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یه علمی تمدن اسالمی و دین   پژوهی نشر

 9911تابستان /مشماره چهار  /سال اول

     

نقش مبانی فقه تمدن ساز اسالمی در ایجاد وحدت امت بر اساس منظومه فکری مقام معظم 
 )مدظله العالی(رهبری

 1علی کارشناس
  (997 – 978) 

 چکیده

فقه تمدن ساز اسالمی، رویکردی کالن به همه ابواب فقه است که مجموعه احکام اسالمی را در ُبعد 
تمدنی در برمی گیرد. فقه تمدن ساز اسالمی، از فقه حکومتی و فقه نظام سازی جدا نیست بلکه اگر 

ن خواهد بود. ریبتوان برای فقه حکومتی نامی دیگر برگزید، قطعا فقه تمدنی و فقه نظام سازی مناسب ت
فقه تمدنی، مبتنی بر یک سری مبانی است که از جمله آن می توان به فطرت توحیدی، عقالنیت و 
خردورزی، جامعیت دین اسالم، نظام والیت، امت واحد، تدّین و قانون الهی اشاره کرد. این مبانی به 

ن مقاله، بر این هدف است که خوبی در کالم رهبر فرزانه انقالب اسالمی ظهور و بروز یافته است. ای
نقش فقه تمدن ساز اسالمی در ایجاد وحدت امت بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری و با بهره 

تحلیلی بررسی نماید. یافته این مقاله این است که فقه تمدن ساز اسالمی، در  -گیری از روش توصیفی
ارای شمولیت و جامعیت بوده، ظرفیت تشکیل منظومه فکری دیدگاه مقام معظم رهبری، فقهی تمدنی و د

 تمدن نوین اسالمی را دارا است. 

 فقه، تمدن، فقه تمدن ساز، وحدت و مقام معظم رهبری. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ضرورت توجه به مبانی فقه تمدن ساز اسالمی، مورد توجه هر مسلمان متعهدی است؛ فقه نظام سیاسی 
توان خود را جهت مدیریت این جریان به صحنه آورده است تا دیگر  شیعه با تحقق انقالب اسالمی؛

ها را رو نباشیم. در فضایی که سایه فرهنگ مدرنیته همه ذهنشاهد گسستگی در میان مسلمانان روبه
فراگرفته است؛ شناخت و تبیین چیستی مبانی فقه تمدن ساز اسالمی و نقش آن در وحدت امت اسالمی 

رخوردار است. با توجه به پیشرفت روزافزون جامعه اسالمی، دشمنان با ایجاد تفرقه از جایگاه بسزایی ب
و از بین بردن وحدت در میان مسلمانان، سعی در خدشه دار شدن مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی 

 ینماید؛ چرا که عالوه بر تأمین نیاز علمدارند؛ از این رو، تبیین مبانی فقه تمدن ساز اسالمی ضروری می
در این زمینه، دارای فواید عملی و آرمانی است؛ با توجه به نظریه جهانی سازی غرب و تالش آن، برای 
سیطره فرهنگی بر جوامع اسالمی؛ تنها راهکار و راهبرد نظری ما در برابر استیالی تمدن غرب، شناخت 

گاهی از تمدن نوین اسالمی است که نقشی مهم و اساسی در تحقق وحدت امت  اسالمی ایفا می و آ
کند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نقش مبانی فقه تمدن ساز اسالمی در 

 ایجاد وحدت امت بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری چیست؟
تاریخ فرهنگ و تمدن »آیا پیش از این، به این سئوال پاسخی داده شده است؟جان احمدی در کتاب 

ای تر والیتی نیز دستاوردهدی تاریخی به بحث تمدن اسالمی نگریسته است، دکبا رویکر« اسالمی
 اثر دکتر موسی« تمدن برتر»بحث کرده است.« فرهنگ و تمدن اسالمی»سالمی را در کتاب تمدن ا

نجفی.به نظر می رسد یکی از مهمترین دغدغه های دکتر موسی نجفی این است که باید از مرحله نظام 
 که این دغدغه را در بسیاری از آثار ایشان می توان دید. طوریه ازی برسیم ، بسازی به تمدن س

اگر ما به سمت تمدن اسالمی حرکت نکنیم، بیم آن می رود ر قسمتی از تمدن برتر گفته است:"ایشان د
که در مرحله نظام سازی متوقف شویم. امروزه در گستره جهانی شدن و فراگیری مدرنیته، نظام ایده آل، 
لیبرال دموکراسی و در کل مدرنیسم، تمدن غربی است. حال اگر بخواهیم نظام سیاسی اسالمی مطلوب 
داشته باشیم نمی تواند بدون پشتوانه تمدن اسالمی باشد. به بیان بهتر، ما بین دو حلقه تمدنی گذشته و 

ر بوده ه تمدنی به یکدیگآینده قرار گرفته ایم. یکی از کارکردهای انقالب اسالمی وصل کردن این دو حلق
است. به این معنا که انقالب اسالمی خواسته گسستگی مدرن را به پیوستگی اسالمی تبدیل کند. 

 : همه صفحات(8931)نجفی،
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و با استفاده از مصاحبه و زبان گفتگ« انقالب فرامدرن و تمدن اسالمی»موسی نجفی در این اثر و کتاب 
نویسنده علت اصلی پرداختن به مقوله تمدن اسالمی را این می  سعی در بیان اندیشه های خود دارد.

داند که بحث تمدنی و افق تمدنی داشتن برای انقالب اسالمی در دهه چهارم جزء مهم ترین دغدغه ها 
و سیاست های فکری و افق های اصلی خواهد بود.هر چند در این کتاب به لزوم تمدن برای رسیدن به 

چنین به لزوم حرکت به سمت تمدن اسالمی اشاره شده است اما الزامات و نظام سیاسی مطلوب و هم
 ظرفیت های تمدن اسالمی مخصوص ایران اشاره ای نشده است.

