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  يمهدو ۀدگاه فرهنگ جامعیقدرت از د ۀفاصل
  *وحید عوقی

  
  كيدهچ

آنها ضـروري اسـت.   مشتركات به هاي فرهنگي ميان جوامع، دستيابي  براي شناخت تفاوت
اند تا از طريق استدالل نظري، تجربه ميداني و مطالعات آمـاري،   عالمان اجتماعي كوشيده

مسائل مشترك بين جوامع را شناسايي كنند. نتايج اين مطالعات، به نظرياتي در باب ابعـاد  
در  ، الگوي ابعادي هافسـتد ةترين مطالعات در اين رمين است. يكي از مهمانجاميده فرهنگ 

ـ      ي ـ  شناسايي ابعاد فرهنگ ملي است. وي پنج بعد مشـترك فاصـله قـدرت، جمـع گراي
 بلند مدت را–مرديگري، اجتناب از ابهام و جهت گيري كوتاه مدت ـ   فردگرايي، زنيگري

هاي فرهنگـي را   تواند تفاوت است. نوع نگاه به اين مقوالت، مي  شناسايي كرده بين جوامع
هاي فرهنگي و وجود خأل در  ريزي اهميت اين موضوع در برنامه مشخص كند. با توجه به

-در تالش اسـت بـا اسـتفاده از روش توصـيفي    نويسنده مطالعات اسالمي در اين زمينه، 
ك از اين ابعاد را به جامعه جهاني عصر ظهـور، كـه ظـرف تحقـق تمـامي      يتحليلي، هر 

هاي فرهنگي  ريزي برنامه لعات وهاي اسالمي است، عرضه كند تا نتايج آن مبناي مطا ش ارز
در گانه الگوي هافستد،  به عنوان يكي از ابعاد پنج» فاصله قدرت« قرار گيرد. در اين مقاله،

  بررسي قرار گرفته است.كانون 
  اسالمي، جامعة مهدوي، فاصلة قدرت. ملي، فرهنگ فرهنگ، فرهنگ ها: ليد واژهك
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  مقدمه
 يهـا  ارزش شـدنِ  یعـد، جهـان  اسـت. در ایـن ب   »گفرهنـ « شـدن،  یمهم جهان از ابعاد یکی

بـا  . مطـرح اسـت  . برتر و.. يها فرهنگ ۀ، ترویج و اشاعیو دین يمعنو ي، هنجارهایفرهنگ
شدن، و وجود  یر جهانکفاضله و گسترش تف ۀنیجاد مدیابراي همگان  يل فطریتوجه به م

 از یکـی ومـت،  کن حیـ بـودن ا  یو فرهنگ یومت جهانکجاد حیا يعه برایشدر  يقو یمبان
فرهنـگ   ین و معرفـ ییتب، د در صدد آن باشندیبا یعیران شکمتفاکنون که  ین مسائلیتر مهم

از  یکـی اسـاس  ن یهمـ است. بر  يحضرت مهد یومت جهانکدر قالب ح یناب اسالم
عصـر ظهـور در قالـب     یجهـان  ۀجامعـ  یابعاد فرهنگ ها و ان شاخصیمباحث بترین  یاصل

ابعـاد   ۀبا عرضـ . در این پژوهش برآنیم که باشد یرش همگان میمورد پذ و یمنطق يالگوها
بـه  وي ـ   يهـا  افتـه یاعتبار آماري و  ۀنمون ةل حجم و گستریبه دلـ هافستد   يالگو ۀگان پنج

تـا کنـون   . زیمپرداب یفرهنگ اسالم یاساس يها ن شاخصییعصر ظهور به تب یجهان ۀجامع
تـري چـون    رعـی ذیـل عنـاوین عـام    عصر ظهور به عنوان موضـوع ف  یفرهنگ يها شاخص

مطرح شـده    امه و مقالهن ن عصر ظهور، در قالب پایااوضاع ومت امام عصر یا اوصاف و کح
  1نپرداخته است.به عنوان موضوع اصلی به آن یک است، ولی هیچ 

 ۀهافستد به جامعـ  يالگو ۀگان ن بعد از ابعاد پنجیقدرت به عنوان اول ۀن مقاله فاصلیا در
نوع «با عنوان  یبه سؤال اصل ییپاسخگوزمینه ن یدر همشود.  یعصر ظهور عرضه م یجهان

 نیبـا عنـاو   یفرعـ هـاي   پرسـش » قدرت در عصر ظهورچگونه است؟ ۀنگرش به بعد فاصل
 یدگاه فرهنـگ اسـالم  یـ از د« ،»است؟ یاسالم ناب چه فرهنگ يها بر ارزش یفرهنگ مبتن«

سلسله مراتب قدرت چگونه  یدگاه فرهنگ اسالمیداز « و »شود؟ ین مییچگونه تب ينابرابر
هافسـتد در بـاب    ين الگـو یـی رو، بعد از تب . از اینرسد یبه نظر م يضرور» ؟شود ین مییتب

دگاه فرهنـگ  یـ ان دیـ بـا ب  شـود و  یان مـ یآن ب يها یژگیو و یقدرت، فرهنگ اسالم ۀفاصل
ه ظـرف  کعصر ظهور  یجهان ۀدگاه جامعیسلسله مراتب قدرت د و ينابرابردربارة  یاسالم

  شود. یقدرت مشخص م ۀفاصلدر مورد است  یاسالم يها ارزش ینیتحقق ع

 مفهوم فرهنگ
  اند: دربارة فرهنگ گفته
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  هاسـت  ها در زنـدگی اجتمـاعی انسـان    ترین واژه اربردکی از پرکمقوله و مفهوم فرهنگ ی
ـ توان حد و حدود مشخصـی بـراي    و نمی   سـتردگی و اربرد ایـن مفهـوم قائـل شـد. گ    ک

  هـاي اجتمـاعی   ه بسیاري از امـور انسـانی و پدیـده   کشمول این مفهوم سبب شده است 
  این مفهوم قرار گیرد و امور اجتمـاعی و انسـانی توسـط    ةو انسانی تحت پوشش و سیطر

  هـاي مختلفـی از   آن توصیف، تشریح و تبیین شود. به همـین جهـت تعـاریف و ویژگـی    
  هـا  هـا، ایـدئولوژي   هـا، ارزش  بینی افراد با توجه به جهاناین مفهوم ارائه شده است. زیرا 

  بنـابراین . ننـد ک مـی بنـدي   اربرد مورد نظر این مفهوم را تعریف و طبقـه کو نوع استفاده و 
ـ موضـوع  (با موضـوع مطالعـه   » ربط تعریف«در انتخاب امور فرهنگی باید    مـدنظر ) ارک

  2.قرار گیرد

  گفرهنتعريف 
  علـوم اجتمـاعی در معـرض تفسـیرها    ة وم فرهنـگ در حـوز  مفهـ  ةمتر مفهومی بـه انـداز  ک

  ه بـه کـ عـاملی  «شـاید بتـوان گفـت تعریـف فرهنـگ بـه       . و تعبیرهاي گوناگون بوده است
  3.سـخن در تعریـف ایـن واژه اسـت    تـرین   منطقـی  ،»دهـد  مـی  زندگی انسان معنا و جهت

  بـه همـین  د. اربرد آن باشـ کـ بایـد بـا توجـه بـه     » فرهنگ«معنی و تفسیر ، ه گفته شدک چنان
هـاي بنیـادین جامعـه را بیـان      ارزش ه مفروضـات و کدلیل بهتر است با مفهوم فرهنگ ملی 

شـاید بتـوان گفـت مفهـوم فرهنـگ ملـی بـا ورود ایـن واژه بـه رشـته           . ند آشـنا شـد  ک می
معنی ازد ـ  پرد ه به بررسی رفتار و چگونگی تمایز جوامع انسانی از هم میکشناسی ـ   انسان
  رد.کپیدا 

  .تعريف رهبر معظم انقالب۱
 فرمایند: ) می1381در جمع اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی ( رهبري

یـا  ، تحرك و ایستادگی، یا صبر و حوصلهاملی که یک ملت را به رکود و خمودي، یا ...ع
حساس غرور و عـزت در  یا ا، یا اظهار ذلت در مقابل دیگران، حوصلگی پرخاشگري و بی

فرهنگ ، کند اري و خمودي تحریک میکه تحرك و فعالیت تولیدي یا به بیب، مقابل دیگران
محصول تعریف جمعی از یک جامعه است و  -با همین تعریف ویژه ـ فرهنگ   ملی است.
  4.هویت یک جامعه است ةدهند حرکات و تحوالت و تشکیل ۀدر هم ثرؤخودش م
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  تعريف هافستد .۲
ابتـدا  هـا انجـام داده اسـت. او     تأثیر فرهنگ ملی بر سازمان ةباردرهافستد مطالعات جامعی 

  گوید: چنین می» فرهنگ« ۀلمک ةدربار
ر، احساس و عمل است و امور معمـولی و  کالگوهاي تف ۀراهنمایی براي هم ۀلمکفرهنگ 

اموري مانند سالم و احوال پرسی، غذا خوردن، گیرد؛  ت در زندگی را نیز در بر میاهمی بی
ی خاص از دیگران، عشق ورزي یـا  کفیزی ۀار، رعایت فاصلکار و یا ناآشکاحساسات آش

  5.حفظ بهداشت بدنی
در واقع این بخـش  ري) جمعی است. ک( فیریزي ذهن هافستد اساس فرهنگ، برنامه ۀبه گفت

و بـا اعتقادهـاي ملـل     كمنطقه، جامعه یا گروه مشـتر  که بین اعضاي یکاز موقعیت است 
یـد بـر ملـت بـه عنـوان متغیـري مهـم در        کتأدر وي متفاوت است.  ها یگر مناطق یا گروهد

  گوید: میبررسی جامع مدیریت و فراگردهاي آن 
پـارچگی   اند عواملی قوي در جهت یـک  هایی که مدتی است به وجود آمده در درون ملت

هاي جمعی مشترك، نظام آموزش و  از قبیل یک زبان ملی غالب، رسانه؛ بیشتر وجود دارد
ـ  ةلی، ارتش ملی، نظام سیاسی ملی، نمایندپرورش م  ۀملی در رویدادهاي ورزشی با جاذب

  6».ها، محصوالت، و خدمات خاص... عاطفی و نمادین قوي، بازار ملی براي مهارت
اي فرهنگـی   هـر جامعـه  «گویـد:   می وئنک  فرهنگی در جوامع انسانی،هاي  باتوجه به تفاوت

