کار بیشــتر
اندیشــمندان اجتماعــی و بهخصــوص فیلســوفان ،تــاش بــرای همســو کــردن نیازهــای مردمــان
جامعــه بــا اســتفاده از علــوم مختلــف بــود .موضــوع مرجعیــت الهــی و حیــات اخالقــی ،از موضوعاتی
اســت کــه در مباحــث فلســفی بســیار بــه آن توجــه شــده اســت (ریچــارد جــی مــو.)107 ،1383،

3ـ .4رویکرد جامعهشناسی به دین و باورهای دینی
در ایــن رویکــرد ،دیــن یــا رابطــه دیــن و جامعــه بررســی میشــود .در فرهنــگ غــرب ،ردپــای
ایــن رهیافــت تــا یونــان باســتان قابــل پیگیــری اســت (فنایــی .)65 ،1375 ،جامعهشناســی ،ماننــد
دیگــر علــوم اجتماعــی ،شــیوههایی غیرتصادفــی را تبییــن میکنــد کــه افــراد ،جوامــع و گروههــا
ن میدهنــد .جامعهشناســی دیــن بــه دنبــال کشــف الگوهــای زندگــی
زندگــی خــود را بــا آن ســاما 
ـی پیونــد خــورده بــا دیــن اســت و بــه ادعاهــای رقیــب ادیــان دربــاره حقیقــت کاری
فــردی و اجتماعـ ِ
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نــدارد (رابــرت ســگال.)99 ،1391 ،
در جامعهشناســى دیــن در قــرن نوزدهــم و بیســتم ،دو فیلســوف اجتماعــی مهــم بــه نامهــای
امیــل دورکیــم و ماکــس وبــر ،مســائل و عوامــل تعییــن کننــدهای را در ایــن زمینــه طــرح و
برداشــتهاى خــود را بــه دیگــران واگــذار کردنــد .دورکیــم عــاوه بــر تأثیرپذیــری از رابرتســون
اســمیت و آثــار او راجــع بــه ادیــان ســامى ،از اســتاد خــود فوســتل دوکوالنــژ نیــز تأثیــر پذیرفــت.
نخســتین خدمــت علمــى دورکیــم بــه جامعهشناســى دیــن ،تحلیــل او از نقــش دیــن در تکویــن
وجــدان جمعــى (وجــدان و آگاهــى اخالقــى جمعــى جامعــه) بــود .هرچنــد او بــا ایــن نگــرش
زمان ـهاش ســهیم بــود کــه مىگفــت« :دیــن محکــوم بــه ایــن اســت کــه ســهم هرچــه کمتــرى در
زندگــى جدیــد داشــته باشــد» ،توجــه او بــه جــای انحطــاط و انتقــاد از دیــن ،بــه تحــول در دیــن
بــود .او دیــن جوامــع جدیــد را کیــش یــا آییــن فــردى نامیــد (میرچــا الیــاده.)321 ،1365 ،
ی دیــن در جوامــع اســت ،بــا
دورکیــم از آنجــا کــه خواهــان یافتــن علــل اصلــى حضــور همــوار ه 
نظــاره کــردن نقــش مهــم و کارکردهــاى دیــن و وظایفــى کــه در طــول حیاتــش داشــته اســت ،ســعى
مىکنــد جایــگاه دیــن را در بیــن ســایر واقعیتهــاى اجتماعــى روشــن کنــد .او بحــث خــود در بــاب
دیــن را بــا مطالعــه جوامــع ابتدایــى آغــاز کــرد .دورکیــم سرچشــمه دیــن را بــه عنــوان مفاهیــم خطــا
و ســاختگی جوامــع ابتدایــی در نظــر نمیگیــرد و در نتیجــه ،آنهــا را از اعتبــار نمیانــدازد؛ بلکــه بــر
عکــس ،بــه نظــر او ،حتــی ابتداییتریــن دیــن ،بیانکننــده نوعــی حقیقــت اســت و همچنانکــه
خواهیــم دیــد ،ایــن حقیقــت همــان چیــزی اســت کــه معتقدان بــه آن تصــور میکننــد .او در بررســی
ابتداییتریــن صــورت دیــن ،بــه دنبــال پایدارتریــن ،ثابتتریــن و اساســیترین ویژگیهــای آن
اســت (دورکیــم75 ،1383 ،؛ کــوزر .)100-98 ،1392 ،در ســادهترین صورتهــای دیــن ،روابــط میــان
واقعیتهــا آشــکارتر اســت؛ حــال آنکــه در صورتهــای تحولیافتهتــر و پیچیدهتــر ،روابــط
میــان واقعیتهــای اساســی را نمیتــوان بــه آســانی پیــدا کــرد؛ زیــرا در تحــوالت و رشــد بعــدی
م میشــود (همیلتــون.)172-173 ،1392 ،
صورتهــای دینــی ،ایــن واقعیتهــا گــ 

3ـ .5رویکرد به دین در ایران معاصر
بــا رویکردهــای جدیــد بــه دیــن در قــرون معاصــر ،اندیشــمندان اســامی نیــز با تأســی بــه همین
الگوهــا ،ســعی کردنــد رویکــرد جدیــدی از دیــن را تبییــن کننــد؛ تــا هــم بتواننــد بــا علــوم و دنیــای
جدیــد همراهــی کننــد و هــم پاسـخگوی علمــی جامعــه دینــی خــود باشــند و بتواننــد مواضــع دینــی
جامعــه را در برابــر انحرافــات حفــظ نماینــد .در ایــن مســیر ،بــه نظــر میرســد چهــار رویکــرد نظــری
کلــی بــرای تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در میــان اندیشــمندان اســامی معاصــر وجــود دارد:
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منظــور از رویکــرد متنــی ،اســتفاده از آیــات و روایــات در تحلیــل مبانــی اعتقــادی اســت .در ایــن
رویکــرد ،دو اصــل اساســی نهفتــه اســت :نخســت ،اصالــت متنــی بــه دور از عرفیــات اجتماعــی؛ یعنی
صرفــاً تمرکــز بــر تفســیری کــه میتــوان از متــن دینــی در حــوزه باورهــا بــه جامعــه ارائــه کــرد.
تنبــه و عبــرت انســان ارائــه
اصــل دیگــر توجــه بــه داســتانوارههایی اســت کــه ایــن متــون بــرای ّ
میکنــد .ازای ـنرو ،دو اصــل اصالــت متــن و درک عناصــر اجتماعــی از متــن ،نقــش تعیینکننــدهای
در بازخوانــی باورهــای ایمانــی بــرای حــوزه عمومــی دارد .از نمونــه ایــن اندیشــمندان ،آیــتاهلل
دســتغیب اســت .او از برجســتهترین شــخصیتهایی اســت کــه کوشــید بــا اســتفاده از متــن قــرآن،
بــه تشــریحمهمتریــن مباحــث اعتقــادی از جملــه معــاد و توحیــد بپــردازد.

3ـ5ـ .2رویکرد عاطفهگرایی

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

3ـ5ـ .1رویکرد متنی

دی ـنداری عاطفهگــرا شــیوهای از دی ـنداری اســت ،کــه از عواطــف و احساســات زمانــه تأثیــرات
فراوانــی میپذیــرد و عــاوه بــر باورهــا و اعتقــادات ،رفتــار و اعمــال دینــی را هــم دســتخوش تغییــر
و تحــول میکنــد .دی ـندار عاطفهگــرا دیــن و احــکام آن را بــا تــرازوی عواطــف و احساســات خــود
میســنجد و بــرای او مهــم نیســت کــه نســبت بــه احــکام دیــن و اعتقــادات دینــی چــه احساســی
میتــوان داشــت .نقــش پررنــگ عاطفــه در ســبک دیــنداری ،ســبب میشــود کــه شــخص ،یــا
برخــی از باورهــای پیشــین خــود را از دســت بدهــد و یــا دســت بــه بازتفســیر آنهــا بزنــد؛ تــا بــا
عواطفــش ســازگار بیفتــد .یکــی از کارکردهــای روشــنفکران دینــی ،آشــتی دادن آن دســته از اعتقادات
و باورهــای دینــی اســت کــه در تضــاد بــا عواطــف قــرار میگیــرد .آنهــا بــه شــیوههای مختلــف
بــه تفســیر باورهــا اهتمــام میورزنــد؛ تــا قرائتــی انســانی از دیــن بــه دســت دهنــد .در اینجــا،
ایــن باورهــا هســتند کــه در مواجهــه بــا عواطــف تغییــر میکننــد .اینچنیــن نگرشــی را امــروزه
میتــوان در آثــار عالمانــی همچــون عالمــه حســینی تهرانــی و عالمــه حس ـنزاده آملــی یافــت.

3ـ5ـ .3رویکرد طبیعتگرایی
پــس از رشــد چش ـمگیر علــوم در قــرن نوزدهــم و بیســتم میــادی ،چنیــن ادعــا شــد کــه علــوم
بایــدمهمتریــن نقــش را در تبییــن مفاهیــم دینــی ایفــا کنــد .مدافعــان ایــن ادعــا میتوانســتند
بــه نتایــح نســبتاً قطعــی و قبــول یافتــه عامــه علــوم در مقایســه بــا تحقیقــات نظــری نامتغیــر و
متعــارض عالمــان مابعــد الطبیعــه اشــاره کننــد و میپنداشــتند کــه چــون ایــن نتایــج بــه نســبت
قطعــی اســت ،بایــد روشهــای تجربــی را بــرای مســائل دینــی و فراطبیعــی نیــز بــه کار گیرنــد
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(کــواری .)195 ،1375 ،امــروزه بــه ایــن شــیوه توجــه کمتــری میشــود؛ امــا نــگاه بهکارگیــری علــوم
تجربــی بــرای حــل مســائل اجتماعــی ،سیاســی و دینــی همچنــان یــک نــگاه مســلط بــر جامعــه
علمــی و بشــری اســت .در ایــران نیــز ،ایــن نــوع نگــرش در دهههــای  40 ،30و تــا حــدودی
 50شمســی یــک نگــرش مســلط بــود؛ اگرچــه بــا نفــوذ دکتــر علــی شــریعتی و طــرح مباحــث
ـو غالــب تغییــر کــرد و راه بســط معــارف دینــی متفــاوت
تفســیرگرایانه و هرمنوتیکــی از دیــن ،جـ ّ
از گذشــته شــد .در ایــن میــان ،مهنــدس بــازرگان را میتــوان از مدافعــان رویکــرد طبیعتگــرا بــه
دیــن در ایــران دانســت.

3ـ5ـ .4رویکرد خردورزی
در ایــن رویکــرد ،کــه از آن بــه «خــردورزی دینــی» نیــز تعبیــر میشــود،اندیشــمندانی همچــون
شــهید مطهــری ،امــام خمینــی و عالمــه طباطبایــی ،بــا نــگاه اســتفاده از بنیانهــای فلســفی ،بــه
تحلیــل و ارائــه باورهــای دینــی توجــه کردهانــد.مهمتریــن مؤلفــهای کــه در ایــن رویکــرد از آن

اســتفاده میشــود ،دعــوت بــه تعقــل اســت؛ بــه گونـهای کــه عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان
خــود بیــان مـیدارد کــه بیــش از ســیصد آیــه ،در ســتایش تعقــل در قــرآن وجــود دارد (طباطبایــی،
 ،1367ج .)255 ،5مهمتریــن مســیر دس ـتیابی بــه ایمــان و باورهــای دینــی ـ بهخصــوص وحــی
و فراطبیعــت ـ از منظــر ایــن اندیشــمندان ،تعقــل و فهــم فلســفی جهــان هســتی اســت.

 .4رویکرد به دین دراندیشه شهید مطهری
شــهید مطهــری در جایجــای تألیفاتــش و بهخصــوص تألیفاتــی کــه بــه مباحــث اعتقــادی
میپــردازد ،میکوشــد نگــرش خــود بــه جهانبینــی را بــا رویکــردی جامــع و کامــل تبییــن کنــد؛
تــا بــا اســتفاده از آن ،نهتنهــا بتوانــد مســائل مــورد نیــاز جامعــه خــود را تشــریح کنــد ،بلکــه بــا
نگاهــی دقیــق بــه تألیفــات واندیشــهاندیشــمندان و فالســفه غیراســامی ،پاســخگوی شــبهات
آنهــا و بیــان حقایــق اســامی آن مفاهیــم باشــد .در ایــن مســیر ،یکــی از نخســتین مفاهیمــی کــه
ســعی در تبییــن آن دارد« ،جهانبینــی» اســت.
او در ایــن راســتا ،در کتــاب جهانبینــی توحیــدی خــود ،ابتــدا منابــع جهانبینــی را بررســی
میکنــد و مینویســد« :جهانبینــى یــا جهانشناســى ،بــه عبــارت دیگــر ،تعبیــر و تفســیر انســان
از جهــان ،بــه طــور کلــى ســهگونه اســت؛ یعنــى از ســه منبــع ممکــن اســت الهــام شــود :علــم،
فلســفه ،دیــن( ».همــان ،ج  )84 ،2او در ادامــه و بــا توجــه بــه ایــن منابــع الهامــی ،جهانبینــی را
م میکنــد :جهانبینــی علمــى ،جهانبینــی فلســفى و جهانبینــی مذهبــى.
بــه ســه گونــه تقســی 
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ازاندیشــههای جامعهشناســان را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود مینویســد« :علــم مبتنــى بــر
دو چیــز اســت :فرضیــه و آزمــون .در ذهــن یــک عالــم بــراى کشــف و تفســیر یــک پدیــده ،اول
فرضیــهاى نقــش مىبنــدد و ســپس آن را در عمــل ،در البراتــوار ،مــورد آزمایــش قــرار مىدهــد.
اگــر آزمایــش آن را تأییــد کــرد ،بــه صــورت یــک اصــل علمــى مــورد قبــول واقــع مىشــود و تــا
فرضیــهاى دیگــر جامعتــر کــه آزمونهــا بهتــر آن را تأییــد کنــد پدیــد نیامــده اســت ،آن اصــل
علمــى بــه اعتبــار خــود باقــى اســت و بــه محــض وارد شــدن فرضی ـهاى جامعتــر ،میــدان را بــراى
اوال بــه مســائل اساســى
او خالــى مىکنــد .ایدئولــوژى نیازمنــد بــه نوعــى جهانبینــى اســت کــه ً
جهانشناســى ـ کــه بــه کل جهــان مربــوط مىشــود نــه بــه جــزء خــاص ـ پاســخ دهــد؛ ثانیــاً
یــک شناســایى پایــدار و قابــل اعتمــاد و جاودانــه بدهــد ،نــه یــک شناســایى موقــت و زودگــذر؛
ثالثــاً آنچــه ارائــه مىدهــد ،ارزش نظــرى و واقعیتنمایانــه داشــته باشــد نــه صرفــاً عملــى و فنــى.
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شــهید مطهــری در تبییــن جهانبینــی علمــی ،کــه خصوصــاً در دهــه  20تــا  40شمســی ،بســیاری

و روشــن شــد کــه جهانبینــى علمــى بــا همــه مزایایــى کــه از جهاتــى دیگــر دارد ،فاقــد نیازهــاى
ســهگانه باالســت( ».همــان)
جهانبینــی پایــه ایدئولــوژی اســت و ایدئولــوژی باعــث میشــود انســان بــه مکتبــی ایمــان
ـب مقــدس خواهــد
بیــاورد و جــذب آن شــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه آن ایدئولــوژی و مکتـ ْ
بــود .انســان نیــاز دارد بــه یــک جهانبینــی خــوب و کامــل دســت یابــد .ایــن جهانبینــی بایــد
اوال قابــل اثبــات باشــد؛ یعنــی از ناحیــه عقــل و منطــق حمایــت شــود و ثانیــاً بــه زندگــی انســان
ً
معنــا و مفهــوم بخشــد و آرمانســاز و شــوقانگیز باشــد .همچنیــن ایــن جهانبینــی بایــد بتوانــد
بــه هدفهــای انســانی و اجتماعــی انســان تقــدس ببخشــد .تقــدس بخشــیدن یــک جهانبینــى
بــه هدفهــاى مکتــب ســبب مىشــود کــه افــراد بــه ســهولت در راه آن اهــداف فــداکارى و
ازخودگذشــتگى بــه خــرج دهنــد .تــا یــک مکتــب نتوانــد بــه هدفهــاى خــود تقــدس بخشــد و در
افــراد حــس پرســتش و فــداکارى نســبت بــه آنهــا را بــه وجــود آورد ،ضمانــت اجرایــى نخواهــد
داشــت .بــر همیــن اســاس ،شــهید مطهــری بــه نوعــی از جهانبینــی اعتقــاد دارد کــه همــه مــوارد
بــاال را دربرگیــرد .او ایــن جهانبینــی را «جهانبینــی مذهبــی» نامیــده اســت و آن را چنیــن تعریــف
میکنــد« :اگــر هرگونــه اظهــار نظــر کلــى دربــاره هســتى و جهــان را جهانبینــى فلســفى بدانیــم ـ

ﺳﺎل اول

قطــع نظــر از اینکــه مبــدأ آن جهانبینــى چیســت؟ قیــاس و برهــان و اســتدالل اســت ،یــا تلقــى

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

وحــى از جهــان غیــب ـ بایــد جهانبینــى مذهبــى را یــک نــوع از جهانبینــى فلســفى بدانیــم.
جهانبینــى مذهبــى و جهانبینــى فلســفى وحــدت قلمــرو دارنــد؛ برخــاف جهانبینــى علمــى.
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ولــى اگــر نظــر بــه مبــدأ معرفــت و شناســایى داشــته باشــیم ،مســلماً جهانشناســى مذهبــى بــا
جهانشناســى فلســفى دو نــوع اســت .در برخــى مذاهــب ماننــد اســام ،جهانشناســى مذهبــى در
متــن مذهــب رنــگ فلســفى یعنــى رنــگ اســتداللى بــه خــود گرفتــه اســت  ...ازایـنرو ،جهانبینــى
اســامى در عیــن حــال یــک جهانبینــى عقالنــى و فلســفى اســت .از مزایــاى جهانبینــى مذهبــى
ـ عــاوه بــر دو مزیــت جهانبینــى فلســفى (ثبــات و جاودانگــى و دیگــر عمــوم و شــمول) ،کــه
جهانبینــى علمــى و جهانبینــى فلســفى محــض فاقــد آن اســت ـ قداســت بخشــیدن بــه اصــول
جهانبینــى اســت( ».همــان ،ج )84 ،2
شــهید مطهــری پــس از بررســی ایــن دیدگاههــا چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه یــک جهانبینــى
آنــگاه مىتوانــد تکیـهگاه یــک ایدئولــوژى قــرار گیــرد کــه اســتحکام و وســعت تفکــر فلســفى و قــدس
و حرمــت اصــول مذهبــى را داشــته باشــد .بــر ایــن اســاس ،او نــوع خاصــی از جهانبینــی را تعریــف
میکنــد کــه بــر مبنــای تعالیــم اســامی باشــد و آن را «جهانبینــی توحیــدی اســامی» مینامــد.
رویکــرد شــهید مطهــری در مواجهــه بــا مفاهیمــی همچــون جهانبینــی ،دیــن ،خــدا و  ...همــواره
چنیــن اســت کــه در ابتــدا ســعی دارد مفاهیمــی از ایــن تعابیــر را در اندیشــههای دیگــران بیــان
و در آخــر بــا بیــان ادلــه ،آنهــا را نقــد کنــد و در مرحلــه آخــر بــا اســتفاده از آن مفاهیــم و
اندیشــههای اســامی ،تعبیــری اســامی از ایــن موضوعــات ارائــه نمایــد.
در تعریــف دیــن نیــز ،او ابتــدابــه اندیشــههای رایــج ـ همچــون اینکــه دیــن زاییــده تــرس
انســان اســت؛ دیــن زاییــده علــم اســت یــا طبــق نظــر برخــیاندیشــمندان دیگــر ،دیــن نتیجــه
اخالقــی جامعــه اســت ـ اشــاره و ســپس بــا نقــد ایــن نظریههــا ،تعریــف برگزیــده خــود را از
دیــن ارائــه میکنــد .تعریفــی شــهید مطهــری از دیــن ،برگرفتــه از تعبیــری اســت کــه بــر مبنــای
جهانبینــی وی قــرار دارد .بــا توجــه بــه دیــدگاه جهانبینــی مذهبــی او میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه ایدئولــوژی و مکتبــی کــه بــر پایــه ایــن نــوع جهانبینــی قــرار میگیــرد ،جنبــه توحیــدی دارد
و امــروزه از آن بــه «دیــن توحیــدی» تعبیــر میشــود .دیــن یــک ایدئولــوژی اســت ،کــه تکی ـهاش
بــر سرشــت روحانــی انســان و بــرشناســاندن او ،بــر آگاه کــردن انســان بــه ایــن سرشــت و پــرورش
دادن ایــن جنبــه وجــود او و بــر برقــرار کــردن تعــادل میــان دو جنبــه وجــودی علوی و ســفلی انســان
اســت .عبادتهــا ،رازهــا ،نیازهــا ،خداشناســیها و پرهیــز از گناهــان ،گذشــته از جنبههــای
اجتماعــی ،یــک جنبــه انســانی و تربیتــی دارد ،کــه همــان زنــده کــردن جنبــه انســانی انســان اســت
(همــان ،ج  .)618 ،25دیــن یــک ســازمان وســیع فکــری ،اعتقــادی ،اخالقــی و عملــی اســت (همــان،
ج  )84 ،22و یــک سلســله اصــول و معتقــدات را دربــردارد ،کــه هــر کــس بایــد خــودش مســتقیماً
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ـم
ـن
ـدوا فینــا لَ نَ ْه ِد َّ
جاهـ ُ
َ
را دســتگیری خواهــد کــرد؛ چنانکــه قــرآن کریــم میفرمایــدَ :
«و الَّ ذیـ َ
ین ُهـ ْ
ـبلَ نا» (عنکبــوت .)62:دیــن سلســلهای از تعلیمــات اخالقــی و اجتماعــی اســت ،کــه بــر هــر بشــری
ُسـ ُ
الزم اســت آنهــا را فراگیــرد؛ همچنیــن مجموعــهای از دســتور العملهــا را شــامل میشــود کــه
آموختــن و ســوال کــردن از آنهــا بــر هــر شــخصی الزم اســت (مطهــری ،1377 ،ج .)276 ،3
م میدانــد و بیــان مــیدارد
شــهید مطهــری تعریــف خــود از دیــن را همراســتا بــا دیــن اســا 
کــه :اســام یعنــی همــان دیــن حــق کــه در همــه زمانهــا بــوده و بــه دســت پیغمبــر اکــرم بــه
«إ َّن
حــد کمــال خــودش رســیده اســت .قــرآن همــه دینهــا را «اســام» میدانــد و مــی فرمایــدِ :

ـد ِ
ال ْســام» (آل عمــران« .)19:اســام» نــام دیــن خداســت ،کــه یگانــه اســت و همــه
ِّ
ـن ِع ْنـ َ
اهَّلل ْ ِ
الدیـ َ
پیامبــران بــرای آن مبعــوث شــده و بــه آن دعــوت کردهانــد .صــورت جامــع و کامــل دیــن خــدا بــه
وســیله خاتــم پیامبــران بــه مــردم ابــاغ شــد؛ نبــوت پایــان یافــت و امــروزه ایــن دیــن بــا همیــن
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دربــاره آنهــا تحقیــق کنــد .مســلم اســت کــه اگــر کســی جویــا و پویــا باشــد ،خداونــد متعــال او

نــام در جهــان شــناخته میشــود (مطهــری ،1377 ،ج  .)225 ،2دیــن اســام آیینــی جامــع و شــامل
اســت و همــه شــئون زندگــی ظاهــری و معنــوی بشــر را دربرمیگیــرد .اســام ماننــد مکتــب فــان
معلــم اخــاق نیســت کــه فقــط چنــد کتــاب و چنــد شــاگرد تحویــل جامعــه داده باشــد .اســام
ـا نظامــی نویــن ،طــرز تفکــری جدیــد و تشــکیالتی تــازه بــه وجــود آورد؛ در عیــن اینکــه مکتبــی
عمـ ً
اخالقــی و تهذیبــی و سیســتمی اجتماعــی و سیاســی اســت .اســام معنــا را در مــاده ،باطــن را در
ظاهــر ،آخــرت را در دنیــا و باالخــره مغــز را در پوســت و هســته را در پوســته نگهــداری میکنــد
(همــان ،ج .)747 ،4
امــا نکت ـهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه شــناختن دیــن بــه تنهایــی راه را بــرای ســعادت
ِ
آمنُ ــوا ِ
یهــا الَّ
ــاهَّلل َو َر ُســولِ ِه »...
آمنُ ــوا ِب
انســان همــوار نمیکنــد و بــه تعبیــر قــرآن« :یــا َأ َ
ذیــن َ
َ
(نســاء ،)136:ایمــان نیــز شــرط الزمــی بــرای دســتیابی انســان بــه ســعادت اســت.

