
 

 اسالمعادالنه در  یفرهنگ استیسمعیارهای 

  یدیجمش یمهد
 

 چکیده

اسالمی ایرانی  یو از منظر الگو یدولت یۀدر ال یمقاله، عدالت فرهنگ نیدر ا
آن است که  ینگارنده در پب، یترت نیا به. شده است گذاشتهبه بحث شرفت، یپ

، «نهعادال یفرهنگ استیس» یبرا ینظر یکم چهارچوب دست ایو  هینظر
 ۀنیدر زم« اسالم یو معرفت یانداز فکر چشم»در  شهیپرداخته کند که ر و ساخته

 فیو تعر یتلق نیا ۀاست که با مطالع نیهدف ا. داشته باشد یاجتماع شرفتیپ
در  یدولت اسالم یو عمل یموضع نظر، یفرهنگ استیو س یفرهنگ شرفتیاز پ

منظور به کار گرفته  نیا یکه برا یروش. مشخص شود یمواجهه با امر فرهنگ
که تالش  متضاد است؛ چنان یمفهوم یها یپرداز ، استفاده از دوگانهاست شده

و در مقابل  ییشناسا، یفرهنگ استیمعطوف به س های همقول نیتر شده عمده
 یارهایمع. شوند یطراحشرفت، یپ ۀها در انگار آن یها توسعه، معادل ۀانگار

عبارتند  یفرهنگ شرفتیپ کردیعادالنه در رو یفرهنگ استیس یبرا شده ییشناسا
و  ییگرا ، وحدتیاسالم یها ارزش لتو اصا تی، مرکزینیو د یدولت ارزش: از

و  ییگرا و متعمقانه، جمع یعقالن یدار نی، درانهامد نید یفرهنگ یهمبستگ
 اغماض یقاطعانه و ب یآزاد و باز، اجرا ی، جهان فرهنگیاجتماع یشیاند تیمسئول
نسبت به  ی، بازدارندگیفرهنگ یروهایاز نت ی، تفاوت در حمایفرهنگ یاه ارزش

و صدور  گانهیب یفرهنگ یها با جهان یمضر، استقالل و مرزبند یفرهنگ یروهاین
 .یاسالم یها ارزش یساز یو جهان

عدالت ، یفرهنگ شرفتیپشرفت، یاسالمی ایرانی پ یالگو: واژگان کلیدی
 .یسالمدولت ا، یفرهنگ استیس، یفرهنگ

                                                      
 m.jamshidi.60@gmail.com/  یاسالم  ۀشیاند و  فرهنگ  پژوهشگاه استادیار.  
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 مسئله انیب

 ۀشده بود، انگار یاز عمر آن سپرسه دهه  که یدرحال، یانقالب اسالم یو معرفت یدرون بستر فکر در

 ۀاستدالل که اوالً در انگار نیبا ا شد؛توسعه مطرح  ۀدر مقابل انگارشرفت، یاسالمی ایرانی پ یالگو

به انسان اً یدارد، و ثان حیترج زیچ بر همه یندارد و رشد اقتصاد یو منزلت گاهیجا چیتوسعه، عدالت ه

و به کماالت  شود یم ستهینگر یو شئوون معنو یاُخرو اتیو فاقد ح یجهان نیا یمثابه موجود به

بزرگ وجود ندارد و  یها ها و نقصانخأل نیاشرفت، یپ ۀدر انگار. شود یاو اعتنا نم یمانیو ا یروح

 یطراحی و در چهارچوب احکام و معارف اله نید یۀانسان، در سا یو اجتماع یفرد یزندگ

 نییبه تب دندینخبگان و فضال کوش، شدفکر مبدعانه و ساختارشکنانه مطرح  نیپس از آنکه ا. شود یم

. کنند دیتول یعلم اتیبرشمرده و ادبرا انب مختلف آن وآن بپردازند و اضالع و ج لیو تفص

نشده  زهیمانده و تئور یمغفول و مهجور باقفت، شریپ ۀاز انگار یمهم یها شهمچنان بخحال،  نیباا

 .است یفرهنگ شرفتیپ ۀمقولجمله،   نیا است، و از

 یکی، یدارد، به لحاظ منطق یو ابعاد مختلف ها هیکه ال میریدر نظر بگ یکل یرا مفهوم شرفتیاگر پ

 یفرهنگ ۀتوسع سخن ازز، یتوسعه ن ۀکه در انگار چنان ؛خواهد بود یفرهنگ شرفتیآن، پ یها هیاز ال

سخن گفت و شقوق و  لیبه تفص زین یفرهنگ شرفتیپ ۀدربار دیباب، یترت نیا به. آمده است انیبه م

از بحث  یا به پارهتا نگارنده بر آن است . کرد نییو تب فیتعره، یمتنوع آن را در قالب نظر یها شعبه

از ، یفرهنگ شرفتیپ ۀانگاردهد که در درون  حیاست، بپردازد و توض یفرهنگ استیکه ناظر به س

را در  ییپرداخته کند و چه راهبردها و را ساخته یا یفرهنگ استیچگونه س رود یانتظار م ینیدولت د

 یگام بلند توان یمقاله، نم کیکه در مختصات است به اجرا گذارد؟ البته روشن  یجهان فرهنگ

را در  شرفتیپ ۀانگار یعه، راهبردهاتوس ۀانگار یمتناظر به راهبردها توان یبرداشت، بلکه تنها م

 ۀازآنجاکه در انگارحال،  نیدرع. کرد یو طراح فیاجمال تعر به، یفرهنگ و امر فرهنگ ۀحوز

 یبر الگو مبتنی یرهنگف استیاست، س یو کانون کننده نییتع یمنزلت یعدالت دارا ۀمقولشرفت، یپ

 .است ینید یفرهنگ استیقع، همان سعادالنه خوانده شده است که در وا یفرهنگ استیسشرفت، یپ
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 ها و پرسش ها هدف

 یفرهنگ شرفتیپ کردیعادالنه در رو یفرهنگ استیمقاله آن است که س نیدر ا یاصل غرض

. شود فیتعر یفرهنگ شرفتیپ یۀاز اضالع نظر یکه ضلعمعنی است بدان  نی، و اشودمشخص 

 استیس ۀدر حوز یفرهنگ شرفتیپ ۀینظر جیها و نتا است که داللت نیهدف اگر، ید عبارت به

اسالمی ایرانی  یبر الگو مبتنی یفرهنگ استیس دیما بامنظور،  نیا یبرا. دیآ به دست یفرهنگ

ممکن است؛ ب یو رق لیبد یساز مفهوم قیاز طرکار  نیو ا میکن زهیرا تئور یفرهنگ شرفتیپ

 شرفتیپاسالمی ایرانی  یالگو بر مبتنی یفرهنگ استیاست که س نیا رو شیپ ۀپرسش مقال، رو ازاین

 شده است؟ لیتشک ییها و اجزا دارد و از چه مؤلفه هایی ویژگیچه ، یفرهنگ

 های نظری مالحظه

و  ها ضرورتگرفته و فارغ از  دهیرا ناد «توسعه» ۀاست چون نگارنده قصد دارد انگار یعیطب

خاص،  طور و به «شرفتیپ» ۀگاران یبرا یعلم اتیکند و در مقابل، ادب یورز شهیآن، اند یها داللت

نجا، هرگونه یدر ا. بهره بگیرد جیرا ینظر یها از چهارچوب تواند ینم، کند جادیا «یفرهنگ شرفتیپ»

توسعه  دیو به بازتول دیبه نقض غرض خواهد انجام، یتجدد یها چهارچوبدست  نیبر ا هیتک

شرفت، یپ ۀشدن انگار از مطرح دهه کیبه  کیبا وجود گذشت نزدگر، ید یازسو. خواهد شد یمنته

 یمنقح و منسجم ینظر اتیادببه  میتوان یو نم میدار ، نقصان و خألیقلمرو فرهنگ نیهمچنان در ا

در دو قلمرو مقاله را  نیحاکم بر ا ینظر یها فرض شیاز پ یبرخ توان یمحال،  نیدرع. میاشاره کن

 :کرد انیبفرهنگ و عدالت 

و در  شود یم دهییزا یاجتماع یدر بستر زندگسو  ازیککه  است یاجتماع یتیفرهنگ واقع. 1

دیگر  ؛ ازسویو همانند روح جامعه است لیاص یامر، یها و ساحات اجتماع عرصه ریبا سا سهیمقا

 یو در متن زندگ کند یبندی م مردمان آن را صورت یو زندگ ردیگ یدر متن جامعه شکل مهرچند 

از  تواند یم زین یاسینظام سحال،  نیباا، شود یم دهیو بازآفر ردیگ یقرار می شیمورد بازاندز ین نانیا هم

به . کند یزیآم دهد و رنگ رییتغ ی آن راتا حد درخورتوجهش، یخو یها گیری رفتارها و جهت قیطر

برکنار باشد و  یاسیاز دسترس تصرفات نظام س یطورکل که فرهنگ به ستین گونه نیا، بیان دیگر

 (.57-88: 1131جمشیدی، ) و محال تصور شود یشیاند خام، یفرهنگ یو مهندس یگذار سیاست
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است که تنها  ینیچون اسالم د، معنادار و موجه است یتیواقعاوالً ، یفرهنگ اسالمدیگر،  ازسوی

