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تاریخ دریافت94/6/1:

چکیده

تاریخ پذیرش94/8/26:

متأثر از آموزههای رنسانس شاهد مبنا قرار گرفتن مؤلفههایی چون اومانیسم ،سکوالریسم
و توجه صرف به عقالنیت در ساحت سیاسی ـ اجتماعی بشر هستیم؛ که این امر مهم تحوالت
کمی و کیفی ساختاری را در پی داشته است .سیطره نگرش منافع محوری صرف ،نسبیت انگاشتن
مذهب و معنویت در سطح جهان ،رشد روزافزون درگیریهای نژادی ـ قومی ،استعمار و استثمار
منابع انسانی ـ طبیعی ،از بین رفتن استقالل و اراده بشریت بهتبع توجه صرف به عقالنیت ابزاری،
از نتایج آموزههای فوق و مهمترین مصداق آن ،یعنی جهانیشدن فرهنگ است .مقاله حاضر در
پی پاسخ به این سؤال است که کدامیک از جهانبینیهای لیبرال ـ دموکراسی و معارف رضوی
توان و قابلیت تأثیرگذاری بیش��تری در جهان مادیگرا و ایدئول��وژی زده امروزی را دارند؟
یافتههای پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و ابزار تحلیل گفتمان بهدستآمده حاکی از آن
است که مشکالت روحی روانی ،متزلزل شدن بنیادهای خانواده و سایر ناهنجاریها ی اجتماعی
ـ سیاسی از مهمترین پیامدهای حاکم شدن گفتمان جهانیشدن فرهنگ و دال مرکزی آن یعنی
اومانیسم است .همچنین نگرشهایی نظیر مارکسیسم ،نئومارکسیسم و  ...نتوانستهاند این خأل
اساس��ی را پر کنند .به همین منظور به دنبال تزلزل معنایی و حمایتی س��ایر گفتمانها ،معارف
رضوی بهعنوان فرهنگ فرابشری و دالهای مرکزی آن چون :محبت ،رأفت ،اخالقمداری،
عدالت و آزادی بهعنوان مؤلفههای فط��ری ـ الهی که امروزه از گمش��دهها و نواقص زندگی
بش��ریتاند ،میتوانند راهگشای معضالت کنونی و تحققبخش خواس��تههای مادی و معنوی
افراد و شکوفایی قابلیتهای وجودی آنان شوند.
واژههای کلیدی:

تحلیلگفتم��ان ،جهانیش��دن فرهن��گ ،نظ��ام س��رمایهداری ،مع��ارف رضوی،
اخالقمداری ،بحران هویت.
 .1دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهانJavademam@ yahoo.com :
 .2دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییS.z.mahmodi@gmail.com :
 .3استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نورAliseraj78@yahoo.com :
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 1ـ مقدمه
جهانیشدن بهعنوان یک رویکرد گرچه به نظر میرسد ،به درازای عمر بشریت
قدمت دارد .ولی در دهه پایانی سده بیستم و آغاز هزاره سوم میالدی بحث جذاب
و البته مناقشهبرانگیز جهانیش��دن مطرحتر ش��د .بهطوریکه هرکدام از نهادها
و س��ازمانهای مربوطه در کل جهان مش��کالت و س��ختیهای ش��کلگرفته در
کشورشان را به گردن این فرایند میاندازند .مقامات حکومتی مشکالت اقتصادی
خود و طرفداران محیطزیست ،نابودی طبیعت را ناشی از تأثیر مخرب جهانیشدن
میدانند .اجتماعهای بوم��ی در دیگر جوامع ،مح��و خردهفرهنگها در برابر موج
فراگیر جهانیشدن فرهنگ را هشدار میدهند (دهشیری .)72 :1379 ،جهانیشدن
فرهنگ مدعی اس��ت که دوران انحص��ار و متافیزیک مح��وری و برتری ذاتی یک
فرهن��گ ،ازمیانرفته و عرصه برای حضور و نش��و نمای هم��ه فرهنگ و هویتها
فراهمشده است؛ اما چیزی که امروزه در سطح جهان حاکم است ،با این گفتههای
منطقی تناقض آش��کار دارد؛ ازاینرو اکثر تحلیلگران ،باطن اصلی جهانیش��دن
فرهنگ را ظهور آمریکایی ش��دن ،غربی س��ازی و ترجمان نوینی از استعمار کهن
میدانند که از طریق امپریالیسم رسانهای در حال گسترش به دیگر مناطق جهان
است (صالحی امیری و حسین زادگان.)32 :1389 ،
مشکالت و معضالت جامعه بش��ر امروزی مانند تزاید نابرابریهای اقتصادی،
سیاس��ی و اعمال تقس��یمبندیهای واهی میان بشریت ،ش��یوع ناامنی ،تبعیض،
جنگها و سایر معضالت در جهان نشان از حاکم شدن سلطه یکجانبه یا چندجانبه
و مدیریت ناعادالنه در اداره جهان دارد که باعث به وجود آمدن مسائل و مشکالت
غامض جهانی گشته اس��ت؛ بنابراین تغییر و تحوالت س��اختار داخلی ،منطقهای
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ـ انسانی و ارزشهای جهانشمول ازجمله عدالت ،اخالقمداری در روابط ،احیای
انس و محبت در زندگی بش��ریت و آزادی همگانی بر پایه عزم جهانی و مش��ارکت
همگانی تنها راه برونرفت از این وضعیت است .امری که میتواند بسترساز تحقق
عدالت به معنای واقعی کلمه ،نفی اصالت قدرت و س��ایر امور مادی در مناس��بات
بینالمللی ،تقویت تعامل و مشترکات انسانی و ...گردد (مرکز پژوهشهای ریاست
جمهوری 7 :1390،ـ  .)8در این مقاله مس��اعی بر آن اس��ت که با روش توصیفی ـ
تحلیلی و ب��ر مبنای مطالعات کتابخانهای ـ اس��نادی و در چارچ��وب ابزار تحلیل
گفتمان به تحلیل و بررسی جهانیشدن فرهنگ و سیره و معارف رضوی بپردازد و
درواقع به این سؤال اصلی پاس��خ دهد که برای پاسخگویی به مشکالت و معضالت
کنونی کدامیک از گفتمانهای مذکور قابلیت و توان الزم برای تأثیرگذاری در همه
ابعاد زندگی بشریت را دارد.
در پاسخ نویس��نده فرض را بر این میگیرد که جهانیشدن ،بهخصوص در بعد
فرهنگی و مکاتب ملهم از این پارادایم ،مدعی ایجاد و تقویت تکاملیافتهترین شیوه
زندگی جهت فراهم کردن پیشرفت ،رفاه و برابری همگان است ،اما رفته رفته ،شاهد
گسترش هرچه بیشتر فقر ،فس��اد ،درگیری و س��ایر تبعیضها در زندگی بشریت
هستیم؛ که نتایجی چون مادیگری ،شیء گش��تگی ،از خودبیگانگی  ،سلطهگری
استثمار و استعمار به شیوه ای نوین در قالب تروریسم و کشتار افراد بیگناه در سطح
جهان را در پی داشته است؛ بنابراین به نظر میرسد ،فرهنگ مصرفی سرمایهداری،
بطن این جریان را تشکیل میدهد .امری که سبب هرچه ثروتمندتر شدن عدهای
قلیل و فقیرتر شدن اکثریت انسانهای بیدفاع را در پی داشته است .بر همین مبنا
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آموزهها و ارزشهای نهفته در گفتمان رضوی که وامدار اسالم اصیل و سیره نبوی
است ،میتواند این جریان پارادوکسیکال را عیان کند .امروزه جامعه بشری بیش از
هر دوران تشنهی عدالت ،حقیقت و صلح ،محبت ،اخالقمداری و ...است .آموزهها،
آیین عملی و نظری س��یره رضوی با الهام از مواردی مانند رأفت و مهربانی ،عدالت
محوری ،مبارزه با ظلم ،اخالقمداری ،آشکار کردن سیاست مکاری ،عقالنیت مداری
و ...میتواند به بهترین نحو پاس��خگوی نیازهای بنیادین افراد در دو بعد دنیوی و
اخروی باشد.