 .5عوامل تعمیق باورهای دینی از دیدگاه شهید مطهری
در مطالــب قبــل گذشــت کــه بــا توجــه بــهاندیشــههای مختلــف در راســتای جهانبینــی ،آن
جهانبینــی میتوانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه همــه جوانــب زندگانــی انســان اعــم از زندگانــی
دنیــوی و اخــروی او را مــد نظــر داشــته باشــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تنهــا جهانبین ـیای
کــه میتوانــد چنیــن خصلتــی داشــته باشــد ،جهانبینــی توحیــدی اســت ،کــه مکتــب و دیــن
توحیــدی بــر مبنــای آن تبییــن میشــود .آنچــه امــروزه بــه عنــوان کاملتریــن دیــن توحیــدی
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

در جهــان وجــود دارد نیــز دیــن اســام اســت و ایمــان بــه ایــن دیــن و دســتورات آن ـ کــه منشــأ
وحیانــی دارد ـ میتوانــد راهگشــای انســان بــرای ســعادت باشــد.
حــال ســوال اساســی ایــن اســت کــه امــروزه چــه عواملــی میتوانــد باورهــای دینــی را در جامعــه
تعمیــق بخشــد؟ بــه عبــارت دیگــر ،چگونــه میتــوان جامعــه را بــه ســمت جامعــه دینــی ســوق داد؟
شــهید مطهــری عــاوه بــر التــزام تکتــک افــراد جامعــه بــه انجــام موازیــن دینــی ـ کــه تقریبــاً
شــالوده اصلــی ایــن مهــم اســت ـ بــه دو نکتــه بســیار مهــم توجــه میکنــد:
اول آنکــه طبــق تعالیــم اســامی و همچنیــن نقــد و تحلیلاندیشـههای دانشــمندان غیراســامی،
دیــن و باورهــای دینــی منشــأ فطــری دارد .قــرآن کریــم در اینبــاره میفرمایــدَ َ :
ج َهــک
ـم َو ْ
«فأقِ ـ ْ

ـق ِ
ت ِ
حنیفـ ً
ـن
اهَّلل ذلِ ــک ِّ
ـل ل َ
لِ ِّ
ـر َّ
ـر َ
ـاس َع َلیهــا ال تَ ْبدیـ َ
ـن الْ قَ یـ ُ
ـن َ
الدیـ ُ
ِخلْ ـ ِ
لدیـ ِ
النـ َ
ـم َو لکـ َّ
اهَّلل الَّ تـی َف َطـ َ
ـا فِ ْطـ َ

َأ َ
متوجــه آييــن خالــص پــروردگار كــن .ايــن فطرتــى
یع َل ُمــون» :پــس روى خــود را
ـر َّ
النـ ِ
ـاس ال ْ
ّ
کثـ َ
اســت كــه خداونــد انســانها را بــر آن آفريــده .دگرگونــى در آفرينــش الهــى نيســت .ايــن اســت
آييــن اســتوار؛ ولــى اكثــر مــردم نمىداننــد (روم .)30:همچنیــن در ایــن زمینــه حضــرت علــی؟ع؟در
یهـ َ
وه ْم ِم َ
ـاق
یثـ َ
ِیسـ َ
«ب َعـ َ
اد ُ
ـت ُ
خطبــه اول نهــج البالغــه میفرمایــدَ :
ـث فِ ِ
ـاء ُه ل ْ
ـر ِإلَ ِ ْ
یهـ ْ
ـم أنْ ِبیـ َ
ـم ُر ُســلَ ُه َو َواتَ ـ َ

الت ْبلِ
ــی نِ ْع َمتِ ِ
فِ ْط َرتِ ِ
ــن الْ ُعقُ
ــول َو
ــم ِب َّ
ــه َو ُی َذ ِّک ُر ُ
جــوا َعلَ ِ
ِ
ح َت ُّ
ــه َو َی ْ
ِ
ــم َد َفائِ َ
یــروا لَ ُه ْ
یه ْ
وه ْ
یــغ َو یثِ ُ
ــم َم ْن ِس َّ
ـات الْ َم ْقـ ِ
ـم آیـ ِ
ـوع َو ِم َهـ ٍ
ـوع َو َم َعایـ َ
ـم
ـن َسـ ْ
َی ُر ُ
ح ِ
ـش تُ ْ
ـاد تَ ْ
ـم َم ْو ُضـ ٍ
ـم َم ْر ُفـ ٍ
ییهـ ْ
ح َت ُهـ ْ
ـق ٍف َف ْو َق ُهـ ْ
وهـ ْ
ـد َرةِ ِمـ ْ

ـد ٍ
ـم»( 1نهــج البالغــه :خطبــه .)1بــه گفتــه
حـ َ
اث تَ َت َابـ ُ
ـم َو َأ ْو َصـ ٍ
ـع َعلَ ِ
ـال تُ فْ نِ ِ
َو َ
ـم َو َأ ْ
آجـ ٍ
یهـ ْ
ـاب تُ ْه ِر ُم ُهـ ْ
یهـ ْ
شــهید مطهــری ،ایــن نظریــه را ّاولیــن بــار قــرآن ابــراز داشــته و دیــن را جــزء نهــاد بشــر قــرار
داده اســت؛ پیــش از اســام چنیــن رویکــردی در جهــان وجــود نداشــته اســت .تــا قــرن هفدهــم
میــادى ،بشــر در ایــن زمینههــا هزارگونــه فکــر مىکــرد؛ در حالــى کــه اکنــون کاوشهــاى روانــى
ـرةَ ِ
ـاس َعلَ یهــا» (همــان ،ج  .)290 ،3در بیــان
ـر ّ
النـ َ
اهَّلل الَّ تــی َف َطـ َ
هماهنــگ بــا قــرآن مىگویــد« :فِ ْطـ َ
ـرت دل اســت .فطـ ِ
ـرت دل یعنــى انســان بــه حســب ســاختمان خاص
شــهید مطهــری ،مقصــود از فطـ ْ

روحــى خــود ،خواهــان خــدا آفریــده شــده اســت .در انســان ،خداجویــى ،خداخواهــى و خداپرســتى
بــه صــورت یــک غریــزه نهــاده شــده اســت؛ همچنانکــه غریــزه جســتجوى مــادر در طبیعــت
 .1پــس خداونــد رســوالنش را برانگیخــت و پیامبرانــش را بــه دنبــال هــم بــه ســوی آنــان گســیل داشــت؛ تــا
ی او را بــه یادشــان آرنــد و بــا
ادای پیمــان فطــرت الهــی را از مــردم بخواهنــد و نعمتهــای فراموششــده 
حجــت کننــد و نیروهــای پنهــان عقــول آنــان را برانگیزاننــد و نشــانههای الهــی
ارائ ـهی دالیــل ،بــر آنــان اتمــام
ّ
را بــه آنــان بنمایاننــد ،از ایــن بلندآســمان کــه بــاالی سرشــان افراشــته و زمیــن کــه گهــواره زیــر پایشــان نهــاده
و نعمتهــا و رز قهایــی کــه آنــان را زنــده مــیدارد و اجلهایــی کــه ایشــان را بــه دســت مــرگ میســپارد
و ناگوار یهایــی کــه آنــان را بــه پیــری مینشــاند و حوادثــی کــه بــه دنبــال هــم بــر آنــان هجــوم مــیآورد.
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دوم آنکــه اگــر انســان داراى یــک سلســله فطریــات باشــد ،قطعــاً تربیــت او بایــد بــا در نظــر
گرفتــن همــان فطریــات صــورت گیــرد .اگــر اصــل لغــت «تربیــت» هــم ـ آگاهانــه یــا غیرآگاهانــه
ـ بــه کار بــرده مىشــود ،بــر همیــن اســاس اســت؛ چــون «تربیــت» یعنــى رشــد دادن و پــرورش
دادن و ایــن مبنــى بــر قبــول کــردن یــک سلســله اســتعدادها ـ و بــه تعبیــر امــروز یــک سلســله
ت (همــان .)453 :شــهید مطهــری بــه همیــن دلیــل ،بــال دیگــر ســعادت
ویژگیهــا ـ در انســان اسـ 
را ـ در راســتای دیــن و ایمــان ـ علمآمــوزی میدانــد.
بیــن ایمــان دینــی و تربیــت دینــی هیچگونــه گسســتی وجــود نــدارد .یــک شــخص زمانــی
میتوانــد ایمــان دینــی الزم را بــرای زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود داشــته باشــد ،کــه تربیــت
دینــی الزم را در ایــن زمینــه ببینــد .بــه همیــن منظــور اســت کــه یکــی ازمهمتریــن عوامــل تعمیــق
باورهــای دینــی در جامعــه ،همســو کــردن تعلیــم و تربیــت بــا مفاهیــم دینــی یــا همــان مفاهیــم

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

کــودک نهــاده شــده اســت.

فطــری انســان اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه «ایمــان در روشــنایى علــم از خرافــات دور مىمانــد .بــا
دور افتــادن علــم از ایمــان ،ایمــان بــه جمــود و تعصــب کــور و بــا شــدت بــه دور خــود چرخیــدن و
راه بــه جایــى نبــردن تبدیــل مىشــود» (همــان ،ج.)37 ،2
ســوال دیگــر آن اســت کــه مســیر ایــن نــوع تربیــت بایــد چگونــه باشــد؟ چنیــن برداشــت
میشــود کــه در دیــدگاه شــهید مطهــری ،ایــن نــوع تربیــت کــه بایــد بــه ایمانافزایــی منجــر شــود
شــرایط خــود را دارد .اولیــن شــرط مهــم ایــن نــوع تربیــت ،لــزوم رعایــت تدریجــی ایمانافزایــی
اســت .بــه بیــان او ،انســان در مســیر ایمــان بایــد ســامت قلــب داشــته باشــد تــا بتوانــد ایمــان
حقیقــی را درک کنــد؛ ابتــدای ایــن مســیر نیــز بــا تســلیم در مقابــل فرامیــن خداونــد ـ بــه عنــوان
سرمنشــأ هســتی ـ محقــق میشــود .بالطبــع ،ایــن تســلیم بایــد تســلیم قلبــی باشــد و انســان
بــرای اینکــه بــه ایــن مرحلــه از تســلیم برســد ،بایــد دو مرحلــه دیگــر قبلــی تســلیم (تســلیم عقــل
و تســلیم تــن) را پشــت ســر گذاشــته باشــد .ایــن هــم نیــز بــا گذشــت زمــان حاصــل خواهــد شــد
و بهیکبــاره انســان نمیتوانــد بــه مرحلــه ایمــان قلبــی برســد (همــان ،ج  .)290 ،1فقــط دانســتن
حقیقــت و شــناخت خداونــد بیآنکــه تســلیم فرامیــن و دســتورات او شــویم ،راه ســعادت را بــه
ﺳﺎل اول

انســان نشــان نمیدهــد (همــان ،ج.)495 ،26
نکتــه دیگــر در تحقــق ایــن امــر ،نــگاه همهجانبــه بــه مقولــه ایمــان و نداشــتن نــگاه تکبعــدی
اســت .گفتیــم کــه شــهید مطهــری علــم را در کنــار ایمــان بســیار ســودمند میدانــد و ایمــان بــدون
علــم را بســیار خطرنــاک میشــمارد؛ زیــرا فقــدان علــم ،زمینــه ورود خرافــات را بــه ایمــان فراهــم
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میکنــد و مســیر ســعادت انســان از ایــن طریــق بســیار دشــوار خواهــد بــود .از طرفــی او در
برداشــتهای قرآنــی خــود ،ایمــان و عمــل را توأمــان میدانــد .بــا توجــه بــه آیــات قرآنــی کــه
ایمــان را در گــرو عمــل صالــح میدانــد ،میتــوان گفــت کــه ســه ضلــع مثلــث «ایمــان ،علــم و
عمــل صالــح» از دیــدگاه او ،مراتــب تســلیم حقیقــی را محقــق میســازد و بــه همیــن دلیــل ،در
مســیر ایمانافزایــی فــرد و جامعــه ،همزمــان بایــد نــگاه ویــژهای بــه ایــن ســه مقولــه داشــت.
عــاوه بــر دو عامــل فــوق ،بــه ســه عامــل دیگــر نیــز میتــوان در جهــت هــدف مذکــور توجــه
کــرد .بــه تعبیــر شــهید مطهــری ،اجــرا نکــردن ایــن ســه مقولــه باعــث عقبافتادگــی دنیــای
مســیحیت در قــرون وســطی شــد و دیــن اســام بــا احیــای ایــن امــور منجــی مســیحیان نیــز
گردیــد .اولیــن موضــوع در ایــن مــوارد ،شــخصیت دادن بــه ارزش انســانی اســت؛ چنانکــه کلیســا
بــا ســلب شــخصیت از انســان ـ بدانگونــه کــه اســام گفتــه اســت ـ باعــث شــد کــه جهــان
مســیحیت مدتهــای طوالنــی در تاریکــی بــه ســر بــرد؛ ولــی اســام و بهخصــوص قــرآن ،بــا
احتــرام ویــژهای کــه بــرای انســان و شــخصیت او قائــل اســت ،مســیر ایمانافزایــی وی را همــوار
ـر َو
ح َملْ ُ
کر ْمنــا بن ـی َ
«و َلقَ ـ ْ
آد َم َو َ
ـم فِ ــی الْ َبـ ِّ
حـ ِ
ســاخت .قــرآن کریــم در آیاتــی همچــون َ
ـر َو الْ َب ْ
ناهـ ْ
ـد َّ
1
الطیبـ ِ
«و ِإذا َسـ َـأ َلک
ضلْ ُ
َر َز ْق ُ
ـن َّ
ـات َو َف َّ
ـن َخ َلقْ نــا تَ فْ ضیــا» (اســراء )70:و َ
ـم َعل ـى کثیـ ٍ
ـم ِمـ َ
ناهـ ْ
ناهـ ْ
ـر ِم َّمـ ْ
ُ
ی َو لْ ْ
ـم
جیبوا لــ 
ـوةَ الـ َّ
یســتَ ُ
ـب أجیـ ُ
ِعبــادی َع ِّنــی َف ِإ ِّنــی َقریـ ٌ
ـب َد ْعـ َ
اع ِإذا َدعـ ِ
ـد ِ
ـان َفلْ ْ
یؤ ِمنُ ــوا بی َل َعلَّ ُهـ ْ

ـدون»( 2بقــره )186:بــه ایــن امــر اشــاره دارد.
یر ُشـ ُ
ْ

دومیــن موضــوع از ایــن مــوارد ،نقــش برجســته «عقــل» و «تفکــر» در تبییــن مفاهیــم اســامی
در راســتای ایمانافزایــی یــک فــرد و جامعــه اســت .کلیســا بــا ایــن ادعــا کــه «امــور دینــی را
نمیتــوان بــا عقــل ســنجید» ،هرگونــه تفکــر و تعقــل را تخطئــه میکــرد؛ بــه همیــن هــم دلیــل،
مســیر علمآمــوزی و پیشــرفت علــم را ـ کــه همــزاد ایمــان و عمــل اســت ـ مســدود نمــود و بــا
ایــن کار ،باعــث عقبافتادگــی ایمانــی جامعــه مســیحیت نیــز شــد .بــر خــاف جهــان مســیحیت در
قــرون وســطی ،دیــن اســام بیشــترین دعــوت بــه تفکــر و تعقــل را دارد؛ تــا از ایــن مســیر ،انســان
مفاهیــم دینــی و ایمانــی را بشناســد و مســیر رشــد و تعالــی را طــی کنــد .بــه همیــن دلیــل ،ایجــاد
 .1مــا آدم ـیزادگان را گرامــى داشــتيم و آنهــا را در خشــكى و دريــا( ،بــر مركبهــاى راهــوار) حمــل كرديــم و
از انــواع روز يهــاى پاكيــزه بــه آنــان روزى داديــم و آنهــا را بــر بســيارى از موجوداتــى كــه خلــق كردهايــم،
برتــرى بخشــيديم.
 .2و هنگامیكــه بنــدگان مــن از تــو دربــاره مــن ســوال كننــد( ،بگــو ):مــن نزديكــم .دعــاى دعاكننــده را بــه
هنگامیكــه مــرا مىخوانــد ،پاســخ مىگويــم .پــس بايــد دعــوت مــرا بپذيرنــد و بــه مــن ايمــان بياورنــد؛ تــا
راه يابنــد (و بــه مقصــد برســند).
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در جهــت تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در جامعــه بــه آن اهتمــام ویــژه داشــت.
آخریــن موضوعــی کــه در رابطــه بــا ایــن مطلــب میتــوان بیــان داشــت آن اســت کــه ارزش
نهــادن بــه اعمــال دینــی و انســانی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .مســئله آنچــه تاکنــون بیــان شــد
ایــن اســت کــه ایمــان بــه همــراه علــم و عمــل ،میتوانــد زمینهســاز ســعادت بشــری باشــد و در
یــک جامعــه بایــد زمینههــای انجــام اعمــال دینــی فراهــم گــردد؛ تــا افــراد بتواننــد هرچــه بهتــر
اعمــال دینــی خــود را انجــام دهنــد .بــه عنــوان مثــال ،دیــن اســام همــواره تــاش در جهــت کســب
روزی حــال را همراســتا بــا جهــاد در راه خــدا میدانــد؛ بــه همیــن دلیــل ،وظیفــه جامعــه اســامی
آن اســت کــه زمینههــای کســب روزی حــال را بــرای افــراد جامعــه فراهــم کنــد؛ تــا بدینوســیله
فســاد و فحشــا از جامعــه رخــت بربنــدد.

