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Every civilization, including the Islamic civilization, has its components, one of which can be
called the main pillar, soul, heart, driving engine, or the guiding idea of civilization. But which
component of Islamic civilization has such a position? The method of most articles to answer
this question is to refer to the writings of Muslim and non-Muslim civilization researchers. Such
an approach raises the question in the mind, why not refer to the writings of the creator of
Islamic civilization?! Certainly, the founder of a civilization is more aware of that civilization than
others. With such a premise, by referring to the book Makatib al-Rasul, the letters of the
Prophet of Islam, as the founder of Islamic civilization, the main components of Islamic
civilization were extracted according to the abundance in the text of Makatib al-Rasul, then from
the perspective of the text, subtext and metatext of the schools, this The components were
weighted, and four components were the most important: Muhammad Rasoolullah, Islamic
rituals, Islamic Sharia, Islamic economy. Then we presented these four components on the
characteristics of the guiding idea, and finally, "Muhammad Rasulullah" had all the
characteristics of the guiding idea of Islamic civilization. Considering that the guiding idea is the
factor of creation, dynamism and coherence of Islamic civilization, it is possible to focus on this
component in modern Islamic civilization.
Keywords: Civilization, Guiding Idea, Component of Civilization, Islamic Civilization, Makatib al-
Rasul.
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 دهکیچ
 تواانیم را هامؤلفه نیا از یکی که دارد ییهامؤلفه یاسالم تمدن ازجمله و تمدن هر

 کودا  اموا. دینام «تمدن تگریهدا دهیا» همان ای محرک ماتار قلب، روح، ،یاصل رکن
 نیوا بوه پاسو  یبورا مقاالت اغلب روش دارد؟ یگاهیجا نیچن یاسالم تمدن مؤلفه

 نیچنوو. اسوو  رمسوولمانیغ و مسوولمان پژوهانتموودن مکتابووات بووه رجووا  پرسوو 
 تمودن خوال  مکتابوات بوه چورا کوه کنودیمو جوادیا ذهون در را سوؤا  نیا یکردیرو

گواه تمودن کیو انگذاریبن قطعا  ! م؟ینکن مراجعه یاسالم  تمودن آن بوه گورانید از ترآ
 امبریوپ یهاناموه الرسوا  بیومکات کتوا  بوه رجوا  بوا ،یفرضو یپ نیچنو با. اس 

 تمودن یاصول یهامؤلفه و گرف  قرار مبنا ،یاسالم تمدن انگذاریبن عناانبه اسال ،
 نگواه از سوس  شود، اسوتررا  رسوا ال بیومکات موتن در یفراوان به تاجه با یاسالم
 مؤلفوه چهوار کوه شودند یسنج  یاهم هامؤلفه نیا ب،یمکات فرامتن و رمتنیز  متن،
 ،یاسوالم ع یشور  ،یاسالم شعائر ،اللهرسا  محمد: بادند  یاهم نیشتر یب حائز

 میکورد عرضوه تگریهدا دهیا یهایژگیو بر را مؤلفه چهار نیا سس . یاسالم اقتصاد
 تموودن تگریهوودا دهیووا یهووایژگوویو تمووا  واجوود« اللهرسووا  محموود»  یوودرنها کووه

 تمودن انسوجا  و ییایوپا جواد،یا عامو  تگریهودا دهیوا نکهیا به تاجه با. شد یاسالم
 .کرد تمرکز مؤلفه نیا بر یاسالم نینا یساز  تمدن در تاانیم اس  یاسالم

 بیومکات ،یاسوالم تمودن تمودن، مؤلفوه تگر،یهودا دهیوا تمودن، :ید یوواژگان کل
 .الرسا 

                                                           
 .ادقصتتتفلستتتو  ال  تتتمی استتتماه پلالم تتتما  ملتتت ی استتتماه ااتتتای  استتتیادیار، ، ایتتترا ، قتتت 

abdolhadiahmadi24@gmail.com .)ن یسند  اسئ ل( 
 . ادقپلالم تتتما  ملتتت ی استتتماه ااتتتای صتتت فلستتتو  ال  تتتمی استتتماهاستتتیادیار، ، ایتتترا ،  قتتت

azizan24@yahoo.com. 
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 مقدمه

ش د چیست؟ ر ن اصله تمد  اسماه    از آ  ب  اید  مداییمر تمد  اسماه نیز تعبیر اه
ت اند اا را با این ااتر آشتنا  نتد. تر اهاکی بات  دای پلالم مر تمد  اسماه بهیر ال جااع

؟ پیاابر اسمیال ... یا اکی بات  نصر  ، سیدحسینیبه، دالر ت یننمی  ، یاکی بات مانی
جاست    در بررسه زالایای اخیلف تمد  اسماه، پلالم مرا  بت  اکی بتات نکی  ممین
انتد ااتا اکی بتات بنیانمتذار تمتد  استماه در بستیاری از پلالما  ت جت   رد مم  تمد 

اتا تحلیل تر استت. ما ا رد غولت الاقع شد  است. قطعًا بنیانمذار مر تمد  ب  آ  تمتد  آ
پلالما  ال ارفیار شد  در آراء ایضاد، بهیر است اکی بات جسیج  در آثار تمد  جایپس ب 

پلالمه اسماه قرار دمی . با این ت ضیحات، سؤال اساسه را ابنای تمد نبه اکری اسمی
 این ن شیار آ  است    اید  مداییمر تمد  اسماه از نما  اکاتیب الرس ل چیست؟

اندازی جهتانه یتا قطعتًا چ ت  ابر استمیفرض ایتن پرستش آ  استت  ت  پیتاپیش
اند ال بر ااست  ت  بت  تصت یر تمتدنه دیمر تمدنه جهانه برای اسمی ترسی   رد مبارتب 

ما ال اید  مداییمر آ  در اکی بات ای ا  ذ تر دست بیابی . تمدنه    ار ا ، اؤلو  پیاابر
   امکن است. یابه ب  آشد  ال با تحلیل دقیق اکاتیب آ  حضرت، ااکا  دست

مداییمر، ماال ایجاد، بقاء، پ یتایه ال انستجای تمتد  استت، لتذا با ت ج  ب  اینک  اید  
ت اند اتا را در تحلیتل بستیاری از رالیتدادمای تمتد  مداییمر تمد  اسماه اه یافین اید 

 اسماه ال ممچنین ایجاد تمد  ن ین اسماه  مک  ند.
متداییمر تمتد  ال  یابه ب  اید در په تبیین ال دستازاین م  بسیاری از اندی مندا  پیش

مکاتیب اند ااا میچ اثری ا امد  ن د    در مداییمر تمد  اسماه ب د در ارحل  بعد اید  
مای ن شتی  مکاتیبب الرسبولحال، در غیتر ب  دنبال یافین اید  مداییمر باشد. بااین الرسول

تمد ، نقط   ان نه تمتد ، اعیتار متر  اخیلف با مناالینه ممچ   رالح تمد ، رالح اصله
اند  ت  در ات ارد ال ... اباحثه در ا رد ایتد  متداییمر داشتی  (Mozaffari, 2002, 47) تمد 

اند. سیدحسین نصتر در  یتا  احدالدتری م  الارد بحث اید  مداییمر تمد  اسماه شد 
چت  تمر تز الی رالی اید  مداییمر را اار اعن ی اانند دین دانسی  است، اار جاودان معرفت
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تبع اش بت . ممچنین، رس ل ن رالزی فیرالز در چند اقال (0932 بابائه،)این ابحث نیست 
اثال، در من ا من ا  اقدا  اباحث خ د پرداخیت  استت. بت نصر، ب  اید  مداییمر تمد  ب 

-001، 0938نت رالزی فیترالز، «)استمی جها  در مممرایه بسط ال تمدنه ینهادما»اقال  
ای ب  اید  مداییمر تمد  اسماه دارند ال ممچنین در اقالت  در چند جای اقال  اشار ( 008

( ذیتل منت انه استیقل 0931نت رالزی فیترالز، «)ختارجه سیاست بر تمد  تأثیر الا االی»
اباحث اخیصری در ا رد اید  مداییمر اسماه دارند. برخه ن یسنداا  غیراستلما  مت  

انتد ااتا بتازم  تمر تز مای آسیایه آالرد   مداییمر( تمد اطالبه پرا ند  در ا رد رالح)اید
اثال من ا رالی این ابحث نیست ال در ضمن اباحث دیمری این اطلب اطرح شد  است ب 

مای ( رالح)اید  متداییمر( تمتد 52 ،0969« ) نظری  تمد »ف   تساالا ی  یچه در  یا  
جمت ،، ارچت  در انتابع اخیلوته دانتد. در ااقت ای آ  اه مایرس  ال ماآسیایه را احساس

تر ایتد  متداییمر تمتد  ت ا  اطالبه در ا رد اید  مداییمر تمد  یا در بستیری   چتکاه
 ش د. اسماه پیدا  رد ااا  یا  یا اقال  اسیقله در این ا رد یافت نمه

 رالش ال فرآیند این تحقیق از قرار ذیل است:
 ما؛ی  در این ناا  ار رف مای اصله ب اسیخراج  لیدالاژ  -الف

تترین من ا  یکته از اه ما در این اکاتیتب تتا بت تک این الاژ اسیقراء فراالانه تک - 
 ایغیرما در تعیین اید  مداییمر ا رد اسیواد  قرار ایرد؛

مای اصله اید  مداییمر از دیداا  اتین ما در این، ازین با ت ج  ب  فراالانه  لیدالاژ  -ج
 اردید.ا خص  اکاتیب الرس ل

تتر مای اه مای انیخب را از زاالی  زیراین ا رد بررسه قرار دادیت  تتا ازینت ازین  -د
 ا خص ش ند.