 2ـ اهمیت و ارزش تحقیق
افسردگی ،اضطراب ،اس��ترس ،تنش و فراگیر شدن ناهنجاریهای اجتماعی ـ

سیاسی از معضالت و مشکالت حاکم شدن آموزهها و اندیشههای ماتریالیسم صرف
و سایر مؤلفههای مدرنیته در قالب توجه به عقالنیت ابزاری و غفلت از امور قدسی در
زندگی بشری است (اخوان ارمکی و نعلچی)146 :1393 ،؛ موضوعی که باعث شده
ساختار وحدت یافته شخصیت انسانها متزلزل و بسترساز اختالل در تفکر ،عواطف
و سایر ناهنجاریهای روحی روانی فعلی دنیای غرب شود.
با توجه به اینکه تنها راه پایان دادن به این ش��رایط بغرن��ج در اکثر تحلیلهای
صورت گرفتهشده در غرب ،حاکم شدن آرامش روحی روانی است ،مکاتب گوناگون
تالش میکنند این مؤلفه را به جامعه ماشینی امروزی بش��ریت تزریق کنند .ولی
به خاطر نادیده انگاش��تن معنویتگرایی و حاکم ش��دن عقل و انسانگرایی صرف
همواره با شکست روبهرو شدهاند؛ بنابراین ضرورت ایجاد و تحقق یک نگرش و مدل
دیگر برای پاسخ دادن به این معضالت و بحرانهای ایجادشده در جامعه شیءگشته
امروزی حیاتی است .با برجسته ش��دن بعد فرهنگی جهانیشدن ،سبک زندگی و
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علوم اجتماعی قرارگرفته است .باید گفت حذف  ۱۶ش��بکه ایران در میان هزاران
ش��بکه ماهواره در دنیای غرب ،نش��ان داد که فرهنگ و تمدن اس�لامی ـ ایرانی و
ارزشهای الهی ـ انسانی و جهانشمول آنکه در سیره و فرهنگ رضوی برجستگی
خاصی دارد ،قابلیت زیادی برای تأثیرگذاری و جاذبه فراوان در دیگر مناطق جهان
را دارد .امری که میتواند به بهترین نحو ،رأفت ،مهربانی و آرامش روحی ـ روانی را
نهتنها برای ایران ،بلکه برای بشر امروزی به ارمغان بیاورد؛ لذا میبایست در عصری
که تکنولوژی و ارتباطات باعث فشردگی فواصل زمانی مکانی شده است ،فرهنگ و
تمدن اسالمی و ایرانی به همه افراد بشری معرفی شود.
 3ـ پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق

دریکی دو دهه اخیر با مطرحشدن بعد فرهنگی جهانیشدن بهویژه از دهه 70
میالدی به بعد تحقیقات و تحلیلهای فراوانی در رابطه با سبک زندگی و مؤلفههای
آن در داخل و خارج برای واشکافی آن صورت گرفته است و هرکدام سعی کردهاند
از جنبهای برای این مؤلفه پاسخی بیابند.
فضل نژاد و همکارانش ( )1389در مقالهای با عنوان معنویت و سالمت روان از
دیدگاه قرآن به این نتیجه رسیدهاند که بازگشت به معنویت تنها راهحل مشکالت
پیشروی بشریت امروزی است که باعث میش��ود افق دید انسان نسبت به جهان و
انسانشناختی تغییری اساسی کند.
کیانی در س��ال ( )1386در مقال��های با عن��وان "جایگاه آرام��ش در عرفان و
معنویتگرایی جدید" به دنبال تحلیل و آشکار ساختن رابطه میان آرامش و معنویت
است و آرامش واقعی را در سایه عرفان قابل دست یافتن میداند.
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شهرام نیا ( )1386در کتاب« ،جهانیشدن و دموکراسی در ایران» تالش کرده
است تأثیر جهانیش��دن بهعنوان پدیدهای نو در اندیش��ه جامعهشناسی را بر روند
دموکراتیک شدن در ساختار نظام سیاسی ایران معاصر تبیین کند ،وی نهایتاً نتیجه
میگیرد که جهانیشدن طی دهههای اخیر سبب گسترش فرهنگ دموکراتیک در
ایران شده است که به نظر میرسد بیشتر مباحث سیاسی را مدنظر داشته است و از
سوی دیگر به تحلیل دقیق معارف رضوی و مؤلفههای آن نپرداخته است.
گل محم��دی ( )1383در کت��اب «جهانیش��دن ،فرهنگ ،هوی��ت» به ذکر
جهانیشدن و ابعاد متکثر آن میپردازد و بهطور خاص به رابطه جهانیشدن از منظر
فرهنگی هویتی پرداخته و جهانیشدن را عامل تقویت خاصگرایی فرهنگی دانسته
است و مواردی مانند عامگرایی فرهنگی ،بحران هویت و معنا و واکنشهایی را که از
سوی دیگر کشورها و گروهها در قبال این جریان به وجود میآید مدنظر دارد که به
بیشتر بهصورت کلی است و به بعد اصلی جهانیشدن و رویکرد و تأثیرگذاری معارف
رضوی در این فرایند مهم هیچ اشارهای نکرده است .این پژوهش بر آن است تا ضمن
استفاده مطلوب از کتابها و مقاالت ،نقاط ضعف تحقیقات صورت گرفته را در حد
توان تکمیل کند و به بررسی تطبیقی جهانیشدن فرهنگ و معارف رضوی بپردازد.
 4ـ چارچوب نظری نظریه گفتمان

یکی از روشهایی ک��ه در چند دهه اخیر درباره تحوالت سیاس��ی فرهنگی در
تحلیلهای اندیش��مندان مختلف جهان مدنظر قرار گرفت ،تحلیل گفتمان است.
به گفته اکثر تحلیل گران و اندیش��مندان هدف تحلیل گفتمان ،فهم امر اجتماعی
است (حس��ینیزاده؛ )183 :1383به این معنا که پدیدههای اجتماعی در واقعیت
خود کامل و تام نبودهاند و هیچگاه نمیتوانند برای همیشه تثبیت شوند (فیلیپس
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گفتارها ،اعمال و رفتار است که بهوسیله یک گروه در یک مقطع تاریخ خاص تعریفی
از جامعه و فرد اراده میدهند»(حقیقت؛ )511 :1393بر این اساس تاریخ مملو از
گفتمانهایی اس��ت که با تکیهبر دالیل خود اجتماع انسانی خویش را نظم دهی و
برای آن امنیت ،سیاست ،اقتصاد و اجتماع تعریف کردهاند .درحقیقت تمام معانی و
هویتهای متفاوتی که یکچیز میتواند به خود بگیرد بستگی به نوع خاص گفتمان
و شرایطی دارد که به آن معنا و هستی میبخشد.
 4ـ  1ـ مفاهیم نظریه گفتمان