 .6موانع تعمیق باورهای دینی در جامعه

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

شــرایط مناســب جهــت بررســی علمــی مفاهیــم دینــی ،یکــی از راهکارهایــی اســت کــه میتــوان

یکــی از مــواردی کــه از فطــری بــودن ایمــان منتــج میشــود ،ایــن اســت کــه اگــر انســان در
مســیر زندگــی خــود بــه موانعــی برخــورد نکنــد ،مســیر ایمانافزایــی او همــوار خواهــد بــود و ایــن
مســیر را بــه خوبــی میپیمایــد و بــه مراتــب ایمــان دســت خواهــد یافــت .ولــی آنچــه باعــث
شــده اســت انســان ایــن مســیر را درســت طــی نکنــد و بعضــاً ایمانگریــزی داشــته باشــد ،موانــع
موجــود در ایــن راه اســت .بــه همیــن دلیــل ،شــهید مطهــری بیشــتر از آنکــه بــه عوامــل تعمیــق
ایمــان و باورهــای دینــی اشــاره داشــته باشــد ،بــه موانــع آن پرداختــه و ســعی در تبییــن آنهــا
داشــته اســت؛ تــا انســان و جامعــه بــا آگاهــی از ایــن موانــع ،بتواننــد مســیر تعالــی و رشــد خــود
را بپیماینــد .از مجمــوع بیانــات و کتابهــای شــهید مطهــری ،چنــد عامــل مهــم از موانــع تعمیــق
ایمــان بــه شــرح زیــر تبییــن میشــود:

6ـ .1علمزدگی
اولیــن عاملــی کــه باعــث میشــود انســانها خــود را از دیــن بینیــاز بداننــد« ،علــم» اســت.
همانطــور کــه بیــان شــد ،علــم و ایمــان دو مقولهانــد کــه هــر کــدام بــدون وجــود دیگــری ،انســان
را بــه ســعادت نمیرســانند .بــا توجــه بــه شــرایط تحقــق ایمــان در جامعــه دینــی ،توجــه توأمــان

ﺳﺎل اول

بــه علــم ،دیــن و عمــل اســت کــه باعــث میشــود ایمــان در انســان و جامعــه نهادینــه شــود و

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

توجــه بیشــتر بــه هــر یــک از ایــن ســه مقولــه بــدون توجــه بــه دو مــورد دیگــر ،باعــث آفــت
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ـا انســان را از مســیر خــود منحــرف خواهــد کــرد.
خواهــد بــود و عمـ ً
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شــهید مطهــری در مبحــث «سیانتیســم» (اصالــت علــم) در اینبــاره مینویســد« :خطــاى بشــر
بــه دســت فرانســیس بیکــن و بعــد اتبــاع او انجــام شــد؛ آن روزى کــه گفتنــد :علــم همــه چیــز بشــر
اســت (سیانتیســم یــا اصالــت علــم)؛ حــل تمــام مشــکالت را از علــم بایــد بخواهیــم .مگــر بشــر چنــد
تــا دشــمن دارد؟ جهــل اســت ،بیمــارى اســت ،فقــر اســت ،دلهــره و اضطــراب اســت ،ظلــم اســت،
آز اســت و  ...مــادر تمــام بدبختىهــاى بشــر جهــل و نادانــى اســت .بــه بشــر علــم و دانــش و
آگاهــى بــدهّ ،ام االمــراض را از بیــن بــردهاى .جهالــت کــه رفــت ،تمــام اینهــا از بیــن رفتــه اســت.
یکدفعــه چنیــن مســیرى بــراى بشــر بــه وجــود آمــد» (مطهــری ،1377،ج.)462 ،22
ـا درســتی اســت و اینکــه توانســته
اینکــه علــم بیشــتر جهــل انســان را از بیــن بــرده ،حــرف کامـ ً
ـا مــورد تصدیــق اســت و توانایــی علــم در
اســت بســیاری از آالم بشــری را تســکین دهــد ،کامـ ً
پاسـخگویی بــه معضــات و مشــکالت جامعــه بشــری در خــور توجــه اســت؛ ولــی مشــکل اساســی
ـم مخلــوق دســت بشــر اســت و اگــر بــدون پشــتوانه ایمــان باشــد ،نهتنهــا
ایــن اســت کــه علـ ْ
ســودمند نخواهــد بــود ،بلکــه بســیار مهلــک و خطرنــاک اســت؛ بهخصــوص آنکــه علــم در مــواردی
همچــون کاهــش ظلــم نهتنهــا تأثیرگــذار نبــوده ،بلکــه بــه آن دامــن زده اســت .شــهید مطهــری
در رابطــه بــا مضــرات علــم و ســودمندی آن قیاسهایــی انجــام میدهــد و بیــان مــیدارد کــه
مضــرات علــم بــرای بشــر و جامعــه انســانی توســط افــراد جاهطلــب و مســتکبر ،کمتــر از ســودمندی
آن نبــوده اســت .او در ایــن قیــاس ،بــه مــوارد مهمــی همچــون ســاخت بمــب اتــم و اســتفاده از آن
در کشــتار مــردم اشــاره دارد.
شــهید مطهــری در زمینــه ایمــان بــه عکــس عمــل میکنــد و چنیــن توضیــح میدهــد کــه:
ایمــان هــم یار یکننــده مظلــوم اســت و هــم ظالــم .ایمــان بــه مظلــوم کمــک میکنــد تــا در
مقابــل تعــدی و ظلــم ظالــم ایســتادگی و حتــی در ایــن مســیر جــان خــود را هــم فــدا کنــد؛ زیــرا
ـا قابــل قبــول نیســت و دفــاع در برابــر ظالــم،
در آییــن ایمانــی ،تــن دادن بــه ظلــم و بردگــی اصـ ً
امــری مقــدس اســت .از طرفــی ،ایمــان باعــث میشــود ،افــرادی کــه توانایــی ظلــم کــردن دارنــد،
بــه دلیــل اینکــه در آییــن ایمانــی خــود آن را قبیــح و مــردود میداننــد ،دســت بــه ایــن عمــل
نزننــد و بــه دیگــران هــم ظلــم نکننــد (مطهــری.)64 ،1395 ،

6ـ .2فلسفههای انسانی و مکتبهای اجتماعی
دومیــن عامــل عمــق نیافتــن ایمــان و باورهــای دینــی در انســان و جوامــع انســانی ،فلســفههای
انســانی اســت .بــه بیــان شــهید مطهــری ،فلســفههای انســانی همچــون «حقــوق بشــر» و
مکتبهــای خودســاخته بشــری همچــون مارکسیســم عامــل مهمــی در مواجهــه بــا ایمانافزایــی
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ایــن فلســفهها را از دو منظــر میتــوان نقــد کــرد :اول آنکــه همــه مخلــوق بشــر اســت و بــا
توجــه بــه علــم ناقــص و روبهتکامــل بشــر برنامهریــزی شــده و ایــن خــود آفــت بزرگــی اســت؛
شــاهد آنکــه مــوارد فراوانــی زمانــی مــورد تأییــد علــم بــوده و زمانــی دیگــر بــا دســتاوردهایی
نــو منســوخ شــده اســت .بــه همیــن دلیــل ،ایــن برنامههــا و فلســفهها نمیتوانــد پایههــای
محکمــی بــرای برنامهریــزی زندگــی دنیــوی و اخــروی انســان باشــد .دوم آنکــه ایــن فلســفهها
و مکاتــب ،هنــوز نتوانســته تمامــی ظرفیتهــا و خواســتههای انســان را شناســایی کنــد و بــرای
تمامــی آنهــا برنامــه داشــته باشــد .همیــن امــر باعــث شــده اســت ایــن مکاتــب ،بســیار زود
منقضــی شــود .بــه همیــن دلیــل همــواره تأکیــد میشــود کــه در کنــار علــم بایــد ایمــان نیــز مــد
نظــر قــرار گیــرد؛ زیــرا منشــأ ایمــان متصــل بــه وحــی و دســتورات آن همــه از جانــب خداونــد
متعــال اســت؛ همــو کــه خالــق کل عالــم هســتی اســت بــه نیازهــای انســان و جامعــه و احاطــه
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جامعــه اســت (همــان.)72-71 ،

کامــل دارد .بــه همیــن دلیــل ،هرچــه علــم بشــر بیشــتر رشــد میکنــد ،مفهــوم ایــن دســتورات و
مراحــل زندگــی بــرای انســان روشــنتر میشــود.

6ـ .3روشنفکران دینی
از نظــر شــهید مطهــری ،ســومین دلیــل عمــق نیافتــن ایمــان و باورهــای دینــی در یــک جامعــه،
روشــنفکران دینــی هســتند و اولیــن موضــوع چالشبرانگیــز در ایــن زمینــه ،نبــود تعریــف دقیقــی از
ایــن واژه و بــه تبــع آن تطبیــق نادرســت آن بــر افــراد اســت .شــهید مطهــری در تعبیــر از روشــنفکری
و تعییــن نقــش روشــنفکران در جامعــه مینویســد« :در اجتماعــات اســتعمارزده و عقبمانــده،
عادتــاً روشــنفکران هســتند کــه مىخواهنــد یــا مىکوشــند کــه ایــن شــعور و وجــدان جمعــى را در
مــردم وطــن خــود بیــدار کننــد .از آنجــا کــه زبــان و ســنن و فرهنــگ ملــى در ذهــن ایــن روشــنفکران
مــرادف اســت بــا واقعیــت فعلــى ملــت کــه آمیختــهاى اســت از گرفتار یهــا و بدبختىهــا و
عقبماندگىهــا و محرومیتهــا ،روشــنفکر از تبلیــغ روى ایــن ســنت ســرباز مىزنــد و بــه
ســوى الگوهــاى دنیــاى پیشــرفته و حاکــم رو م ـىآورد و مىکوشــد آن الگوهــا را بــراى ملــت خــود
ـق تشــکیل و تکویــن شــعور ملــى قــرار دهــد» (همــان ،ج.)34 ،14
سرمشـ ِ
شــهید مطهــری ایــن تعریــف از «روشــنفکر» را قبــول دارد؛ ولــی در آنجــا کــه بحــث روشــنفکر
دینــی بــه میــان میآیــد ،ایــن واژه را برنمیتابــد و اینگونــه موضــع میگیــرد« :روشــنفکر دینــی
بــه چــه معناســت؟ آیــا منظــور فیلســوف دینــی اســت؟ منظــور عالــم دینــی اســت؟ هــر شــخصی
کــه قــرار باشــد بــه عنــوان روشــنفکر دینــی تلقــی گــردد ،بایــد ابتــدا بــه مقولــه دیــن و احــکام دیــن
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

تســلط کامــل و جامــع داشــته باشــد؛ تــا از ایــن طریــق بتوانــد مســائل جامعــه را بــا احــکام اســامی
تبییــن کنــد و ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه دورانــی از عمــر خــود را صــرف تحصیــل و تحقیــق
در ایــن زمینــه کــرده باشــد .ولــی آنچــه کــه امــروزه در جامعــه بــه عنــوان روشــنفکر دینــی از آنهــا
صحبــت بــه میــان مـیرود ،دارای ایــن خصیصــه نیســتند و همیــن امــر باعــث میشــود کــه دربــاره
مفاهیــم و مســائلی کــه نظــر میدهنــد ،بیشــتر برگرفتــه ازاندیش ـههای تحصیلــی خــود و جوامــع
مــدرن ،بــا آگاهیهــایاندکــی کــه از مفاهیــم دینــی دارنــد باشــند و همیــن موضــوع باعــث
میشــود کــه دســتورالعملها و راهکارهایــی کــه ارائــه میکننــد ،انطبــاق کامــل بــا مفاهیــم دینــی
نداشــته باشــد؛ ولــی چــون همســویی بــا علــوم روز و مســائل روز دارد ،مــورد پذیــرش جامعــه
قــرار میگیــرد و همیــن امــر باعــث میشــود مــردم و جامعــه از ایمــان مذهبــی اصلــی دور بماننــد.
باورهــای دینــی حتــی اگــر مــورد شــناخت افــراد و جامعــه و پذیــرش آنهــا هــم قــرار بگیــرد ،ولــی
منتــج بــه عمــل صالــح نشــود ،هی ـچگاه آن فــرد و جامعــه ســعادتمند نخواهــد بــود» .او در ایــن
زمینــه ،مثــال «شــیطان» را بیــان میکنــد .شــیطان شــناخت کاملــی از خداونــد و احــکام او داشــت،
ولــی حاضــر بــه اطاعــت از او نشــد و بــه همیــن دلیــل رانــده شــد .شــهید مطهــری از ایــن مثــال
چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه شــناخت و ایمــان بهتنهایــی ،نهتنهــا باعــث ســعادت انســان و جامعــه
نمیشــود ،بلکــه میتوانــد زمینههــای ســقوط و انحطــاط ایشــان را فراهــم آورد؛ ولــی اگــر همــراه
بــا ایمــان و آموزههــای دینــی ،عمــل بــه آن نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد ،ســعادت فــرد و جامعــه
حتمــی خواهــد بــود .او بــه همیــن دلیــل ،در کنــار عوامــل عمــق نیافتــن ایمــان در فــرد و جامعــه،
چهــار علــت مهــم را در خصــوص گریــز انســان از عمــل بیــان میکنــد ،کــه در کنــار مــوارد فــوق
میتــوان از آنهــا نــام بــرد (همــان.)80 ،

6ـ3ـ .1ارجاء
«ارجــاء» یــک بحــث کالمــی اســت و در قــرن دوم هجــری ،در مقابــل تفکــر افراطــی خــوارج کــه
تــارک عمــل را هــم کافــر میدانســتند ،پدیــد آمــد .ایــن عقیــده پــس از ایــن زمــان هــم گســترش
یافــت و پیروانــی نیــز بــه دســت آورد ،کــه بــه نــام «مرجئــه» شــناخته میشــوند .ایــن گــروه
در مقابــل افــراط خــوارج ،راه تفریــط در پیــش گرفتــه ،معتقــد شــدند کــه ایمــان فقــط مربــوط
بــه دل اســت؛ تــرک اعمــال موجــب گنــاه نیســت و اعمــال هیــچ تأثیــری در ایمــان افــراد نــدارد
(شهرســتانی ،1404 ،ج 162 ،1؛ مجلســی ،1404 ،ج 297 ،65؛ همــان ،ج  .)70 ،27حکمرانــان دنیاپرســت
و مــردم شــهوتران بســیار از ایــن مکتــب فکــری حمایــت و آن را ترویــج کردنــد؛ تــا آنجــا کــه
ـد یــک ادعــای زبانــی
گســترش ایــن عقیــده موجــب شــد دینــی بــودن یــک جامعــه ،تنهــا در حـ ّ
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چنیــن تفســیری از دیــن ،میتوانســتند همــه نــوع ظلــم و ســتمی را مرتکــب شــوند و همچنــان
هــم بــه عنــوان «خلیفــه» اســام از حمایــت علمــا و مســلمانان برخــوردار باشــند (مطهــری،1395 ،
 .)83اولیــن حرکــت منســجم گریــز از عمــل در جهــان اســام ،همیــن تفکــر تفریطــی بــود .امــروزه در
جوامــع اســامی کمتــر چنیــن تفکراتــی بــه چشــم میخــورد.

6ـ3ـ .2جبرگرایی
جبرگرایــی نیــز ازاندیش ـههایی اســت کــه در اواخــر قــرن اول و اوایــل قــرن دوم هجــری پدیــد
آمــد و بســیار مــورد حمایــت حــکام بنیامیــه قــرار گرفــت .بنــا بــر ایــن اندیشــه ،هــر اتفاقــی
کــه در ایــن جهــان رقــم میخــورد ،خواســت و مشــیت الهــی اســت و در مقابــل ایــن خواســت و
مشــیت ،انســان بــه جــز تســلیم و رضــا نبایــد کاری انجــام دهــد (ســبحانی .)209 ،1428 ،در ایــن
اندیشــه ،انســان تســلیم قضــا و قــدر الهــی اســت و از خــود هیچگونــه اختیــاری نــدارد .هــر چنــد
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باقــی بمانــد .دلیــل حمایــت شــماری از خلفــای اســامی از ایــن طــرز فکــر آن بــود کــه بــا ارائــه

ایــن اندیشــه چنــدان دوام نیــاورد و بهتدریــج بــا اندیشــههای دیگــر منســوخ شــد ،صدمــات
جبرانناپذیــری را متوجــه جهــان اســام کــرد (مطهــری.)83 ،1395 ،
ارجــاء و جبرگرایــی ،بیشــتر در میــان اهــل تســنن و در دوران تاریخــی دور رواج داشــت و امــروزه
در جوامــع اســامی کمتــر دیــده میشــود؛ ولــی در میــان جوامــع شــیعه نیــزاندیشــههایی بــا
ســابقهای بعضــاً طوالنــی وجــود دارد ،کــه همچنــان نیــز گریبــان شــیعه را گرفتــه و مانعــی بزرگــی در
راســتای عمــل بــه احــکام و مفاهیــم اســامی اســت .در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:

تقیه
6ـ3ـّ .3

«تقیــه» در اصطــاح ،بــه معنــای پنهــان داشــتن عقیــده و اعتقــادات معنــا شــده اســت
ّ

(ابنمنظــور ،بیتــا ،ذیــل ریشــه و ق ی) .ایــن اندیشــه در تاریــخ اســام ،بهخصــوص در قــرن دوم
هجــری و بــا رواجاندیشـههای کالمــی پدیــد آمــد .در ایــن دوران ،حکومــت جــور عباســی شــیعیان
را بــه شــدت ســرکوب میکــرد و بنــا بــه دســتور برخــی از آیــات قــرآن ،1امامــان شــیعه بــا در پیــش
تقیــه ،ســعی کردنــد جامعــه شــیعه را هدایــت کننــد.
گرفتــن ّ

ایــن دســتور خداونــد کــه در مــوارد خاصــی بایــد اجــرا شــود ،بعضــاً باعــث شــد تــا افــرادی بــا

تمســک بــه آن ،خــود را در مــورد موضوعــات شــخصی و اجتماعــی بیتوجــه نشــان دهنــد و حتــی

ﺳﺎل اول

از بســیاری از فرامیــن الهــی ـ بهخصــوص امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ـ غفلــت شــود (مطهــری،
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6ـ3ـ .4محبت اولیاء اهلل
در میــان احادیــث شــیعه ،بــر محبــت اهــل بیــت؟ع؟و بهخصــوص محبــت حضــرت علی؟ع؟تأکیــد
زیــادی شــده اســت؛ بــه گونـهای کــه برخــی دانشــمندان ،اعمــال دینــی را بــدون اعتقــاد بــه امامــت
ایشــان و حــب اهــل بیت؟ع؟فاقــد ارزش میداننــد .از همیــن منظــر ،در طــول تاریــخ ،بســیاری از
ـب اهــل بیــت؟ع؟را بســیار توجــه کردنــد؛ تــا آنجــا کــه اســاس ارزش اعمــال انســان
شــیعیان بــه حـ ّ
را بــدان منتســب نمودنــد .پیرامــون ایــن ارزش نیــز بعضــاً انحرافاتــی پدیــد آمــده اســت؛ از جملــه
ـب اهــل بیــت؟ع؟و بهویــژه حضــرت علــی؟ع؟ بهتنهایــی زمینــه
اینکــه برخــی معتقــد شــدند ،حـ ّ
ســعادت انســان را فراهــم میکنــد و اعمــال انســان را تحــت الشــعاع قــرار میدهــد .چنیــن
برداشــتی از محبــت اولیــاء اهلل ،خــود زمینهســاز گریــز از اعمــال دینــی را فراهــم مــیآورد و یکــی
دیگــر از موانــع تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در جامعــه میشــود (همــان).

نتیجهگیری
در قــرون جدیــد و همــگام بــا پیشــرفت علــوم ،نگاههــای جدیــدی بــه مقولــه دیــن و باورهــای
دینــی در جهــان ایجــاد شــد و اندیشــمندان مختلفــی ســعی کردنــد بــا اســتفاده از تجــارب بشــری
و همچنیــن دســتاوردهای علمــی ،دیــن و باورهــای دینــی را تبییــن نماینــد .جوامــع مختلــف بــه
همیــن دلیــل ،دچــار آســیبهای گوناگونــی گردیــد؛ بهگونــهای کــه امــروزه تشــکیل جامعــهای
تمامــاً دینــی تقریبــاً غیرممکــن اســت .در ایــن میــان ،اندیشــمندانی بودهانــد کــه بــا مطالعــه آثــار
موجــود در ایــن زمینــه و بــا اســتفاده از مبانــی وحیانــی ،ســعی در تبییــن چگونگــی دســتیابی
بــه ایــن مهــم داشــتهاند .در ایــران معاصــر نیــز ،رویکردهــای مختلفــی بــه دیــن و باورهــای دینــی
وجــود داشــته اســت .از بیــن ایــن رویکردهــا ،شــاید بتــوان رویکــرد شــهید مطهــری را یگانــه
دانســت؛ زیــرا او عــاوه بــر توجــه بــه بیــان مفاهیــم دینــی ـ قرآنــی ،درصــدد پاســخ بــه شــبهات
اوال ،باورهــای دینــی نیــاز
دیگــر نظریهپــردازان نیــز برآمــد .حاصــل ایــن پژوهــش بیــان میکنــد کــه ً
بــه آمــوزش دارد و شــرایط آمــوزش نیــز بــر پایــه همیــن آموزههــا مشــخص میشــود .همچنیــن،
در کنــار آمــوزش ایــن مفاهیــم ـ کــه بــر اســاس فطــرت بشــری بــرای انســان بیــان میشــود ـ بایــد
تقیــه و محبــت
موانــع موجــود همچــون علمزدگــی ،توجــه افراطــی بــه مقولههایــی همچــون ّ
اولیــاء خــدا و همچنیــن تفکراتــی همچــون ارجــاء و روش ـنفکری دینــی را برطــرف کــرد؛ تــا بتــوان
بــه جامعــه دینــی مطلــوب دســت یافــت.
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•ســگال ،رابــرت ( ،)1391راهنمــای دینپژوهــی؛ آشــنایی بــا رویکــرد در مطالعــه ادیــان؛ ترجمــه و توضیــح
محســن زنــدی و محمــد حقانــی فضــل ،قــم :انتشــارات دانشــگاه ادیــان و مذاهــب.

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

کتابنامه

•قرآن کریم

•شجاعی زند ،علیرضا ( ،)1388جامعهشناسی دینی ،تهران :نشر نی.
•شهرستانی ،عبدالکریم ( ،)1404الملل والنحل ،لبنان :دار المعرفة.

•طباطبایــی ،سیدمحمدحســین ( ،)1367تفســیر المیــزان ،ترجمــه ناصــر مــکارم شــیرازی ،قــم :بنیــاد علمــی
فرهنگــی عالمــه طباطبایــی.
•فنایی ،ابوالقاسم ( ،)1375درآمدی بر فلسفه دین و کالم جدید ،قم :انتشارات اشراق.

•کــوزر ،لوئیــس ( ،)1392زندگــى و اندیشــه بــزرگان جامعهشناســى ،ترجمــه محســن ثالثــى ،تهــران:
انتشــارات علمــی.
•مجلسی ،محمدباقر ( ،)1404بحار األنوار ،لبنان :مؤسسة الوفاء.

•محمدی ،مجید ( ،)1374دینشناسی

معاصر ،تهران :قطره.

•محمدرضائی ،محمد (« ،)1382نگاهی به دینپژوهی» ،قبسات ،دوره هشتم ،شماره  ،39بهار .1382

•مشــکور ،محمدجــواد ( ،)1350اخبــار ســاجقه روم (بــه انضمــام مختصــر ســلجوقنامه ابنبیب ـی) ،تهــران:
کتابفروشــی تهــران.
•مطهری ،مرتضی ( ،)1395گریز از ایمان گریز از عمل ،قم :صدرا.
• ،)1377( ----------مجموعه آثارشهید مطهری ،قم :صدرا.

•مــک کــواری ،جــان ( ،)1375تفکــر دینــی در قــرن بیســتم ،ترجمــه عبــاس شیخشــعاعی و محمــد
محمدرضایــی ،قــم :مرکــز انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســامی.