 تر ا خص ش ند.مای اه ما را از نما  فرااین بررسه  ردی  تا ازین این ازین  - 
مای بندی نهائه با ت ج  ب  این، زیراین ال فرااین اکاتیتب الرست ل، ازینت در جمع -ال

 دست آالردی .نهائه  اندیدات ری اید  مداییمر را ب 
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 مفهوم شناسی. 1

 تمدن -الف 

 شتهرالندی بت د  ال شتهر اعنتای بت  civilization الاژ  انملیسه در زبا  فارسه اعادل تمد 
استت  «ةالحضتار»مربته نیتز  در زبتا  آ  اعادل رایج ( ال561: 0916)ا لد، ال.  لب، 

 شهرن ین. ۱اند: د ال دمخدا در اعنای لغ ی تمد  آالرد (. فرمنگ ممی6 ،0380)دیکس  ، 
 اجیمتامه؛ زنتداانه. ۳شتد ؛  آشتنا شهر اردی اخمق ب  ال ازید  شهری خ ی. ۲شد ؛ 

خت د  آستایش ال ترقته استبا  ستاخین فرام  ال زنداانه اا ر در یکدیمر با اردی ممکاری
 (.350 ،0906؛ دمخدا، 0938)ممید، 

ر   آراست تا جایه    برخه در اسیقرائه نتاقص قریتب ااا اعنه اصطمحه تمد ، اع
( در اینجا ضمن اشار  ب  02-50 ،0939اند.)حسینه، ب  پنجا  تعریف ایواالت را اردآالرد 

برخه از تعاریف، اعنه انیخب را ذ ر خ امی   رد. اوینه است    مر دای از این تعاریف 
 شناسان ، تاریخه ال ... است.جااع مای االاانیسیه، فرمنمه، نمایند  یک دسی  از بینش

 به: ت ینتعریف االاانیسیه 
 یبـرا انسـان مناسـبا  ةیـپا بـر هان انسان   بزرگ یتکاپو ینوع یبشر یهاتمدن همـة

 ریـغ و یبـدو تی)انسـان صـر  تیبشر سطح از باالتر یا  روحیح نوعیبه یابیدست

 (.103 ،0930است )نجفی،  (متمدن

  :نمی  یتعریف فرمنمه مانی
 (.661و 666 ،0911اسـت )پهلوان،  فرهنـگ ـتیكل نیترگسترده تمدن

 :  یشناسان  دالر تعریف جااع 
 تعلـ  یاجتمــاع خــا  سـ یارگان كیـ بـه كـه اسـت یاجتمـاع یهادهیپد مجموعه

فراتــر  یملــ یمرزهـا از كـه گسـترندیمـ ییهاحوزه و هاپهنه در هادهیپد نیا ندارد؛

 ـكیـ خیتــار از كـه ابنـدییمـ تحـول ییهـازمان و هادوران در ساننیهم به و روندمی

 (.971 ،گذرند )هماندرمی جامعـة خا 

 تعریف تاریخ اح ر برالدل: 
 و كیعصـر رمانت ماننـد یانیم یدادهایرو و یسنت خیتار یدادهایرو سطح از هاتمدن
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 كننــد كـهیم توجـه ییهادهیـپد بـه و روندیم فراتر ،یصنعت انقالب و فرانسه انقالب

حركــت  ســطح ـنیـا در و كرد یریگاندازه شتریب ای قرن كی طول در را هاآن توانیم

 نــه هاتمـدن روازایـن. ردیـگیم دربـر را یزمان ۀگسترد یهاپهنه و است آهسته خیتار

 خـالل از كـه اسـت یجزئـ د؛یـآیم حساببه نیمع جامعة كی نه و نیمع ـك اقتصادی

 (.616 ،گذرد)همانیم هاجامعه ای اقتصادها از یامجموعه

 ند این است    ن ، نمتا  اندی تمندا  آنچ  در نما  االلی  ب  این تعاریف خ دنمایه اه
شت د. ات رم اامیتت تتاریخه بت  آ  ب  تمد ، بامث تص ر اامییه خاص برای تمتد  اه

حیه الحدت زاالی   تر اینجاست   شناس اامیت اجیمامه ال ... ااا جالبدمد ال جااع اه
دید م  نی انسی  است بامث ت افق در اامیت الاحد برای تمد  ش د تا جایه    اثًم در یک 

شناستان  از تمتد  یافتت  ت  در آ  ت ا  بیش از بیستت تعریتف جااع جسیج ی ساد  اه
 (02-50 ،0939اند.)حسینه، مای امیبار شد  برای تمد  بسیار ایواالتتعاریف، اامیت

 ا  یکه از این تعاریف را بدال  ارایش خاص بر دیمری ترجیح دارد ااا ب  نظتر شاید نی
تری قب له جمتع  ترد ال از آ  تعریتف جتااعش د چنین تعاریوه را در حتد قابتلآید اهاه

اسیخراج  رد. با ت ج  ب  آنچ  ذ ر شد مر تعریف با نما  خاصه ب  تمد  ممرا  است لذا در 
مای خاص ب  تمد  را بتا مت  جمتع  ترد ال چنتین اوتت: دیداا ت ا  مم  ما اهتجمیع آ 

ترین شکل یک فرمنگ است  ت  یته فرآینتدی اجیمتامه ال فرااترزی ال در تمد  اسیرد »
 «یابد.احدالد  زاانه السیعه تحقق اه

 تمدن اسالمی -ب 

تمد  یک اوه ی  له است    با اضاف  شتد  بت  جغرافیتا، قت ی ال دیتن ختاص تخصتیص 
ند تمد  غر  ال تمد  اسماه. افزالد  قید اسماه بت  تمتد ، تنهتا احیت ا ال خ رد؛ ااناه

  ند. چهارچ   آ  را ا خص اه
 ال اعنت ی ازلحتا  فضتا آ  در انستا  فضایه    تعریف االل: ]تمد  اسماه یعنه[ آ 

 غایتات آ  بترای را اال ایعال خدای    اطل به غایات ب  ال  ند رشد ت انداه اادی ازلحنظ
 (0935الف، -ایبرسد... .)خاان  است   رد خلق

ال  امیقتادات رست ی، ال آدا  ممت  از ایاستماه اجم مت  تمد  ال تعریف دالی: فرمنگ
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 ایتا  در  ت  استت اعنت ی ال اتادی ا تیر  ریذخا اسماه ال مل ی اعارف، سنن، باالرما،
 (05-00 ،0939زاد ، صن  ال دارد.)ف زی الج د اسلما مای الت

 ب تری ایجلته حیتات سط ح مم  در را اسمی قیحقا   [ بی اند تعریف س ی: ]تمدنه
 (568-561ال 0989،081سازد.)نصر، 

 ایده هدایتگر تمدن -پ 

 (Nasr, 2009,9) نخسیین بار ت سط سید حسین نصتر ،«اید  مداییمر تمد »ا یا اصطمح 
( ااتا ایتن 0939ارا اصتطلح شتد  استت.)حیدری پت ر، س ستنتیتبعیت از اار   پتالب 

اصطمح ب  چ  اعنا است؟ شاید ت ضیح اعنای آ  در قالب یک اثال ا یاتر ال رساتر باشد. 
اثًم اار انقم  اسماه ایرا  را در نظر بمیری ، م اال ایعددی در ایجاد، الحدت، پ یایه 

  نند تعیینانقم  نقش داشیند. ااا آنچ  در ایا  مم  م اال نقش  لیدی ال  مایا فقیتال 
آنچ  ماال اصله ایجاد انقم  در ایرا  شتد ااتای  درالاقع( ب د. )ااای خمینهداشت رمبر

بت د ال  خمینه ب د ال آنچ  صو ف انقمبی   را انظ   رد ال انسجای بخ ید نیز حضرت ااای
پس از پیرالزی، ماال اصله پ یایه ال اداا  را  نیز حضرت ااای ب د. البیت  ایتن بتدا  اعنته 

یمری ممچ   حض ر اردی را انکتار  نتی . بنتابراین انظت ر از نیست    نقش م اال اه  د
اید  مداییمر، چنین ماال اهمه در مر رالیداد است    ایجاد، الحدت، حر ت ال پ یایه آ  

 رالیداد در ارال آ  است. 
ترین اؤلو  در مر تمد  است    مااتل اصتله ایجتاد، الحتدت، پس اید  مداییمر اه 

رالد ال جایما  آ  در مر تمد  ممچ   رالح در بتد  ال ر اهشما حر ت ال پ یایه آ  تمد  ب 
 اعیار اصله برای حض ر در یک تمد  است.

