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انقالب اسالمی ایران در عصر تحول دانش بشری و جهانیشدن تحولی نو و جدید بود
بشر عرضه کرد .با توجه به تهدیدات جهانی ،حفظ و بقای انقالب اسالمی و ارزشهای آن
مسئلهای مهم برای جامعه امروز ما محسوب میگردد؛ بر این اساس ،پرسش اصلی نوشاتار
حاضر این است که چگونه می توان به حفظ انقالب و ارزشهای آن همت گماشات و در
جه ت توسعه آنها کوشید .پاسخ این است که چنین اقدامی منوط به برخورداری از معرفت
نظری و نظریه های راهگشاسات کاه مت ای بار مباانی ارزشای انقاالب اساالمی باشاد.
نظریه پاردازی بار ایان مبناا بایاد بار مبناای بنیاانیتارین ارزشهاای انقاالب اساالمی
(توحیدمحوری ،انسانگرایی ،جهانشمولی ،مردمیبودن ،غایتگرایی ،فطرت سلیم بشاری،
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که مبتنی بر بنیانهایی انسانی ،متعالی و ارزشی بود و ارزشهایی متعاالی و انساانی را باه

بیداری و قیام هلل ،استقالل ،عزت نفس و ستم ستیزی) ش ل گیرد تا بتواند راه حفظ و بقای
ارزشهای انقالب اسالمی وبازش وفایی تمدن اسالمی – ایرانی را هموار نماید.

واژههای کلیدی :انقالب اسالمی ايران ،نظريهپردازی ،ارزشها ،اسالميت ،ايرانيت.

 استادیار دانشگاه تربیت مدرس.
 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه آزد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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مقدمه

بنيان تحول در يک جامعه در تمام عرصهها به تحول معرفتی و فرهنگی باز میگرردد
و اساس چنين تحولی تحول در انديشه است و ايرن ننگرا اتارام مریافترد هره عناصرر
انديشررهای موجررود ،منمر د و دارای انع ررای ،ترهيرری گاتمررانی ترراز ای را بمررازند هرره
جهتدهند باشد و بتواند انمان و جامعه را به سمت جلو براند .بر همين اساس و با عنايت
به اينکه راب ه مؤثری بين نگاهیها و معاری از يک سو و برداشت ذهنی افرراد جامعره از
واقعيت های مورد بررسی از سوی ديگر و همچنين تحوالت و انديشههای پيشرين وجرود
دارد ،تنها توجه به مقتضيات سياسی ،فرهنگی و اجتماعی در تحول جامعه بمند نيمرت،
بلکرره بايررد برره عناصررر ارزشرری و فکررری ني ر پردا ررت( .گلاادمن ،2831 ،ص )83البترره
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نظريهپردازان در جوامع گوناگون بر اسراس م موعرهای مشرص و نشرکار از اعتقادهرا،
باورها و گرايشها و ارزشها و ننچه برای نن جامعره يرا انديشرمندان متعرالی اسرت ،بره
بررسی حقايق میپردازند .ننها از واقعيتها پرسوجو مریهننرد و ارزشهرا و حقرايقی در
تبيين ننها ارائه مینمايند .اين است هه انديشهای مرهی و دو وجهی شامل بيان واقعيتها
و شنا ت ننها از يک سو و ارائه و طراحی ارزش ها از سوی ديگر ارائه میدهند .اين است
هه انديشمندان ب رگ با چنين نگرشی نظامی مرتبط و منظد از معرفت دو بعدی توصيای
و هن اری ارائه میدهند .بر اين مبنا «فرارابی را مریتروان بنيانگررار تاکرر سياسری برا
سا تاری ممتحکد از مبادی و اصول سازگار فلمای در جهان اسالم دانمت»( .ناظرزاده،
 ،2831ص )1زيرا او هوشيد با بهر گيرری از ميررای يونرانی (و شررقیب و بر رورداری از
نموز های دين اسالم پاسصی برای اين سؤالها بيابد( .همان) به طور هلی هر نظريهای از
ارزشها و بيان واقعيتها شکل میگيرد .واقعيتها نشان از جامعه و ابعاد و صوصيات نن
دارد ،اما ارزشها را رساندن جامعه به وضع م لوب را مورد نظر قررار مریدهنرد .از ايرن
حيث در نگا ارزش مدارانه فارابی فلماه يک ارزش است ،چرون مرا را بره سرعادت نشرنا
میسازد و به سوی نن راهنمايی میهند و بدان سوم میدهد( .داوری ،2831 ،ص)31
ارزشهای تعيينهنند و راهنما دو گونرهانرد :بر ری جنبره جهرانشرمول و فراگيرر و
همگانی دارند؛ بر ی ديگر در قالیهای محدود بومی م رح میگردند.
اما نظريهها میتوانند در زيمتبومهای مشص م ررح و ارائره گردنرد و هرد بررای
قالیهای محدود و هد برای اوضاع جهانشمول نقش جهتدهند داشرته باشرند .اصروال
ارزشمحوری در حرهتهای انقالبی و انمانی جايگا ود را به وبی نشان میدهد ،امرا