•مهرنیــا ،حســن (« ،)1392تبییــن ،بررســی و نقــد اندیشــه دینــی کانــت» ،دوفصلنامــه علمــی ـ تخصصــی
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برنامه ریزی و طراحی الگـوی قرآنی «شهـر
طیب» منطبق با گام دوم انقالب ،در تحقق
کالبدی تمدن سازی نوین اسالمی
احسان خیامباشی*

1

چکیده
آرمانشــهر مطلــوب زندگــی ،همــواره از آمــال و آرزوهــای همـهی مکاتــب در تمدنهــای بشــری بــوده
اســت ،کــه اگــر چــه نــه بــه شــکل کامــل ،ولــی در حــد مقــدورات ،در طراحــی ،ســاخت و شــکلگیری
شــهرهای تحــت ســیطرهی جهانبینــی و ایدئولوژ یهــای گوناگــون ،از گذشــته تــا حــال نمــود پیــدا کــرده
اســت .بیتردیــد ظــرف تمدنــی شــهرها ،تــا حــد زیــادی بــر مظـ ِ
ـروف ســبک زندگــی شــهروندی اثرگــذار
ـی حاکــم بــر کالبــد شــهر را ،در ضمیــر ناخــودآگاه
خواهــد بــود و حرکــت بــه ســمت هــدف غایــی جهانبینـ ِ
شــهروندان ،تبلیــغ و تســهیل مینمایــد .از ایــن روی ،در بسترســازی تحقــق تمــدن نویــن اســامی مطابــق
بــا «گام دوم انقــاب» نیــز ،تــاش در خلــق شــهر اســامی -ایرانــی بــا کشــف و بازآفرینــی ارزشهــای
کالبــدی -فضایــی بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای روزآمــد در برنامهریــزی شــهری ضــروری میباشــد.
پژوهــش حاضــر طــی هفــت گام ،الگویــی قابــل پیــاده ســازی از شــهر مطلــوب اســامی در عصــر حاضــر
تحــت عنــوان «مــدل اجرایــی شــهر طیــب» ،را ارائــه میدهــد .ایــن مطالعــه از نظــر هــدف ،کاربــردی بــا
رویکــرد بنیــادی و از نظــر ماهیــت و روش کار توصیفــی -تحلیلــی میباشــد و در آن بــه دو روش اســنادی
و پیمایشــی ،اطالعــات مــورد نیــاز جمـعآور ی و پــس از گزینــش «شــهر طیــب» بعنــوان مفهــوم جامعــی
از شــهر اســامی ،بیــش از  2000شــاخص از منابــع معتبــر اســامی و نظریــات اندیشــمندان برجســته
اســتخراج و بــا بررس ـیهای تکمیلــی و مشــورت بــا خبــرگان ،بــا بکارگیــری مرحلــه اول روش دلفــی ،بــا
ســه گــردش پرسشــنامه در بیــن  40نفــر از خبــرگان کــه بــه روش گلولــه برفــی گزینــش شــدهاند43 ،
شــاخص کالن تعریــف و انتخــاب گردیــد و در مرحلــه نهایــی اهمیــت و اولویــت ایــن کالن شــاخصها در
مــدل اجرایــی بــا طراحــی پرسـشنامه روش دلفــی ،مرحلــه دوم در قالــب طیــف لیکــرات پنــج گزینـهای،
بــا دو دور گــردش اطالعــات صــورت پذیرفــت ،کــه نــرخ بازگشــت  82درصــدی پرسشــنامهها در مجمــوع
بیانگــر نقطــه قــوت نتایــج اســت.
کلمــات کلیــدی :شــهر اســامی ،گام دوم انقــاب ،تمــدن نویــن اســامی ،معمــاری و شهرســازی ایرانــی-

دریافت1400/6/31 :
پذیرش1400/8/24 :

اســامی ،شــهر طیــب.
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امــت اســامی ،بــا همــهی ابعــاد خــود در قالــب ملتهــا و کشــورها ،در تــاش اســت ،بــه
ـى مطلــوب قــرآن دســت یابــد .شــاخصهی اصلــی و عمومــی ایــن تمــدن ،بهرهمنــدی
جایــگاه ّ
تمدنـ ِ
انســانها از همــهی ظرفیتهــای مــادی و معنــوی اســت ،کــه خداونــد بــرای تأمیــن ســعادت و
تعالــی آنــان ،در عالــم طبیعــت و در وجــود خــود آنــان تعبیــه کــرده اســت .آرایــش ظاهــری ایــن
تمــدن را در حکومــت مردمــی ،در قوانیــن برگرفتــه از قــرآن ،در اجتهــاد و پاســخگویی بــه نیازهــای
نوبهنــوی بشــر ،در پرهیــز از تحجــر و ارتجــاع و نیــز بدعــت و التقــاط ،در ایجــاد رفــاه و ثــروت
عمومــی ،در اســتقرار عدالــت ،در خــاص شــدن از اقتصــاد مبتنــی بــر ویژهخــواری و ربــا و تکاثــر،
در گســترش اخــاق انســانی ،در دفــاع از مظلومــان عالــم ،و در تــاش و کار و ابتــکار ،میتــوان
مشــاهده کــرد .نــگاه اجتهــادی و عالمانــه بــه عرصههــای گوناگــون ،از علــوم انســانی تــا نظــام
تعلیــم و تربیــت رســمی و از اقتصــاد و بانکــداری تــا تولیــد فنــی و فنــاوری ،و از رســانههای مــدرن
تــا هنــر و ســینما ،و تــا روابــط بینالملــل و غیــره و غیــره ،همــه از لــوازم ایــن تمدنســازی اســت
(آیــه اهلل خامنــهای (مدظلــه).)1392/02/09 ،
نظامهــای اجتماعــی و سیاســی ،صــرفنظــر از نــوع و ماهیــت خــود ،همــواره مبتنــی بــر
دیدگاههــای فلســفی ،اخالقــی و هنجــاری پیچیــدهای میباشــند ،بگونــهای كــه میتــوان مدعــی
ـوال نظامهــای اجتماعــی امــكان تحقــق عینــی
شــد ،بــدون وجــود یــك نظــام فكــری و نظــری ،اصـ ً
نخواهنــد یافــت و در صــورت تحقــق ،تــداوم آنهــا غیرممكــن مینمایــد .بــه طــور کلــی اصــول،
شــاخصها و قوانیــن حاكــم بــر هــر جامعــهای ،برگرفتــه از جهانبینــی و ایدئولــوژی حاكــم بــر
آن جامعــه اســت .نظــام سیاســی و اجتماعــی در یــك جامع ـهی اســامی نیــز ،مبتنــی بــر همیــن
موضــوع میباشــد و تحقــق و تــداوم آن ،منــوط بــه پشــتوانهی نظــری و فلســفی الزم اســت.
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مقدمه

امــا بســتر فیزیکــی ،تحقــق مدنیــت شــهر اســت و بدیــن لحــاظ در هم ـهی رویکردهــای تمــدن
ـازی ایجــاد شــهری آرمانــی ،مبتنــی بــر اندیشــه و
بشــری تــاش شــده اســت ،بــا تعریــف و بسترسـ ِ
چارچــوب نگــرش آن بــه جهــان ،خاصــه انســان و ســعادت و فرجــام آن ،زمینـهی شــکلگیری کامــل
تمــدن فراهــم گــردد ،کــه تمــدن اســامی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نمیباشــد.
در ایــن بیــن شــهر اســامی انــگارهای اســت کــه پرســشهای بیشــماری در بــاب چیســتی،
ماهیــت و ویژگیهــای آن وجــود دارد و نظامهــای علمــی و فكــری گوناگــون ،از زوایــای مختلــف،
بــدان پرداختــه و تــاش در تبییــن و تشــریح آن داشــتهاند .بــا ایــن حــال ،مــروری بــر ادبیــات ایــن
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

موضــوع ،نشــانگر حجــم باالیــی از ســوءتعبیرها و آشــفتگیها دربــارهی ایــن انــگاره و مفاهیــم،
موضوعــات و اهــداف مرتبــط بــا آن اســت .حتــی برخــی از مستشــرقین در نگاهــی ســاده انگارانــه
بــه عمــد و یــا ســهو آن را صرفــا شــهری کــه مســلمانان ســاختهاند و یــا شــهری کــه مســلمانان در
آن زندگــی کننــد معرفــی کردهانــد و یــا در کل منکــر وجــود خصوصیاتــی مشــخص و ویــژه بــرای
آن شــده و آن را اقتباســی از ســایر مکاتــب دانســتهاند .ایــن مهــم ،بزرگتریــن چالــش در ظهــور
آرمانشــهر اســامی در مســیر دســتیابی بــه تمــدن نویــن اســامی در عصــر حاضــر خواهــد بــود.
بــی تردیــد مؤلفههــا و ویژگیهــای شــهر اســامی ،بعنــوان ظــرف تمدنــی نظــام سیاســی و
اجتماعــی اســام را بایــد در متــون دینــی بویــژه قــرآن كریــم و ســیرهی نظــری و عملــی پیامبــر
بــزرگ؟ص و ائمــه معصومیــن؟مهع؟ ،جســتجو و بازشناســی نمــود .بــه همیــن خاطــر ،چنیــن میتــوان
نتیجــه گرفــت ،شــهر یــا جامعـهی اســامی معطــوف بــه اصــول ،مبانــی و نوعــی نگــرش خــاص بــه
جهــان هســتی ،انســان ،آخــرت و خداونــد اســت .ایــن مبانــی و اصــول بــه طــور کل ،ویژگیهــا
و خصلتهــای شــهر اســامی را توضیــح میدهــد ،واگرنــه بســیاری از تعابیــر و رویكردهــای
مطــرح امــروز در برنامهریــزی شــهری جهــان نیــز نــه تنهــا در تعــارض ظاهــری بــا ارزشهــا و
دســتورالعملهای اســامی نیســت ،بلكــه بــه نوعــی تقویــت آن نیــز بــه نظــر میرســد .و ایــن
چنیــن اســت كــه توجــه بــه مبانــی نظــری و روح حاكــم بــر مكاتــب و نظریــات اجتماعــی و
شهرســازی ،از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .تــا جایــی كــه حتــی در خصــوص عملكــرد فــردی
بالنیــات» .از ایــن رو در صــورت تمایل
نیــز از حضــرت رســول؟ص؟ نقــل شــده اســت ،كــه «إنّ مــا األعمــال
ّ
بــه بهرهگیــری و بومــی ســازی ســایر دســتاوردها و تجربیــات موفــق جهانــی در مقــام اجــرا ،قبــل از
هــر چیــز بایــد بــه تعریــف و تقیــد بــه شــاخصها و اصــول برگرفتــه از دســتورات فــرا مــكان و فــرا
زمــان مكتــب نورانــی اســام همــت گمــارد .شــهر مبتنــی بــر نظــم اجتماعــی كــه متكــی بــه چنیــن
نگــرش و اصولــی باشــد و روابــط افــراد و نظــام اجتماعــی آن بــر مبنــای ایــن اصــول و شــاخصها
شــكل پذیرفتــه باشــد ،شــهری اســامی اســت و شــهری كــه نظــم و روابــط اجتماعــی آن مبتنــی بــر
ایــن اصــول و شــاخصها نباشــد ،در هــر حــال شــهری اســامی نخواهــد بــود .بــه طــور طبیعــی
ظــرف كالبــدی ،معمــاری و شهرســازی شــهر نیــز متأثــر از همیــن موضــوع بــوده و بایــد تقویــت
كننــده و تذكــر دهنــده بــه جهانبینــی اســامی و فاقــد عناصــر مخــل و مانــع تحقــق ایدئولــوژی
و اهــداف آرمانــی شــهر اســامی باشــد .بــر اســاس متــون دینــی ،فرهنــگ اجتماعــی و ادبیــات
سیاســی اســام ،شــهرهای اســامی و بناهــای آن نبایــد بــه بناهــای شــهر غیــر اســامی شــباهت
داشــته باشــد و بایــد بــرای خــود الگــو و نمایــی الهــام گرفتــه از معــارف توحیــدی و متناســب بــا
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مــورد تأكیــد قرارگرفتــه اســت (نــوروزی و همــکاران1400 ،د .)59 ،بــر ایــن اســاس ،شــهرهای اســامی
دارای روابــط اجتماعــی و انســانی قــوی بــوده و لــذا بایــد دارای محــات قابــلتمایــز ،خانــواده
محــور ،بــا هویــت و ایجادکننــدهی حــس تعلــق باشــند و همچنیــن ،بســتر مناســب بــرای برقــراری
روابــط انســانی و همســایگی را فراهــم نماینــد (نــوروزی و همــکاران1400 ،ج.)11 ،
امــا ایــران کشــوری اســت ،کــه از دیربــاز از فرهنــگ و تمدنــی كهــن و ریشـهدار برخــوردار بــوده
اســت و لــذا بــا ورود دیــن مبیــن اســام بــه ایــران ،كــه بــا اقبــال عمومــی ایرانیــان ،بــا توجــه بــه
ماهیــت الهــی و عدالــت محــور آن روبــرو گردیــد ،بــر غنــای فرهنگــی ایــن تمــدن گهربــار بیــش
از پیــش افــزوده شــد و فرهنــگ اصیــل ایرانــی -اســامی شــکل گرفــت و بــر اعتــای تــک تــک
جنبههــای زندگــی انســان ایرانــی تأثیــر بســزایی گذاشــت .یکــی از جنبههــای مهمــی كــه بــا
تعامــل دوســویهی فرهنــگ ایرانــی -اســامی بــر غنــای آن هــر چــه بیشــتر افــزوده گردیــد ،تبلــور
عینــی تمــدن ،یعنــی همــان معمــاری و شهرســازی اســت ،کــه ایــن نمـ ِ
ـود فرهنگــی ،بطــور گســترده
ـازی شــكل گرفتــه بــر ایــن مبنــا،
در آثــار زیبــای بجــا مانــده از گذشــته و مكتبهــای اصیــل شهرسـ ِ
بــه چشــم میخــورد.
طبــق تعریــف شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی ،شــهر اســامی – ایرانــی بــه شــهری اطــاق
ـن مبیــن اســام
میشــود کــه «مــکان تحقــق تمــدن» بــوده و از نظــر مفهومــی ،منبعــث از اصــول دیـ ِ
اســت و در معنــا ،دارای ارزشهــای پایــدار مبتنــی بــر بینــش عرفانــی ایرانــی ،و در مصــداق مبتنــی بر
ویژگیهــای بســتر طبیعــی ،فرهنگــی و تاریخــی اســت .و در هــر یــک از بازههــای زمانــی ،متناســب
ـای مراتــب گوناگــون معنــوی و مــادی جوامــع انســانی و بــا اســتفاده
بــا ویژگیهــا و نیازمندیهـ ِ
بهینــه از علــوم ،فنــآوری و مهندســی شــکل میگیــرد .هــدف از ایجــاد ایــن گونــه شهرســازی ،فراهــم
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عقایــد اســامی داشــته باشــد .در برخــی روایــات ،تفــاوت و تمایــز بــا یهــود و مســیحیت بســیار

آوردن زمینــهی مناســب جهــت تکامــل و تعالــی انســانها ،مطابــق بــا آموزههــای دیــن اســام
بــوده و در ایــن زمینــه ،توســعهی روابــط اجتماعــی و نیــز تولیــد مظاهــر فرهنــگ و تمــدن ،بویــژه
در آثــار هویتمنــد هنــری تجلــی یافتــه اســت .نمونههــای مصداقــی آن را میتــوان پــس از
ظهــور اســام تــا آغــاز ســال  1300هجــری خورشــیدی ،در حــوزهی فرهنگــی ایــران مالحظــه نمــود
(شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران .)2 ،1391 ،امــا متأســفانه در گــذر زمــان و تحــت تأثیــر

ﺳﺎل اول

عوامــل گوناگــون ،بویــژه نفــوذ فرهنگهــای بیگانــه ،هویــت کالبــدی و بــه تبــع آن ،ســایر وجــوه

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ارزشــی شــهرهای اســامی -ایرانــی ،در گامهــای توســعه و بازســازی رنــگ باختــه اســت .لــذا ضــروری
اســت در مســیر تحقــق اهــداف گام دوم انقــاب ،در شــکل گیــری تمــدن نویــن اســامی -ایرانــی و
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بــا توجــه بــه تأثیــر شــگرف بســتر کالبــدی بــر ســایر ابعــاد تمدنــی ،بــر روی بازآفرینــی شــهر تمــدن
ســاز اســامی -ایرانــی و قرآنــی متمرکــز گردیــد.

 -1پیشینه تفکر آرمانشهری در تمدنهای بشری
قبــل از پیدایــش رنســانس فکــری در غــرب ،اندیشــمندان ،بــه ترســیم شــهری پرداختــه بودنــد
کــه بــه آن «مدینــه فاضلــه» گفتــه میشــود .از افالطــون یونانــی در كتــاب «جمهوریــت» ،کتــاب
«یوتوپیــا» تامــس مــور ،فیلســوف قــرون پانــزده و شــانزده انگلیســی(1516م) ،فرانســیس بیكــن
در کتــاب «آتالنتیــس» ،کتــاب «شــهر آفتــاب» کامپــاال ،هرینگتــون در کتــاب «اوســئانیای» ،آتیــن
آکابــه در کتــاب «ســفر بــه ایــکاری» و َمزلــو روانشــناس مشــهور آمریکایــی در آرمــان شــهر دور از
«آراء
دســترس «اپســایکیا» ،تــا عصــر اوج درخشــش تمــدن اســامی بــا کُ تــب «سیاســت َم َدنیــه» و
ُ
أهــل المدینــة الفاضلــة» فارابــی ایرانــی ،همچنیــن نظریــات اندیشــمندانی چــون خواجــه نصیرالدیــن
طوســی ،ســهروردی ،ابــن خلــدون و ،...همگــی تــاش نمودهانــد ،بــه وصــف آرمانــی شــهری
ـهر برگزیــده بپردازنــد .ایــن توصیفهــا ،همــواره متأثــر از شــرایط و
مطلــوب یــا همــان آرمانشـ ِ
دیدگاههــای ایدئولوژیــك ،مذهبــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و حتــی سیاســی عصــر طــرح موضــوع
بــوده اســت و عدالــت و برابــری ،حقیقــت ،خیــر و شــر ،بــروز خــود درونــی انســان ،حکمرانــی و
حاکــم شــهر ،رســتگاری ،عقــل و اخــاق و تحقــق بهشــت دنیــوی ،از جملــه مهمتریــن رویکردهــای
اندیشــه آرمانشــهری اســت .گاهــی آرمانشــهر در افســانهها و اســاطیر و افتخــارات گذشــتهی
یــک ملــت ،جســتجو گردیــده و گاه در قالــب آفرینشــی ایــدهآل در افــق آینــده ،از جملــه دســتیابی
بــه آینــدهی موعــود بــرای ضعفــاء و محرومــان جهــان ،بــا رویکــردی الهــی و مذهبــی ترســیم شــده
اســت.
در ایــران ،اندیش ـهی آرمانشــهری در روزگاران گذشــته ،ابتــدا بــه شــکلی اســاطیری آغــاز گردیــد
و در دوران اســامی در عرصههــای دیــن ،حكمــت و ادب جلوهگــری نمــود (اصیــل.)19 ،1374 ،
شــهر آرمانــی یونانــی ،محصــول تعقــل فلســفی و آرمانشــهر ایرانــی ،برگرفتــه از دركــی رازآلــود از
جهــان بــوده اســت .بــا اینحــال ،نگــرش معنــوی بــه شــهرها ،تأثیــرات قابــل توجهــی بــر كالبــد
شــهرها ،بــه ویــژه شــهرهای باســتانی ،گذاشــته اســت .اردشــیر خــوره ،نخســتین شــهر ساســانی،
نمــود كاملــی از شــهر مــدور و برگرفتــه از تفكــر كیهــان مزدایــی مــدور میباشــد(رضایی راد،1378 ،
 .)17مشــهورترین و نخســتین شــهر آرمانــی در دوران اســاطیری ،شــهر ورجمكــرد اســت كــه اشــارات
ملموســی درخصــوص كالبــد آن در اوســتا صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن از دیگــر از شــهرهای
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نیــز بــه تصویــر كشــیده شــده اســت (مطلبــی و نــادری .)134 ،1388 ،امــا در رویکــرد آرمانشــهر
اســامی ،فــارغ از نگاههــای انتزاعــی ،تحقــق پذیــری از جایــگاه و اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار
اســت ،کــه بــه طــور عمــده در شــهر آرمانــی ایرانــی نیــز ،بــا توجــه بــه نمونههــای ذکــر شــده ،ایــن
هــدف عالــی مــد نظــر نظریهپــردازان و مــورد توجــه ســاختارهای حکومتــی قــرار داشــته اســت.
بــر اســاس منابــع اســامی ،شــهر نهــادی اســت کــه جانــی دارد و کالبــدی .کالبــد و قالــب شــهر،
ســاختار فیزیکــی آن اســت کــه از آن بــه «شــهر عرفــی» تعبیــر میشــود و جــان و روح هــر شــهر
ســاختار فرافیزیکــی آن اســت ،کــه آن را «شــهر شــرعی» مینامنــد (محســنی اراکــی.)1394 ،
در میــان متفکــران و اندیشــمندان اســامی ،نخســتین کســی کــه بــه تفصیــل دربــارهی «شــهر
عرفــی» و انــواع و مراتــب آن ســخن گفتــه ،فیلســوف بــزرگ مســلمان ،فارابــی (۹۵۰-۸۷۳م) اســت.
فارابــی در کتــاب «آراء اهــل المدینــة الفاضــة» ضمــن تقســیم تجمعــات بشــری بــه تجمــع کامــل،
کــه مقصــود از آن شــهر اســت و تجمــع ناقــص ،کــه مقصــود از آن نیمشــهر اســت ،تجمــع کامــل را
بــه عظمــی و وســطی و صغــری تقســیم میکنــد .کــه مقصــود او از عظمــی« ،جامعــه بشــری کالن»
وســطی« ،کشــور» و مقصــود از صغــری «شــهر» اســت .ســپس «نیمشــهر» یــا تجمــع ناقــص را بــه
دهســتان «قریــه» و «محلــه» و «منــزل» تفکیــک مینمایــد .وی ســپس مــاک شــهر بــودن را در
عناصــر ذیــل خالصــه میکنــد:
اجتماع جمع کثیر از مردم؛
تعاون آنان در راه تحقیق سعادت و کامیابی همگانی؛
رئیسی کامل ،که مجموعهی مردم شهر را ریاست و فرمانروایی میکند؛
مردمــی فرمانبــردار و مطیــع از رئیــس و تــاش همگانــی آنــان در جهــت تحقــق اهــداف و
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آرمانــی دوران اســاطیری ،گنــگ دژ اســت کــه عــاوه بــر منابــع زرتشــتی در شــاهنامه فردوســی