اثر استاد اصغر طاهرزاده است.در این کتاب تبیین شده است که انقالب اسالمي به « تمدن زایی شیعه»
ي نظرِي تمدن غرب که صرفًا نظر به ماده و دلیل رویکرد خاصش به عالم غیب و غیب عالم با مبان

مادیات دارد، در تعارض است، ولي  بعضًا این تعارض را در ابتذاالت اخالقي نظیر مشروبات الکلي و 
 اند و در نتیجه به شدت از توانایيدانند و لذا غرب را در جبهة مدنیت پذیرفتهسکس و امثال آن مي

دهي نظام مدني مخصوِص به خود غافل گشتند. این سلسله نوشتار هاي انقالب اسالمي در سامانآرمان
 کارهاي تحقق تمدن اسالمي است.درصدد تبیین این غفلت و توجه به راه

این کتاب تاکید دارد که انقالب اسالمي عامل گذار از مدرنیته به تمدن اسالمي است و در این راستا 
که آن اّواًل؛ حفظ انقالب اسالمي و ثانیًا؛ سیر و  مسئولیت مضاعفي را باید بر دوش خود احساس کرد

ي مطلوب یعني تحقق تمدن اسالمي است. الزم به ذکر است که این مباحث حرکت انقالب تا نقطه
وژي از هاي گزینش تکنولي مستقلي داشته باشد، نسبت به مباحث کتابتواند جنبهکه ميدر عین آن

گوي ب و فرهنگ مدرنیته و توّهم جنبه تکمیلي دارد و جوابي بینش توحیدي و علل تزلزل غردریچه
 آید.هاي مذکور پیش ميسؤاالتي است که با مطالعه کتاب

هاي انقالب اسالمي در ساماندهي نظام مدني مخصوِص به خود را تبیین آرمان استاد در این اثر توانایي
ست اما به نظر می رسد عالوه بر موارد کارهاي تحقق تمدن اسالمي را طرح نموده انموده و برخی راه

مذکور الزامات دیگری برای تحقق تمدن اسالمی و همچنین ظرفیت های بیشتری برای تحقق این تمدن 
 : همه صفحات(8913وجو دارد که الزم به ذکر می باشد.)طاهرزاده،

ل اول ، در فص اثر دکتر مهدی سنایی در پنج فصل تهیه شده است« احیای تمدن ایران اسالمی»کتاب 
نخست به طرح دیدگاه ها و نظریه های مرتبط با فرهنگ و تمدن اختصاص داده شده است و دیدگاه های 
اندیشمندان نظیر ابن خلدون ، اسوالد اسپینگر ، ویکو ،هردر ، هگل ، تویین بی و هانتینگتون مورد 
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لمی ،فرهنگی ،هنری ،و ... و بررسی قرار گرفته است.در فصل دوم به تمدن ایران اسالمی و مظاهر ع
اندیشمندانی نظیر فردوسی ، فارابی ، ابن سینا ، ابوریحان بیرونی ، غزالی ،خواجه نظام الملک ، خواجه 

 نصیر طوسی اشاره کرده است.
در فصل سوم علل افول تمدن ایرانی اسالمی از نظر ذهنی ، فرهنگی ، اقتصادی و مداخله خارجی مورد 

است.در فصل چهارم به مرور ایده ها و طرح های تمدن سازانه از سوی اندیشمندان بررسی قرار گرفته 
و حکمرانان ایرانی در وجه مذهبی و غیر مذهبی پرداخته شده است.در فصل پنجم نیز راه کارهای داخلی 
و خارجی  احیای تمدن ایرانی اسالمی  مورد توجه قرار گرفته است ، مؤلف تالش کرده است طرح  

برای احیای  تمدن ایرانی اسالمی عرضه نماید. هر چند نویسنده با بررسی به تمدن ایران  مشخصی
اسالمی و مظاهر علمی ،فرهنگی ،هنری  و اندیشمندان این حوزه  و علل افول تمدن ایرانی اسالمی به 

 یبرخی از الزامات و ظرفیت های فرهنگی تحقق تمدن اسالمی اشاره کرده ولی همچنان لزوم بررس
 مجموعه الزامات و ظرفیت های در این خصوص احساس می شود.

هیچ یک از منابع مذکور مسئله نقش مبانی فقه تمدن ساز اسالمی در ایجاد وحدت امت را مورد کنکاش 
 است. ایتحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه –و بررسی قرار نداده اند. روش پژوهش حاضر توصیفی 

 

 مفهوم شناسی
، ج 1111(، دانایی)ابن منظور، 171: 1041در لغت به معنای فهم عمیق) جزایری، « فقه»فقه: -الف

گاهی از احکام شرعی از طریق استنباط آن از دالیل است )ابن مکی 122: 10 ( است و در اصطالح، آ
 (11:  1، ج 1114عاملی، 

( و در اصطالح، به معنای 11: 1121در لغت به معنای شهرنشینی است )امین،  1«تمدن»تمدن:  -ب
 (123:  1031های اجتماعی، مبتنی بر فرهنگی ویژه است. )آشوری، ایجاد نظام

فقه تمدنی رویکردی کالن نسبت به فقه، در مقیاِس جهانی است که غایت ساخت جامعه فقه تمدنی: 
مفهومی نوپیداست که برای درک « فقه تمدنی» را بر عهده دارد.  توحیدی جهانی بر محور شریعت الهی

آن الزم است نسبت فقه و تمدن روشن گردد؛ اکنون به بررسی دیدگاه های گوناگون پیرامون رابطه و 
 نسبت فقه و تمدن می پردازیم:

                                                                 
1.  Civilization 
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یشتر در ریه بپیرامون تمدن و نسبت فقه با آن، گستره ای از نظریات متصور است که در این میان سه نظ
 عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است:

تعارض فقه و تمدن: آقای عبدالکریم سروش نافی ارتباط فقه و تمدن است؛ وی تمدن را عهده دار  -اول
 (107: 1073زندگی مادی و فقه را عهده دار امور اخروی انسان می داند.)سروش، 

