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  )عصر انفورماتيك ( قرآن و عصر اطالعات و ارتباطات 
  

زهرا حسني 
٭
  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا -  

  

  :چكيده

دوران مدرن مفاهيم تازه اي را در باب چگونگي انجام نقشهاي اجتماعي تازه در جهت پيشرفت جامعه ايجاد كرده است و 

بشر در همين وضعيت بدنبال تعريف جايگاه معنوي خويش است و مي خواهد ارزشهايش را بسته بـه موقعيتهـاي بـه    

چرا كه در دوران ما تصور عمومي بر آن است كه جهان دين در مقابل جهان واقعيات عصـر،  . متغير روشن سازد سرعت 

كوچكتروكوچكتر مي شود ، چون پيشرفت اجتماعي به نوعي به عقالنيت شخصي و مجموعه اي از ساخت هاي اجتماعي 

( بسزايي كه آيات قرآني در جوامع انفورماتيك  بنابراين دراين مقاله سعي شده است،نقش.عملگرايانه منتهي مي شود 

زيرا ظاهرقرآن . ايفا نموده است و مفاهيمي كه از آيات كريمه قرآن بدست مي آيد ذكر شود ) عصر ارتباطات واطالعات 

آنچنان نظام مند و داراي سازگاري دروني است كه هيچ خدشه اي را برنمي تابد و همچنين قرآن را بايـد داراي مبـاني   

مدوني دانست و متذكر شد كه قرآن حاوي يك مباني منسجم و هماهنگي است ، يعني انسان ايده آل قـرآن ، انسـان   

جهان ساز و جامعه ساز مي باشد ، صرفاً انساني منفعل از جهان وطبيعت ،بلكه انساني آبادگر و اصالح گراست ،چرا كـه  

ستم باز براي زندگي بوده اند كه در هيچ مكتب فلسفي و علمي دين مقدس اسالم زاينده ، پديدآورنده و بنيان گذار سي

  .خدا ، انسان ، دنيا و آخرت : سازه هاي اين سيستم حياتي عبارتند از . چنين ويژگي ديده نمي شود 

  22- / 19فاطر »  من يشاء و ما يستوي االعمي و البصير و ال الظلمت وال النور وال الظل والالحرور و مايستوي االحياء والاالموات انَّ اهللا« 

  .، سازه هاي دروني وبيروني) انفورماتيك ( آيات قرآني ، عصر اطالعات و ارتباطات : واژه هاي كليدي 

 

 

  :آيات قرآن و دوران بعثت تا عصر اينترنت 

  

بالغ رسالتش ، از همانجا اسـالم را آغـاز كـرد ، اسـالمي كـه بـا       چندين قرن از ميالد پيامبر گرامي اسالم مي گذرد ، پيام آوري كه در مكه با نزول فرشته وحي الهي وا

  .گذشت هر روز از عمرش بيشتر عصر گسترش فناوري نوين اطالعاتي و ارتباطاتي را مسخر خويش كرده است 

  »يقظاهر العنيق و باطن عم« : درباره قرآن مي فرمايد ) ع(حضرت علي .زيرا نظام سياسي قرآن نظام مند و سيستماتيك است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 31

را نيز در برمـي گيـرد ،   يعني ظاهر قرآن آنچنان نظام مند و داراي سازگاري دروني است كه هيچ خدشه اي را برنمي تابد ، چنين سازگاري دروني ، نظام سياسي قران 

سياسي بشري اجزايي ناسازگار با هم دارنـد   چنان كه نظام سياسي قرآ ن چنان سازگار است كه هيچ مكتب سياسي ديگري امكان مواجهه با آن را ندارد ، اغلب مكاتب

در صورتيكه حقوق زن و مرد در قرآن ، به صورت انساني تنظيم شده ، يعني زن و مرد در اسالم مكـل يكـديگر هسـتند ، ولـي در مكاتـب      . و مستلزم ايهام و ابهام اند 

  .عرضي و بشري ديگر مانند فمينيست ،چنين چيزي نيست 

قرآن همواره با باورمند كـردن طبيعـت در   . ه مي شود طبيعت وجهان را بساز ، نه نابود كن ، بايد در اجتماع سازماندهي كرد ، نه بحران سازي در قرآن به انسان توصي

عت پيـدا كرديـد ، آن   اگر اختالفي در اين طبي» لتبين كل شي « درون انسان پيام مي دهد ، يعني بشر بايد طبيعت را باور نه ضايع كند ، حتي مي گويد اين طبيعت 

  .اختالف را بگوييد ، همه چيز در اين طبيعت سازگاري دروني دارد 

ساز وجامعه ساز مـي  قرآن را بايد داراي مباني مدوني دانست و متذكر شد كه قرآن حاوي يك مباني منسجم و هماهنگي است،يعني انسان ايده آل قرآن،انسان جهان 

  .ز جهان و طبيعت ، بلكه انساني آبادگر و اصالح گراست باشد،صرفاً انساني منفعل و منترع ا

تاب مكتب اسالم است ، تنهـا  در ادمه بايد گفت ، قرآن متمايز از ديگر اديان و مكاتب الهي و بشري مي باشد و قرآن را به گونه اي ديگر توصيف و تصريح كرد ، قرآن ك

و مردمي است ، چرا كه برخي از مكاتب و اديان يا ديني نيستند ، يـا فرآينـد مـدني در آنهـا برجسـته      كتابي است كه هم ديني به معناي آن است و هم مكتبي مدني 

« : در اين رابطه مي گويـد » ابن خلدون « . مثالً در مسيحيت رابطه خداوند با انسان يك رابطه كامالً شخصي است ،در حاليكه قرآن به دنبال امت سازي است . نيست 

نهادهايي است كه اسالم در يك فضاي بدوي براي حفظ سيستم نظام اسالمي تأسيس كرده ، بنابراين نهادهاي تأسيس شده توسط اسـالم كمـال   جهاد و دولت اولين 

  . زي اسالم است كه كامالً اشاره به مدنيت سا» الدين و السلطان توامان « : از طرفي مالصدرا درباره اتفاق ديانت وسياست مي گويد .» مدنيت يك دوران تاريخي است 

، يعني انسان فقط ماديات نيست، بلكه توسعه هم است ، البته توسعه در جهـت  » امر بالبالد« يعني اسالم خارج از ابعاد معنوي به ابعاد مدني و ماديات نيز توجه دارد و 

آن را در جايگاه خود قرار دهيم ، هر آيـه و كلمـه اي را كـه مـي خـواهيم      كه بايد تمامي شالكه قر: اشاره و اظهار مي كند » شأن نزول آيات قرآن « مالصدرا به .تعالي 

  .بررسي كنيم بايد آن را در افق شأن نزول و مناسبت تنزيلي و بطوركلي پارادايمي كه آن شالكه در آن معنا پيدا مي كند ، قرار دهيم 

ئه نموده اند و از پيروان خود مي خواهد كه آنها را سرمشق خود قرار داده و از آنها پيـروي  قرآن مجيد و ساير آموزشهاي اسلمي الگوهاي نمونه اي را به جوامع بشري ار

ز اين حكايت ديـده  پيروي از اين افراد از آن جهت كه هم فرد و هم جامعه را به رشد مي رساند به كرات مورد تأكيد قرار گرفته است و در هر قسمت قرآن كه ا. نمايد 

« .  يدهاست كه منظور از ذكر آنها تقويت نيروهاي فكري و آمادگي بيشتر براي زندگي و تفكر در حال اقوام گذشته و عبرت گرفتن مي باشـد مي شود صريحاً ذكر گرد

 هعفي ابراهيم والذّين م حسنه قَد كانت لكم اُ سوه «.  