اين موضوع به صورت اص در انقالب اسالمی ايران ديد میشود .بدون ترديد انقرالب
اسالمی ايران حرهتی ارزشمدار و ارزشمحور است و ارزشهرا را نرهفقرط بررای انمران
ايرانی هه برای هل بشر می واهد( .ر.ک :اماام خمینای ،2833 ،ج  ،12ص )131اتکرای
اعتقادی اين انقالب بر اسالم به وضوح نمايان است .اين است هه احيراگری اسرالمی در
دوران معاصر را بايد مربوط به انقالب اسالمی ايران دانمرت .بمرياری از نظريرهپرردازان
هويتی و تمدنی غرب از جمله هانتينگتون بر اين اعتقادند هره رونردا انقرالب واهنشری در
برابر جهانیسازی ارزشهای غربری و مردرن اسرت)Huntington,1971:29 p. 41( .
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اين در حالی است هه اگر تمدن را اوج مدنيت و پيشرفت همه جوامع و حاصل تالش همه
بشر و نه قوم يا سرزمين اصی بدانيد ،رويکررد مرا بره نظريرهپرردازی در علروم انمرانی
میتواند رويکردی فرهنگی يا تمدنی و به بيان ديگر رويکردی انمانی ،عام و جهانشمول
باشد و چنين رويکردی نهتنها میتواند راهگشای حرهت ما بهسوی احيا وشکوفايی تمدن
ويش باشد ،بلکه می تواند تبديل به الگويی برای ساير جوامع بشری گردد .بر اين اساس،
پرسش اصلی اين نوشتار اين است هه چگونه میتوان در فضای پس از پيرروزی انقرالب
اسالمی ايران هد به حاظ ارزشهای انقالب اسالمی و بازسازی تمدن (اسالمی  -ايرانیب
و تعالی نن پردا ت و هد الگويی برای ديگران ارائه هرد؟
فرضيهای هه در ارتباط با اين پرسش م رح میگردد ،اين است هه با اتکرا بره مبرانی
انقالب اسالمی و همچنين ارزش های جامعه ايران اسالمی و با بههارگيری دسرتاوردهای
معرفت بشری میتوان به نظريه هايی دربارة بازسازی و شکوفايی تمدن اسالمی ايرانری و
حاظ انقالب اسالمی و ارزشهای نن دست يافت هه دارای ابعاد جهانشمول و انمانیاند.
بر اين اساس ننچه اين نوشتار درپی نن است ،اين است هه با توجه بره فرهنرا انقرالب
اسالمی و در راستای گمترش و اجرايیشدن اين فرهنا ،نظريه پردازی بر اساس مبرانی
انديشهای و نظری فرهنا اسالمی  -ايرانی و ارزشهای انقالب اسالمی ايرران نرهتنهرا
ممکن هه از ضروريات حرهت ما در دنيای معاصر است .درواقع عالو بر ل وم تحول هره
نظريهپرردازی را مریطلبرد ،بقرای انقرالب اسرالمی و حارظ ارزشهرای نن نير بردون
نظريه پردازی ،ننهد بر مبنای بنيان هايی هه انقرالب اسرالمی از ننهرا بر اسرته ممکرن
نصواهد بود.
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بنیان نظری

ارزش های انمانی برای تحقرق در جامعره نيازمنرد بنيرانهرای نظرری و فکرریانرد،
بهگونهای هه هد توانايی دفاع از ويش را داشته باشند و هد بتوانند در عرصههای مکانی
و زمانی ناوذ هنند و موانع را از سر را پيشرفت و توسعه ويش بردارند تا بتوانند رسرالت
ويش را متحقق سازند .درنتي ه هر حرهتی در عرصر اي راد ارزش در جامعره نيازمنرد
انديشهورزی و نظريه پردازی است .از اين حيث انقالب اسالمی ايران با توجره بره مبرانی
اعتقادی و نظری چون توحيدمحوری ،معنويتگرايی ،عدالتطلبی ،قيام هلل ،تکليفگرايری،
استکبارستي ی و ارزش هايی چون ايثار ،شهادت ،ديگر رواهی ،يراری ممتضرعاين واجرد
ويژگیهای اصی است هه هري يرک از مکاتری و حرهرتهرای امرروزی دارای چنرين
ويژگیهايی نيمت( .برای مثال ر.ک :امام خمینای ،2833 ،ج  ،12ص )131پرس انقرالب

سال شانزدهم /شماره شصت و یکم  /بهار 92

731

اسالمی برای اجرای ارزشهايش نياز به نظريهپردازی و بنيانهرای نظرری همرهجانبره و
توانمند دارد ،بهگونهای هه جوابگوی نيازهای انمان ايرانی از يک سو و نوع بشر از سروی
ديگر باشد.
با توجه به اوضاع جهان معاصر ضروری است اهل علد و معرفت ،هد برای سازگاری با
جهان پيرامون ود و هد برای توسعه ويش ،به نظريهپردازی اهتمام نمايند .اين وضعيت
برای جامعه ما يک ضرورت مضاعف است ،هد به دليل رسالتی هه در قبرال نروع انمران
دارد و اين رسالت بر استه از نگا مکتی اسالم به انمان و جامعه اسرت و هرد بره دليرل
موضع گيرری جهران غررب در برابرر جامعره مرا هره «امرروز (روزب مصالارت همرهجانبره
ابرقدرت هاست با اين ملت در هم مظاهر اسالمیاش»( .امام خمینی ،2831 ،ص )258بر
همين اساس نظريهپردازی به معنای تدوين اساس و پايرههرای انديشرهای بررای تحقرق
ارزشهای انقالب اسالمی از ممائل مهد ماست .ضروری است اين نظريهپردازی با مبانی
نگرشی و اعتقادی ما و فرهنا اسالمی  -ايرانی و م ابقرت داشرته باشرد .پرس سرا ت
بنيان های نظری و انديشه ای الزم در راستای بازسازی و احيرای تمردن ايرانری اسرالمی
صورت می گيرد ،بدين معنا هه هرچند اي راد چنرين بنيرانهرای معرفتری بعرد انمرانی و
فرامرزی دارد ،موضوع اصلی و اولي نن ايران اسالمی است .اين است هه هموار بر قدرت
منابع ايران برای سا ت تمدنی ب رگ تأهيد شد است( .نصر ،2835 ،ص)35
پس اگر بصواهيد فرهنا ايرانی -اسالمی و ارزشهای برنمد از انقالب اسالمی را در
محيط بينالمللی و عصر جهانیشدن گمتر ای جهانشمول بصشيد ،به فهد و درک جهان