شبستری نقش فقه را، صرفًا نظارت بر نحوه زندگی ترابط حداقلی فقه و تمدن: آقای محمد مجتهد -دوم
اجتماعی و تمدن انسانی دانسته و قدرت حاکمیت فقیه و نقش والیی آن را در راستای تکامل جامعه، 

 (33:  1071مردود می شمارد. )مجتهدشبستری، 
سازی،  تمدنترابط حداکثری فقه و تمدن: گروه دیگر از جمله آیت الله محسن اراکی، نقش فقه در  -سوم

هدایت و تکامل زندگی اجتماعی را نقشی فراگیر می دانند و معتقدند، فقه، بنیان و شالوده اصلی تمدن 
 (01: 1041سازی است. )اراکی،

 

 مبانی فقه تمدن ساز اسالمی
ترین مبانی فقه تمدن ساز اسالمی که عناصری وحدت آفرین در میان امت اسالمی به شمار می مهم 

 ح زیر است:آیند، به شر
ها است؛ هویت حقیقی انسان 1توحیدی: فقه تمدن ساز اسالمی مبتنی بر فطرت توحیدی . فطرت1

های فطری و وجودی انسان سازگار باشد، از رو، هر هویتی که با ویژگیآنها دارد. از این ریشه در فطرت
امت اسالمی، پیوند ( فطرت در میان آحاد 110: 1033اصالت و قوام برخوردار است.)بهروزلك، 

ارتباط  نماید. نتیجه بدیهی این فطرت توحیدی، روحیه تسلیم پذیری و عبودیت در سایهبرادري برقرار مي
( روح عبودیت و احساس بندگی 1014اردیبهشت  7و اتصال با حق تعالی است )سخنرانی رهبری در 

سول)صلی الله علیه وآله( و اوصیای که انسان از تنها خدا و ردر برابر خداوند، عبارت است از این
بندگی به زمین نساید و این ترجمان  الهی)علیهم السالم( را اطاعت کند و در مقابل غیرخدا، جبهه

( این فطرت و سرشتی الهی انسان که 1031مهر  21فطرت توحیدی انسان است)سخنرانی رهبری در 
ت، انسان را با شتاب هر چه بیشتر به سوی همسو و هماهنگ با سنن و قوانین حاکم بر نظام هستی اس

                                                                 
ِه ذِلَك »  ـ  1 اَس َعَلْیَها اَل َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَّ ِتي َفَطَر النَّ ِه الَّ یِن َحِنیفًا ِفْطَرَت اللَّ ُم. )روم: َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ یُن اْلَقیِّ (؛ پس، روي خود را 91الدِّ

 دگرگوني در آفرینش الهي نیست؛ این است آیین ها را بر آن آفریده؛متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتي است که خداوند انسان
 استوار.
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دهد. این فطرت توحیدی است که تعالی و تکامل و از آن جمله ایجاد تمدن نوین اسالمی سوق می
های غیر انسانی، نظام تمدن ساز اجتماعی چیند و با کنار زدن نظامدست جهالت را از جهان هستی برمی

 آورد.را در متن جامعه پدید می
عالمه طباطبایی نیز، دین که همان سنت حیات است؛ راه و روش سعادت انسان را به وی رهنمون به باور 

شود؛ این سعادت، هدف و آرمان فطری همه موجودات است، انسان نیز، با پایبندی به آیین فطری می
( فطرت الهی انسان، 173:  11، ج 1071حنیف به سوی مسیر اصلی خود حرکت می کند.)طباطبایی، 

نهد که استعدادهای انسان تمدن همان فطرت انسانیت، فطرت صراط مستقیم و فطرت توحید نام می
 سازد.ساز را شکوفا می

کارگیری قوای عقالنی و تجربی و استمداد در حقیقت فطرت، نقشی محوری در تنظیم حیات انسان و به
های انسانی را به ، اصول و ارزشبه مثابه جوهره وجودی انسان کند. فطرتاز کالم وحیانی ایفا می

ر دهد.) اختکند و انسان را به سوی ساخت تمدن نوین اسالمی سوق میصورت ثابت و پایدار حفظ می
ها را از بندگی غیر ( تمدنی توحید محور که با اعالن ربوبیت خداوند متعال انسان01:  1031شهر، 

شود؛ عدالتی که ظهور خجسته حضرت یخدا رها ساخته و به سوی عدالت همه جانبه رهنمون م
 مهدی)علیه السالم( طلیعه آن است.

فقه تمدن ساز اسالمی مبتنی بر عقالنیت  و خردورزی است؛ وهم، حس . عقالنیت و خردورزی: 2
گردد؛ ولی و خیال عناصر مشترک تمدن غرب است که سبب سقوط انسان به سراب حیوانیت می

ورد تأکید اسالم و اولیای اوست، پایه و اساس قوام بخش اجتماع عقالنیت و خردورزی که همواره م
تمدنی اسالمی است؛ در آیین اسالم، میان احکام و دستورات عقل و شرع، تالزم و هماهنگی وجود 

یاد می شود. حکومت امام  1،«قاعده مالزمه میان حکم عقل و حکم شرع»دارد که از آن تحت عنوان
ی اوج و اعتالی تمدن نوین اسالمی است؛ مبتنی بر عقالنیت، حکمت و مهدی علیه السالم که منتها

  2خردورزی است.

