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 چکيده
 های اندیشه بررسی طریق از اسالمی سنت در آینده مفهوم شناخت دنبال به حاضر پژوهش

 که نماید تحلیل را سردار ضیاءالدین اندیشه است آن بر حاضر نوشتار تالش. است سردار ضیاءالدین

 آینده امروزه که این. باشد می شده شناخته المللی بین صورت به پژوهی آینده زمینه در او پژوهش

 سایه زیر حد چه تا مسلمانان که دهد می نشان طرف یک از ندارند وجود زیادی مسلمان پژوهان

 فعلی نابسامان وضعیت اصلی دلیل دیگر طرف از و اند، ه دبو غربی جوامع خصوص به دیگر، جوامع

 دسته و عبارات مبنای بر پژوهشگر این های ایده و ها دیدگاه این بر افزون. است ها آن جاری و

 برای مقایسه این. شد خواهد نقد و تحلیل تطبیقی صورت به و شده بررسی خودشان های بندی

 و خصوصاً معاصر اسالمی اندیشه در او حقیقی نقش کردن پیدا و پژوهشگر این های ویژگی درک

 مورد در اندیشیدن میتاه که است این حاضر پژوهش نتیجه. است حیاتی عموماً معاصر اندیشه

 موجودشان شرایط حل منظور به مسلمانان توسط فوری صورت به بایست می پژوهی آینده و آینده

 را خود که معنا این به. پذیرد صورت اجتهادی تالشی طریق از باید امر این و گیرد قرار توجه مورد

 آن از پس و  داده تشخیص مذهب اجرای و درک در هایمان ضعف و اشتباهات و نماییم نقد

 و  خودانتقادی فرآیند این طریق از فقط. نماییم فراهم روشن ای آینده تحقق برای حل راه بهترین

 دست آینده در اسالمی  تمدن و جامعه  نوسازی خود فرآیند به توان می که است خودآگاهی

 ..یافت
 

 آینده پژوهی، اندیشه اسالمی، ضیاءالدین سرد: واژگان کليدی
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 همقدم 

ها در منابع مالی و انسانی، کاهش توان هزینه نمودن برای این مسائل و افزایش پیچیدگی افزایش رقابت در سطح جهانی، افزایش محدودیت

علم و فناوری در این جهان پر از رقابت، محدودیت و پیچیدگی، . های جهان امروزین هستندهای اقتصادی و اجتماعی واقعیتسامانه

بهره برداری درست از . توان آنها را موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان دانستاند و میدی را پدید آوردههای جدیموقعیت

های علم و فناوری خود را متناسب با تحوالت سریع علم و فناوری و مدیریت تحوالت علمی و فناورانه مستلزم آن است که بتوانیم سیاست

-های روز برشیوه طراحی سیاست. های علمی و فناوری هستند، طراحی کنیمکه محصول تحوالت و انقالب ایهای آیندهتهدیدها و فرصت

مند و آینده پژوهی به عنوان فرآیندی سامان. های آینده، نیاز به مهارت و عزم فراوان دارداساس بینش و درک ما از تهدیدها و فرصت

آینده پژوهی در ژاپن معادل (. 8811نوری و ایوبی، )هاستلندمدت از جمله این مهارتمشارکتی برای ساخت چشم اندازهای میان مدت و ب

(. 8838فاطمی، )میزا، در روسیه پراگنوزیا، در فرانسه پرسپکتیو، در اروپای غربی فورسایت، و در سنت آمریکایی فیوچرز استادیس می باشد 

-پژوهی انتخابآینده. ئه، آزمون و ارزیابی آینده های ممکن، محتمل و مطلوب استمند، کشف، ابداع، اراآینده پژوهی به دنبال مطالعه نظام

-ترین آینده به آنها کمک میریزی مطلوبدهد و در انتخاب و پیها قرار میروی افراد و سازمانهای مختلفی را راجع به آینده پیش

های زنی، به گمانه"فقط یک آینده "ها و به جای تصور شگیری از طیف وسیعی از روپژوهی با بهرهآینده. (Bell,2003:73)کند

(. 01: 8831زارعیان و ستارزاده،)ورزد مبادرت می "چندین آینده متصور "بلکه  "نه فقط یک آینده "سیستماتیک و خردورزانه در مورد  

