Archive of SID

موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوین اسالمی
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر،آسیب شناسی درونی تحقق ناوین اساالمی اسات.روش:روش تحقیاق ،توصایفی-
تحلیلی و کاربردی است و جامعه تحقیق ،متنی و شامل آیات و روایات ،یافتههای پژوهشهای قبلی و کالم اماام
خمینی و رهبر انقالب اسالمی است.
یافته ها :بررسی آسیبها و موانع تحقق تمدن نوین اسالمی ضروری و انکار ناپذیر است.این آسیبها به موانع
درونی و بیرونی تقسیم میشوند که قسم درونی آسیب ها ،دارای مؤلفههای مشکالت موجود در سابک زنادگی
مسلمانان ،پرهیز از سطحی گرایی و تحجار و سکوالریسام،پیروی از تماایالت نفساانی و گارایش باه زنادگی
اشرافی،نفوه افکار و اندیشههای انحرافی ،نفوه فرصت طلبان ،فراموش شدن هادف ،دور شادن از والیات فقیاه،
فاصله گرفتن مسلمانان از تعالیم وحی ،تقلید از تمدن غرب ،دنیاپرستی و انحطاش اخالقای و انحاراف از اساالم
راستین ،عدم حضور اندیشمندان ،روشن فکرها و روحانیت در صحنه میباشاد .در میاان ایان مؤلفاه ها،سابک
زندگی مسلمانان دارای بیشترین میزان فراوانی بوده و از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نتیجه گیری :در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی ،آسیبها ومواناع درونای و بیرونای زیاادی وجاود دارندکاه
شناخت و بررسی آنها ضروری است.با از بین بردن موانع درونی  ،راحت تر میتوان بر موانع بیرونای غلباه
کرد.جهان امروز ظرفیت مناسبی برای ظهور این تمدن دارد چون از یاک ساو اکثرمسالمانان باه نظاام سالطه و
ظلمهای آنان بیزاری میجویند و با بیداری اسالمی با هم متحد شدند و از سوی دیگار ناکارآمادی تمادن غارب
آشکار شده است .اما باز هم باید تالش کرد و به هدف تحقق تمدن نوین اسالمی اعتقاد و ایمان داشت ونیزبایاد
توجه کرد که تمدن غرب یکدفعه و به راحتی از بین نمی رود.
کلیااد واژههااا :آساایب شناساای ،موانااع و آفااات ،تماادن،تمن نااوین اسااالمی ،ساابک زندگی،سااطحی گرایاای و
تحجر،هدف،تمدن غرب،والیت فقیه.
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مقدمه
با خروج انسان ها از زندگی بدوی و ابتدایی و ورود به زندگی شهرنشینی و راه و رسم انسانیت و ترقـی ،تمـدن بـه وجـود
آمد.تمدن  ،حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی است( .والیتی، 13،ج) 32: 1تمدن دارای دو جنبـه مـادی و روحـی
است.مادی همان نیروی حسی و تمام آن چیزهایی است که از حس پیروی میکند و یا آن را مدد میرساند،اما جنبه روحـی یـا
نیروی معنوی آن عبارت از هدفهای شریف انسانی و اخالقی و سعی در رسیدن به آن هاسـت .کوشـش بـرای بهبـود روابـط
انسانها و باالبردن شعور اجتماعی و افزایش آگاهی افراداز نظر سیاسی و عادت دادن انسانها به اینکه در راه فضیلت و مصـلحت
انسانها گام بردارند و در باره نیکی و زیبایی بیندیشند و آرمانهایی برای رستگاری آدمیان داشته باشند و دلهاشان به مهر همنـوع
بتپد و همچنین وضع آیین ها و قانونهایی برای تعلیم و تربیت صحیح مردم و پدیدآوردن بنیادهایی برای تغذیه روح انسانها و در
راه نیکی به انسانها،همه و همه جنبه روحی تمدن و از نیروی معنوی آن است(.کسمایی)22: 1314،با دعوت پیامبر بزرگ اسـالم
در مکه و حکومت در مدینه،تمدن اسالمی شکل گرفت.تمدن اسالمی در واقع بیان کننده فرهنگ،تاریخ ،سنن و باورهـای دینـی
مسلمین میباشد و بدین جهت نقطه آغاز آن به پیدایی اسالم بر میگردد.تمدن اسالمی آمیختهای از دنیا و آخرت و عالم مـاده و
معناست .در اسالم و فرهنگ قرآن و اهل بیت –علیهم السالم-دنیا و آخرت هر یک به تنهـایی مـذموم و مـردود شـمرده شـده
است.تاریخ اسالم در زمینه تمدن ،سابقه پرافتخاری دارد.بعثت نبی اکرم ،تمدنی را ایجاد کـرد کـه اسـاس آن ،اصـول اخـالق
اسالمی،معنویت ارزشها و اصالت ها بود .تمدن اسالمی نه یک مسیر کامال مستقیم را طی کرده و نه یک خط صـعودی را ،بلکـه
خط منحنی دندانه ای داشته یعنی بعضی اوقات در اوج و گاهی در اثر عوامل مختلف سیاسـی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصـادی و
حتی طبیعی دورانهایی با رکود مواجه بوده است ولی هیچ وقت نمرده است.امروزه با نهضـت امـام خمینـی-رحمـۀ اهلل علیـه-
ریشههای تمدن اسالمی استوار شده وبا حکومت و دولت اسالمی میرود تا با شرایط موجود جهان و ظرفیت باالی آمـوزههـای
دینی اسالم و انگیزه مسلمانان ،همان پیوندهای سدههای اوج خود را در ملتها ایجاد کند و تمدن نوین اسالمی را برپا نمایـد و
دنیایی بسازد که سرشار باشد از معنویت و با کمک معنویت و هدایت آن راه برود ،اما برای تحقق آن ،بعضی آسیبها و موانـع
وجود دارد که باید توجه شود علل و عوامل بیماری و زوال و نابودی این تمدن چیست و از این جهت آسیب شناسی گردد.
بنابراین ،این مقاله با توجه به اقتضای زمانه و دغدغه مقام معظم رهبری ،بر آن است تا آسیبها و موانـع موجـود در تحقـق
تمدن نوین اسالمی را بررسی نماید.از این رو ،ابتدا به بیان پیشینه تحقیق میپردازد؛سپس روش پژوهش و بعـد از آن ،تعـاریف
مفهومی چون معنای لغوی و اصطالحی تمدن ،مفهوم تمدن اسالمی و تمدن نوین اسالمی و مولفههای ایجاد آن را بیان مینماید؛
ودر ادامه یافتههای به دست آمده از شناسایی آسیبها وموانع تحقق تمدن نوین اسالمی را ارائه خواهد داد.