پيرامون بايد دست ب نيد و در ارتباط با ساير جوامع مبنای هرار را برر تعامرل قررار دهريد.
محور تعامل بر حضور پيوسته و ممتمر و فعال و در عين حال متااوت فرهناها در متن
جهانی شدن است .در تعامل اشاع فرهنگی هه به معنرای اشراع «سرنتهرا ،اعتقرادات،
قصههای عاميانه» (صالحی امیری ،2831 ،ص )18است اهميت میيابد .امروز اشاعه بره
صور ممتقيد ،اجباری و غير ممتقيد (همان ،ص )11را هژمونيکشدن فرهنا را همروار

در ضمن بايد دانمت توجه به مقول نظريه پردازی در عرصه امور انمانی جامعه باعرث
می شود ما نانگاهانه و بدون توجه به ارزش های پريرفته ود به گر ينشهرای سياسری و
فرهنگی در س ح جامعه و نظام بينالملل دست ن نيد .بر اين اساس ،توجه به چنرد نکتره
اساسی است:
يکد ،نظريه پردازی ،طبيعیترين و مناسیترين را رسيدن به معرفت و هاربردیهردن
نن برای انقالب اسالمی و ارزشهای نن است؛ زيرا اين معرفت همچون ميو ای است هه
بر شا مار در تی نشکار میشود و با سا تار نن و زمينی هه در نن روييد هماهنا است.
در اين عرصه هل معرفت بشری اعد از علد غربی و غير نن به هار مینيد و مریتوانرد در
نظريهپردازی مايد باشد.
البته باي د توجه داشت علد غربی يا مدرن گاهی به صورت ماهومی به هار میرود هره
در معانی دانش و قدرت ،ننطور هه ميشل فوهرو توضريح داد اسرت ،هژمرونی فرهنرا
مملط غربی را بازتوليد می هند .اين ماهوم مبتنی بر هدگراری دوگانه غربی و غير غربری
است هه بر اساس نن به اولی اصالت داد میشود و دومی هداهميت جلرو مریهنرد؛ بره
عبارت ديگر بر اساس اين ماهوم ،دانشهای محلی و بومی (ديگرب در مقايمره برا دانرش
تکنيکی و مديريتی غربی ،هد ارزش واقع مریشرود )Pettinari, 2002, p 117) .پرس
ا ر علوم از جهان غرب هميشه نمی تواند مارا به مقصد برساند ،مگر اينکه با مقتضيات ما
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میسازد.
بهطورهلی دوعامل در بهسيادترسيدن (هژمونیشدنب يک گاتمان ،فرهنا و تمردن
نقش تعيينهنند ای اياا میهنند .7 :قابليت حصول يا دردسترسبودن عناصر و ايد هرای
نن برای همگان؛  .2مقبوليت و مشروعيت انمانی نن هه مقبول هر ف رت سليمی باشرد.
اين دو عامل بيش از هرچي بر معرفت و عقالنيت بنا میشوند؛ ازهمينروی نظريهسرازی
اهميت میيابد؛ زيرا «نظريه تا حدی هه دنيا بهتمامی و بیواس ه برای ود نگاهی شاای
نيمت ،ضروری است»( .حسینی ،2833 ،ص)291
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هماهنا شود و بُعد هژمونی قدرت غربی از نن زائل گردد و چهر ای انمانی و موجه يابد،
يعنی از اصالت عقل جر وی بنيراد انرديش در تبيرين عرالد و ارائره طريرق بررای زنردگی
(زرشناس ،2832 ،ص )11فاصله بگيرد.
دوم ،نظريهپردازی برای جامعه پس از انقالب ما بايرد مبتنری برر مقتضريات زمرانی و
مکانی نن باشد و بعد غير انمانی هژمونی قدرت و سل ه را به دنبال نداشته باشد؛ يعنی به
ارزش های انقالب و مبانی نظری نن متکی باشد .بنابراين اگر نظريرهپرردازی نيراز ثابرت
محموب میشود ،مقتضيات اب ارها و امکانات تغييرپرير به شمار میروند؛ به تعبير مرحروم
م هری«تبعيت هردن از مقتضرای زمران و از تقاضرای زمران يعنری در ايرن زمران يرک
پديد هايی پيدا شد است و چون اين پديد ها پيدا شد است ،پس اين قرن تقاضا دارد».
(مطهری ،2813 ،ص )235-31بر اين مبنا متقضيات جنبر ابر اری و نلری دارنرد .عالمره
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طباطبايی بر اين نکته اصرار دارد هه «ا تالی بين دو عصر و زمان از نظر صورت زندگی
در تمام مراتی و شئون زندگی جاری نيمت ،بلکه اين ا رتالی از نظرر مصراديق و ابر ار
حيات است»(طباطبایی ،2893 ،ج  ،1ص)213
سوم ،نظريه پردازی بررای بقرای انقرالب و ارزشهرای نن و توسرع ننهرا يرا همران
تمدنسازی اسالمی  -ايرانی بايد متکی به ويژگیهای ف ری و طبيعی انمان باشد؛ يعنی
با مقتضيات ف رت نوع بشر هماهنا و سازگار باشرد؛ ازايرنروسرت هره اسرتاد م هرری
ف رت را «ام المعاری ممائل انمانی»( .مطهری ،بی تا ،ص )15دانمته است .طبيعی اسرت
چنين تالشی بايد در چارچوبی فراگيرتر و انمانیتر هه هد از قدرت و توان الزم بر وردار
باشد و هد امکان تعامل من قی و انمانی با ديگر معرفتها و نظريهپردازیها داشته باشد،
صورت گيرد و اين چارچوب از ارتباط ف رت انمانی با محيط و فرهنا به وجود مینيرد؛
زيرا به تعبير م هری انمان نه سا ته و پردا ته به دنيا مینيد و نه الی و فاقد هر بعدی
از ابعاد انمانی هه تمام ابعاد انمانی را جامعه به او بدهد ،بلکه انمران وقتری هره بره دنيرا
می نيد برر اين امور انمانی در وجودش هاشته شد است؛ در جامعه اينها بايرد رشرد هنرد؛
مثل زمينی هه برر در نن پاشيد اند و االن در درون اين زمرين وجرود دارد ،فقرط احتيراج
است به اين زمين نب و نور و حرارت برسد و شرايط مماعد موجود باشرد ترا ايرن بررر از
درون رشد هند( .مطهری ،2838 ،ص)158
ما با درنظرگرفتن اين سه صلت است هه نظريهپردازی و معرفتسرازی در دايرر ای
گمترد تر و متکی بر ف رت نوع انمان و با عنايت به نيازهای انقالب اسرالمی و جامعره