                                                                 
ْرُع َحَکَم ِبِه اْلَعْقُل) ر.ک. طباطبایي، »  ـ  1 ما َحَکَم ِبِه الشَّ ْرُع َو ُکلَّ ما َحَکَم ِبِه اْلَعْقُل َحَکَم ِبِه الشَّ (؛ هر چه را عقل 812: 86، ج 8428ُکلَّ

 «.ددههد، عقل نیز به آن فرمان میشرع فرمان د کند و هر چه راحکم کند، شرع بر طبق آن حکم می
نهد و به واسطه آن، هنگامی که قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان می» امام باقر)علیه الّسالم( در این باره فرمود: ـ  22

 (.921:  22ق: ج 8419)مجلسی،» شود.شان کامل میعقلهاشان جمع شده و افکار و اندیشه
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های بارز و مهم تمدن اسالمی دانسته، می فرمایند: مقام معظم رهبری نیز عقالنیت را یکی از شاخصه
ادن. دعقالنیت یعنی نیروی خرد انسان را استخراج کردن و آن را بر تفکرات و اعمال انسان حاکم قرار »

تیر  24)سخنرانی رهبری در « برای تشکیل مدینه فاضله و امت واحده اسالمی و تمدن بزرگ اسالم
( به باور مقام معظم رهبری، تمدن نوین اسالمی و تشکیل امت واحده اسالمی نیازمند تربیت 1033

 عقالنی است. )همان( 
به سوی سعادت و نظام تمدن ساز اسالمی  کار انبیاء چنین است که با استعانت از عقل، جامعه انسانی را

ای عقالنی و وحیانی به وجود آوردند و زمینه و فرصت شکوفایی و رشد و سوق داده و زندگی و جامعه
 (12: 1031های تمام افراد بشر را فراهم سازند.) قنبری،به فعلیت رسیدن استعدادها و توانمندی

، فقهی جامع و کالن نگر است؛ بدین معنا که هنگام . جامعّیت دین اسالم: فقه تمدن ساز اسالمی0
دهد و همه صدور قانون و احکام شرعی، ابعاد کالن اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را مالک نظر قرار می

های ماّدی، معنوی، فردی و اجتماعی زندگی انسان را در برمی گیرد؛ بدین منظور از دو دسته از جنبه
غّیر و راهکار اجتهاد بر اساس مصالح و مفاسد کالن اجتماعی بهره می قوانین یعنی قوانین ثابت و مت

 جوید. 
: 1، ج 1111بر اساس روایات، حکم و تکالیف الهي در حق همه انسانها یکسان است.) کلینی،

االجرا احکام اسالم محدود به زمان و مکان خاصی نیست و تا ابد باقي و الزم»(همچنین 13
( به همین دلیل، اسالم در کنار قوانین و احکام ثابت، داراي یك 21:  1114موسوی خمیني،«)است.

هایي است که مایه پاسخگویي به نیازهاي متغّیر انسان، متناسب با مقتضیات زمان مي سلسله مکانیزم
شود، راهکار دارد و این گردد. دین اسالم، برای هر مسأله جدیدی که در تمدن نوین اسالمی مطرح می

 گردد. معیت قوانین اسالم باز میامر به جا
به باور مقام معظم رهبری، تربیت روحانیان دارای شخصیت روحانی مانند امام)ره( که دارای دانش دین 

ند، حرکت افکنان را داشته باشو مسلط بر منطق و استدالل دینی بوده و توان پاسخگویی به شبهات شبهه
گاه خورشید فروزان تمدن اسالمی از این نقطه از عالم آن عظیمی در جامعه اسالمی ایجاد خواهد آمد و

 (1031خرداد  22بر فضای فکری جهان بشری پرتو افکن خواهد شد. )سخنرانی رهبری در 
نظام والیت یکی از دو رکن اصلی نظام تمدنی اسالم است؛ والیت، همان انسجام و  . نظام والیت:4

ی و یك جهت بودن جامعه اسالمی است ارادة الهي براین ارتباط قوی میان عناصر مسلمان و یکپارچگ
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ار کند هایي واگذتعّلق گرفته است که حاکمیت خویش را در زمینة تدبیر و ادارة سیاسي جامعه به انسان
هاي برگزیده کاهد؛ این انسانکه تجّلي ارادة اویند، هرچند این تفویض از قدرت و حاکمیت او نمي

و نیز ولی فقیه در عصر غیبت است. حاکمیت در نظام جهاني قرآن «هم السالم(پیامبران و امامان)علی»
کند. حاکمیت امام به معناي به دست رهبر برگزیدة الهي است که از جانب او اعمال حاکمیت مي

حاکمیت قانون، عدالت، حق و معنویت است. جهاِن تحت حاکمیت الهِي امام به جهاني معنوي تبدیل 
که  1دهد. امام، قطب آرماني و فکري جهان است،را در مسیر تکامل و تعالي قرار مي شود که همگانمي

به سوي رشد « امت واحد»ها را به مثابه نماد و نماینده حاکمیت الهي در جهان هستی است و همة ملت
 (111: 1071دهد. )جمالي، و کمال سوق مي

مردم با محور و مرکز نظام که ولی جامعه  ، ایجاد میلیون ها رابطه دینی میان دلهای«والیت»اصل 
ناپذیر ( در حقیقت والیت، سبب اتصال جدایی1074مرداد  1اسالمی است)سخنرانی رهبری در 

با محور نظام والیی )ولّی( است. والیت و امامت به مثابه دست مقتدِر والیت اعضای جامعه اسالمی
معارف و مناسک اجتماعی دین، جز کالبدی  مسلمانان است که بدون آن، مجموعه الهی، نظام بخش

 بی روح، نخواهد بود. 
. امت واحد: از دیگر ارکان فقه تمدن ساز اسالمی، ایجاد امت واحد اسالمی است. امت در نظام 1

اي متکامل است که حول محور والیِت رهبرِی عادِل الهی شکل جهاني اسالم نویددهندة جامعه
ًة گیرد؛ از این رو قرآن کریمی م از حضرت ابراهیم به مثابه یک اّمت یاد کرده است) ِإنَّ ِإْبراهیَم کاَن ُأمَّ

ِه َحنیفًا َو َلْم َیُك ِمَن اْلُمْشرِکیَن: ابراهیم امتی فرمانبر خدا بوده و از مشرکان نبود.)نحل: (( 121قاِنتًا ِللَّ
همراه با پیروان شان یک امت را  براساس آیات قرآن کریم، برخی پیامبران با نقش امامت و رهبری الهی

( که از آن جمله حضرت ابراهیم)علیه السالم( 213: 11، ج 1011دهند)   مکارم شیرازي، تشکیل می
َو ِإنَّ »فرماید: و پیامبر اکرم)صلی الله علیه وآله( است. چنان که خداوند متعال درباره امت اسالمی می

ًة واِحَدًة َو  ُتُکْم ُأمَّ ُقوِن: و هِذِه ُأمَّ ُکْم َفاتَّ من پروردگار شما  و البّته این امت شما امت واحدی است، َأَنا َربُّ
  ( 12)مؤمنون: « هستم؛ پس، از من پروا کنید.