 4ـ  1ـ  1ـ فضای گفتمانگونگی و گفتمانهای رقیب
درروش تحلیل گفتمان شناس��ایی فضای که جریانهای سیاسی در آن فعال
هستند اهمیت فراوان دارد؛ زیرا در این فضاس��ت که جریانهای سیاسی هرکدام
سعی دارند با خلق معنا و تفهیم آن به گروههای اجتماعی به معضالت جامعه پاسخ
بگویند و آینده اجتماعی سیاس��ی خود را در قالب آن شناس��ایی کنند .در فضای
گفتمانگونگی هویت افراد جامعه هنوز ش��کل نگرفته و ای��ن رقابتهای معرفتی
گفتمانهای گوناگون اس��ت که س��عی در س��اخت هویت برای افراد جامعه دارد
(س��لطانی؛ .)75 :1384در این فضا گفتمانهای رقیب با تصوری که برخاس��ته از
ذهنیت آنها نسبت به جهان ،چگونگی شناخت جهان و روش زندگی افراد است به
رقابت با یکدیگر میپردازند و سعی دارند با بیرون راندن رقیب ،ذهنیت افراد جامعه
را در دست بگیرند (حقیقت؛.)518 :1393
ارتباط این پیشفرض گفتمان با موضوع بحث ما در اینجاست که با حاکم شدن
گفتمانماتریالیس��م صرف در دنیای غرب در قالب رنسانس و ناکامی آنها در حل
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معضالت سیاسی اقتصادی کنونی جهان شاهدیم که در عصر جهانیشدن فرهنگ
و حاکم شدن اندیش��ه پستمدرنیس��م فضای گفتمانگونگی در عرصه سیاسی و
اجتماعی جهان حکمفرما شده است؛ بهطوریکه به اعتقاد فدرستون 1جهانیشدن
فرهنگ سبب احیای رویکرد سومی گردیده است که هر رویکردی بتواند به بهترین
نحو تأمینکننده خواستههای مردم ش��ود ،طرفداران بیشتری را به خود مجذوب
میکند (نش 2)77 :1389،ازاینرو فرهنگ و معارف رضوی با اهداف جهانشمول
خود و یکی از مهمترین رقیب تمدن و فرهنگ لیبرال دموکراس��ی است که امروزه
با مشکالت عدیدهای دس��توپنجه نرم میکند و بس��تر الزم برای تأثیرگذاری آن
فراهمشده است.

 4ـ  1ـ  2ـ طرحبندی
در نظریه گفتم��ان مفصلبندی همان طرحبندی کلی��ت معنادار یک موضوع

خاص است« .مفصلبندی عملی است که مجموعهای از اصطالحات و مفاهیم را در
کنار هم قرار داده و از آنها معنای خاص را لحاظ میکند( ».حس��ینیزاده:1383،
 )184برای مثال گفتمان لیبرال دموکراسی با مفصلبندی برابری ،مدرنیزاسیون،
قانون ،توسعه ،حول دال مرکزی دموکراسی به دنبال تحقق آرمانهای مدنظر خود
بوده است .از س��وی دیگر گفتمان معارف رضوی بر مبنای توجه و تأکید بر رأفت،
اخالق ،عدالت و آزادی محوری بر مبنای دال مرکزی خود یعنی احیای هویتهای
انسانی الهی به دنبال ایجاد رویکردی جدید در زندگی بشریت است؛ در حقیقت عمل
مفصلبندی ،معنای نشانهها را بهطور موقت تثبیت میکند.

1. fetheston
2. nash
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فضایی اس��ت که در آن نظم فکری و رفتاری خاص در جامعه حاکم نیس��ت و
هر گفتمان س��عی دارد در این فضا با تثبیت و مش��روع س��ازی خود در بین مردم،
دیگر گفتمانها را به حاش��یه براند .بحران به دو علت به وجود میآید؛ اول ناتوانی
گفتمان حاکم در معنا دهی به ش��رایط و تغییرات جدید ،دوم حضور گفتمانهای
رقیب بامعنای متفاوت از انس��ان و جامع��ه (حس��ینیزاده )179 :1383،با حاکم
شدن رویههای غالب بر زندگی بشریت شاهدیم که آزادی ،عدالت .برابری بهعنوان
آرمانهای همیشگی بش��ریت در وضعیت بغرنجی به سر میبرد که همین موضوع
بسترساز بحران در روابط سیاسی اجتماعی بشریت شده است و نگرش جدیدی را
میطلبد.

 4ـ  1ـ  4ـ زنجیره هم ارزی

زمانی که دالهای اصلی گفتمان با یکدیگر ترکیب میش��وند آن را همنشینی
زنجیره همارزی میگویند .در زنجیره همارزی معانی مشابه دالهای نزدیک به هم
به ارزشگذاری معنا میپردازند و دیگر معانی خود را از دس��ت میدهند .درنتیجه
انسجام سیاسی اجتماعی و نظم و امنیت با ترکیب عناصر در زنجیره همارزی کامل
میشوند (سلطانی.)111 :1384،
 4ـ  1ـ  5ـ هژمونی

آخرین فرایندی است که بعد از ظهور گفتمان در تثبیت آن مؤثر است .اعمال
هژمونیک نمونهای از رفتارهای سیاسی است که شامل پیوندهای نیروهای سیاسی
گوناگون در یک پروژه مش��ترک و ایجاد نظم جدید میشود .هژمونی ،نظم فکری
اجتماعی است که گروههای سیاسی آن را پذیرفتهاند .هژمونیک شدن یک گفتمان
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 4ـ  1ـ  3ـ بحران یا بیقراری
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به وجود خصومت بین نیروهای رقیب و بیثباتی مرزهای گفتمانی که این نیروها را
از یکدیگر متمایز میسازد ،بستگی دارد (فیلیپس و یورگنسن )89 :1392 ،هدف
اعمال هژمونیک در گفتمان تثبیت معنا و فرونش��ان مخالفتهاس��ت .بر این مبنا
چنانچه به دنبال حاکم ش��دن گفتمان جهانیشدن فرهنگ در سطح جهان شاهد
تبعیضهای گسترده در تمام ابعاد در زندگی بشریت هستیم که در دل جامعه اروپا
منجر به ایجاد و احیای رویکردهای انتقادی هس��تیم ،به این نتیجه میرس��یم که
مؤلفههای مدنظر معارف رضوی میتوانند به بهترین نحو حالل مش��کالت مادی و
معنوی بشریت به یک گفتمان هژمونیک تبدیل شود.
 5ـ مفهوم شناسی پژوهش