از ديدگاه قرآن ، گسـترش  .ن را نبود يا كمبود و نقصان اين دو اصل مي شمارد قرآن اقتصاد و مديريت را دو ركن جامعه اسالمي مي داند و علت عقب ماندگي از دشم

مصون و محفوظ مـي  علم و آگاهي در جامعه مستلزم باال بردن علم افراد آن مي باشد كه اگر چنين چيزي روي دهد جامعه اسالمي از بسياري از مشكالت و خطرات 

ع و دستوراتي كامل براي رسيدن به جامعه مطلوب به انسانها مي دهد كه افراد با بكار بستن آن و ثبات در اجراي قوانين و در كل بايد گفت ، قرآن برنامه اي جام. ماند 

  . آن به اين جامعه دسترسي مي يابند 

  

  ) :جوامع انفورماتيك ( ويژگيهاي عنصر اطالعات و ارتباطات 

ـا هنـوز تمـامي     عصر ارتباطات و اطالعات گرچه تولد يافته و مراحلي از زند گي خويش را سپري كرده و با گذشت هر روز چيرگي اش بيش ازپيش گسترش يافتـه ، ام

. اش نمايان خواهد شـد   هويت پيامدها و الزمه هاي آن به حقيقت نپيوسته ودر گذر ايام بخشهاي ناپيداي آن هويدا و چهره ناقص آن كامل و كاركردهاي نوين و ويژه
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و فراگير درباره ويژگيهاي اين عصر نمي توان داشت ، ليكن مي توان ويژگيهايي كه تاكنون در اين عصر تولد يافته انـد بيـان كـرد بـدين     به همين جهت داوري جامع 

  :شرح است 

  .پويايي ، شكوفايي و چيرگي عقالنيت بشري بويژه علم و تكنولوژي علم محور ) الف 

ـات بشـري در      عصر نه تنها روشها و انديشه هاي گونـاگون توليـد شـده بلكـه فراتـر از آ     گوناگوني و بسياري فكري و روشي ، يعني در اين ) ب           نـدر سـامان دهـي حي
يش مـي شـوند و در   هاي گوناگون زيستي به كار گرفته مي شوند و هيچ انديشه و روشي فراتر از نقد و بازبيني دوباره قرار نگرفته بلكه هميشه و همـه گـاه پـاال    عرصه

  . مل مي يابند فرجام تكا

ي  تكنيكـي  الزمه تولد و اعتماد و احترام به خردجمعي توسعه مشاركت نظارت دخالت و هماوردي مردم در تمامي كارهاي حياتي اعماز سياسـي اقتصـادي علمـ   ) ج 

  .خته شده است از اين رو رقابت نظارت مشاركت دخالت  از حقوق اساسي وحياتي انسان در اين عصر شنا. اخالقي فرهنگي ديني است 

به همين جهت در . دانش و اطالعات سرچشمه قدرت و اقتدار سياسي اقتصادي فرهنگي اجتماعي مي گردد و به مانند معيار ومالك جامعه پذيري عمل مي كند ) د 

يشتر از سرمايه داران درآمد كسب مي كنند و و در ميدان اقتصادي مديران ب. عرصه سياست دانشمندان انديشوران تكنيكها  قدرت سياسي را به دست خواهند گرفت 

كار و توليد بـيش از  . جستن پيروزي از آن كسي است كه دانش فراوان و اطالعات گسترده و طبقه بندي شده در اختيار دارد  ود ميدان هماوردي و تالش براي پيشي

  .نش متكي مي شود آن كه به قدرت عضالني و نيروي فيزيكي وابسته باشد به قدرت فكري و نيروي دا

  .چند شخصيتي و گسترش كوششها و تالشهاي خدماتي و مديريتي از ويژگيهاي ديگر اين عصر به شمار مي آيند ) ه 
ضـمن   موردهاي ياد شده محورهاي كلي و در.شتاب در دادو ستد رد وبدل و پيوند و افزايش رويكرد به ارزشهاي فرامادي مانند محيط زيست رفاه عمومي و غيره ) ي 

  . اساسي ويژگيهاي عصر اطالعات و ارتباطات را تشكيل مي دهند 
  

  :كارآمد آيات قرآني در عصر اطالعات 

. ويژگي ديـده نمـي شـود    اديان توحيدي بويژه دين اسالم زاينده ، پديد آورنده و بنيان گذار سيستم باز براي زندگي بوده اند كه در هيچ مكتب فلسفي وعلمي چنين  

  :خدا ، انسان ، دنيا و آخرت و در كل كارآمدي هر امري به سه هدف استوار است : ين سيستم حياتي عبارتند از سازه هاي ا

  .هدفهاي نهايي كه استوارسازي پايه هاي اجتماعي خداوند محور است  - 1

  .هدفهاي مياني برآوردن حقوق انساني و حقوق الهي در سايه يك نظام حقوقي  - 2

  . كوتاه مدت ، استقرار و گسترش عدالت اجتماعي است هدفهاي اولي يا  - 3

  . دو هدف اخير گذشته از آنكه هويت هدفي دارند در مراحلي به مانند روش رسيدن به هدف نهايي نيز كاربرد دارند 

  /159آل عمران »في االمر  فبما رحمه من اهللا لنت لهم و لو كُنت فظّاً غليظ القلب ال تعضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم« 

پـس آنـان را   . پس به سبب رحمت و بخشايش از سوي خداوند چنان نرم خويي با آنها داشتي كه اگر درشت خو و ستيزه دل بودي از گـرد تـو پراكنـده مـي شـدند      

  . ببخش و از ايشان فرا گذار و به ايشان آمرزش خواه و در كاري كه پيش آيد با آنان مشورت كن 
   45ق » انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد  و ما« 

و تفسير اين .و تو اي محمد  برايشان نه پادشاهي نه كامران پس پند ده به قرآن كساني را كه از وعده هاي بيمناك من مي ترسند . ما داناتريم به آنچه آنان مي گويند 

راي اينكه ما مي دانيم كه چه ها مي گويند ، و تو كه نمي تـواني مجبورشـان سـازي ، پـس تنهـا وظيفـه ات       آيه چنين است كه، در برابر آنچه مي گويند صبر كن ، ب
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در اين آيه به معناي تسلطي است كه بتوانـد مـردم را بـر    ) جبار ( اينست كه با قرآن تذكرشان دهي تا آنان كه از تهديد خداوندشان مي ترسند متذكر شوند ، و كلمه 

  .اي خود مجبور سازداجرا ي خواسته ه
  

  :از آيات مباركه باال مي توان نكات زير را نتيجه گيري كرد
  .شايستگيهاي اخالقي ، رفتاري ، معرفتي بايد داشته باشد ) فرد گروه جامعه (پيام رسان ) الف 

  .كاربردي استفاده شود عرضه پيام در يك سيستم باز و آزاد انجام پذيرد و از الگوهاي به طور كامل داراي وجود خارجي و ) ب

  .پيام گذشته از آن كه از حيث درونمايه گوناگون بايد باشد در بردارنده گزاره ها و جستارهاي جديد راهگشا نيز باشد ) ج

ند داربست قبـول آگاهانـه و آزادانـه    پيام مي بايست مورد نقد قرار گيرد و در عرضه پيام نبايد از هيچ اهرم فشار و زور استفاده بشود بلكه افزايش سطح معرفتيبه مان) د 

  .به جد مورد توجه قرار بگيرد 

  22 - / 19فاطر » و ما يستوي االعمي و البصير و ال الظلمت و ال النور و ال الظل و ال الحر و ما يستوي االحياء و ال االموات انَّ اهللا يسمع من يشاء « 