تمد  پلالما ، اا  از اصطمحات ال مبارات ا ابهه برای اشار  ب  اید  مداییمر اسیواد  
اند. اانند: رالح تمد ، رالح اصله تمد ، نقط   تان نه تمتد ، اؤلوت  )ر تن( اصتله  رد 

ن بختش تمتد ، منصتر الحتدتتمد ، قلب ت بخش مد ، ا ت ر احر   تمد ، اؤلوت  تعتی 
؛ بابتائه، Mozaffari, 2002, 47 )تمد ، ج مر  تمد ، نیرالی خمق  تمد ، اعیار مر تمد  

0932.) 
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 و کارکردهای ایده هدایتگر هایژگیو -ت

متا ذ تر ز آ با ت ج  ب  تعابیری    پلالم مرا  مرص  تمد  از اید  مداییمر دارند ال برخه ا
 ت ا  ب   ار ردما ال نقش آ  در مر تمد  په برد: شد اه

 علت ایجاد و بقاء تمدن (1

داند    الظیو  ایجاد مر تمد  را داراست سیدحسین نصر اید  مداییمر را ممچ   رالحه اه
 (Nasr, 2009,9) مای ن رالح تمتد  استت  ت  ستاز یتتن بتاالر است    ایال ف   تساالا بتر ا

(  انیسنه نیز    اخمق ادنه ال مرفه )سک الر( 0931 ند.)ی  یچه، جاد اهیرا ااادی آ  
داند، آ  را ا جب بقای متر تمتد  ال ترین منصر مر تمد  اهبرآاد  از جااع  ادنه را اه 

 .(Koneczny, 1962, 311)ما شمرد  استا جب برتری آ  در ا اجه  با دیمر تمد 

 عامل حرکت و پویایی (2

ما ایعلتق بت  رالح ترین نقش در پ یایه تمد ب  دیداا  بسیاری از اندی مندا ، اه با ت ج  
به    اؤلو  اصله متر تمتد  را ت یناثال من ا تمد  یا مما  اید  مداییمر تمد  است. ب 

داند اعیقد است این اار اعن ی است    ماال حر ت ال پ یایه مر تمد  است اعن یت اه
 (.3 ،0919به، ت ینادی )ن  اا ر اادی ال اقیص

 تمدن هر معیار و وجه تمایز ( 3

ت اند شاخص  آ  تمد  ال ابزاری برای ت ا  یک اعیار در نظر ارفت    اهتمدنه اه برای مر
 ،0986ت، یتمایز ال بازشناسه ایمد  از غیر ایمد  از دیداا  آ  تمد  باشد )رالیتس استم

د ممتا  ر تتن اصتتله ال  تان نه تمتتد  یتتا ای  تت  ایتتن نقتش را بتتر مهتتد  دار(. اؤلوت 518
 دیمر مما  اید  مداییمر است.مبارتب 

 :ن یسداه اعیار تمد  ب  با اشار  اظوری اهدی
معیار خودش را دارد... معیار تمدن، مالكی برای تعیـین ایـن  نکتـه اسـت  تمدنی هر

 .(Mozaffari, 2002, 47) است« متمدن»و چه كسی « غیرمتمدن»كه چه كسی 
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 عامل یکپارچگی و انسجام هر تمدن (4

 در اینک  در مر تمد  ن مه یکپارچمه ال انسجای قابل تص ر است شکه نیست چ   بتدال 
 شتتتکل ایاستتتیرد  ال اخییتتتاری اجیمتتتا، متتتیچ تمتتتد ، در یکپتتتارچمه ال مممرایتتته

، ااا در اینک  ماال این الحدت چیست اختیمف استت. (Koneczny, 1962, 311)ایردنمه
اند، بر این اار اتواق دارنتد  ت  مااتل  سانه    ب  اید  مداییمر تمدنه پرداخی  تمای تقریبنً

اصله الحدت تمدنه مما  اید  مداییمر است. الیل دالرانت    داللت ال حک اتت را ر تن 
 نتد)دالرانت، ماال الحدت ال انسجای تمدنه م  اعرفه اه آ  راداند، اصله مر تمد  اه

  مادات اجیمامه ال آدا  ال رس ی ا یر  را ر ن اصتله ( ال لینی   ال بیرال  52-56 ،0930
؛ بیترال، 50 ،0921اند.)لینی  ، ماال الحدت تمدنه مت  دانستی  آ  رادانند، مر تمد  اه

اخیمفتات فرمنمته استلمانا  را  بتاالج دتمد  اسماه ( ماجسن نیز الحدت 25 ،0912
. البیت  اال ایتن (Hodgson, 1974, 1: 311)داندناشه از یک رالح الاحد در تمد  اسماه اه

 . (Burke, 1999, 322-325) ندماال انسجای ال الحدت را شریعت اسمی اعرفه اه
ت ا  اوت بتازیمر اصتله مرصت  شناسا  اهپلالما  ال تمد در  ل با ت ج  ب  نظر تمد 

 مداییمر است.الحدت ال انسجای تمدنه اید  

 مالک حضور در یک تمدن (5

حضت ر در  حض ر در ذیتل چیتر تمتدنه چیستت؟ آیتا صترفام  تعیین حض ر یا مدی 
ما در اترال شتناخت  ار ردمتای جغرافیای تمد  ام  حض ر است؟ پاسخ ب  این پرسش

 ند یک شخص یا جااعت  این اید  مداییمر است    تعیین اه درواقعاید  مداییمر است. 
ییمر یتک تمتد  ای الاجد اید  متداشخص یا جااع . اار ین خیردر یک تمد  حض ر دارد 

ایرد ال از دیداا  آ  تمد  اال ایمد  نااید  باشد، آ  شخص یا جااع  ذیل آ  تمد  جای اه
ای غیتر آ  تمد  چنتین شتخص ال جااعت  ازنظرش د ااا اار الاجد آ  ر ن تمد  نباشند اه

 .(Mozaffari, 2002,47; Nasr 2009, 12-16)ایمد  ال خارج از  دایر  آ  تمد  است

 الرسولمکاتیب  .2

مای اخیلتف، دستی ر استت  ت  بت  اناستبت مای پیاابر اسمیناا  اکاتیب الرس ل
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انتتد ال تعتتداد متتا را بتت  اشتتخاص، قبایتتل،   تت رما ال ... صتتادر فرا د  یابتتت ال ارستتال آ 
 اا رسید  است.  به دستما نیز از این ناا  ایمالحظهقنبل

ما را نتداری  چت   در حتد ایتن ناات اوینه است اا در این ن شی  قصد جمع آالری این 
رسال  نیست ال  اری چندین سال  است. آنچ  اا در په آ  مسیی  یافین انبعه قابل امیمتاد 
است    این اکاتیب را جمع آالری  رد  باشد. لذا ب  توحص در انابع ا جت د پترداخیی  ال 

 فتت شتد  یتا ترین  یابه    در ا رد اکی بات پیتاابر یاپس از توحص ال بررسه، جااع
ایانجه  ب د. لذا انبع ا رد امیماد در ایتن ن شتی  نیتز  احمدی مله الرس ل ن شی  اکاتیب

 ممین  یا  قرار ارفت.

 معرفی کتاب مکاتیب الرسول

ملته احمتدی  اهللآیات ستال تتمش ن یستند  بزرات ار  03حاصل  مکاتیب الرسول یا  
د چهتاری آ  فهتارس استت. ایتن ایانجه است. این  یا  دارای چهار اجلد است    جلت

 یا  دارای یک اقدا  ال پانزد  فصل ال یک خاتم  است. شش فصل، االل اباحث اقدااته 
مای آ  حضرت دارد. ن یسند   یا  در فص ل است ال فصل موی  ب  بعد اخیصاص ب  ناا 

ال ... ما پرداخی  ال سایر فص ل ب  اباحث تاریخه دم  تا چهاردم ، در پنج فصل ب  این ناا 
 90 دمت  اتین فصتل شد ، در ذ ر  یا  این در ناا  590 این اجم ، اخیصاص دارد. در

در  ال ناات  99 سیزدم  در فصل ناا ، 36 دالازدم  در فصل ناا ، 00 یازدم  فصل ناا ، در
 ممتین ن شیار، احدالد بت  این در اا تحلیل اسیر . است شد  ذ ر ناا  90 چهاردم  فصل
 (0003ایانجه،  )احمدی.است ناا  590

 های تمدن مؤلفه .3

ما یا مما  ار ا  ال اجزای تمد  است. با ت جت  بت  یکه دیمر از اباحث تمد ، بحث اؤلو 
تترین برخته از اه  ننچانر باه ما، اید  مداییمر را برازینی ، اینک  قرار است اا از بین اؤلو 

ما  نی  تتا مر تدای از ایتن اؤلوت مای ذ ر شد  در  می اندی مندا  را تییرالار ذ ر اهاؤلو 
 اندیدای اید  مداییمر باشند. البی  در اباحث بعدی، صتمحیت ایتن  اندیتداما بتا اعیتار 

 ش د ال ازین  اصلح انیخا  خ امد شد.سنجید  اه اسیخرج از اکاتیب الرس ل
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 مای تمد  از نما  اندی مندا  چنین است: ترین اؤلو برخه از اه 
  (590 ،0986نصر، دین ال اعن یت) .0
 (Koneczny,1962)اخمق ادنه ال مرفه)سک الر( برآاد  از جااع  ادنه .5