 5ـ  1ـ جهانیشدن فرهنگ

3

امروزه یک��ی از چالشبرانگیزترین مفاهی��م در میان تحلیل اندیش��مندان و
تحلیلگران سیاسی ـ اجتماعی بحث جهانیشدن است Global .به معنی جهانی،
فراگیر و پیوسته و  Iizationبه معنای یک فرایند و دگرگونی اساسی در حال انجام
معنا شده است (س��لیمی .)3 :1384 ،تقریباً از س��ال  1961به بعد بود که فرهنگ
وبستر 4به دنبال بازشناسی آشکار و اهمیت فزاینده پیوندها و ارتباطات جهانگستر،
برآن تأکید کرد .در محافل دانشگاهی شاید برای اولین بار در علم اقتصاد بود که به
کار رفت و بهتدریج براثر پیشرفتهای چشمگیر در حوزههای فناوریهای ارتباطی
ـ اطالعاتی این واژه بیشازپیش مطرح ش��د و به س��ایر رشتهها تس��ری پیدا کرد.
بهطوریکه امروزه جهانیش��دن بهعنوان پارادایم 5حاکم برجهان در کانون اغلب
مباحث سیاسی ،اقتصادی ،جامعهشناختی و فرهنگی قرارگرفته است (محمودی
3. Culture globalization
4. Webster
5. Paradigm
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کتاب " دهکده جهانی 6مارشال مک لوهان 7که به نقش و اثر تحوالت و پیشرفتهای
اطالعاتی ـ ارتباطی در زندگی گذش��ته بش��ر پرداخته بود و دیگری نوشتههای"
ژبیگنو برژینسکی 8رئیس شورای امنیت ملی آمریکا مبنی بر نقش آمریکا در رهبری
جهان و تأکید بر فرهنگ لیبرال دموکراسی 9بهعنوان مدل اعال در زندگی بشریت،
مرتبط میدانند (عبدالحمید عل��ی .)152 :1379 ،به دنبال اس��تحاله روشهای
اثباتی ،زمینه برای تجدید حیات فلسفه سیاسی و تبدیل علم سیاست به یک مقوله
فرهنگی فراهم ش��د .بهطوریکه فرهنگ از حالت تبعی و عرضی بیرون آمده و در
پارهای از موارد خصلت زیر بنایی به خود گرفته است؛ ازاینرو عدهای صحبت از قرن
فرهنگ ،پارادایم فرهنگی و ظهور قاره شش��م فرهنگی میکنند (واترز:1379 ،10
 .)21-18بهطورکلی اغلب متفکران ،جهانیشدن را یک فرایند تدریجی و پایدار در
نظر گرفتهاند که روزبهروز بر شتاب و گستره آن افزوده میشود و زمینه را برای ظهور
فرهنگ سوم در سایه گسترش رسانههای ارتباطجمعی ،مهاجرت انسانها ،توریسم
به کشورهای دیگر ،تسهیل کرده است (نش.)8 :1389 ،

 5ـ  2ـ فرهنگ :11این واژه در لغت برگرفتهشده از زبان باستان به معنی کشت

و کار و پرورش است .در اصطالح به معنی کلیت در هم تافتهای است که دانش ،دین،
هنر ،قانون ،اخالقیات ،آداب ـ رسوم ،ارزشها ـ اعتقادات ،احساسات و بهطورکلی
نماد هویت دهندگی ،توس��عهخواهی ،خالقیت را در برمیگی��رد (محمودی رجا،
6. Global village
7. Marshall McLuhan
8. Brzezinski Zhbygnyv
9. Liberal Democracy
10. Waters
11. Culture
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 .)45 :1393جعفری در یک تعریف جامع و در نقد تعریف رایج از فرهنگ در غرب
معتقد است که «فرهنگ عبارت اس��ت از کیفیت ،شیوه شایسته و بایسته برای آن
دسته از فعالیتهای حیات مادی و معنوی انسانها که مستند به طرز عقل سلیم و
احساسهای تصعیدشده آنان در حیات تکاملی است .وی در یک تقسیمبندی کلی
فرهنگ را به دودسته پیشرو و پیرو تقسیم میکند .فرهنگ پیرو را مدلی از زندگی
میداند که تابع هیچ اصل و قانون اثباتشدهای نیست و مالک درستی و نادرستی
در آن تمایالت طبیعی و هوسهای انسانهاس��ت (به نقل از سروری مجد:1392،
 )80اما در سوی دیگر ،فرهنگ پیشرو قرار دارد که دارای ویژگیهایی چون هدف
و غایتمندی ،پویایی و استمرار اس��ت و بر پایه اصول ثابت حیات تکاملی و اصیل
قرار دارد و در س��ایه آن امکان حیات اعلی و طیبه ،تمدن سازی برای بشریت و در
یککالم عزت ،کرامت الهی انس��انی و س��عادت در دنیا و آخرت امکانپذیر است.
(جعفری.)77 :1373،

 6ـ شاخصهاو ابزارهای مهم جهانیشدن فرهنگ

برای تبیین و تحلیل پارادایم اصلی حاکم برجهان یعنی جهانیشدن فرهنگ،
نیازمند مشخص کردن ش��اخصها ،ابزارها و فعالیتهای عامهپسندی هستیم که
این جریان برای گسترش و تسریع در دستیابی به اهداف و افکار ایجاد کرده و بر تمام
ابعاد زندگی بشریت تأثیر گذاشته است .در اینجا باید به ابزارهای اقتصادی مانند
رویکرد نظام س��رمایهداری مبتنی بر پول ،بازار ،حملونقل تأمین مالی و ابزارهای
فرهنگی :امکانات ارتباطی ـ اطالعاتی مانند تلفن ،اینترنت ،12ماهواره و زبان واحد و...
اشاره کرد (آرت شولت 75 :1382 ،13ـ  .)77ابزارهای مهمی که در تحقق فشردگی
12. Internet
13. Art Schulte
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میلیاردها نفر در کره خاکی به همه حوادث ،رویدادها و تحوالت رخداده در سرتاسر
جهان دسترسی داشته باشند .این وس��ایل امروزه بهعنوان نئوتوتالیتر 14مطرحاند
بدین معنی که اگر در قدیم توتالیتر به معنای حاکمیت و اقتدار یک حاکم مستبد بر
واسطه انقالب انفورماتیک و سایر ابزارهای

تمام امور افراد انسانی بوده است ،امروزه به
ارتباطی شاهد ظهور نئوتوتالیتر هستیم که ذهنیت ،تفکر ،احساسات و بهطورکلی
عقل را از انسان گرفته و انسان را بهصورت یک شیء درآورده است که از خود هیچ
اراده ،استقالل عمل و آزادی ندارد (محمودی رجا.)67 :1393 ،

 7ـ مشکالت امروزی بشر و ضرورت کاربست معارف رضوی در جهان:
بشر امروزی با چالشها و مشکالت عدیدهای دستوپنجه نرم میکند که بخش

عمدهای نتیجه عملکرد قدرته��ای بزرگ و مبنا قرار گرفت��ن مادیت و ثروت در
مناسبات جهانی اس��ت .در یک نگاه کلی مشکالت بش��ری حاکم برجهان امروزی
عبارتاند از:

 7ـ  1ـ س�لطهجویی ،برتریجویی و ایجاد کانون بحران :این سیاس��ت

بهویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم با مطرحش��دن ثروت و قدرت بهعنوان معیار
اصلی در جهان ،حاکم شد؛ بهطوریکه این کش��ورها از طریق فشارهای سیاسی،
تبلیغاتی و اقتصادی ،ایجاد بحرانهای امنیتی ،تفرقهافکنی و اختالف میان مردم،
اقوام و قبایل برای دس��تیابی به اهداف خود و درواقع مشروع جلوه دادن اعمال و
رفتار خود میکوشند.

 7ـ  2ـ ناکارآمدی س�ازمانهای منطق�های ـ بینالملل�ی :بااینکه این

سازمانها برای گسترش عدالت ،امنیت و صلح پایدار در کشورهای جهان بناشدهاند،
14. Neo totalitarian
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اما به دلیل تأثیرپذیری از عنصر قدرت و زور مح��وری حاکم برجهان پس از جنگ
جهانی دوم ،کارایی و عمل کردن به وظیفه اصلی خود را فراموش کردهاند ،در این
رابطه باید گفت ،شورای امنیت که باید ضامن صلح و امنیت برای همه کشورها باشد،
خود عامل بیعدالتی محض ،ناامنی و تضییع حقوق ملتها شده است.