ـاي سـوزان   ) كافر و مومن ( يكيها با روشني يكسان نيستند نه تار) نادان و دانا ( نا بينا و بينا  و . يكـي باشـند   ) بهشـت و دوزخ  ( همسان باشند و نه سايه خنك با گرم

  . البته خداست كه مي شنود هر كه را  بخواهد . مساوي نيستند زندگان و نه مردگان 
 »سعيه سوف يري 40 - / 38النجم  »اال تزر وازرةٌ وزر اُخري و ان ليس لال نسان اال ما سعي و ان  

و از اين آيات شريفه جستارهاي زيـر  .اينكه كوشش او به او نموده خواهدشد . اينكه پاداش انسان نيست مگر آنچه خود كرده است . هيچكس بار كس ديگري را نكشد 

در اينجـا و در چنـين   . د توليـد و پـرورش داده شـوند    اسباب ابزار و علتهايي كه پيشرفت توسعه و تكامل حيات انساني وابسته به آنهاسـت مـي بايـ   :به دست مي آيد 

  )كافر  –مسلمان ( و به وسيله چه كساني ) غير ديني  –ديني ( واقعيتهايي فرقي ميان اينكه درچه جامعه اي 

  .شيد فراهم مي آيند وجود ندارند ، بلكه به عنوان واقعيتهاي حياتي آنها را مي بايد پذيرفت و در پرورش و پاسداري از آن كو

اوست از اين روي مي بايد بستر حقوقي امنيتي و فني اين تـالش مهيـا گـردد ئ فـرآورده هـاي آن قـدر       ) فيزيكي  - فكري  ( پايه هاي بنيادين حيات انساني تالش 

  .گذارده شود و بهره بهينه از آن برده شود 

كنولوژي نوين جلوه و نمود دارد تا جايي كه اين دو كارآمدترين بخش در عصر اطالعـات و  به صحنه آمدن عقالنيت بشري كه به گونه بسيار شفاف و انباشته در علم و ت

ه و و از آن جهت كه علم و تكنولوژي كم و بيش تمامي پهنه زندگي را پوشش مي دهند و اثر شگرف بر كارها و زواياي گوناگون حيات انسان گـذارد . ارتباطات هستند 

تاري بس بزرگ را به ارمغان آورده كه پاره اي از آنها قلمرو كاربرد ديـن را در ميـدانهاي مـديريتي ، اجتمـاعي و فنـي بـه ظـاهر        كاركردهاي اجتماعي خدماتي و ساخ

  .محدود نمايانده است 

بـراي  ) وژي فضايي و هسـته اي  تكنولوژي اطالعاتي تكنولوژي زيستي يا بيو تكنولوژي ، تكنول( و از سوي ديگر و رودربايستگي حضور علم نوين و تكنولوژي علم محور 

از اين روياحترام و اعتماد به عقالنيت بشري شناخت و بازشناسي قلمرو كاركرد اسالم و همين طور علـم  . پويايي و كار آمدي تمدن اسالمي گريز ناپذير و حياتي است 

  .اطالعات است  –و تكنولوژي را از كارآمدي درعصر ارتباطات 

  :شوايان دين منطق متن قرآن و رفتار پي

  .منظور در اينجا اين است كه عقالنيت بشري با ويژگيهايي كه در عصر ارتباطات و اطالعات دارد چه جايگاهي در زبان دين پيدا مي كند 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 34

  : پيشرفت جهان اسالمي با عقالنيت بشري به چند صورت زير بيان پذير است 

) ( آگـاهي و خوانـدن   ( يعني از ) علّم ( و ) اقرا ( چنانكه همه مي دانيم اين شكوفايي از . آگاه شدن است مبدأ و پشتوانه حركت به سوي رشد و شكوفايي ، دانش و )1

بنام ) يا محمد (  5- / 1علق » اقرأ باسمِ ربك الّذي خلقَ اقرأ و ربك االَكرم الّذي علّم بالقلم علّم االنسان مالَم يعلَم « : شروع مي شود ) شناخت و معرفت 

كه در رحـم مـادر   ( خداوند تعالي به قدرت كاملهخود افراد انسان را از يك پارچه خون . گارت كه انسان را از عدم به وجود آورده افتتاح كرده بعد از آن قرائت كن پرورد

  .، خلق نمود )از مني حاصل مي شود 

از كرامت و سخاوت بزرگ خداونـد  ) يا محمد .( وردگار تو از همه بزرگان بزرگتر است آياتي را كه به تو وحي مي شود قرائت كرده حفظ نما ، و بدان كه پر) يا محمد ( 

  .كريم به انسان آن است كه خلقت او را از ساير مخلوقات ممتاز كرده نوشتن با قلم را به او تعليم نمود 

ر علم خارج كرده چيزهايندانسته را به انسان تعليم نمـود ، لـيكن انسـان    باز از جمله كرامت و سخاوت خداوند تعالي اين است كه انسان را از ظلمت جهالت به طرف نو

  .ظلمت را بر نور و جهالت را بر علم اختيار كرده ، خود را به حيوانات درنده ملحق مي سازد 

چون كـه ابتـدا از اصـول    . قالنيت سازگار است و روشي را كه قرآن براي تولد به حقيقت پيوستن و پايندگي جامعه بشري گزينش و استفاده مي كند به طور كامل با ع

رفتي ، ارزشي ، اخالقـي ،  كه بنياد جهان بيني و انسان شناسي اسالمي را مي سازند آغاز مي كند و كم كم و با توجه به گنجايشها و گسترش زاويه ها و جايگاههاي مع

  /106اسري » فرقناه لتقرأه علي الناس علي مكث نزلناه تنزيالً  و قرآناً« .غريزي و رفتاري فرد و جامعه انساني پيامش را ابالغ مي كند 

و مسائل اجتماعي ، حقوقي و حكـومتي را  }به سزا {آورديم تا بر مردمان با درنگ  بخواني و آن را فرو فرستاديم فرستادني } آيه آيه ، سوره سوره { و قرآن را پراكنده 

  . تمام بدنه اين روش را برخورد منطقي آرام و آزادانه مي سازند و اجبار كار گرفته نشده است  يكي پس از ديگري روشن مي كند و شرح مي دهد و

» يننا و اليه المصير فلذلك فادع و استقم كما امرت و امرت ال عدل بينكم اهللا ربنا و ربكم لنا اعمالناو لكم اعمالكم ال حجه بيننا و بينكم اهللا يجمع ب« 

  /15شوري 

. خداي يگانه پروردگار ما و شماست . مأمورم كه ميان شما به داد داوري كنم] بگو [ ين و آن شريعت مردم را بخوان و بر آنچه فرمان يافتي پايداري كن و پس به آن د

و نيـز مـي   . و بازگشت همه به سوي اوست  خداوند فردا همه ما را با هم بيامرزد. ميان ما و شما گفتگويي نيست . دين و كردار ما مارا و دين و كردار شما ، شما راست 

  256بقره » ال اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي « :فرمايد 

  . كار نيفتاده است  در شكوفايي جهان اسالم كه آنهم برآمده از قرآن است هيچگاه زور و قدرت براي وارد ساختن ديگران در درون اين حوزه رشد جهان اسالمي به

  : نيز اين نكته را بيان كرده است ) ره(يي عالمه طباطبا

وزه اسـالمي بنمايـد و خـدا مـي     اسالم صرفاً در مقابل دين و دشمنان اسلحه را به كار مي برده آنهم براي اينكه شرّ آنها را دفع كند نه براي اينكه آنان را داخل در ح« 