 (Ratzel,1923ماال جغرافیایه) .9

 (01 ،0916به، ت ین)ماانسا ا  یشبک   له از اناسبات ا .0

 (56-52، 09300داللت)دالرانت،  .2

 (25 ،0921مادات اجیمامه، آدا  ال رس ی ا یر )لینی  ،  .6

 (538 ،0913زبا )الایت،  .1

 ( 53 ،مما ه، پی  یباال برد  سطح رفا )ف   تسا ال ا .8

 (066 ،0988ن)پهل ا ، ی)ااان ئل الالرشیاهنتیبجهتا  .3

 (066 ،مما ،نمی  یتوکر)مانی یما  ی، منجارما، نهادما ال شماارزش .00

 (202 ،)مما هملی)  ئیشهر هزندا .00

 (Gobineau, 2000نلاد)ا بین ) .05

 (Jacobson, 1952,63: 31-32) نظای ارتبایه .09

 (Szakolczai, 2001, 1: 31-32) شخصیت  اریزاا .00
مای تمد  ب د    در  می اندی مندا  آاد  ال ترین ار ا  ال اؤلو اینها فقط برخه از اه 

 ما نیست.ا ارد بی یری م  الج د دارد    نیازی ب  ذ ر آ  صدالبته

 های تمدن اسالمیمؤلفه .4

مف آراء ال دیداا  بین تمد  پلالما  بت د، در ار تا  ال مای تمد  اخی   در اؤلو  طورهمن 
مر اندی تمندی  درواقعمای تمد  اسماه نیز چندا  انسجااه قابل ا امد  نیست. اؤلو 

   تمد  اسماه را ا رد بررسه قرار داد  است، چندین اؤلو  را ذ ر  رد  است  ت  ارچت  
ااا در اغلب ا ارد اخیمفات الجت  غالتب اهما  اشیرا اته با دیداا  سایر اندی مندا  دارد 

 ماست.این دیداا 
نظرا  مایه    در  تمی صتاحبلذا در اینجا نیز ب  رالال سابق فقط ب  ذ ر تییرالار اؤلو 

  نی :آاد  است ا یوا اه
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(، 0962(، ایما )ممتتا ، 0912(، اخمق)ممتتا ، 0935 ، -ایمدالت)خاانتت  -0
مای دیمری م  ذ تر شتد  ..)در  می ای ا  اؤلو .0988(، مقل)مما ، 0930قرآ )مما 

 برای ذ ر مم  ا ارد است.( تریوسیعاست    نیاز ب  اجال 
 (20-03 ،0919، مدالت،  راات انسا  ال ...)جعوری، خدابنوری -5
( 62 ،0980(، انسا  اسلما )نصر، 01 ،)مما  پیاابر ،(00 ،0982قرآ )نصر،  -9
 ال ...

 (Burke, 1999, 322-325) شریعت اسمی. -0
 (10 ،0001اندی   اسماه، انسا  اسلما  ال ...)بن نبه،  -2
 (690: 90 ،تاایدئ ل ژی، ایما ، انسا  مدفمند ال ... .)شریعیه، به -6
 (0930اسمی، ایما .)بابائه،  -1

پلالما  ال احققتین ا تخص شتد مای تمد  اسماه نزد دانشترین اؤلو حال    اه 
اؤلو  اصتله ال  از این ا ارد از دیداا  اکاتیب الرس ل یککدام د    الزی است تبیین ش

 دیمر اید  مداییمر است.مبارتب 

 های تمدن اسالمیو مؤلفه مکاتیب الرسول .5

بت  جااعیتت مایه در ا ض ، تمد  اسماه نیست ااا بات ج  ن شی مای پیاابرناا  یقیننً
ا رد ت ج  بت د   کنمالًما بعد تمدنه اسمی م  ر آ ت ا  اوت    د(، اهن یسند  )پیاابر

مای آ ، از مایه مداییمر ب  تمد  الاقعه اسمی ال ار تا  ال اؤلوت ت ا   لیدالاژ است لذا اه
پرداخیی . پس از  ما اسیخراج  رد. پس با چنین دیداامه ب  بررسه اکاتیب الرس لناا 

ما ت تخیص ا ض مات اصله در ایتن ناات من ا  بررسه اکاتیب الرس ل پانزد  ا ض ، ب 
قابلیت ر ن اصتله تمتد  شتد  را دارا  ایگونهبهداد  شد البی  انظ ر ا ض ماته است    

 باشند. این ا ض مات مبارتند از:
االیتات، جزیت   ز تات، خمتس،)اسماه اقیصاد -9الل ،  - 5الل احمد رس ل -0
 قبلت ، حتج، نمتاز،)استماه شتعائر -6 ، اللاخییارات احمد رس ل -2اانیت،  -0، (ال...

 ال انذار -3الل ، رس ل احمد ال الل  اال ال  ال شهادت  -8شریعت اسمی،  -1، ...( ال ذبیح 
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 -05 وتار ال ا تر ین،  با ممرامه مدی ال تقابل  -00رس ل،  ال خدا از تبعیت -00تخ یف، 
 مدالت -00اسمی،  ب  دم ت -09رس ل،  ال خدا ب  ایما 

ت اند اید  متداییمر تمتد  استماه باشتد. ایتزا  از این ا ارد اه هرکدامت اوینه اس
 از ا ارد اذ  ر در اکاتیب، در جدالل زیر ا خص شد  است. هرکدامفراالانه 

 موضوعات دارای قابلیت رکن تمدن شدن  -(1جدول شماره )
 فراالانه من ا  ردیف

  050الل احمد رس ل 0
 36 الل  5
 80 االیات، جزی  ال ...( ز ات، خمس،اقیصاد اسماه) 9
 80 اانیت 0
  29الل اخییارات احمد رس ل 2
 20 شعائر اسماه)نماز،  حج، قبل ، ذبیح  ال ...( 6
 05 شریعت اسمی 1
 90 اسمی ب  دم ت 8
  52الل رس ل الل  ال احمد اال ال  ال شهادت 3
 59 انذار ال تخ یف 00
 55 از خدا ال رس ل تبعیت 00
 08 ال مدی ممرامه با  وار ال ا ر ین تقابل 05
 01 ب  خدا ال رس ل ایما  09
 02 مدالت 00

 های پژوهش()منبع: یافته

 کاندیداهای ایده هدایتگر با توجه به متن مکاتیب

ما را با ت ج  بت  ت ا  جایما  ال اممیت مر دای از اؤلو اه ا ن   با ت ج  ب  فراالانه مر اؤلو 
ت ا  این فراالانه را ایغیر اناسبه برای تعیتین ایتد  دیمر اهمبارتما تعیین  رد ال ب این ناا 

 مداییمر دانست.
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 الله)رهبر الهی(محمد رسول .1

بت د. ااتر « الل احمد رس ل»در بین ا ارد اذ  ر،  050ال فراالانه  0ازین  نخست با رتب 
احمتد »داشتی  باشتی  قطعتًا  رمادنظ ایغیرمای دیمری را لحا  نکنتی  ال فقتط فراالانته را 

ترین  اندیدای اید  متداییمر تمتد  استماه از نمتا  اکاتیتب الرست ل اه « الل رس ل
 خ امد ب د.

دمد این است    چهتار ممال  بر این، اسئل  دیمری    بر ق ت این احیمال شهادت اه
 ایرند:الل  قرار اهاؤلو  دیمر نیز ذیل احمد رس ل

 .الل رس لاخییارات احمد  -0
 .الل رس ل احمد ال الل  اال ال  ال شهادت -5
 .رس ل ال خدا از تبعیت -9
 .رس ل ال خدا ب  ایما  -0

ما، ت ا  اوت ازین  اصله برای اید  مداییمر تمد  اسماه، در این ناات با این بیا  اه
 است. الل احمد رس ل

 الله .2

اکاتیب، الل  ب د. با ت جت  بت  فراالانته ایتن اؤلوت  در  36ال فراالانه 5ای با رتب دالاین ازین 
 مای احیماله اید  مداییمر تمد  اسماه، الل  است.ت ا  اوت یکه دیمر از ازین اه

در اینجا م  ت ج  ب  این نکی  ضرالری است    از بین پانزد  اؤلو  اذ  ر برخه ات ارد 
 ذیل الل  قرار دارند    مبارتند از: 

 .الل رس ل احمد ال الل  الا ال  ال شهادت -
 .رس ل ال خدا از تبعیت -
 .رس ل ال خدا ب  ایما  -

مای اصتله  اندیتدات ری ایتد  ت انتد از ازینت با ت ج  ب  اطالب اتذ  ر اللت  مت  اه
 مداییمر باشد.
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 (جزیه و... مالیات، زکات، خمس،)اسالمی اقتصاد .3

با  9ب د، اقیصاد اسماه است    حائز رتب  ای    در اکاتیب بسیار ا رد ت ج س این ازین 
ت ا  دال قس  اقیصاد دانستت یکته است. آنچ  در اکاتیب اطرح شد  ب د را اه 80فراالانه

اقیصاد امیقادی ال دیمر اقیصاد داللیه. اقیصاد امیقادی    یکته از ار تا  اقیصتاد استماه 
نوس ال اخییتار  یبطاست مما  خمس ال ز ات است    مر شخص بدال  اممال ف ار ال با 

 نتد ال اقیصتاد داللیته ممتا  من ا  یک الظیو  دینه ال از رالی صدق ال بتاالر پرداختت اهب 
  ند.از افراد خاص دریافت اه آ  راجزی ، خراج، االیات ال ... است    داللت اسماه 

 اید  مداییمر باشد. مایت اند از ازین ت ج ، این ا رد نیز اهفراالانه قابلبا ت ج  ب  

 امنیت .4

با ت ج  ب  فراالانته  مای اه  تمد  اسماه از دیداا  اکاتیب الرس لیکه دیمر از اؤلو 
 ، ا ض ، اانیت است.80ال فراالانه 0آ  در اکاتیب یعنه رتب 

ت انتد یکته از ات ارد ما، این ازینت  مت  اهاانیت در ناا  قبولقنبلبا ت ج  ب  فراالانه 
 شد.احیماله اید  مداییمر اسماه با

 ...( و ذبیحه قبله، حج،  نماز،)اسالمی شعائر .5

را داشتت، استئل   20ال فراالانته 6اؤلو  دیمری    در اکاتیب بسیار ا رد ت ج  ب د ال رتبت 
ما ن ان  اسلمانه را ممین شعائر ذ ر شعائر اسماه است. ممال  بر فراالانه، در برخه ناا 

ت اند ا امه بتر اممیتت ایتن ر تن در اه(    285: 5، 0003 رد  ب د.)احمدی ایانجه، 
 تمد  اسماه باشد.