                                                                 
امام، قطب ایدئولوژیك نظام جهاني اسالم، از طریق گزینش الهي و بیعت مردمي، سکان هدایت جامعة بشري را به عهده دارد.  ـ 1

ُه َلَیْعَلُم انَّ َمَحّلي»چرخد، تشبیه فرموده است: ، یعني محوري که سنگ آسیاب به دور آن مي«قطب الّرحا»امیرمؤمنان امام را به   َوانَّ
حا ِمْنها َمَحلُّ  دانست که موقعیت ونقش من )امیرمؤمنان( چون که او )خلیفه( نیك مي(؛ درحالي9البالغه، خطبة )نهج« اْلُقْطِب ِمَن الرَّ

 قطب در سنگ آسیاب است.
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داند.)طباطبایي، عاّلمه طباطبایي، وحدت جهاني جوامع انساني را در گرو روی آوردن به اسالم می
رهبری، وحدت امت، به معنای گرد آمدن صاحبان ( از دیدگاه مقام معظم 892-891: 1، ج 1121
( از 1013تیر  20است. )پیام رهبری در  1«اللهحبل»های گوناگون بر محور اسالم و اعتصام به سلیقه

ٍه َعَلی » اسالمی باید در مقابل دشمني ها دست واحدی باشند که این مطلب از آیهاین رو، جامعه َأِذلَّ
ٍه  )مائده:  «َعَلی اْلکاِفریَن: در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند.اْلُمْؤِمنیَن َأِعزَّ

اِر ُرَحماُء َبْیَنُهم: محّمد )ص( فرستاده »( و نیز آیه 11 اُء َعَلی اْلُکفَّ ذیَن َمَعُه َأِشدَّ ِه َو الَّ ٌد َرُسوُل اللَّ ُمَحمَّ
( 24: )فتح« ار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند.خداست و کسانی که با او هستند در برابر کّف 

 (13 -11:  1041استفاده می شود)خامنه ای، 
جهان اسالم در حال حاضر در پنج بحران به سر  -نخست وزیر اسبق عراق –به گفته ابراهیم الجعفری 

 دگاه ها و تئوریاین بحران ها شامل بحران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و بحران دی می برد،
هستند. باید بدانیم که این پنج بحران به دلیل دو بحران اصلی اراده و عدم تئوری مناسب است. اگر انسان 
ها اراده الزم را نداشته باشند می میرند. هر امتی باید با اراده و خواست خود سرنوشت خود را مشخص 

امروز همه ما نیازمند وحدت هستیم، تنها عامل  .کند و آنچه اراده را قوی می کند ایمان به خداوند است
اصلی پیروزی وحدت است. پیامبراکرم)صّلی الله علیه وآله( زمانی که می خواست دنیا را ترک کند 
خطاب به امت فرمود که من کتاب خود و خاندانم را در میان شما باقی می گذارم، هرگز نباید این دو را، 

ورت روی خوشبختی را نخواهید دید. همه مصیبت های جهان اسالم به کنار بگذارید که در غیر این ص
این دلیل است که این دو را کنار گذاشته اند یا یکی از آن دو را قبول ندارند. امیدواریم این اجالس بتواند 

 (1041دی  1گام های عملی برای ترفیع جایگاه امت اسالمی نیز داشته باشد.)جعفری، سایت شفقنا، 
حدت در نظام تمدن ساز اسالمی عبارتند از: وحدت امت، وحدت الوهیت و بندگی، وحدت ارکان و

والیت، وحدت اطاعت سیاسی، وحدت برائت، وحدت مسئولیت و نظارت همه جانبه، وحدت 
 .( 117-111: 1101؛ آصفی، 101-101: 1040مصونیت و حرمت) آصفی، 

سوره مؤمنون و آیه  12سالمی است در آیه . وحدت امت که همان وحدت میان مسلمانان در امت ا1
 سوره انبیا آمده است: 42

                                                                 
 ـ چنگ زدن به ریسمان محکم الهی. 1
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ُقوِن:هر آینه این دین)امت( شما دینی)امتی( است واحد، و »  ُکْم َفاتَّ ًة واِحَدًة َو َأَنا َربُّ ُتُکْم ُأمَّ َو ِإنَّ هِذِه ُأمَّ
 (12)مؤمنون:« من پروردگار شمایم؛ از من بترسید.

ُتکُ »  ُکْم َفاْعُبُدوِن: این شریعت)امت( شماست، شریعتی)امتی( یگانه و ِإنَّ هِذِه ُأمَّ ًة واِحَدًة َو َأَنا َربُّ ْم ُأمَّ
 (42)انبیا: « من پروردگار شمایم، مرا بپرستید.

 سوره توبه آمده است: 01. وحدت الوهیت و بندگی در آیه 2
ا ُیْشرُِکوَن: مأمور بودند که تنها یك خدا را َو ما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا ِإلهًا واِحدًا ال ِإلَه إِ »  الَّ ُهَو ُسْبحاَنُه َعمَّ

 (01)توبه: « سازند.بپرستند، که هیچ خدایی جز او نیست. منزه است از آنچه شریکش می
. وحدت اطاعت سیاسی به معنای پیروی همه گروهها از ولی فقیه در عصر غیبت است، زیرا اطاعت 0

 امام زمان)علیه السالم( است، سبب وحدت مسلمانان می شود: از ولی فقیه که نائب
ْمِر ِمْنُکْم َفِإْن َتناَزْعُتْم في» 

َ
ُسوَل َو ُأوِلي اأْل َه َو َأطیُعوا الرَّ ذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اللَّ َها الَّ وُه ِإَلی اَشْي  یا َأیُّ ِه ٍء َفُردُّ للَّ

ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبال ِه َو اْلَیْوِم اآلِْخِر ذِلَك َخْیٌر َو َأْحَسُن َتْأویاًل: ای کسانی که ایمان آوردهَو الرَّ د، از ایلَّ
به  -خدا اطاعت کنید و از رسول و اولو االمر خویش فرمان برید. و چون در امری اختالف کردید اگر

ست و سرانجامی بهتر به خدا و پیامبر رجوع کنید. در این خیر شما -خدا و روز قیامت ایمان دارید
 (14)نساء :  « دارد.