خواســتههای او (فارابــی.)71-77 ،1398 ،
پــس از فارابــی ،ابــن خلــدون ،جامعهشــناس مســلمان در قــرن هشــتم ،در تعریــف شــهر ،افــزون
بــر عناصــر پیشــین کــه در ســخن فارابــی بیــان گردیــد ،ســه عنصــر بــازار ،ســاختمانهای بــزرگ و
نقش ـهی شــهری را بــه شــهر عرفــی میافزایــد (ابــن خلــدون.)34 ،1391 ،
شــهر عرفــی اســامی شــهری اســت ،بــا حاکمیــت قانــون عــدل توحیــدی ،رهبــری الهــی و عــادل
و مردمــی بــا اطاعــت از رهبــری ،و شــهر شــرعی یــا شــهر فرافیزیکــی کــه جــان شــهر اســامی اســت،
در واقــع هویــت توحیــدی و عادالنــه جامعـهی شــهری اســت(اراکی .)1394 ،بــا توجــه بــه مطالبــی
کــه عنــوان شــد ،شــهر آرمانــی اســام ،بــا صورتــی مثالــی و مفهومــی ثابــت میباشــد ،امــا بــا
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عینیــات ،بســته بــه شــرایط زمــان،
ـم خــارج و نــزول در مرتبــهی محسوســات و
تحقــق آن در عالـ ِ
ّ
مــکان و امکانــات ،در دســترس ،اراده و خواســت شــهر و شــهروندان ،تجلیــات متفاوتــی (در قالــب
کثرتــی در وحــدت) خواهــد داشــت .بنابرایــن ،هــر شــهری کــه «شــهر اســامی» نامیــده میشــود،
بــه انــدازهای اســامی اســت ،کــه بتوانــد آن مفهــوم و آن صــورت اصلــی را بــه نمایــش بگــذارد و
بــه عبــارت بهتــر ،میــزان اســامی بــودن یــک شــهر ،بــا نزدیکــی آن بــه «شــهر آرمانــی تحقــق پذیــر
اســامی» وابســته اســت (نــوروزی و همــکاران1400 ،الــف.)81 ،
نقــی زاده ،پــس از ســالها پژوهــش در زمینــهی چیســتی شــهر اســامی ،کــه نتایــج آن در
کتــب و مقــاالت متعــدد وی ارائــه شــده اســت ،نتیجــهی ایــن مطالعــات را در قالــب نظریــهی
فضــای حیــات طیبــه ارائــه مینمایــد .بــر ایــن اســاس ،عالیتریــن تجلــی و ظهــور «شــهر آرمانــی
اســام» (یــا شــهر اصیــل اســامی) را «فضــای حیــات طیبــه» مینامــد؛ کــه در واالتریــن صــورت
آن« ،انســان کامــل» (و مؤمنیــن) بتواننــد مطابــق «ارتباطــات» (قوانیــن ،رفتارهــا و اخالقیاتــی)
کــه از چشــمهی وحــی اخــذ و تدویــن شــدهاند ،بــه «شــیوهی مســلمانی» در فضــا و محیطــی
متعــادل ،کــه بــر اســاس ایــن «ارتباطــات» و «شــیوهی زیســت» ســاخته شــده اســت ،زندگــی
نماینــد و بــا ایمــان و عمــل صالــح خویــش ،در آن محیــط و فضــا بــه «حیــات طیبــه» برســند .بــه
بیــان دیگــر ،بــا فراهــم بــودن شــرایط «حیــات طیبــه»« ،شــهر اســامی» نیــز بــه منص ـهی ظهــور
میرســد( .نــوروزی و همــکاران 1400 ،الــف .)59 ،بمانیــان ارتبــاط میــان معمــاری دورهی اســامی
ی در
ت نقـش خدامحــور 
ایــران و اصــول دیــن اســام را روشــن میســازد و ایــن دیــدگاه بــه اهمیـ 
ن پرداختــه و از ایــن رهگــذار ،پــس از بیــان اهمیــت اصــل توحیــد در متــون
معمــاری اســامی ایــرا 
ح انــواع آن در معــارف اســامی و نقــش محــوری آن در شــکلگیری شــهر
اســامی ،بــه تشــری 
اســامی پرداختــه اســت (نــوروزی و همــکاران 1400 ،الــف .)10 ،عبدالحمیــد نقــرهکار ،طــی ســالهای
متمــادی ،در زمینـهی بررســی آراء و نظــرات فالســفه و حکمــای غــرب و شــرق ،پیرامــون دو مقولـهی
انسانشناســی در شــاخهی حکمــت نظــری و زیباییشناســی در شــاخهی حکمــت عملــی فعالیــت
نمــوده اســت و در ارائــه چارچــوب فکــری خــود در شــکلگیری شــهر اســامی ،از رجــوع بــه عقــل،
اجمــاع خبــرگان ،کالم معصــوم و کالم الهــی ســخن بــه میــان مـیآورد .او در اســتخراج نتایـجاش در
مــورد معمــاری اســامی ،از حکمــت متعالیــه بســیار کمــک گرفتــه اســت (نــوروزی و همــکاران1400 ،
الــف .)273-277 ،آیــت اهلل محســن اراکــی نیــز از معــدود مجتهدینــی اســت کــه بــه روش اجتهــاد
اســتنباطی و بــا تشــکیل جلســات مشــترک بــا صاحــب نظــران حــوزه و دانشــگاه ،تحــت قالــب فقــه
نظــام ،تاکنــون بــه بیــان بخشــی از احــکام مهــم شــکلگیری شــهر اســامی پرداختــه اســت.
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آن در زمینههــای مختلــف ،مرتبــط بــا بازآفرینــی شــهر اســامی کــه در پژوهــش حاضــر نیــز مــورد
بهرهبــرداری قــرار گرفتــه اســت ،ارائــه شــده اســت.

تصویــر  -1جــدول بررســی خالصــه نظریــات شــاخص در حوزه شــهر اســامی (نــوروزی و همــکاران،
)642 ،1400

 -2هویت و ماهیت واقعی شهر اسالمی
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در جــدول تصویــر  ،1خالصــه نظریــات برجســتهی اندیشــمندان منتخــب و اجــزاء ،منابــع و نتایــج

در شــکلگیری یــک شــهر ،فرآیندهــا و فرمهــای فضایــی – مکانــی ،بــه صــورت مــدار ِعلّ ــی،
عمــل میکننــد .فرآیندهــا ،فرمهــا را بوجــود میآورنــد و ســپس فرمهــا در فرآیندهــا تأثیــر
میگذارند(شــکوئی ،1377 ،ص .)107فرآیندهــای شــکل دهنــده بــه شــهرهای اســامی و ویژگیهــای
مورفولوژیــک آنهــا ،دارای اهمیــت بیشــتری نســبت بــه شــکل ظاهــری ایــن فرمهــا و مدلهــا
میباشــد ،زیــرا آگاهــی از فرآیندهــای مؤثــر بــر تشــکیل یــک فــرم میتوانــد در کاربــرد جنبههــای
مثبــت آن ،بــه منظــور ســاخت و برنامهریــزی مطلــوب شــهرهای معاصــر ،مؤثــر واقــع شــود .بــه
بیــان دیگــر کالبــد شــهر ظــرف و شــهروندان مظــروف زندگــی شــهری هســتند و فضــای شــهر متأثــر
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

از اثــر متقابــل ایــن دو بــر یکدیگــر اســت .نظــام فکــری شــهروندان در جایــگاه بهرهبــردار ،ایدهپــرداز،
طــراح ،ســرمایهگذار و یــا ســازنده ،شــهر را شــکل میدهــد و در مقابــل ایــن فضاهــای مصنــوع و طبیعی
تنبــه ســیر الــی اهلل و خلیفــه الهــی انســان را بــه تصویــر میکشــد و
شــهر اســت ،کــه در مقــام تذکّ ــر و ّ
یــا در جایــگاه تغافــل ،او را تشــویق بــه ســقوط و خالصــه شــدن در دنیــای مــادی مینمایــد.
بــر ایــن اســاس ،برغــم عمــدهی مستشــرقین کــه شــهر اســامی را شــهر ســاخته شــده بــه دســت
ـری ســاخت میداننــد ،بطــور خالصــه
مســلمانان و یــا محــل ســکونت مســلمین فــارغ از مبنــای فکـ ِ
میتــوان بیــان نمــود کــه شــهر اســامی در اصــل شــهری اســت ،کــه نظــام اندیش ـهی محیــط بــر
آن ،از جملــه اصــول معمــاری و شهرســازی ،برگرفتــه از مبانــی و ارزشهــای جهانبینــی و ایدئولــوژی
اســامی باشــد و حیــات طیــب و ســیر تعالــی خلیفــه الهــی را بــرای شــهروندان تســهیل نمایــد.

 -3وضعیت امروز شهرهای جهان اسالم ،از جمله ایران
همانطــور کــه بیــان گردیــد ،یکــی از عوامــل اصلــی شــکل دهنــدهی گنجین ـهی شهرســازی هــر
جامعــهای ،قواعــد و بایــد و نبایدهــای فرهنگــی آن جامعــه میباشــد ،کــه بــه طــور عمــده ،از
جهانبینــی حاکــم بــر آن جامعــه ناشــی میشــود .بنابرایــن در جهــان اســام نیــز شــهرها از
ویژگیهــای شــاخص و حتــی منحصــر بــه فــردی کــه ناشــی از ایدئولــوژی و جهانبینــی اســامی
اســت ،برخــوردار میباشــند .امــا پــس از انقــاب صنعتــی و توســعه و پیشــرفت مــادی جهــان غــرب،
و گســترش روابــط غــرب و شــرق ،بیشــتر ایدئولوژ یهــای غربــی کــه از مکاتبــی چــون دنیاگرایــی،
انســانگرایی ،فردگرایــی ،تجربهگرایــی ،خردگرایــی ،مادیگرایــی و ...اخــذ شــده اســت ،معمــاری
و شهرســازی را در اکثــر کشــورها همچــون ســایر عرصههــا ،تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه هــر کــدام از مکاتــب نامبــرده ،بــه دلیــل مطلقانــگاری و فرامــوش کــردن
عمــدی و یــا ســهوی ســایر جنبههــای معرفــت بشــری ،تأثیــر منفــی بــر توســعههای شــهری داشــته
و بــا فرهنــگ جوامــع و بویــژه جوامــع شــرقی و بطــور خــاص شــهرها و کشــورهای اســامی تقابــل
پیــدا کردهانــد .ولــی برغــم ایــن موضــوع ،بــا توجــه بــه انحصــار غولهــای تبلیغاتــی و ســلطهی
ـان تفکــر
فرهنگــی غــرب ،رونــد ســاخت و ســاز شــهری در جهــان اســام ،بــدون توجــه بــه وجــه پنهـ ِ
و جهانبینــی غربــی در پشــت نمادهــاَ ،ســنبلها ،طر حهــا و ســبکهای معمــاری و شهرســازی
غربــی ،جهتگیــری کپــی بــرداری را دنبــال نمــوده اســت .لــذا در ایــن شــرایط ،حفــظ ارزشهــای
اصیــل معمــاری و شهرســازی اســامی -ایرانــی ،نیــاز بــه تالشــی مضاعــف در هم ـهی ابعــاد خاصــه
فرهنگــی و اطــاع رســانی دارد.
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شــهر از نــگاه مقــام معظــم رهبــری ،آن گونــه اســت کــه بایــد «نمون ـهی اعــای هنــر و فرهنــگ
اســامی -ایرانــی ،و سرشــار از معنویــت مومنانــه ،نهفتــه در ارزشهــای دینــی ایرانیــان باشــد ،بــه
طــوری كــه آرامــش روحــی و ســهولت زندگــی ،متناســب بــا معیارهــای دینــی و معنــوی بــرای
ســاكنان آن فراهــم گــردد» .ایشــان در ایــن زمینــه تأکیــد دارنــد :شهرســازی بایــد حفــظ هویــت
و اصالــت شــهرها ،پایبنــدی بــه معمــاری اســامی و ایرانــی ،رعایــت زیبایــی و اســتحکام بناهــا،
ترویــج فرهنـ ِ
ـگ نظــم و قانــون ،گســترش نمادهــای دیــن و اخــاق ،آسانســازی خدمترســانی،
عدالــت و فراگیــری در خدمــات ،توســعهی فضــای ســبز و اهتمــام بــه ســامت محیــط زیســت را
ـدی اســام بــا رویکــرد
مــد نظــر قــرار دهــد» .ایــن مــوارد در اصــل همــان ترجمــان جهانبینـ ِ
ـی توحیـ ِ
ـع راهبــردی در
امــت واحــده اســت ،کــه عملیاتــی و اجرایــی نمــودن آن ،نیازمنــد برنامهریــزی جامـ ِ
ابعــاد گوناگــون میباشــد (آیــت اهلل خامنــهای 1378/02/08 ،و .)1386 /02/08
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 -4شهر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیه اهلل خامنهای(مدظله)
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تصویــر  -2مختصــات شــهر اســامی از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه) (نــوروزی و
همــکاران 1400 ،ب)14 ،
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 -5چگونگی تکوین تمدن نوین اسالمی ،متناسب با گام دوم انقالب ،با شکلگیری
شهر اسالمی طیب
بازگشــت بــه خــود و تکیــه بــر توانمندیهــای بالقــوه در جوامــع اســامی ،از جملــه ایــران،
یگانــه راهــکار فائــق آمــدن بــر مشــکالت و رســیدن بــر قلههــای پیشــرفت و اقتــدار اســت ،کــه
مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) نیــز میباشــد .اســاس ایــن تفکــر بــر «خــود بــاوری»
اســت ،کــه جــز بــا فرهنگســازی «ســبک زندگــی اســامی» در مفهــوم کلــی و«اســامی -ایرانــی» در
ابعــاد کشــور ،محقــق نخواهــد شــد .در ایــن بیــن ،توجــه بــه محیــط شــهر ،بعنــوان قالــب زندگــی
شــهروندان و بســتر تمدنســازی و اثــر متقابــل شــهر و انســان ،امــری اجتنابناپذیــر خواهــد بــود.
لــذا ضروریســت محیــط ،عــاوه بــر مباحــث فرهنگــی ،مــورد توجــه قــرار گیــرد ،کــه در دو بعــد
«ضوابــط و معیارهــای جــاری حاکــم بــر شهرســازی و ســیمای شــهری» و «الگوهــای حاکــم بــر
معمــاری و خلــق فضاهــا» ،قابــل بررســی و انطبــاق بــا اصــول اســامی و فرهنــگ اســامی -ایرانــی،
بجــای اقتبــاس ِصــرف از الگوهــای بیگانــه اســت ،کــه توجــه و حســن نظــر برنامهریــزان در حوزههــای
گوناگــون ،از جملــه مدیریــت شــهری را میطلبــد .در دیاگــرام تصویــر شــماره  3چگونگــی ارتبــاط و
تعامــل جهانبینــی و فرهنــگ یــک جامعــه ،بــا تولــد یــک تمــدن بطــور عــام و تمــدن اســامی بــه
شــکل خــاص و جلــوهی کالبــدی تمــدن یعنــی شــهر ،بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.

تصویــر  -3دیاگــرام تعاملــی عوامــل تولــد یــک تمــدن و شــهر ،بعنــوان جلــوه کالبدی-فضایــی آن
(نقــی زاده)25 ،1393 ،
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بررس ـیها نشــان میدهــد« ،حلقــه مفقــوده» در تحقــق اهــداف تمــدن نویــن اســامی« ،تولیــد
نظــام شــاخصه»هایی اســت کــه مبنــای ســنجش برنامههــای توســعهای و عملکــرد مدیــران و در کل
میــزان موفقیــت و پیشــرفت جامعــه قــرار گیــرد .اســتفاده از معیــار ســنجش ناهماهنــگ ،ارزشهــا را
بــه جــای مقصــد حرکــت و قبل ـهی انگیزههــا ،تبدیــل بــه موانــع و چارچوبهــای محــدود کننــدهی
حرکــت مدیــران و متخصصــان میکنــد .تــا زمانــی کــه بــه دنبــال توســعه بــا حفــظ ارزشهــای
اســامی و رعایــت ضوابــط شــرعی هســتیم ،توســعهی قبلـهی مــا و ضوابــط و ارزشهــای اســامی،
موانــع و ســرعتگیرهای حرکــت مــا خواهــد بــود ،کــه ایــن رویکــرد ره بــه جایــی نخواهــد بــرد .لــذا
ضــروری اســت بــه کمــک تولیـ ِ
ـد شــاخصهای مناســب ،ارزشهــا را از مقــررات حرکــت بــه مقصــد
حرکــت تبدیــل کنیــم .بدیهــی اســت کــه کشــف و تولیــد روشهــا و راه حلهایــی مناســب پــس از
انتخــاب و مشــخص نمــودن مقصــد ،امــکان پذیــر خواهــد بود(تصویرشــماره .)4

تصویــر -4مراحــل چهارگانــه تحقــق تمــدن نویــن اســامی ،بــا تمرکــز بــر شــکلگیری شــهر
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 -6حلقه مفقوده در تعریف و تولید ساختارهای تمدن نوین اسالمی

اســامی -ایرانــی (خیــام باشــی)1398 ،

 -7روند شکلگیری جامعه دینی و تمدن منبعث از آن
طبــق آموزههــای دیــن مبیــن اســام ،انســان موجــود مختــاری اســت و در تعریــف و
نظریهپــردازی علــوم و امــور انســانیُ ،بعــد اختیــار و اراده انســان نبایــد نادیــده گرفتــه شــود .ولــی
ارادهی انســان در بــروز اثــر و تحصیــل ثمــر ،بــه طــور کامــل آزاد و رهــا نیســت .در مســیر از اراده
تــا اثــر ،ســاختارهایی خــاص وجــود دارنــد ،کــه اراده را محــدود و مقیــد ســاخته و بــرآن تأثیــر
میگذارنــد .بــا رســوب ایــن ارادههــا در بســتر طبیعــت ،اجتمــاع و تاریــخ ،مــا شــاهد پیدایــش
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ســاختارهایی میشــویم کــه هــم بــر ارادهی فــردی اعضــای جامعــه تأثیــر گذاشــته و هــم از آن تأثیــر
میپذیرد(تصویــر شــماره .)5

تصویر  -5چرخه شکلگیری تمدن مبتنی بر دین (خیام باشی و همکاران)1395 ،
بنابرایــن یــک جامعـهی دینــی و تمــدن شــکل گرفتــه بــر مبنــای آن ،جمــع جبــری افــراد دینــدار
نبــوده و نیــاز بــه ســاختارهایی متناســب بــا دیــن دارد ،ایــن مســئله پرداختــن بــه موضوعاتــی
چــون الگــوی اســامی -ایرانــی پیشــرفت و مباحثــی چــون اقتصــاد یــا معمــاری اســامی را ضــروری
میســازد (تصویــر شــماره .)6

تصویر  -6ابعاد و بخشهای جامعهی دینی(خیام باشی و همکاران)1395 ،
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ایــن مطالعــه از نظــر هــدف ،پژوهشــی کاربــردی بــا رویکرد بنیــادی ،و از نظــر ماهیــت و روش کار،
پژوهــش توصیفــی -تحلیلــی میباشــد و در آن بــه دو روش اســنادی و پیمایشــی ،اطالعــات مــورد
نیــاز جمعآور یشــده اســت .پــس از مطالعــه و بررســی ادبیــات موضــوع و مبانــی نظــری مطــرح از
یــک ســو ،در منابــع معتبــر اســامی و از ســوی دیگــر از بیــن انبــوه نظریــات اندیشــمندان و صاحــب
نظــران و مجریــان بــه نــام ،در دو بعــد علمــی و اجرایــی در ســطح جهانــی و کشــور ،بــا روش تحلیلی-
تطبیقــی ،تعریــف منتخــب از شــهر اســامی و اهــم معیارهــا و شــاخصهای قابــل اســتناد در حــوزه
تحقــق شــهر اســامی ،شناســایی ،اســتخراج و دســتهبندی گردیــد .در ادامــه در دو مرحلــه نســبت بــه
تجمیــع و تدقیــق حــدود  2000شــاخص ُخــرد اســتخراج شــده از دو مســیر ذکــر شــده در پژوهــش
اقــدام گردیــد .در مرحلــه اول بــا توجــه بــه تکــرار و نزدیکــی شــاخصها در حــوزه منابــع اســامی،
 90شــاخص و در زمینــهی نظریــات صاحــب نظــران 219 ،شــاخص جمعبنــدی شــد .در مرحلــهی
دوم بــا اســتفاده از روش دلفــی در بهرهمنــدی بهینــه از نظــر خبــرگان ،ایــن شــاخصها مجــدد
تجمیــع ،و در قالــب  43شــاخص کالن تدویــن گردیــد .کــه در مرحلــه نهایــی بــاز بــه شــیوه دلفــی
همیــن شــاخصها در جهــت برنامهریــزی پیادهســازی «مــدل اجرایــی شــهر طیــب» اســامی و بــا
تعریــف طیــف لیکــرت پنــج ســطحی ،اولویتبنــدی گردیــد.
روش نمونهگیــری در ایــن پژوهــش ،بــرای پرسســشنامهی مصاحبــه بــا خبــرگان بــه روش
دلفــی ،بــه شــیوه غیراحتمالــی میباشــد و از بیــن انــواع نمونهگیــری غیــر احتمالــی ،در اینجــا از
نمونهگیــری هدفمنــد اســتفاده شــده اســت .حجــم نمونــه در پرسـشنامهی خبــرگان نیــز ،از طریــق
اشــباع نظــری بــه تعــداد  40کارشــناس و متخصــص بــه صــورت تمــام شــماری تعییــن گردیــد .کــه
تعــداد  35پرسشــنامه در مرحلــه اول روش دلفــی ،یعنــی تدقیــق شــاخصها و ســنجههای بومــی
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 -8روششناسی پژوهش

ارزیابــی تــابآوری بــا ســه دور گــردش اطالعــات دریافــت گردیــد .در مرحلــه دوم بــا اســتفاده از
روش دلفــی ،پرســشنامه اولویتبنــدی شــاخصها ،بــا دو دور چرخــش و تکمیــل پرســشنامه
در بیــن همــان  35نفــر باقیمانــدهی نمونــه آمــاری انجــام پذیرفــت ،کــه در نهایــت  31پرسشــنامه
کامــل و بــدون خطــا جمـعآوری گردیــد .در واقــع در اینجــا تــاش شــد تــا بــا هدایــت و راهنمایــی
پاســخگویان ،میــزان خطــا در پرسشــنامهها کاهــش یابــد.

ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

در مجموع میتوان مراحل این پژوهش را در گامهای ذیل خالصه نمود:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

مرحله اول -جستجوی مفهوم مناسب برای مدل اجرایی شهر اسالمی؛

133

مرحله دوم -تدوین شیوه استخراج شاخصها و سنجشهای تحقق پذیری مدل؛
مرحله سوم -استخراج شاخصها از منابع معتبر اسالمی؛
مرحلــه چهــارم -اســتخراج شــاخصها از دیدگاههــای نظریــه پــردازان مطــرح و حکمتهــای
پنهــان و آشــکار آثــار تمدنــی بجــا مانــده از گذشــته؛
مرحله پنجم -تجمیع و تدقیق شاخصهای ُخرد در هر یک از روشهای مطرح؛
ـی دو روش مطــرح ،بــا مشــارکت خبــرگان و بــه
مرحلــه ششــم -تلفیــق شــاخصهای تجمیعـ ِ
کمــک روش دلفــی در قالــب کالن شــاخصها؛
مرحلــه هفتــم -اولویتبنــدی اجرایــی کالن شــاخصهای پیادهســازی مــدل ،بــا کاربــرد مجــدد
روش دلفــی.

 -1-8گزینش مفهوم شهر اسالمی
در ایــن زمینــه بیــش از  200تعریــف و مفهــوم مرتبــط بــا مشــارکت کارگروهــی ،از متخصصیــن
عالقهمنــد مــورد بررســی و توجــه قــرار گرفــت و نتایــج بررســی تعاریــف مختلـ ِ
ـف مطــرح در حــوزهی
شــهر اســامی ،در چهــار گــروه نظریــات «صورتگــرا»« ،ســاختارگرا»« ،محتــوا گــرا» و «فقهگــرا»
دســتهبندی گردیــد.