تعاریف مفهومی
آسیب شناسی :شناسایی آن دسته از عوامل مهم و مؤثری که شکل گیری و تداوم آنهـا مـیتوانـد فراینـد تحقـق اهـداف و
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آرمانهای تمدن نوین اسالمی را متوقف و یا به صورت محسوس کند نماید.
موانع و آفات :همان آسیبهایی هستندکه ممکن است هر پدیده اجتماعی را تهدید کندتا از رسیدن بـه اهـداف و آرمانهـای
خود باز ماند.تمدن نوین اسالمی نیز نیازمند بازبینی واقع بینانه ی آفات و موانع رشد و کمال اسـت.این آسـیبهـا و موانـع دو
نوعند :موانع و آفات بیرونی و موانع و آفات درونی.مشکالت موجود درسبک زندگی ،تحجر و سـطحی گرایی،فرامـوش شـدن
هدف،دور شدن از والیت فقیه  ،تقلید از تمدن غرب و.. .از جمله موانع درونی هستند که باید شناسایی شده و ساماندهی شوند.
تمدن :لفظ تمدن عربی است ،اصل آن از "مدن" گرفته شده و به معنی ثابت بودن در مکـان اسـت و شخصـی کـه مکـان
مخصوصی را برای اقامتگاه خود برگزیده است آن را متمدن گویند و در مقابل آن ،هر فردی که اقامتگاه معینی از برای خـودش
اتخاذ ننموده است آنرا وحشی می گویند .بنابراین انسان متمدن به کسانی گویند که در یک مکان گرد آمـده و بـه طـور جمعـی
زندگی میکنند و محل تجمع آنها را مدینه مینامند که به فارسی شهر نام دارد(.قرنی گلپایگانی،بی تـا )7:ودر اصـطالح کلیـه
مراتب اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی یک قوم ویا ملت را بر گیرد که نمود عینی آن در رفتار و کردار و عملکـرد آنـان
است.ویل دورانت هم اینگونه تعریف کرده است :نظامی است اجتماعی که آ فرینش فرهنگی را تسریع میکنـد ،نظـا مـیاسـت
سیاسی که عرف،اخالق و قانون نگاهدارنده ی آن است،نظامی است اقتصادی،که با مداومت تولید و مبادله برقرار مـیمانـد ودر
ادامه مطرح میسازد که تمدن ،رشتهای است پیچ در پیچ و زود گسل از روابط انسانها که دشوار به دست میآید اما آسان تبـاه
میشود(.معاونت سیاسی سپاه )14: 1377،بنابراین از میان تعاریفی که ارائه شـده اسـت روشـن مـیشـود کـه تمدن،مجموعـه
دستاوردها و اندوخته های مادی و معنوی بشر است.یعنی از آن هنگام که آدمی به رشد و تعالی روی آورد هم به نیازهای حیاتی
جسمانی و هم به احتیاجات معنوی خویش توجه کرد.از این رو کوشید تا به هـر دو نیـاز جـدی پاسـخ داده و آنهـا را اقنـاع
کند،حاصل این کوشش ،دستاوردها و اندوختههای مادی و معنویی بود که تمدن نام دارد(.کاشفی)31: 1314،
تمدن اسالمی :از رهاورد های مهم اسالم در حیات بشری،پایه گذاری تمدن باشکوهی بود که از آن با عنوان تمدن اسـالمی
یاد میشود.تمدن اسالمی ،تمدن یک ملت یا نژاد خاصی نیست بلکه مقصود ،تمدن ملتهای اسالمی است که عربهـا ،ایرانیـان،
ترکها و دیگران را شامل می شود که به وسیله دین اسالم با یکدیگر متحد شدند و اسالم با آموزههای ناب آسـمانی ،برنامـهای
استوار و همسو با خواستهای فطری بشر به ارمغان آورد و برای تعالی و پیشرفت فرد و جامعـه ،احکـام و تعـالیمی را فـراهم
نمود که زمینه پیدایش جامعه ی اسالمی مهیا شد (.سعیدی روشن.)14: 1313،
تمدن نوین اسالمی :مراد از تمدن نوین اسالمی ،پیشرفت همه جانبه مظاهر مادی و معنـوی مسـلمانان در دو بخـش سـخت
افزاری از قبیل علم،اختراع ،،اقتصاد،سیاست ،اعتبار بینالمللی و .. .و بخش نرم افزاری به عنوان حاکمیت سبک زندگی در همـه
مظاهر زندگی ،بر اساس عقالنیت دینی معرفتی،عقالنیت اخالقی حقوقی و عقالنیت ابزاری جهت شکوفا کردن مادیات و دنیـای
مسلمانان در جهت پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی است.از بررسی سخنان مقام معظم رهبری هم چنین بر میآید که منظور از
تمدن ،همان پیشرفت و ترقی است.ایشان میفرمایند":پیشرفت همه جانبه را اگر به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم ایـن
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تمدن دارای دو بخش ابزاری و حقیقی خواهد بود که سبک زندگی ،بخش حقیقی آن را تشکیل مـیدهـد.ما در بخـش ابـزاری
پیشرفت خوبی داشته ایم اما در بخش حقیقی خیر و باید آسیب شناسی کنیم(".خامنه ای) ،

پیشینه پژوهش
والیتی () 1314در"فرهنگ و تمدن اسالمی"بعد از بیان مفهوم تمدن و ارکان و عوامل پیدایش آن،برخی از عوامـل رکـود
تمدن اسالمی را مطرح کرده است.کاشفی() 1314در "تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی"عوامل رکود تمدن را در دوبخش درونی
و بیرونی بررسی نموده است.همچنین والیتی( )در" پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران" عوامل پیشرفت و رکود تمدن را در
دورههای مختلف ذکر کرده و توضیح داده است.معاونت سپاه ( )1377در"تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی " برخی موانع و
آفات را بیان نموده و همچنین این نهاد ( )1314در"آرمان تمدن بزرگ اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری" بعد از ذکر شرایط
دستیابی به تمدن اسالمی و تقسیم موانع به درونی و بیرونی،مهمترین مانع را سبک زندگی ،تقلید غرب و دور شدن از مسیر حق
میداند.آثار دیگری هم در این موضوع بودند که محتوای بیشتر آنها ،تمدن منهای اسالم بود.