ها و هنجارهـاي فرهنگـی    تفاوت 7».جامعه است کی به هر فرهنگی نیز متعلق چنانکهدارد؛ 
ه دانشمندان با توجه به این نمودها سطوح مختلفـی را  کگیرند  نمودهاي مختلفی به خود می

  8.ندا براي فرهنگ قائل

  گبندي فرهن سطح
از میـان  دهنـد.   را به طرق گوناگون نشـان مـی   از نظر هافستد عناصر محتوایی فرهنگ خود

نمادهـا و  «مهـم اسـت:   چهار مفهوم  ار برده شدهکه براي فرهنگ به کاصطالحات گوناگون 
ماننـد  عامـل  ه ایـن چهـار   ک» ها ارزش«و » رسوم آداب و« ،»ها اساطیر و شخصیت«، »الگوها
ن یتـر  ییمبنـا » هـا  ارزش«تـرین و   ، بیرونـی »نمادها«ه در آن کند پیاز کهاي متداخل ی پوسته

  آیند. رهنگ به حساب میف کعناصر ی
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  در سطوح مختلفی از عمق هاي فرهنگ پیازي: جلوه نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نمودار پیازي فرهنگ1نمودار

 ؛انـد  بندي شده رسوم تحت اصطالح اعمال فرهنگی رده در نمودار نمادها، اساطیر و آداب و
مشـهود نیسـت و در    دقیقاًشان  اما معانی فرهنگیاند،  یعنی براي شاهد بیرونی قابل مشاهده

  ها نهفته است. روش تفسیر آنها توسط خودي
نـد از  ا هـا عبـارت   ل گرفتـه اسـت، ارزش  کهـا شـ   فرهنـگ بـا ارزش   ۀهست 1در نمودار 

هـاي   مور در مقایسـه بـا وضـعیت   هاي خاص از ا تمایالت وسیع در جهت ترجیح وضعیت
مانند شـر در  ، ت مثبت و منفیاحساسات با جهتی براي آن جه ند ازا ها عبارت ارزشدیگر. 

  برابر خیر.
ـ ان نه به صورت آگاهانه بلکودکه کها از نخستین چیزهایی هستند  ارزش ه بـه صـورت   ک

ان نظام ارزشـی  کودکسالگی بیشتر  10ه تا سن کشناسان معتقدند  روانآموزند.  ضمنی می
. شوار خواهد بـود پس از این سن ایجاد تغییرات بسیار داند.  ردهکشان را تثبیت  خانوادگی

شوند بسیاري از آنها براي وجدان آن  ها به این زودي براي ما حاصل نمی ه ارزشکجا از آن
رد و نه افراد کتوان در مورد آنها بحث  رو، نمی از این مانند. ناخودآگاه باقی میبه صورت 
ختلف ایـن  نش افراد تحت شرایط مکتوان از  تنها مینند؛ کتوانند آن را مشاهده  بیرونی می

  9رد.کها را استنباط  گونه ارزش
وم امـا تعریـف غالـب در علـ    سانی وجود نـدارد،  کهاي اجتماعی دیدگاه ی در تعریف ارزش
  ثر افراد جامعه است.که مورد آرزو و پذیرش اکداند  می هایی»باید و نباید«اجتماعی آن را 
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اي  استانداردهاي فرهنگـی ویـژه  آنها . دهند می یلکم حیاتی بشري را تشیمفاهها  ارزش«
و هـا   بلنـدترین آرزو  زنـدگی و هـاي   انگیـزه تـرین   ه عـالی کـ آنهاسـت   ۀهستند و به وسـیل 

  10.»دهیم می باورهایمان را توضیح

  قدرت در مطالعات هافستد ةفاصل
 بـراي هـر   12پیامدهاي فرهنـگ و  11ها ها و فرهنگ سازمانهاي اصلی خود:  ستد در کتابهاف

ن مقاله فصل مربـوط  یفرهنگ ملی فصلی را اختصاص داده است. در ا ۀگان یک از ابعاد پنج
هـایی کـه هافسـتد در آنهـا      به خصوص بر جدول، شود یان میبه فاصله قدرت به اختصار ب

هاي کلیدي بین دو انتهاي پیوستار در هریک از این ابعاد را معرفی کرده است، تأکید  تفاوت
ري دهد و تصو ة هافستد را نشان میتحقیقات گسترد ها نتایج حاصل از . این جدولشود می

هـاي   بـدیهی اسـت کـه موقعیـت     د.آور یک از ابعاد را فراهم می گروه مطلوب در هراز دو 
هـا نزدیـک   دهنـد کـه بـه یکـی از آن     ا تشکیل مـی هایی بین دو نهایت پیوستار ر واقعی نقطه

  اهند داد.ي میانه را به خود اختصاص خوحد که واقعاًیا آنخواهند بود 
قدرت پاسخی است که هافستد براي سؤال اول از پنج سـؤال اساسـی خـود     ۀبعد فاصل

  یافته است:
هایی که به این  پاسخ ةگستر …سؤال اول با نابرابري بین افراد در هر جامعه سر و کار دارد

فاصله قدرت زیـاد   که به معنی» نابرابري امري است طبیعی و مطلوب«سؤال داده شد، از: 
قدرت پایین است،  ۀکه به معناي فاصل» امکان باید از نابرابري دوري کرد تا حد«است، تا 

  13»در نوسان بود.
دهد.  ارتباطات وابستگی در یک کشور را نشان می PDI(14ت (قدر ۀشاخص فاصلهاي  نمره

قدرت کم، مرئوسان وابستگی محدودي به رؤسا دارند و به مشـاوره   ۀدر کشورهاي با فاصل
عـاطفی میـان    ۀه معناي آن وابستگی متقابل رئیس و مرئوس است. فاصلکدهند  یت میاولو

آسانی به رؤساي خـود نزدیـک   به توانند  اندك است: زیردستان می س و زیردست نسبتاًیرئ
  15.شوند و با آنان مخالفت کنند

قـدرت   ۀقدرت کم و جوامع بـا فاصـل   ۀمیان جوامع با فاصلمهم هاي  تفاوت )1جدول(
هـا دو  کنـد. این  ه، و محیط کار خالصه مـی را با توجه به هنجار عمومی، خانواده، مدرس زیاد
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هاي کاري در بین این دو نقطه خواهـد بـود و    ند، و بیشترین موقعیتریک پیوستا الیه منتهی
هاي مـدیریت بـه نـدرت بـه وجـود ایـن        نظریه دو شامل خواهد شد. اما عناصري را از هر

  اند. ردهکفرهنگ اذعان  ةنندکن ییوقوع آنها بر اساس عامل تعهاي متفاوت و  نمونه
  

  16قدرت کم و زیاد ۀمیان جوامع با فاصلمهم هاي  . تفاوت1جدول
  عمومی، خانواده، مدرسه و محیط کار رهنجایک. 

 فاصله قدرت زیاد قدرت کم ۀفاصل

 .هم مورد انتظار و هم مطلوب استها میان افراد  نابرابري  .ها میان افراد باید به حداقل برسد نابرابري

وابستگی   قدرت تا حدي بین افراد قدرتمندتر و افراد کم
  .متقابل باید باشد، و چنین هم هست

قدرتمندتر باید به افراد قدرتمندتر متکی باشند؛  در عمل، افراد کم
قدرتمندتر در دو قطب وابستگی و ضدوابستگی قرار  کم  افراد

 .گیرند یم

شأن و برابر با خود تلقی  فرزندان خود را افرادي هموالدین 
 .کنند می

 .دهند برداري می والدین به فرزندان خود درس فرمان

شأن و برابر با خود  فرزندان والدین خود را افرادي هم 
 .پندارند می

 .کنند فرزندان با والدین خود با احترام رفتار می

شاگردان ابتکار عمل را در آموزگاران انتظار دارند در کالس 
 .دست گیرند

در کالس در را ابتکارات  ۀرود که هم از آموزگاران انتظار می
 .دست گیرند

آموزگاران متخصصانی هستند که حقایق غیر شخصی را 
 .دهند انتقال می

آموزگاران مرشدهایی هستند که فرزانگی و حکمت شخصی را 
 .دهند انتقال می

شأن با خود  افرادي برابر و همشاگردان آموزگاران را 
 .پندارند می

 .کنند شاگردان با احترام با آموزگاران رفتار می

تر در مقایسه با اشخاص کمتر آموزش  دیده اشخاص آموزش 
 .برخوردارند طلبی هاي قدرت دیده کمتر از ارزش

هر دو گروه از افراد بیشتر آموزش دیده و کمتر آموزش دیده، به 
 .دهند هاي قدرت طلبی را بروز می یکسان ارزش طور تقریباً

هاست، که  ها معنایش نابرابري نقش سلسله مراتب در سازمان
 .براي سهولت در کار برقرار شده است

ها و  ها بیانگر نابرابري فرادست سلسله مراتب در سازمان
 .ها به لحاظ وجودي است زیردست

 .تمرکز رایج است .عدم تمرکز رایج است

 .وسیع تفاوت حقوق و دستمزد باال و پایین سازمان ۀدامن .باال و پایین سازمان تفاوت حقوق و دستمزد محدودۀ دامن

 .زیردستان انتظار دارندبه آنها گفته شود چه کاري باید انجام دهند .زیردستان انتظار دارند که مورد مشورت قرار گیرند

 .رئیس آرمانی مستبد خیرخواه یا پدر خوب است  .کاردان استگرا (دموکرات)  رئیس آرمانی، رئیس مردم

هاي شأن و منزلت براي مدیران هم مورد انتظار  امتیازات و نشان .هاي شأن و منزلت ناپسندند امتیازات و نشان
 .است و هم رایج
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کم و زیاد را بـا توجـه بـه سیاسـت و      ۀمیان جوامع با فاصلمهم هاي  تفاوت )2جدول (
هـاي   تفـاوت  ةنمـاي کلـی از جـوهر    ،1نار جـدول  ککند. این جدول در  باورها خالصه می

  سازد. فراهم میرا قلمروهاي زندگی بحث شده در این فصل همۀ قدرت در  ۀفاصل
  

  17قدرت کم و زیاد ۀمیان جوامع با فاصلمهم هاي  . تفاوت2جدول 
  سیاست و باورهادو: 

  

 قدرت زیاد ۀفاصل قدرت کم ۀفاصل

استفاده از قدرت باید مشروع باشد و موضوع معیار خوب و 
 .بد است

کند: هر کسی که قدرت را در دست دارد  زور بر حق غلبه می
 .حق و خوب است

ها، ثروت، قدرت، و منزلت الزم نیست که با هم همراه  مهارت
  .باشند

  .با هم جمع گردندها، ثروت، قدرت، و منزلت باید  مهارت

  .میانی کوچک است ۀطبق  .میانی بزرگ است ۀطبق
  .قدرتمند رجحان دارد  .همگان باید از حقوق برابر برخوردار باشند