مای دیمری    شتانس خت به بترای ایتد  متداییمر دارد شتعائر یکه از ازین  بننبراین
 اسماه است.

 اسالم شریعت .6

ما ابحث شریعت، ق انین ال احکای اسماه است مای ا رد ت ج  در ناا یکه دیمر از اؤلو 
 مای اید  مداییمر باشد. ت اند یکه از ازین اه 05ال فراالانه  1این اؤلو  با رتب 
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 اسالم به دعوت. 7

اطرح شتد  فرالانته  میتری دارد ال حتائز  تنکنو مایه    دم ت ب  اسمی در بین  لیدالاژ 
ت ا  اوت از نما  این اکاتیب شانس  میری برای اه بننبراینباشد. اه 90ال فراالانه 8رتب 

 ییمر دارد.تصدی پست اید  مدا

 تخویف و انذار .8

خ رد اسئل  انذار ال تخ یف اسئل  دیمری    در اکاتیب البی  با فراالانه  میری ب  چ   اه
ناا  جممته ا امد  شد    در  نار دم ت ب  استمی مت اقبه را بترای متدی  ۲۳است. در 

چنتدانه بترای  ت انتد شتانسپذیرش ذ ر شد  ب د. با ت ج  ب  فراالانه  میر، این ازینت  نمه
 تصدی این پست داشی  باشد.

 مشرکین و کفار با همراهی عدم و تقابل  .9

در اکاتیب ا امد  شد، اسئل  مدی ممرامه با  وار  ۱1ال فراالانه ۱1ازین  دیمری    با رتب 
ال ا ر ین ب د. انظ ر از این اسئل  در اکاتیب این است    شخص یا ارالمه    استلما  

 گوناه هیچاند، نباید اند الله زنداه در حک ات اسماه را پذیرفی ن د اند یا اسلما  شد 
 خیانت ال ارتبایه با دشمنا  اسمی داشی  باشند. 

این اکاتیب، اید  مداییمر استماه  ازنظرت اند با ت ج  ب  فراالانه  میر، این ازین  نمه
 باشد.

 عدالت. 11

 ازنظر بننبراینترین رتب  ب د. در پایین آنچ  در این اکاتیب ا امد  شد قرار ارفین مدالت
 ما احیمال اید  مداییمر ب د  مدالت بسیار    خ امد ب د.این ناا 

ت ا  چنین قضاالت  رد    این ات ارد البیت  ا ن   با ت ج  ب  فراالانه  میر چهار ازین  آخر اه
ن با ت ج  ب  اینک  برخته فقط با ام  فراالانه در این، شایسیمه اید  مداییمر را ندارند ال ممچنی

 ما، ذیل اباحث دیمر قرار ارفت از لیست  اندیدای اید  مداییمر حذف شد.ازین 
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 کاندیداهای ایده هدایتگر با توجه به زیرمتن مکاتیب

ای)اثًم فنت   رستان  فنت    مک اثر ب  ت لید نند  پیااه است    ت سط (Context)زیراین
 ت ستط ال رازاتذاری مایه از ناا  بتدال  ذ تر اممیتت(شال اممیت داد  ب  بخ نگنریننمه

ال زاینت   پ تت در است    پیااه مما  دیمر زیراینمبارتب  .ش داه رازا ایه اخایب
 . ند ترکنمل را این اوه ی تا شد  ارائ  نهانه ال پنهانه صورتبه این

ست    ن ا  ایرد. این یک رازی ادر باالی صوح  قرار اه« تعنلیبسمه»اثًم ممی   
ای دارد ال خ انند  م  با دید  شرال، ناات  بتا دمد نای خداالند برای ن یسند  اممیت الیل اه

 برد.نای خدا ب  این راز په اه
بندی  اندیدامای اید  مداییمر ذ ر شد با ت ج  بت  اتین ال آنچ  تا ن   در ازینش ال رتب 

 زیاند احتمانل باه ه ا تامد  شتد  ت  ما ب د ااا در زیراین استائلایزا  تکرار در این ناا 
ما ال ا ج د را تغییر خ امد داد. ا ن   با ت ج  ب  زیراین اطالبه در ات رد اؤلوت  بندیرتبه

 ما ذ ر خ امد شد.بندی آ تغییرات رتب 

 الله. 1

ای    در ا رد این اؤلو  حائز اممیت است این است    در تمای ا اردی زیراین نکی  ازنظر
شد  ب  آ  صدارت داد  شد  است ال در باالترین نقط  ناا  جای ارفی  است  ت      الل  ذ ر

 بننبراین(، باالترین جایما  را دارد ا یای این نکی  است    الل  از دیداا  ن یسند )پیاابر
این، الل  جایما  دالی را داشت ااا از زاالیت  زیتراین،  ازنظرما ارچ  با ت ج  ب  برخه ایغیر

 نخست برای اید  مداییمر است.الل  ازین  

 اللهمحمد رسول .2

ال « اللت »در ا رد این اؤلو  م  ت ج  ب  این نکی  الزی است    در تمای ا اردی    در ناات  
الل  در جایما  دالی ال بعتد از اللت  ال البیت  ذ ر شد  ب د، احمد رس ل« الل احمد رس ل»

ا یا است    ن یستند  از ایتن نت ، ترتیتب ال  کنمالًقبل از سایر اسائل قرار داشت. این  ار 
 چینش اقص دش بیا  برتری جایما  رسالت پس از الل  است.
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از زاالیت  زیتراین  استماه، تمد  اید  مداییمر برای دالی ازین  اوت ت ا اه بیا  این با
 است. الل احمد رس ل

 (جزیه... مالیات، زکات، خمس،)اسالمی اقتصاد .3

مایه    جهت اسائل اقیصادی کاتیب ا امد  شد این ب د    چ  در ناا آنچ  در اجم ، ا
اباحتث  ناویی باه بت د،  شاده نوشته   ب  دالیل دیمری  هنییننمهب د ال چ   شده نوشته

استت  ت   ایگونهبهما م  اطرح شد  ب د ال ن ، ت ج  ب  این اسئل  در ناا  اقیصاد اسماه
متای اسئل  اقیصاد استماه دارد ال جتزء االل یت ا خص است ن یسند  امیمای خاصه ب 

 االل ن یسند  است.

 امنیت .4

در ا ثر ا اردی    در ا رد اانیت ال در ااا  ب د  اخایب سخن ب  ایا  آاد  ب د، ا امد  
شد    مبارت اسل  تسل )اسمی بیاالر تا در ااا  باشه( ال مباراته نزدیک ب  آ  آاد  استت. 

ست    دغدغ  ن یسند  ناا ، در درج  االل استمی آالرد  اخایتب این مبارات ا یای این ا
مااله برای ترغیتب  صرفنًب  تأاین آ  پایبند است،  شدیداًاست ال المد  اانیت    ن یسند  

 اخایب ب  اسمی ال ممرامه با اسلمانا  است.
 اه مبارت را  س بعدازاینممال  بر این در بسیاری از ا ارد نیز ا امد  شد    ن یسند  

را برای اخایب تعیین  رد  است ال آ  پرداخت جزی  ال ااثال آ  است.    ا یتا استت  ت  
 مدف ن یسند  از اسئل  تأاین اانیت، ممرا   رد  اخایب با اسلمین است.

ای برای رسید  ب  ت ا  اوت در زیراین، اانیت، اؤلو  اصله نیست بلک  السیل پس اه
 امدافه دیمر است.

 ...( و ذبیحه قبله، حج،  نماز،)یاسالم شعائر . 5

ممال  بر فراالانه ال ن ان  اسلمانه    در این اکاتیب بدا  تصریح شد  ب د، ن مه امیمای ال 
ما قابل برداشتت استت. در بستیاری از ات ارد ت ج  خاص ن یسند  ب  این اق ل  نیز از ناا 

دیمتر ال غیتر اترتبط بتا مایه    حیه ارب ط ب  ا ض مات ا امد  شد    ن یسند  در ناا 
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 ند    ن انمر اممیت این است، بحث شعائر را با تأ یدی خاص اطرح اهشعائر اسماه 
 ا ض ، ال امیمای خاص ن یسند  ب  آ  است. 

مای دیمری    از دید زیراین شانس خ به بترای ایتد  متداییمر یکه از ازین  بننبراین
 دارد شعائر اسماه است.