اسالمی از يک سو و جامعه جهانی از ديگر سوی تحقق میيابد.
نظریهپردازی برای احیای تمدن مبتنی بر انقالب اسالمی

بازسازی تمدن و احيای نن همچون اي اد تمدن نياز به بنيان نظری و معرفتی دارد هه
حاصل نظريه های متين و ممتحکد است؛ بهبيانی ديگر اگرر تمردن را عبرارت از نظمری
بدانيد هه در نتي وجود نن ،القيت فرهنگی امکانپرير میشود و جريان پيدا میهنرد،
(ویل دورانت ،2831 ،ج  ،2ص )8نظريهپردازی هد پايه و اساس القيت فرهنگی است،
هد نتي ه و پيآمد نن میباشد .تمردن هرا هره در ميران تنروعی از مرزهرای شرناور قررار
میگيرند ،در حوز انديشه و معرفت ني گونرهای پيچيرد از تاکرر ،نثرار هنرری و سربک
زيمتی را ارائه میدهند .اين گونه بايد بتواند شبکهای از سازمانها و نهادهای فرهنگری و
نموزشی و اقتصادی بپروراند هه هد به تمامی اين رناها م رال ودنمرايی دهرد و هرد
ننکه در شعاع عمل ود نگه دارد( .پهلوان ،2831 ،ص )523بر اين اساس نظريرهپرردازی
انقالب اسالمی ایران و ضرورت نظریه پردازی

به مثابه دستگا دانايی در هر دور زمانی میتواند نظامهای ارزشی و فرهنگی جوامع را در
راستای مصتصات يک تمدن و فرهنا اص سمتيابی هند .اي اد نظامهای نموزشری و
تربيتی با جهتگيری انقالبی برای شناساندن داشتههای ودی میتواند اولين قدم بررای
احيا و ت ديد تمدن ايرانی -اسالمی باشد.
بهطور هلی شنا ت تمدنی ،م موعه هوششهای فکری و معنوی انمانهرايی اسرت
هه با بازتامير فرهنا و معاری ود و بررسی موقعيت گرشته و حال و نينرد نن در پری
اي اد تحول همهجانبه در جامعه ويشاند .همچنين انديشمندان مریهوشرند ارزشهرا و
يافته های حياتی ود را ترويج دهند و از محدود معين زمانی و مکانی رويش و جامعره
ويش فراتر روند و اين شنا ت را به س ح نگاهی جمعی و فراگير يا فرازمانی و فرامکانی
برسانند .بايد دانمت تمدنها و فرهناها هدوبريش هويرت وجرودی ممرتقل دارنرد هره
تکيهگاهشان محموب میشود .اين در حالی است هه ا تالط فرهناها ني نقش مهمری
در توسع فرهنگی هه عامل تعيينهنند هويت ملی است ،دارد( .صاالحی امیاری،2831 ،
ص )33در عين حال يافتن تکيهگا میتواند به حاظ و احيای تمدن همک هند.

همچنين توجه به ت دد و مدرنيته در نظريهپردازی برای انقالب و بقای نن و گمترش
ارزشهای نن بميار مهد و تعيينهنند است .اگر بپريريد هر بحران فکرری در بلندمردت
733
میتواند به يک انديشه و معرفت رهايیبصش من رگردد ،بحران انديشهای هه از مدرنيتره
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عارض فرهنا ما شد است ،میتواند زمينه تحول انديشه ما گردد؛ زيررا بحرران فکرری
مقدمه تغيير بنيانهای فکری و نظری واهد شد .بحرانهای فکری و فرهنگی معموال از
دو را به وجود می نيد .نصمت وقتی هه يک سنت فکری به دليل نراتوانی در ان برام يرا
سازگاری با واقعيت های سياسی و اجتماعی دچار مشکل شود و قادر به ارائره پاسرخهرای
شايمته برای ممائل عمومی نباشد ،دوم اينکه انديشهای بصواهد فکر و انديشهای ديگر را
وادار به پريرش را حل های ود نمايد ،وا در اين ممير موفق گردد و وا چنين نباشد.
جنس چالش های جامعه امروز ايران چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ شکل از جنس نوع
دوم است؛ يعنی از سويی ايران اسالمی با تکيه بر انقالب اسالمی و ارزشهرای بنيرادين
ود می واهد ارزشهای ود را حاظ و جهانشمول هند ،اما از سوی ديگر ود و جامعه
و اساس هويت ايرانی اسالمی ود را در تقابل با ظهور پديد هرای جهرانی مریبينرد؛ برا
پيروزی انقالب اسالمی ايران ارزشهايی هه ايرانيان در طول تاريخ به دنبال ننهرا بودنرد،
نمودی عينی تر به ود گرفت؛ به تعبيری چون بازد انقالب در ايران تشرکيالت سياسری
موجود را نابود هرد ،اسالم به چارچوب حاهد دولت و جامعه تبديل شد و اساس سرا تار و
محتوای نظد جديد را پديد نورد( .اسپوزیتو ،2833 ،ص )33بهطرور هلری در يرک ت ربره
موفق ،انقالب اسالمی با بهر گيری از نظام معنايی و نظام انديشگی برديع توانمرت طری
يک فرايند تاريصی با وصلهردن ود به ريشههای تاريصی مشصصی به صورت بارز زند
و پويا جلو نمايد و هويتی نو را بر بنيان ارزشها و نموز هرای دينری نفرينرد .در فرنينرد
انقالب اسالمی ،نظام ارزشی شکل گرفت هه ريشه در سنت ديرينه معرفتی مکتی اسالم
داشت و بهمثابه يک ايدئولوژی راهنمای عمل و را ساز جلو گر شد( .صنیع اجالل،2831 ،
ص )299
مبانی ارزشی انقالب اسالمی ایران
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سا تن نظريههايی هه بتواند جهتدهند باشد و در بقای ارزشهای بنيرادين انقرالب
اسالمی و احيای تمدن ب رگ ايرانی  -اسالمی مؤثر واقع گردد ،ج بر مبنای ويژگیهای
ارزشی و بنيانی انقالب اسالمی ممکن نصواهد بود؛ لررا در ايرن قمرمت برها تصرار بره
ويژگی های ارزشی و بنيادين انقالب اسالمی ايران میپردازيد هه میتوانند مبانی اوليه در
نظريه پردازی برای بقای انقالب اسالمی و احيرای تمردن ايرانری  -اسرالمی باشرند هره
عبارتاند از:

 .7توحيدمحوری :توحيد محور اصلی همتی شناسری انقرالب اسرالمی ايرران و بنيراد
اساسی مکتی اسالم است و ريشه و اصل هم اعتقادهای ما را در تمرام ابعراد معرفرت و
انديشه تشکيل میدهد؛ لرا همانگونه هه در همتیشناسی اصل توحيد مرالک اسرت ،در
ساير معاری و انديشهها ني معيار میباشد .بر همين اساس انديش انقالب اسالمی نروعی
انديش توحيدی يا انديش سياسی توحيدمدار است .امام مينی میفرمايد« :اعتقادات مرن
و
و هم مملمين همان ممائلی است هه در قرنن هريد نمد است و يا پيامبر اسالم
پيشوايان بحق بعد از نن حضرت بيان فرمود اند هه ريشه و اصل همر نن عقايرد  -هره
مهد ترين و با ارزشترين اعتقادات ماست  -اصل توحيد است»( .امام خمینای ،2833 ،ج
 ،5ص)833

بيان میشود« :هم عالد اسماءاهلل اند ،تمام عالد .چون اسد نشانه است ،همر موجروداتی
هه در عالد همتند نشان ذات مقدس حقتعالی همتند»( .امام خمینی ،2831 ،ص )93برر
مبنای اين نگرش اساس حرهت انمان را در عرصه نظريره و عمرل تنهرا و تنهرا رضرا و
شنودی دای يکتا تشکيل میدهد.
 .2انمانگرايی و جهانشمولی :اولين ويژگی جهانبينی انقالب اسالمی ايرران اعتقراد
به انمانگرايی و جهانشمولی اين انقالب و مبانی و ارزش های نن اسرت هره برنمرد از
مکتی اسالم است .در اين نگا اسالم بنيان انقالب ماست و اسالم ن رين ،هاملتررين و
جهانیترين پيام الهی است .اين نيين مدعی است هه را درست را برای بشر صری نظر از
نژاد ،رنا و فرهنا به ارمغان نورد است( .اسرا )9 :اين ارزش ها و اين اعتقادها در تمام
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بر اساس اعتقاد به اين اصل است هه امام مينی جهان را به نفرينند و نفريد تقميد
میهند و میگويد « :الق و نفرينندة جهان و هم عوامل وجود و انمان تنها ذات مقدس
دای تعالی است هه از هم حقايق م لرع اسرت و قرادر برر همره چير اسرت و مالرک
همهچي »( .همان) در اين نگا راب تمام نفريد ها و منجمله انمان با دا به اين صورت

اج ای نظام برنمد از انقالب اسالمی ني ود را نشران داد اسرت .در اصرل  714قرانون
اساسی نمد  :جمهوری اسالمی ايران سعادت انمان در هل جامعه بشرری را نرمران رود
میداند( .قانون اساسی ،اصل )251
 .3مردمی بودن :دومين صيصه انقالب اسالمی ايران ،مردمیبودن و در نتي ه توجره
به مردم -بدون تعين اص -است و به همين دليل واژ هرای مرردم و مردمری از ارهران 731

انقالب بود؛ زيرا هد تمام اقشار جامعه ايرانی در نن مشارهت و در پيروزی نن سهد داشتند
و هد هن ارها و الگوهرای رفتراری غالری بررای نن از فرهنرا عمرومی مرردم نشرئت
میگرفت .اما مهد تر از اين دو نکته بر مبنای دين اسالم ،مردم مصاطی اصلی ديرن و را
انبيا همتند (بقره )235 :و اين مردماند هه حق تعيين سرنوشت ويش را دارند« :سرنوشت
هر ملتی به دست ودش است»( .امام خمینی ،2831 ،ص)213

 .4غايتگرايی :از ديگر ارزش های بنيادين انقالب اسالمی ايران هه هي ان و اشتيام
زيادی در دل مردم ممتضعف در سراسر جهان اي اد نمود است ،همانرا «غايرتگرايری»
است .غايتگرايی به معنای اميد و باور به نيند ای روشن و باشکو است هه نويد رهبرری
جهان و تحقق عدالت همگانی و عام را در سايه فراهدهردن شرايط ظهور من ری بر رگ
بشريت حضرت حجةبنالحمن