کنند کمتر از حدي که قدرت دارند،  افراد قدرتمند تالش می
  .قدرتمند دیده شوند

  .ممکن پر ابهت به نظر آیند کوشند تا حد میافراد قدرتمند 

بر موقعیت رسمی، تخصص، و توانایی اعطاي پاداش  قدرت
  .مبتنی است

مندي، و توانایی براي استفاده از  قدرت بر خانواده یا دوستان، فره
  .زور مبتنی است

شیوه تغییر نظام سیاسی تغییر افرادي است که در رأس نظام است   .تغییر نظام سیاسی تغییر مقررات (اصالحات) است ةشیو
  .(انقالب)

  .شود به خشونت منجر میبارها داخلی  تعارضات سیاسی  .داخلی نادر است  تفاده از خشونت در سیاستاس
  .مبتنی است ساالر بر انتخاب درونی یااقلیت هاي استبدادي حکومت  .آراي اکثریت مبتنی است ۀهاي تکثرگرا بر نتیج حکومت

هاي راست و چپ  اي قوي و جناح طیف سیاسی جناح میانه
  .دهد را نشان میضعیف 

اي  طیف سیاسی، اگر مجاز به اظهار وجود باشد، جناح میانه
  .دهد هاي راست و چپی قوي را نشان می ضعیف و جناح

متغیرهاي درآمدي کوچک در جامعه، با کاهش بیشتر به 
  .مالیاتنظام وسیله 

متغیرهاي درآمدي بزرگ در جامعه، با افزایش بیشتر به وسیله 
  .مالیاتنظام 

مراتب و قشربندي تأکید  هاي سیاسی غالب بر سلسله ادیان و نظام  .کنند هاي فلسفی غالب بر برابري تأکید می ادیان و نظام
  .کنند می

هاي سیاسی غالب بر تقسیم قدرت تأکید و بر  ایدئولوژي
  .کنند اساس آن عمل می

هاي سیاسی غالب بر جنگ قدرت تأکید و بر اساس  ایدئولوژي
  .کنند آن عمل می

  .دارند دیریتی بومی بر نقش مدیران تمرکزنظریات م  .ارندد یریتی بومی بر نقش کارکنان تمرکزنظریات مد
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  ارتباط دين و فرهنگ
اي  مجموعـه گیرد. دیـن   دربر میرا نیز دین بندي که از فرهنگ ارائه شود  هر تعریف یا طبقه
بـا پاسـخی کـه بـه     دیـن  هـا، هنجارهـا، نمادهـا و آداب و رسـوم اسـت.       گسترده از ارزش

هاي اساسی مربوط به خدا، معنویت، زنـدگی اخالقـی، و سرنوشـت نهـایی انسـان و       سؤال
نظـران عامـل    صاحبدارد. جایگاهی مهم در میان عوامل مؤثر بر فرهنگ ملی هد،  میجهان 
در مورد نسـبت   18کنند ؤثر بر فرهنگ و متغیرهاي مهم آن قلمداد میرا از عوامل مهم مدین 

  دین و فرهنگ دو دیدگاه عمده وجود دارد.
در ایـن بـاره از بـاب    است. تر از فرهنگ  ه دین امري جامعکگروهی براین باورند . الف

در تاریخ تمدن بشري نه دین بی فرهنگ داریـم و نـه   «گوید:  نمونه بهاءالدین خرمشاهی می
  19آورد. ه فرهنگ را پدید میکو این دین است » فرهنگ بی دین

هر فرهنگی حتـی مـادي، فرهنـگ معنویـت بـوده و هـر       « الي بردیابف معتقد استکنی
  20.ردمبناي معنوي(روحانی) دا کیفرهنگی، 
  21».ملت است کفرهنگ تجسد مذهب ی« :گوید می الیت

آثـار منفـی گسـترش قلمـرو دیـن بـه        ةدربـار  گروه دیگري همچون گوستین ژیرار. ب
انـد و معتقدنـد چـون در مجموعـه فرهنـگ       سخن گفتـه را در بر بگیرد ه فرهنگ کاي  گونه

از ود و شامل فرهنگ شـ  هکرد کاي تفسیر  نباید دین را به گونه ،عناصر نامطلوبی وجود دارد
اي هستیم که داراي راسـتی   نهاما داراي فرهنگ هر روز«زیرا استه شود؛ کآن  شأن و جایگاه

والرها سـاحت دیـن را از دخالـت در امـور ایـن      کاین افراد مانند سـ  22.»تهایی اس و کژي
دا انسـان و خـ   ۀدانند و قلمرو آن را به رابط دنیایی چون حقوق و سیاست و اخالق جدا می

  23د.دهن تنزل می
ه براي دین و فرهنـگ  کتوان بر حسب معانی مختلفی  م. مییاما اگر از دیدگاه دوم بگذر

دین چندین وجه ارتباطی میـان فرهنـگ و دیـن     کوجود دارد و بر حسب منشأ پیدایش ی
  رد.کشناسایی 

 ه دین حـق را شـامل شـود و بـر تمـام ادیـان      کاي  هن: در تعریف دین به گونیف دیتعر
  :صادق باشد، باید گفتاند  اند و بعدها تحریف شده ه در زمان خود اصالت داشتهکاالهی 

ـ اي است از باورهاي قلبی و رفتارهاي عملی متناسب بـا آن باورهـا    دین مجموعه ه در ک
ه کبخش باورها، اعتقاد به یگانگی خدا و صفات جمال و جالل و نبوت و معاد قرار دارد 
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رفتارهاي ۀ لیکشود و در بخش رفتارها نیز  می تعبیر» اصول عقاید«یا » اصول دین«از آن به 
و به منظور پرستش و بندگی خـداي  االهی  ه بر حسب او امر و نواهیکمتناسب با باورها 

  24.»شود می یاد» فروع دین«ه از این بخش به عنوان کگیرد قرار دارد  می متعال انجام
 کتـ  که پرداختن بـه تـ  کاند  ردهکر کپانصد معنا ذحدود » فرهنگ« ةبراي واژشناسان  جامعه

با دین بسی دشـوار خواهـد   آنها  از آنها و مقایسه کیو بررسی نقاط قوت و ضعف هرها آن
پذیرفتـه  تعریف نظر ها، آن ۀاز فرهنگ و با مقایس یلکسه تعریف  ۀپس از ارائرو،  نیاز ا بود.

  شود. ینسبت میان دین و فرهنگ بیان م ةدربار
و اخالق و رفتارهـاي متـأثر   ها  اعتقادات، ارزش ةبرخی تعاریف، فرهنگ در برگیرنددر 

شـود. در   می جامعه معین تعریف کاز این سه و همچنین در قالب آداب و رسوم و عرف ی
ظـواهر   شود و صرفاً می اصلی فرهنگ تلقی ةاي دیگر از تعاریف، آداب و رسوم شالود گونه

 جامعـه معرفـی   کاعتقـادي آن بـه عنـوان فرهنـگ یـ     هاي  پایهرفتارها بدون در نظر گرفتن 
ه بـه زنـدگی   کـ عـاملی  «اي دیگر از تعاریف فرهنگ به عنـوان   سرانجام در پارهگردد. و  می

  25.شود می شناخته» دهد می انسان معنا و جهت
 ةتوان دربـار  می سه تعریف از فرهنگ ۀبعد از تعریف دین و ارائ دین: فرهنگ و ۀمقایس

از باورهـاي  اي  هه عبارت است از مجموعکزیر را ارائه کرد. دین هاي  بین آنها، دیدگاه ۀرابط
نخست از تعاریف فـوق مقایسـه    ۀاگر با گونتارهاي عملی متناسب با آن باورها، قلبی و رف

هـم باورهـاي قلبـی دینـی و      زیرا فرهنگ در این دیـدگاه شود؛  می شود جزء فرهنگ تلقی
از گیـرد؛   را در بـر مـی  و اخالق و آداب و رسوم دینـی و غیردینـی    غیردینی و هم رفتارها

  شود. می از آن تلقیاي  هو زیر مجموع» فرهنگ« جزء» دین«رو،  این
ه در ایـن نـوع از تعـاریف    کاز آنجا نیم، کدوم از تعاریف مقایسه  ۀاما اگر دین را با گون

دین با فرهنگ بسان  ۀرابطد، شون می ظواهر رفتار و آداب و رسوم به عنوان فرهنگ شناخته
ند قابل شناسایی است و در این دیدگاه نـه  ا كه فقط در بخشی از اعضا مشترک هدو مجموع

  .از دیناي  هجزء فرهنگ است و نه فرهنگ زیر مجموع امالًکدین 
 ه به زندگی انسان معنا و جهـت کعاملی (گفته  سوم از تعاریف پیش ۀاما فرهنگ در گون

بـه پاسـخ ایـن    رو،  از این 26رسد. یسخن در تعریف این واژه به نظر مترین  منطقی) دهد می
شود؟ معناداري زنـدگی انسـان    می زندگی انسان چگونه معنادار شود که یپرسش پرداخته م

جامعه و در راستاي باورها  که در چارچوب نظام ارزشی ویژه یکدر گرو رفتارهایی است 
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بینی حق و  یرد و چون مطابق بینش اسالمی فقط جهانگ می و نظام عقیدتی آن جامعه انجام
ما مسلمانان عامل معنـاداري و  ، اسالم است. نظام عقیدتی و ارزشی صحیحبه تبع آن، یگانه 

ـ  رو،  از ایندانیم؛  می »دین«زندگی انسان را  ةدهند تجه سـوم از تعـاریف    ۀفرهنـگ در گون
متر از اجـزاي  کفرهنگ را ة یل دهندکتش اجزاياینکه مگر یابد،  می گفته بر دین انطباق پیش

نظام ارزشی و رفتارهاي موجـود در   اجزاي فرهنگ را صرفاً مثالًة دین بدانیم. یل دهندکتش
  27ه در این صورت فرهنگ زیر مجموعه و تابعی از دین خواهد بود.کجامعه دینی بدانیم 

  ۀمنظـور جامعـ  شـود،   مـی  آن اشـاره  يهـا  یژگـ یو و به عصـر ظهـور   ی، وقتحالبا این 
ن محور در تمام شئون مورد قبـول  یتر یمبنا و اصلمثابۀ ه در آن اسالم به کاست  یروی شیپ

اداره خواهـد   یومت واحـد جهـان  که وسعت تمام جهان است و تحت حک يا جامعه؛ است
  خواهد بود.) خدا ی، فرهنگی،اجتماعیاسی، سيهمه شئون (اقتصاد یشد و محور اصل