روش انجام پژوهش
تحقیق حاضر از نوع کتابخانهای و با روش توصیفی – تحلیلی است.ابتدا به کتابهایی که در مورد معنا و مفهوم تمدن ،ارکان
تشکیل دهنده ی آن،عوامل پیشرفت و عوامل انحطاط آن صحبت کرده بودند مراجعه شد.سپس از نظر آیات قرآن بررسی شد که
چه عواملی موجب رشد یا افول تمدنها میشوند و تاریخچه تمدن اسالمی مورد مطالعه قـرار گرفـت و در آخـر تمـدن نـوین
اسالمی و آفات و موانع تحقق آن ،از دیدگاه حضرت امام خمینی(رحمۀ اهلل علیه) و مقام معظم رهبری(مد ظلـه العـالی) مـورد
ارزیابی قرار گرفت.

یافتههای تحقیق
تمدن
این یک حقیقت است که تمدن عمدتا از زمانی پدید می آید که انسان مرحله زندگی بدوی را ترک گفتـه و شـهر نشـینی را
آغاز می کند اما اینکه تمدن را صرفا شهر نشینی معنا کنیم نادرست است(.کاشفی )33: 1314،همانطور که گفته شد اصل تمـدن
از مدن گرفته شده و به معنای ثابت بودن در مکان است و بر خالف نظر برخی دانشمندان که گویند بشر طبعا مدنی آفریده شده
است ،علل پیدایش تمدن را باید در همان احتیاجات و نیازمندیهای مادی و معنوی بشر دانست .چرا که تمدن بشر ،بر اسـاس و
بنیان معنوی است و انسان فقط به قوای فکری و اخالقی می تواند رفع احتیاج کند و هر چه به قوای فکـری و اخالقـی انسـانی
ربط دارد پایه و اساس تمدن است(.حجازی)47: 1311،
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تمدن و فرهنگ
واژه دیگری که با تمدن همراه است فرهنگ می باشد که برخی گفته اند تمدن عام و فرهنگ خاص است و فرهنگ در جهت
پیشرفت معنوی وتمدن در مسیر پیشرفت مادی است.اما آنچه صحیح است آن است که تمدن عبارت از اندوختـههـای مـادی و
معنوی انسان و هر دو ساحت مادی و معنوی ،نمود فرهنگ میباشد ،یعنی با دگر گـونی ژرف در اجـزای تشـکیل دهنـده یـک
فرهنگ(شناختها  ،باورها،گرایشها  ،ارزشها  ،کردارها و رفتارها) ،نمود مـادی و معنـوی آن (تمـدن) تغییـر اساسـی خواهـد
کرد.چنانکه در جزیرۀ العرب با آمدن فرهنگ اسالم،تمدن اسالمی که تجلی مادی و معنوی آن فرهنگ به شمار مـیرفـت بـدان
شکل و گستردگی ظاهر شد( .کاشفی)41: 1314،پس تمدن عینی و مادی است و فرهنگ ذهنی و معنوی،تمـدن عمـل اسـت و
فرهنگ اندیشه و پدید آورنده ی تمدن(.کسمایی)13: 1314،تمدن ،اقامت کردن است و فرهنگ ،پرورش نفس و متمـدن کسـی
است که بتواند اجتماعی زندگی کند،تعاون داشته باسد،حکومت تشکیل دهد،امور اجتماعی خود را نهادینـه و قانونمنـد کنـد و
مسائلی از این دست(.والیتی)33: 1314،

تمدن اسالمی
تمدن و تدین منافاتی با هم ندارند.تمدن یعنی زندگی توأم با نظم علمی،با تجربیات خوب زنـدگی ،اسـتفاده از پیشـرفتهای
زندگی و تدین یعنی جهت درست در زندگی داشتن،جهت عدل ،انصاف،صفا،صداقت و رو بـه طـرف خدا(.عقیـدتی سیاسـی
دفاع )11: 1314،بن ابر این اول باید تمدن اسالمی را بشناسیم،تمدن بدون قید اسالمی وقتی که مطرح میشود همان طـور کـه از
ریشه اش بر می آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند و در مقابل آن توحش یا دور بودن از علم و لوازم آن
وجود دارد.البته دانشمندان ولو مادی هم باشند تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنواوژی و وضعیت شهرنشینی نمی دانند.از دید
آنها متمدن کسی است که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند و وحشی کسی است که باید مـراقبش باشـند تـا بـه
حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند.از دید آنها ،کشور متجاوز ،متمدن نیست (.معاونـت سیاسـی سـپاه)11: 1377،پـس از ایـن
دیدگاه ،تمدن یعنی انسان به حدی برسدکه خودش ،خودش را کنترل کند و نخواهد مـواظبش باشـند.بر اسـاس همـین معنـای
تمدن ،ما دو تعبیر ارتجاع و ترقی داریم،تعبیر قرآن در مورد ترقی و ارتجاع زیباسـت "اهللُ ولـی الـذین ءامنـوا یخـرجهم مـن
الظلمات إلی النور"این معنای ترقی و تمدن از دیدگاه اسالم و اسالمی است .یعنی اگر کسی بخواهد تمدن را از دیدگاه اسـالم
بشناسد باید ترقی را بشناسد .در اسالم ترقی یعنی دور شدن از ظلمات و وارد شدن در نور .مصادیق ظلم و نور را از عمل اهل
بیت-علیهم السالم-می توان شناخت.کسی ترقی و ارتجاع را میفهمد که انسان را خـوب شـناخته باشد.مسـأله مهـم در عصـر
حاضر ،خوب شناختن انسان است همان که امام فرمود ":بدبختی دشـمنان مـا ایـن اسـت کـه اسـالم را نشـناختند ،انسـان را
نشناختند"(همان)11:
تمدن اسالمی در چند قرن اخیر به ویژه از قرن پنجم از یک نظام سیاسی برخوردار نبـود و چشـم انـداز روشـنی در پـیش
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نداشت.با نهضت امام خمینی(رحمۀ اهلل علیه) و نظام جمهوری اسالمی ،وضعیت مناسب جهان امروز،ظرفیت باالی آمـوزههـای
دینی و انگیزه عمومی مسلمانان ،تحقق تمدن نوین اسالمی امکان پذیر شده است و میرود تا همـان پیونـدهای سـدههـای اوج
خود را در ملت ها ایجاد کند.هر چند باید موانع و آفات آن شناسایی شود و البته قبل از شناسایی آفـات و موانع،ابتـدا مـروری
کوتاه بر عوامل اوجگیری تمدنها انجام میشود چه بسا که عوامل انحراف و انحطاط و افول تمدنها را میتوان از همین مؤلفهها
دریافت.