. وحدت برائت به معنای جدایی کامل از دشمنان خدا، دشمنان رسول خدا)صلی الله علیه وآله(، 1
 دشمنان جانشینان ایشان)علیهم السالم( و دشمنان امت اسالمی و دین الهی است:

َها اْلکاِفُروَن * ال َأْعُبُد ما َتْعُبُدوَن »  ْم * َو ال َأْنُتْم  ُقْل یا َأیُّ * َو ال َأْنُتْم عاِبُدوَن ما َأْعُبُد * َو ال َأنا عاِبٌد ما َعَبْدتُّ
م و پرستپرستید نمیعاِبُدوَن ما َأْعُبُد* َلُکْم دیُنُکْم َو ِلَي دیِن: بگو: ای کافران، من چیزی را که شما می

و شما  پرستید نیستمچیزی که شما می پرستید و من پرستندهپرستم نمیشما نیز چیزی را که من می
 (1-1کافرون:«)پرستم نیستید. شما را دین خود، و مرا دین خودپرستنده چیزی که من می

. وحدت مسئولیت و نظارت همه جانبه؛ بر اساس آیات و روایات پیامبر اکرم)صلی الله علیه وآله( 1
 روشن می شود:

ٍة ُأْخِرَجْت ِلل»  ِه َو َلْو آَمَن َأْهُل ُکْنُتْم َخْیَر ُأمَّ اِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ نَّ
ْکَثُرُهُم اْلفاِسُقوَن: شما بهترین امتی هستید از میان مردم پدید  اْلِکتاِب َلکاَن َخْیرًا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو َأ
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کنید و به خدا ایمان دارید. اگر اهل کتاب نیز ایمان بیاورند وف و نهی از منکر میآمده، که امر به معر
 (111عمران :  )آل« برایشان بهتر است. بعضی از ایشان مؤمنند ولی بیشترین تبهکارانند.

. قانون الهی: از جمله مبانی فقه تمدن ساز اسالمی، قانون الهی است؛ در حقیقت، باور به محوریت 1
: 11، ج 1114های امت واحده و تمدن نوین اسالمی است )موسوی خمینی، فرضن قرآن از پیشقوانی

قرآن کریم است؛  1( منبع قانون الهی که در میان امت واحد اسالمی و در همه زمانها مشترک بوده114
 خبه دلیل آنکه انسان مدني بالطبع است، ناگزیر نیازهاي خویش را با تشکیل نظام اجتماعي پاس

گوید؛ تعارض و تزاحم میان نیازهای بشر و فرابشری بودن قانون الهی، لزوم و ضرورت حاکمیت این می
( این قانون جامع، 01-21: 2، ج1111قانون را برای ساخت تمدن اسالمی مدلل می سازد. )سبحاني، 

گاهی بخشی نسبت به همه نیازمندهمان قانون تمدن ساز قرآن ان، یهای انسکریم است که مبتنی بر آ
کریم های فردی و اجتماعی است؛ خداوند سبحان در توصیف جامعیت قرآنهدایت وی در بحران

 فرماید:مي
ْلناُه َعلي»  ِعْلٍم ُهدي َو َرْحَمًة ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن: و درحقیقت، ما براي آنان کتابي  َو َلَقْد ِجْئناُهْم ِبِکتاٍب َفصَّ

آورند هدایت و ایم، و براي گروهي که ایمان ميش، روشن و شیوایش ساختهآوردیم که آن را از روي دان
 (12)اعراف: « رحمتي است.

مبانی مشترک همه »ای مقام معظم رهبری، تحقق تمدن نوین اسالمی، مبتنی بر در منظومه اندیشه
 (1041شهریور  21به ویژه قرآن کریم است.)سخنرانی رهبری در « مذاهب اسالمی

 ن مبانی فقه تمدن ساز اسالمی در ایجاد وحدت امت رابطه میا
فطرت توحیدی در فقه اسالمی، راهبرد اساسی برای ایجاد وحدت میان آحاد امت اسالمی است؛  هر 

هرکس « تِن »است. « جاِن جاِن جان»و یك « جاِن جان»، و یك «جان»و یك « تن»انسانی دارای یك 
بودن او یا نفس حیوانی اوست، که عامل حیات و زنده «جان»او همان « من»که برایش مشخص است، 

انسانی  مان هماهنگ با نظام هستی و بر مبنای فطرت( حیات زمینی 30ب: 1041است، )طاهرزاده،
های ما، بر ضّد ما نباشد؛ همین امر، علت نیاز ما به دین و تحقق یابد و در نهایت، زندگی و انتخاب

                                                                 
َن  ـ 1

َ
هَ  امام صادق)علیه الّسالم( فرمود:أِل ِلَزَماٍن ُدوَن َزَماٍن َو اَل ِلَناٍس ُدوَن َناٍس َفُهَو ِفي ُکلِّ َزَماٍن َجِدیٌد َو ِعْنَد  ْجَعْلهُ یَ  َلْم  َو َتَعاَلی َتَباَرَك  اللَّ

وز س قرآن تا رُکلِّ َقْوٍم َغضٌّ ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة: زیرا خداوند تبارک و تعالی، قرآن را براي زمانی خاّص و مردمی خاّص نفرستاده است؛ پ
 (891: 2، ج 8931؛ ابن بابویه،289: 83، ج8419زماني جدید و براي هر قومي تازه خواهد بود. )مجلسیقیامت در هر 
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یا عمق جان  شدن اتصال فطرت( دستورات شریعت برای محکم12ج: 1041شریعت است)طاهرزاده،
های فطری خویش؛ ( پاسخ مناسب انسان به گرایش31ب: 1041با خداوند متعال است.)طاهر زاده،