  تعريف فرهنگ اسالمي
شـود  تعریـف  اسالم در آغاز،  براي تعریف و شناسایی مفهوم فرهنگ اسالمی سزاوار است

  شود: شناختهتا با استفاده از آن، فرهنگ اسالمی 
  :توان گفت می اسالم به عنوان یگانه دین حق در تعریف

هاي  ه برآمده از امور فطري و استداللکاز باورهاي قلبی اي  هاسالم عبارت است از مجموع
 و به منظـور  ه از سوي خداي متعال بر پیامبر اسالمکالیف دینی کعقلی و نقلی است و ت

ـ الیف تمامی اموري را کاین ت. سعادت دنیوي و اخروي بشر نازل شده استتأمین  ه بـه  ک
  28د.گیر می برنحوي در سعادت دنیا و آخرت انسان نقش دارد در

 ي هـا  برگرفتـه از ارزش  ینـ ید يباورها اعتقادات وگفت توان  اسالم میپس از تعریف حال 
ل کیرا تشـ  یفرهنـگ اسـالم   یاصـل  ةه شـالود کـ ننـد  ک یجاد میرا ا یبینش و نگرش یاسالم

  رد:کن تعریف یتوان فرهنگ اسالمی را چن یمدهد. پس،   یم
دانست براساس اعتقادات و باورهاي اسالمی و  یتوان بینش و نگرش فرهنگ اسالمی را می

هـاي اسـالمی بـراي     لی اسالم نسبت به انسـان، مبـدأ و معـاد و ارزش   ک با توجه به دید
ه با کهاي اسالمی است  ها و ارزش بینش ۀمسلمانان. یعنی فرهنگ اسالمی به معناي مجموع

البد آن جامعـه جریـان دارد و بـه    کتوجه به شرایط موجود در جامعه همچون روحی در 
زي فرهنگ اسالمی را همان کمر ۀرت هستدر این صو .بخشد اعمال و رفتار افراد معنی می

ه اساس و شالوده دین اسـالم اسـت و بـا سـایر     کدهد  یل میکتوحید و ایمان به خدا تش
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ه خود بعـدي از هسـتی   کآورد  اي از عادات و آداب را پدید می اعتقادات اسالمی زنجیره
  29شود. اجتماعی می

  هاي فرهنگ اسالمي ويژگي
 توحید و ایمان به خـدا و نـوع  زي آن، یعنی کمر ۀی و هستبا توجه به تعریف فرهنگ اسالم

دانسـت   يا هاي برجسته توان فرهنگ اسالمی را داراي ویژگی مینگاه اسالم به انسان،  ویژة
  از:اند  ه اهم آنها عبارتک

  ث مبدأ و معاديبودن از حاالهي  .۱
انسـان را داراي  اسـت،  االهـی   ه فرهنـگ اسـالمی برگرفتـه از وحـی    کـ جا ما معتقدیم از آن

ه ر    باالَّذینَ إِذَا أَص: «داند یماالهی  خاستگاه ا إِلَیـ ه و إِنـَّ ا للـَّ ونَ اَتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إِنـَّ ه: بقـر (جِعـ
او  يیم؛ و بـه سـو  یما از آنِ خدا«گویند:  یرسد، م یبه ایشان م یگاه مصیبتآنها که هر؛ )156
  !»مگردی یبازم

از ایـن  اي براي حیات ابدي آخرت اسـت؛   قدمهزندگی دنیا م از دیدگاه فرهنگ اسالمی
اي او را هـدف  رو، انسان پایبند فرهنگ اسالمی، رسیدن بـه خـدا و بـه دسـت آوردن رضـ     

  داند: نهایی خود می
تو با تـالش و  ، اي انسان؛ )6(انشقاق  فمالقیه دحاًک کادح الی ربّک کیا اَیها االنسانُ انَّ«

  .»ردکروي و او را مالقات خواهی  گارت میرنج به سوي پرورد
رده اسـت  کآغاز و پایان زندگی خداست و او قوانین را تعیین  ۀنقط در فرهنگ اسالمی

ت براسـاس فطـرت، داشـتن    کـ توان بـه حر  ه از آن جمله میکو این باور آثار فراوانی دارد 
  30رد.کهدف روشن از زندگی، آزادي از هواي نفس و شهوات اشاره 

  انساني بودن فرهنگ اسالمي. ۲
 كه معیـار و مـال  کـ نیم کباید اول مشخص بدانیم فرهنگ اسالمی انسانی است،  هکبراي این

توان بـه   میاز جمله ه کهاي مختلفی براي انسانیت طرح شده است  كانسانیت چیست؟ مال
مجموع  هکرد. اما آنچه باید بدان توجه داشت این است کاشاره  علم، اخالق، اراده و آزادي

ه شـهید  ک ؛ چنانبه تنهایی یکدهد نه هر  دست میه از انسانیت ب یاملکها سیماي  كاین مال
  فرمایند: مطهري در این باره می
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ولی هیچ ه جزئی از انسانیت باشد درست است، کاز این چهار معیار به عنوان این دامکهر 
هـا بـه همـدیگر     ت انسانبه به محکدر اسالم همان طور ام معیار انسانیت نیست. دام تمک

ید شده و از آزادي دفاع شده کها بر نفس خود تأ همان طور به تسلط انسانسفارش شده، 
  31است.

روي زمـین   الهی بـر ۀخلیفـ مال و ک) الیق 70 :رامت(اسراءکفرهنگ اسالمی انسان را داراي 
ا و هـ  ) و آنچـه در آسـمان  70 :ه بر بیشتر مخلوقات برتـري دارد(اسـراء  ک) 30 :داند(بقره می

  ) تا به سعادت نهایی برسد.20: (لقمانزمین است به نحوي در خدمت اوست
ه انسان را تا سـر حـد   کاینة انسان مخالف است. فرهنگ اسالمی با افراط و تفریط دربار

او نشناسـیم  پروردگار و خالقی براي خدایی باال ببریم و او را خدا و فعال ما یشاء بدانیم و 
ه کیا اینمعاد و حیات دیگري براي او در نظر نگیریم و براي او آزادي بی حد قائل شویم  و

ه نسـبت بـه دیگـر حیوانـات     کتابع غرایز و فاقد اراده بخوانیم در مقابل، او را فقط حیوانی 
ر و مقداري پیشرفت داشته است و هنوز هم مانند دیگر حیوانات باید فقـط بـه دنبـال خـو    

  32.هر دو دیدگاه مطرود استشد، خواب و شهوت با
گـاه انسـان در نظـام    یبا توجه بـه جا  یم بر فرهنگ اسالمکحا يها دینبا د ویجه بایدر نت

(علـم، اخـالق، اراده و    تیانسـان  يها كمال ارها ویامل بر معک ۀن با احاطیهمچن نش ویآفر
  رساند. یرا م یبودن فرهنگ اسالم ین امر انسانیه اکآزادي) صادر شده است 

  . ثابت بودن مباني و اصول۳
حـالل  «ه با همۀ مظاهر متغییر زندگی سـازگار اسـت:   کلی و عامی دارد کاسالم دستورهاي 

این حدیث نـاظر بـر    33.»و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه ۀحالل ابداً الی یوم القیاممحمد، 
اي ذاتی خـود اسـت و   ه اسالم داراي ثبات در مقررات اساسی و ارزشهمین مطلب است. 

  .ستها ارچوب این ارزشهر گونه تغییر و تحول در چ

  . پويابودن فرهنگ اسالمي۴
هاي ذاتی خود اسـت و هـر گونـه     فرهنگ اسالمی داراي ثبات در مقررات اساسی و ارزش

اما این به معنـاي ایسـتایی و جمـود نیسـت،     هاست،  ارچوب این ارزشتغییر و تحول در چ
اي بهتـر   پویا و زنده دارد و این فرهنگ انسان را براي رسیدن به آینـده  ه اسالم فرهنگیکبل

بودن فرهنگ و دین اسالمی از آثار بـارز  » گرا زندگی«به تعبیر شهید مطهري ند. ک تشویق می
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مطهري خاصیت  شهید 34بخشد. ه به انسان در زندگی امید و نشاط میکپویایی اسالم است، 
  ند:ک هاي روز را در موارد زیر خالصه می ا پیشرفتپذیري قوانین اسالمی ب انطباق

نسان را به اهداف اساسی ه اکاست راهی اسالم و تعالیم آسمانی آن به روح، توجه اصلی 
مصـروف داشـته و   آنها  اسالم اهتمام را به این اهداف و ارائه طریقه رسیدن بهرساند.  می

 بشر را در غیر این امور آزاد گذاشته است.

ناپذیري در نظر گرفته و بـراي نیازهـاي   بشر قوانین تغییر براي نیازهاي ثابت و دائماسالم 
ـ رده اسـت  کبینی  پیش ارهاي خاصی راکمتغییر و اوضاع و احوال متغییر نیز راه ه از آن ک

ۀ جوانب نظر داشته و اسالم به همرو،  ایناز وانین اسالمی مورد نیاز دست یابد. طریق به ق
 رده است.کا توجه به مقتضیات زمان ارائه قوانین الزم را ب

در فقـه  عقـل،  حقی براي آن قائل شـده اسـت.   یم دین، ردن عقل در حرکاسالم با وارد 
ار کقانونی را قید بزند یا توسعه دهد و مدده قانون باشد، نندکشف کتواند خود  اسالمی می

 باشد. كخوبی براي سایر منابع و مدار

بنـدي آنهـا و    نگ اسالمی به مصالح و مفاسد واقعی و درجـه ام فرهکابتناي مقررات و اح
و وجود »باب اهم و مهم«یا » باب تزاحم«گذاري اسالمی همچون  هایی در قانون ایجاد باب

فقها را در تشـخیص مصـالح    »الضرر«و » الحرج« ةاساسی مانند قاعدة نندکنترل کقواعد 
 رساند. الت جامعه یاري میکمش و تعدیل قوانین دیگر و جوابگویی بهمهار تر و  مهم

هـاي جدیـد    ه در شـرایط خـاص و نیازمنـدي   کومت داده است کاسالم اختیاري را به ح
ۀ ند. این اختیارات در درجکتواند با توجه به اصول مبانی اساسی اسالم، مقررات وضع  می

زمـان  ولـی در  ـ بـوده اسـت،   صلوات اهللا علیهم اجمعین  ـ هدي  اول از آن پیامبر و ائمه 
  35شوند. م منتقل میکغیبت به ولی فقیه حا

  .جهاني بودن فرهنگ اسالمي۵
انسان و هـدف از آفـرینش وي   ، جهاندربارة ه کاي  فرهنگ اسالمی با الهام گرفتن از نظریه