 یو بازساز یاجتماع یکردن ساختارها دگرگون یبلکه در پرد، یگ یرا دربرنم یعبادات و امور شخص

 یفرد منحصربه یاز نظام فرهنگرو،  نیازا و است شیخو نیمضام ساختارها براساس مفاد و

و  یمعنو یاالمر، موجبات کمال و اعتال و در نفس یراست حق است و به؛ ثانیاً، برخوردار است

حکم کرد که امر  دیو نبا ستین یصواب یۀنظر یفرهنگ یشیاند ینسب .کند یانسان را فراهم م یاخالق

به تن  یاالذهان نیو ب یمنطق یها استدالل ۀو دلبخواهانه است و جام یا هقیسل، یبه لحاظ ذات یفرهنگ

 (.111-171: 1131جمشیدی، ) کند ینم

در  رو، دادن حق هر صاحب حقی است؛ ازاینی معن عدالت در قلمرو مباحث اجتماعی به. 2

یزدی،  ح بامص)ها مقرر شده است  میان افراد و گروه ییها بسیاری از احکام حقوقی اسالم، تفاوت

و  زند یم وندیپ« حق»اصطالح را به اصطالح  نیااش،  یحقوق یکاربرد عدل در معنا(. 11 :الف1131

است  نیدر جامعه ا« عدل»ساختن  مستقر ۀالزم کهی معن نیبه اسازد؛  یوابسته م گریکدیها را به  آن

 نییجز اینکه تع ستین یا چارهز یحق ن قیمصاد ییشناسا یشناخته شوند و برا« حق قیمصاد»که 

« سعادت»و « کمال»ت، یتا در نها شدبا یبه چه صورت دیافراد جامعه با انیشود روابط و مناسبات م

افراد جامعه به  انیاست روابط و مناسبات م نیعدالت ا اریمالک و مع ها حاصل شود؛ بنابراین آن

پس آن (. 111-115ب، 1131زدی، ی ح مصبا) نجامدیاها ب آن یبه تکامل و ترقکه شود  یطراح یا گونه

و  یکسب کماالت معنو یبرا یرهنگرا در جهان ف نهیعادالنه است که بستر و زم یا یفرهنگ استیس

امکان ، یدر جهان فرهنگ که یطور ؛ بهکندها به سعادت، فراهم  و وصول انسان یروح لیفضا

مقاله  نیآنچه در اب، یترت نیا به. شدبا ی، اقلّ«انحطاط»و « ضاللت»و امکان  یاکثر، «یتعال»و  «تیهدا»

ها را برآورده  مکلف است آن« یدولت اسالم»است که  «ینگحقوق فره»سلسله  کیخواهد شد،  انیب

 استیس»رو،  نیزده شده است و ازا وندیپ« حق»به مفهوم « عدالت»مفهوم ر، یتعب نیدر ا. سازد

 .آورده سازدرا بر« مردم یحقوق فرهنگ»آن است که « عادالنه یفرهنگ

 روش

 یگذار و ارزش یو اعتبارسنج دهیبر آن، سنج مبتنی شاخص عبارت است از آنچه امرِ ای اریمع

و شأن  رود یبه کار م یارسنجیع یبرا اریخود لفظ است، مع یکه اقتضا همچنان به بیان دیگر. شود یم
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 یرا نوع اریمع توان یم همکه  خواهد بود گونه نیاه، یو نظر اریمع انینسبت م رو، ندارد؛ ازاین یگرید

 رو، ؛ ازایندانست هیفرع بر نظرو  هیچند نظر ای کیرا برخاسته از  اریمع توان یشمرد، و هم م هینظر

« روش قیاسی»با یک روش ممکن است و آن عادالنه  یفرهنگ استیس یها ها و سنجه شاخص نییتع

توانیم از  مثابه مسلمان نمی ه ما بهروشن است ک. باره است های موجود دراین و رجوع به نظریه

های معطوف به سیاست فرهنگی لیبرالیستی یا سوسیالیستی استفاده کنیم، و اگر غیر از این بود،  نظریه

های سیاست فرهنگی  ها، معیارها و سنجه نگارش این مقاله بیهوده بود؛ چراکه در این ایدئولوژی

مقابل، غرض این است که براساس معارف و در . شده و مشخص است مطلوب و عادالنه تعریف

هایی  خصوص قرآن کریم، سلسله معیارها و شاخص های مندرج در ادبیات اسالمی به آموزه

ایم؛ به  را به کار گرفته« مهندسی معکوس مفهومی»منظور، سازوکار  برای این. پرداخته شوند و ساخته

بر ایدئولوژی لیبرالیستی،  است فرهنگی مبتنیهای سی مایه این معنی که در گام نخست و براساس درون

ی ناظر به این قلمرو را استخراج کرده و در گام «ها ها ـ مناقشه ها ـ معضله مسئله»های از  مجموعه

ایم از زوایۀ  گاه در گام سوم کوشیده آن. ایم اند، یافته عنوان پاسخ ایجاد شده یی را که به«ها مفهوم»دوم، 

، به ادبیات اسالمی بنگریم و نظر و رویکرد اسالم را در قالب «ها مفهوم»و « ها مسئله»این مجموعه از 

گیری  ترتیب، کاربست سازوکار مهندسی معکوس مفهومی، به شکل این به. یی بیابیم«معیارها»سلسله 

و  طرف یدولت ب/ ینیو د یدولت ارزش: انجامیده که عبارتند از« های مفهومی متضاد دوگانه»

، ینگفره استیس یگ هیو چندال یگ چندپاره/ یاسالم یها و اصالت ارزش تیکزسکوالر، مر

و  یعقالن یدار نی، دیفرهنگ یتشتت و پراکندگ/ رانهامد نید یفرهنگ یو همبستگ ییگرا وحدت

و  ییفردگرا/ یاجتماع یشیاند تیو مسئول ییگرا ، جمعیو قشر یاحساس یدار نید/ متعمقانه

قاطعانه و  یو بسته، اجرا یاستبداد ینگجهان فره/ آزاد و باز یفرهنگ، جهان یاجتماع یتفاوت یب

ت ی، تفاوت در حمایفرهنگ یها ارزش یمداهنه و مصانعه در اجرا/ یفرهنگ یها ارزش اغماض یب

نسبت به  ی، بازدارندگیفرهنگ یروهایاز نت یدر حما یو همسان یبرابر /یفرهنگ یروهایاز ن

 یفرهنگ یها با جهان ی، استقالل و مرزبندیفرهنگ ییگرا کثرتو  یولنگار/ مضر یفرهنگ یروهاین

 یها ارزش یساز ی، و صدور و جهانگانهیب یفرهنگ یها شدن در جهان هضم و استحاله/ گانهیب

های مفهومی متضاد، همان معیارهای  الیۀ نخست این دوگانه. یو انفعال فرهنگ یشیاند یمل/ یاسالم

 .یکرد پیشرفت فرهنگی هستندسیاست فرهنگی عادالنه در رو
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و « قیاسی»ها از نوع  شود که در این مقاله، اوالً روش گردآوری داده از آنچه گفته شد روشن می

ها از نوع  است که در آن به متون غربی و اسالمی رجوع شده است، و ثانیاً روش تحلیل داده« نظری»

 .اند بندی شده یم صورتها و مفاه است که در آن مقوله« تحلیل محتوای کیفی»روش 

 ها یافته

 شرفتیپ» کردیعادالنه در رو یفرهنگ استیسهای  در پاسخ به این پرسش که معیارها و سنجه

 تیمرکز»، «ینیو د یدولت ارزش»: چه هستند، به یازده شاخص دست یافتیم که عبارتند از« یفرهنگ

و  یعقالن یدار نید»، «رانهامد نید یفرهنگ یو همبستگ ییگرا وحدت»، «یاسالم یها و اصالت ارزش

قاطعانه و  یاجرا»، «آزاد و باز یجهان فرهنگ»، «یاجتماع یشیاند تیو مسئول ییگرا جمع»، «متعمقانه

نسبت به  یبازدارندگ»، «یفرهنگ یروهایاز نت یتفاوت در حما»، «یفرهنگ یها ارزش اغماض یب

 یساز یصدور و جهان»و  «گانهیب یفرهنگ یها با جهان یاستقالل و مرزبند»، «مضر یفرهنگ یروهاین

 .«یاسالم یها ارزش

 (و سکوالر طرف یدولت ب ینف) ینیو د یدولت ارزش .1

و  یرا بر عرصۀ عموم یو اسالم یاله یها بر ارزش مبتنی یقصد داشت نظم اجتماع یاسالم انقالب

ه در درجۀ نخست، انقالب ک یدر دولت برآمده از انقالب اسالم حاکم کند؛ بنابراین یاجتماع یزندگ

و  تیموضوع، یو احکام اسالم میتعال افتنی تیحاکم برای تکاپو و تالش ،ها بوده است در ارزش

و  دانست یاسالم را هدف م، ینیامام خم. ردیگ یدر عرض آن قرار نم یگریامر د چیدارد و ه تیاولو

 ادشدهیبه مقصد  دنیرس یبرا یو مقدمات لهیرا همچون وس یاسینظام س لیتحقق انقالب و تشک

 تیمتعال موقع یکه در آن، خدا خاست یبرم شانیا یدیتوح ینیب از جهان لیتحل نیا .کرد یقلمداد م