 اسالم شریعت. 6

   در ا رد شعائر ذ ر شد در ا رد شریعت اسماه نیز صادق است.آنچ

 اسالم به دعوت. 7

ارچ  دم ت ب  اسمی در این فرالانه  میتری نستب بت  بستیاری از ات ارد دیمتر دارد ال بتا 
قرار دارد ااا ا ض مه    اممیت آ  را در حد یک ازینت  اصتله بترای  1در رتب  ۳1فراالانه

ما  ت  ن یستند  الیوتات ترین ناات مد این است    بخ ه از اه داید  مداییمر افزایش اه
ما داشی  اخیص دم ت ب  اسمی است اثل ناا  ب  پادشا  رالی، ایرا ، ال... پس خاصه ب  آ 

 ت اند باشد.ت ا  اوت این ا رد اؤلو  اهمه در تمد  اسماه از نما  زیراین اهاه

 تخویف و انذار. 8

من ا  رفت بت ما انذار ال تخ یف، فراالانه نسبه داشت ال انیظار اهباالج داینک  در این ناا 
یک ازین  برای اید  مداییمر باشد ااا از زاالیت  زیتراین ا تامد  شتد  ت  در غالتب ات ارد 
ن یسند  تخ یف را با ن مه تعدیل ممرا   ترد  استت. ا یتا در ا ثتر ات ارد متدف اصتله 

یمری ب د  است    بعتد از تخ یتف اطترح مای دن یسند  تخ یف نب د  است بلک  ازین 
 مایه ممچ   پذیرش اسمی یا پرداخت جزی  یا ا ارد دیمری از این قبیل.شد  است. ازین 

ت اند ا رد اناسبه برای اید  مداییمر استماه از انظتر زیتراین ، تخ یف نمهبننبراین
 اکاتیب باشد.

 مشرکین و کفار با همراهی عدم و تقابل. 9

در اکاتیب ا امد  شد، اسئل  مدی ممرامته امتل ذات  بتا  ۱1ال رتب  ۱1ی    با فراالانهازین  دیمر
، نبایتد بت  اناد پذیرفتاه  وار ال ا ر ین است. یعنه غیراسلمانانه    تابعیت حک ات اسماه را 
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   ر اسماه خیانت  نند ال ارتبایه با دشمنا  اسمی داشی  باشند. آنچ  ا امد  شتد ایتن استت 
اطرح شد  استت  هنستآ مای دیمری    االل یت با ا ارد این ازین  در ضمن ازین     در اغلب

ایتد   بترای اناسبه ا رد ت اندنمه این ا رد ،بننبراینال این ا رد انظ ر اصله ن یسند  نب د  است. 
 .باشد زیراین اکاتیب انظر اسماه از مداییمر

 عدالت. 11

ب د ااا اار مدالت ا ج د در اات ر اقیصتادی،  این اکاتیب مدالت ازین  آخر ازنظرارچ  
ما آاد  است ب  این ا ض ، الحق ش د قطعًا مدالت جزء االلین ار ا  اانییه ال ...    در ناا 

رسد    ن یسند  در مم  این ا ارد ت ج   اال از جهت فراالانه خ امد شد. چنین ب  نظر اه
از  نار این  راحتیبهت ا  نمه بننبراین ب  مدالت اقیصادی، مدالت اانییه، ... داشی  است،

 مای احیماله اید  مداییمر  نار اذاشت.ر ن اذشت ال آ  را از ازین 
تت ا  جتدالل زیتر را در ات رد ما ذ تر شتد اهبا ت ج  ب  آنچ  از زیراین در ا رد اؤلو 
  ایتن ما برای اید  متداییمر، ترستی   ترد. البیتشایسیمه ال مدی شایسیمه مر یک از ازین 

 امیبارسنجه فقط از نما  زیر این است.
 ها برای اطالق عنوان ایده هدایتگرشایستگی زیر متنی ایده -(2جدول شماره )

شایسیمه برای اید  مداییمر با  من ا  ردیف
 ت ج  ب  زیراین

  الل احمد رس ل 0
  الل  5
  االیات، جزی  ال ...( ز ات، اقیصاد اسماه)خمس، 9
  تاانی 0
  شعائر اسماه)نماز،  حج، قبل ، ذبیح  ال ...( 2
  شریعت اسمی 6
  اسمی ب  دم ت 1
  انذار ال تخ یف 8
  ال مدی ممرامه با  وار ال ا ر ین تقابل 3
  مدالت 00

 های پژوهش()منبع: یافته
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 کاندیداهای ایده هدایتگر با توجه به فرامتن مکاتیب

 ال ت لید ننتتد  اراد  ال خ استتت از ختتارج ال رستتان  ستتاخیار از رفراتتت (paraText) فتترااین
 پیتای بیرالنته مناصتر ال اکتانه ال زاتانه الضتعیت فرمنتگ، بت  ال است پیای کنندهمصرف

دیمر فترااین، ممتا  شترایط ال فضتای حتا   بتر صتدالر پیتای استت. مبارتب . ارددبراه
ی، رالیکترد اقیصتادی دارد ال ما ت سط اقتای اعظت  رمبترسال گذاریننماثال ا ثر من ا ب 

تتر امکن است چنین ب  نظر برسد    برای اقای اعظ  رمبری اقیصاد از دین ال فرمنتگ اه 
شد  است ماال بیرالنه ال شترایط زاتانه  گذاریننمآنچ  بامث این ن ،  درواقعاست. ااا 

است، یعنه ا کمت اقیصادی    ا ن   جااع  ب  آ  ابیمست. این ا تکمت اقیصتادی 
مما  فرااین است    ایم، خ انند  این، از آ  ماال بیرالنه اانع برداشت غلتط )اممیتت 

 ش د.ساالن  اقای اعظ  رمبری اه هنیگذاریننمبی یر اقیصاد نسبت ب  فرمنگ( از 
مای اذ  ر در اکاتیب از نما  این ال زیراین ا خص شد ااا بتدال  تأخر ال تقدی اؤلو 

  قدری زالدمنمای است. ا یا از نما  فترا اینته، تقتدی ال تتأخر ت ج  ب  فرااین قضاالت  رد
 ما تغییر خ امد  رد.ما ال اممیت آ اؤلو 

 )رهبر الهی( اللهمحمد رسول. 1

در زاا  حیات ا  ر ن اصله اسمی ال بامث  از اسلمات تاریخ اسمی است    پیاابر اسمی
د. تصتمیمات اهت  بترای جنتگ ال حر ت، پ یایه، انسجای ال پی رفت ال اسیرش اسمی ب دنت

ارفت ال اسلمانا  نیز الل  ص رت اهت سط رس ل تمنمنًصلح، اسائل اقیصادی ال سیاسه ال... 
دانسیند. بنابراین از دید فرااین، را بر خ د الزی ال الاجب اه الل در مم  حال تبعیت از رس ل

 ست.ازین  اصله اید  مداییمر تمد  اسماه ا الل قطعًا احمد رس ل

 الله .2

رسد    ارچ  الل  از نما  این ال زیر این االل یت االل را در اکاتیب دارد ااا چنین ب  نظر اه
ما  سانه ب دند    اخایِب بسیاری از ناا  چراکهاز نما  فرااینه الل  اؤلو  اصله نیست، 

ادند. پس ا خص دما ال اا ر خ د قرار اهما م  الل  را در صدر ناا الل  را قب ل داشی  ال آ 
 است    مدف ال ج  تدالین ناا  برای ت ج  ب  الل  نیست.



 073     / عبدالهادی احمدی و مهدی عزیزان ایده هدایتگر تمدن از نگاه مکاتیب الرسول

 (جزیه و .... مالیات، زکات، خمس،)اسالمی اقتصاد .3

   در این، این اؤلو  س این ازین  است در فرااین نیتز ایتن ازینت  از اممیتت  گونههمن 
ختت خمتس ال ی برخ ردار است. اار میچ شامدی غیر از الج   تکلیوته پرداتوجهقنبل

ز ات نب د برای حک  ب  اممیت این ا ض ، از دید فرااین  افه ب د. ااا ممال  بر این شامد 
ما استائل اقیصتادی بت د  استت. رجت ، بت  مسیی     حیه ملت نمارش بسیاری از ناات 

 بر این ادماست. شد  است ا ا الالیا  انایق اخیلف ن شی مایه    ب  ناا 

 امنیت. 4

ت جهه داشت ااا با ت جت  بت  اینکت  االاًل غالتب ایتن ، فراالانه قابلر اکاتیبارچ  اانیت د
مایه در ما ارب ط ب  در ااا  ااند  از آسیب ل کریا  اسمی استت ال ثانیتًا چنتین ناات ناا 

شد  است    اسمی اک  را فیح  رد  ال در حتال استیرش قلمترال خت د استت، زاانه ن شی 
شرایط زاانه بامث فراالانه این ازین  در اکاتیب شد  باشتد رسد    چنین چنین ب  نظر اه

قبل از فیح اک  چنتین  ای در تمای ادالار اسماه.  ما اینک  تان  االل یت داشین چنین اسئل 
 چندا  اطرح نیست.  هنییننمه

 دائمنًمای اانیت م  ارب ط ب  شرایط صدر اسمی است    ممال  بر این بخش دیمر ناا 
ارفیند ال اسلمانا  بتا المتد  تتأاین اانیتت، تر قرار اهقبایل ق یف ا رد مج ی قبایل ضعی

ای اصتًم اطترح  ردند. لذا اار احیطه اان ب د شاید چنین اؤلوت ما را با خ د ممرا  اهآ 
 شد. نمه

 چندا  اممییه برای این ازین  در فرااین قائل شد. ت ا بنابراین نمه

 ...( و ذبیحه قبله، حج،  نماز،)اسالمی شعائر .5

اسئل  شعائر اسماه در صدر اسمی بستیار ات رد ت جت  بت د. پتنج المتد  نمتاز جمامتت 
شتد، تعیتین قبلت  ال ، اجیما، مظی  حج    بعد از فیح اک  مرستال  انجتای اهالل رس ل

د، ت ج  اسلمانا  در بسیاری از اا ر)نماز، ذبح ال ...( ب  قبل  خ د، رالز  ال نماز باشک   امیا
جهاد ال آیات قرآ  در تعظی  شعائر، شعائر اسماه را در درج  االل اممیتت در استمی قترار 

 داد  است.
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مای دیمری    شتانس خت به بترای ایتد  متداییمر دارد شتعائر یکه از ازین  بننبراین
 اسماه است.