عوامل اوجگیری تمدن ها
درسوره "روم" ،تعدادی عنصر و فاکتور برای احیای تمدن ها معرفی شده است از جمله :قانون الهی ،تفکر و اندیشه ،نیروی
نظامی و صنعتی،کشاورزی ،توحید و وحدت ،ایمان به قانون و عمل صالح ،ستایش نکردن و عدم پرستش هـیچ انسـان و هـیچ
عنصری غیر از اهلل ،کار و دنبال روزی رفتن ،دادن حقوق مستضعفین ،گرفتن مالیات از توانایان ،هجرت ،کسب دانش و علوم از
طریق مشاهده و تجربه و آزمایش ،عبادت و ارتباط با آسمان ،رهبر که بهترینشان پیامبرانند ،تقوی ،علم توأم با ایمان و شـکیبایی
در راه رسیدن به وعده الهی(رادمنش)133: 1311،که رهبر معظم انقالب آنها را به عنوان شرایط دستیابی بـه آرمانهـای تمـدن
بزرگ اسالمی معرفی می کندکه برخی عبارتند از :اراده ،ایمان و فداکاری برای رسیدن به اهداف اسـالمی،بهره منـدی از جهـان
بینی و تفکر صحیح اسالم،خودسازی،رعایت تقوا،عمل به دستورات و فرامین قرآن کریم،تالش،توکل،وحدت و همدلی و ترجیح
مصالح اسالمی(.عقیدتی سیاسی)111-111: 1314،
بنابراین اگر تمدن اسالمی بخواهد اوج بگیردو از رکود نجات یابد عوامل زیر باید دست به دست هم دهنـد تـا ایـن تمـدن
تحقق یابد:
 .1عامل انسانی تمدن؛یعنی نخبگان و شخصیتهای فکری،علمی و سیاسی که هیچ تمدنی بدون آنها رشد نکرده.پس باید زمینـه
رشد چنین نخبگانی فراهم آید.
 .2حکومت و قدرت؛ در طول تاریخ ،هیچ تمدنی بدون حکومت شکل نگرفته است.
 . 3عوامل اقتصادی؛در بالندگی و اوجگیری تمدن اسالمی نقش دارند.تمدن اسالمی احتیاج به کار ،تـالش و کوشـش مـداوم و
برنامه ریزی شده دارد.
 .4عامل روانی ؛ تمدن اسالمی نیازمند یک خودباوری است کاری که امام امت در این ملت کرد که آنها مـیتواننـد کشـور را
اداره کنند و میتوانند بیافرینندخالق باشند.
 .1عامل فرهنگی؛ارائه و عرضه صحیح و درست دین و مفاهیم دینی از سوی متخصصان آن نه از سوی هر کس.
 .1عامل سیاسی ؛آمادگی جامعه برای پذیرش تحول و تکامل که اگر جامعهای راضی و قانع به داشتههای خود باشد و هر حرف
نو را به صرف نو بودن محکوم نماید ،در چنین جامعهای ،تمدن اسالمی اوج نخواهد گرفت(.معاونت سیاسی)11-11: 1377،
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پس امنیت و آرامش ،همبستگی ملی ،همکاری و تعاون ،اخالق،تحمل و برباری و صبوری ،حفـظ وحـدت و یکپـارچگی و
عدم انفکاک و تجزیه طلبی ،دین ،رفاه نسبی و فشار اقتصادی و اجتماعی از جمله مؤلفههایی هستند که در روند تمـدن سـازی
جوامع ،ایفای نقش می کنند و تمدن اسالمی که با دعوت پبامبر و تشکیل حکومت اسالمی آغاز شد همه ی این مؤلفههـا را دارا
بود(.والیتی، 13،ج)33: 1

موانع و آفات تمدن اسالم
از بین عوامل اوجگیری خود به خود موانع هم روشن می شود .به طور کلی اگر عوامل پیدایش تمـدن دچـار افـول و زوال
شود ،تمدن نیز خواسته یا نا خواسته فرو خواهد ریخت .این موانع و آسیبها به موانع و آفات بیرونی و درونی تقسیم میشـوند
که بعد از بیان مختصری از موانع بیرونی ،به برشمردن آفات درونی پرداخته میشود.

موانع بیرونی
نظام سلطه و فشارهای خارجی توسط قدرتهای خارجی از موانع مهم سیاسی است که سعی میکنند از رشد تمدن اسـالمی
با بهانههای مختلف ،با سیاستهای مختلف ،ایجاد درگیری در جوامع اسـالمی،ایجاد درگیـریهـای فرقـهای و مـذهبی ،ایجـاد
درگیریهای قومی و قبیلهای و ایجاد درگیریهای مرزی در میان کشورهای جهان اسالم جلوگیری کنند(.معاونت سیاسـی1377،
 )113:مثل یورش مغوالن و حمالت متعدد استعمار غرب و آنچه امروز در مناطق اسالمی میگذرد.