از  یاریو دولت سکوالر در بس ینیازآنجاکه دولت د. دارد و مبدأ و منتها و اول و آخر است یکانون

گفت  دیبا، کنند عمل می نکسایمشابه و همگون دارند و  فیتکال، یشتیو مع یساحات ماد

خود را  ینیاست که دولت د نینسبت به دولت سکوالر هم ینیدولت د زبخشیتما لعام نیتر عمده

 به فیتکل نیتر را مهم فیتکل نیبلکه اداند،  یموظف م یاله یها نسبت به استقرار و بسط ارزش

 :استدانسته شده  یاله یهنگمؤمنان متمکن، استقرار نظام فر فیتکلم، یدر قرآن کر. آورد یشمار م

َإنْ مَکناهُمْ فی الْأَرْض أَقَامُوا الصلَا الذینَ َوَآتَوُا الزکا ة   :حج)وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَن الْمُنْکر  ة 
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دارند و  که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می[ هستند]همان کسانی [ مؤمنان]: (11

 .دارند دارند و از کارهای ناپسند باز می ه کارهای پسندیده وامیدهند و ب  زکات می

از نوع مؤمنین است و نه فرد فرد آنان؛ چون ممکن است فردی از آنان واجد  یآیه توصیف این

مسلمانان تا روز قیامت است؛ چون به  ۀمؤمنین عامن، یاین اوصاف نباشد و غرض از نوع مؤمن

به وجود  دها بع جهت که مسلمان است، هرچند قرن از آن ،کند یمخصیصه و طبع هر مسلمانی اشاره 

 تا کند« نیرومند»ایشان را در زمین  یتعال یاین است که خدا« تمکین مؤمنان در زمین»مُراد از . آید

هر قسم زندگی که بخواهند، آزاد باشند  کردنِ هر کاری را که بخواهند، بتوانند انجام دهند و در اختیار

 ۀجامع»ن پیدا کنند، پس اگر مؤمنان در زمین تمکّ. شودعی یا مزاحمی نتواند سد راه آنان و هیچ مان

معروف و  به شود و امر پا داشته و زکات داده می آورند که در آن نماز به به وجود میرا « صالح

ت را نام برد، امور مالی، زکا ۀعبادات، نماز و از میان هم ۀگیرد و اگر از میان هم منکر انجام می از نهی

 (.711-715 :11، ج 1131، یطباطبائ)جهت است که این دو در باب خود عمده هستند  بدین

است انسان  یشتیو مع یماد یآن که ناظر به زندگ فیدولت و تکالم، یاز نظر قرآن کر نیهمچن

برای گسترش توحید است  ای در حکم مقدمه ی، همگ(استقرار نظم و امنیت در جامعه مانندِ)

 (:171 :ب1131، یزدی مصباح)

اهللُ الذینَ آمَنُوا منکمْ وَعَملُوا الصالحَات لَیسْتَخْلفَنهُم فی الْأَرْض کمَا اسْتَخْلَفَ الذینَ من  وَعَدَ

شَیئًا  کونَ بیلَا یشْر بُدُونَنیقَبْلهمْ وَلَیمَکنَن لَهُمْ دینَهُمُ الذی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیبَدلَنهُم من بَعْد خَوْفهمْ أَمْنًا یعْ

اند، وعده داده است که   به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده خدا: (77 :نور)

گونه که کسانی را که پیش از  قرار دهد؛ همان[ خود]آنان را در این سرزمین جانشین ، یطور حتم به

کند،  تقرسودشان مس ندیده است، بهقرار داد، و آن دینی را که برایشان پس[ خود]آنان بودند، جانشین 

 .مرا عبادت کنند و چیزی را با من، شریک نگردانند[ تا]شان را به ایمنی مبدل گرداند  و بیم

وجود دارد که ایشان در مقام حاکم جامعۀ اسالمی،  (ع)البالغه، چندین روایت از امام علی نهج در

 آن  اند و از وسط حاکم سیاسی شدههای اسالمی ت خوستار اصالح فرهنگ عمومی و احیای سنت

 :جمله این است

انک تَعْلَمُ اَنهُ لَمْ یکن الذی کانَ منا مُنافَسَۀً فی سُلْطان، وَ الَ الْتماسَ شَیء منْ فُضُول الْحُطام،  اللهُم

تُقامَ  عبادک، وَ وَلکنْ لنَرُد الْمَعالمَ منْ دینک، وَ نُظْهرَ االْصاْلحَ فی بالدک، فَیأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ منْ
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آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از  یدان یتو م! ایخدا: الْمُعَطلَۀُ منْ حُدُودک

و اصالح م، یکه بود بنشان ییجا را به نید یها نشانه میخواست ی، بلکه مادتیخواستن زز یناچ یایدن

 اجراات  مانده عیو حدود ضا دیفراهم آ یمنیارا  ات دهیتا بندگان ستمدم یظاهر گردان تیرا در شهرها

 (.123 :111البالغه، خطبۀ  نهج)گردد 

 :داند یبهشت م یسو دادن مردم به سوق را یدولت اسالم فۀیحضرت، وظ آن

نة لیاَطَعتُمونی فَانی حاملُکُم ان شاءَ اهللُ عَلی سَب فَان َدَیوَ ان کانَ ذا مَشَقۀٍ شَد الج  َوَ مَذا ة  ة 
 :ةریمَر ق 

کامی آن  برم، هرچند سخت دشوار باشد و تلخ شاءاهلل شما را به راه بهشت می اگر فرمان مرا بردید، ان

 (.177 :171همان، خطبۀ )پدیدار 

مراقب  دیول سعادت خودش است، بائو مس کند یم رینظر که خود را تدب هر فرد از آن، یآر

 از آنز یوالن اجتماع نئمسحال،  نیاما درع دهد، یقرار م ییها شهیباشد ذهن خود را در معرض چه اند

، یمطهر)مراقب مصارف روحی اجتماع باشند  دیامور جامعه را در دست دارند، با رینظر که زمام تدب

 (.218ج، 1132

 (یفرهنگ استیس یگ هیو چندال یگ چندپاره ینف) یاسالم یها و اصالت ارزش تیمرکز .2

 که یطور بهرد؛ یگ یقرار م یران و حکم یپرداز نون جامعهدر کا «نید»، یفرهنگ شرفتیانگارۀ پ در

در جامعه  یاسالم یها ارزش افتنی تیبه سوی حاکم شتریبه معنی حرکت هرچه ب یفرهنگ شرفتیپ

و  «یمدار تیاکثر» نیگزیجا «ییگرا لتیفض»و  «یمدار حق»گرا،  نید یفرهنگ استیدر س. است

 یگ به سوی کثرت و چندپاره یفرهنگ استیس، «یفرهنگ یدموکراس»عنوان  و به شود نمی «یهواپرست»

داشته  ینید تیگیری و هو جهت دیدولت با یفرهنگ یها انگاره، تمام فعالیت نیدر ا. رود ینم شیپ

 (ص)و رسول اکرم متعال یخدا رایمنجر شوند؛ ز یاسالم یها ارزش یاجتماع گسترشباشند و به 

 :هستند یاله ینظام فرهنگ گاهیگران مرکز ثقل و

أَیهَا الذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اهللَ وَأَطیعُوا الرسُولَ وَأُولی الْأَمْر منْکمْ فَإنْ تَنَازَعْتُمْ فی شَیءٍ فَرُدوهُ إلَی  یا

خدا را ! اید  که ایمان آورده کسانی ای: (73 :نساء)اهلل وَالرسُول إنْ کنْتُمْ تُؤْمنُونَ باهلل وَالْیوْم الْآخر 

نظر یافتید،  پس هرگاه در امری اختالف. اطاعت کنید[ نیز]و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت کنید 

 .عرضه بدارید[ او]پیامبر [ سنت]خدا و [ کتاب]اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به 
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ها،  ناز مردم اطاعت کند، چون اطاعت از آ دیرسول اکرم نبا کند یم حیتصر میمقابل، قرآن کر در

 :کند یمتعال دور م یاو را از راه خدا

میان آنان، به موجب آنچه خدا نازل  و: (18 :مائده)احْکم بَینَهُم بمَآ أَنزَلَ اهللُ واَلَ تَتبعْ أَهْوَاءهُمْ  وَأَن

 .کرده، داوری کن و از هواهایشان پیروی مکن

ندارد و کاشف از  یحیترج چیه یبر حکم اله ـها  آن تیهرچند اکثر ـو نظر مردم  یرأبنابراین 

اند و  شده یمعرف گریکدیمتعال و از مردم، ناسازگار با  یاز خدا پیرویات، یآ نیدر ا. ستیواقع ن

 عیو مط رو نبالهدنباید و اصل فرض کند و  اریرا مع یحکم اله دیتأکید شده که رسول اکرم با

باشد که هرچه را مردم به  نیا یفرهنگ یپس اگر مُراد از دموکراس. مردم باشد التیها و تما خواسته

با اسالم سازگار  ییبودند و آن را طلب کردند، معتبر است و باید محترم شناخت، چنین معنا لیآن ما

که دموکراسی  متعال است؛ چنان یخدا تصنیست؛ زیرا از نظر اسالم، حق حاکمیت و تشریع مخ

ن به آرای جمعی است، و این سرپیچی از اطاعت کرد نیازی از احکام دین و بسنده معنای بی غربی به