  ) .و قاتلوهم حتّي ال تكون فتنه : ( فرمايد 

  :ين پيشرفت و تمدن از آن انسانيت است نه قوميت زبان نژاد اشرافي گري و از اين روي مي فرمايد از سوي ديگر پيام ا
  /107انبيا » ما ارسلناك اال رحمه للعالمين « 
  /64آل عمران » من دون اهللا  قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم ان ال نعبد اال اهللا و ال نشرك به شيئاً و ال يتّخذ بعضا بعضاً ارباباً« 

است ، روشي كه در اين عصر خوشايند كار او موافـق هويـت واقعـي و كـاركردي آن و بـه دور از زور و      ارتباطات برآمده و تكيه زده بر دانش و آگاهي  –عصر اطالعات 

ش چنين عصري در آنجا بوده برخالف هويت واقعي اين عصـر از روش زور  هرچند انكار نمي توان كرد پاره اي از جامعه هاكه زاي.همسو و همگام با منطق و آزادي است
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آمريكا از رفتار ضد انسـاني اسـرائيل بـا    . ، اجبار و ديكتاتوري استفاده مي كنند ، مثالً در فرانسه مانع فراگيري دانش از سوي دانش آموزان با حجاب اسالمي ، مي شود 

               زشـهايي كـه در ايـن عصـر كـاربرد دارد و مـي بايـد توليـد بشـوند ويـژه انسـانيت خواهـدبود در غيـر آن ، ايـن عصـر               مسلمانان آشكارا حمايت مي كند و پيـام و ار 
  .عمري نخواهد داشت 

  :احترام و اعتماد به عقالنيت بشري در عصر ارتباطات 

  .ختانه در فرهنگ اسالمي به اين دو امر توجه ويژه شده است احترام و اعتماد به عقالنيت بشري از ديگر واقعيتهاي اين عصر بايد باشد كه خوشب

ـار بيفتـد كـه نـاگزير ايـن بـه هـم خـوردگي         ) جهل ( احترام به عقالنيت در فرهنگ اسالمي سبب شده است كه معادله تساوي ميان دانش و غير آن  فرو ريزد و از ك

  :از اين رويقرآن ابتدا نفي تساوي مي كند . مي نمايد موقعيت حقوقي ، مديريتي ، اجتماعي و انساني هر كدام را متفاوت 

يرفع اهللا الذين آمنـوا  « : و سپس توزيع مسئوليت را بر حسب شايستگي و معيار رشد بيان مي كند/9زمر » هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون « 

  /11مجادله » منكم و الذين اوتوا العلم درجات و اهللا بما تعملون خبير 

  

در .باال مي برد و خداوند به آنچه كه مـي كنيـد آگـاه اسـت     ) بيشتري ( خداوند باال مي برد كساني را كه از شما ايمان آورده اند و آناني را كه دانشمند هستند درجات 

تاريخ و رفتار بشري براي آن معين گرديـده  طبيعت انسان هستي و گيتي : اسالم شوق انگيزي و برانگيختگي جدي نسبت به تفكر و تعقل شده و حوزه هاي گوناگون 

  : الزمه اين دو مقدمه يا گزاره اين است كه . است 

پرورش نمايـد ، زيـرا   عقالنيت بشري به معناي فراگير آن در بردارنده عقالنيت علمي ، تكنيكي ، فلسفي و ديني مي گردد به جريان بيفتد وگونه اي از خرد جمعي - 1

 دورزي مي طلبد تا ساز و كار عقالنيت يكسان نباشد وبه هر مسأله و موضوعي و يا به مسأله و جريان واحد از زواياي گوناگون بـا روش ويـژه  گوناگوني حوزه تفكر و خر

  .نگريسته شود 

ماد شود كه خود مسـتلزم  شوق انگيزي و برانگيختگي براي خردورزي در حوزه هاي مختلف در صورتي معني و نتيجه مي دهد كه به دستاوردهاي عقل بشري اعت - 2

  :ودر غير آن اين برانگيختگي و پافشاري بيهوده خواهد بود . به كار بستن آنهاست 

  /44بقره » أتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افال تعقلون « 

  .آيا پس در نمي يابيد . مي خوانيد  مردم را به نيكي دعوت امر مي كنيد و خود را فراموش مي كنيد و در حاليكه كتاب مرا

. و گرداندن بادها از هر سوي و ابري كه ميان آسمان و زمين است /164بقره » و تصريف الرياح و السباح المسخّر بين السماء و االرض آيات لقوم يعقلون « 

  .اينها همه نشانه هاي روشن براي گروه خردمندان است 

  /46حج » لهم قلوب يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون بها  افلم يسيروا في االرض فتكون« 

از آيـات كريمـه و هماننـد    .آيا آنان در زمين سير و سياحت نكردند تا دلهايي داشته باشند كه با آن هوشياري دريابند يا گوشهايي كه سخنان درست و راست را بشنوند

  . اگوني عقالنيت به خوبي فهميده مي شودآنها كه در قرآن كريم شمار در خور توجه نيز هست گستره و گون

چون بت شدگي آن را به يك پديده يا رويداد ايستا و راكد دگر مـي  . به طور طبيعي هر پديده اي كه حالت بت شدگي بگيرد دوام و كاربرد اثرگذار نخواهد داشت  - 3

نند و سنگواره اي پيدا بكند به ضدش دگر شده  و مقدمات مرگش فـراهم مـي آيـد    عقالنيت بشري نيز از اين حكم بيرون نيست ، و هر زماني كه حالت بت ما. سازد 

يستايي و بـت  ارتباطات در اثر ، اثرگذاري گسترده و همه جانبه كه تكنولوژيهاي ارتباط جمعي بيوتكنولوژي بر انديشه وو روش انسانها گذارده است با ا –عصر اطالعات .

  :راز پويايي و ديناميك بودن در اين عصر در عبارت زير آمده است . صر از حيث ساختاري و يا نيروبخشخردجمعي است شدگي سخت ناسازگار است ، زيرا اين ع
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 اين اطالعات در واقع ذهن ها را فعال مي كند مثل انرژي مي مانـد . مثل راديو و تلويزيون و خيلي از رسانه هاي ديگر كه سيالبي از اطالعات را وارد جامعه مي كند « 

اينها از اين فعال شدن محيط محيط ايده مي گيرند و خلق مـي  . ، برخي ها هستند مثل هنرمندان ، طراحان و تمام كساني كه به اصطالح آفرينندگان جامعه هستند 

  .» كنند و اين خالقيتها به صورتهاي مختلف متبلور مي شود 

سنگ وارگي عقالنيت انساني مخالفت شده است و عقالنيتبشري را فرايندي در حال تكامل ، نقدپـذير ،   اطالعات با بت شدن و –اما در اسالم بيشتر از عصر ارتباطات 

  .پخش پذير ، خطاپذير و در ضمن حدطلب مي داند 

  » من جهله نهايته  من ادعي من العلم غايتهفقد اظهر« : پايان ناپذيري فرايند تكامل معرفت بشري را در اين عبارت به زيبايي بيان كرده است ) ع(علي 

و پـس از نقـد و پيراسـتن زوايـد     . اين كالم گذشته از تكامل پذيري عقالنيت بشري نقدپذيري آن را نيز ثابت مي كند ، زيرا اولي بدون گذر از دومي بدست نمي آيد 

حق توليد پخش و نشر و دستيابي به آنها را بوجود مي آورد : پراكندن دانايي دانش و اطالعاتي كه حقوقي چون . است كه عقل فربه مي شود و توسعه و رشد مي يابد 