 اسالم شریعت . 6

ی از آ )بتیش از توجهقنبل با ت ج  ب  اینک  آیات قرآ     در آ  زاا  نازل شد  است تعداد
پانصد آی ( در ا رد احکای ال شریعت اسماه استت ال رالایتات شتیع  ال امتل ستنت  ت  از 

تت ا  اوتت نقل شد  نیز بی یرین آاار آ  ارب ط ب  شریعت اسماه استت اه الل رس ل
  مای اصله اید  مداییمر تمد  اسماه از نما  فرا این اکاتیب ممتین اؤلوتیکه از ازین 

 است.

 اسالم به دعوت. 7

دمد ا ض مه    اممیت این اؤلو  را در حد یک ازین  اصله برای اید  مداییمر افزایش اه
ما اخیص دم ت ب  اسمی است ال از یرف دیمر مدف ترین ناا این است    بخ ه از اه 

قترآ   اصله پیاابر از رالز نخست بعثت دم ت ب  اسمی ب د  است  ما اینک  برخه از آیات
 مای اصله باشد.ت اند از ازین دم ت ب  اسمی اه بننبراینب  این اار تصریح دارد. 

 تخویف و انذار. 8

ما ب  اسمی از رالی ایتل ال رغبتت ال بتدال  تترس بت د  استت با ت ج  ب  اینک  غالب ارایش
 ی قائل شد.توجهقنبلت ا  برای این ازین  جایما  نمه بننبراین

 مشرکین و کفار با مراهیه عدم و تقابل .9

متا اطترح شتد  بت د، ا تر ین در آ  ال  وار با ممرامه مدی ال مایه    تقابلاخایب ناا 
پذیرفیند ااا قصد داشتیند در جااعت  استماه اسمی را نمه ما ال قبایله ب دند   بی یر ارال 

تیتب چنتین در اکا بنانبراین انتد باشتند. زنداه  نند ال از ااییازات ستایر استلمانا  بهتر 
شت د  لتذا ایتن ازینت  مای ختاص را شتاال اهای مم ایت ندارد ال فقط برخه ارال ازین 
 ت اند جزء ار ا  اصله باشد.نمه
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 عدالت. 11

، استائل اقیصتادی، حقت قه، الل با ت ج  ب  اینک  آیتات قترآ ، ستیر  ال رالایتات رست ل
فرااین، مدالت را در االج  راینبننبخان اداه، اجیمامه اسمی، مم  دائر ادار مدالت است. 

 دمد.قرار اه
تت ا  جتدالل زیتر را در ات رد ما ذ تر شتد اهبا ت ج  ب  آنچ  از فرااین در ا رد اؤلوت 
ما برای اید  متداییمر، ترستی   ترد. البیت  ایتن شایسیمه ال مدی شایسیمه مر یک از ازین 

 امیبار سنجه فقط از نما  فرااین است.
 ها برای اطالق عنوان ایده هدایتگرفرامتنی ایده تگیشایس -(3جدول شماره )

برای اید   شنیستگی من ا  ردیف
 مداییمر با ت ج  ب  فرااین

  الل احمد رس ل 0
  الل  5
  االیات، جزی  ال ...( ز ات، اقیصاد اسماه)خمس، 9
  اانیت 0
  شعائر اسماه)نماز، حج، قبل ، ذبیح  ال ...( 2
  یشریعت اسم 6
  اسمی ب  دم ت 1
  انذار ال تخ یف 8
  ال مدی ممرامه با  وار ال ا ر ین تقابل 3

  مدالت 00
 های پژوهش()منبع: یافته

ال تجمیع جداالله    برای  مای این، زیراین ال فراایِن اکاتیب الرس لبا ت ج  ب  داد 
س  زاالی  دید ترسی  شد  ب د، ما برای اید  مداییمر از مر ال مدی شایسیمه اؤلو  شنیستگی

 مای احیماله اید  مداییمر ترسی   رد.ت ا  جدالل زیر را برای ازین اه
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 ها برای اطالق عنوان ایده هدایتگرشایستگی متنی، زیرمتنی و فرامتنی ایده -(4جدول شماره )

 ردیف

مناالین ا ج د در 
این اکاتیب ب  
ما ترتیب فراالانه آ 

 در این

ما در شایسیمه ازین  ای اید  مداییمرشایسیمه بر
 این، زیراین ال فرااین

 فرااین زیراین این

     الل احمد رس ل 0
     الل  5
     اقیصاد اسماه 9
     اانیت 0
     شعائر اسماه 2
     شریعت اسمی 6
     اسمی ب  دم ت 1
     انذار ال تخ یف 8

3 
ال مدی  تقابل

ممرامه با  وار ال 
 ا ر ین

    

     مدالت 00
 ازین  چهار ،الرس ل اکاتیب فرااین ال زیراین این، مای جدالل باال ازبا ت ج  ب  داد 

 استماه تمتد  متداییمر ایتد  ممتا  دارد احیمال اممیت مسیند ال حائز    آاد به دست
 اسمی. شریعت -0اسماه شعائر -9اسماه اقیصاد - 5الل رس ل احمد -0: باشند

 های اصلی کاندیدای ایده هدایتگر اسالمیگزینه

مای اصله تمد  اسماه در اکاتیب الرست ل، ا نت   ن بتت آ  یابه ب  ازین پس از دست
 ما شایسیمه اید  مداییمر را دارد.از این ازین  یککداماست    بررسه ش د 

ه ال  ار رد اید  مداییمر را برشمردی . ا ن   زاا  آ  رسید  استت  ت  پنج الیلا قبالًاا 
ما    الاجد ایتن از این اؤلو  هرکداماین چهار ازین  را بر این پنج خص صیت مرض   نی . 

ما را نداشی  باشند    این الیلاه هرکدامت انند اید  مداییمر باشند ال خص صیات باشند اه
 یمر تمد  اسماه باشند. ت انند اید  مدایقطعًا نمه
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 اللهمحمد رسول. 1

تمد  مظی   سته ا جد این  اوالًمای اید  مداییمر را دارد چ   ا یا این ازین  مم  الیلاه
 نیستت ال ثانیتًا ممت  استلمانا  اذمتا  دارنتد  ت  نقتش اصتله در  الل جز احمد رس ل

تمایز  است. ثالثًا الج   اللاز آِ  احمد رس ل اسماه تمد  پ یایه ال یکپارچمه، حر ت
اقیصتادی ال  اسمی ال تمد  اسماه از سایر ادیا  الهه بتاالج د اشتیرا  در برخته استائل

 تمتد  در اصله حض ر است ال درنهایت ام  اهللرسولاحمد  صرفنًشعائر ال احکای، 
 است. الل اسماه نیز شهادت ب  احمد رس ل

 اقتصاد اسالمی . 2

مای اید  مداییمر را ندارد یعنه ممال  بتر اینکت  ا جتد ه از الیلاهاقیصاد اسماه س  الیلا
تمد  اسماه نیست چ   بعد از تأسیس جااع  استماه، بحتث اقیصتاد استماه اطترح 

ت اند باشد. اتثًم ش د، ممچنین ماال انسجای ال ام  حض ر در تمد  اسماه نیز نمهاه
نیست. ممچنین انستجای ال اسماه  صرف پرداخت جزی  یا االیات ام  حض ر در تمد 

ت انتد یکپارچمه اسلمانا  نیز ب  خایر پرداخت خمس ال ز ات نیست. پس این ازین  نمه
 اید  مداییمر تمد  اسماه باشد.