در چهارچوب احکام »این باشد که مردم  یآید اما اگر منظور از دموکراسی فرهنگ شمار می خدا به

بودن  مطلوب نیهمچن. در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با اسالم مخالفت ندارد« الهی

توانند نظر بدهند و حالل و حرام خدا را با  امور می ۀبه این معنا نیست که مردم در هم زیمشورت ن

متعال و رسول  ی، در احکامی که از سوی خدا(11 :احزاب)وگو تغییر دهند، بلکه طبق قرآن  گفت

 (.11-11 :1الف، ج 1131، یزدی مصباح)تصرف ندارند  و اختیار دخل ناکرم صادر شده است، مؤمنا

 یها ارزش یو مبنا ردیمتعال قرار بگ یز خداکه ممکن است در عرض اطاعت ا یگریامر د

و  ها تعصبرو،  چیه اسالم به. است یو مل یو نژاد یقوم یها شیقلمداد شود، گرا یفرهنگ

 :تابد یرا برنم یو مل یو نژاد یقوم هایتفاخر

رَفُوا إن أَکرَمَکمْ عندَ اهلل أَیهَا الناسُ إنا خَلَقْنَاکم من ذَکرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَا یا

قبیله  ملت و قبیله ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت! مردم ای: (11 :حجرات)أَتْقَاکمْ 

گردانیدیم تا با یکدیگر، شناسایی متقابل حاصل کنید؛ در حقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا 

 .پرهیزگارترین شماست

همه با هم برابرند و هیچ اختالف و فضیلتی بین آنان نیست و کسی جهت که مردمند،  از این مردم

قبیله هستند،  شعبه و قبیله شود که شعبه بر دیگری برتری ندارد و اختالفی که در خلقت آنان دیده می



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو 06

 شان انیتا اجتماعی که در م منظور در بین آنان به وجود آمده است که یکدیگر را بشناسند تنها به این

چراکه اگر امکان شناخت متقابل ) شودتمام  شان انیاست، نظام بپذیرد و ائتالف در م منعقد شده

 ی، نه اینکه به یکدیگر تفاخر کنند و یک(آید و نه ائتالف وجود نداشته باشد، نه پای تعاون در کار می

إن » ۀدر جمل، به این سبب. و بزرگی بفروشد ستعالدیگری را استخدام کند و یکی بر دیگری ا

شده است که  یقلمداد شود، معرف تیو مز یمالک برتر دیکه با ی، امر«أَکرَمَکمْ عنْدَ اهلل أَتْقاکمْ

است که انسان به حکم  نیما ا یو نظر ییاستدالل مبنا(. 183 :18، ج 1131، یطباطبائ)تقواست 

رت صورت بالقوه، شخصیت معین و راه و مقصد معین دارد که قائم به فط بهخود نوعیت خاص 

شدن و نشدن انسان را با  مسخ رو، ؛ ازاینکند یاو را آن فطرت تعیین م یواقع« خود»اوست، و  یخدای

با   که یهر فرهنگجهت،  نیبد. یتاریخ یها سنجید، نه با مالک دیانسان با یو نوع یفطر یها مالک

نباشد  یرهنگفنخستین ؛ هرچند  آن باشد، اصیل است ۀدهند انسان سازگار و پرورش یفطرت انسان

انسان  یکه با فطرت انسان یهر فرهنگ، دیگر که شرایط تاریخ به او عرضه کرده است و ازسوی

  خود به ناخود است؛ بدیلاو و ت یمسخ و تغییر هویت واقع یناسازگار باشد، بیگانه با اوست و نوع

 یانسانیت ایران  ثنویت و تقدیس آتش، مسخ ۀمثال، اندیش یبرا. او باشد یتاریخ مل ۀهرچند زاد

تاریخ او شمرده شود، اما توحید و طرد پرستش هرچه غیرخداست، بازگشت او  ۀاست؛ هرچند زاد

 (.11-11 :ب1131، یطباطبائ)خود او نباشد  وممرز و ب ۀاست، اگرچه زاد اش یانسان  یبه هویت واقع

 (ینگفره یتشتت و پراکندگ ینف) رانهامد نید یفرهنگ یو همبستگ ییگرا وحدت .3

 ـکه عامل تأمین مصالح معنوی انسان است  ـها بر محور دین حق  انسان ۀهم کند یتالش م اسالم

؛ بنابراین در اسالم، اتحاد و پیوند ردیشکل بگ یمدار نیدر چن یاجتماع یمتحد شوند و همبستگ

، یزدی احمصب)است  ورشندارد، بلکه اعتبار آن وابسته به مفاد و مح یارزش مطلق و ذات، یاجتماع

 :آمده است میکه در قرآن کر ، چنان(33-112ب، 1131

همگی به ریسمان خدا، چنگ زنید و  و: (111 :آل عمران)اعْتَصمُواْ بحَبْل اهلل جَمیعًا وَ الَ تَفَرقُواْ  وَ

 .پراکنده نشوید

. یامر است، نه اعتصام به هر« اهلل به حبل یاعتصام جمع»قرار دارد، « تفرقه»آنچه در مقابل  پس

خود را مخدوش نسازند  ییگرا اصرار فراوان دارد که مسلمانان وحدت و هم میقرآن کراساس،  نیبرا

و  یرا به همکار نمسلماناگر ید یدر جا میقرآن کر. را از دست ندهند شان یاجتماع یو همبستگ
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 :خواند یفرا م «یانسان یعال یها لتیفض»و وفاق بر مدار  یهمدل

در نیکوکاری و  و: (2 :مائده)ی الْبر وَالتقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإثْم وَالْعُدْوَان عَلَ وَتَعَاوَنُوا

 .در گناه و تعدی، دستیار هم نشوید[ اما]پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و 

خود اسالم، دچار تفرقه نشوند و  ۀاست که مسلمانان دربار نیا میقرآن کر گرید تیحساس

 :خود را از دست ندهند یو قدس یانمیانسجام ا

آل )تَکونُواْ کالذینَ تَفَرقُواْ وَاخْتَلَفُواْ من بَعْد مَا جَاءهُمُ الْبَینَاتُ وَأُوْلَئک لَهُمْ عَذَابٌ عَظیمٌ  واَلَ

شان آمد، پراکنده شدند و با  چون کسانی مباشید که پس از آنکه دالیل آشکار برای و: (117 :عمران

 .برای آنان عذابی سهمگین است[ اختالف نیبه سبب ا]ا کردند، و هم اختالف پید

کسانی که : (173 :انعام)الذینَ فَرقُواْ دینَهُمْ وَکانُواْ شیعًا لسْتَ منْهُمْ فی شَیءٍ إنمَا أَمْرُهُمْ إلَی اهلل  إن

ن فقط با گونه مسئول ایشان نیستی؛ کارشا فرقه شدند؛ تو هیچ دین خود را پراکنده ساختند و فرقه

 .شان خواهد کرد دادند، آگاه آنگاه به آنچه انجام می. خداست

ارتقا  شتریهرچه برا  یکپارچگیو  ییگرا هم نیاسو،  کیعادالنه آن است که از یفرهنگ استیس

عنصر  چیهگر ید یو ازسود، یبزدا یاسالم ۀانشقاق و اختالف را از بستر جامع یها نهیدهد و زم

نسازد و  هنظر، برجست وحدت و اتفاق یۀعنوان ما آن، به یها از اسالم و ارزش ریرا غ یگرید یفرهنگ

 .در عرض آن ننشاند یحت ایاسالم نکند و  نیگزیجا

 (یو قشر یاحساس یدار نید ینف)و متعمقانه  یعقالن یدار نید .4

در  بیهودهرا  یتیاستعداد و قابل چیهش، یحکمت خو به سببمتعال  یکه خدا میما معتقد اگرچه

و  گریکدیدر عرض ها  تیاستعدادها و قابل نیانسان قرار نداده است، اما مسئله آن است که همۀ ا

. حاکم کند گرید یها بر برخ از آن ینفس، برخ بیو تهذ هیبا تزک دیبلکه انسان باستند، یرتبه ن هم

و عاطفه و احساس و شور  ریطرد و تحق. سنخ است نیاز ا« احساس»و « عقل» ۀدو قو انینسبت م

انسان باشد؛ چراکه  یزندگ یینها ریدار تدب عهده دیدانست که عقل با دیاما باست، یروا نجان یه

رنگ صواب و ش، یها الزامو  زهایو تجو کند یحرکت نم لتیاحساس همواره بر مدار حق و فض

رسول  عقل همچون، یاسالم های روایت ریکه به تعب چنان ؛ستین نیچن نیصالح ندارد اما عقل ا

دهد و  صیتا حق را از باطل تشخ سازد یو فعال م داریآن را ب، یرونیانسان است که رسول ب یدرون

، یفرهنگ شرفتیمهم پ یها از مالک یکی و سعادت رهنمون سازد؛ بنابراین تیهدا قیانسان را به طر
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احساس . عقول استم اتیح افتنی بر جامعه و تحقق ـ ادشدهی یو تلق فیبا تعر ـ تیعقالن افتنی غلبه

عادالنه  یفرهنگ استیس رو آن؛ ازاین یانسان است نه اصل و هاد یزندگ یو چاشن هیو عاطفه، حاش