موانع درونی
این موانع را میتوان در سه محور روانی و فرهنگی،سیاسی و اقتصادی تقسیم بندی نمود.
 .0موانع روانی و فرهنگی

فرهنگ چون روحی است در کالبد مادی و معنوی تمدن،که اگر این روح سالم  ،زنده و شاداب بمانـد،تمام اندوختـههـای
مادی و معنوی بشر(تمدن)،از خطر فساد و تباهی در امان است و اگر آسیب دید و به تدریج رو به انحطاط رفت ،کالبد مـادی و
معنوی نیز به تباهی خواهد افتاد.اگر ارکان اصلی فرهنگ(نظام شناختها و باورها ،نظام ارزشها و گرایشهـا و نظـام رفتارهـا و
کردارهــا)از پایــایی و پویــایی ،هدفــداری ،جهــانگردی و نظــام منــدی فاصــله بگیــرد بایــد در انتظــار زوال آن تمــدن
بود(.کاشفی) 212:مقام معظم رهبری فرمودندکه باید فرهنگ زندگی را به شکل مطلوب اسالم تحقق بخشیدوبنمایههای فرهنگـی
که عبارت است از خردورزی،اخالق و حقوق را جدی گرفت که اگر به آنها پرداخته نشود تمدن نوین اسالمی شـکل نخواهـد
گرفت .باید تعصب کورکورانه،روحیه تقلید  ،غرور و عجب ،فقدان روح نقـادی و تـرس از نـوآوری اشـاره کرد.اینهـا باعـث
می شوند که منحنی تمدن اسالمی نتواند اوج بگیرد.اینکه هر چیزی که در عالم اسالم عرضه شده ،بهترین اسـت یکـی از موانـع
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است.این غرور بیجا باعث میشود که مسلمانان از قافله تمدن بشریت ،عقب بمانند.البته به معنای آن نیست که هر چه در غـرب
میگذرد درست است،اما از چیزهای خوب آنها هم ،نباید چشم پوشی کرد(.معاونت سیاسی)111: 1377،
برخی از موانع فرهنگی عباذتند از:
یک) انحراف از اموزههای اصیل اسالمی
تمدن اسالمی بر پایه فرهنگ اسالمی شکل گرفته است و فرهنگ اسالمی و امدار آموزههای اصیلی است که ریشه در آیـات
و سنت دارد.اگر این آموزه ها دگرگون شوندیعنی سرنوشت با جبری گری تالزم یابد و تقیه به پذیرش ظلـم ،انتظـار بـه تحمـل
انواع بی عدالتیها تحریف گردد ،اعتقاد به آخرت به محرومیت از زندگی دنیا ،صبر به گوشه نشینی در برابر مسؤلیتها و حوادث
وپذیرفتن همه بدبختیها با آغوش باز و .. .تفسیر شود و از سویی مسلمانان هم ،حریم دستورات الهی را شکسته و انواع محرمات
را مرتکب شوند و واجبات الهی را ترک گفته و برای اعمالشان توجیه قرآنی و روایی دست و پا کننـد ،تمـدن نـوین اسـالمی
تحقق نمی یابد(.کاشفی ) 217:تمام مصائبی که در طول تاریخ نصیب مسلمانان شد این بود که متأسفانه ،به یک مرتبه ارزشهای
اسالمی و اصالتهای اسالمی فراموششان شد.مگر مسلمان ها یک روزی پیشرو تمدن بشر نبودند.دنیای امروز تشنه اسـالم نـاب
محمدی است پس میتوان در پرتو ارزشهای اسالمی ،ان شاء اهلل تمدن اصیل اسالمی را به ارمغان آورد(.عقیدتی سیاسی1314،
)121:
دو)دنیاگرایی،تحجر و دور شدن از اسالم راستین
پیامبر اکرم شیوه زندگی ر ابه گونه ای تنظیم کرده بودند که از نوع اسراف،تبذیر و تجمل به دور باشد.اما با شـروع خالفـت
امویان ،دنیاگرایی و تجمل آغاز شد و با اسراف و تبذیر و تن آسایی و فساد اخالقی تمدن اسـالمی رو بـه افـول و اضـمحالل
درونی گرایید.
تحجر که در حوزه اندیشه و تفکر رخ می دهد و علت عدم پذیرش حق و گرایش به کمال و سعادت واقعی و مانعی جـدی
در شکوفایی اندیشه دینی است،از دیگر عوامل رکود تمدن به شمار میرود.جریانهایی چون نظریه"حسبنا کتاب اهلل""،حسـبنا
أحادیثنا و أخبارنا" که به مهجور ساختن عترت و انزوای سنت و سیره ی نبوی و مهجور ساختن قرآن کریم اهتمام ورزیدنـد و
جریان هایی چون معطله و اخباریگری و ظاهر گرایی و باطن گرایی و تأویل گرایی ،ضربات سنگینی را بر پیکر فرهنگ و تمـدن
اسالمی وارد کردند(.والیتی )117: 1314،همانکه همفر جاسوس انگلیسی از حال علمای وقت نجف گفته است"عالمان شیعه را
بسیار پرهیزکار یافتم اما متلسفانه روح تجدد خواهی و هماهنگی با تحوالت زمان در آنها مشـود نبود...بـه دانـشهـای جدیـد
چندان عالقه ای نداشتند.....اندیشه در این مسائل را عبث می پنداشتند...من با خود گفتم چه تیره روزند اینان !جهان بیدار شـده و
اینان هنوز خوابند ،باشد که به زودی سیل بنیانکنی آنان را از خواب نوشین بیدار کند"(مؤیدی12: 1312،و)11
سه) تجمل گرایی آفت بزرگ تمدن اسالمی
حکیمان گفته اند فساد همیشه با تجمل است،تجمل غنی و فقیر را فاسد میکنـد یکـی را از راه داشـتن آن و دیگـری را از
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حسرت نداشتن آن.آموزه های دینی هم بر پرهیز مؤمنان از راحت طلبی و تجمل خواهی تاکید میکند و به کار و تالش و سـاده
زیستی فرا میخواند.به دلیل انحراف در جریان رهبری فکری و سیاسی جامعه اسالمی و عدم هدایت درست آن،تمـدن نوپـا بـه
مانند هر تمدن دیگر به موازات رشد و تکامل و توسعه،از درون گرفتار این عوارض گردید.تغییر خالفـت بـه سـلطنت و گونـه