ها بینیپژوهی به دنبال شناسایی جهانطلوب، آیندههای ممکن، محتمل و ممند آیندهاله بر این باور است افزون بر مطالعه نظامسهیل عنایت

های بر همین اساس هدف مقاله حاضر تحلیل آراء و اندیشه. (Inayatolloah,2007:1)ای شکل می دهدهایی است که به هر آیندهو اسطوره

 . باشدهای حال و آینده جوامع اسالمی میضیاءالدین سردار جهت شناخت هر چه بیشتر چالش

 حقيقروش ت
بنابراین جهت . پژوهی پرداخته استروش پژوهش حاضر کیفی است و به مطالعه آراء متفکر اسالمی، ضیاء الدین سردار در مورد آینده

های نظری این اندیشمند روش متن محور انتخاب شده که پژوهشگر به طور کامل و از نزدیک به بررسی متن  می پردازد ترسیم جامع بنیان

بر همین اساس روش تحلیل محتوای کیفی انتخاب شده که . ق سعی در فهم، ارزیابی و در نهایت شالوده شکنی آن داردو از این طری

شود که در متن برای اهداف علوم شناختی اطالق میگیری روشبه اندازه ": چنین به تعریف این روش پرداخته است( 8331) 8رویشاپ

ها مورد بحث ر این ابتدا زندگی و کار این پژوهشگر را به منظور درک زمینه و روند عمومی اندیشه آنافزون ب. "شوداجتماعی به کار برده می

های این پژوهشگر را ها ارائه شده است که کل اندیشههای فکری آنبحث در مورد زندگی و کار به عنوان ساختار چارچوب. دهدقرار می

ای افکار مربوط به آینده در زمینه های قابل توجه مباحث های ریشهی سردار بر مبنای جنبههادر نتیجه، اندیشه. دهدتحت تأثیر قرار می

های این اند، به خاطر صراحت و وضوح کل نوشتهای انتخاب شدهها به صورت هوشیارانهاین زمینه. اسالمی معاصر مطالعه خواهد شد

های های ما، بررسی این جنبهاما به خاطر محدودیت. وامع مسلمان معاصرها به درک مسائل فعلی جپژوهشگر و همچنین اهمیت باالی آن

های قابل توجه را پاسخ بدهد، از جمله این که ها اساساً تحت سه سرخط مختلف انجام می شود تا مجموعه ای از پرسشای از کار آنریشه

ها در مورد علم و فناوری چیست؟ بر حسب و دیدگاه آن های فعلی چیست؟ها به چالشآل آینده این پژوهشگران چیست؟ پاسخ آنایده

 .  ساختار، این مقاله در ابتدا به پیش زمینه و متن اندیشه این پژوهشگر پرداخته و سپس اندیشه های عمده آن ها را بررسی می کند

 
 
 
 

 پيش زمينه و اندیشه ها: ضياءالدین سردار

 زندگی و کارها: سردار
وقتی جوان بود به پیروی از پدرش که چند سال قبل در . در دیپالپور پاکستان شمالی به دنیا آمد 8398اکتبر  88ضیاءالدین سردار در 

من در حالی بزرگ شدم که در مورد اغلب مسائل سؤال داشتم، :وی می گوید. لندن پایگاهی تأسیس کرده بود به انگلستان مهاجرت کرد

روستای محل تولد من در آن . غییر شرایط در مناطق مردابی و روستایی پنجاب به دنیا آمدممن در زمان ت. حتی در مورد تولد و روزگارم

هایی از میراث آباء و منازعاتی برای تعیین محل مرز جدید در حال انجام بود جهت جداسازی بخش. ای تحت منازعه بودزمان منطقه

های های دعوا شوم مربوط به سالای از طرفشد من درگیر تاریخ پیچیده این امر باعث. اجدادی من که پیش از آن بخش کاملی از هند بود

                                                           
1 Shapiro  
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گرفتم، به یک ماهیت منحصربفرد، منطقه مورد منازعه که من باید آن را به عنوان میراث خودم در نظر می. بسیار دور پیش از به دنیا آمدنم