 .انسان نشود یو عقل یفکر یها ضاعتب شدن فیآن است که موجب ضع

به علم و  دنیبخش گسترشت، یاول ترب ۀیانسان، بلکه پا یاخالق تیعوامل ترب نیتر از مهم یکی

علم . است یو معنو یاز امراض روح یاریبس شۀیر یاخالق، جهل و نادان یاز نظر علما. فکر اوست

از ، برند به سر میجهالت  رگاه که د مردم آن. انسان، نور است و جهل، ظلمت یمعنو اتیاز لحاظ ح

ها،  ینید یو ب ها یزیگر نیاز د یاریمنشأ بسن، یبرا عالوه. نیاز د یحت ؛کنند استفادۀ کامل نمی زیچ چیه

در  میقرآن کرجهت،  نیبد(. 11 -15د، 1132، یمطهر)است  نید قینسبت به معارف و حقا یناآگاه

 «یو قلب ینیقیباور »و  «نانهیب و شناخت روشن یآگاه» و «قیفهم عم»بر  مبتنی یدار نید، یمختلف اتیآ

 :ندیرا برگز نید، «رتیبص»را ستوده است و از انسان خواسته که با 

َه سَبیلی أَدْعُو إلَی اهلل عَلَی بَصیرَهَذ قُلْ این است راه من؛ که : بگو: (118 :وسفی)أَنَا وَمَن اتبَعَنی  ة 

 .کنیم ام کرد، با بینایی به سوی خدا دعوت می  من و هرکس پیروی

 .(11 :حجرات)فی قُلُوبکمْ الْأَعْرَابُ آمَنا قُل لمْ تُؤْمنُوا وَلَکن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَما یدْخُل الْإیمَانُ  قَالَت

اید، لیکن بگویید اسالم آوردیم و هنوز در  ایمان نیاورده: بگو. ایمان آوردیم: گفتند نشینان بادیه

 .های شما، ایمان داخل نشده است دل

اوست، و اسالم معنایی است قائم به « قلب»معنایی است قائم به عنصر پنهان انسان که ایمان 

شدن زبان به این است که  تسلیم. یو جسم یبدن یاعضا ریزبان و سا مانندِاو  یعناصر ظاهر

 ؛انجام دهد، دهد شدن سایر اعضا به این است که هرچه خدا دستور می شهادتین را اقرار کند، و تسلیم

دهد،  یو عملش نشان م دیگو یاعتقاد به حقانیت آنچه زبان م، یو قلب یباطن از نظرحال چه اینکه 

 (.131-132 :18، ج 1131، یطباطبائ)شد و چه نداشته باشد داشته با

 (یاجتماع یتفاوت یو ب ییفردگرا ینف) یاجتماع یشیاند تیو مسئول ییگرا جمع .5

« فردگرا» یاند، جوامع بندی شده صورت یفرهنگ سمیبرالیل افتیره ۀیغرب متجدد که بر پا جوامع

قلمرو و دامنه را  نیشتریقائلند و ب یادیز اریر بسفرد، اعتبا یها حقوق و آزادی یبرا یعنیهستند؛ 

دفاع  دهیا نیاز ا یفرهنگ ییفردگرا. رندیگ ینظر م فرد در یها و تحقق خواسته التیتما ییرها یبرا
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او تا آنجا که با  یها در جامعه، فرد انسان است و اصل بر آن است که آزادی یقیکه وجود حق کند یم

، یدر واقع، فقط آزاد. مجاز و محترم شمرده شودابد، یاصطکاک ن تزاحم و« گرانید یها آزادی»

در ن، یبرخالف ا. اعتبار داشته باشد، یآزادکه فراتر از  یگریو نه امر دکند،  یرا محدود م یآزاد

 یها انسان یماد یها انسان را تنها حقوق و آزادی یها حقوق و آزادی، یفرهنگ شرفتیپ افتیره

هستند؛  نیآفر و نقش کننده نییتع زین« جامعه یمعنو یها حقوق و آزادی»لکه بکند،  یمحدود نم گرید

به  یو معنو یبه حقوق اله یانداز تجاوزها به حقوق جامعه، دست و ها یتعد نیتر که بزرگ ای گونه به

محدود  زین« فرد یو معنو یماد یها حقوق و آزادی»فرد را  یآزادگر، ید یازسو. دیآ یشمار م

نهاده شده که او  یتکامل و ترق یبرا ییاستعدادها زیمستقل از جامعه، در خود فرد ن رایزسازد؛  یم

استعدادها و  نینکند، ا نیرا شکوفا و محقق سازد و اگر چنها  ش، آنیخو یاریبا افعال اخت دیبا

 .ساخته و دچار انحطاط و سقوط شده است عییرا تض ینیامکانات تکو

 گریکدیجامعه به  کیاست و سرنوشت افراد  «دهیتن درهم»و  «وستهیپ هم به» یتیازآنجاکه جامعه واقع

دخالت در »باشند و تذکر را  «تفاوت یب»گر یکدی یایها و خطا نسبت به لغزش دیمرتبط است، افراد نبا

 ینظارت متقابل اجتماع ، خأل«ازمنکر یمعروف و نه امربه»در اسالم، آموزۀ . تصور کنند «یخصوص میحر

است که  یتیحکم، وال نیا یمبنا. شود یم یاسالم یها ارزش شیمانع فرساب، یترت نیا و به کند یرا پُر م

است که مؤمنان  تیوال نیوضع کرده است و به سبب همگر یکدیمؤمنان نسبت به  یمتعال برا یخدا

 :ندو از منکر باز دارکنند را دعوت به معروف  گریکدیمداخله کنند و  گریکدیحق دارند در امور 

مردان و  و: (51 :توبه)وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلیاء بَعْضٍ یأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَینْهَوْنَ عَن الْمُنکر  وَالْمُؤْمنُونَ

 .دارند دارند و از کارهای ناپسند باز می زنان باایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می

به  شیگرانظر هست، همه باید از نیز برادران دینی خود  هر مسلمانی مسئول سعادت چون

امت مسلمان به گر، ید یۀدر آ(. 218 :ج1132، یمطهر)ها مراقب یکدیگر باشند  و مکتب ها شهیاند

عظمت  نگرخود، نشا نیها شمرده شده، و ا امت نیبهترازمنکر،  یمعروف و نه حکم امربه یدلیل اجرا

 :است ادشدهیحکم  لیبد یب

َخَیرَ  مْکنتُ مة 
ُ
 شما: (111: عمران آل)أُخْرجَتْ للناس تَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَ تَنْهَوْنَ عَن الْمُنکر  أ

 کار از و دهید می فرمان پسندیده کار به[ زیرا]اید؛  بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده

 .دارید می ناپسند، باز
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 (و بسته یاستبداد یهنگجهان فر ینف)آزاد و باز  یجهان فرهنگ .6

 یکه در هستۀ مرکز در جامعه است، چنان یآزاد یبرقرار، یانگارۀ توسعۀ فرهنگ یها از مؤلفه یکی

به جامعۀ  یابیقرار دارد و دست ـ «یگر اباحه»تر،  قیدق ریتعب به ای ـ یمفهوم آزاد، یستیبرالیل یدئولوژیا

است  ییجا فاضله نۀیمد ی،توسعۀ فرهنگ انگارۀدر . آن است یها آرمان نیتر باز و آزاد از جمله مهم

انگارۀ . کند یدارد، زندگ لیگونه که تما فراهم باشد و انسان بتواند آن «یحداکثر آزاد»که در آن 

 :ستین یخواهان اختناق و استبداد فرهنگ، یهمچون انگارۀ توسعۀ فرهنگ زین یفرهنگ شرفتیپ

حق از پروردگارتان : بگو و: (23 :کهف)لْیؤْمنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیکفُرْ الْحَق منْ رَبکمْ فَمَنْ شَاءَ فَ وَقُل

 .است؛ پس هرکه بخواهد بگرود و هرکه بخواهد انکار کند[ رسیده]

 مانیندارد و ا یسازگارل یاست و با اجبار و تحم یو خودجوش مبتن یباطن مانیبر ا نید ذات

 :ستیبلکه ممکن ن ندارد، یارزش معنو یرونیبا اکراه بهمراه  ینید

همانا ست، ین یلیاجبار و تحمن، یامر د در: (271 :بقره)إکرَاهَ فی الدین قَد تبَینَ الرشْدُ منَ الْغَی  الَ

 .دیو ضاللت بر همگان روشن گرد تیراه هدا

دین اجباری نفی ه یآ نیبه معنای آن است که کسی را به اجبار، وادار به کاری کنند و در ا اکراه

و اجبار در آن   اعتقاد و ایمان از امور قلبی است که اکراه، یچون برخالف اعمال ظاهر شده است،

نیازی به اکراه ت، ها واضح اس آن خیر و شرو  خوبی و بدیدر امور مهمی که گر ید یازسو .راه ندارد

امور است دست و دین از این کند،  یبلکه خود انسان یکی از دو طرف را انتخاب مست، ین

معتقدات هر  ، زیراتوان با زور معتقد کرد کس را نمی هیچ(. 721-721 :2ج، ج 1132، یبائطباط)

 کند یم یمعرف معنا یرا ب نیاجبار در د زین میکه قرآن کر است؛ چنان گرانیخارج از دسترس د یانسان

به  از راه افعال اختیاریتنها کمال حقیقی و مختص انسان، (. 211 :1الف، ج 1131، یزدی مصباح)