به دنبال دارد؛ پيامبر

میفرمايد :اگر از دنيا باقی
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نماند مگر يک روز ،دا نن روز را طوالنی و دراز گرداند ،تا بيرون نيد مرردی از فرزنردان
من ،پس پر هند دنيا را از عدل و قمط ،مثل ننکه از جور و ظلد پرر شرد باشرد( .صاافی
گلپایگانی ،2833 ،ج  ،2ص )299اين اصل در نظام فکری انقالب اسالمی ايران جايگرا
بميار وااليی دارد و میتواند اساس هار در تعامل با جهان معاصر باشد.
 .1ف رتگرايی :يکی از اصول بنيادين انقالب اسالمی ايران هه ريشه در مکتی اسالم
دارد ،توجه به انمان و ف رت او يرا همران انمرانيت انمران درشرکوفايی و توسرعه ابعراد
وجودیاش است .انمان دارای ف رتی برابرر و غيرر اهتمرابی اسرت هره در هرر جرايی و
جامعه ای و تاريصی ،صری نظر از تعيناتی هره مریيابرد ،يکمران اسرت .او عرالد صرغير،
(انسان شناسی در اندیشه امام خمینی ،2835 ،ص )31الص همه موجودات عالد( ،همان،
ص )31مظهر اسد اعظد الهی (همان ،ص )38و خلیف ةاهلل علری لقره و مصلروم علری
صورته (همان ،ص )35است .در قرنن نمرد اسرت :پرس روی رويش را برهسروی ديرن
يکتاپرستی و حق گرای فرا دار[ ،به همان] ف رتی هه دا مرردم را برر نن نفريرد اسرت.
نفرينش دای را دگرگونی نيمت .اين اسرت ديرن راسرت و اسرتوار ،ولری بيشرتر مرردم
نمیدانند( .روم)83 :
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در اين نيه بر ف رت داجوی بشر اشار شد است .بر اساس نن ،طبيعت انمان اقتضا
می هند در برابر دای يکتا هه اي اد ،بقا و سعادت او را به دست دارد ،ضوع هند و شئون
زندگی اش را با قوانين واقعی جاری در عالد همتی هماهنا نمايد .دين ف ری هه مرورد

تأهيد قرنن و ساير هتی نسمانی است ،همان ضوع و همين هماهنگی است( .طباطبایی،

 ،2893ج  ،3ص )199همچنين طبق اين نيه ،همراهی و مالزمرت انمران برا نفررينش و
لقت ود  -همان نفرينشی هه داوند همه انمانها را بر نن نوع نفريد است  -با توجه
هامل به دين مماوی و برابر است( .جوادی آملای ،2833 ،ج  ،21ص )13اين اسرت هره

دانمته است؛ و در ذيل ني «قُلْ انَّما اعاظُکُد بِواحِدَةٍ أنْ تقُومُوا لالَّها مَثنی وَ فُرادی»( .سابا:

 )11میگويد دای تعالی در اين هالم شريف از سرمن ل تاريک طبيعت تا منتهرای سرير
انمانيت را بيان هرد و بهترين موعظههايی است هه دای عرالد از ميانره تمرام مرواعظ
انتصاب فرمود و اين يک هلمه را به بشر پيشنهاد فرمود  .اين هلمه تنهرا را اصرالح دو
جهان است .قيام برای داست هه ابراهيد ليلالررحمن را بره منر ل لَّرت رسراند و از
جلو های گوناگون عالد طبيعت رهاند  .ليرلنسرا درِ علرد اليقرين زن ،نردای «ال احری
اآلفلين (انعام »)31 :زن .قيام للَّه است هه موسی هليد را با يک عصا بر فرعونيران چيرر
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انمان در هر جامعهای را به سوی تعالی دارد و دين و حکمت و معرفت و انديشرهورزی و
نظريهپردازی بمتر حرهت او به سوی تکامل و شدن است.
 .1قيام هلل و بيداری دينی :انقالب اسالمی ايران زمينههای الزم را برای هويتيابی و
بيداری اسالمی و قيام در ممير حق و توحيد به معنرايی هره هميشره در صرحنهبرودن و
تحرک يافتن و بيدار و هشياربودن دائمی را در بر داشته باشد ،در جامعه فراهد نورد؛ لرا به
هر مي ان هه اسالمگرايی و تکيه بر ارزشهای ودی رشد بيشتری پيدا نمايد ،مقابلره برا
جهان گرايی و سي ر غرب ني هد در ايرران و هرد در ديگرر هشرورهای اسرالمی رشرد
بيشتری پيدا میهند.
امام مينی قيام برای دا و بيداری دينی را بنيان اساسری حرهرت انقرالب اسرالمی

هرد و تمام تصت و تاج ننها را به باد فنا داد و او را به ميقات محبروب رسراند و بره مقرام
را يک تنه بر تمام عادات و
صَعْق و صَحْو هشاند .قيام برای داست هه اتد النبيين
عقايد جاهليت غلبه داد و بت ها را از انه دا براندا ت و بره جرای نن توحيرد و تقروا را
گراشت و نن ذات مقدس را به مقام قابَ قوسيْن أو أدنی (نجم )9 :رساند( .اماام خمینای،
 ،2833ج  ،2ص)12

 .1استقالل ،ع ت و ستدستي ی :از ديگر ارزشهای مهد انقالب اسالمی برهويرژ در
قبال جهان بيرون يکی اصل استقالل است و ديگری ستدستي ی .ايرران اسرالمی بررای 731