و  کردندهای جدید شروع به اثبات خودشان کل گرفت و هویتاما بعدها مرز بین المللی در طول شبه قاره ش. قوی و جدید تبدیل شد

اما . روستای من بخشی از پاکستان بود که به صورت موجودیتی اسالمی تعریف شد و مشغول ملیت سازی شد. خانواده من تغییر مکان داد

نشینی از آن امپراتوری باعث بت عقبتر استخدام شد که موهدر این حین، پدر من برای کمک به بازسازی کشوری با ملیت بسیار محکم

او مادرم و سه فرزندش را به پاکستان فرستاد و خودش به ردیف کارگران دعوت شده برای کمک به بازسازی . گسست شبه قاره شده بود

انی با تراس سازی تثبیت کرد و یک آپارتمان کوچک در خیاباو خودش را در یک کارخانه ماشین. اقتصاد جنگ زده انگلستان ملحق شد

 .او باید فرایند تعریف هویت ما را به کلی از نو شروع می کرد. معلق پیدا کرد و خانواده اش را احضار نمود

محیط جدید او به عنوان یک کودک وی را در یک . دهی کرداین زمینه اجتماعی سیاسی بود که هویت وی را تحت تاثیر قرار داد و شکل

چنان چه خودش می گوید، . ها مواجه بودندهای مهاجر در آن زمان با آنهایی قرار داد که خانوادهانواع نقش مبارزه مداوم برای تطبیق با

کردم، در لندن یا در بازگشت به ای بود در هر کجا که من زندگی میمسلمان بودن و مسلمان شدن، شکل دادن یک هویت، صحنه منازعه»

را ( دیوان حفظیات شعری)خانواده او هنوز مُشَیرا . «در قوانین طرح بازی جدید بقاء ماهر شود»که او به سرعت یاد گرفت « .هند تجزیه شده

به صورت انگلیسی ( های مختلفنوعی آمیختگی از فرهنگ)ها در شخصیت وی تمامی این. در خانه و در نتیجه یک محیط اهل ادبیات دارند

مسلمان بودن از نظر اصالت، فرهنگ، سنت و باورها از طرف دیگر، دخیل / پاکستانی/ ییبودن از نظر جغرافیایی و محیطی از یک سو و آسیا

 .اش بوده استاش در مبارزه کردن همواره بخشی از زندگیتوان گفت ایده آینده در ذهن وی به خاطر تجربهمی. است

. سه مدرن در جاده کالپتون بود، راه اندازی کرددر طول دوره نوجوانی او یک انجمن اسالمی در مدرسه اش، بروک هاوس که دومین مدر

های او را در برد و در نتیجه فعالیت( انجمن انجمن های اسالمی دانش آموزی در بریتانیا) FOSISاین انجمن او را به سمت ارتباط با 

. ر رابطه با عدم آرامش مسلمانان داددر نتیجه آگاهی نیرومندی به وی د. راستای مسائل و رویدادهای مهم مربوط به مسلمانان توسعه داد

دهه . دهی بسیار مهمی از روشنفکری و فعالیت وی است که فوق العاده پر است از رویدادهای مختلف در جهان اسالماین دوره، دوره شکل

و برنامه های توسعه دوره ای بود که برخی تغییرات پی در پی در جوامع اسالمی پس از استقالل پیدا کردن از استعمار رخ داد  8311

 .ها منتهی گردیدای از شکستمتعاقب آن توسط دولتمردان معرفی شد که به زنجیره

های اصطالحاً سکوالر اخذ کرد، اما او های رسمی خود را در رشتهگرچه اغلب آموزش. او در دانشگاهی در لندن فیزیک و علم اطالعات خواند

های اسالمی برد، از جمله مسیر معنوی امر بود که او را به سفرهای تجربی در بین جنبش تشنه حقیقت در مورد مذهب خود بود و این

های کالسیکی را برای چندین سال در او همچنین رشته. او در جماعت تبلیغی« اتفاقی و مختصر»صوفیه و همچنین مهمتر از همه ورود 

حضور وی، این تجربه باعث شد سردار به طور وسیعی در معرض دانش  با شیخ جعفر ادریس خواند و با توجه به یک بحث گروهی غیررسمی