  كه مي فرمايد فهميد ) ع(اين مؤلفه را مي توان از كالم عالي علي . يكي ديگر از مؤلفه هاي جامعهانفورماتيك است 

  » شكر العالم علي علمه ان يبذ له لمن يستحقه « 

ش به مانند يك حق پخش و استفاده بشود و همگان حق آگاه شـدن وآگـاه كـردن دانشـوري ودانـش پـروري را       دان: نكته ظريفي كه در اين كالم نهفته اين است كه 

ـاني باشـد الزم و   داشته باشند به همين جهت تالش و همكاري بين المللي در پديدآوردن و بنيان گذاردننظام حقوقي بين المللي كه برآورنـده عادالنـه ايـن حـق      انس

  . ضروري است 

عقالنيت تجربي ، علمي ، ابزاري ، فلسفي و دينـي روشـن مـي    : جستاري ديده مي شود كه عقالنيت بشري را در بخشهاي گسترده آن مانند ) ع(امام علي در سخنان 

  :كند و در ضمن به شيوه خاصي از عقالنيت تجربي مي پردازد 

  )تيجه گيري غير قياسي عقالنيت تجربي و ن(  »العقل االصابه بالظن و معرفه ما لم يكن بما كان « 

  »مرمه لمعاش او خطوه في معاد او لذه في غير محرم : ليس للعاقل ان يكون شاخصاً اال في ثلدث « 

  » العقل حفظ التجارب « )عقالنيت ديني و ععقالنيت علمي ( 

: ي برآيند كاركرد و داد وستد تكنولوژيهاي ارتباطي پيشـرفته ماننـد   ارتباطات بسياري و گوناگوني حق و حقيقت است اين گوناگون –از مؤلفه هاي ديگر عصر اطالعات 

ـاي الكترونيـك و از   ماهواره ، اينترنت ، كامپيوترهايي كه گذشته از وظيفه شمارش گري كاركرد توليدي و كارپردازانه در عرصه هاي صنعتي و معرفتي دارنـد تلو  يزيونه

وژيهاي ياد شده ، انديشه ها ، روشها ، ارزشها ، فرهنگهاي گوناگون را در درون يك فضا و محيط دركنار هـم و روي  چون تكنول. چنين گوناگوني و بسياري گريزينيست 

ـا روش پيشـگيري از ايـن وضـعيت پـذيرش گونـاگوني و       .در روي هم قرار مي دهد بطور طبيعي اين رويارويي چالشهاي مهار نشدني را ممكن است بوجود آورد و تنه

و هستي شناختي ، زيرا اين گوناگوني و بسياري ريشـه   قت است آن هم نه به عنوان طرح كوتاه مدت و گذرا بلكه به مانند واقعيت معرفت شناختيبسياري حق و حقي

  .در دو مباني ياد شده دارند و از آنجا سرچشمه مي گيرند 

ميسور و ممكن نمي بود و نيست مگـر در پرتـو   و اين زيست . كنشي زيست كرده اند  در جهان اسالم ، ساليان دراز روشها و انديشه ها و باورهاي گوناگون در يك نظام

قـرآن  . در اسالم در كنار و پرتو حق واحد كامل نهايي از حقايق معرفتي ، روشي و وجودي سخن به ميـان آمـده اسـت    .مباني انسان شناختي و جهان شناختي اسالم 

متعال عاليترين حـق و   »اهللا « در اين آيه شريفه /30لقمان » يدعون من دونه الباطل و انّ اهللا هو العلي الكبير ذلك بان اهللا هو الحق و ان ما« : مي فرمايد

معنـاي ايـن   . در صورت معبود و چه غير آن خوانده بشود جزء باطل چيزي نمي تواند بود  نهايي ترين حقيقت معرفي شده است و هر حقيقتي عالي تر و كامل تر چه
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سخن حق عمل حق روش و راه حق خلقت وعـذاب  : در مراحل و حوزه هاي ديگر نيست ، زيرا در قرآن كريم امور گوناگون مانند  وناگوني و بسياري حقسخن نفي گ

  .حق قتل ، حق ملكيت ، رياست ، قدرت ، انديشه و غيره آمده است 

  :اين دو مبنا عبارتند از. و تأكيد فراوان رفته است بسياري و گوناگوني ياد شده داراي دو مبنا است كه در قرآن كريم بر آن د

  هستي شناختي  - 1

 ��معرفت شناختي  - 2

ر و گونـاگون رفتـه   هستي شناسي حق و حقيقت در مكتب قرآن و اسالم ما را به سوي حقهاي بسيار و گوناگون راهنمايي مي كند ، زيرا در آنجاسخن از حقهاي بسـيا 

  .و بدانند كه خداوند براستي خداي برحق و پيدا و آشكار است / 25نور » اهللاَ هو الحق المبين و يعلمونَ انَّ « : است مانند 

  .روزي كه خلق آن صيحه را به حق بشنوند آن روز هنگام خارج شدن از گورهاست  /6ق » يوم يسمعون الصيحه بالحق ذالك يوم الخروج « 

  .خدا آسمانها و زمين و هر چه در بين آنهاست همه را جز به حق نيافريده است /8روم »  بالحق ما خلق اهللا السموات و االرض و ما بينهما اال« 

مي داند و به طور طبيعي روش آبـاداني و توسـعه حيـات دنيـوي را كـه ثبـات و       /34توبه » انَّ كثيراً من االخبار و الرهبان ليألكونَ االموال الناس بالباطل « 

  .مي داند  و ديني دارد حقپيامدهاي منطقي و كاربردي 

تجربـي كـه    –روش حسـي  .در قرآن كريم روشهاي گوناگون و اسباب بسيار جهت شناخت و معرفت آمده است كه الزمه آن پذيرش حقهاي بسيار و گوناگون اسـت  

روش قياسي استنتاجي و استدالل برهـاني پديـده   .براي كاوش و شناخت استفاده مي گردد به طور طبيعي حقيقتها و واقعيتهاي درخور حس و آشكاررا ثابت مي كند 

  .از سنخ خود را ثابت مي كند  راه شهود و دريافت دروني نيز حقايق. هاي عقلي را تبيين و مفروض مي گيرد

آنهـا برانگيـزد و از سـويي بـه     در يك مكتب منطقي به نظر نمي آيد كه از سويي روشهاي گوناگون معرفت را به كار بگيرد و كسان را براي فهميدن و بـه كـار بسـتن    

  .حقيقتها و واقعيتهاي گوناگون و بسيار اعتراف نكند 

به طور طبيعي دست آورد به كاربستن و بهره بـرداري از ايـن روشـها كـه     . در قرآن به بهره گيري و توليد روشهاي گوناگون معرفت و معيشت تأكيد فراوان رفته است 

تجربـي ، عقلـي و    –از اين روي قرآن در كنار روشهاي حسـي  . ر حوزه هاي گوناگون زيستي هستند پذيرفته و خوشĤيند است همان حقيقتها و واقعيتهاي گوناگون د

  /30حمد م» ولو نشاء الريناكهم فَلعرفتهم بسيميهم و لَتعرفنَّهم في لحنِ القَولِ و اهللاُ يعلَم اعمالكُم « . دارد  شهودي به حقيقتهايي از سنخ هر كدام اعتراف

در ايـن آيـه كريمـه از    .شما را مي داند  و هر آينه آنان در آساني سخنشان خواهي شناخت و خداوند كردارهاي. اگر مي خواستيم سيماي ايشان را به تو مي نمايانديم 