اختیار و انتخاب آزادانه باشد، انسان  ۀواسط به شتریکه هر اندازه افعال انسان، ب ای گونه آید؛ به دست می

باید اصل را بر آزادی مردم قرار دهد  یدولت اسالم رو ؛ ازاینافتیدست خواهد  یشتریبه کماالت ب

یابد  کماالت فردی تحقق میصورت، هم  دراین. تا آنان در انتخاب روش زندگی، آزادی داشته باشند

های سیاسی  ای است که نظام تر از شیوه این روش پسندیده. شود و هم مصالح اجتماعی تأمین می

 ۀو ائم (ص)رسول اکرم(. 81-82 :ج1131، یزدی مصباح)گیرند  به کار می القوا معو جا خواه تیتمام

های غیرعادی و  ستند از راهتوان با آنکه از قدرت معجزه برخوردار بودند و می( ع)معصومین
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زیرا خواست اسالم این دند عمال حکومت کنند، اما هرگز چنین نکرکارگیری نیروی قهریۀ غیبی، اِ به

اسالم و حکومت دینی را پذیرا شوند و ، «رتیبص»و  «یآگاه»و « شناخت»است که مردم براساس 

 (:151 :1الف، ج 1131مان، ه)ها و عدالت بپردازند  به اقامۀ ارزش یصورت اراد خودشان به

 راستی به: (27 :حدید)أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَینَات وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمیزَانَ لیقُومَ الناسُ بالْقسْط  لَقَدْ

 ها، کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به پیامبران خود را با دالیل آشکار، روانه کردیم و با آن[ ما]

 .انصاف برخیزند

از اسالم  توان یمخالف و معارض م هایو نظر ها شهیاز ابراز اند یریتصور شود با جلوگ دینبا

« منطق»، «صراحت»بر  مبتنی ۀکرد و آن مواجه یپاسدار شود یم روین کیکرد؛ از اسالم فقط با  یپاسدار

(. 13 :الف1132، یمطهر)است  و معارض بیرق یها یدئولوژیو قائالن به ا شانیبا دگراند «یآزاد»و 

 (.31همان، )خواهد خورد « شکست»قطع  بهاورد، یبه وجود ب« اختناق» یاگر دولت اسالم

وجو  اگر کسی در تنهایی و خلوت، حرامی را مرتکب شد، دیگران حق تفحص و جست نیهمچن

الف، ج 1131، یزدی حمصبا)افراد را بازگو کنند  رّنباید سِ زین یدر صورت اطالع تصادف یندارند و حت

 رااشخاص « خصوصی»و « فردی»هرگز حق دخالت در مسائل ز یدولت اسالمی ن(. 211 :1131؛ 1

 یها ارزش یحت ـ یاسالم یها عام، ارزش نکنند و در مأل« فسق به  تجاهر»ندارد؛ مشروط به اینکه افراد، 

کاهد  می زین گرانیگناه در نظر داقدام از زشتی  نینگذارند، چون ا پا ریرا ز ـ یراجتماعیو غ یفرد

حق فرد و حق جامعه،  انیدر موارد تعارض م رو، ؛ ازاین(152 :1131 ؛1الف، ج 1131، یزدی مصباح)

 (.218 :1131 ؛1الف، ج 1131، یزدی مصباح)شود  حق جامعه بر حق فرد مقدم می

 (یفرهنگ یها ارزش یاجرا مداهنه و مصانعه در ینف) یفرهنگ یها ارزش اغماض یقاطعانه و ب یاجرا .7

و « ادهان» ریبردن تعب کار و با به کند یم ینه ییها ینینش ها و عقب نرمش نیشدت از چن بهم یکر قرآن

به  شانیدادن ا که کافرآن، خواهان سوق کند یم تیواقع نیرا متوجه ا (ص)، رسول اکرم«مداهنه»

 :هستند یاسالم یها از ارزش یا پارهنهادن  کنار قیسوی سازش و مدارا از طر

دوست دارند . زنان فرمان مبر از دروغ پس: (8-3 :قلم)تُطع الْمُکذبینَ وَدوا لَوْ تُدْهنُ فَیدْهنُونَ  فَلَا

 .ندیکه نرمی کنی تا نرمی نما

دادن و معنای  خوش نشان است از نرمی و روی ای مالی و کنایه به معنای روغن« مداهنه»و  «ادهان»

 :13، ج 1131، یطباطبائ) یمسامحه روا بدارن، یدارند تو در د گران دوست  ذیبآیه این است که تک
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نظر شود و  آن صرف یها ارزش یاست که از برخ یمعن نیبه ا زین «نیمسامحه در د»(. 121-121

ست؛ یروا ن نیمسامحه در د ها، کنار نهاده شود؛ بنابراین نسبت به ارزش تیو حساس رتیتعصب و غ

 .شده است یعمل نه نیاز ا (ص)شخص رسول اکرم یحت که یطور به

 :کرده است انیمصانعه ب ریمعنا را با تعب نیا (ع)ریام حضرت

که در حق، مدارا نکند  خدا را برپا ندارد، جز کسی فرمان: یقیمُ أَمْرَ اهلل سُبْحَانَهُ إال مَنْ لَا یصَانعُ لَا

 (.153 :111البالغه، حکمت  نهج)

 (یفرهنگ یروهایاز نت یدر حما یو همسان یبرابر ینف) یفرهنگ یروهایز نات یتفاوت در حما .8

 نیتر یاز اساس یبرقرار کند، تابع یفرهنگ یها انیو جر روهایبا ن یدولت اسالم دیکه با ینسبت

در دو ، یاگر جهان فرهنگ. داشته باشد یمتفاوت یسو و سمت تواند یآن است و نم یفرهنگ فیتکال

 لمسئوباره،  نیدرا یو دولت اسالم شود یند، دچار آشوب و اغتشاش مجهت متعارض حرکت ک

 یشرح که تضاد درون نیبه است، ینگر تر عیوس یو افق تر یکل یا هیاز زاو توان یبحث را م نیا. است

 انیناخواه به کشمکش م خواه ـ خواندند یعقل و نفس م انیم زیکه قُدما آن را تضاد و ست ـانسان 

 یِمعنو یو آزاد افتهی انسان کمال انیم که یصورت بهشود؛  یم دهیکش زیها ن انسان یها گروه

. ردیگ ینزاع و کشمکش شکل مگر، ید یازسو صفت وانیو انسان منحط و حسو،  کیآورده از دست به

پرست را در  با انسان منحط ماده دهیرس یمعنو یو آزاد مانیانسان به ا انیم زیآغاز ستم، یقرآن کر

خ، یدر طول تار(. 15-18 :الف1131، یمطهر)است  دهمنعکس کر( ع)فرزند حضرت آدم داستان دو

داشته که نیز  گرید یانجام داده است، سلسله نبردها یماد جیسبب حوا که انسان به ییدر کنار نبردها

ی گیر جهتسو،  کیکه در  یینبردها یعنیخواند؛ « و شر رینبرد خ» ای« نبرد حق و باطل»ها را  آن دیبا

فطرت در کار بوده است،  های ضرورتخلقت و  ۀو فلسف یانسان یها و آرمان حو صال ریبه سوی خ

که  یانسان مترق انیاز نبرد م میقرآن کر. و خودخواهانه یوانیو ح یماد یها زهیانگگر، یدی و در سو

راغ فطرتش مُرده و چ اش یانسان یها با انسان پست که ارزشافته، یرشد  یانسان یها در او، ارزش

 ادی «طانیالش حزب»و  «طانیالش جُند»با « اهلل حزب»و « اهلل جُند» انینبرد م ریاست، با تعابشده خاموش 

از آغاز جهان، همواره نبرد و د، یآ یبرم میکه از قرآن کر چنان(. 18 :الف1131، یمطهر)کرده است 

شامل « اهل باطل» ۀو جبه ،ها ؤمن آنم روانیو پ یاله یایشامل انب« اهل حق» ۀجبه انیمداوم م یزیست

 دیبا زین یدولت اسالم(. 18 :الف1131، یمطهر)بوده است  انیکافرآن و مشرکان و مستکبران در جر
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 یرهایاز درگ یبرداشت نیو چن دهید هیزاو نیرا از ا یفرهنگ یها انیو جر روهاین انیم ییآرا صف

 ؛حق بشمارد ۀجبه یفرهنگ یها انیو جر روهاین یمحاداشته باشد و خود را مدافع و  گریکدیها با  آن

 .ندیجدال و نبردشان بنش ۀکند و به نظار شهیپ یطرف ینه اینکه ب

 (یفرهنگ ییگرا و کثرت یولنگار ینف)مضر  یفرهنگ یروهاینسبت به ن یبازدارندگ .9

وم رعایت و احترام تصور بسیاری از فالسفۀ غرب، آن چیزی که مبنا و اساس حق آزادی انسان و لز برخالف

ی است که آفرینش برای سیر «استعداد»فرد نیست، بلکه « ارادۀ»و « هوا»و « میل»است، از سوی دیگران آن 

تا آنجا محترم است که با استعدادهای عالی و  سانارادۀ ان رو، به وی داده است؛ ازاین« تکامل»و « ترقی»مدارج 

 ۀاراد که ییرا در مسیر ترقی و تعالی به حرکت اندازد، اما در جامقدسی که در نهادش است، هماهنگ باشد و او 