 -1-1-8نقد واژه شهر اسالمی
براســاس مطالعــات انجــام شــده و جلســات نقــد و نظــر بــا صاحــب نظــران ،در نظــر گرفتــن
صفــت «اســامی» بــرای شــهر چنــدان مناســب بــه نظــر نمیرســد .مــوارد ذیــل ،چالشــی جــدی در
ایــن زمینــه محســوب میگــردد:
در ســنت و ســیرهی معصومیــن و نیــز آثــار غیــر معاصــر مســلمانان ،شــاهدی از اتصــاف شــهر
بــه صفــت «اســامی» مشــاهده نمیگــردد و تعابیــر و مفاهیــم مشــابه ،نظیــر معمــاری مســلمانان،
هنــر مســلمان ،معمــاری عربــی ،محمــدی و پیدایــش مفهــوم اســامی از دهــه  1970و از ســوی شــرق
شناســان غربــی میباشــد.
ایــدهی شــهر اســامی ،متعلــق بــه مستشــرقین اســت و در آن نوعــی فرافكنــی و جداســازی شــهر
اســامی از دیگــر شــهرها و از جریــان زندگــی ســاكنانش دیــده میشــود ،ایــن نكتــه اولیــن ضربــه
را بــه شــهر اســامی میزنــد.
از دوره قاجــار و بــا ورود یهودیــان بــه عرصـهی كتابــت ،در ادبیــات مــا اصطــاح «پیامبــر اســام»
رایــج شــده اســت ،ایــن در صورتــی اســت كــه در قــرآن بــر واژگانــی نظیــر رســول اهلل و رحمــة
للعالمیــن تأکیــد شــده اســت.
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كنــد ،بعنــوان مثــال صفــت «حــال» بــرای غــذا كــه بیشــتر از اســامی مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه و
غیــر مســلمانان نیــز از غذاهــای بــا برنــد حــال اســتقبال میكننــد ،قابــل اســتناد میباشــد.
بــرون دینــی بــودن برخــی تعالیــم اســام در مــورد شــهر و ســكونت ،كــه تبعیــت از ایــن
دســتورات زمینــهی پذیــرش اســام را تســهیل مینمایــد( ،مثــال :خطــاب حضــرت ســید الشــهدا
در روز عاشــورا كــه علــت عــدم پذیــرش ســخنان حــق را پــر شــدن شــكم مخاطبــان از غــذای حــرام
عنــوان میفرماینــد).
خــرج شــدن بیــش از انــدازه از اســام ،در صورتیكــه هم ـهی امــور جامعــه را بــه جــای صفــت
تخصصــی خــود بــا صفــت «اســامی» وصــف كنیــم .مثــال :حمــل و نقــل اســامی ،اقتصاد اســامی،
غــذای اســامی ،شهرســازی اســامی و...
واكنــش متناســب در مقابــل روش غربیهــا كــه بــرای تحمیــل و نشــر نظــرات خــود ،محصــوالت
و تمدنشــان را جهانــی میداننــد و مینامنــد و نــه غربــی.
نقــل قــول از حضــرت آیــه اهلل خامنــهای مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) ،كــه غربیهــا هــم در
سیاســت و هــم در علــم ،نظــرات خــود را «جهانــی» میخواننــد و بیــان صفــت اســامی بــه نوعــی
ایــن نظریــات را محــدود بــه جوامــع اســامی خواهــد نمــود.
نظریــات مطرحــی در حــوزه برنامهریــزی شــهری و معمــاری و شهرســازی ،كــه بــه طــور عمــده
ســاخته و پرداختــهی غربیــان ،و پنهــان و آشــكار مبتنــی بــر جهتگیر یهــای ســكوالر میباشــد،
نظیــر توســعه پایــدار ،شــهر خــاق ،شــهر شــاد ،شــهر ســالم ،شــهرالكترونیكی ،شــهر دانــش بنیــان
و ،...در جهــت تأثیرگــذاری بیشــتر و بــه دور از بــر انگیختــن تعصبــات اعتقــادی مخاطبیــن ،فاقــد
قیــد مذهبــی و یــا مكانــی و فرهنگــی واضــح اســت.
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اســتفاده از صفــات جایگزیــن میتوانــد بــه جهــان شــمول شــدن شــهر مطلــوب اســام كمــك

مقابلــه نــرم بــا پــروژه جهانــی اســام هراســی و اســام ســتیزی و معرفــی ایــده آلهــا و
ظرفیتهــای اســامی در ســاخت و اداره شــهر ،بــه دور از برانگیختــن حساســیت مخاطبیــن و یــا
مغرضیــن (خیــام باشــی و همــکاران.)1395 ،
 -2-1-8انتخاب مفهوم «شهر طیب»

بــا توجــه بــه اســتداللهای بیــان شــده ،یافتــن مفهومــی جامــع و فــارغ از ابهامــات مطــرح ،بــر
اســاس دیاگــرام تصویــر  ،7در دســتور کار قــرار گرفــت.
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تصویــر شــماره  -7شــیوهی بررســی و گزینــش واژهی جایگزیــن مفهــوم شــهر اســامی (خیــام
باشــی و همــکاران)1395 ،
بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده در قالــب روشهــای مطــرح نــام بــرده ،جلســات نقــد و نظــر،
هماندیشــی بــا صاحــب نظــران و باالخــره ارزشســنجی واژههــا بــه روش دلفــی و بــا مشــارکت
خبــرگان ،موضــوع در قالــب تشــکیل جلســه مشــترک و چرخــش س ـهگانه پرس ـشنامهی مربوطــه
بــا بــاز طراحــی و تکمیــل بــر اســاس خروجیهــای دور قبــل ،در هــر مرحلــه بــا ســنجههایی نظیــر
«جامعیــت مفهــوم»« ،تکــرار در منابــع معتبــر اســامی»« ،ارجــاع اندیشــمندان بــه آن»« ،قابلیــت
کاربــرد در توصیــف مفهــوم شــهر» و «پوشــش ســبک زندگــی اســامی -ایرانــی» ،واژه «شــهر طیــب»
بــا توجــه بــه تعــدد تکــرار در قــرآن کریــم بــه عنــوان صفتــی مطلــوب و مــورد عنایــت حــق تعالــی از
یــک ســو ،و جامعیــت مفهــوم چــه بــه عنــوان ذکــر مســتقیم صفــات بــاد (ســوره اعــراف آیــه  58و
ســبأ آیــه  15و )...و چــه تأکیــد برخــی تفاســیر بــر آن بــه عنــوان صفــت انســان مؤمــن پیــرو ائمــه
معصومیــن؟مهع؟ و بــه طــور طبیعــی در تــاش بــرای رســیدن بــه جایــگاه خلیفــه الهــی (در تفســیر واژه
«شــجره طیبــه» در آیــات  24و  25ســوره ابراهیــم و «بلــد طیــب» در آیــه  15ســوره ســبأ) از ســوی
دیگــر ،بــه عنــوان شــهر مطلــوب و مــورد نظــر اســام بــا قابلیــت مــدل كــردن و پیادهســازی مــد
نظــر قــرار گرفــت .ایــن انتخــاب همچنیــن در تناســب بــا اثــر متقابــل شــهر بــه عنــوان ظــرف ســبک
زندگــی شــهروندان مبتنــی بــر «حیــات طیبــه» در جایــگاه مظــروف میباشــد.
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مطابــق بــا گام دوم پژوهــش ،بــه طــور طبیعــی ،پــس از انتخــاب واژهی «شــهر طیــب» ،بــرای
مــدل پیادهســازی شــهر اســامی بایــد نســبت بــه تدویــن شــاخصهای دســتیابی بــه ایــن شــهر
در ابعــاد مختلــف بــه روشهــای علمــی و بــا قابلیــت پیادهســازی اقــدام نمــود.
-1-2-8

مبنای تدوین شاخصها و سنجههای شهر طیب

حضــرت آیــه اهلل خامن ـهای در بیانــات خــود در ســال  1392میفرماینــد« :بایــد هــر چــه ممكــن
اســت ،محیــط زندگــی شــهر بــه گونـهای طراحــی و ســاخته شــود كــه تحقــق ســبك زندگی اســامی،
«و
راحتتــر امــکان پذیــر باشــد» .از ســوی دیگــر ،خداونــد در آیــه  58ســوره اعــراف میفرمایــدَ :

االیـ ِ
ـه َو الَّ ـ ِ
ـه ِبـ ِـإ ْذ ِن َر ِّبـ ِ
ـو ٍم
ـذى َخ ُبـ َ
ـد َّ
ـث َل ْ
ـب ْ
الْ َب َلـ ُ
ـر ُف ْ
ج ِإ َّل نَ ِكـ ً
ج نَ َب ُاتـ ُ
ـر ُ
ـر ُ
ـدا كَ َذا ِلـ َ
الطیـ ُ
ـك ُن َصـ ِّ
یخـ ُ
یخـ ُ
ـات لِقَ ـ ْ
یشـ ُ
ْ
ون» .ایــن آیــه بــه نحــوی بیانگــر ایــن موضــوع اســت كــه میتــوان «حیــات طیبــه» را
ـك ُر َ

ثمــره و میــوهی «شــهر طیــب» دانســت .بــر ایــن اســاس ،اســتخراج شــاخصهای شــهر طیــب بــا
توجــه بــه ویژگیهــا و خصوصیــات حیــات طیبــه و ســبک زندگــی اســامی و تأثیــری کــه معمــاری
و شهرســازی بــه عنــوان ظــرف زندگــی بــر دســتیابی بــه حیــات طیبــه دارد ،در تدویــن مــدل اجرایــی
شــهر مطلــوب اســامی مــد نظــر قــرار گرفــت .ضــرورت اســتفاده از معیارهــای اســامی -ایرانــی در
تدویــن ضوابــط معمــاری و شهرســازی ،آنجایــی مشــخص میشــود ،کــه بــا گذشــت زمــان زیــادی
از صــدر اســام و پدیــد آمــدن سلســلههای مختلــف حکومتــی در ایــران اســامی و ســایر کشــورهای
اســامی ،هنــوز بســیاری از زمینههــای الزم بــرای پیــاده شــدن احــکام دیــن در شــهرهای اســامی
خالــی مانــده اســت.
در جــدول شــماره  ،1شــاخصهای شــهر اســامی -ایرانــی کــه تحــت قالــب «مــدل مفهومــی
شــهر طیــب» در فــاز اول پژوهــش حاضــر توســط نگارنــده در قالــب کارگــروه علمــی -تخصصــی
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-2-8شاخصهای شهر و شهرسازی و معماری اسالمی:

دبیرخانــه دائمــی شــهر اســامی پیشــنهاد گردیــده ،بیــان شــده اســت.
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جدول -1شاخصهای اجمالی «مدل مفهومی شهر طیب»
مبنای شهر
طیب

ویژگیهای اجتماعی شهر طیب

وحدت اجتماعی ،عدالتخواهی

ویژگیهای کالبدی شهر طیب
تجلّ ی هویت الهی
مسجد محور ،محالت متجانس و دور از قطببندی
فرهنگ محور (پیوست فرهنگی)

قانونمدار ،نظمپذیر و والیت پذیر

منظم ،با مشارکت عمومی
ثبت شفاف و منظم مالکیتها و معامالت
وجود قوانین و مقررات و اجرای دقیق آنها

اخوت ،احسان ،رأفت ،خیرخواهی،
ّ
انصاف ،قرابت
والیت الهی
و حاکمیـت
و اطاعت از
قانـون وی
(توحید
و عدل،
اخالق)

خانواده بنیان
مالکیت مسکن مطلوب و متعادل ،وسیع و مناسب
مناسب

امر به معروف ،نهی از منکر ،نظارت و
مسؤولیتپذیری

محله بنیان (مقیاس آشنایی و نظارت)

مجاهدت و شهادت طلبی ،اشداء
علی الکفار

امن و مقاوم ،مبتنی بر پدافند غیر عامل

انسانمداری ،انفاق ،ایثار ،یاری،
تکریم انسان

مبتنی بر وقف

توجه به عبودیت و عبادت ،متذکر
به حضور در محضر الهی و احتراز از
غفلت

مدیریت مشارکتی
تذکردهی ،غفلت¬زدایی ،آخرت¬گرایی
تسهیل ارتباط و تعامل با طبیعت و آیات الهی
فقدان عناصر غفلتزا و سرگرم کننده
آباد و سرسبز ،با معماری مطلوب و مناسب
عدم اسراف و تبذیر

تولیدمحوری ،کمالبخشی به منابع،
احترام به طبیعت ،قناعت ،تالش و
کارمحوری
وحدت اجتماعی و یگانگی ،اخوت
و برادری
سالم و با نشاط
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عدم تحریک و تشویق به طمع و مصرف،
عدم حاکمیت سرمایه
رعایت قواعد فقهی تلقی رکبان و بیع الحاضر للبادی
هماهنگ و منسجم
عدم جدایی طبقاتی
پاک و به دور از آلودگیهای محیطی ،بصری و صوتی
مناسب برای پیادهروی و فعالیتهای فیزیکی روزانه

مطالعــات مــدل مفهومــی شــهر طیــب)1396 ،

 -2-2-8مراحل و نحوه شاخص سازی «مدل اجرایی شهر طیب»
در طــی مرحل ـهی اســتخراج شــاخصها ،دو رویکــرد مــوازی شــامل بررســی آیــات قــرآن مجیــد

و روایــات معتبــر اســامی ،و دیگــری مباحــث فقــه نظــام ،نظریــات نظریهپــردازان و اســاتید
برجســتهی حــوزه و دانشــگاه در کنــار شــواهد تاریخــی و حکمتهــای پنهــان و آشــکار مطــرح
در آثــار ارزشـ ِ
ـمند بــه جــای مانــده از تمــدن گذشــتهی ایرانــی و اســامی ،بــا مشــارکت جمعــی از
عالقهمنــدان خبــره در قالــب طرحــی پژوهشــی در دبیرخان ـهی شــهر اســامی شــهرداری اصفهــان و
بــا پشــتیبانی اندیشــکدهی راهبــردی شــهر اســامی ســازمان بســیج اســاتید اســتان اصفهــان بررســی
گردیــد .در بخــش روایــات و ســیره پیامبــر؟ص؟ و ائمــه اطهــار ؟مهع؟ کتــب معتبــری همچــون بحــار االنوار،
مــن ال یحضــره الفقیــه ،تهذیــب ،اصــول کافــی ،اســتبصار و وســائل الشــیعه مــورد بهرهبــرداری قــرار
گرفــت .در بخــش «مباحــث فقــه نظــام» ،نظریــات نظریهپــردازان و اســاتید و شــواهد تاریخــی و
حکمتهــای بیــش از  25نظریهپــرداز حــوزوی و دانشــگاهی داخــل و خــارج کشــور بــا بررســی کلیــه
منابــع کــه بالــغ بــر چنــد هــزار صفحــه کتــاب ،مقالــه و متــن میباشــد مــورد اســتناد قــرار گرفــت
(جــدول تصویــر شــماره  .)1در گــروه اول بررســیها یعنــی مجموعــه آیــات و روایــات ،بیــش از 400
شــاخص ُخــرد جم ـعآوری شــد .در ادامــه در بخــش ارزیابــی نظریــات نظریهپــردازان و حکمتهــای
پنهــان و آشــکار آثــار فاخــر گذشــتگان ،بیــش از  1500شــاخص خــرد دیگــر اســتخراج شــد و در قالــب
دســتهبندی کلــی کمــی یــا کیفــی بــودن و بــا تعییــن تعــداد تکــرار قــرار گرفــت.
در مرحلــه بعــد مــوارد دارای مشــابهت در هــر دو بخــش تجمیــع گردیــده و در نتیجــه در بررســی
کالن مجــزا بــه دســت آمــد .بــه
آیــات و روایــات 90 ،و در حــوزه نظریهپــردازان 219 ،شــاخص
ِ
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(منبع:کارگــروه علمــی -تخصصــی شــهر ایرانــی -اســامی دبیرخانــه دائمــی شــهر اســامی،

عنــوان نمونــه بیشــترین تعــداد تکــرار شــاخص از آیــات و روایــات ،متعلــق بــه شــاخصهای «امــکان
نگهــداری حیوانــات اهلــی در خانــه» و ســپس «نهــی از بلنــد مرتبــه ســازی خانههــا» میباشــد.
بیشــترین تعــداد تکــرار شــاخص از منظــر نظریهپــردازان نیــز ،بــه ترتیــب مربــوط بــه شــاخصهای
«فراهــم نمــودن امنیــت در شــهر در تمامــی جوانــب» ،ســپس «احــداث حیــاط (ترجیحــا وســیع و
مرکــزی)»« ،فضاهــای ســبز و بــاز در خانــه» و «تأمیــن حریــم خصوصــی در همــه جوانــب طراحــی

ﺳﺎل اول

شــهر و مســکن» میباشــد.

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم
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و اولویتبندی اجرایی آنها
بــا هــدف افزایــش اعتبــار پژوهــش و قابلیــت اســتناد بــه نتایــج حاصــل جهــت تدویــن مــدل،
از «روش دلفــی» جهــت تثبیــت و تأییــد شــاخصهای بومیســازی شــده بــرای پیادهســازی
ســازی نویــن اســامی در یــک مرحلــه و ســپس بــرای
شــهر طیــب ،متناســب بــا هــدف تمدن
ِ
اولویتبنــدی اجرایــی آنهــا در مرحلــه دوم اســتفاده گردیــد« .دلفــی» یکــی از پرکاربردتریــن
روشهــای تحقیــق کیفــی محســوب میشــود ،کــه در آن پنلهایــی از متخصصــان بــر مبنــای
جم ـعآوری نظــرات و رســیدن بــه اجمــاع گروهــی تشــکیل میشــود .روش دلفــی بــه خصــوص در
موضوعاتــی کــه دارای ابهــام و یــا بحــث برانگیــز هســتند ،بســیار راهگشــا میباشــد .دو رویکــرد
اصلــی بــر اســاس هــدف در روش دلفــی وجــود دارد .اگــر هــدف «ایجــاد یــک توافــق بیــن اعضــا»
باشــد ،ترجیــح بــر ایــن اســت کــه مراحــل اجــرا شــامل ســه دور یــا بیشــتر باشــد و اگــر از روش
دلفــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای «ســنجش نظــرات» اســتفاده شــود ،تعــداد دورهــای کمتــری (معموال
دو دور) ،کفایــت مینمایــد.
اول بکارگیــری روش دلفــی بــرای «دقیــق ســازی و
بــر ایــن اســاس در ایــن پژوهــش در مرحلــه ِ
گزینــش نهایــی شــاخصها» ،چــون هــدف ،رســیدن بــه یــک «اجمــاع کلــی» بــوده اســت ،از ســه
دور گــردش پرســشنامهها ( 40عــدد) ،اســتفاده گردیــد ،کــه در نهایــت در طــی ایــن ســه دور،
 35پرسشــنامه دریافــت و بــر ایــن اســاس لیســت شــاخصهای بومیســازی شــده در قالــب 43
دوم بکارگیــری روش دلفــی در ایــن مطالعــه
کالن شــاخص جمعبنــدی و نهایــی گردیــد .در مرحلـهی ِ
بــا هــدف «تعییــن اهمیــت و اولویــت اجرایــی کالن شــاخصها» ،از دو دور گــردش پرســشنامه
طراحــی شــده بــرای مرحلـهی دوم بهــره گرفتــه شــد کــه در نهایــت  31پرسـشنامه دریافــت گردیــد.
لــذا ایــن نتیجــه در مجمــوع حاکــی از نــرخ بازگشــت بســیار خــوب  82درصــدی پرســشنامهها
میباشــد .بررســی پرســشنامهی ثانویــهی مــدل دلفــی ،بیانگــر پایایــی پرســشنامهی خبــرگان
بــه روش «آلفــای کرانبــاخ» بــا مقــدار  0.90اســت کــه نشــان از پایایــی متغیرهــا در حــد بســیار
مطلــوب میباشــد .در بررســی روایــی پرس ـشنامه از آزمــون «کامــو» اســتفاده گردیــد ،کــه روایــی
نظرســنجی در شــاخصهای مطــرح بــا مقــدار  ،0.832بــه خوبــی تأییــد میگــردد .در ایــن پژوهــش
بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات نیــز از روشهــای آمــاری و ریاضــی بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای
 Excelو  Spssبهــره گرفتــه شــده اســت.
در جــدول و نمــودار تصویــر ذیــل ،عناویــن کالن شــاخصهای مــدل اجرایــی شــهر طیــب و
اولویتبنــدی پیادهســازی آنهــا در شــهرهای معاصــر بــا هــدف بسترســازی شــکلگیری تمــدن
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کمیســازی ایــن شــاخصها
در آخریــن گام ،تحــت قالــب پژوهشهــای آتــی بایــد نســبت بــه ّ
و ورود آنهــا بــه ضوابــط حاکــم بــر ســاخت و ســازهای شــهری بــا تصویــب در مراجــع ذی صــاح
اقــدام نمــود.
جدول شماره  -2عناوین و اولویت بندی کالن شاخصهای مدل اجرایی شهر طیب
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نویــن اســامی مطابــق بــا گام دوم انقــاب ارائــه شــده اســت .بدیهــی اســت در مرحل ـهی بعــد و

ردیف

کالن شاخص مدل اجرایی شهر طیب

امتیاز در طیف لیکرت

1

رعایت عدالت برای همهی اقشار جامعه و نبود هرگونه تبعیض

4.28

2

رعایت جامع حقوق شهروندی در جامعه به ویژه رعایت حقوق همسایگان

4.2

3

تأمین حریم مسکن در تمامی جوانب (عدم اشراف ،حریم بصری ،حریم بv
ویایی و)...

4.2

4

تقویت اخالق محوری در شهر

4.2

5

منع ضرر دیدن و ضرر رساندن

4.16

6

بهداشت و نظافت عمومی و ایجاد خدمات بهداشتی عمومی در سطح شهر

4.12

7

تأمین رفاه و آسایش برای همهی اقشار ساکن ،در مساکن و شهر

4.12

8

رعایت اصول اقلیمی و تنطیم شرایط محیطی در فضاهای شهر و همچنین
ابنیه شهر

4.12

9

وجود منابع طبیعی مناسب مانند هوای خوب ،آب فراوان ،خاک حاصلخیز
و ...در جانمایی شهر و استفاده مناسب از عناصر طبیعی در شهر و خانه

4.08

10

فراهم نمودن امنیت در شهر و قابل دفاع بودن فضاهای شهری و رعایت
اصول ایمنی در ساخت و سازها

4.08

11

نهی از اسراف ،تجمل و خودنمایی و رعایت سادگی درشهر و ساخت و
سازهای شهری

4.08

12

حفظ اصول و ارزشهای اخالقی و دینی در طراحی عناصر شهری و کل شهر
و متذکر بودن عناصر شهری به ارزشهای معنوی

4.04

13

مرکزیت و تسلط کالبدی مساجد در شهر و محالت با امکان دسترسی
مناسب

3.96

14

مالکیت مسکن برای آحاد جامعه (درصورت امکان برخورداری مسکن وسیع
و عدم سکونت در منازل کوچک و مخروبه)

3.92

15

تأمین خدمات و زیرساختهای عمومی مانند میدان ،راه ،مسجد و...