و حق و حقیقت « کمال مطلق»هر انسانی طالب  فطرت انسان را شکوفا می سازد؛ زیرا فطرت
تمدن نوین اسالمی که مبتنی بر شریعت اسالمی است؛  ( و واالترین کمال ها در پرتو37است)همان: 

 برای جامعه بشری حاصل می شود.
ُه ِحیَن َأَخَذ ِمیَثاَقُهْم »امام صادق )علیه السالم( در باره آیه فطرت می فرماید:   ْساَلُم َفَطَرُهُم اللَّ ِهی اإْلِ

ُکْم َو ِفیه اْلُمْؤ  ْوِحیِد َفَقاَل َأَلْسُت ِبَربِّ [ همان اسالم است که خداوند مردم ِمُن َو اْلَکاِفُر: ]آن فطرتَعَلی التَّ
ها بر توحید عهد گرفت و فرمود؛ آیا من رّب شما نیستم هنگام که از آنرا بر اساس آن سرشته است، آن

( بر این اساس، میان فقه 12: 2،ج1111کلینی،« ) و در آن شرایط مؤمن و کافر هر دو حاضر بودند.
از سوی دیگر « عمل به شریعت در مقیاس تمدنی از سویی و  فطرت و خودشناسی تمدن اسالمی و

رابطه مستقیم وجود دارد. بدین معنا که فقه برنامه رسیدن به فطرت است و فطرت نیز ما را به عمل به 
 احکام فقهی رهنمون می دارد. 

ر عقل در دام جمود گرایی عقالنیت و خردورزی، رکن رکین فقه تمدن ساز اسالمی است؛ فقه بدون ابزا
بر ظواهر و اخباری گری گرفتار می شود؛ در حالی که عنصر علم اصول فقه تمدنی در کنار فقه تمدنی 

ن تریبه عنوان مهم« خردورزی»اسالم، مبتنی بر خرد و عقل گرایی الهی است. رهبر معظم انقالب بر 
کید دارند. دبن ر لسان روایات، یک ساعت اندیشیدن در مایه سبک زندگی در تمدن نوین اسالمی تأ

آغاز و فرجام زندگی و اعتقادات دینی که نوعی خردورزی است، از عبادت چندین ساله برتر شمرده شده 
: 0، ج 1071است. خداوند در قرآن سیصد مرتبه انسان را به خردورزی دعوت کرده است. )طباطبایی، 

17.) 
ساز اسالمی است؛ از آنجا که دین مبین اسالم، همه  جامعیت دین اسالم، سبب جامعیت فقه تمدن

ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حکومتی و تمدنی وی را مد نظر دارد؛ فقه تمدن ساز اسالمی 
کید دارد و بهای ُخرد زندگی، بر جنبهنیز بر اساس نگاه کالن خویش عالوه بر جنبه ر های کالن آن نیز تأ

برای همه عرصه های زندگی بشری دارای استراتژی و راهبرد  1«وِّ واقعه از ُحکمنفی ُخلُ »اساس قاعده 
 است.

                                                                 
 بر اساس این قاعده شارع مقدس هیچ یک از عرصه های حیات بشری را بدون حکم رها نکرده است. ـ  26



  

 

  8933دین پژوهی / سال اول / شماره چهارم / تابستان تمدن اسالمی و  021

ولی »نظام والیت، ریشه و اصل فقه تمدن ساز اسالمی است؛ چرا که حاکم نظام اسالمی در جایگاه 
آید. ، فردی واجب االطاعه است که اطاعت از وی هم ردیف اطاعت از خدا و رسول به شمار می«امر
ر ی نیازهای فطری بشاست و داعیه دار پاسخ به همه اساس اصل نظام والیت؛ اسالم که آئین فطرتبر 

است؛ یکی از مهم ترین نیازهای بشر، نیاز به پیشوای عادل و شایسته و عاری از خطا، است؛ خداوند 
ذارده است و متعال برای راهبری دین اسالم، مردم را در حیرت رها نکرده و والیت امت را مسکوت نگ

( در زمان غیبت نیز، 13د: 1041همواره مردم را از طریق پیشوای عادل راهبری نموده است)طاهرزاده، 
گاه به مسائل کالن اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، سکان دار اجرای  ولی فقیه جامع الشرایط که آ

 فقه تمدنی اسالم است.
ها به قرب الهی نزدیک می سازد؛ بدین گونه که انسان نظام والیت با جهت دهی به فطرت مردم؛ آمان را

( 11خویش هماهنگ می سازد و از این رهگذر آنان را به مقام قرب الهی می رساند)همان:  را با فطرت
امت واحد، رکن اساسی فقه تمدن ساز اسالمی است؛ زیرا وحدت، پایه و اساس فقه تمدنی اسالم ، 

توحید کلمه و کلمه توحید بنا نهاده شده است؛ توحید کلمه و کلمه  است دین مبین اسالم بر دو پایه
توحید از بزرگ ترین مقاصد شریعت، توحید کلمه است؛ چرا که توحید کلمه زمینه ساز وحدت امت 

 اسالمی و پیش نیاز تشکیل تمدن نوین اسالمی است.
رآن کریم از جمله مهمترین منابع قانون الهی، یعنی قرآن کریم، رکن فقه تمدن ساز اسالمی است؛ زیرا ق

است؛ خداوند قوانین  عمل به آن بودن قانون در نظام تمدن اسالمی، الزمهقدسی فقه است و قدسی
پیامبران به بشر ارزانی داشته است؛ پیامبران با ارتباط با عالم قدس، مظهر  اصیل حیات بشر را به وسیله

های الهی را با تمام می کنند که همه مردم، حاکمیت انسان اجرای آن قوانین هستند و بستری را فراهم
ر ها در میان باشد. دوجود پذیرا باشند و دیگر حکومت اکثریت مطرح نباشد، بلکه حکومت جان انسان