برای سردار سنت یک . گیری شخصیت به یک فرد مسلمان دلسوز تاثیرگذار بودها عمیقاً بر شکلتمام این. اسالمی کالسیک قرار بگیرد

ره گذشته را به صورت دفاعی می بینند به دیده تردید در نتیجه، او کامال به کسانی که هموا. چشم انداز پویا است، نه ایستا و منسوخ شده

 . می نگرد

او به عنوان یک دانشمند اطالعات کار در مرکز پژوهش های حج دانشگاه شاه عبدالعزیز را تجربه کرد که در آن با گروهی از دیگر 

یی نوشت و نیز به عنوان یک روزنامه نگار کار او همزمان کتاب ها. پژوهشگران یک مدل شبیه سازی برای عملکرد زیارت مکه را توسعه داد

کار کرد و سپس گزارشگر تلویزیون  New Scientistو  Natureپس از ترک عربستان سعودی، وی برای نشریات دوره ای علمی مثل . کرد

را در شیکاگو پایه گذاری « غرب -مرکز آینده پژوهی دانشگاه شرق»او . ، یک نشریه اسالمی شدInquiryپس از آن او ویراستار مشاور . شد

 .او استاد مدعو خط مشی علم و فناوری دانشگاه میدلسکس بود 8331و  8331بین سال های . کرد

سردار به عنوان یک آینده پژوه مشهور بین المللی به عنوان متخصص در علم اسالمی و اندیشمند و نویسنده پیشگام در زمینه آینده اسالم  

مقاله آموزشی، مقاله، تالیف و مقاله مروری منتشر کرده و به  011کتاب و بیش از  11او بیش از . گرفته می شوددر دوره معاصر در نظر 

 .شودشناخته می« ترین روشنفکران دنیایکی از عالی»عنوان 

طالعات؛ جستاری در علم های پیش رو؛ جهان مسلمانان و اآینده تمدن مسلمانان؛ آینده اسالمی؛ شکل ایده: های او عبارت است ازکتاب

اسالمی؛ تماس با میداس؛ علم، ارزش ها و محیط در اسالم و غرب؛ انتقام آتن؛ استثمار و جهان سوم؛ تخیل تحریف شده؛ درس هایی از 

دادی او همچنین تع. مسئله رشدی؛ دیگران وحشی؛ مانیفستی بر نژادپرستی غربی؛ آینده سایبری؛ پست مدرنیسم و دیگران؛ و عقاید شرقی

کتاب های درسی معروف، مصور و مقدماتی منتشر کرده است، از جمله معرفی محمد، معرفی مطالعات فرهنگی، معرفی هرج و مرج و 

 .معرفی ریاضیات

شناخت »و « متن سوم»معرفی شده و عضو گروه داوران مجالت مختلفی است، از جمله  CNN« پاییدن آینده»او همچنین توسط برنامه 

، واشنگتن پست، مجالت جغرافیایی، نیو استِیتمن و (گالسگو)مقاالت مروری و مقاالت او در ایندپندنت، تایمز، هرالد . «اعیشناسی اجتم
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را برای « گفتگوهای اسالمی»و « چشم شرقی»های تلویزیونی مثل او تعدادی از برنامه. شودای دیده میبسیاری از دیگر نشریات علمی دوره

با مطالعات « فیوچرز»در حال حاضر، او داور نشریه ماهانه بااعتبار . نویسندگی و ارائه کرده است BBCرا برای « با اسالممواجهه »و  1کانال 

 .انگلستان می نویسد« نیو استیتمن»او همچنین در ستون علمی ثابتی نشریه هفتگی سیاسی . آینده پژوهی، طراحی و سیاست گذاری است

اش به دست آورده است، اش، مناصب مختلف آکادمیک و غیر آکادمیکی را برای پژوهشگری برجستهاستادیاو در طول حیات روشنفکری و 

مثل عضویت در انجمن مطالعات آینده جهان، آکادمی جهانی هنر و علم، انجمن مطالعات خاورمیانه انگلستان، و انجمن ترغیب هنر، تولید و 

ی علوم نیویورک، موسسه دانش اطالعات، اتحادیه ملی ژورنالیست، اتحادیه تهیه و همچنین عضویت در آکادم (RSA)تجارت رویال 