 7ـ  3ـ هجوم و هجمه س�ازمانیافته به ارزشهای الهی ـ انسانی و

برجسته کردن فرهنگ مصرفی سرمایهداری :15باارزشترین و مقدسترین
بنیاد انسانی ،نهاد خانواده است .نهادی که کانون پاک عشق ،صمیمیت و محیط
امن برای تربیت نسلهای بشری و بستر ش��کوفایی عاطفهها و استعدادهاست.
امروزه هجم��ه س��ازمانیافتهای از ناحیهی دش��منان انس��انیت و چپاولگران
اقتصادی از طریق ترویج س��بک زندگی مادیگرا باقدرت رسانه برای فروپاشی
این نهاد و استحاله فرهنگهای بومی سنتی و تغییر خودباوری و عزتنفس را در
دس��تور کار قرار دادهاند .امری که زمینه چپاول و غارت مستقیم و غیرمستقیم
منابع طبیعی و انس��انی را در این کش��ورها میسر کرده اس��ت (محمودی رجا،
)90 :1393

 7ـ  4ـ گسترش فقر ،بیسوادی و محرومیت از بهداشت و فاصله فقیر

و غنی در جهان :درحالیکه حدود  70تا  80درصد منابع طبیعی انس��انی و سایر
معادن زیرزمینی و قیمتی در س��ه قاره آفریقا ،آمریکای التین و آس��یا قرارگرفته
اس��ت؛ اما به یغما بردن این منابع توس��ط قدرتهای چپاولگر بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم باعث شده که روزبهروز فاصله فقیر و غنی در جهان گسترشیابد .طبق
آمار منتشرشده توسط سازمان ملل ،روزانه حدود  100میلیون نفر گرسنه بر بالین
میگذارند و  980میلیون نفر در فقر مطلقاند .همچنین نس��بت برخورداری میان
15. Capitalist consumer culture
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یعنی روزانه  50هزار نفر ناش��ی از عوامل مربوط به فقر است (پژوهشهای ریاست
جمهوری 40 :1389 ،ـ .)50

 8ـ معارف و جهانبینی رضوی:

بشر همواره در طول تاریخ به دنبال ترقی ،پیشرفت ،تحقق زندگی توأم با برابری،
عدالت و ...بوده است .این مصادیق در معارف رضوی بهوضوح دیده میشود .امام رضا
(ع) بهعنوان هشتمین اختر تابناک امامت و والیت شیعیان اثنیعشری است که طبق
نص صریح پیامبر اکرم (ص) بهعنوان امام امت از قبل معرفیشده بود .خصایلی مانند
عالم آل محمد و امام رئوف ازجمله لقبهایی است که طبق روایتی از امام جواد

(ع)

از سوی خداوند به اعطاشده است (مفید  1412ق ،الف ج  .)251 :2باید گفت سیره
رضوی مجموعه آموزهها ،اندیشهها و شیوه هدایت ،اجرای احکام الهی برای سعادت
و کمال و شکوفا شدن استعدادهای ذاتی ،تکامل و ترقی مادی و معنوی بشری است
که بعد حکمت نظری و عملی را در برمیگیرد و سرشار از مصادیقی چون علم ،زهد،
اخالق ،عبادت ،کرامت ،سیاست و حکمت است (سروی مجد .)69 :1393 ،در این
سلوک زندگی ،تکامل و ترقی واقعی برای بش��ر ،بسط معنویت و فطرت خداجویی
انسانها ،شکوفایی عقل ،احس��ان ،اخالقمداری در روابط اجتماعی توسعه دانش
و حکمت ورزی در جامعه ،ش��کوفایی و توس��عه اقتصادی و در ی��ککالم جامعه و
تمدن سازی بر مبنای اصول و هنجارهای الهی ـ انسانی برجستگی خاصی دارد .در
صورت استناد به سیره ،فرهنگ و معارف آن حضرت ،زندگی استوار ،حیات طیبه و
بهطورکلی رسیدن به عزت ،کرامت انسانی و الهی قابلدستیابی است (همان.)83 :

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

فقیر و غنی در برخی نقاط به  40برابر رسیده اس��ت .یکسوم مرگومیر در جهان
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 8ـ  1ـ محبت و رأفت:
یکی از صفاتی که با ش��نیدن نام امام رضا (ع) در اذهان تداعی میش��ود ،رأفت،
مهربانی و محبت ایشان است .محبت از ریشه حبب اس��ت و اسم مصدر به معنای
دوست داشتن کسی است (دهخدا :1377،ذیل محبت) .در دین مبین اسالم آیات و
روایات فراوانی دراینباره وجود دارد .بهطوریکه در فرهنگ اسالمی ،دین جز محبت
نیست (مجلس��ی1409،ق ،ج  .)85 :27بهطورکلی در اندیش��ه اسالمی و فرهنگ
رضوی ،هندسه و ش��اکله اصلی عالم برمدار و محور محبت دایر است و نعمتهای
مادی مانند ثروت ،ابر ،باد ،باران در خدمت و ابزاری برای جلب رحمت پروردگارند؛
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ی نَفْسِ ِة الرَّحْ َم َة أَن َّ ُه مَنْ َعمِلَ ِمنْکُ مْ سُ وءا ً ب ِجَ هال َ ٍة ثُ َّم
ب ِآیاتِنا فَقُلْ سَ ال ٌم َعلَیکُ مْ َکت ََب َرب ُّکُ مْ عَل 

تاب مِنْ ب َ ْع ِد ِه َو أَصْ لَحَ فَ َأن َّ ُه َغفُو ٌر رَحیمٌ» .امام معصوم همواره بر این مؤلفه تأکید زیادی
َ
داشتند که دشمنی و دوستیهایتان جز در راه خدا نباشد؛ خداوند در حدیث قدسی

در همین باره به پیامبر اکرم (ص) میفرماید «همتت را یکچیز قرار بده :زبان ،بدن،
اندیشه و انگیزهات را الهی کن؛ اگر دل به خدا دادی دیگر نگران چیزی نباش .عقل
را در راه خدا بهکارگیر ،اهل یقین ،حسن خلق ،سخاوت و رحمت بر خلق میشوی»
(فیض کاشانی1406،ق ،ج .)15 :26
 8ـ  2ـ عقالنیت

16

در دنیای غرب بهخصوص حاکم ش��دن آموزههای مدرنیته متأخر ،عقالنیت و
جایگاه آن در روابط و مناس��بات جامعه ،بهعنوان یک عامل ارزش��ی و ایدئولوژیک
برتری محور در بررسی تطبیقی خود با سایر فرهنگ و تمدنها از سوی اندیشمندان
و تحلیل گران غربی مورد تحلیل قرارگرفته است.
دین مبین اسالم بهعنوان اکمل ادیان و اتمام نعمتها جهت پاسخگویی جامع
به نیازهای افراد ،ضمن توجه به این مؤلفه ،برای پوشش دادن نواقص عقل بشری بر
وحی و دستورات دینی در قالب دو جنس همزاد و همگام ،تأکید کرده است.
در اس�لام و بهطور اخص فرهنگ و معارف رضوی"،عقل و عقلگرایی" جایگاه
برجس��تهای را به خود اختصاص داده اس��ت بای��د گفت در این مع��ارف با دیدی
گس��تردهتر عقالنیت و خردورزی بهعنوان مهمترین ویژگی و ماهیت فلسفی افراد
بشری و وجه ممیز انسان با سایر موجودات در نظر گرفتهشده است .دراینباره باید
16. Rationality

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

َک ال َّذینَ یؤْ ِمنُونَ
در همین باره خداوند در س��وره انعام آیه  54میفرماید « َو إِذا جاء َ
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«ان اهللَ َرک ََّب فِی المَالئکَ ِة عَقال ب ِال شَ هوة َو َرک ََّب فَی البَهائم شَ هوة
این روایت اشاره کردَ :
َلب
َلب عَقلُه شَ هوتَة خَ یر مِنَ المَالئک ِة َو مَن غ َ
ب ِالعَقل َو َرک ََّب فی ب َنیآدم کِلتَیهما فَمَن غ َ