3.92

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

16

توجه به مسائل بومی ،دینی و ملی در طراحی کالبد ،فضاها و همهی عناصر
شهری

3.92

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﺳﺎل اول
ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:
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17

تأمین کاربر یهای خدماتی با پراکندگی و شعاع دسترسی مناسب در شهر و
محالت ،متناسب با ساختار کالبدی ،فرهنگی و اجتماعی و توجه به سلسله
مراتب ارائه خدمات از محله تا شهر

3.88

18

توجه به علم و استفاده از تکنولوژی جهت پیشرفت جامعه

3.88

19

توجه به اصول سنتی ساخت مساجد مانند سادگی ،طهارت ملکیت ،عدم
تغییر کاربری ،چهارضلعی بودن ،نداشتن بازشو به معابر ،تعریف حریم برای
مسجد تا  40خانه از طرفین و...

3.88

20

رعایت حریم مواهب عمومی طبیعی (کوه ،رودخانه ،درخت و  )....و
همچنین مواهب انسان ساخت (پل ،راه ،سد و)...

3.88

21

تبعیت از شیوهی زیست پیامبر و اولیا (سبک زندگی ایرانی-اسالمی)

3.88

22

جانمایی مشاغل و کاربر یهای دارای آلودگی و مزاحمت در حومه شهر

3.84

23

رعایت تناسبات انسانی در فضاهای شهری

3.80

24

همجواری متناسب مشاغل مختلف در کناریکدیگر

3.80

25

رعایت سلسله مراتب در طراحی فضاها و گذرهای شهری

3.80

26

اهمیت فضا نسبت به توده

3.80

27

ایجاد فضاهای تجاری و بازار با جانمایی و سلسله مراتب دسترسی مناسب
در شهر و نظارت بر آن(در سطح محلی تا مرکز شهر)

3.72

28

نهی از بلندمرتبه سازی ساختمانها به جهت رعایت اعتدال و میانهروی و
عدم اشراف ،جلوگیری از نور ،هوای مطبوع و وجود امکان مشاهدهی آسمان

3.72

29

ممنوعیت بیگانهگرایی در نمادها ،عالئم و اشکال و عدم استفاده از مجسمه،
تندیس و تصاویر جانداران در شهر

3.72

30

انعطاف ،تنوع و عدم یکنواختی عناصر شهری (فرم ،فضا ،خط آسمان) در
عین هماهنگی و هویتمندی

3.72

31

پیشبینی فضاهای عرضهی مستقیم محصوالت تولیدکنندگان ،در جهت
حمایت از کارآفرینی در کنار حمایت از مصرف کنندگان (قاعده فقهی تلقی
رکبان و)...

3.72

32

لزوم نصب نشانه و عالئم هدایتگر و راهنما در راه و سطح شهر

3.68

33

بهبود وضعیت خانههای نابسامان حومهی شهر و جلوگیری از حاشیه نشینی

3.68

34

توجه و توسعهی راهها ،پیادهروها و تفکیک سواره از پیاده

3.64

35

طراحی ویژه و متناسب با کاربر یها و دارای تناسبات هندسی برای ورودی،
راهها و بناهای عمومی

3.60

36

لزوم آباد کردن زمینهای موات ،بناها و...

3.60

37

محدودسازی استفاده از خودرو و تأمین حمل و نقل عمومی متناسب با نیاز

3.44

38

خودکفایی در تمام عرصهها :معماری ،تأمین نیازها و...

3.40

40

طراحی شهر براساس محالت و اشتراکات قومی ،دینی ،شغلی و...

3.24

42

امکان نگهداری حیوانات اهلی مفید و مورد تأکید در خانهها

3.20

42

عدم جواز تغییر کاربری خانه به سایر کاربری ها

3.20

43

القای جهت واحد با تعریف کالبد شهر در جهت قبله

3.20

(منبع :نگارنده)1400 ،

 -4-2-8الگوی اجرایی برنامه ریزی بازآفرینی شهر طیب اسالمی -ایرانی:
پــس از گزینــش مفهــوم و اســتخراج ابعــاد و اصــول و شــاخص هــای پیــاده ســازی شــهر اســامی
از منابــع معتبــر اســامی بــه کمــک مطالعــات کتابخانــه ای و بهــره گیــری از نظــرات خبــرگان در
قالــب روش دلفــی کــه بــه تدویــن مــدل مفهومــی شــهر طیــب اســامی – ایرانــی انجامیــد ،بــا
همراهــی خبــرگان در ادامــه مســیر ســنجه هــای عملیاتــی شــاخص هــای شــهر طیــب تدویــن مــی
گــردد و بکمــک آنهــا ضمــن ارزیابــی وضــع موجــود ،شــرایط برنامــه ریــزی اجرایــی بازآفرینــی شــهر
طیــب در قالــب مــدل اجرایــی فراهــم مــی گــردد .در تصویــر شــماره  ،8الگــوی برنامــه ریــزی پیــاده
ســازی شــهر طیــب در شــهرهای معاصــر بــه صــورت تدریجــی و در ابعــاد پنجگانــه وجــودی شــهر
شــامل مدیریــت شــهری ،فرهنگــی -اجتماعــی ،اقتصــاد شــهری ،محیــط زیســت شــهری و بطــور
خــاص بــا تأکیــد برحــوزی فضایــی -کالبــدی پیشــنهاد شــده اســت.
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39

فشردگی و عدم پراکندگی بیش از حد بافت شهری و در نتیجه خوانایی و
وحدت کالبدی شهر و ابنیه

3.36

ﺳﺎل اول

تصویــر شــماره  -8الگــوی اجرایــی برنامــه ریــزی بازآفرینــی شــهر طیــب اســامی -ایرانــی در
شــهرهای موجــود معاصــر (منبــع :نگارنــده)1400 ،
اگرچــه برنامــه ریــزی پیــاده ســازی شــهر طیــب در قالــب دیاگــرام اجرایــی تصویــر  ،8بــا توجــه
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بــه اولویــت بنــدی شــاخص هــا (جــدول شــماره  )2و بــا بســط فرآینــد اقدامــات قابــل پیــاده ســازی
مــی باشــد ،جهــت افزایــش کارایــی برنامــه مــی تــوان از روش برنامــه ریــزی راهبــردی نیــز اســتفاده
نمــود کــه ایــن موضــوع از فرصــت ایــن پژوهــش خــارج اســت.
امــا مطابــق بــا دیاگــرام مــدل اجرایــی شــهر طیــب ،در ُبعــد «نهــادی» ،مدیریــت شــهری متولــی
اصلــی پیــاده ســازی الگــوی شــهر طیــب خواهــد بــود و لــذا از یــک ســو بســیاری از اقدامــات بایــد
مســتقیما توســط آن انجــام شــود و از ســوی دیگــر در ســایر مــوارد نیــز کــه خــود مجــری نمــی
باشــد ،نقــش نظارتــی مدیریــت شــهری در تحقــق و کیفیــت انجــام فرآیندهــا کلیــدی اســت .در
طــی ایــن مســیر قطعــا ســامت سیســتم و پایبنــدی و اعتقــاد عناصــر نقــش آفریــن آن بــه موضــوع
در قالــب شــاخص هایــی چــون عدالــت محــوری ،شــفافیت و فســاد زدایــی ،پاســخگو بــودن و
فعالیــت جهــادی از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار خواهــد بــود .در حــوزه «فرهنگــی -اجتماعــی»
"مســجد محــوری نــرم" در کنــار دو رویکــرد مــوازی "حمایتــی" و "اقدامــات ترویجــی (مســتقیم و یــا
غیــر مســتقیم)" در خصــوص شــهروندان نســبت بــه ســبک زندگــی اســامی -ایرانــی در نظــر گرفتــه
شــده اســت .در ایــن بیــن "حمایــت" مــوارد گوناگونــی از خدمــات مشــاوره ای تــا رویارویــی بــا بــزه
و جــرم و اقدامــات پدافنــدی در حفــظ ســرمایه هــای اجتماعــی و مقابلــه بــا تهاجــم نــرم فرهنــگ
هــای بیگانــه را در بــر مــی گیــرد و "مســجد محــوری نــرم" نیــز مبنــا قــرار دادن خانــه خــدا را در
برگــزاری بســیاری از برنامــه و ارائــه خدمــات بــه شــهروندان از حــوزه فعالیــت هــای فرهنگــی و
اجتماعــی گرفتــه تــا برنامــه هــای اقتصــادی نظیــر امــور خیریــه ،قــرض الحســنه ،حمایــت از تعاونــی
هــا و کار آفرینــی تــا تشــکیل ســمن هــای فعــال در زمینــه هــای مختلــف متناســب بــا نیازهــای
محــات و شــهر را در بــر مــی گیــرد .البتــه شــاخص مهــم مســجد محــوری در حــوزه برنامــه ریــزی
توســعه کالبــدی نیــز از جایــگاه خاصــی برخــوردار مــی باشــد کــه بایــد بعنــوان یــک اصــل در برنامــه
هــای توســعه ای مــد نظــر قــرار گیــرد.
در زمینــه تحقــق «کالبــدی -فضایــی» رویکردهــای تمــدن ســاز شــهر اســامی کــه بیشــترین تمرکــز
مــا بــر روی ایــن حــوزه مــی باشــد ،دو نــوع توســعه شــهری «شــهروند محــور» و «مدیریــت شــهری
محــور» قابــل تعریــف اســت .در «توســعه شــهروند محــور» کــه مبتنــی بــر فعالیــت هــای فــردی
شــهروندان در حــوزه ســاخت و ســازهای شــهری اســت ،طبیعتــا مناســب تریــن اهــرم کنتــرل و
هدایــت ،بازنگــری و تدویــن ضوابــط شهرســازی و معمــاری در درجــه اول و نظــارت بــر حســن
اجــرای آن در مرتبــه دوم بــا رویکــرد شــهر طیــب مــی باشــد .امــا «توســعه مدیریتــی» کــه از ابعــاد
و گســتردگی بیشــتری برخــوردار اســت ،چهــار محــور «اعمــال عملیاتــی شــاخص هــای شــهر طیــب
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پــروژه هــای شــهری و نظــارت بــر حســن اجــرای آن» بطــور واقعــی یعنــی حتــی حــذف برخــی
ابعــاد و یــا کل یــک پــروژه شــهری مغایــر بــا ارزش هــای شــهر طیــب« ،ارزش آفرینــی در فضاهــای
موجــود شــهری» و در بنیــادی تریــن گام «بــاز آفرینــی محلــه اســامی -ایرانــی» پاســخگو بــه نیــاز
و محدودیــت هــای امــروز شــهر و شــهروندان را در بــر مــی گیــرد« .بــاز آفرینــی محلــه اســامی-
ایرانــی» در اصــل شــاه کلیــد عبــور از مرحلــه نظــری بــه عملیاتــی در تحقــق شــهر اســامی همســو
بــا اهــداف گام دوم انقــاب در تمــدن ســازی نویــن اســامی -ایرانــی خواهــد بــود و بــا شکســتن
ایــن تابــو و عبــور از مرزهــای خــود تحریمــی ،نهــال شــجره طیبــه خــود بــاوری در بیــن همــه اقشــار
جامعــه شــکوفا خواهــد شــد و در ایــن مرحلــه اســت کــه چــرخ تمــدن ســازی نویــن اســامی-
ایرانــی بــا ِبرنــد ســازی در ایــن زمینــه وارد گردشــی خودجــوش ،مــردم بــاور و بــا کمتریــن هزینــه
تحــت تأثیــر تعامــل مســتقیم بــا زیبایــی هــا و ارزش هــای الهــی شــهر اســامی مــی گــردد .در کنــار
ایــن توجــه بــه مختصــات شــهر اســامی و شــاخص هــای شــهر طیــب در ابعــاد «اقتصــادی» و
«زیســت محیطــی» نیــز از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت .ترویــج وقــف پاســخگو بــه نیــاز امــروز
شــهر ،حمایــت از تولیــد و کار آفرینــی و کنتــرل قیمــت هــا و هزینــه معــاش (خــورد و خــوراک،
تفریــح ،رفــاه و اســکان و  )...خانــواده و مقابلــه بــا دالل بــازی در همــه زمینــه هــا و ســوداگری
مســکن بــا دو اهــرم خــود نظارتــی برگرفتــه از تقــوا و نظــارت عالیــه نهادهــای مربوطــه در حــوزه
«اقتصــاد شــهری» و شــهر پــاک و ســامت ،برخــوردار از فضــای ســبز متشــکل از درختــان مثمــر و
کشــاورزی شــهری و پــرورش حیوانــات مفیــد بــا دقــت نظــر در بازیافــت آب هــای خاکســتری و
اســتفاده از پســماندهای غذایــی و ،...کــه شــهر را از مصــرف گرایــی بــه ســمت تولیــد ســوق داده و
همــراه بــا آن شــور و نشــاط و ســامتی و آرامــش و توجــه بــه خالــق را بــه ارمغــان مــی آورد را بایــد
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در برنامــه هــای توســعه شــهری ســاالنه تــا پنــج ســاله»« ،تدویــن پیوســت فرهنگــی -اجتماعــی

در ُبعــد «زیســت محیطــی» شــهر طیــب جســتجو نمــود.
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نتیجهگیری
در مجمــوع از آنچــه بیــان شــد میتــوان گفــت :شــهرها ،خاســتگاه تمــدن و ظــرف زندگــی
شــهروندی هســتند .در حالــی کــه شــهروندان پدیدآورنــدگان و بــه مثابــه روح و روان جــاری در کالبــد
آنهــا میباشــند ،و ایــن دو بــا یکدیگــر در ارتبــاط و اثرپذیــری متقابــل هســتند و بــه همیــن
خاطــر ،در تمــام مکاتــب و نظامهــای فکــری و حکومتــی ،چــه در گذشــته و چــه در عصــر حاضــر،
همــواره شــهرها در کانــون توجــه بودهانــد .در ایــن بیــن ،جهانبینــی جهــان شــمول اســامی ،کــه
هیــچ زاویـهای از عرصـهی زندگــی انســان را فرامــوش نکــرده اســت« ،تبلــور تأمیــن نیازهــای واقعــی
انســان در تمــام ابعــاد مــادی و معنــوی بــر اســاس اصــول توحیــدی»« ،تعریــف امــت واحــده» و
«تقوامحــوری در تعییــن ارزش و جایــگاه انســانها» را در شــهر دیــده اســت .بنابرایــن جــا دارد
بــا مطالعــهی منابــع معتبــر اســامی از یــک ســو ،و جمعبنــدی نظــرات شــاخص اندیشــمندان از
ســوی دیگــر ،در کنــار مــرور و اکتشــاف اصــول حاکــم بــر مفاخــر معمــاری و شهرســازی ،و اســتخراج
مبانــی دینــی مؤثــر در ســاخت شــهر ،بــا بررســی مصادیــق کالبــدی بــه جــای مانــدهی مطــرح از
گذشــته؛ متناســب بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی ،نســبت بــه ترجمــان تبلــور جهانبینــی اســامی و
آیندهنــگاری مطلــوب تحقــق اهــداف شــهر اســامی در مفهومــی جامــع؛ نظیــر مــدل «شــهر طیــب»،
همــگام بــا گام دوم انقــاب و منویــات مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) وآرمــان بــزرگ انقــاب اســامی
کــه همــان آمادگــی بــرای ظهــور و تمدنســازی نویــن اســامی اســت ،همــت گمــارد .بــر ایــن اســاس
در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت بــه ارائ ـهی مــدل مفهومــی و اجرایــی شــهر اســامی تحــت
قالــب «شــهر طیــب» و بــا ارائــهی  43شــاخص کالن پیادهســازی آن و بــا ذکــر اولویــت اجرایــی
بــه روشــی جامــع و علمــی بــا بکارگیــری شــیوه دلفــی و تشــکیل درگاههــای تضــارب آراء نخبــگان
اقــدام گــردد.
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•ابن خلدون (1391ش) ،المقدمة ابن خلدون ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،ج.1
•تقوایــی ،علــی اکبــر و خدایــی ،زهــرا ،1390،شــخصیت شناســی شــهر اســامی بــا تأکیــد بــر ابعــاد کالبــدی
شــهر اســامی ،تهــران ،فصــل نامــه مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی ،شــماره .4
•خیــام باشــی ،احســان ،تقوایــی ،مســعود ،وارثــی ،حمیدرضــا ،نقــش اجــراء (1396ش)« ،کاربر یهــا و
فضاهــای کالبــدی شــهرهای اســامی در ظرفیــت ســازی تــاب آوری شــهری» ،چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی
مهندســی عمــران ،معمــاری ،توســعه شــهری ،تهــران :دانشــگاه شــهید بهشــتی.
•خیــام باشــی ،احســان ،بانکــی پــور ،امیرحســین ،جهانبخــش ،عبــاس ،ســلمانی ،حســن ،نمــازی ،احســان
(« ،)1396شــهر طیــب ،الگویــی مطلــوب در بــاز آفرینــی شــهر ایرانــی -اســامی» ،چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی
مهندســی عمــران ،معمــاری ،توســعه شــهری ،تهــران :دانشــگاه شــهید بهشــتی.
•شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری (1391/12/14ش)« ،ســند شــاخصهای الزم الرعایــه جهــت نیــل بــه
شهرســازی و معمــاری اســامی -ایرانــی».
•شــکوئی ،حســین (1377ش) ،اندیشــههای نــو در فلســفه جغرافیــا (جلــد اول) ،تهــران :انتشــارات گیتــا
شناســی.
•فالمکی ،محمد منصور (1385ش) ،فارابی و سیر شهروندی در ایران ،تهران :نشر فضا.
•فارابی ،محمد (1398ش) ،آراء اهل المدینة الفاضلة ،تهران :دار زینالعابدین.
•مطلبــی ،مســعود ،نــادری ،محمــد مهــدی (1388ش)« ،بررســی تطبیقــی مفهــوم آرمانشــهر در اندیشــه
سیاســی اســام ،ایــران و غــرب» ،بررســی تطبیقــی مفهــوم آرمانشــهر در اندیشــه سیاســی اســام ،ایــران و
غــرب ،فصلنامــه مطالعــات سیاســی ،ســال دوم ،شــماره  ،6ص.125-146
•کارگــروه علمــی -تخصصــی شــهر ایرانــی -اســامی دبیرخانــه دائمــی شــهر اســامی (1396ش) ،مطالعــات
مــدل مفهــوم شــهر طیــب.
•خامنهای ،سید علی (1378/02/08ش ) ،پیام به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسالمی شهر و روستا.
•خامنهای ،سید علی (1386/02/08ش ) ،پیام به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسالمی شهر و روستا.
•خامنهای ،سید علی (1392/02/09ش) ،بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی.
•خامنهای ،سید علی (1397/11/22ش) ،بیانیه گام دوم انقالب.
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کتابنامه

• اراکــی ،محســن1394( ،ش) ،فقــه نظــام عمــران شــهری( http://www.mohsenaraki.com/fa ،دسترســی
در تاریــخ .)1396/4/15

•نــوروزی ،قــدرت اهلل ،حســینی نیــا ،ســید احمــد ،خیــام باشــی ،احســان ،بدخشــیان ،ســید احســان ،نصــر
اصفهانــی ،مرتضــی ،اکرامــی ،محمدصــادق ( 1400الــف) ،در آســتانه آرمانشــهر ایرانــی -اســامی (معرفــی اهــم
منابــع و دیدگاههــای معمــاری و شهرســازی در ایــران) ،اصفهــان :انتشــارات ســازمان فرهنگــی تفریحــی ورزشــی
شــهرداری اصفهــان.

•نقــی زاده ،محمــد (1378ش)« ،مقدمــهای بــر روشهــای احیــاء شــهر اســامی در توســعههای شــهری
معاصــر» ،فرهنگســتان علــوم ,ص .31-66
•نقــی زاده ،محمــد (1393ش) ،شــهر زیبــا ،اصفهــان ،انتشــارات ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری
اصفهــان.
•نقی زاده ،محمد (1390ش) ،شهر آرمانی اسالم یا فضای حیات طیبه ،تهران :نشر شهر.
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•نقره کار ،عبدالحمید ،شهر ایرانی -اسالمی ،قطب معماری اسالمی ،خرداد .1393

•نــوروزی ،قــدرت اهلل ،حســینی نیــا ،ســید احمــد ،خیــام باشــی ،احســان ،بدخشــیان ،ســید احســان ،نصــر
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اصفهانــی ،مرتضــی ( 1400ب)،
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اصفهانــی ،مرتضــی ( 1400ج)،
ایرانــی -اســامی) ،جلــد دوم :مســکن ،اصفهــان :انتشــارات ســازمان فرهنگــی تفریحــی ورزشــی شــهرداری
اصفهــان.
•نــوروزی ،قــدرت اهلل ،حســینی نیــا ،ســید احمــد ،خیــام باشــی ،احســان ،بدخشــیان ،ســید احســان ،نصــر
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اصفهانــی ،مرتضــی ( 1400د)،
ایرانــی -اســامی) ،جلــد ســوم (مســجد) ،اصفهــان :انتشــارات ســازمان فرهنگــی تفریحــی ورزشــی شــهرداری
اصفهــان.
•.Good, Dion, The middle Eastern Islamic City: Type and Morphology
•.Kubat, A.S., et. al., Characterization of Street Networks in Turkish-Islamic Urban Form
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األسس الفكرية للهندسة في الفن اإلسالمي
زهراء بور شعبانيان *

خالصة
الحكمــة المعنويــة والعرفــان اإلســامي علــی ســبیل االهتمــام بجوهــر معرفــة اهلل تعالــى؛ تشــير
مفاهيــم العرفــان اإلســامي فــي جوهــر الكــون بالرجــوع إلــى اســم “اهلل أكبــر” والحكمــة فــي
اســتخدام الرمــوز الهندســية هــي التمثيــل الروحــي ألشــكال رمزيــة وأمثلــة للمتعالــي ،والتــي
تجســد الكمــال المنشــود والالمتناهــي .هــذه األشــكال الرمزيــة هــي الرمــوز الهندســية فــي
مراســات العوالــم ،والتــي تجعــل مــن الممكــن لإلنســان إنشــاء نــوع مــن االتصــال مــع المتعالــي
والمجهــول  ،وهدفهــا النهائــي هــو إظهــار التوحیــد فــي عالــم التعدديــة واإلنجــاز .مــن الفكــر
أيضــا ،يكمــن ظهــور عناصــر التوحيــد فــي الطبقــات
التوحيــدى .بالنســبة للفنانيــن المســلمين ً
الخفيــة مــن األلغــاز الهندســية .هــذا المقــال عبــارة عــن بحــث نظــري أساســي يتــم إجــراؤه
بمنهــج فلســفي ودينــي وفنــي وبطريقــة وصفيــة تحليليــة وموثقــة بمصــادر مكتوبــة؛ والغــرض
منــه هــو التعــرف علــى مكانــة الهندســة فــي المفاهيــم الفكريــة والفنيــة للحضــارات اإلســامية.
الكلمات المفتاحية :الهندسة  ،الفلسفة  ،القرآن  ،الرموز الهندسية  ،الفن اإلسالمي
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صالخ