برداری از آداب و ادب قیصران و کسرایان روم و ایران،نظام را به تشریفات و تجمل گرایی گرفتار کرد(.سیاسی)121: 1377،ابن
خلدون تاریخ تجمل گرایی در جهان اسالم را چنین گزارش میکند":دین در آغاز امر ،مانع از غلو کردن در امـر بناهـا بـود و
اسراف در این راه را بی آنکه جانب میانه روی مراعات شود روا نمی دانست؛چنان که در کوفه بـه علـت آنکـه در گذشـته در
ساختمانها نی به کار برده بودند،حریقی روی داد و هنگامی که از عمر دربـاره بـه کـار بسـتن سـنگ در بناهـا کسـب اجـازه
کردند،توصیه نمودکه سنگ به کار برید،ولی هیچ یک از شما نباید بیش از سه اطاق بسازد و در بنیان نهـادن بناهـای بلنـد هـم
چشمی و زیاده روی مکن ید و سنت را نگاه دارید تا دولت شما حفظ گردد،و به نمایندگانی که نـزد او بودنـد و هـم بـه مـردم
سفارش و گوشزد کرد تا هیچ بنیانی را برتر از اندازه باال نبرند،گفتند:اندازه کدام است؟گفت:آنچه شما را به اسراف نزدیک نکند
و از میانه روی بیرون نبرد،و چون مردم از روزگاری که دین فرمانروایی می کرد دورشدند و بـه ایـن گونـه مقاصـد بـی پـروا
گرویدند،طبیعت کشور داری و پادشاهی و تجمل خواهی بر آنان غلبه یافت..عرب از ایرانیـان یـاری جسـت و صـنایع و امـور
سیاسی را اقتباس کرد و آداب و رسوم شهرنشینی و توانگری و تجمل خواهی،آنها را به صنایع و سـاختمانهای بلنـد و بناهـای
استوار کشانید( ".کاشفی ) 211:از این رو جامعه اسالمی که پیامبر به وجود آورده بود پس از مدت کوتاهی بـه دلیـل رویکـرد
رهبران و دولتمردان و نخبگان جامعه به تنعم و تجمل به ابتذال گرایید.امام خمینی در این باره فرمودند":توجه بـه زرق و بـرق
دنیا انسان را از آن احساس انسانی اش میبرد یک حیوان است که در بین مردم راه می رود کوشش کنید که معنویت را تقویـت
کنید در بین این ملت(".سیاسی )131: 1377،بنابراین زیاده طلبی ،دور شدن از معنویات،کاستن عواطف انسـانی ،نـابود کـردن
ارزشهای اخالقی،ضایع ساختن قدرت خالقیت و ابتکار،مصرف گرایی جامعه،نابود کردن عزت نفس و کرامـت انسـانی آثـار و
نتایج تجمل گرایی است که آموزه های دینی مسلملنان را زا آن بر حذر داشته است.همین تجمل گرایی یکی از عوامل انحطاط و
سقوط اندلس معرفی شده است(.والیتی،ج )173 :1
چهار)انحراف از مسیر حق و سلب توفیقات الهی
مقام معظم رهبری فرمودندکه نتیجه انحراف از مسیر حق ،سلب توفیقات الهی است و این یکـی از موانـع و آفـاتی درونـی
است که در حوزه اخالق و اندیشه رخ میدهد(.عقیدتی سیاسی)211: 1314،
پنج)تأثیرپذیری از فرهنگ و باورهای غربی
تمدن واقعی برای مردم ما،تمدن ایرانی است تمدنی که متعلق به خود ماست ،از استعدادهای ما جوشیده وبا شرایط زنـدگی
ما در هم آمیخته و چفت شده است.باید بذر سالم خودمان را بپاشـیم و مراقـب باشـیم تـا سـبز شـود.دنبال تقلیـد ایـن و آن
نباشیم.دنبال سخن گفتن با زبان و لغت بیگانه و عاریه گرفتن از تجربههای دست چندم آنها نباشیم.نه اینکه از فراوردههای علمی
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دیگران بهره نبریم بلکه هر کسی که در دنیا کار خوبی کرده آن را انتخاب کنیم یعنی تبادل فرهنگی امری مثبت اسـت بـرخالف
تهاجم فرهنگی که منفی است(.عقیدتی سیاسی)211: 1314،
شش)سبک و فرهنگ زندگی
رهبر معظم انقالب،سبک زندگی را به عنوان بخش حقیقی و اساسی تمدن سازی نوین اسالمی معرفی مینماید و از نخبگـان
و صاحبان فکر و اندیشه دعوت نموده که به آسیب شناسی این بخش مهم بپردازند.خود نیز برخی را بیان کرده از جمله ضـعیف
بودن فرهنگ کارجمعی،رعایت نشدن حقوق متقابل در روابط اجتماعی،زیادشدن طالق در برخی مناطق،رعایت نشـدن انضـباط
الزم در فرهنگ رانندگی،رواج داشتن دروغ در جامعه و.... .که مسائل مهمی هستند که مسلمانان جهان و منادیـان خلـق تمـدن
نوین اسالمی باید آن را مدنظر بگیرند.وجود چنین مشکالتی در سبک زندگی ،آسیب جـدی در سـاخت تمـدن نـوین اسـالمی
هستند و همه مسلمانان جهان باید به این مسأله توجه کنند(.مقاله وقف)
هفت)فراموش شدن هدف
به شهادت تاریخ ،استفاده از عامل زمان در به فراموشی کشاندن هدف از دسیسههای دشـمنان اسـت تـا اهـداف فرعـی را
جایگزین اهداف اصلی کنند.
در باب موانع سیاسی استبداد داخلی از موانع بزرگ است.روزگاری تمدن اسالمی در جهان یک میلیلردی اسالم اوج خواهد
گرفت که این استبداد داخلی شکسته شود.وابستگی به بیگانه و فقدان استقالل سیاسی در بسیاری از کشورهای اسـالمی وجـود
دارد .بنابراین تا استقالل نصیب کشورهای اسالمی نشود حرف اسالمی زدن با اوجگیری تمدن اسالمی به یک شـعار شـبیه تـر
است تا به یک واقعیت( .معاونت سیاسی)112: 1377،
 .2موانع سیاسی