شَ هوتة عَقلُه فَهُو شَ ّر مِنَ البَهائم؛ همانا خداوند در فرشتگان ،عقلی بدون شهوت و در
چارپایان شهوتی بدون عقل و در فرزندان آدم هردو را قرارداد؛ پس کسی که عقلش
بر شهوتش غالب شود ،برتر از فرشتگان و کسی که شهوتش بر عقلش غلبه پیدا کند
پستتر از چارپایان است» (حرعاملی1409 ،ق ،ج )164 :11
در رابط��ه بااهمیت عق��ل و عقالنی��ت در جهانبینی و فلس��فه اس�لامی باید
متذکر ش��د که محبوبترین مخلوق ،مخاط��ب خداوند در انج��ام تکالیف ،عقل
است (کلینی1407،ق ،ج  )1:10و پرستش خدا ،به دس��ت آوردن بهشت ،احیای
امربهمعروف و نهی از منکر در س��ایه آن قابلدستیابی اس��ت؛ از همین رو امام رضا
(ع) دوست هرکسی را عقلش و جهل او را دشمنش میداند (همان ،ج  ،1ح )11 :1؛
و از س��وی دیگر باید گفت که در فرهنگ و معارف رضوی کیفیت و کمیت پاداش
و جزای مردم در روز قیامت را میزان عقل ش��ان تعیین میکند (همان 21 :ـ .)23
برخی درباره توجه ویژه فرهنگ و مع��ارف رضوی در حوزهی عقلگرایی به حدیث
امام موسی کاظم (ع) اشاره میکنند که به هشام فرمودند« :ای هشام خداوند بر مردم
دو حجت دارد ،حجت آشکار که همانا رسوالن خدا ،امامان و ائمه اطهارند و حجت
پنهان که همانا عقل مردم است» (کلینی1407 ،ق ،ج  .)19 :1امام رضا (ع) در حدیثی
شاخصهای عقالنیت در روابط و مناسبات اجتماعی انسانی را مطرح کردهاند «الیَتِمُّ
عَقل امرء مُس��لم حَ تّی تَکونَ فیه عَش�� ُر خِ صال»؛ عقل هیچ انسان مسلمانی کامل
نمیشود مگر اینکه ده خصلت و عنصر در آن دیده شود:
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سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

(عطاری 1406 ،ق ،ج )285 :1

 8ـ  3ـ سیاست در معارف رضوی

سیاس��ت یکی از مبهمترین و پیچیدهترین واژگان فرهنگ علوم سیاسی است
که از قدیم تاکنون از سوی اندیشمندان و تحلیل گران برداشتهای متفاوتی از آن
ارائهشده اس��ت .تعابیری مانند فن نگهداش��تن و حفاظت از ملک ،فرمان راندن بر
رعیت ،ریاس��ت ،حکمرانی ،داوری ،تدبیر ،راهنمایی و اداره کردن جوامع ازجمله
معانی است که درباره سیاس��ت در اذهان متبادر میشود (درخشه.)141 :1386،
دیوید ایس��تون 17آن را توزیع اقتدارآمیز ارزشها و هنجارها میداند (عالم:1375،
 .)75نهایتاً باید گفت که در اغلب تحلیلهای صورت گرفته درباره این واژه بر عنصر و
مفهوم کلیدی آن یعنی قدرت محوری تأکید اساسی شده است (مشیرزاده:1391،
17. Istone
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 )89اما این تعریف و جهانبینی از سیاست طبیعتاً در راستای تأمین منافع عدهای
قلیل و تضییع حقوق اکثریت افراد بشری است؛ بنابراین ضرورت بازنگری در تعریف
این واژه و تحقق یک مدل جایگزین برای در برگرفتن معنایی جامع ،تحقق اهداف
و آموزههای تأمین منافع همگان در جهان امروزی ،حیاتی است .در حقیقت چیزی
که در حال حاضر بر روابط و مناسبات جهانی حاکم است ،سیاست رئالیستی متأثر
از نگرشهایهابز ،18ماکیاولی 19و مورگنتای 20از سیاست است که همگی بر مکر،
قدرت محوری ،منافع محوری برای تأمین اهداف و منافع ملی به هر قیمتی که شده
تأکیددارند (عالم .)96 :1387،امروزه دوران "انسان ،گرگ انسان است" .همه جوامع
و افراد برای دستیابی به امنیت ،منافع خصوصی خود باهم رقابت دارند و در عصر
آنارشی یا عدم اقتدار مرکزی برای نظم جهان ،هرکس��ی که زور و قدرت بیشتری
داشته باشد ،بهتر میتواند به اهداف حیاتی و توسعه و پیشرفت ملی خود دسترسی
پیدا کند (مشیرزاده120 :1391 ،ـ  )123اما مصداقی دیگر از سیاست وجود دارد
که از ریشه و بنیاد با جهانبینی فوق مخالف است.
فرهنگ و سیره رضوی با وامداری از آموزه و ایدئولوژی جامعه نبوی و حکومت
عدل علوی از سیاست ،تعریفی دیگری دارد .در این نگرش ،سیاست نه بهعنوان علم
زور و قدرت س��نجی ،بلکه بس��ان علم هدایت و تدبیر جامعه برای رساندن افراد به
سعادت ،تکامل و ترقی دنیوی و اخروی ،شکوفایی استعدادهای ذاتی فارغ از توجه
به عناصر تبعیضآمیز مطرح است (افتخاری.)8 :1392 ،
سیاس��ت حاکم در دنیای غرب با مبنا قرار دادن هستیشناس��ی و جهانبینی
مدرنیسمی ،ماتریالیسم و تسلط همهجانبه در طبیعت را هدف غایی انسانها مطرح
18. Hobbes
19. Machiavelli
20. Morgenthau
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همان کس��انیاند که آخرت را دادند و دنیا را خریدند ،از عذابش��ان کاسته نشود و
کسی یاریش��ان نکند»؛ اما در مقابل جهانبینی تکبعدی فوق ،سیاست و معارف
رضوی بر مبنای عنایت به آموزهها و دستورات دینی ،نگاهی جامع در حوزه دنیوی
و اخروی افراد دارد که در چارچوب چنین نگرشی ،سیاست علمی است که به دنبال
اداره مطلوب امور دنیوی و رسیدن به س��عادت و هدایت واقعی در بر پایهی برخی
اصول و گزارههای هنجاری اس��ت (خس��رو پناه و پناهی آزاد .)56 :1389 ،درباره
غایت سیاست و اقداماتی که حکمرانان ،باید برای افراد فراهم کنند؛ نیز نگرشهای
متفاوتی دیده میش��ود .بهطوریکه عدهای مفهوم منفعت محوری و لذتگرایی را
کانون اصلی سیاست معرفی کردهاند ،درنتیجه حاکم سیاسی « باید» امکان تحقق
این هدف واقعی را فارغ از توجه به الزامهای اخالق��ی ـ هنجاری بلکه تأمینکننده
حداکثر رفاه و شادی برای همگان فراهم کنند (جونز)500 :1383 ،؛ اما در مقابل،
س��یره و معارف رضوی با التزام به اصول اخالق اس�لامی ،حکمت ،زهد ،تقوا ،علم
محوری و عدالتگستری تعریفی جدید از سیاست ارائه کرده است .سعادت محوری،
غایت سیاست در نظر گرفته است؛ از همین رو شالوده و کنه اصلی سیاست در نگرش
اسالمی صرفاً کسب لذایذ مادی و منفعتطلبی در نظر گرفته نمیشود بلکه بر بعد
هدایت ،مدیریت و شکوفا شدن استعدادهای ذاتی در همه افراد بشری توجه میشود
(افتخاری.)15 :1392 ،
در ذیل به سیاستها و اقدامات امام رضا (ع) برای نقد و چالش سیاستهای قدرت
محوری عباسیان که امروزه میتواند مدنظر قرار گیرد ،اشاره میشود:

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

کرده است (همان )11 :دراینباره خداوند در س��وره بقره آیه  86میفرماید «اینان
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(جمعی از نویسندگان :الف )400 -370 :1392
مؤلفهها و شاخصهای سیاست حاکم برجهان فعلی:
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 8ـ  4ـ عدالتطلبی

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

مؤلفهها و رویکردهای اتخاذی سیاست در معارف و سیره رضوی:

(بشیر )82 - 80 :1392

عدالت 21بهعنوان یکی از مهمترین واژگان در زندگی بشریت در طول تاریخ برای
اعتالی اخالقی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی مطرح بوده اس��ت .در لغت به معنای
برابری ،استقامت و راس��ت کردن کژی و اعوجاج ،انصاف ،حد وسط میان امور و در
مقابل ظلم و جور معنی شده است (راغب اصفهانی1416 ،ق .)326 :عدالت در نظام
اس�لامی بهطورکلی به معنای قرار دادن امور در مواضع خود و نظام تعاملی در نظر
گرفته میشود که در کنار آن ،مفهوم مسئولیت مشترک شکل میگیرد .زمینهساز
تحقق عدالت ،همدلی و اطاعت افراد از ولی خداست (شعیری ،بیتا :ج  .)119 :1در
21. Justice
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اسالم شاکله اصلی نظام و به عبارتی دال مرکزی و حکومت اسالمی ،مفهوم عدالت
است؛ چراکه خداوند هستی را بر اس��اس حق و عدل آفریده یا به تعبیر امام علی

(ع)

عدل مایه حیات بشر و مایه اصالح بشر اس��ت و هدف ارسال انبیا معرفیشده است
(آمدی ،1366،ج 307 :1؛ کلینی1407 ،ق ،ج  )266 :5خداوند در سوره حدید آیه
 25به اهمیت عدل و قیام بر قسط برای عدلگستری اشارهکرده است .امام رضا (ع) بر
اساس آیه  90سوره نحل درباره عدل میفرماید«:استعمال العدل و االحسان موزن
بدوام النعمه؛ عدالت ورزی و نیکوکاری عامل تداوم و پایداری نعمتهاس��ت (ابن
بابویه1378 ،ق ،ج  .)24 :2در مذهب تشیع عدالت بسیار پررنگتر از سایر مذاهب
است بهطوریکه یکی از اصول پنجگانه آن عدل است و شاید به دلیل همین توجه
خاص به عدالت است که شیعه امامیه را «عدلیه» نیز گفتهاند (مطهری.)9 :1383،
ازاینرو رواج بیعدالتی یکی از عوامل انحطاط جوامع و عدالت بهعنوان ناموس بزرگ
اسالم و ایجادکننده یک مقیاس اجتماعی مطرح است.
 8ـ  5ـ احسان

یکی دیگر از مؤلفههای برجس��ته در س��یره ،فرهنگ و معارف رضوی ،مفهوم
احسان و نیکوکاری است؛ که به معانی مختلفی مانند رساندن نفع نیکو به دیگری،
انجام کاری از سر آگاهی و به شکل شایسته یا رساندن نفع به دیگری باانگیزه خدایی
بهکاررفته اس��ت (س��روری مجد .)94 :1392 ،این مؤلفه مهم در س��یره رضوی با
مصادیقی مانند احسان به خلق ،عفو و صفح ،صبر و جهاد درراه خدا دیده میشود که
در صورت عمل به آن بخش عظیمی از مشکالت قابلحل است.
 8ـ  5ـ  1ـ احسان و محبت به خلق

یکی از اندیش��ه و آموزههای برجس��ته در دین جامع و کامل اسالم که خداوند
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اخوت به معنای عام ،رفتار مس��المتآمیز با انسانهاست تا جایی که آنان در مقابل
آیین حق دست به عناد و ستیز نزده باشند (نهجالبالغه ،نامه  .)53در همین باره امام
علی (ع) در نامه با مالک اشتر مینویسد «ای مالک قلبت را از رحمت ،محبت و لطف
بر مردم پر کن و نسبت به آنان درندهخو نباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری
چراکه مردم دو صنفاند :یا برادر دینی تو اند یا همنوع تو در خلقت» از سوی دیگر
معنای خاص اخوت که همانا میان مؤمنان و مسلمانان است که خداوند درآیات 10
سوره حجرات 29 ،سوره فتح و  54سوره مائده به آن پرداخته است .همین مؤلفه در
فرهنگ و سیره رضوی بهوضوح دیده میشود بهطوریکه در این سیره نیکی و محبت
به خلق از سرمایههای دنیوی و اخروی پنداشته شده است؛ در همین باره امام رضا
«رأس العَقلِ ب َعد االیمانِ ب ِاهلل؛ ال َّت َو ّد ُد الیَ
ُ
(ع) میفرمایند «پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند
ّاس َو اصطِ ناعُ الخَ ی ِر اِلی کُلِّ ب ِ ّر ا َو فاجِ ر» اوج خردمندی و خردورزی پس ازایمان به
الن ِ
خداوند ،درستی با مردم و نیکوکاری به هر انسان چه نیکوکار و چه بدکار است (ابن
بابویه1376 ،ق ،ج  .)35 :2درباره محبت در فرهنگ رضوی باید به این نکته اشاره
کرد که محبت میتواند زمینهساز جامعهای عادالنه ،انسانی ،اصالح جامعه ،تکامل
و ترقی دنیوی و اخروی افراد ،رسیدن به قرب و رضای الهی ،نیل به معرفت واقعی و
حقیقی ،گسترش محبت و صله ارحام نسبت به یکدیگر ،بخشش و مدارا به هنگام
غضب ،روابط متقابل حاکم خواص و توده ،بخشش و انعام مالی و درنهایت گسترش
مؤلفه رحمت و رحمان الهی در زندگی بشریت شود (سروی مجد.)81- 76 :1393،

 8ـ  6ـ معنویتگرایی :معنویت در لغت به معنای معنوی بودن و منس��وب

به حقیقی ذاتی و مطلق در برابر امور مادی ،ظاهری و صوری مطرحش��ده اس��ت

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395
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(معین ،۱۳۵۴ ،ج  ،76 :4ذیل واژه معنویت) .در یک تعریف کلی اغلب تحلیل گران
و اندیش��مندان دینی و غیردینی ،معنویتگرایی را نحوه مواجهشدن و جهانبینی
انسان با جهان و هستی در نظر میگیرند؛ که مدعیاند در صورت حاکم شدن چنین
رویهای حالتهای نفس��انی نامطلوب مانند غم و اندوه ،نامیدی ،دلهره ،احس��اس
سردرگمی و ازخودبیگانگی ،بیمعنایی و بیهدفی تا آن جایی که امکانپذیر باشد،
در انسان محو و رضایت و آرامش درونی جایگزین میشود (ارمکی و نعلچی :1393
 .)159خداوند در قرآن کریم درآیات و روایات فراوانی ،معنویتگرایی را عالم باطن،
حقیقت روح جهان مادی و ظاهری در نظر میگیرد که در سایه آن امکان رسیدن به
حیات طیبه و قرب رضای الهی امکانپذیر است (همان )152 - 151 :در فرهنگ و
سیره رضوی ،معنویتگرایی ،برآیندی که از فرایند معرفت ،ایمان و عمل صالح در
چارچوب شریعت اسالمی و آموزههای الهی انسانی حاصل میشود.
در فرهنگ و مع��ارف رضوی ضمن تأکید ج��دی بر معنویتگرای��ی ،به آثار و
پیامدهای آن در زندگی افراد اشارهشده است:
1 .1تقویت و توسعه روحیه شهامت ،ش��جاعت و فداکاری ،عدم سلطه گری و
سلطهپذیری.
2 .2اعتقاد به رازق بودن و روزی دهندگی حقتعال��ی که موجب از بین رفتن
حرص ،ناخش��نودی ،اس��تعمار و اس��تثمار در طبیعت و زندگی بشریت
میشود.
3 .3اطمینان و آرامش روحی ـ روانی که خداوند در سوره رعد آیه  28و فتح آیه
 4به آن اشارهکرده است .در س��ایه آن دامهای شیطانی ،شهوت نفسانی،
توجه صرف مادیگرایی و لذتگرایی زودگذر دنیوی از بین میرود و شاهد
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خوش��بختی و تعالی همگان در جهان فراهم میش��ود (ارمکی و نعلچی،
.)155 - 152 :1393