  .عرفت و راه و مي يابد راه پديده هاي فيزيكي در جهره انسانهاي منافق پديدار مي شوند و نيز از راه فرايند گفتار به شخصيت آنها م

  273بقره » للفقراء الّذينَ احصروا في سبيل اهللا ال يستطيعونَ ضرباً في االرض تحسبهم اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم « 
ي جسـتن از رفـتن بـه مسـافرت ندارنـد و      كات و صدقه براي نيازمندان است كه از جان و مال و فرزندان خود در راه خدا بازداشته و مانده اند و توانايي بازرگاني و روز

در ايـن آيـه كريمـه نشـان     .اگر در ايشان نگري به سيما آنان را شناسي . نادانان گمان برند كه ايشان بي نيازند از آن كه از مردم چيزي نخواهند و عفت آبرو نگاه دارند 

  ..امعه فقير تمايان است پي برده ميشودكيفي فيزيكي كه در چهره شخص و حتي ج داده شده كه چگونه به فقر كه يك پديده فيزيكي است از راه دگرگوني كمي و

  /6ق » افلم ينظروا الي السماء  فَوقَهم كيف بنَينا ها و زينّا ها و ما لها من فرج « 

  .ر آن نيست آيا به آسمان نمي نگرند باالي سرشان كه چگونه ما آن را ساختيم و نگارش داديم كه هيچ عيب و شكافي د
  :نكته هايي كه از اين كريمه بدست مي آيند عبارتند از 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 38

  .بايستگي نظر كردن به گيتي و چگونه آفرينش و كاركرد آن  - 1

داده  و ايـن روشـها نـاگزير   . را در بر مي گيـرد  ) تكنيكي و غيره  –علمي  –هنري  –فلسفي ( نظر كردن تماشاي سطحي نيست بلكه بسياري از روشهاي معرفتي  - 2

  .هايي را پيرامون گيتي توليد مي كنند 

و تنها روشي كه از پي اين مهم به خوبي بر مـي آيـد   . بيش ترين مطلوب در آيه كريمه كشف و معرفت به چگونگي آفرينش و كاركرد سازه هاي نظام گيتي است  - 3

ـاي گونـاگون و بسـياري را در راسـتاي سـازوكار         و اين روش تا كنون  دستاوردها ، قانونهـا . روش علمي به معناي امروزي آن است  ، ديـدگاهها و در مجمـوع حقيقته

  .آفرينش و كاركرد ستارگان ، سيارگان و گيتي ارائه كرده است 

  /46حج » أقلم سسروا في االرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذانٌ سميعونَ بِها « 

  .اشته باشند كه با آن هوشياري در يابند و يا گوشهايي كه سخنان راست و درست بشنوند آيا آنان در زمين سير و سياحت نكردند تا دلهايي د
  :نتيجه هايي كه از اين آيه مي توان گرفت 

عنوان منبع  ي بايد بهرفتار مناسبات و نظامهاي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي بر آمده از آن مناسبات كه در طول حيات اجتماعي  بشر بوجود آمده اند م- 1

  . معرفتي پژوهيده شوند 

  :دست كم دو روش مهم در اين پژوهش الزم است  - 2

  روش عقلي) الف

  حسي  –روش تجربي ) ب

 و مهم ترين دليل مطلب كشف شده و توليـد قانونهـا و قاعـده   . اين دو روش در جريان كاوش به دسته اي از حقيقتهاي گوناگون در حوزه ياد شده دست مي يابند  - 3

حيات و تاريخ جامعه هاي بشري و نيز فرآورده هاي فرهنگي و تمدني آنهاست كـه نمـي تـوان همـه را باطـل      ) تنزلي  –تكاملي ( هاي گوناگون حاكم بر سير تحولي 

اين واقعيـت در رفتـار و   .ك روش از آنچه تا اكنون گفته آمد اين نكته روشن شد كه جامعه اسالمي ، جامعه چند صدايي و چند روشي است نه تك صدايي و ت.دانست 

فال تكلموني بما تكلّم به الحيا برة و ال تتحفظوا في بما يتحفظ بـه  « :مي فرمايد ) ع (چنانكه اسوه دانش و ارزش علي . گفتار پيشوايان دين و تبلور كامل دارد 

تكامل بيابد به همان اندازه به سوي جامعه انساني اسالمي نزديكـي پيـدا مـي     به اين ترتيب هر قدر در جامعه انساني. »البادره و ال تخالطوني بالمصانعه  عند اهل

  .كند 
  :بسيج نيرو 

بـه طـور طبيعـي بـه حقيقـت      . گفته مي شـود  ) انساني و غير انساني ( بسيج نيرو به فرآيند شناخت پرورش و بهره گيري بهينه از گنجاييها ، توان منديها و نيروهاي 

از ايـن روي در جامعـه هـاي گونـاگون و نيـز در مرحلـه هـاي        . است از يك سلسله دگرگونيهاي ديگر مانند شرايط اقتصادي ، علمي و روحي پيوستن اين امور تابعي 

 .ر مي آيـد نيرو به شما گوناگون از سير تكاملي حيات بشري عناصر و ساز و كارهاي ويژه اي الزم است كه توجه به اين ويژگي خود از نكته هاي بس ارزشمند در بسيج
صـادي  ارتباطات اين عنصر از عناصر كليدي شناخته شده است و دليل آن در رو با تيزه و اتومانيزه شدن امور پيدايش نويني از صورت بنديهاي اقت –در عصر اطالعات 

و تولد عناصر عوامل و اليـه هـاي اجتمـاعي اسـت     فرهنگي و مديريتي كه برآيند دگرگونيهاي ساختاري و زيربناي جامعه است كه پيĤمد آن جايگزيني  –اجتماعي  –

ابـزار توليـد و زيربنـاي جامعـه      بـه ) علم اطالعات فناوري ( سرمايه داران به مديران تكنسين ها و دانشمندان تبديل دانش  مانند دگرگون شدن جايگاه سياستمداران

لمي و فني باال گوناگون و افزون پـذير اسـت و روشـها دگرگـون شـونده و تجديدپـذير و       همين اساس شتاب و اندازه توليد كاالهاي فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي ، عبر

  .انديشه ها گوناگون هستند 
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  :شتاب و هماوردي 

 در اسالم در كنار اينكه اصل هماوردي و سابقه مشـروع .شتاب و هماوردي از شاخصه عصر نوين است و از شاخصه هاي شتاب وهماوردي دانش و فن محوري آنهاست 

يعني منطقي و سازنده بودن و ديگر سرعت در اوج خوشايندي قرار دارند به گونه اي كه بدون ايـن دو همـاوردي پديـده زشـت و ويرانگـر بـيش       : است دو ويژگي آن 

  .به همين جهت درقرآن هر جا كه صحبت از هماوردي رفته است آن دو ويژگي آن را همراهي مي كنند . نخواهد بود 

  »هو مؤليها فاستبقوا الخيرات و لكلّ وجهه « 

      : ن در شـريفه مباركـه   پيشي گرفتن در امر خير كه در آيه كريمه ياد شده ذكر و دستورش رفته است و نيز ممنوع بودن به كار بردن واژگان زشت دربرخورد بـا كـافرا  
كه جز خدا مي پرستند دشنام ندهيد تا ايشـان خـدا را از روي دشـمني بـدون      كساني را» و ال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدواً بغير علم « 

  .دانش  و معرفت دشنام دهند 

فبشر عباد الذين يسـتمعون  « : و نيز باز بودن فرايند گفتگو كه الزمه آن ارائه انديشه ها و روشهاي مخالف و موافق و سپس گزينش انديشه برهاني است در آيه كريمه 