یک) فرقه گرایی
پس از رحلت پیامبر-صلی اهلل علیه و آله و سلم-امت اسالم چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ عقیدتی دچار تفرقه گردیـد
و به گروه های گوناگون تقسیم شد(.کاشفی)217:در حالیکه پیام اسالم وحدت است و برادری و امنیت.امام علی –علیه السالم-
فرمودند":این انسانی که در مقابل توست یا برادر دینی توسـت یـا شـریک خلقتـی تـو مـیباشـد(".عقیـدتی سیاسـی1314،
)217:دستهایی میخواهدبین این جامعه عظیم تفرقه ایجاد کندوسیاطین به اختالف و جنگ دعوت میکنند(.همان)211:
دو) استبداد
در لغت یعنی شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و از لحاظ سیاسی یعنی تصـرف کـردن
یک نفر یا جمعی در حقوق ملتی بدون ترس از بازخواست(.والیتی)111: 1314،و وقتی همه چیز مبتنـی بـر اسـتبداد باشـد آن
جامعه شرایط و فضای رشد و ترقی را نخواهد داشت،حال علت استبداد هر چه باشد و در هر دوره و زمانی کـه پدیـدار شـده
باشد.باید گفت که این پدیده یکی از عوامل عمده در انحطاط فرهنگ و تمدن است که فرهنگ و تمدن اسالمی نیز از این قاعده
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مستثناء نبوده است.بررسی تاریخ تمدن اسالمی نشان میدهد که هر اندازه استبداد شاهان کمتر بوده به همان اندازه جامعه بسـتر
مساعدتری برای رشد و توسعه فرهنگ و تمدن به دست می آورده است.رهبر معظم انقالب هـم ،اسـتبدادزدگی و غلبـه روحیـه
استکباری بر افراد را از موانع و آفات میشمارد و از وظایف انسان میداند که هر جا قرار دارد حد قانونی خود را بشناسـد و از
آن تجاوز نکند(.عقیدتی سیاسی)111: 1314،
سه)دوری از والیت فقیه
حضرت امام خمینی با باز سازی اندیشه سیاسی اسالم و طرح اصل مترقی و اساسی والیت فقیه برای همیشه حیات سیاسـی
اجتماعی ملت ایران را از لوث وجود استعمار و استبداد تطهیر فرمودند و ملت وفادار ایران با تبعیت از آن امـام فرزانـه ،نظـام
شکوهمند جمهوری اسالمی را تثبیت کردند(.سیاسی)17: 1377:کشور اسالمی ایران که به وسیله ولی فقیـه هـدایت و رهبـری
می شود و بدینگونه ثابت شده است که مدیریت در چارچوب اندیشه والیت فقیه،بهترین مدیریت در جامعـه اسـالمی و انسـانی
است و بدین طریق مسلمانان میتوانند تمدن سازی کنند.والیت فقیه ،رکن و اساس برپایی خیمه نظـام و حکومـت اسـالمی در
عصر غیبت امام زمان می باشد.برای دشمنان اسالمی از آغاز تا کنون قطع ایـن سـتون و فروپاشـی خیمـه ،هـدف اصـلی بـوده
است.حال اگر مردم از این اصل دوری کنند به فروپاشی تمدن نوین اسالمی کمک کرده اند(.مقاله وقف)
چهار) ظلم
از علل اساسی سقوط تمدن ها این است که هستی من مشروط بر این است که من آن را بخواهم.این معنـای واقعـی ظلـم و
استکبار است که آیات قرآن آن را عامل سقوط تمدنها میداند[ فکأین من قریۀ أهلکناها و هی ظالمۀ( :حج])41/
پنج) تقلید و تبعیت از حاکمیت نفاق در عرصههای سیاسی جهان
امروز بشر در رنج است از یک تبعیض بزرگ رنج میبرد.این ظلم را همین قدرتمندها میکنند.جامعهای قدرتمند اسـت کـه
مردمش راست بگویند و از مسؤالن راست بشنوند و این روشی درست است(.عقیدتی سیاسی)1314:221،
بعضی از کشورها مقلدند ،از سازندگان تمدن مادی یک چیزی را گرفته اند،زندگی خودشان را بر اساس آن شـکل داده انـد
اما تمدن ساز نیستند.بی ریشه و آسیب پذیرند.همه منافع آن تمدن را ندارند ،ولی تمامی آسیبهای تمـدن مـادی را دارنـد.مقام
معظم رهبری هم یکی از حدود و ثغور ایجاد تمدن نوین اسالمی را مواجهه ی با تمدن غرب میدانند به صورتی که تقلید از آن
انجام نگیرد.می فرمایند باید از تقلید پرهیز کرد،تقلید از کسانی که سعی دارند روشهای زندگی و سبک و سلوک زندگی را بـه
ملتها تحمیل کنند.فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسائل سرعت و سهولت نیست؛اینها ظواهر فرهنگ غربی است که تعیـین کننـده
نیست.باطن فرهنگ غربی همان سبک زندگی مادیِ شهوت آلودِ گناه آلودِ هویت زدا وضد معنویت و دشمن معنویت است.شرط
رسیدن به تمدن نوین اسالمی در درجه اول پرهیز از تقلید غربی هاست(.بیانات رهبر )11/7/3قوانین اسالم در بخـش معاشـرتی
فرموده که از دشمنان تقلید نکنندچنانکه آیات (/11حشر) و ( 27و /21ابراهیم)می خواهند مردم را متوجـه سـازندتا بـه وسـیله
پیروی کردن از دشمنان به بدبختی های دنیوی و اخروی دچار نشوند.این تقلید از بیگانه که یک رویه نکوهیده و عمل ناصحیحی
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است بیشتر در خصوص اخالقیات و روش زندگانی و معاشرت با مردم است(.همان)111:
 .3موانع اقتصادی