 شعائر اسالم . 3

مای اید  مداییمر را ندارد ال آ  ا جد ب د  است چ   حیته شعائر اسمی م  حداقل یکه از الیلاه
ای ایتأخر از زاتا  تأستیس استمی ال شعائر، حداقل بسیاری از شعائر اسماه رتب  اار نم یی  مم 

 .باشد اسماه تمد  اید  مداییمر ت اندنمه ازین  این دارند. پست کیل جااع  اسماه اه

 شریعت اسالم. 4

شریعت اسمی م  ا جد تمد  اسمی نیست ب  مما  دلیل    در شعائر اذشت. متمال  بتر 
ای ت اند ماال رشد تمد  اسماه نیز باشد ال شاید در برخه ات ارد نییجت نمه این شریعت

مای اممال خاص اثل نماز، رالز ، خمتس ال جزیت  ال ... اعک س داشی  باشد. چ   سخیه
   نقل شد  است    ارالمه  طورهمن ش د. ب  اسمی اه هنگروهبامث مدی رغبت برخه 

 (۲4۳: ۱1 ،۱14۳ر تا اسلما  ش ی .)اجلسه، ب  پیاابر اویند نماز را از اا بردا



 9011پاییز و زمستان / دوم/ شمارۀ  اول/ سال  اسالمیهای گفتمان تمدنی انقالب پژوهش      016

با ت ج  ب  آنچ  اذشت در جدالل زیر الضعیت این چهار ا رد نسبت ب  پنج الیلاه اید  
 مداییمر بررسه شد  است.

 های اصلی کاندیدای ایده هدایتگر اسالمیگزینهارزیابی  -(5جدول شماره )

 ردیف

 الیلاه
 
 

 اؤلو 

ملت 
ایجاد ال 

بقای 
تمد  
 اسماه

ماال 
حر ت ال 
پ یایه 
تمد  
 اسماه

الج  
تمایز 
تمد  
 اسماه

ماال 
یکپارچمه 
ال انسجای 

تمد  
 اسماه

ام  
حض ر 

در 
تمد  
 اسماه

مای ازین 
 نهائه

0 
احمد 

       الل رس ل

5 
اقیصاد 
       اسماه

9 
شعائر 
       اسماه

0 
شریعت 

       اسمی

 های پژوهش(ه)منبع: یافت

الاجتد تمتای  الل    ا امد  شد از بین چهار ازین ، فقتط احمتد رست ل طورهمن 
 خص صیات اید  مداییمر ب د. 

 الل احمتد رست ل ،البی  این ت ضیح م  الزی است    از نمتا  اکاتیتب الرست ل
ادغتای  الل متا را در احمتد رست لمای آ     اا در اباحث قبله آ ممرا  با زیراجم م 

  ردی ، اید  مداییمر تمد  اسماه است.
با اخییارات خاص ال مقاید ال باالرمتای ختاص در ات رد  الل با این بیا ، احمد رس ل

 ای ا  اید  مداییمر تمد  اسماه است چ  :
 ای ا  با اخییارات خاص، ماال ایجاد تمد  اسماه ب دند.)در زاا  حیات( -
ماال اصله بقتای ایتن تمتد  ن پتا بت د.)در زاتا   ناپذیر ای ا خسیمه هنیتالش -

 حیات(
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 ای ا  ماال اصله حر ت، پ یایه ال اسیرش اسمی ب دند.)در زاا  حیات( -
استلمین ال  تمتایز تبعیت از ای تا ، الجت ایما  ال شهادت ب  رسالت ای ا  ال الیزای ب  -
 مات(اسماه از سایر ادیا  ابرامیمه ال الهه است.)در زاا  حیات ال ا تمد 
باالر ا یر  اسلمانا  یعنه ایما  ال شهادت ب  رستالت ال درنییجت  الیتزای استلمانا   -

ت انتد استماه بت د  ال اه تمد  انسجای ال ماال اصله یکپارچمه الل تبعیت از رس لب 
 باشد.)در زاا  حیات ال امات(

شتهادت دیمر ام  اسلمانه نیز ایما  ال مبارتاسماه یا ب  تمد  در حض ر ام  -
 ب  رسالت ای ا  است.)در زاا  حیات ال امات(

ای    در اینجا الزی است بیا  ش د این است  ت  بتا ت جت  بت  ممتر   تتا  رست ل نکی 
ال از س ی دیمر ممر مزارسال  تمد  استماه، چم نت  امکتن استت ای تا  ایتد   خات 

بتر احمتد مداییمر این تمد  باشتد در حالیکت  برخته خص صتیات ایتد  متداییمر فقتط 
 اللهه    حه است قابل تطبیق است؟ رس ل

در ج ا  باید اوت    این حقیقیه انکارناپذیر است  ت  ایجتاد، بقتا، پ یتایه ال حیته 
 الل  دائر ادار ای ا  ب د. انسجای تمد  اسماه در زاا  حیات رس ل

ت ا  اوت ایجاد مر تمد  در یک اقطع خاصه استت  ت  بعتد از ایجتاد، از یرفه اه
بت   حتمانً دیمر الج د ماال ایجاد نند  ضرالرت ندارد ااا س  اسئل  بقا، پ یایه ال انسجای، 

 = اید  مداییمر( نیاز دارند.الل الج د دائمه ماال ا )احمد رس ل
اند ال برای ال م  اسلمین ب  این اار ت ج  داشی  شاید بی ا  اوت م  خدا ال م  رس ل

، قترار داد  شخصته بتا تمتای خدا ال رس ل حلراهیع  اند. از نما  شقرار داد  حلراهآ  
است. چنین شخصه باید جانتب  الل احمد رس ل جنیبهخص صیات)غیر از رسالت( 

ااند  اید  مداییمر را ایکول شد  ال ماال بقا، پ یایه ال انسجای تمد  استماه باشتد. زاین
است ااا در زاانه  ت   الل پس اید  مداییمر تمد  اسماه در تمای امصار احمد رس ل

،  ار ردمتای ایتد  متداییمر)بقا، الل دسیرسه ب  ای ا  نیست، جان تین احمتد رست ل
 پ یایه، انسجای ال ...( را ایکول خ امد شد.
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را نپذیرفیند ال از س ی دیمر جای خاله  حلراهااا با ت ج  ب  اینک  برخه اسلمانا  این 
ای  ت  در پیش ارفیند ال آ  نصب خلوا ب د. خلیو دیمری را  حلراهالم س ب د،  کنمالًآ  

ارفت. ال باید اوت ارچت  ایتن در جایما  ماال بقا، پ یایه ال انسجای اید  مداییمر قرار اه
خیانت ال اشیبا  در تاریخ تمد  اسماه ب د ااا تتا حتدالدی ت انستت بقتا،  ترینبزرگ ار 

را  تمتد  استماه بت  دلیتل متدی در بسیاری از دال هرچندپ یایه ال انسجای را حوظ  ند. 
الزی خلیو ، از تمد  اسماه فقط نای ال ظامری باقه ااند ال از حقیقت اسمی ال  هنیقنبلیت

ای  ت  تمد  اسماه خبری نب د. لذا مم ار  شامد مسیی     تمد  اسماه در متر انطقت 
خلیوت   من ا  ایتد  متداییمر آ  ال در ر س آ بت  الل استت احمتد رست ل سر بارآورده 

 ش د قرار دارد. الل ، یا حا مه    ظل الل  خ اند  اهرس ل

 جایگاه ایده هدایتگر در ایجاد تمدن نوین اسالمی

( الل آنچتت  از اطالتتب اتتذ  ر در اتت رد ایتتد  متتداییمر تمتتد  استتماه)احمد رستت ل
ا جد ال آغتازار تمتد  استماه بت د نت   الل است این است    احمد رس ل توجهقنبل
ایجاد تمدنه جدید ب  نای تمد  نت ین استماه نیتز،  بننبراینمای دیمر. از ازین  یکچهی

برای ایجاد یتک تمتد   الل الل  است. البی  با ت ج  ب  رحلت رس لنیازاند احمد رس ل
ای جز تمسک ب  جان ین حقیقه ای ا  یعنه ااای اعص ی نیست ال چت   ا نت   ن ین چار 

ال  فقیاه والیتالج د ندارد، تنها را  امکن اردآاد  بر ح ل اح ر  دسیرسه ب  ااای اعص ی
اجرای تدابیر ال رمنم دمای ای ا  است. البی  این از دیداا  شیع  است ااا با نما  امل سنت 

استت یعنته  الل نیز باید اوت تنها را  ایجاد تمد  ن ین اسماه تمسک ب  خلیو  رس ل
ای ایتاخر از را قائل باشند. یا در ارحلت  الل رس ل سه    امل سنت برای اال اخییارات 

ت اند اید  مداییمر تمد  اسماه از نما  امتل ستنت االار  سه است    اهخمفت، االله
 باشد.

 یر یگجهینت

ال سپس جان تینا  حقیقته الل اید  مداییمر، اح ر تمد  اسماه ال جها  اسمی، رس ل
آ ، بامتث  جنیبهمای جعلته ایمزین  رد  نسخ اذاشین این رالح ال ج ای ا  است.  نار
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ت یت ال اخیمف در جها  اسمی ال درنهایت مدی تحقق تمد  اسماه است. برای بازا ت 
ای جتز تمستک بت  ایتد  متداییمر نیستت. بتا رجت ، بت  ب  دالرا  االج تمد  اسماه چار 

، بیتقرآ  ال املال تمسک ب  دال یاداار ارزشمند ای ا  یعنه  مای پیاابر اسمیآا ز 
شتهر خت د حر تت  ننتد ال تمتدنه مظتی  بتا ت انند بت  ستمت تحقتق آراا اسلمانا  اه

 مای امیاز اادی ال اعن ی بنا نهند ال ب  حیات ییب  دست یابند. الیلاه
ال جان تینا   این ا ض ، اممیت اردآاد  اسلمانا  ح ل اح ر تعالی  رست ل ختدا

  ند. الله اار اسلمانا  را بیش از پیش آشکار اهال سپس  بیتحق ای ا  یعنه املب 
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