محترم  گریدسازد،  یم عیضارا اش  دهد و استعدادهای نهانی انسان، او را به سوی انحطاط و سقوط سوق می

 میل و خواست و دیاست اگر خیال کنیم معنی اینکه انسان، آزاد آفریده شده این است که با شتباهبسیار ا. ستین

 های لی، معارض شود و آزادی م«دیگران یها و خواست ها لیم»که با  محترم شناخته شود، مگر آنجا اش هاراد

د یتواند و با نیز می« مصالح عالی خود فرد»ها و حقوق دیگران،  دیگران را به خطر اندازد؛ چراکه عالوه بر آزادی

به دلیل اینکه در (. 225-228 :1الف، ج 1131، یزدی ؛ مصباح11 :د1131، یمطهر)آزادی او را محدود کند 

 یاجتماع ی، و چون نظم در زندگ«فرد انسان التیتما»عبارت است از  یو دموکراس یآزاد ۀشیغرب، منشأ و ر

بر  یگریامر د چیو هشود  یبرآورده م« افراد جامعه تیاکثر التیتما»در قالب « فرد انسان التیتما»الزم است، 

از  تنهااعتبارش را ابد، ی تیرسم ها یغرب یکه در جهان اجتماع یهر امر. ستیکم و مسلط نمبنا و قاعده حا نیا

ست ین یمیصراط مستق چیه مودنیوابسته به پنسان، ا یتکامل و ترقها،  یاز نظر غرب. کند یخاستگاه کسب م نیا

و  تیاو، واقع« ستخوا»و  «لیم»کرده است و مستقل از « انتخاب»انسان همان است که  یبلکه مطلوب برا

، تابع «بد»و « خوب»، به بیان دیگر. دیمایکه انسان، آن صراط را بشناسد و بپ دیوجود ندارد تا الزم آ یصراط

. ستین انیاز پسند انسان در م یو مجزا یاالامر است، خوب و بد نفس« خود انسان یها انتخابو  حاتیترج»

را که  یگریهدف د چیاست و ه «یجمع تیرضا» ینها در پت« یغرب یدموکراس»روشن است که ب، یترت نیا به

 یرفتارها یدر غرب حت ،اساس نیبرا. کند یوجود انسان باشد، لحاظ نم یو قدس یعال یها ناظر به واقعیت

 نیاسبب،  نیا به. شوند یم یو رسم یقانونی نیز باز همجنسهمچون و خالف فطرت  یرانسانیو غ عیشن اریبس

 یو روح یو به تکامل معنو داند یم یو قدس یاله یها هیاز سرما یکه وجود انسان را ته را یسنخ از دموکراس

 (.251 :الف 1132، یمطهر)خواند « رهاشده تیوانیح» دیبااعتناست،  یانسان ب



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو 45

شان،  ناصواب یرفتارها ای ها شیافراد جامعه را به سبب گرا تیاکثر، یاریبس اتیدر آ میکر قرآن

« عقل»به حکم  دیانسان بام، یاز نظر قرآن کر. ها را نداده است از آن پیروی ۀمالمت کرده و اجاز

و  تیبا حقان یامر، تالزم کی انبودن تعداد هوادار یاقلّ ای یچراکه اکثر؛ «تیاکثر»گردن نهد، نه حکم 

 تیمخالفت اکثر ایموافقت  گاه هیکه مبنا و تک جهت نیاز ا ویژه ؛ بهبطالن و سقم آن ندارد ایصحت 

 (:131 :ج1131، مطهری) نیقیمردم، ظن و گمان است نه علم و 

تُطعْ أَکثَرَ مَن فی األَرْض یضلوک عَن سَبیل اهلل إن یتبعُونَ إال الظن وَإنْ هُمْ إال یخْرُصُونَ  وَإن

پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه  هستندزمین [این سر]در کسانی که اگر از بیشتر  و: (111 :انعام)

 .پردازند کنند و جز به حدس و تخمین نمی پیروی نمی[ خود]آنان جز از گمان [ رایز]کنند؛  می

آزاد است و ترویج و اشاعۀ آرا و عقایدی که « حق نید یها تبلیغ ارزش»فقط  یاسالم ۀجامع در

دولت  .شود، ممنوع است شان می کند و موجب گمراهی مردم را از مسیر حق منحرف می ۀعام

. جلوگیری کند تشد یفه دارد از بسط و نشر این آرا و عقاید در میان تودۀ مردم، بهاسالمی وظ

اگر عامۀ زیرا تواند مطرح و مطالعه شود؛  در مجامع و محافل علمی میتنها گونه عقاید و آرا،  این

گونه آرا و عقاید ندارند و شرایط نیز همواره چنین نیست که  مردم که علم کافی برای نقد این

کننده  با آرا و عقاید نادرست و گمراه ،کنند لکننده را برای آنان ابطا گمراه یها شهیفکران بتوانند اندمت

 (.121-121 :ج1131، یزدی مصباح)شوند  آسانی از مسیر حق منحرف می سروکار پیدا کنند، به

 یها انشدن در جه هضم و استحاله ینف) گانهیب یفرهنگ یها با جهان یاستقالل و مرزبند .11

 (گانهیب یفرهنگ

 یو فضا شود یانکار نمگانه یب یفرهنگ یها اگرچه ارتباط و تعامل با جهان، یفرهنگ شرفتیپ یالگو در

مناسبات و ، «یمرزبند»و  «یحصارکش»واسطۀ  به شود یاما تالش مرد، یگ یو بسته شکل نم یتصنع

از هرگونه نظارت و  رغنه آنکه فاابد یتحقق « منضبط»و « مهارشده»در چهارچوب  ینافرهنگیارتباطات ب

به حال غرب متجدد قرار گرفته و  یو تهاجم فرهنگ یدر معرض تعد یجامعۀ اسالم، یفرهنگ تیهدا

و  میموجود را بشکن یمرزها، یفرهنگ یمرزها شدن قیرنگ و رق به بهانۀ کم دیما نبا. شود« رها»خود 

در مقابل  یمقاومت و بازدارندگ ینسب قدرتز از که هنو میشو هایی ضرورتو  طیشرا میمنفعالنه تسل

ادغام و گانه یب یفرهنگ یها از اینکه در جهانرا مسلمانان ، یمتعدد اتیدر آ میقرآن کر. میها برخوردار آن

 :هاست و فاصله نسبت به آن میو حفظ حر یو خواهان مرزبند دارد یاستحاله شوند، برحذر م
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آل )أَوْلیاء من دُوْن الْمُؤْمنینَ وَمَن یفْعَلْ ذَلک فَلَیسَ منَ اهلل فی شَیءٍ  یتخذ الْمُؤْمنُونَ الْکافرینَ ال

نباید کافرآن را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند، و هرکه چنین کند، در هیچ  مؤمنان: (28 :عمران

 .نیست[ ای بهره]خدا [ دوستی]از [ او را]چیز 

کاربرد . استبه کار رفته نیز « حب» ۀاست، اما دربار «مالکیت تدبیر امر»در اصل به معنای  «والیت»

یک دوست در امور دوست دیگر است؛ « تصرف»نیازمند دوم، بدان مناسبت بود که اغلب، والیت 

 یگریاو نسبت به خودش باشد و د ۀگوی عالق کند تا پاسخ دخالت می یگریدر امور د یول که یطور به

ون روحی اوست و ئدهد، چون متأثر از خواست و سایر ش ی میدخالت در امور خود را به ول ۀهم اجاز

گاه خالی از  پس ازآنجاکه تصرف محبوب در زندگی محب، هیچ. بیشتر به او تقرب جوید خواهد یم

ایم،  پیدا کرده« امتزاج روحی»ناخواه با آنان  خواهم، یهی خود قرار د«اولیا»را « کفار»حب نیست، اگر ما 

؛ شویمون حیاتی آنان متأثر ئآنان شویم، و از اخالق و سایر ش« رام» شود یوجب مم زیو امتزاج روحی ن

وجود دارد، « کفر»و  «مانیا»دو صفت  انیکه م یتضاد، به بیان دیگر. است« خوپذیر»زیرا نفس انسانی 

آن دو از نظر  یعنیکند،  نیز سرایت می« کافر»و « مؤمن» یعنیو صفت کفر  مانیدارندگان صفت ا هب

شود که ممکن نیست بین آن دو،  این جدایی هم این می ۀو نتیجشوند  یو اخالق از هم جدا م دیقاع

دو صفت حال آنکه است،  «امتزاج»و « اتحاد»آمدن دیوالیت موجب پد. والیت و پیوستگی برقرار باشد

نسان مؤمن، ا که یهنگام رو، در این دو طایفه وجود دارد، موجب تفرقه است؛ ازاین  و کفر که مانیا

و  شدهاو زائل « خواص و آثار ایمان»خود  به و این والیت قوی باشد، خودرد یکفار را بپذ تیوال

 (.211-218 :1، ج 1131، ییطباطبا)شود  هم تباه می یو« اصل ایمان»تدریج  به

لیاء بَعْضٍ وَمَن یتَوَلهُم منکمْ فَإنهُ أَیهَا الذینَ آمَنُواْ الَ تَتخذُواْ الْیهُودَ وَالنصَارَی أَوْلیاء بَعْضُهُمْ أَوْ یا