مقدمة في المكونات التاريخية للقرآن
يعقوب بناهي*

مريم صبري**

خالصة
لقــد قــدم القــرآن ،باعتبــاره كتــاب المســلمين المقــدس ،توصيــات عديــدة لخــاص اإلنســان
وســعادته فــي الدنيــا واآلخــرة .إحــدى هــذه النصائــح هــي التعلــم مــن تاريــخ الســابقین والتفكيــر
فــي مصيرهــم .وفــي هــذا الصــدد يصــف القــرآن ،كغيــره مــن الكتــب التاريخيــة ،مصيرهــم مــن
خــال وصــف التغيــرات التــي حدثــت فــي حيــاة األمــم الســابقة ،والتذكيــر بأعمالهــم ،ويطلــب مــن
البشــر أن يســيروا فــي طريــق الحــق والصــواب واجتنــاب الســير فــي طريــق الظلــم والظــام .يشــير
التأمــل فــي اآليــات التاريخيــة مــن هــذا الكتــاب المقــدس إلــى نــوع خــاص مــن التأريــخ يختلــف
فــي البصيــرة والطريقــة عــن المناهــج واألنــواع األخــرى للتأريــخ .لذلــك ،فــإن الســوال البحثــي
الرئيســي يتعلــق بأطــر ومكونــات التأريــخ فــي القــرآن .لإلجابــة علــى هــذا الســوال ،جــرت محاولــة
لنقــد ســرد التاريــخ فــي القــرآن وشــرح طرقــه المنهجيــة وشــرح الــرؤى التــي تحكم هــذه األســاليب.
خاصــا فــي تمثيــل التاريــخ فــي البصيــرة والمنهــج واألدب ،والــذي
نهجــا
يبــدو أن للقــرآن الكريــم
ً
ً
يقــوم علــى عــدة مبــادئ أساســية .ومــن مكونــات التأريــخ القرآنــي نذكــر مــا يلــي:

اســتخدام العقــل البشــري القائــم علــى الــذات لفهــم الحكمــة الكامنــة فــي اآليــات التاريخيــة ،
ودراســة تاريــخ القدمــاء بمنهــج حضــاري الكتســاب المعرفــة التاريخيــة  ،وتعلــم الــدروس وتحقيــق
الســعادة وأخيـ ً
ـرا اخــذ العبــرة مــن تلــک القصــص وتفاصيلهــا واالنتبــاه إلــى مــا تحتوطــه وعقــل
األحــداث التاريخيــة لفهــم التقاليــد اإللهيــة الثابتــة .إن منهــج الدراســة الحاليــة وصفــي توضيحــي
ويقــوم علــى التأمــل فــي آيــات القــرآن التاريخيــة ونقــد منهجهــا فــي تمثيــل األحــداث.
الكلمــات المفتاحيــة :القــرآن  ،التاريــخ  ،القصــة  ،المنهــج  ،نهــج الحضــارة  ،التميــز البشــري ،
التقاليــد اإللهيــة  ،نظريــة المعرفــة*
االستالم 19 :صفر 1443
القبول 9 :ربیع الثاني 1443
اﻟﻌﺎم اﻻول

*طالب الدکتوره في التاريخ اإلسالمي

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﺻﯿﻒ ١٤٤٣

panahi1404@gmail.com
**ماجستير في العلوم قرآنية
sabrimaryam60@yahoo.com
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دراسة خصائص صانعوا الحضارة في القرآن
)مع التركيز على الوكالء الحاكمين(

زهراء سليماني *
اصغر منتظر القائم**

خالصة

القــرآن لــه خطــة لجميــع مراحــل ســامة اإلنســان .ومــن المواضيــع التــي نوقشــت فــي هــذا
العمــل الخالــد موضــوع الحضــارة وعمــران األراض .و قــد تطــرق إلــى العديــد مــن الحضــارات والدول
والمــدن والحــكام العظمــاء فــي تاريــخ البشــرية بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي اآليــات القرآنيــة.
تــؤدي دراســة الحكومــات البشــرية مــن منظــور القــرآن إلــى اســتخراج النظــرة المقبولــة للقــرآن فــي
ـاء علــى دراســة آيــات
مجــال التحضــر اإللهــي .يشــرح هــذا المقــال ،بطريقــة وصفيــة تحليليــة  ،بنـ ً
قرآنيــة ومصــادر أوليــة ،خصائــص صنــاع الحضــارة اإللهيــة المذكــورة فــي القــرآن ،ويميزهــا ،كنمــوذج
لخلــق الحضــارة الدينيــة .إن صفــات مثــل بالثقــة ،والرحمــة ،واألخــاق الحميــدة ،ومحاربــة الفســاد،
وتوســيع العدالــة ،ومــا إلــى ذلــك ،هــي أمثلــة علــى خصائــص صانعــی الحضــارة اإللهييــن المذكــورة
فــي القــرآن .وعليــه ،فــإن منهــج القــرآن فــي عــرض خصائصهــم يمكــن اعتبــاره أحــد أســاليب
هــذا الكتــاب اإللهــي فــي تقديــم حــل فــي طريقــة خلــق الحضــارة لإلنســانية ،والــذي تــم تصميمــه
وتقديمــه كنمــوذج دقيــق وذكــي.
الكلمات المفتاحية :قرآن  ،حضارة  ،صناعة الحضارة  ،صانعوا الحضارة ،حكومة دينية.

االستالم 22 :ربیع االول 1443
القبول 9 :ربیع الثاني 1443

* دکتوراه في التاریخ اإلسالم
zahrasoleimany@yahoo.com
** استاذ قسم التاريخ  ،جامعة اصفهان
montazer@ltr.ui.ac.ir
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صالخ

أثر الجماليات القرآنية في تقوية القيم اإلنسانية والحضارية
(مع التركيز على موضوع التحضر)

علیرضا كاوند*

خالصة

لطالمــا كانــت قضيــة جماليــات القــرآن مــن أهــم القضايــا فــي تاريــخ الحضــارة اإلســامية

والتوســع الحضــري وتطــور األراضــي اإلســامية فــي القــرون الخمســة عشــر الماضيــة حیــث
نــص الديــن اإلســامي علــی الحضــارة والتخطيــط العمرانــي فــي أســلوب حيــاة المســلمين،
حیــث يجــب إعــادة النظــر التحضــر مــن أجــل إصــاح نمــط الحيــاة مــن هــذا المنظــور .فــي
هــذا البحــث ،الــذي تــم إجــراؤه بمنهــج موضوعــي ،حققنــا النتائــج التاليــة ؛  - 1كان الغــرض
مــن القــرآن والســنة النبويــة بترتيــب تجميــل األماكــن واألبنيــة هــو إدراك الحكمــة العظيمــة
فــي الحفــاظ علــى مقاصــد الشــريعة وخاصــة الديــن -2 .فــي مجــال الحضــارة والبنــاء البــد مــن
دراســة كتــب وأعمــال تراثنــا فــي مجــال البيئــة والتخطيــط العمرانــي وإيــاء اهتمــام خــاص
لهــا -3 .تخلــد الحضــارات بالعنصــر األخالقــي والروحــي ،وتحقــق رســالتها ،وتســتمر فــي التقــدم.
ألن المــادة بــا روح هــي بنيــة ال أســاس لهــا ،وأســاس الحضــارة اإلســامية هــو ديــن اإلســام
الــذي يجــب دراســته بالتفصيــل فــي القــرآن الكريــم وســنة الرســول الكريــم صلــى اهلل عليــه
وســلم وأهــل البيــت( .علیهــم الســام) الكتشــاف تلــك األســس.
الكلمات المفتاحية :القرآن  ،الجماليات  ،البناء  ،القيمة  ،الحضارة

االستالم 17 :ربیع الثانی 1443

اﻟﻌﺎم اﻻول

القبول 9 :ربیع الثاني1443

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﺻﯿﻒ ١٤٤٣

* أستاذ مساعد بجامعة القران الكريم للعلوم والمعارف
kavand@quran.ac.ir
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تعوامل ومعوقات تعميق المعتقدات الدينية في الثقافة العامة للمجتمع

)دراسة حالة :منهج الشهيد مطهري في الدين من آيات من القرآن الكريم(
سید مصطفی طباطبایی *

خالصة

نموذجــا
دائمــا
يمكــن أن یكــون اإليمــان والمعتقــدات الدينيــة المســتمدة مــن الكتــب المقدســة
ً
ً
ـدا للســعادة البشــرية عبــر التاريــخ؛ كمــا أظهــر التاريــخ انــه كلمــا زاد مســتوى اإليمــان والمعتقدات
جيـ ً
الدينيــة ألفــراد المجتمــع  ،کلمــا کانــت إدارة اإلصالحــات واألزمــات االجتماعيــة بشــكل أفضل ويســود
الســام فــي المجتمــع ،وكلمــا انخفــض هــذا المســتوى فــي المجتمــع  ،تحــدث مشــاكل اجتماعيــة
وبالتالــي أضــرار اجتماعيــة زيــادة وقــد وجــدت لهــذا الســبب فــي التاريــخ المعاصــر ،ال ســيما فــي
العشــرينات والخمســينيات مــن القــرن الماضــي كل مــن التيــارات العلميــة والسياســية المختلفــة
التــی قدمــت تعريفــا للديــن وثقافــة التديــن .بهــذه الطريقــة ،يمكنهــم جــذب المجتمــع الیهــم.
فــي غضــون ذلــك  ،حــاول مفكــرون مثــل الشــهيد مطهــري ،باســتخدام العلــوم الحديثــة وبتفســير
قرآنــي ،التعبيــر عــن التعاليــم اإلســامية مــن خــال إنشــاء حاجــز ضــد األفــكار المخالفــة ،ومــن
ناحيــة أخــرى ،إلفــادة الباحثيــن الحقيقييــن عــن المعرفــة اإلســامية مــن خــال تقديــم مــواد قيمــة.
فــي هــذا المقــال ،وباســتخدام أســلوب المكتبــة الوصفيــة ،نشــرح العوامــل والعوائــق التــي تحــول
دون تعميــق اإليمــان والمعتقــدات الدينيــة فــي الثقافــة العامــة للمجتمــع مــن منظــور الشــهيد
ً
ـتنادا إلــى آيــات القــرآن الكريــم .بعــض هــذه العوامــل والعقبــات هــي :الحاجــة إلــى
مطهــري واسـ
رؤيــة توحديــة للعالــم وتربيــة تقــوم علــى الفطــرة اإللهيــة (العوامــل) والمــدارس الفكريــة و التقيــة
والحــب الشــديد الولیــاء اهلل (عقبــات).
كلمات مفتاحية :القرآن  ،الدين  ،المجتمع  ،شهيد مطهري

االستالم 17 :ربیع الثانی 1443
القبول 9 :ربیع الثاني 1443

*طالب دكتوراه في التاريخ اإلسالمي  ،جامعة أصفهان
gmail.com@Smtabatabaey1985
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صالخ

تخطيط وتصميم النموذج القرآني «المدینة الفاضلة» وفق الخطوة الثانية للثورة في
التحقيق المادي للحضارة اإلسالمية الحديثة.

احسان خيام باشي *

خالصة

لطالمــا كانــت المثاليــة للحيــاة هــي تطلعــات جميــع المــدارس فــي الحضــارات اإلنســانية،
والتــي وإن لــم تكــن بالكامــل ،ولكــن إلــى أقصــى حــد ممكــن فــي تصميــم وبنــاء وتشــكيل
المــدن التــي تهيمــن عليهــا وجهــات نظــر وإيديولوجيــات مختلفــة للعالــم مــن الماضــي إلــى
الحاضــر .ال شــك أن حضــارة المــدن ســتؤثر بشــكل كبيــر علــى محتــوى نمــط حيــاة المواطــن
وتتحــرك وتســهل التحــرك نحــو الهــدف النهائــي للنظــرة العالميــة التــي تهيمــن علــى المدينــة
 ،فــي العقــل الباطــن للمواطنيــن .لذلــك ،عنــد وضــع األســاس لتحقيــق حضــارة إســامية
وفقــا لـــ “الخطــوة الثانيــة مــن الثــورة”  ،مــن الضــروري محاولــة إنشــاء مدينــة إســامية
جديــدة ً
إيرانيــة مــن خــال اكتشــاف وإعــادة إنشــاء القيــم الماديــة المكانيــة باســتخدام قــدرات حديثــة
ـا
فــي التخطيــط الحضــري .تقــدم الدراســة الحاليــة فــي ســبع خطــوات بعنــوان نموذجــاً قابـ ً
للتطبيــق للمدينــة اإلســامية المرغوبــة فــي العصــر الحالــي بعنــوان “النمــوذج المنتخــب للمدینــة
الفاضلــة” .يتــم تطبيــق هــذه الدراســة مــن حيــث الغــرض بمنهــج أساســي ومــن حيــث طبيعــة
ومنهــج العمــل الوصفــي التحليلــي ،وقــد تــم اســتخالص أكثــر مــن  0002مؤشــر مــن مصــادر
إســامية صحيحــة ونظريــات مفكريــن بارزيــن ،ومــع دراســات إضافيــة واستشــارة الخبــراء ،
باســتخدام المرحلــة األولــى مــن طريقــة دلفــي ،مــع ثــاث جــوالت مــن االســتبيانات بيــن 04
ـرا کبیــرا تــم تحديــده واختيــاره ،وفــي
ـرا تــم اختيارهــم بطريقــة كــرة الثلــج  ،و  34مؤشـ ً
خبيـ ً

المرحلــة النهائيــة  ،أهميــة وأولويــة هــذه المؤشــرات الكليــة فــي النمــوذج التنفيــذي مــن خــال
تصميــم اســتبيان طريقــة دلفــي  ،تــم إجــراء المرحلــة الثانيــة علــى شــكل مقيــاس ليكــرت مــن
خمســة اختيــارات  ،مــع جولتيــن مــن تــداول المعلومــات لتبیــان قــوة النتائــج.
الكلمــات المفتاحيــة :المدينــة اإلســامية  ،الخطــوة الثانيــة للثــورة  ،الحضــارة اإلســامية الحديثــة
 ،العمــارة اإليرانيــة اإلســامية والتخطيــط العمرانــي  ،المدینــة الفاضلــة.
اﻟﻌﺎم اﻻول
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القبول 9 :ربیع الثاني 1443
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Planning and designing the Quranic model of “Shahr Tayeb” in accordance with the second step of the revolution, in the physical realization of modern Islamic civilization

Ehsan Khayyam Bashi*
Abstract

The ideal utopia of life has always been the aspiration of all schools in human civilizations, which, although not completely, but to the extent possible, in the design,
construction and formation of cities dominated by different worldviews and ideologies, from the past to the present has done. Undoubtedly, the container of civilization
of cities will greatly affect the content of the citizen lifestyle and move towards the
ultimate goal of the worldview that governs the body of the city, in the subconscious
of citizens, propagates and facilitates. Therefore, in laying the groundwork for the
realization of a new Islamic civilization in accordance with the “second step of the
revolution”, it is necessary to try to create an Islamic-Iranian city by discovering and
recreating physical-spatial values by using up-to-date capacities in urban planning.
In seven steps, the present study propounds an implementable model of the desired
Islamic city in the present era called “Executive model of the city of Tayyib”. This
study is applied with a fundamental approach in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of nature and method of work and in it, the required information has been collected through two methods of documentation and survey and after
selecting “Shahr Tayeb” as a comprehensive concept of Islamic city; more than 2000
indicators have been extracted from authoritative Islamic sources and theories of
prominent thinkers and with additional reviews and consultation with experts, using
the first step of the Delphi method; with three rounds of questionnaires among 40 experts who were selected by snowball method, 43 macro indicators were defined and
selected and in the final stage, the importance and priority of these macro indicators
in the executive model by designing the Delphi method questionnaire, the second
stage was performed in the form of a five-choice Likerat spectrum, with two rounds
of information circulation that the 82% return rate of the questionnaires as a whole
indicates the strength of the results.
Keywords: Islamic city, the second step of the revolution, modern Islamic civilization,
Iranian-Islamic architecture and urban planning, Tayeb city.
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Abstract

Factors and barriers to deepening religious beliefs in the general
culture of society

(Case study: Martyr Motahhari’s approach to religion, based on verses of the Holy
Quran)

Sayyed mostafa tabatabaey*
Abstract

good model for human happiness throughout history. As history has shown, whenever the level of faith and religious beliefs of the people of a society increases, social
reforms and crises are better managed and peace prevails in society and whenever
this level decreases in the society, the social problems and consequently the social
harms increase. For this reason, in contemporary history, especially in decades 20 to
50 Hijri Shamsi, each of the various scientific-political currents tried to provide a definition of religion and the culture of religiosity; In this way, they can bring the society
with them. In the meantime, thinkers such as Shahid Motahari, using modern sciences and with Quranic explanation, tried to express Islamic teachings; on the one hand,
to create a barrier against dissenting thoughts, and on the other hand, to benefit the
true seekers of Islamic knowledge by presenting valuable materials. In this article,
using a descriptive-library method, we explain the factors and obstacles to deepen
religious faith and beliefs in the general culture of society from the perspective of
Shahid Motahhari and based on the verses of the Holy Quran. Some of these factors
and obstacles are: the need for a monotheistic worldview and education based on
the divine nature (factors) and schools of thought, piety and extreme love for the
divine saints (obstacles).
Keywords: Quran, religion, society, Shahid Motahari
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The Impact of Quranic Aesthetics on Human and Civilization Values
(Considering the Subject of Urbanization)

Alireza Kavand*
Abstract

The issue of Quranic aesthetics has always been one of the most important issues
in the history of Islamic civilization, urbanization and which is necessary due to
the changes and developments wanted or un wanted , that have taken place over
time, according to the Islamic-Quranic characteristics in the context of the religion
of Islam for civilization and urban planning, in the lifestyle of Muslims to be reconsidered in order to improve the lifestyle from this perspective. In this research, which
has been done with a thematic approach, we have achieved the following results:
1- The purpose of the Qur’an and the Prophetic tradition through the order to beautify places and buildings was to realize the great wisdoms that are in preserving the
purposes of Sharia, especially religion; 2- In the field of civilization and construction,
it is necessary to study the books and works in our heritage, which are in the field of
environment and urban planning, and to pay special attention to them; 3. Civilizations
are immortalized by the moral and spiritual element, fulfill their mission and continue
their progress. Because matter without a soul is a baseless structure and the basis
of Muslim civilization is the religion of Islam, which must be studied in detail in the
Holy Qur’an and the Sunnah of the Holy Prophet (May God bless him and his family)
and the Ahl al-Bayt (May God’s peace and blessings be upon them) to discover those
foundations.
Keywords: Quran, aesthetics, construction, value, civilization
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*Zahra Soleimani

A Study of the Characteristics of Civilizing Agents in the Qur’an
(with Emphasis on Governing Agents)

Zahra Soleimani*

Asghar Montazer Al-Qaim**
Abstract

The Qur’an has a plan for all stages of human health. One of the topics discussed
in this timeless work is the building a civilization and development of the earth. Quran verses refer to many civilizations, city-states and great rulers of human history,
directly or indirectly. The study of human governments from the perspective of the
Qur’an leads to the extraction of the accepted view of the Qur’an in the category of
divine civilization. This article, in a descriptive-analytical manner, based on the study
of Quran verses and primary sources, explains and identifies the characteristics of
the agents of divine governments mentioned in the Quran as a model in the path of
creating religious civilization. Characteristics such as fidelity, compassion, good morals, combating corruption, expanding justice, etc are examples of the characteristics
of the divine agents mentioned in the Qur’an. Accordingly, the method of the Qur’an in
presenting the characteristics of the agents of religious governments can be considered as one of the methods of this divine book in introducing and offering a solution
in the way of creating civilization for humanity; which is designed and presented as
an accurate and intelligent model.
Keywords: Quran, Civilization, Building a civilization, Agents, Religious government.

Received: 2021/10/29
Accept: 2021/12/15

first year
Fourth number

*Phd of history
zahrasoleimany@yahoo.com
**Professor of the Department of History, University of Isfahan
montazer@ltr.ui.ac.ir

Summer 2021

159

An Introduction to the Historical Components of the Qur’an
Yaqub Panahi*

Maryam Sabri**
Abstract

According to the Holy Quran, there are two types of differences and conflicts beThe
Qur’an, as the holy book of Muslims, has provided numerous recommendations for
the salvation of man and his happiness in this world and the hereafter. One of these
advices is to learn from the history of the past and reflect on their fate. In this regard,
the Qur’an, like other historical books, describes their fate by expression of developments that took place in the lives of the previous nations and by reminding them of
their deeds, he calls on human beings to walk in the path of truth and righteousness
and to avoid moving in the path of oppression and darkness. Reflection on the historical verses of the Holy Qur’an indicates a special kind of historiography, which
differs in insight and method from other approaches and genres of historiography.
Therefore, the main research question is related to the frameworks and components
of historiography in the Qur’an. In order to answer this question, an attempt has been
made to critique the narration of history in the Qur’an, to identify its methodological
methods, and to explain the insight that governs those methods. The Holy Quran
seems to have a special approach to the representation of history in insight, method
and literature, which is based on several basic principles. Among the components of
historiographical methodology in the Qur’an, the following can be mentioned: utilizing human self-based intellect to understand the wisdom hidden in historical verses,
study of the history of the ancients with a civilized approach to acquire historical
knowledge, learning lessons and achieving happiness and finally, going through the
apparent procedure of stories and their details and paying attention to the principle
and reality of historical events to understand the fixed divine traditions. The method
of the present study is descriptive-explanatory and based on reflection on historical
verses of the Qur’an and critique of their methodology in representing events.
Keywords: Quran, History, Narration, Historiography, Methodology, Civilization approach, Human excellence, Divine traditions, Epistemology.
Keywords: Quran, crime prevention, society, social health
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Abstract

Intellectual foundations of geometry in Islamic art
Zahra Pour Sha’banian*
Abstract

The Holy Quran in the early years of the arrival of Islam in the land of India as thattention to the essence of God; the concepts of Islamic mysticism in the essence
of the universe refer to the name “Allah Akbar” and the wisdom of using geometric
codes and the spiritual representation of symbolic and ideal forms is the transcendent, which embodies the desired and infinite perfection.These symbolic forms are
the geometric symbols that correspond to the universes which makes it possible for
man to establish a connection with the transcendent and the unknown and their ultimate goal is to manifest unity in the realm of plurality and to achieve monotheistic
thinking. For Muslim artists, too, how the elements of monotheism are revealed in the
hidden layers lies geometric mysteries. The present article is a fundamental-theoretical research that is done with a philosophical, religious and artistic approach and in a
descriptive-analytical and documented way based on written sources; its purpose is
to recognize the place of geometry in the intellectual and artistic concepts of Islamic
civilizations.
Keywords: Geometry, Philosophy, Quran, Geometric codes, Islamic art.
Keywords: Holy Quran, Tafsir, Iranian Immigrant Shiites, Deccan Shiite Governments
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