و انجمن نویسندگان علمی  (ACTT)انجمن فیلمبرداران و تکنسین های متحد  ،(PACT)کنندگان سینما و تلویزیون 

 .(Sardar,1982;1985;1986;1998)انگلستان

 های سردارهای اصلی اندیشهزمينه
آیندة تمدن اسالمی یا مسلمانان، علم : بندی کردتوان به سه زمینه مهم دستههلل، تمرکز بحث سردار روی آینده را میابه گفته عنایت

کند که بدین به طور کلی، سردار مسئله آینده تمدن اسالمی را با یک رویکرد تمدنی مطرح می. اسالمی و رابطه بین اسالم و پست مدرنیسم

از طرف دیگر، مسئله علم . اندازهایی با محوریت آینده انجام گیردو ترمیم آن باید از طریق متدولوژی و چشموسیله فرایندهای بازسازی 

ها و جهان بینی های خودش مطرح اسالمی از منظر توسعه دادن یک علم اسالمی خاص یا علم اسالمی با هویت خودش بر مبنای پارادایم

و مفهوم تحت اللفظی آن هم همین را نشان می )که وی آن را بسط مدرنیسم در نظر می گیرد شود که در اینجا مسئله پست مدرنیسم، می

 .ای مطرح می شود که در آن جهان بینی اسالمی در مقابل جهان بینی غربی قرار می گیرد، با روش دوگانه(دهد

 (بازسازی تمدن اسالمی)آل آینده ایده

تنها پر از منابع )مانند یک دریاچه راکد ... »ار نشان می دهد که تمدن اسالمی می تواند در کتاب وی به نام آینده تمدن اسالمی، سرد

کند که مسلمانان دو وی بیان می« .شان دغدغه داشته و در تالش برای اخذ آن باشندباشد، مگر این که مسلمانان در مورد آینده( بالقوه

ای داشته باشند که اساساً یک بسط خطی از موقعیت استعمارزده و وارونه فعلی یافتهتوانند آینده گسترش می: گزینه در مورد آینده دارند

ای طرح بریزند و با تر یا الاقل پرطراوتی داشته باشند، به شرطی که به صورت سازندهتوانند آینده روشن؛ یا می(ارادهآینده بی)ها باشد آن

 (.آینده برنامه ریزی شده)پیش بینی عمل کنند 

ریزی و کار سخت نمایند تا مسیر قَدَر شان را تغییر دهند و شروع به برنامهین راستا، مسلمانان باید نگرش خود نسبت به مذهبدر ا

ها تغییر ها گزینه اول را انتخاب کنند، بقائشان وخیم خواهد شد، چرا که هیچ چیز شرایط فعلی آناگر آن. خود را عوض کنند( سرنوشت)

ریزی و تفکر پیشرو دارند و باید از هم ها گزینه دوم را انتخاب کنند، نیاز به برنامهاما اگر آن. که خودشان آن را تغییر دهنددهد، مگر آن نمی

های تمدنی آغاز شود و این با پیگیری گزینه دوم، تنها راه مناسب این است که فرایند ترمیم ارزش. اکنون برنامه ریزی را شروع کنند

 .ر دوش تک تک مسلمانان باشد، به خصوص روشنفکران مسلمان به عنوان محافظان امتمسئولیت باید ب

در نتیجه . بینی و محیط فرهنگی تمدن اسالمی پدیدار شودهای جایگزین و جدید اسالمی باید به خودی خود از جهانبه گفته سردار، آینده

های کند که طرح جامعی است که استراتژیرا مطرح می« روژه عمرانپ»های جایگزین برای تمدن اسالمیاو در پاسخ به نیاز به آینده

تمدن پویا، »توسط ابن خلدون برای بیان « عمران»وی ادعا می کند که عبارت . رسیدن به بازتولید تمدن اسالمی را مشخص می سازد

 .طرح کلی این پروژه را نشان می دهد 8شکل . استفاده شده است« پررونق و عملیاتی
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 .آینده تمدن اسالمی: منبع. پروژه عمران: 8 شکل

 :، سردار این فرایندها را به صورت زیر توضیح می دهد8در توضیح خالصه اجزای اصلی پروژه عمران مطابق شکل 