  .آن بندگان كساني هستند كه سخن مي شنوند و بهترين آن را پيروي مي كنند » ن احسنه القول فيتبعو

همچنين آيـه  و.پسوندهايي كه به معناي واقعي كلمه در عينيت عصر اطالعاتارتباطات ناپيدا و يا غريب اند. هم حكايت از انساني منطقي و سازنده بودن هماوردي دارند 

»مغفره من ربكم و سارعوا الي « : هاي شريفه 
  

  .سرعت را براي هدايت هماوردي مناسب جريان زمان مي داند/61مؤمنون » اولئك سيارعون في الخيرات «  

  .به اين ترتيب هماوردي شتابنده سازنده سرچشمه اسالمي دارد كه براي حركت پيش رونده عصر اطالعات نياز حياتي محسوب مي شود 

  

  : توازن 

و كار حيات بشري به گونه هماهنگ و برابر توليد رشد و توسعه مي يابد و بطور طبيعي پس از پيدايشتوازن در عناصـر و عوامـل حيـاتي تعـادل     مراد اين است كه ساز 

  و تا زماني كه اين . بوجود مي آيد كه خود پيش زمينه صلح پايدار و امنيت فراگير است 

بنابراين موزون سـازي بـه   . تلزم استفاده و پرورش بهينه تمام گنجاييها و نيروهاست به حقيقت نخواهد پيوست تعادل پديد نيايد امنيت فراگير و توسعه انساني كه مس

ن فعلـي اسـالمي و هـم    مانند مهترين ساز و كار كارآمدي فرهنگ و تمدن اسالمي و يا فرهنگ و تمدن ديگر از جايگاه وااليي برخوردار است ، اما متأسفانه هـم تمـد  

  .اين بخش آسيب پذيراندتمدن غربي در 

ي منطقي و تاريخي تأييد و ثابت كننده اين معناست كه رشد ناموزون از ميزان كارآمدي مي كاهد بويژه درشرايطي كه مجموعه تالشهاي فكـري فنـ   –دليلهاي علمي 

آن جهت كه ميان تمـام مراتـب اجـزاء و عوامـل سيسـتم       در اين وضعيت از. ارتباطات –و حتي اعتقادي و ديني بصورت سيستمي انجام بپذيرد مانند عصر اطالعات 

عنصر تمام سيسـتم  پيوند كاركردي و حياتي وجود دارد وبازدهي و بقاي سيستم در گرو عملكرد متعادل ،تكميل كننده و هماهنگ اجزاي آن است و فساد يك جزء و 

بـه ايـن ترتيـب كارآمـدي سـخت      . ت و سيستم تنها با هماهنگي اجزاءزنده و پوياسـت  و بطور طبيعي كارآمدي مرهون عملكرد سيستماتيك اس. را از كار مي اندازد 

  .نيازمند موزون بودن است 

تمدن صنعتي در بدنه مادي و كارهاي توليدي رشد خوبي داشت ولي در بعد كارهاي خدماتي و معنـوي بـه معنـاي فراگيـر     . اما تجربه تاريخي نيز گواه اين مدعاست 

درست همين موزون نبودن سنگ بناي تمدن فراصنعتي يا فرهنگ فرا مدرن گرديد و امروزه تمدن فرا صنعتي به سـوي ايـن مـوزون سـازي     . ت رشد ناخوشايند داش
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بـه   در اسالم دستورهاي راهبردي ارزنده اي وجود دارد كه در صـورت عمـل  .مي خواهد حركت داشته باشد و از  دستاوردهاي آن كليت و تماميت زدايي از علم است 

  . آنها عينيت بخشي آنها در جسم و روح جامعه از رشد ناموزون در تمدن اسالمي جلوگيري مي شود

  »واتبع فيما آتيك اهللا الدار اآلخره و ال تنس نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن اهللا اليك و التبغ الفساد في االرض « : خداوند متعال مي فرمايد 

  »قل من حرّم زينت اهللا التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق  «: و در آيه شريفه آمده است 

  .»اللهم بارك لنا في انخبز فانه لوال الخبز ما صلّينا و ال ادينا فرائض ربنا « :چنين دعا فرمود ) ص(حضرت رسول : ابو البختري از پيامبر اكرم نقل مي كند 

فان استطاع ان القيـوم حتـي يغرسـها    ) ضعار النخل ( لو قامت القيامت و في يد احدكم فيلة :مود باز هم از رسول گرامي اسالم نقل شده است كه فر و  

  .» فلفيعل 

  .آن نهال را بكارد اين كار را انجام دهد ) تا(اگر قيامت برپا شود و در دست يكي از شما نهال نخلي باشد اگر بتواند براي قيامت بر نخيزد 

  .» اعمل لدنياك كانّك تعيش ابداً و اعمل آلخرتك كانّك تموت غداً « :ايند مي فرم) ع(امير المؤمنين علي 

  :چند نكته خيلي حساس و اساسي نتيجه آيات و روايات ياد شده است 

  .پويش و حركت بنياد حيات است  - 1

  .سير پويش و حركت هدفمند و نظامند از دنيا تا آخرت است  - 2

  .باد و پر پويش بدست مي آيد آخرت و آباد تنها در سايه دنياي آ - 3

قي جامعه بشري اسـت  دنياي آباد در گرو توسعه انساني و تكامل و پيشرفت سياسي ، حقوق ، اقتصادي ، فرهنگي ، بهداشتي ، خدماتي ، علمي ، فني ، ديني و اخال - 4

.  

  :در كشورهاي اسالمي سرمايه گذاري و توانا سازي دو بخش حياتي است 

  .براي توليد و افزايش كمي و توان كيفي سخت افزار ) اعتقادي  –دانش مديريت امكانات شرايط رواني ( ترش زير ساختهاي سازگار پديد آوري و گس - 1

پيچيده و گـره  امروزه رابطه نرم افزار و سخت افزار چنان .تنوع نرم افزار فرهنگي همراه با عرضه به هنگام و افزايش شايستگيهاي عرضه در الگوها و هنرهاي مختلف  - 2

به همين جهت هرگاهكشوري از جهت نرم افزار فرهنگي قوي و قدرتمند باشد و در برابر در حـوزه سـخت افـزار در نهايـت     .خورده كه يكي بدون ديگري كارايي ندارد

  .نمايد  سستي و رخوت فرو رفته باشد در جامعه انفورماتيك و روباتيزه و اتومانيزه شده امروزين عرضه و دفاع ناپذير مي

بعنوان مثال آسوشـيتدپرس كـه   . حالت پس راني و اثر پذيري بيش تر كشورهاي اسالمي در برابر فرهنگ تهاجمي غرب بر آمده و بر ساخته از رخوت و سستي است 

ه اين كار را انجام مي دهـد ، امـا متأسـفانه    يك مركز خبري در آمريكا است توان و گنجايي پخش و ارسال نود هزار كلمه را در روز به كشورهاي آسيايي دارد و هر روز

  .ي وجود دارد تمام كشورهاي آسيايي نوزده هزار كلمه در روز به آمريكا مخابره مي كنند و به همين تناسب و حتي بيشتر ناساني در ارسال پيامهاي تصوير

  :پديد آوردن پيوندها و سازواريهاي هماهنگ بين حق كسب و پيوند اطالعات 

به ديگر سخن برآوردن و زمينه سازي حقوقي قانوني و ساختاري اين روند از راه برپايي سيستمي كـه  . با حق توليد پخش و نشر هر كدام از مجاري گوناگون  ارتباطات