یهود و نصاری را ! اید که ایمان آورده کسانی ای: (71 :مائده)منْهُمْ إن اهللَ الَ یهْدی الْقَوْمَ الظالمینَ 

ها را به  بعضی از آنان، دوستان بعضی دیگرند و هرکس از شما، آن[ که]مگیرید، [ خود]دوستان 

 .دینما آری، خدا گروه ستمگران را راه نمی. د بوددوستی گیرد، از آنان خواه

کشش روحی » سبب ایجادحدی که  از دوستی مسلمانان با اهل کتاب، بهه، یآ نیدر ا میکر قرآن

 ۀدینی جامع ۀدوستی سرانجام سیر ۀنوع رابط نیکرده است؛ چون ا یشود، نه« نسبت به اهل کتاب

کفر را که  ۀو سیرخته دگرگون سا ،هاست انسان مسلمان را که اساس آن، پیروی از حق و سعادت

آنان  انیدر م ،است« خروج از راه فطرت»و « پرستش شیطان»و « پیروی از هوای نفس»اساسش 

این کالم خدای متعال که فرد مسلمان را ملحق به (. 111 :7، ج 1131، یطباطبائ) سازد یمستقر م
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نصرانی است، نه مسلمان،  ویهودی ، یین فردکه چن ستیمعنا ن نیکرده است، به ا ییهود و نصار

که ایمان، حقیقتی است که از  است؛ چنان« شبیه آنان»و « آنان ۀمنزل به»است که او،  نیبلکه مقصود ا

، دارای مراتب مختلفی است، و همین ناخالصی «صفا»و « کدورت»و « ناخالصی»و « خلوص»جهت 

 :7، ج 1131، یطباطبائ)است  کردهوب تعبیر است که خدای متعال از آن به مرض قل  و کدورت

جزء یک . کل است  ی از اینئجز و «یاسالم ۀجامع»مسلمان همواره باید بداند که عضو (. 111-112

عضو « غیرمسلمان». کند یم  را ایجاب یناخواه شرایط و حدود بودن، خواه« پیکر»و عضو یک « کل»

ای  باید به گونه« یغیراسالم پیکر» یش با اعضاروابط، «یپیکر اسالم»عضو . یک پیکر دیگر است

این « استقالل»و « وحدت»به  یناسازگار نباشد؛ یعن یکم با عضویتش در پیکر اسالم باشد که دست

« مسلمان»و « مسلمان»با روابط  تواند ینم« غیرمسلمان»با « مسلمان»روابط   پس. نرساند یپیکر آسیب

عبارت است از اینکه یک مسلمان، همواره در مواجهه با   در اسالم «یوالء منف» رو یکسان باشد؛ ازاین

 (.21 :1131، یمطهر)مواجه است « پیکر بیگانه»یک  یغیرمسلمان بداند با اعضا

 (یو انفعال فرهنگ یشیاند یمل ینف) یاسالم یها ارزش یساز یصدور و جهان .11

تر و  متقن، یاسالم یها ارزش یانگار لشمو جهان ۀنیرا در زم لیدو دل دیمختلف، با لیدال انیم در

 :ریتکو)کنند  می یمعرف میرا مخاطب قرآن کر «انیجهان»که با صراحت،  یاتیآ یکیشمرد؛  رتریفراگ

 :دارند «گرید انیاسالم بر تمام اد ۀو غلببرتری »که داللت بر  یاتیآ یگری، و د(25

: (11 :توبه)یظْهرَهُ عَلَی الدین کله وَلَوْ کرهَ الْمُشْرکونَ الذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَی وَدین الْحَق ل هُوَ

کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هرچه دین است، پیروز  او

 .هرچند مشرکان خوش نداشته باشند ؛گرداند

پس . است« غلبه»، به معنای رود به کار میچیزی ضد چیز دیگر  ۀدربارکه  یهنگام« اظهار» ۀکلم

داد و « غلبه»داد، این است که آن را بر سایر ادیان، « اظهار»اینکه دین اسالم را بر سایر ادیان  یمعنا

 زین« هُدَی» ۀکلم(. 111 :13 ج، 1131، یطباطبائ)خدایی است  غیر یها نییآ ۀادیان، هم ۀمنظور از هم

 نیهمچن. را با آن، مقارن و همراه داشتمتعال، رسول خود  یبه معنای آن هدایت الهی است که خدا

معنای آیه این است که  رو، که با واقع و حق انطباق دارد؛ ازایناست ، همان دین اسالم «دین الْحَق»

و یا با آیات و معجزات و با دینی فرستاد که با فطرت و  هدایت امتعال رسول اکرم را ب یخدا

هرچند مشرکان نخواهند و  ؛بر سایر ادیان غلبه دهدفرستاد تا آن را  .حقیقت آفرینش، منطبق است
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گردد، و  ، به دین حق برمی«لیظْهرَهُ»آید که ضمیر  خوبی به دست می از این معنا به. ناخشنود شوند

 (.123 :3، ج 1131، یطباطبائ)از سیاق آیه هم همین است  ادرمتب

 یریگ جهینت

 یو غرب یتجدد ۀتوسع یدر برابر الگو تواند یم و ابدی یآنگاه بسط مشرفت، یاسالمی ایرانی پ یالگو

مشخص گرداند و  یاجتماع یزندگ یها و عرصه ها نهیاز زم کیبرآورد که موضع خود را در هر سر

تمام مباحث و تأمالت،  ؛ وگرنهمستقل و مبدعانه بپردازد یساز به مفهوم، یی و موردئصورت جز به

فرهنگ به  ۀدر حوز دیاز جمله با. گشوده نخواهد شد یو در عمل، گره مانند یم یو مبهم باق یکل

 لیتفص بهه، ینظر کیعنوان  را به یفرهنگ شرفتیهمت گمارد و پ شرفتیپ ۀمقول فیو تعر نییتب

به شقوق و اضالع مختلف  کردن میمحتاج تقسز ین یفرهنگ شرفتیپ ۀخود مقول یالبته حت. بازگفت

است که کوشش  یکار نیا. آوردی آن رو ۀدربار یردخُرد و مو یها یپرداز هیبه نظر دیاست و با

را انتخاب  یفرهنگ شرفتیمهم معطوف به پ یها مسئله از خُرده یکیما  .مقاله انجام شود نیشده در ا

 یها با وجود تفاوت یفرهنگ استیتوسعه، س یالگو رد. یفرهنگ استیکه عبارت است از س میکرد

 انیها جر و بر مَدار آن کند یم پیروی یکسانیو قواعد  هااریاز سلسله مع تیدر نها، یگفتمان درون

سلسله  کیما با ، به بیان دیگر. ابدیتحقق  زین یفرهنگ شرفتیپ یالگو ۀدربار دیوضع با نیا. دارد

و چنانچه  میها پاسخ ده به آن دیکه با میهست بانیگر به حوزه دست نیاها در  ها و پرسش مسئله

 یکه به الگو میبین باش خوش یمتوان یتوسعه متفاوت باشند، م یلگوا یها ما با پاسخ یاه پاسخ

 .مای هشد کینزد یفرهنگ شرفتیپ

 یها وگانهاز د یا کردن سلسله پرداخته و است که سازوکار ساخته یو منطق توان یماساس،  نیبرا

، ید معرفترون نیا. آسان شود یپرداز هیو نظر یساز گرفت تا روند مفهوم شیمتضاد را در پ یمفهوم

و  یدولت ارزش: متضاد سوق داد که عبارتند از یمفهوم یها از دوگانه یا ما را به سوی مجموعه

 یگ هیو چندال یگ چندپاره/ یاسالم یها و اصالت ارزش تیو سکوالر، مرکز طرف یدولت ب/ ینید

، یفرهنگ یتشتت و پراکندگ/ رانهامد نید یفرهنگ یو همبستگ ییگرا وحدت، یفرهنگ استیس

/ یاجتماع یشیاند تیو مسئول ییگرا جمع، یو قشر یاحساس یدار نید/ و متعمقانه یعقالن یدار نید

 یو بسته، اجرا یاستبداد یجهان فرهنگ/ ازآزاد و ب یجهان فرهنگ، یاجتماع یتفاوت یو ب ییفردگرا



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو 44

تفاوت در ، یفرهنگ یها ارزش یمداهنه و مصانعه در اجرا/ یفرهنگ یها ارزش اغماض یقاطعانه و ب

نسبت  یبازدارندگ، یفرهنگ یروهایاز نت یدر حما یو همسان یبرابر/ یفرهنگ یروهایاز نت یحما

 یها با جهان یاستقالل و مرزبند، یفرهنگ ییراگ و کثرت یولنگار/ مضر یفرهنگ یروهایبه ن

 یساز یو صدور و جهانگانه، یب یفرهنگ یها شدن در جهان هضم و استحاله/ گانهیب یفرهنگ

 میمفاه نیکوشش شد در چهارچوب ات، یدر نها. یو انفعال فرهنگ یشیاند یمل/ یاسالم یها ارزش

 یبر الگو مبتنی یفرهنگ استیو س یتجدد ۀتوسع یگوبر ال مبتنی یفرهنگ استیس انی، مها مقولهو 

 .داده شود حیتوضباره  نیدرا شرفتیپ یۀشود و نظر جادیا زیتفاوت و تما، یاسالم شرفتیپ
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