طرت بشـر و نیازهـاي   مطابق با فاساس همین  ربپدید آمده است. در اسالم بیان شده است 
پس براي اثبـات جهـانی بـودن فرهنـگ     . است كمشترها  نانسا ۀبین هم ه این امرکست او

املی براي که فرهنگ اسالمی جامعیت دارد. اسالم اهداف جامع و کنیم کاسالمی باید ثابت 
  نیم:ک تفا میکه به چند نمونه اکخود بیان نموده است 

قـرآن  ه کـ هاسـت؛ چنان  ن بـراي هـدایت همـه انسـان    هـا: آیـات قـرآ    انسان ۀهدایت هم
مردم! مـن   يا«بگو: ؛ )158 :اعراف(...رسولُ اللَّه إِلَیکم جمیعا ییها النَّاس إِناقُلْ یأَ :فرماید می

 »....همه شما هستم يفرستاده خدا به سو
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وا    یلَّقَد کانَ لَکُم ف: «ها انسان ۀهمراي الگو ب ۀارائ رْجـن کـانَ یسنَۀٌ لِّمةٌ حأُسو سولِ اللَّهر
رسـول خـدا    یشـما در زنـدگ   يمسلّماً بـرا ؛ )21(احزاب اللَّه و الْیوم االَخرَ و ذَکَرَ اللَّه کَثیراً

دارنـد و خـدا را   امیـد  آنها که به رحمت خدا و روز رسـتاخیز   ي، برااست یسرمشق نیکوی
 ».کنند یبسیار یاد م

  يحكومت جهانالگوي  ةارائ. ۶
بودن این حکومـت را   ی، بحث جهانيحضرت مهد ینظریه حکومت جهان ۀشیعه با ارائ

عد اللَّه الَّذینَ ءامنُوا و«فرماید:  ت. قرآن کریم در این باره میبه صورت دقیق مطرح کرده اس
؛ )55 :نور( ...األَرضِ کما استَخْلَف الَّذینَ من قَبلهِم  یمنکم و عملُوا الصلحت لَیستَخْلفَنَّهم ف

دهـد کـه    یاند وعده م شایسته انجام داده ياز شما که ایمان آورده و کارها یخداوند به کسان
 يزمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خالفـت رو  يقطعاً آنان را حکمران رو

خداونـد متعـال از         اسـت کـه    يا موعود، تحقق بخش وعـده  ير مهدظهو».        زمین را بخشید
به صالحان و متقیان داده است که زمین از آنِ آنان است  یها در کتب آسمان ترین زمان قدیم

د الـذِّکْرِ أَنَّ األَرض      یو لَقَد کتَبنَا ف« 36.ردتنها به متقیان تعلق داجهان و پایان  عـن ب ورِ مـ الزَّبـ
ام  بنـدگان شایسـته  «نوشتیم:  ]تورات[در زبور بعد از ذکر ؛ )105: ایانبالصلحونَ( يثُها عبادیرِ

  ».دزمین خواهند ش ]حکومت[وارث 
ومـت  کح ۀفـ یوظآنکـه   هـاي  ن ویژگـی یتر حال بعد از شناسایی فرهنگ اسالمی و مهم

از ابعـاد   یکـی قدرت بـه عنـوان    ۀهاست فاصل ردن این ارزشک ییاجرا امام عصر یجهان
امـا قبـل از ورود   شود.  می عرضه يمهدو ۀگرفته از جامعبر ی، به فرهنگ اسالمیفرهنگ مل

  است. يمورد نظر ضرور يالگو زااستفادة نگارنده  یتوجه به چگونگ یبه مطلب اصل

  فرهنگ ابعاد يروش محقق در بررس
ل از چهار سـطح  کفرهنگ متش يها فرهنگ اشاره شد، مؤلفه يها هیان الیه در بکهمان گونه 

ر و یتعب یبه اعمال فرهنگ» ر و آداب و رسومینمادها، اساط« یعنیه از سه سطح آن، کاست، 
  فرهنگ نام برده شده است. یاصل ۀها به عنوان هست از ارزش

نـوع نگـاه افـراد جامعـه بـه       ةننـد کس کند منعنتوا می ن ابعادیه اکاست  یهافستد مدع
آن جوامـع   یفرهنگـ هـاي   از ارزش یدگاه جوامـع مختلـف ناشـ   یدو تفاوت باشند فرهنگ 



۱۱۰       ،۱۳۹۰تابستان ، سال اول، شماره اول  

 ،نیبنابراکنیم.  یبررس یفرهنگ اسالمهاي  ن ابعاد را با توجه به ارزشیاالزم است  37،است
  است: يضرورچند نکته توجه به 

ر بـودن در  یت و فراگیث عمومیهافستد از ح ۀگان ابعاد پنج، رو شیق پی: در تحقاول ۀنکت
ه جوامع مختلـف  کم یریپذ یگر ما از هافستد میبه عبارت داست. رفته شده یپذها  ان ملّتیم

ن ابعـاد  یـ ا یرد. امـا در نـوع بررسـ   کـ  یین پنج بعد شناسـا یتوان از نوع نگاه آنها به ا یرا م
ه کم یهست یما مدع. است كمشتر ير بنایز يها ارزش يم بر مبنایریگ یم یه در پک يا وهیش

عصـر ظهـور،   اوضـاع  بـا توجـه بـه     یعنـ ی 38ی.است نه ملـ  یفرهنگ جهاندر عصر ظهور، 
ــگ را تشــ یاصــل ۀهســت یاســالم يهــا ارزش ــد و مــی لکیفرهن ــترایهمــ دهن در  كن اش
از فرهنـگ   یالبتـه وقتـ   شـود.  یمـ  یجهان كآمدن فرهنگ مشترپدیده سبب کهاست  ارزش
 یعمـد ه کـ بلم، یهـا را نـدار   هیدر تمام ال كاشترا يادعاگوییم  سخن میعصر ظهور  یجهان
توانـد   یم يزکمر ۀهست يها ن مؤلفهیتر یدر اصل كضمن اشترا یم فرهنگ جامع جهانیهست

  باشد.اختالف داشته  ر و آداب و رسومینمادها، اساط مانند يها هیدر ال
اصـول  سلسـله   یکبه  یما در مراجعه به منابع اسالم یابعاد فرهنگ ی: در بررسدوم ۀنکت

ان یـ اسالم و از صـدر اسـالم تـا پا    یه جزء اصول اساسکرد کم یاستناد خواه ییها و ارزش
هـا و   ن ارزشیـ از ا یفرهنگ اسـالم  یدر بررسستند. ین یند و مخصوص دوران خاصا ثابت

  رد.کم یمنابع استفاده خواه
و  ینـ یدر عصـر ظهـور تحقـق ع    یاسـالم  يها ه اصول و ارزشکنی: توجه به اسوم ۀنکت

ابعـاد انتخـاب    یبررسـ  يرا بـرا  یق زمانین تحقیدر اگر یبه عبارت دیافت؛ خواهند  یواقع
  عصر ظهور است. یعنی، ینید يها تحقق آموزه یه ظرف اصلکایم  کرده

 ۀمنحصر به فرد عصـر ظهوربـا ایجـاد زمینـ    مذکور اوصاف ات ک: عالوه بر نچهارم ۀنکت
 .شود می باعث تحقق فرهنگ ناب اسالمی الزم

  نوع نگرش به فاصله قدرت در عصر ظهور
  کـه ـ قـدرت پاسـخی اسـت کـه هافسـتد بـراي پرسـش اول          ۀکه گذشت، بعد فاصـل چنان

  اتیـ بـه آ ، رو از ایـن کنـد؛   مـی  طـرح ـ با نابرابري بین افراد در هر جامعـه سـرو کـار دارد     
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ن افـراد  یبـ  ينابرابر«نوع نگاه به  یاسالم يها شود. تا با توجه به ارزش یات رجوع میو روا
» در اسـالم  ينـابرابر «د مفهـوم از  یـ ن مهم در آغـاز با یمحقق ا يبرا. گردد می معلوم» جامعه

  روشن شود.

  در اسالم ينابرابر
اسـی و اجتمـاعی دارد و   یم با مباحـث س یدر اسالم ارتباط مستق يو نابرابر يبحث از برابر

از جهان و  یر فلسفیتفسهرچه بستگی دارد و  ینیب ت جهانیلکاست و جامعه به ینگاه به س
خواهـد بـود.   تـر   روشـن ز ین یو اجتماع یاسیس يها دگاهیباشد دتر  روشن یات و زندگیح

بشر  یو اجتماع یاسیس يها ه در مورد نظامک یمکهر ح« د:یفرما ین باره میاد صدر دریشه
افـت آن  یات و دریـ ر حیدر تصـو ، آن نظـام  یر فلسـف یبه مقـدار تفسـ   یشود بستگ یداده م

  39.»دارد
 عقیدتی اسالمی نوع نگاه به جهـان و انسـان را بیـان    نظام یش از این گذشت،پکه  چنان

  هر فردي ریشه دارد. ینیجهان ب در یاجتماع يو نابرابر يکند. پس نظر به برابر می

  ف عدالت در اسالميتعار
را یـ ز؛ ان شـود یـ د موضوع عـدالت ب یدر آغاز با» در اسالم يبرابر«روشن شدن مفهوم  يبرا

 يا برابـر یـ ه، آکـ  ین معنـ یاساس بحث عدالت است. به اه و یپا يو نابرابر يبحث از برابر
مفهـوم  « انـد.  اربردهکز به ین» يبرابر« يبه معنا را» عدل«، زیرا برخی يا نابرابریعدالت است 

گـر بـه   یز دیبا چ يزیداشتن چ يمساو يجاد مساوات و به معنایبا ا يعدالت به عنوان برابر
  40»ار رفته است.ک

تبیین مفهوم عدالت در اسالم امـري ضـروري اسـت کـه بـه پـنج تعریـف از          رو، از این
  شود: می اشارهبه اختصار عدالت 

  .موزون بودن۱
از  یار رفته و هـدف خاصـ  کبه  یمختلف يه در آن اجزاکم یریرا در نظر بگ يا اگر مجموعه

ت یـ فکیث مقدار الزم هر جزء و از لحـاظ  ید تعادل در آن مجموعه از حیآن منظور است با
 یتوانـد بـاق   یه مجموعه مکن صورت است یت شود و تنها در ایگر رعایدیکارتباط اجزا با 