درک و شنا ت موانع ود برای معرفتسازی نظری و نظريه پردازی برای سا ت تمردنی
مبتنی بر هويت و فرهنا و اعتقادهای ويش در محيط متغير جهانی با رهايی جدی
مواجه است هه را صحيح ستدستي ی و استقالل در تمامی ابعاد است.
نياز به استقالل علوم انمانی هه بنيان اولي نظريهپردازی و اي اد معرفت نظری است،
بيشتر حس میشود و طبيعی است هه استقالل غير از استااد نکردن از داد های معرفتری
غربيان است ،همچنين در فناوریهای دي يتال و دانشهای رايانهای و اينترنت هه امروز
معموال اب ار هژمونی غربی بر بشرند ،بيش از هر چي  ،به استقالل هامل و ودهاايی در دو
عرصه نرماف اری و سصتاف اری نياز داريد؛ به عبارتی ضرورت شنا ت تمرام بنيرانهرا و
داد های فکری و فرهنگری ف رهنرا و تمردن غررب از يرک سرو و براور پيرداهردن بره
توانايیهای ودی از سوی ديگر در اين ممير ضروری است.
چالشهای نظریهپردازی بر مبنای انقالب اسالمی
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بنا به ننچه گرشت نظريه پردازی در جامعه ما بر مبنای ارزشهای انقرالب اسرالمی و
احيای تمدن ايرانی  -اسالمی از جايگا بنيرادين و اعتبرار سررمايهای بر روردار اسرت و
برنامهري یهای اجتماعی و سياستگراری برای دستيابی به سرمايههای مورد نيراز زنردگی
اجتماعی در عصر مدرن بر اساس سرمايهگراری در نظريه پردازی بررای تبيرين را نينرد
بنيان گراشته میشوند .اما در ممير حرهت ما به سوی اين امر مهد يعنی نظريهپرردازی و
معرفتسازی مانعهايی وجود دارد هه شنا ت ننها به ما همرک مریهنرد حرهرت رود را
حمابشد تر و من قیتر پی گيريد هه بها تصار عبارتاند از:
 .7سل ه محوری معرفت :اولين مانع نگا مملط امروز بشر به دانش و معرفرت اسرت؛
يعنی نگا مبتنی بر سل ه .علوم جديد (در ماهوم امرروزیب هره در غررب پررورد شرد ،
نمیتواند بهطور يکمان ج ء اليناک فرهنا همه اجتماع های مصتلف بشری باشد ،چون
علد با هدی و مقصدش ع ينشد  ،يعنی هردو يکی شد اند و نن سل ه بر طبيعت و هرر
چي است( .داوری اردکانی ،2838 ،ص )93درحالیهه دانش زمانی رهايیبصش است هره
اگر ود دنبال سل ه بر طبيعت است ،هدی و مقصدش و ايد های دستاندرهارانش ايرن
نباشد ،بلکه رهايی نوع انمان باشد.
البته در جهانِ معاصرعلوم و معاری بمياری است هه در سا ت و احيای تمدن مؤثرند.
در نتي ه علد و معرفت را میتوان از هرجا ا ر هرد ،اما مهد انديشه و بصيرت اسرت هره
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دانش را با توجه به هدی و مقتضيات به نظريه تبديل میسازد .قابل تصرور اسرت ننچره
بهعنوان نظريهپردازی در جوامع مصتلف هشف و ارائه میشود ،مبتنی بر طرز تلقی و نروع
نگاهی است هه نن جوامع از انمان و همتی دارند و به دليل ننکه بنيادهای همتیشناسی
و فلماه سياسی جوامع دارای تنوع است ،نگا ننها به نظريهپردازی و تمدن سازی متااوت
است ،هرچند معرفت امری همگانی و جهانی و جهانشمول باشد و رنا و بوی قرومی و
بومی به ود نگيرد .بر اين اساس جايگا مبانی ارزشی ما در نظريهپردازی در بر رورد برا
اين مانع مشص میگردد.
 .2فقدان اجماع در صوص تعامل با جهان بيرون :مانع ديگر نظريهپرردازی در حروز
انقالب اسالمی را بايد در نبود اجماع در س ح جامعه و انديشرمندان ايرانری در چگرونگی
تعامل با جهان پيرامون دانمت .ما در تعامل با غرب چه هنيد ،از معاری ننها چه بگيريد و
چه نگيريد ،ود ممئله ای اساسی است .در هر حال ننچه در اين ا مهد است ،ايرن اسرت
هه ع ت ناس ،استقالل و توسعه و حرهت ما به پيش اساس قرار گيرد.
 .3احماس تعارض و دوگانگی ميان عناصر مهد ارزشی :مرانع بعردی را مریتروان در
ظاهر دوگانهبودن عناصر ارزشی دينی و معنوی جامعه از يک سو و عناصر ارزشی مادی و
اين جهانی از سوی ديگر دانمت .نيا معنويت و ماديت ،ن رت و دنيا ،دين و دولت ،روح و
جمد عناصر ارزشی متقابلاند ،بهگونهای هه هر هدام ديگری را نای میهند يا ارزشهای
انقالب بين ننها تعادل و سازگاری من قی اي اد هرد است؟ مراجعه به فرهنرا قرننری و
احاديث پيشوايان معصوم اين تعادل و سرازگاری را نشران مریدهرد و از پيردايش چنرين
احماسی جلوگيری میهند.
 . 4احماس دلبمتگی وطنی يا دينی :ديگر مانع پريش روی مرا در نظريرهپرردازی برر
مبنای ارزشهای انقالب اسالمی ،احماس دلبمتگی ملی و وطنی از يک سرو و احمراس
دلبمتگی دينی از سوی ديگر است .تقابل ظاهری اهدای دين اسرالم برا مليرت ايرانری و
ميرای باستانی ننگا شروع می شود هه دين و ايرانيت و مليت تبديل به اب اری سياسی و
ايدئولوژيک برای قدرت شوند و سبی تحکيد اقتدار و گمرترش مشرروعيت گردنرد .ايرن
اب اریشدن دين يا ايرانيت ،عامل اصلی هاهشگرايی هويتی است؛ وقتی از عنصر مليت و
ايرانيت بهر می گيرند اهميت و جايگا شريعت و اسالميت را ناری مریهننرد و وقتری از
اسالم و شريعت به مثابه اب ار مشروعيت و اقتدار ويش سود میجويند ،به نای ايرانيرت و
ميرای فرهنگی و تاريصی نن دست میزنند .بهطرورهلی جرداهردن ايرانيرت و اسرالميت 732