 .بیان مدل دولت مدینه -8

 .بیان پارامترهای تمدنی اسالم -0

 .0و  8ها بر اساس بندهای ها و پارادایمها، مدلتولید نظریه -8

 .ارزیابی واقع بینانه دنیای معاصر و ارزیابی دنیای بالقوه آینده -1

 .بیان اهداف امت اسالمی -9

 (.های آیندهطرح و ارزیابی برای رسیدن به گزینه)مسلمانان  PAYOFFتوسعه  -6

 .ناشی شده است 6تا  8های جایگزین مسلمانان که از بندهای ارزیابی مداوم آینده -1

توسعه مجدد حس تعیین سرنوشت توسط خود و قادر ساختن ما به اتخاذ تصمیمات بهتر و ساخت »اش تمدنی که هدف ویژه با این پروژه

کند فرایند بازسازی تمدن اسالمی را در چارچوب آنچه وی است، سردار تالش می« استانداردهایی برای عملکرد در برابر مدل دولت مدینه

کند که اما وی تاکید می. قرار دهد( ص)گذاری شده توسط حضرت رسول ر اساس مدل جامعه مدینه پایهگذارد، بمی« دولت امت»نامش را 

-ارائه می« نقشه مفهومی و طرح عملیاتی برای آینده های جایگزین مسلمانان... »این پروژه در معنا و روش قطعی نیست، اما در عوض یک 

ها آن. ها است، اما غیر قابل انعطاف نیستندریزی در مورد آماده سازی نقشهبرنامه... »همان طور که وی به روشنی اظهار کرده است . دهد

بنابراین، پروژه عمران یک طرح مفهومی است در مورد فرایندهای طراحی و . «توانند به طور مداوم تکمیل شده و اصطالح و به روز شوندمی

آل مبتنی بر مدینه در نتیجه، مفهوم جامعه ایده. آل از جامعه آینده خاصی نیستیدهاین یک مفهوم ا. ایجاد آینده جایگزین برای مسلمانان

 .کندالنبی مبهم است، چنان که توصیف مشخصات آن نیز بدون پاسخ است، گرچه وی مفهوم دولت امت را مختصراً توصیف می

جلو و طراحی دقیق حاصل شده و سردار در این رابطه پیشنهاد  ریزی در پروژه عمران، از فرایند ترکیب نگاه بهروش کار چنین رویکرد برنامه

اولین روش توسعه سیستم متدولوژی و پژوهش است که وی نام آن را سیستم : های مختلفی انجام دادتوان با روشکند که این امر را میمی
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بازتولید عملکرد شریعت به صورت متدلوژی حل مسئله  در دانش و تفکر و( اجتهاد)هدف این سیستم ارتقاء فرایند استدالل . گذاردمی 0وارد

کل فرایند از بیان مدل مدینه تا ارزیابی دنیای معاصر و آینده بالقوه . ای برای ایجاد اجتهاد استهمچنین ابزار و مکانیزم روشنفکرانه. است

چنان که سردار اجتهاد نهادی را ابداع کرده . )شود تواند تنها با تالش هماهنگ یک پزوهشگر یا یک نهاد انجاممی( پروژه 1تا  8مراحل )

سیستم وارد را  0شکل (. توانند برای انتفاع امت در کنار یکدیگر کار کننداست که در آن علمای سنتی و پژوهشگران مدرن مسلمان می

 .نشان می دهد

 
 .آینده تمدن اسالمی: سیستم وارد، منبع: 0شکل 

تر از کند، نیروی محرکه فرایندهای تجدید اجتهاد بازعملکردی و مهمسیک و مدرن را با هم ترکیب میهای کالسیستم وارد که متدولوژی

این . انداز برای سیستم مسلمانان استروش دوم پروژه از طریق برپایی چشم. شودبینی اسالمی میآن، بازتولید فهم و تفسیر جدید از جهان

روش سوم پروژه از طریق فرایند طراحی برای . میان مدت و همچنین ماموریت کوتاه مدت است اندازهای بلندمدت وچشم انداز شامل چشم

ها که توسط سردار تمامی این روش. این طراحی نیز باید شامل طراحی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد. سیستم مسلمانان است