  نامند. یرا متعادل ماي  ند. چنین مجموعهکفا یمطلوب و نقش منظور را ا ۀجیبماند و نت
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  ضيهر گونه تبع يو نف يت تساوي. رعا۲
ان افـراد قائـل   یم یتفاوت چ گونهیه هکن است یعادل است و منظور ا یند فالنیگو یم یگاه
س کـ چ یند و حق هـ ک یت میرا رعا ي، تساويمتساو يها استحقاق ۀنیدر زم یعنیشود،  ینم
  ت مساوات از لوازم عدل است.ین رعاین چنیا ند.ک یمال نمیپا را

  ت حقوقي. رعا۳
العـدل  « :اند از این که حق هر صاحب حقی بـه او داده شـود   در این تعریف عدالت عبارت

  ».حقّ حقّه يل ذکإعطاء 

  خودش يدر جا يزي. قرار دادن هر چ۴
 یف سـوم و دوم منافـات  یبا تعر» ی موضعهء فیلّ شکوضع «یعنی ن معنا یه اکاست  یهیبد

ن سـه معنـا اقسـام عـدالت،     یشود. عدالت به ا یز میه اعم از آن دو و شامل آنها نکبلندارد، 
فـر و  کیم و قضاوت، عدالت در جزا، پـاداش،  کدر ح، عدالت يگذار عدالت در قانون یعنی

  گیرد. را در بر می عدالت در اعطا و انعام

  آن ةوجود وعدم امتناع از افاض ة.افاض۵
ان وجود کچه امردن از افاضه و رحمت به آنکوجود و امتناع نۀ ها در افاض ت استحقاقیرعا

 يریگ ضیان فکها و ام تیاز نظر قابل یموجودات در نظام هست یعنیمال وجود را دارد. کا ی
د باشـداز نظـر   یـ ه باکـ  يا در هـر مرتبـه   ياند. هر موجـود  گر متفاوتیدیکبا  یاز مبدأ هست

  ت استفاضه، استحقاق خاص خود را دارد.یقابل
 ياالطالق است، به هر موجود یاض علیر مطلق و فیمال مطلق و خکذات مقدس حق 

  ند.ک ینم كند و امساک یمال وجود اعطا مکن است از وجود و کاو مم يآنچه را برا
هـر درجـه از وجـود و     يهر موجـود  یعنیه، ین نظرین طبق ایوکدر نظام تاالهی  عدل

ض و یمنـع فـ   یعنـ یند، و ظلم ک یافت میان آن را دارد درکه استحقاق و امکرا مال وجود ک
ز یـ معنا در مورد ذات حـق متعـال ن  ن یاستحقاق آن را دارد. عدل به اآنچه وجود از  كامسا

  .بحث باشدمحور تواند  یم
ت یه مفهوم عدالت در اسالم اهمکم یده رکته را تذکن نید ایعدالت با یر معانکبعد از ذ

توان  یرا م یمعتقدند اصل عدالت و از جمله عدالت اجتماع يا ه عدهکجا دارد تا آن يا ژهیو
  قرار داد. یفقه يها فقاهت و استنباط يبرا یزانیار و میمع
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بـر او   يزیـ د چـه چ یـ ه باکـ اسـالم   يها اسیاصل عدالت از مق« :ير استاد مطهریبه تعب
ه کـ ن است یام است نه در سلسله معلوالت، نه اکشود عدالت در سلسله علل اح یمنطبق م
  41.»دیگو ین میه آن چه عدل است، دکن گفت عدل است، بلیآن چه د

ت آن بهتر است نسبت آن را با مسـاوات و  یعدالت و اهمحال بعد از مشخص شدن مفهوم 
  روشن شود. يو نابرابر يبرابر ةم تا نگاه اسالم دربارکنیان یب يبرابر

  نسبت عدالت و مساوات
ا یـ  ین مفهـوم از جملـه نسـب   یا ةعدالت چند مبحث مهم دربار یر معانکدر ذ ياستاد مطهر

ف از یـ سـه گونـه تعر   يودهـد.   یشرح معدالت با مساوات را  ۀو رابط بودن عدالت، مطلق
ت تـوازن در اجتمـاع ارائـه    یـ . رعا3، در مقابل قانون ي.تساو2، . مساوات1يعدالت به معنا

  ند:ک یم
ه کـ نیا یکـی رد: کـ ف یتعرگونه  توان این میام، عدالت را  افتهیدر ه من مجموعاًک آن چنان

عـدالت   يمعنـا  یـک . يبرابـر  یعنیعدل است و عدل  ةمساوات، چون از ماد یعنیعدالت 
  42.»است يهمان برابر یاصل ۀشیمعنا و ر ه اصالًکاست، بل يبرابر

مسـاوات بسـتگی دارد؛    ير از معنـا ین معناي عدالت، به نوع تعبیاز نظر ایشان درستی ا
از موجبـات   يریـ گ و مسـاوات مـردم، در بهـره    ينمونه اگر عـدالت عبـارت از برابـر   براي 

سـت.  یاز موجبات سـعادت بـه دسـت انسـان ن     يبسیار چون؛ ن ظلم استیسعادت باشد ا
در  یعنـ یم، ینـ کر یـ ار بشـر اسـت تعب  یه در اختک ين اگر مساوات را حداقل در اموریهمچن

 يار مسـاو کار و ابتکافراد از لحاظ نبوغ و قدرت ن هم ظلم است؛ زیرا ی، ايمسائل اقتصاد
  .پاداش داد يمساوشان به آنها به طور  ن تفاوتیرغم ابه توان  یستند و نمین

ردن کـ برابـر   يم و مسـاوات را بـه معنـا   یریمساوات بگ يعدالت را به معنا ن اگریبنابرا
دوم، ظلم و تجـاوز اسـت و عـدالت    ، ستین یه شدنکنیاول اها،  ها و نعمت افراد در پاداش

  43.»ان افراد تفاوت استیعت میه در طبکن است؛ چراکست، سوم اجتماع خرابین
شدند، اما  یده میآفر يد متساویز همه بایعدالت درست بود، در خلقت ن ن معنا ازیاگر ا

مختلف اسـت   يها ن اختالف سطحیشود و ا یدا میمال از اختالف پکرا یز؛ ستین گونه نیا
قـرآن  گر شده اسـت. اصـوالً   یدیکها به  جذب انسانۀ یها را به وجود آورده و ما تکه حرک

  44ند.ک یر مکپروردگار ذات قدرت یاز آ یکین اختالف را یهم
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  هاسـت  انسـان  یو انتخـاب  يقـرارداد  یاجتماع یزندگ يبالطبع بودن انسان به معنا یمدن
  ابـد. ی یت مـ یـ ارشـان فعل یت و اختیـ افـراد بـا عقالن   يهـا  تیپرتوآن استعدادها و قابل ه درک
  یعـ یو طب يزیـ ل غرکگاه آنها به شیافراد و جا یه نوع خدمت اجتماعکمهم آن است ۀ تکن

ع عمـل و  یدان وسـ یـ ار افـراد در م یـ رد و تالش و اختکست و به عملین شده نییش تعیاز پ
ت یـ اقت و فعالیمتناسب با ذوق و استعداد و ل یسکدارد تا هر تام  یبستگ یاجتماعۀ مسابق

نـد. بـه   کش انتخـاب  یدن به اسـتعدادها یت بخشیفعلبراي را  يارکخودش، مقام و شغل و 
  :ير استاد مطهریتعب

م ینک كن مطلب را درست دریم و ایف را در اسالم بشناسیلکحق و ت یاصل همدوشاگر 
ـ لکفه و تیمسابقه انجام وظ یعنیاست؛  ۀمسابق یم زندگییگو یماینکه  هک وأن «: ف اسـت ی
مسـابقات  ة زیجه و جـا یه نتکم ینک ك) و باز درست در39 نجم»(یس لالنسان الّا ما سعیل

اسـالم   یحقوق اجتمـاع  ين مبنایتر است، به بزرگ یماعمند شدن از حقوق اجت همان بهره
  45»م.یا برده یپ

حـد   یکمردم ازهر نظر در ۀ ه همکست ین نیعدالت ا يه معناکشود  یجا معلوم منی... از ا
ـ درجه باشند. جامعه خـود بـه خـود مقامـات و درجـات دارد، با      یکمرتبه و  یکو  د ی

  46ردن استکمسابقه فراهم ۀ نیبشود و راه منحصر آن آزاد گذاشتن افراد و زم يبند میتقس
چ یه هکن است یدن و همه را برابر در نظر گرفتن هم ایچشم د یکمساوات و به  ي... معنا
 يدان بـرا یافراد فراهم شود؛ مۀ هم يبرا يانات مساوکام 47ار نباشدکدر  یشخصۀ مالحظ

همت داشته باشـد در   یسکباز باشد تا اگر  يهمه مساو يادان بریافراد فراهم شود؛ مۀ هم
ت یاقت و استعداد و بروز فعالیه هست، بتواند در پرتو لکه هست و در هر طبقه کجا کهر 
ـ  ییهـا  ضیها و تبع نییها و باال و پا يو بلند یها و پست يهموارق برسد... نایمال الکبه  ه ک

ـ یها در نت ن تفاوتی... اشودد محو بیاست باا زور و ظلم یها و عادات، و  منشأ آن سنت ۀ ج
ـ ید به آنها احترام گذاشـت و در نت یده گرفت، باید آنها را نادیمسابقه دخالت دارند. نبا ۀ ج

  48.دیآ یش میه تقدم و تأخر پکنهاست یا
ـ کرد کشود معنا  یگر مید يمعنا یکن عدالت را به یبنابرا تـوان   یه اگر به آن توجه شود م

عـدالت   يه قدما بـرا ک ییگر. معنایل دکمساوات است؛ اما مساوات به ش ه آن همکگفت 
در متن خلقت با  یو هر شخص يزیهر چ یعنیحقّ حقّه؛  يلّ ذکن است:إعطاء ینند اک یم

ـ ین جا پیا آمده است، حقوق هم از همیمخصوص به خود به دن یستگیشا یک شـود؛   یدا م
ـ م ینیم. بعد ببینکرا در ذاتش مطالعه ب يزید هر چیاء.ما بایاش یاز ساختمان ذات یعنی ه او ک

عـتش چـه   یدر وجـود او هسـت. پـس طب    يرا دارد و چه اسـتعداد  يزیچه چ یستگیشا
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ـ    مثالًدارد.  ییتقاضا ـ   یدر بدن انسـان چشـم، حق ـ گر...هـر چ ید یدارد و دسـت، حق ز ی
  49آن هم خود خلقت است. أدارد و منش یاستحقاق

در مقابـل   يرسـد و آن تسـاو   یاز عـدالت مـ   یدوم يمعناحات به ین توضید با ایاستاد شه
ض قائـل  یان افـراد تبعـ  یند، خودش مکچشم نگاه ب یکقانون، افراد را به  یعنیقانون است؛ 