ب رگ ترين ضربه بر پيکر جامعه ايرانی در اين عصر است ،عصری هه به تمام ظرفيتها و
داشتههای فرهنگی و اعتقادی و ملیمان نيازمنديد.
يک نمونه موفق تاريصی را در اين بار میتوان ذهر هرد .ت ربر زنرد موفقيرتنمير
تمدنسازی در حوز ايران عصر صاوی مؤيد ترهيی جنبههای ايرانيت ،اسالميت ،سنت و
روز نمدی تعامل با جهان نن روز است .مور ان نن عهد ،موفقيت سالطين صراوی را بره
ساسانيان (ايران باستانب و اندان اهل بيت (مکتری اسرالمب ارتبراط دادنرد .بره عبرارتی
می واستند به تعريای جامع از ايرانی برسند هه در نن ايرانيرت و اسرالميت در هنرار هرد
باشند و به ايرانی نن زمان نرامش يال بدهند( .رجایی ،2831 ،ص)119
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 .1فقدان پريرش گاتگوی درونتمدنی :مانع ديگر نظريهپردازی بر مبنای ارزشهرای
انقالب اسالمی ايران را بايد در اين امر دانمت هه ما گا گاتگوی درونتمردنی را ميران
ود نمی پريريد و در ممائل سياسی اجتماعی و عقيدتی برای ممائل اساسیتر ود حقی
قائل نمیشويد .اين است هه نبايد انتظار بالندگی و شکوفايی نرمانها و ارزشهای ود را
در گمتر ای جهانی داشته باشيد .فوهوتماوا ،انديشرمند ژاپنری ،در بيران علرل شرکوفايی
تمدن غرب و عقیماندن ساير تمدنها معتقد است در تمدن غرب يکمانی عقيرد وجرود
ندارد ،عقايد گوناگون شانه به شانه هد قرار دارند ،بی ننکه در شکل واحدی ترهيی گردند.
وی بر نزاد و رقابتیبودن گاتمانهای ليبرالری ،مشرروطه روا  ،سرل نتطلری ،حکومرت
طرفدار ممائل دينی و دمکراسی و تالش طرفدارانشان برای پيروزی بر رقيبان در جامعره
غربی اشار می هند و تأهيد دارد پيروزی بر رقيی ق عی نيمت و نن را برا حکومرتهرای
نسيايی مقايمه میهند هه با پيروزی يک جريان فکری تمام ممرائل عمرومی ترا دور ای
نامعلوم تحت نظر حکومتی قرار می گيرد هه هي نوع رقابتی را بر نمیتابد( .فوکوتسااوا،
 ،2839ص )131بنابراين برای مقابله با چنين مانعی بايد گاتگو و تعامل در عرصه معرفت
و نظريهپردازی را اصل دانمت.
نتیجهگیری
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بر اساس ننچه گرشت درمی يابيد هه ما با اتکا به بنيانهای مرهبی ،سوابق تمردنی و
تاريصی ود هه همگی در قالی ارزشهای بنيادين و مبانی انقالب اسالمی ايران ت لری
يافته است ،قادر به تحولی ثمربصش در جامعه ويش واهيد بود .اما اين امر بدون توجه
به محيط پيرامونمان چندان نتي ه بصش نصواهد برود؛ زيررا در جهران معاصرر هررجنبش
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فکری و عملی هه بر مبنای تعريای ج ير ای از شرايط زمانی و مکانی شکل گيرد ،را به
جايی نمیبرد ،همانگونه هه تمليدشدن بی قيد و شرط و ناديرد گررفتن اصرول عر ت و
استقالل و رهايی در تعامالت بينالمللی ني مميری اشتبا و بنيانبرافکن است .جامع ما
برای اين هار نياز به شکوفايی تمدنی و ايمتادگی در برابر تمدن مملط غرب دارد ،اما اين
امر ود متکی بر نگاهی و نظريه های بنيادين ،راهگشا و هاربردی اسرت .برر ايرن اسراس
نظريه پردازی بر مبنای انقالب اسالمی اوال يک ضرورت اساسی و اوليه است و ثانيا ايرن
ضرورت نمیتواند هد از اقتضائات درونی جامعه و هد از محيط بينالمللی جدا باشد.
در نتي ه نمیتوان توان معرفت بشری و سا تارشکنی نن را در رونرد سرير تمردنهرا
انکار هرد ،اما معرفت بيگانه از مقتضيات محي ی و مبانی ارزشیاش توان حاظ و اعتالی
ود را ندارد ،همان گونه هه اگرمحيط پيرامون ود را در نظر نگيررد برا مقاومرت محريط
روبهرو میشود .در عصر جهانیشدن قابليت شنا ت شرايط و اقدام متناسی با نن در عين
حاظ هويت و ارزشهای انقالب اسالمی می تواند به هارنمدی نظام م لروب معرفتری در
جامعه ما بين امد و اين هار ج از طريق نظريهپردازی دربار مااهيد بنيادی و مقاومتهرا
و موانع پيش روی انقالب اسالمی و ارزشهای نن امکانپررير نيمرت .برر مبنرای ننچره
گرشت شا های مهد در امر نظريه پرردازی برر مبنرای ارزشهرای انقرالب اسرالمی
بها تصرار عبرارتانرد از .7 :توحيرد محروری؛  .2ارزشهرای متعرالی مکتری اسرالم؛ .3
ارزش های فرهنگی و تمدنی ايرانی؛  .4انمانیديدن معرفت و دانش؛  .1توجه بره ممرئله
جهانیشدن و ال امات نن؛  .1تکيه بر دو اصل ع ت و استقالل.
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