 .ای بهتر ایجاد کنندهشان به سوی آیندمسلمانان در فرایند حرکت کنند تغییرات مطلوبی را در جوامعاند، تالش میشرح داده شده

اتوپیای »در واقع، مفهوم : آل آینده منحصر به شخصیت روشنفکر سردار نیست و باید تا حدودی آن را به رسمیت شناختاین ایده

نروایی مسلمانان، امپراتوری عثمانی، آغاز شده اسالم برای احیای شکوه فرمانروایی اسالمی از زمان تجزیه آخرین سلسله فرما« اجتماعی

سال از طریق سیستم فئودال و سلطنتی حفظ شده، گرچه همیشه در  8811که بیش از )برای بازگیری همبستگی امت مسلمانان . است

مثل )ها این تالش. شده است، همواره توسط روشنفکران و رهبران مسلمانان در طول زمان تاکنون تالش می(شرایط کاملی نبوده است

های سنی و شیعه تفسیر مدرن ها و تاسیس دو حکومت اسالمی پاکستان و جمهوری اسالمی ایران که مدلجنبش پان اسالمیسم افغان

آل که به طور ایده( OIC)دولت مدینه است و همچنین مهم تر از همه، در سطح امت، تشکیل و پایه گذاری سازمان کشورهای اسالمی 

دهد که دغدغه واقعی آینده اسالم و امت اسالمی هرگز به هر دلیل در ، همگی آشکارا نشان می(مپراتوری اسالمی گذشته استا« تناسخ»

 .های مداوم در برخی، نه اغلب تجربیات سابقنشینیها و عقبشود، علیرغم شکستذهن مسلمانان متوقف نمی

ترکیب کردن واضح روش تئوری و عملی که هدف آن کمک به فرایند سیاست سازی  تواند به خاطرآل آینده سردار میبا این وجود، ایده

توان در بحث وی راجع به مدل مفهومی سبک و واقعیت جامعه مدینه یافت و آل آینده او را میجنبه تئوری ایده. است، باارزش قلمداد شود

این متدولوژی در . ه عمران، سیستم وارد و برنامه ریزی یافت می شودای آن در قالب فرایندهای پروژهای عملی آن در پیشنهاد برنامهجنبه

های تئوری و عملی مطالعه آینده مسلمانان به خاطر نقش منحصربفرد سردار در بحث اسالم معاصر و همچنین در مطالعه آینده ترکیب روش

 .به طور کلی است

                                                           
2
 Warrd System 
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کند که به سختی توجه مطلوبی از جانب امت، به خصوص مت، وی ادعا میای سردار در حل مسائل اعلیرغم مزیت درخشان پیشنهاد برنامه

کند که بهبودهای زیادی در قالب آینده آگاهی وجود ندارد و در واقع، وی استدالل می. رهبران و پژوهشگران امت، دریافت داشته است

اولین و تنها مطالعه « آینده تمدن اسالمی»کند که کتاب او ادعا می. زمینه آینده پژوهی در دایره اسالم به حال خود واگذاشته شده است

های مثبتی در جاهای دیگر وجود دارد مثل کند که پیشرفتبا این حال وی تصدیق می. سیستماتیک در زمینه آینده اسالم باقی مانده است

پژوهی، های آیندهده بانک توسعه اسالمی از روشهای آن برای جوانان، استفامالزی و نیز معرفی آینده آگاهی در دبیرستان 0101انداز چشم

کند نویسد که ادعا میدر اظهار نظری دیگر، وی در مورد پیشرفت های جالب توجهی می. «08اسالم و مسلمانان مترقی »های و نیز تالش

او معتقد است که از یک . شده است که توسط دولت مالزی عنوان 8در جهان اسالم در حال اتفاق افتادن است، از جمله پروژه اسالم حداری

معرفی و استفاده شده « مقدمه»های عمران و حداری توسط ابن خلدون در عبارت. )دید، پروژه اسالم حداری شرح پروژه عمران وی است

بالقوه در کشورهای مسلمان  تواندکند که پروژه اسالم حداری به عنوان یک روش باال به پایین نمیبا ارزیابی هر دو پروژه، او بیان می. (است