ط یه از لحاظ خلقـت در شـرا  ک يگر افرادیبه عبارت دند. کبت یرعاه استحقاق را کنشود بل
رفتـار  آنها  ط خودشان باید مطابق شرایه باکبلآنها به مساوات،  د بایهستند، قانون با يمساو

بـه   یت اجتمـاع یو امن یدرعصر ظهور عدالت اجتماع 50.دوم عدالت است ين معنایا .ندکب
  51.دیخود خواهد رس ۀن مرتبیباالتر

ت تـوازن در اجتمـاع   یرعاند و آن، ک یر مکعدالت ذ يد برایهم استاد شه یسوم يمعنا
  شان:یر ایاست. به تعب

ه بـه صـالح   ک یهر حالت یعنیت توازن در اجتماع است؛ یرعا ياند عدالت برا گفته یبعض
ـ کاجتماع باشد و بهتر بتواند اجتماع را حفظ ب افـراد   نـد اساسـاً  یگو یند عدالت است... م

ت حقوق افراد معنا ندارد، حق مال فرد یندارند، حق مال اجتماع است و بس. رعا یحقوق
د به یف مال افراد؛ افراد بایلکد حق مال اجتماع است و تیگو یاز دانشمندان م یکیست. ین
  52ه صاحب حقوق است.کفه دارند اما اجتماع است یند، وظا لفکنند مکف عمل بیلکت

حـق اسـت و هـم اجتمـاع و تنهـا مصـالح        يه هـم فـرد ذ  کبر آن است  يد مطهریالبته شه
  ح دارند.یترج يبر مصالح فرد یاجتماع

حقّ حقّه است و  يل ذکإعطاء ، و مساوات در اسالم يز برابره مراد اکپس روشن شد 
ه از کـ م یریـ بگنتیجـه  م یتـوان  یگر میر دیبه تعبدارد.  یبستگافراد  يها یستگین حق به شایا
 يها و مراتـب وجـود   یستگیرا شایزد باشد؛ یاست و با یعیطب يامر يدگاه اسالم نابرابرید

د بـا هـم   یـ ار و تولکـ  يرویا نیاز نظر هوش و استعداد ها  انسانافراد با هم متفاوت است و 
  ستند.یبرابر ن

از  يدن عمـل بـه نسـبت برخـوردار    یش و سـنج یبه منظـور آزمـا  نابرابري از نظر قرآن 
 ؛)165: انعـام ( مکاتـا  مایم فکبلویم فَوقَ بعض درجات لکو رفَع بعضُ«است:  یعیمواهب طب

 ».ده اسـت ید شما را در آنچه به شما رسیازمایا بتداد  يبرترگر یاز شما را به بعض د یبعض
ه در انجـام  کـ همـان گونـه   انـد؛   سـان یک یافراد از نظر حقوق ۀه همکد توجه داشت یباالبته 

در برابر قانون همان وضع  یا دولتی یمقام علم یکند. با هم برابر یف شرعیالکواجبات و ت
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سـبب  بـه   ياسـالم نـابرابر   ه درکـ نیارگر؛ حـال بعـد از مشـخص شـدن ا    ک یکه کرا دارد 
ن فاصـله و  یا ایه آکم ینک یته را بررسکن نید ایبااست،  یعیطب يامر یستگیاستحقاق و شا

ا اسـتحقاق و  یـ تـر آ  ر روشـن یبه تعب ؟ز وجود داردین یومتکو ح یاسیدر مسائل س ينابرابر
  ؟ا نهیشرط است  یاسیس يها گاهیها و جا در گرفتن منصب یستگیشا

  نسبت به فاصله قدرتدگاه اسالم يد
د براساس اصول و یز باین یومتکو ح یاسیست و مسائل سین جدا نیاست از دیدر اسالم س

ـ با نـد و ا هکسـ  یک يا و آخرت دو رویاز نظر اسالم دن. شوندریزي  یپ یاسالم یمبان د در ی
ن یتـر  شـاخص « د صدریدگاه شهیاز دباشد. االهی  دن به قربیرس یجامعه هدف اصل ةادار

در است است. یز هست سیاو ن یو اجتماع یامت ةانگر چهریه بکن یخالفت انسان در زم عدب
ا احسـاس  یار و اراده وجوالن یو حاصل تعقل و اخت یاست انسان یاست شأنین نگرش سیا

 ةادارحاکمان و مسئوالن پس  53.»یو اجتماع یمدن یا زندگینه یانسان در درون مجمع و مد
ر یو در مساالهی  قرب يشند و جامعه را به سون افراد بایتر ستهید خودشان از شایجامعه با

  ت دهند.کحر یهاال ۀخلیف

  ت در اسالميمكسلسله مراتب قدرت حا
 ۀن در جامعـ ینید نگاه متـد یع قدرت، ابتدا بایبه توز يدیتوح ۀروشن شدن نگاه جامع يبرا

جـاد  یرهبران جامعه فقـط ا  ۀفیآنها وظ ةدیبه عق. آیا مان خود مشخص شودکبه حا يدیتوح
 ید جامعه را با توجه به شناخت و معرفتیا عالوه بر آن بای است ین مدنیقواناجراي نظم و 

ن صورت مقـام و  یدر اکنند؟  ییراهنما ییهدف نها يدارد به سو یه به خدا و جهان هستک
اهـل  ل در مـذهب  یـ ن دلیبه هم. ردکدا خواهد یپ یارزش ۀجنب يدیتوح ۀت درجامعیمسئول

د شـده از طـرف   یید معصوم و تأیمش نافذ است باکه اطاعتش واجب و حک يا فهیت، خلیب
خداونـد  ه حـرام اسـت؛ چنانکـه    کـ سـت بل یگران واجـب ن یردن از دکخدا باشد و اطاعت 

ـ   یعـو اهللا و اط یاط«فرمـوده اسـت:   ن مطلـب اشـاره   یسبحان به ا االمـر   یعـوا الرسـول و اول
  )59(نساء: .»مکمن

  سد:ینو یم یومت اسالمکسلسله مراتب ح ةگران مسلمان درباراز پژوهش یکی
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ـ  امبران را همیخداوند اطاعت از امامان و پ مؤمنـان واجـب    ۀچون اطاعت از خود بـه هم
نجـا عبـارت اسـت از خـدا،     یتا ا یومت اسالمکن سلسله مراتب حیبنابرا .ده استیگردان

  54.امبر و امامیپ
  فرموده است: یومت امام علکسلسله مراتب در ح ةدر ادامه درباروي 

ن عبارت خواهد ییب و از باال به پایبه ترت یومت امام علکدر ح یسلسله مراتب فرمانده
 م (فرمانـدار). ک(اسـتاندار) و حـا  یاالمر(امـام)، وال  یامبر)، اولیبود از اهللا(خدا)، رسول(پ

 یومت اسالمکح ن سلسله مراتب را دریز ایام بالد نکان مناطق وحیه والکآن ين برایهمچن
 ییها ا در نامهیگاه امام در سخنان خود و  نموده و به خاطر داشته باشند گاه كدر یبه خوب

ـ ن موضوع اشاره نمـوده و ا ینوشت به ا یه مک ـ   ی ـ  ین مراتـب را گوشـزد م در  مـثالً رد. ک
ت مصـر  یه او را به والک یاشتر هنگام کمال يه آن حضرت براک يا ن عهد نامهیتر یطوالن

ار نسبت به مـردم  یرا به محبت و لطف بس کمالآنکه  پس ازـ و اطراف آن فرستاده است  
ـ و آن یه تو باالتر و برتر از آنهـا هسـت  ک یبه درست«د: یفرما یمـ ند  ک یه میتوص ـ ک را و ه ت
(اشاره به خود امام) باالتر و برتر از توست و پروردگـار   فرستاد یمرانکبه ح ت داد ویوال

  55.»هومت به تو سپردکت داد و حیرا والو ه تکاست  یسکاز  ز برترین
 )59 :(نسـاء  »مکاالمر من یعوا الرسول و اولیعوا اهللا و اطیاط«ۀ فیشر ۀیت و آیبا توجه به روا

تـه  کن نید به ایوجود دارد و با یدر نظام اسالم یتیریه سلسله مراتب مدکم ییم بگویتوان یم
اوسـت نـه    يو مراتب وجود یستگیشاسبب ر باالتر به یه مقام و منزلت مدکتوجه داشت 

در  یتیریسلسله مراتب مـد «گریگر. به عبارت دیا مالحظات دی يظاهر يها قدرتناشی از 
 یعیت تشـر یـ ربوب د،یـ از شئون توح یکیدارد و  يدینش توحیشه در بیاسالم ر ينظام ادار

 يگـذار  قـانون  یستگیشا دگار جهانیجز آفر يه هر فردکرفت ید پذیبا یعنیخداوند است؛ 
گر یس دکچ یه هک ین معنینه به ا یولچون و چرا را ندارد،  یشدن ب يرویو فرمان دادن و پ

حـق فرمـان دادن نـدارد،     یچ صـورت یس به هکچ یا هیرد کد اطاعت یچ صورت نبایرا به ه
 مگر خود حق فرمان دادن ندارد يس به طور مستقل از سوکچ یه هکن است یه منظور اکبل

 56د.گرد یبه اطاعت خدا باز م یسکن یه در واقع اطاعت چنکرا به او بدهد  یخدا حقاینکه 
 يم مگـر بـرا  ینفرسـتاد  يامبریـ چ پیه؛ )64: طاع باذن اهللا(نساءیو ما ارسلنا من الرسول اال ل«

اش  خداسـت پشـتوانه   ةه به اجازک ی. پس اطاعت»نندکخدا از او اطاعت  ةمردم به اجازاینکه 
عصر ظهور بـه   يادار يها یژگیو و یاسیس يها یژگیو یه از بررسک داست. چناناطاعت خ

ارگزاران کـ  واسـت  االهـی   امالًکـ  ينظـام مهـدو   سلسله مراتـب قـدرت در  ، دیآ یدست م



۱۱۸       ،۱۳۹۰تابستان ، سال اول، شماره اول  

ز آنـان را  یـ مـردم ن  داننـد و  می خود را خادم مردم یین توانایتر ن داشتن باالیدر ع یومتکح
  57.دانند یداشتن قدرت م ومت وکح ۀستیشا

  يانسان يرويت با نيريمد ييوالة رابط يها يژگيو
از  یدگاه اسـالم بهتـر اسـت بعضـ    یـ قـدرت از د  ۀبه دست آمدن نوع نگـاه بـه فاصـل    يبرا
ایـن  از  یم. برخـ ینـ کرا مشـخص   یـی س و مرئـوس در نظـام وال  ین رئیرابطه ب يها یژگیو
  از:اند  ها عبارت یژگیو