یک) عامل انسانی
انسان در نقش احیاگر،پذیرنده،حافظ و انتقال دهنده ی یک تمدن ،نقش اساسی دارد.اگر این عامل به ادلـه گونـاگون دچـار
رخوت،سستی،بی انگیزگی،فساد اخالقی و روحی،دوری از تعالی،،رشد،تفکر و خالقیت شود نمی تواند احیاگر،حـافظ و ناقـل
تمدن خویش باشد(.کاشفی)212:پس فقدان نیروی انسانی کارآمد و کافی از موانع اقتصادی تحقق تمدن نوین اسالمی است.
دو) فقر جوامع اسالمی
فقدان امکانات کافی و فقر جوامع اسالمی هم از جمله موانع اقتصادی است که باعث میشـود تمـدن اسـالمی نتوانـد اوج
بگیرد(.معاونت سیاسی)113: 1377،

نتیجه گیری
تمدن نوین اسالمی از دو بخش ابزاری و حقیقی تشکیل شده است.در بخش ابزاری تمدن،پیشرفت صورت گرفته اسـت امـا
آنچه مهم است بخش حقیقی تمدن است که چندان پیشرفتی درآن رخ نداده است.
هر تمدنی که ایجاد میشود خواسته یا ناخواسته با موانعی روبه رو میشود.در این میان برخی موانع نسبت به دیگـری نقـش
مخرب تری دارند.در تحقق تمدن نوین اسالمی هم موانع درونی نقش اساسی تری دارند که اگر این موانع برطرف شوند راحـت
تر می توان با موانع بیرونی مقابله نمود.دربین موانع درونی که مطرح شد انحراف از آموزه هـای اصـیل اسـالمی،تقلید از تمـدن
غرب،مشکالت سبک زندگی و عامل انسانی نقش مهمتری دارند.انسان اگر از مسیر حق منحرف شود و دچار نسیان نفس گـردد
از همه تکان دهنده تر است حتی بدتر از خود فراموشی که هویت خود را فراموش میکنـد.در نسـیان نفس،انسـان از هویـت و
هدف وجود و باطن و دل و روح خود غفلت میکند و دچار فراموشی میشود یعنی تسلیم جریان مادی فاسدی میشود کـه او
را با خود می برد تا به منجالب و باتالق برساند .در این بین تنها عاملی که باعث تقویت معنویت آدمی میشود اعتقاد به خـدا و
یقین به معاد و خصوصیات آن است پس با گرویدن به دین و اعتقاد به مبدأ و معاد است که میتوان تمدن صحیح را بـه دسـت
آورد .اکنون که فضای سیاسی و دینی نجات مجدد بشریت از قید و بندهای دنیایی و تجدید تمدن اسالمی فراهم شـده اسـت و
این مهم با پرچمداری جمهوری اسالمی ایران قرین شده است ،مهمترین رسالتی که بردوش ایرانیان مسلمان قرار دارد این است
که با حرکت جهادی،تحولی اساسی در صحنه علمی ایجاد کنند و بسان مسلمین قرن دوم و سوم نخست با ایجاد نهضتی وسـیع
در زمینه بانک های غنی اطالعاتی ،آخرین دستاوردهای علوم موجود را گردآوری کرده و سپس با سازماندهی مجدد این علوم بر
اس اس جهان بینی اسالمی و تلقی اسالم از انسان و جهان،جهت علوم و تمدن را اصالح کنند و در نهایت با طرح سؤاالت جدید
و نظریه پردازی های متناسب با جهان بینی اسالمی ،مشعل علم و تمدنی که رو به سوی خدا داشته باشد و انسـان را بـه کمـال
واقعی رهنمون سازد را به دست بگیرند همان چیزی که از منویات رهبر معظم انقالب هم میباشد.بنابر این باید دانست که تمدن
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نوین اسالمی خود به خود راه به جایی نمی برد چراکه دشمنان همواره در تالشند تا به نحوی این تمدن را از بین ببرنـد یـا بـا
ضعف رو به رو کنند پس وظیفه مسلمانان علی الخصوص ایرانیان مسلمان است که با رهبریت والیت فقیه و متمسک شـدن بـه
معارف الهی و والیی و خودسازی اخالقی به سوی تحقق تمدن نوین اسالمی گام بردارند.

پیشنهادها
 توجه به نکات زیر تا این تمدن عظیم با افول مجدد مواجه نشود: تمسک و توجه به والیت همانکه سفارش امام راحل هم بوده است، توجه همزمان برمحور افقی و عمودی ارتباطات انسان( ارتباط انسان با همنوعان خود و طبیعت  ،ارتباط انسان با امامـت ووالیت و خداوند )
 پرورش انسان دینی نه استفاده از آن به عنوان ابزاری برای توسعه مادی. توجه به کتابهای درسی و گنجانیدن آنچه الزم است از معارف اسالمی و معارف مدنی و تمـدن سـاز و انسـان سـاز ومعارفی که سبب سربلندی یک ملت میشود در این کتابها.
 آموزش سبک زندگی اسالمی و تمدن سلز لز طریق رسانه ها -حضور بیشتر علما و روشنفکران در صحنه اجتماع
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 .7زمانی ،مصطفی( .)1341اسالم و تمدن جدید .قم :کتابخانه صدر ،چ .اول.
 - .1سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( .)1314آرمان تمدن بزرگ اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری .تهران :انتشـارات
دفاع ،چ .اول.
 .1سپهری ،محمد( .)1311تمدن اسالمی در عصر امویان .تهران :چاپ و نشر بینالملل.
- .11قربانی ،زین العابدین( .)1311علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین .تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .11قرنی گلپایگانی،حسین(بی تا) .تمدن چیست و متمدن کیست .قم :انتشارات کتابفروشی صحفی،چ .اول.
 .12کاشفی ،محمدرضا( .)1314تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی .قم :مرکز جهانی علوم اسالمی.
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 .13کسمایی ،علی اکبر( .)1314قرن دیوانه،بحران تمدن و فرهنگ و نادانیهای دوران دانش .تهران :مؤسسه انتشارات بعثت ،چ .دوم.
 .14معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه( .) 1377تمدن اسالمی در اندیشه امام خمینی .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
چ .اول.
 .11والیتی ،علی اکبر( .)1311پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران .تهران :مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه ،ج.اول و دوم.
 .)1314(------------------ .11فرهنگ و تمدن اسالمی .قم :دفتر نشر معارف ،چ .سوم.
 .17هامفری( .)1312خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی .ترجمه محسن مؤیدی .تهران :امیر کبیر ،چ21 .
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