 8ـ نتیجهگیری
به دنبال اثرات و پیامدهای تحوالت سیاسی ـ اجتماعی رخداده در دنیای غرب
(رنس��انس) و بهطور اخص پس از پیروزی فرهنگ و آرمان لیبرال ـ دموکراسی در
رقابت با جریانهای دیگر ازجمله نازیسم ،فاشیسم و بهویژه کمونیسم ،اندیشمندان
غربی ،مدعی جهانشمولی افکار و آموزههای جهانیشدن فرهنگ شدند .امری که
از دید آنها رفاه ،برابری ،آزادی ،توسعه و رهایی کشورهای جهان سوم و عقبمانده
را در پی خواهد داشت .مواردی مانند افزایش بیحدوحصر بیاخالقیها در روابط و
مناسبات ،گسترش فضای بیبندوباری و ناهنجاریهای اجتماعی در جهان ،تزاید

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395
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گس��ترده تبعیض و بیعدالتیها ،درگیریهای نژادی قومی قبیلهای ،اضمحالل و
مخدوش شدن هویت ،عزت و کرامت الهی انسانی بشریت ،سست شدن هرچه بیشتر
باورها و اعتقادات مذهبی و خانوادگی ،افزایش استعمار ،سلطه گری زور محوری،
ایجاد و احیای تروریسم و گروهای رادیکال ،جرم و جنایات گسترده ،فساد اختالس
مالی اخالقی گسترده و ...تناقض گفتههای آنان را مش��خص میکند .مواردی که
منجر به بروز مشکالت روحی روانی عدیدهای برای نوع بشریت شده است .ازاینرو
همه بش��ریت در پی یافتن ایدهای جدید برای فائق آمدن بر این زندگی ماش��ینی
هستند که منجر به شیء ش��دگی و ازخودبیگانگی افراد بشری شده است .از سوی
دیگر باید گفت با سپری شدن عصر اندیشههای الحادی ،امروزه یگانهپرستی و اعتقاد
به ربوبیت مبدأ هستی ازجمله مشترکات انسانهاست که مبنا قرار گرفتن همین
امر در تصمیمات میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت جوامع امروزی باشد؛ مورد
دیگر درک مشترک جهانی از منابع معرفتی است .گرچه عقل ،تجربه و علم از منابع
عظیم معرفتی هستند اما تاریکاندیشی قرونوسطی ،بخش عمدهای از جهان غرب
را از این منبع مهم معرفتی محروم کرد .عکسالعمل در مقابل این حرکت متحجرانه،
باعث کنار گذاش��تن منابع دیگر معرفتی یعنی خدا و معرفتهای دینی از زندگی
بشر در غرب ش��د؛ اما امروزه با آگاهی عمیق بش��ری توجه توأمان به دین ،دانش،

علم ،معنویت ،نقطه مشترک بش��ریت جهان امروزی است .فرهنگ و سیره رضوی

بهعنوان یک فرهنگ قرآنی ،فرابش��ری و عترت اهلبیت معصوم بر مبنای توجه و
تأکید بر اخالقمداری ،محبت و انس محوری در روابط ،زهد ،تقوا ،عدالت ،حکمت،
علم در روابط بشری به دنبال احیا و تقویت رشد ،کمال بخشی و ترقی بشریت است؛
این آموزهها قدرت و قابلیت زیادی برای پذیرش و تأثیرگ��ذاری در اذهان و قلوب
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بهصورت فطری الهی در انسانها یافته میشود؛ بهواقع امروزه این مؤلفهها گمشده
واقعی زندگی الهی انسانی بش��ر محسوب میش��ود که در فرهنگ رضوی عنایت
ویژهای به آنها شده است.
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جویندگان حقیقت ،حکمت ،اخالقمداری و محبت متقابل حاکمان و مردم دارد که
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•فیض کاشانی ،محمدمحسن بن شاه مرتضی ( ،)1406الوافی ،ج  ،26اصفهان:
کتابخانه امیرالمؤمنین.
•فیلیپس ،لوئیزو ماریان یورگنسن ( ،)1392نظریه و روش در تحلیل گفتمان،
ترجمه:هادی جلیلی ،تهران :نشر نی ،چاپ سوم.
•القیومی االصفهانی ،جواد ( 1373ق) ،صحیفه الرضا (ع) قم:االسالمی.
•کلینی ،محمدبن یعقوب ( ،)1407الکافی ج  ،5بیروت :دارالتعارف.
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•صالحی امیری ،رضا ،حس��ین زادگان و زهره (« ،)1389جهانیشدن فرهنگ و
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•کیانی ،محمدحس��ین ( « )1386جایگاه آرامش در عرفان و معنویتگرایی» ،
کتاب نقد ،شماره 207 :45ـ 246
•گل محمدی ،احمد ( ،)1381جهانیشدن فرهنگ ،هویت ،تهران :انتشارات
نی.
•مجلس��ی ،محمدباقر (1409ق) ،بحاراالنوار ج  ،27بی��روت :داراحیاء التراث
العربی.
•محمودی رجا زکریا ،)1393( ،تأثیر جهانیشدن فرهنگ بر رویکرد دولتهای
خاتمی و احمدینژاد ،پایاننامه دانشگاه اصفهان ،شهریور . 93
•مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری ( ،)1389مرکز پژوهش و اسناد ریاست
جمه��وری ،)1390( ،مش�ارکت همگانی در مدیری�ت جهانی (مجموعه
سخنرانیهای رئیسجمهور ایران ،محمود احمدینژاد در هفتمین سفر
به نیویورک) ،تهران :نشر جمهور ایران.
•مسعودنیا ،حسین (« ،)1389جهانیشدن و ادیان توحیدی ،فرصتها چالشها»
فصلنامه راهبرد ،ش  ،55ص .242 – 222
•مشیر زاده ،حمیرا ( ،)1391تحول در نظریات روابط بینالملل ،تهران :سمت.
•مطهری ،مرتضی ( ،)1368مجموعه آثار ج (16س�یری در نهجالبالغه) چاپ
ششم ،تهران :صدرا.
• ،)1383( -----------مجموعه آثار (23بیست گفتار) تهران :صدرا.
•مفید ،محمدبن محمدبن نعمان (1412ق) ،االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی
العباد ،ج  ،2قم :آل بیت.
•نش ،کیت ( ،)1389جامعهشناسی سیاسی معاصر ،جهانیشدن سیاست،
قدرت ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهران :کویر.

1395  پاییز،15 سال چهارم شماره
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