  خدا يبرا يرويو پ ي. دوست۱
خالف اسـت، بـر  االهـی   و یانسـان ق، یـ عم اي هرابطـ  یانسان يرویت با نیریمد ییوالۀ رابط

ب او یـ رنـگ و فر یا بر نی ریاز مد ا بر ترسیه به طور عمده ک يم در جوامع بشرکروابط حا
 يد بـه خـدا  یبر محبت شـد  یمبتن ییوال ۀر استوار است. رابطیا بر محبت به شخص مدیو 

 تیریو اطاعت از مد يروین محبت پیو ا) 165(بقره: ن امنوا اشد حباً هللا) ی(الذ متعال است
نـتم  کان قـل  « د:یـ آ یاطاعت از خدا به شمار مـ  یه نوعکآورد  یسازمان را به همراه ماالهی 

 يروید از من پیاگر خدا را دوست دار)؛ بگو 31: عمران (آل م اهللاکحببی یتحبون اهللا فاتبعون
  .»بدارد د تا خدا دوستتانینک

 )90(طـه:  ؛يعـوا امر یو اط یم الـرحمن فـاتبعون  کـ وان رب«د: یـ فرما یگـر مـ  یدۀ یا در آی
  .»بپذیریدد و فرمان مرا ینک يرویپروردگار شما رحمان است، پس مرا پ

و از خـویش   يرویـ هرگز مردم را به پاالهی  رانیه رهبران و مدکخ گواه است بر آنیتار
او فـرا   یخـدا و بنـدگ   يرا بـه سـو   یانسـان  يرویـ امـور، ن ة خود نخوانده و در ادار یبندگ

بدهد؛ سـپس او بـه    يامبریم و پکتاب و حکه خدا به او کرا نسزد  يچ بشریه«ندند: خوا یم
  )79: عمران (آل »د.یخدا، بندگان من باش يبه جا«د: یمردم بگو

ۀ مجموعـ نش بـه  یـ و ب ید با آگـاه یبا یانسان يروین یگر در سازمان اسالمید یبه عبارت
بـه   یابید و دستیمربوط به خود و با توجه به نقش آنها در روند تول يردهاکارکها و  تیفعال

ه فقـط  کـ سـت  ین ياقتصاد دیرشد تول یند؛ تنها هدف سازمانکار کاقدام به  یاهداف سازمان
ز یت همه چیرین رفتن مدینند و با از بک يرویگران پیرد و دیم بگیشد و تصمیندیت بیریمد

ة د بـه انـداز  یـ ه او باکاست » انسان یتعال« ین هدف سازمانیتر ه مهمکبلده شود، یپاشازهم 
  58.ابدیاش از عمل بهره ببرد و ارتقا  ینش و آگاهیب
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ن یتـر  ع قدرت بـه بـاال  یعدالت درتوزدر پرتو  يومت مهدوکدرح يرویپ و ین دوستیا
  .دیدرجه خود خواهد رس

  يت همگاني. مسئول۲
گانـه  ی ياز سـو » منتخـب «و » مختـار «و » آزاد« يز منظر قرآن موجـود ن رابطه ایا انسان در

رسـالت از  دارد؛ » تیمسـئول «و » رسـالت «گر ید ةدیاو مانند هر برگزدگار جهان است. یآفر
مسـئول   هکـ بلشـتن اسـت،   یخومسئول انسان نه تنها  شگاه او.یت در پیطرف خدا و مسئول

شـما را از  آنکه  اوست«: است یرشد و تعالردن جهان در جهت کآباد مسئول  گر ویافراد د
  .)61هود: »(ند و عمران آن را از شما خواستیافرین بیزم

ــپ ــدر ا امبر اســالمی ــه مــین زمی ــدیفرما ین   شــما چوپانیــد و همــه مســئول  ۀهمــ: «ن
سـت  یمسـئول ن  یا گـروه خاصـ  ی، فقط مدیر ین نگاه در سازمان اسالمیبا ا 59.»خویش ۀگل
سرنوشـت  مسـئول   و خـود را  ارنـد کان یـ را همه در جریزاند؛  مسؤولدار و  ه همه عهدهکبل

ن حدخود یتر الابه ب يومت مهدوکت در حین احساس مسئولیدانند. ا یگر و سازمان میدیک
  60.دیخواهد رس

  يانسان يروين ي. حد فرمانبر۳
به حسب عصمت وعدم عصـمت  مدیران اسالم از  يدر نظام ادار یانسان يروین يرویحد پ

را اشتباه و انحـراف از  یآ ورد؛ ز یو اطاعت تام را به همراه م يرویعصمت، پ است. متفاوت
د و شـرط  یـ بدون ق نامعصوماز ت یتبع، رو نیشود؛ از ا یده نمید معصومة ریحق در س

 یتا زمـان  ير معصوم در نظام اداریغ يها تیریاز مد يرویاما پ الزم است. یانسان يرویبر ن
ن یو قـوان  نیه فرمان آنان با دستور خـدا و سـنت معصـوم   کالزم است  یانسان يرویبر ن

  ر حق منحرف نگردد.یند و از مسکمطابقت االهی  مستند به اذن
  د آنها فرمود:یعبداهللا بن عباس به مردم بصره به عنوان استاندار جد یدر هنگام معرف یعل

ه او از خدا و رسولش اطاعت ک ید تا زمانیدستورش را فرمان بربشنوید پس سخن او را 
او را از گمان  بیر حق منحرف شد، یا از مسیآورد پدید  یان شما بدعتیپس اگر در مند. ک

  61کنم. میبرشما عزل  ییفرمانروا
» حـق « دیـ آ یبه شمار مـ  یسازمان يارهاکردها و سازوکارکآنچه محور  یت اسالمیریدر مد
سازد تـا بـه    ینم» بت«ر جامعه یازمد یاسالمت یریمد ةریدا ۀق وتوسعیتعمرو،  نیاز ااست؛ 

  ند.کف یان اجتماع را تضعیدست زند و بن يو خود سر یامگکخود
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مـان بـه   کحا یستگیعدالت و شاسبب مان درعصر ظهور به کازحا يروین اطاعت و پیا
  د.ین حد خود خواهد رسیتر باال

  گيري نتيجه
و  ينسـبت بـه نـابرابر    آن یو مبان دگاه اسالم، اصولیر شده درباب دکبا توجه به مطالب ذ

ه کـ عصر ظهـور   يو ادار یاسی، سیاجتماع يها یژگین با توجه به ویفاصله قدرت و همچن
اسـالم را   یلـ کتـوان نگـاه    یاسالم است مـ  یتحقق اصول و مبان يبرا یقالب و ظرف زمان

صـل از  ج حایان نمود. اهم مطالب و نتایو فاصله قدرت در عصر ظهور ب ينسبت به نابرابر
  شودیان می.ب4نوع نگاه به قدرت در عصر ظهور در جدول 

  قدرت در عصر ظهور ۀ: فاصل 4جدول
  یموارد استخراج شده از فرهنگ اسالم  فیرد

 و الزم است. یعیطب یها و شئون افراد در فرهنگ اسالم یستگیدر قدرت با توجه به شا ينابرابر  1

 .شیگاه خویز در جایافراد و قرار دادن هر چ يتوجه به مراتب وجود یعنیعدالت  یدر فرهنگ اسالم  2

، شود یدر مقابل قانون محسوب نم یتیچ گونه مزیه یاسیند و قدرت سا سانیکهمه در برابر قانون  یدر فرهنگ اسالم  3
 است.شدیدتر اش  تر است در صورت خطا مواخذه یکس به هرم قدرت نزدکه هر کبل

 دارد. یبستگ يط مساویها در شرا تیها و قابل یستگیو قدرت به شاارات یزان اختیم  4

ت یرد و تالش و قابلکست و به عملین شده نییش تعیاز پ يزیو غر یعیل طبکگاه به شیقدرت و جا یدر فرهنگ اسالم  5
 دارد. یبستگافراد 

 .نمایندگان اوا یت بر سرنوشت انسان را ندارد مگر خداوند یمکس حق حاکچ یه یدر فرهنگ اسالم  6

 ده است.ین مقام رسیدارد به اکه  يها و صفات برتر یژگیوبرپایۀ امام معصوم   7

  دانند. یم را اطاعت از خدا و آن را عبادت مکمسلمانان اطاعت از حا یدر فرهنگ اسالم  8
 است.االهی  و یانسانق، یعم اي هرابط یانسان يرویت با نیریمد ییوال ۀرابط  9

دانند و همه خود را در  می لیدخ ییدن به هدف نهایرس يسلسله مراتب قدرت خود را براهمه،  یفرهنگ اسالمدر   10
 شمارند. یگاه خود مهم میجا

 داند. ید و شرط بر خود واجب مین اطاعت از معصوم را بدون قیشخص متد یدر فرهنگ اسالم  11

 است.االهی  با فرمان يدستور و نبودن به مخالفر معصوم مشروط یغ یاطاعت از وال یدر فرهنگ اسالم  12

 شتر است.یب فشیلکت،شتر استیتش بیس مسئولکهر یعنیآنان متفاوت است؛ تیباتوجه به قدرت ومسئول ف افرادیلکزان تیم  13

 شمارد. نمیآنها  چ وقت خود را باالتر ازیداند و ه یت میخود را خادم رعمسئول،  یدر فرهنگ اسالم  14

 د مشروع باشد.یاستفاده از قدرت با، یفرهنگ اسالمدر   15

 تنگاتنگ دارد. ۀم با آحاد جامعه رابطکحا، یدر فرهنگ اسالم  16

 برخوردارند. یخاص يو معنو یو اخالق یروح يها یژگیارگزاران آن حضرت از وک، يومت مهدوکدر ح  17

 ست.یخود قائل ن يبرا يازیامتچ یهاو م مانند مردم است و کشخص حا یزندگ، یدر فرهنگ اسالم  



   ۱۲۱ي مهدو ةدگاه فرهنگ جامعيقدرت از د ةفاصل

و  يبـه بحـث برابـر    یومت اسـالم کنگاه اسالم و حترین موارد در  مهمر شده کذآنچه 
تـوان   یمـ از اینها  نها استخراج نمود.یز از ایرا ن يگریتوان موارد د یقدرت است و م ۀفاصل

 يوسـتار یدر پ یاسالم ۀه جامعککرد ان یدست آورد و به بدر این باره اسالم را  یلکدگاه ید
  دارد. یگاهیچه جاو اصولش،  یبا توجه به مبانکرده است، ن ییه هافستد تبک
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