شود)طاهر گردد و از اصل و ریشه وحدانی منقطع نمیچنین بستری نظر اکثریت به وحدت باز می
 (111: 1041زاده،

ن تمدن ساز قرآن کریم، در جامعیت آن و پاسخ گویی آن به همه نیازهای فردی و اجتماعی اهمیت قوانی
فرض تمدن نوین اسالمی است.  قرآن کریم، بشری است. از این رو محوریت قوانین قرآن کریم، پیش

 برترین منبع مشترک فرق اسالمی است و عامل اصلی دشمنی معاندان با ایران اسالمی، محوریت قوانین
 (1041شهریور  21الهی برگرفته شده از قرآن کریم است. )سخنرانی رهبری در 
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 نقش وحدت اسالمی در تشکیل تمدن نوین اسالمی 
هسته اولیه تشکیل تمدن نوین اسالمی، وحدت اسالمی است؛ این وحدت نیازمند مجاهدت فراگیر 
مسلمانان، امید به فضل الهی و استعانت جویی از او، بیداری اسالمی، ترسیم راهبردهای کوتاه مدت، 
 میان مدت و بلندمدت، تقویت مقاومت، پرهیز از تحجر و ارتجاع، گسترش اخالق مداری، گسترش

نگاه عالمانه به عرصه های گوناگون اجتماعی و در یک کالم، پاسداری از ارزشهای بنیادین نظام اسالمی 
 است. 

حلقه اتصال امت اسالمی، مقولة ایمان به خدا و پیامبراکرم)ص(، قرآن و سنت، محبت اهل بیت، قبلة 
وهین به مقدسات یکدیگر، واحد و حج است؛ همدلی و شناخت متقابل مسلمانان از یکدیگر، دوری از ت

پرهیز از شایعه پراکنی و نفاق، از دیگر عوامل مؤثر در وحدت جوامع اسالمی است که غایت نهایی آن، 
 تشکیل تمدن نوین اسالمی خواهد بود. 

 توصیه خداوند متعال به همه پیامبران برپاداشتن دین و خودداری از تفرقه است:
یِن َما َو » ْیَنا ِبِه ِإْبَراِهیَم َو ُموَسي َو ِعیَسي َأْن َشَرَع َلُکم ِمَن الدِّ ِذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َوَما َوصَّ ي ِبِه ُنوحا َو الَّ صَّ

ُقوا:  خدا شرع و آئیني که براي شما مسلمانان قرار داد، حقایق و احکامي است که  یَن َواَل َتَتَفرَّ َأِقیُموا الدِّ
همان را وحي کردیم و به ابراهیم و موسي و عیسي هم آن را  نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز

 (10)شوری:« سفارش کردیم که، دین خدا را برپا دارید و هرگز تفرقه و اختالف در دین نکنید.
اقامه و برپایی دین و خودداری از تفرقه، مبنای وحدت اسالمی است که جامعه اسالمی را بر اساس فقه 

رده و سرانجام به تشکیل تمدن نوین اسالمی سوق می دهد؛ این حرکت تمدن ساز اسالمی راهبری ک
مبتنی برعقالنیت دینی و بر اساس راهبرد و استراتژی تقریب، چارچوب های فکری و مرزهای جغرافیایی 
را در می نوردد و همه ملل اسالمی را بر سرخوان گسترده اسالم ناب محمدی)صلی الله علیه وآله( بر 

 اسالمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سطح کالن، گرد می آورد.اساس مشترکات 
کید بر مشترکات از سویی و  برای تحقق این مهم، درک تقریبی از معارف کالمی و فقهی اسالمی و تأ

فرهنگي میان ملل اسالمی بر اساس ارزش های مشترک دینی ضروری  -توسعه تعامالت علمی 
ای حاکمیت فقه تمدن ساز اسالمی برای تحقق تمدن نوین است.تشکیل امت واحد اسالمی به معن

اسالمی بر اساس مصالح جوامع اسالمی و ریشه کنی مظاهر فساد عمومی در آنها است. فقه تمدن ساز 
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هاي ایمان و علم و اخالق و مجاهدت مداوم، امت اسالمي و بلکه همۀ اسالمی با بهره گیری از شاخصه
 و ظالمانه می رهاند و به سوی نور حقیقی رهنمون می شود. بینی مادیبشریت را از جهان

 

 گیرینتیجه
پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی مسلمانان در دو بعد سخت افزاری « فقه تمدن ساز اسالمی»غایِت 

و نرم افزاری است که شکوفایی جامعه، رشد و بالندگی مسلمانان و دستیابی آنان به سعادت دنیوی و 
پی دارد؛ در این میان نقش فقه شیعه در تمدن سازی، هدایت و تکامل زندگی اجتماعی اخروی را در 

بشر است؛ از آنجا که دین برای اداره زندگی انسان در تمام جوانب آمده است )دین حداکثری( و تمدن 
برجسته ترین حیثیت زندگی انسان است؛ فقه تمدن ساز اسالمی نیز بر اساس منظومه فکری، پس از 

عه سازی اسالمی باید در گام دوم، وارد عرصه تمدن سازی گردد و پاسخگوی مسائل مستحدثه و جام
موضوعات نوپیدای تمدن نوین اسالمی باشد؛ تمدن نوین اسالمی، با رویکردی کل نگر، غایت امت 

وین نسازی را پیگری می کند تا آن که امت واحده بر محور امام تشکیل شود. مبانی فقه تمدن ساز تمدن 
اسالمی یعنی، فطرت توحیدی، عقالنیت و خردورزی، جامعیت دین اسالم، عدالت محوری، نظام 
امامت و رهبری الهی، امت واحد و قانون فراگیر الهی؛ جامعه ای کالن را تشکیل می دهند که مرکب از 

 اسالمیدو عنصر بنیادین اّمت و امام است و وحدت این دو عنصر، ریشه اصلی تشکیل تمدن نوین 
و نگر جامعه اسالمی در است؛ تمدنی که نقشی بس عظیم در پویایی، شکوفایی و رشد جامع و همه س

 پی دارد. 
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