يـازي بـه منـابع سيسـتمهاي     تمامي افراد جامعه بشري در سايه يك نظام حقوقي همان گونه كه حق دستيابي به اطالعات و حق پيوند با يكديگر را دارند حق دست 

جهت توليد و نسر پيامهاي گونـاگون را نيـز داشـته    ) شبكه هاي تلويزيونكامپوتر ،اينترنت ، ماهواره ، مطبوعات ، تريبونها ، دانشگاهها و مساجد ( ارتباطاتي  –اطالعاتي 

اعي در عرصه هاي فرهنگي ، سياسي ،اقتصـادي ، معرفتـي ، دينـي در زاويـه     اجتم –در غير آن استبداد فكري و روشي كه ما در استعمار و واپس گرايي فردي . باشند
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ن توحيـدي هسـتند   هاي ريز و درشت پديد مي آيد و صلح امنيت عمومي عدالت اجتماعي و توسعه ا نسانيكه بنياد تكامل بشر بشمارند و از مهمتـرين هـدفهاي اديـا   

شـريت صـلح ، عـدالت ، توسـعه     سالمي در مقام اجرا مي بايد معادله ياد شده را شر پا نگهدارد تا باشد كه بوجود خارجي در عرصه جهاني نمي يابند از اينرويفرهنگ ا

و از اخذ اهللا ميثـاق الّـذين أوتـوا الكتـب     « :خداوند متعال مي فرمايد . بويژه اين راهبرد در منطق متن تأييد شده است . و امنيت جهاني را تجربه كند  انساني

  .خداوند از كسا ني كه به آنها كتاب داده شده پيمان گرفت تمام پيام آن را به روشني براي همه جهانيان بيان كند » نّاس و ال تكتمونهلَتُبيننّه لل

  »ما اخذ اهللا علي اهل الجهل ان تيعلّموا حتي اخذ علي اهل العلم ان يعلّوا « :فرمود ) ع(و علي 

  :عرضه پيام بنيادي و كار بردي 

سـتگيهاي  عي ، فالسفه ، عالمان دين ، استراتيژيستهاي روابط و سياست بين المللي بر اين باورند كه آينـده جهـان در گـرو شـكل بنـدي رابطـه هـا و پيو       علوم اجتما

ن شمار در خـوري  چو. تمدنهاي بزرگ است هر چند در جهت رابطه ها و پيوستگيهاي تمدنهاي بزرگ است هر چند در جهت رابطه ها و پيوستگيها همسويي ندارند 

ولـي هـر دو   . و جمعي ديگر با خوشبيني حسن روابط را ميان آنهـا مـي بيننـد    . از آنان بر اين باورند كه تمدنها در آينده روابط پر برخورد و تنش آلود خواهند داشت 

  .دسته همداستانند كه صلح عدالت حقوق انساني و امنيت جهاني تنها برآيند همكاري آنها خواهد بود 

فان اهللا تولّوا فقولوا اشهدوا و  قل يا اهل الكتب تعالوا الي كلمةٍ سواء بيننا و بينكم الّا نعبد الّا اهللا و ال نشرك به شيئاً و التخذ بعضنا ارباباً من دون اهللا «

  .»ابأنّا مسلمون 

  

  : مديريت برنامه ريزي سازواره اي

از آنكه حيات بشري در سرتاسر كره خاكي پيوند و گره ناگسستني خورده است سازه هاي حيات بشـري و نيـز   ارتباطات گذشته  –چنانكه گفته شد در عصر اطالعات 

جام بخشـي بـه آن   روش پايندگي و ماندگاري آن بسيار گوناگون و گسترده شده است و ديگر حيات بر يك پاشنه و محور نخواهد چرخيد ، از اينروي مـديريت و انسـ  

يك كشور هر چند سازه هاي حياتي خويش را خوب سامان بدهد ، اما در سطح بين المللـي آن  .يك كشور بلكه در سطح جهاني اهميت دارد سازه ها نه تنها در سطح 

ـاالري    بنابراين روشهاي مديريتي ، رفتاري ، اداري   دي.سازه ها ساماندهي نگرديده باشد باز هم مديريت ياد شده در سطح همان كشور نيز پاسخ مطلوب نمي دهد  وانس

بطور طبيعي مي . آيند روزمره اي و كار چاق كنو حتي اقتضائي   كه بيش تر در قلمروهاي محدود چون شركتهاي اقتصادي و غيره كاربردارند از پس اين مهم بر نمي 

  .بايد روش مديريتي را بر گزيد كه در بسيج نيرو در چنين عصري آن هم در سطح بين المللي كارآمد باشد 

با اين روش گذشته از اين كـه  . ما شايسته ترين روش مديريت در اين عصر مديريت برنامه ريز سازواره اي يا نظام گراست كه بصورت يك سيستم باز عمل مي كند و ا

ي و به هم بافتگي و نيز استمرار اسـتوار  مهمتر از آن پديد آوردن هماهنگ. را توليد كرد  به خوبي مي توان هماوردي و تالش براي برتري ، هماهنگي و برابر سازي پيام

  .ر گردانيد سازي و پا بر جا كردن هماوردي سازنده تعادل و موزون سازي و كاربردي شدن و اجرا پذيري آن را با قوت نگهداري و پاينداني و انجام پذي

ي مي كنند و داراي رهبري مي باشند كه از ناحيه خداونـد بـراي آنهـا فرسـتاده     در كنار يكديگر زندگ... جامعه گروهي از افراد كه با وجوه اشتراك اعم از دين و آيين و

رهبر بعنوان ركن اساسي جامعه محسوب مي شود و افراد جامعه اگر بر طبق موازين اسـالمي رشـد يابنـد جامعـه اي مطلـوب خواهـد       . شده باشد يا جانشين او باشد 

در اين جامعه مالك و هدف اساسي آن است كه قرآن مجيد بيان كرده است ، قرآن برنامه اي جامع و دسـتوراتي  .داشت كه تكامل آنها در اين جامعه صورت مي گيرد 

بـراي آشـنايي   ..مي يابنـد  كامل براي رسيدن به جامعه مطلوب به انسانهاي مي دهد كه افراد با به كار بستن آن و ثبات و در اجراي قوانين آن به اين جامعه دسترسي 

ـان پيـروي   ثالها و الگوهايي را معرفي مي كند كه بهترين نمونه هستند و انسان در دستيابي به رشد و سعادت خود كه در دل اجتماع نهفته است بايد ابهتر قرآن م ز آن
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ي باشد كه خداوند صـريحاً  اين جامعه توسط افرادي ساخته مي شود كه خود نمونه عيني افرادمؤمن و متقي مي باشند و سرنوشت آن نيز بدست همين اعضاء م. كند 

اسـت تـا    نين جامعه اي انقالبـي درونـي الزم  براي ساختن چ. سرنوشت را مختص خود جامعه مي داند و از اينكه افراد آن صرفاً قضا و قدر الهي ببينند نهي مي كنند 

  .بروز حركتهاي ضد انقالبي نيز وجود دارد افكار ملت بيدار شده و به جستجوي حقيقت بپردازند ولي بايد مراقب بود  چرا كه هميشه امكان 

ان در فرهنـگ آن جامعـه   بطور كلي در جامعه هايي كه مذهب بافت زيربنايي آنها را تشكيل مي دهد ، ارزشها و معيارهاي آن مذهب هم بطور ناخود آگاه و به مرور زم

ز اندك زماني يك امر طبيعي تلقي خواهنـد بطـوري كـه قـرآن بيشـترين توجـه را       و همچنين در بينش ها و عملكردهاي افرا آن جامعه تأثير خواهد گذاشت و پس ا
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