آل باید به طبیعت کشور بستگی داشته در نتیجه اجرای پروژه ایده. اجرا شود( گوید باید پایین به باال باشدکه او می)دیگر مثل اندونزی 

ش سیستماتیک و آینده با این حال، پروژه اسالم حداریبه عنوان مدلی در توسعه یک رو. نمونه دیگر روش باال به پایین مراکش است. باشد

ای که داند به گونهتر از پروژه اسالم حداری میاما او پروژه عمران را بسیار وسیع. محور در فرایند بازسازی تمدن مسلمانان به کار می رود

او . اش رها کننداریخیکند مسلمانان اسالم را مورد بازاندیشی قرار دهند و معنای جدیدی از شریعت پیدا کنند و آن را از بار تاصرار می

سال  9-1های فعلی ادامه یابد، تغییرات و بهبودهای قابل توجهی در جهان مسلمانان ظرف نظرش در این مورد مثبت است که اگر پیشرفت

 .اتفاق خواهد افتاد

با این تاکید بسیار زیاد به . استدر نتیجه برای سردار، نیروی متضمن در تغییرات موثر، بازاندیشی اسالمی است که مورد هدف پروژه عمران 

واضح است که دغدغه او درباره شریعت نتیجه . ای به شریعت و نقش آن در جوامع اسالمی داشته استبازاندیشی اسالمی، سردار توجه ویژه

ست که او را اما او دریافت که در شریعت چیزی ه. طبیعی بی قراری خودش برای امت است که در آن باید قانون شریعت حاکم باشد

ها، تاکید آن بر مجازات های افراطی و تحکیم آن با فقه سفت و رفتار ناراحت کننده آن در مورد زنان و اقلیت»برآشفته می کند مثل 

اسالم ... »اند، در نتیجه این فکر که او همچنین معتقد است که مسلمانان شریعت را به عنوان معادلی برای اسالم در نظر گرفته. «سخت

سردار معتقد است که این معادل سازی اشتباه و . ها حاکم استدر بسیاری از مسلمانان، بلکه همه آن« شریعت است و شریعت اسالم است

 :او استدالل می کند که. گمراه کننده است که باعث آسیب هم به اسالم و هم به شریعت می شود

توان گفت به صورت مشروع در تنها چیزی که می... شریعت چیزی خدایی نیست اما در مورد . داننداغلب مسلمانان شریعت را خدایی می

و آن زمینه در جامعه قرن )ای خاص تالشی برای فهم اراده خدایی در زمینه. شریعت یک سازه انسانی است. اسالم خدایی است، قرآن است

 .اش بازسازی کنیمفهمیم و آن را از اصول اولیهما نیاز داریم که شریعت را در زمینه خودمان ب( . هشتم مسلمانان رخ داد

سنت را به عنوان جنبه عملیاتی اراده ( یا نمی فهمند)فهمند گردد که مسلمانان میدلیل قطعی این مشکل به گفته سردار به روشی بر می

بنابراین . بود( ص)ضرت رسول گیرد که سنت محصول زمان حکند که مناسک سازی سنت این واقعیت را نادیده میوی بیان می. خدایی

 :دهد کهتوضیح می

کنم سنت تا حد زیادی در من فکر می. دانمها را به عنوان جزء ضروری سنت نمیمن آن. بسیاری چیزهای رسول محصول زمان خودش بود

ظلم و تعدی کردند، احترام و روح بخشش، محبت و سعه صدر او، اصرار او بر بخشش کسانی که به او . روحی قرار گرفته که او داشته است

ها در جامعه، احترام او به پرسش، دانش و انتقاد، سنتی است که باید از آن مانده صمیمیت او نسبت به سالخوردگان، کودکان و در حاشیه

 .پیروی کنیم

سالمی را به یک بت از ظاهر دیدگاه سردار در این مورد که پیش بینی و مناسک سازی شریعت و سنت، میراث عظیم اندیشه و یادگیری ا

شود با روش های خاصی از شود که در آن اسالم به راحتی همقطار میدر نتیجه، نمادسازی اسالم هنجاری می. فیزیکی رسول کاهیده است

کند، بلکه ینم« مردان تحصیل و یادگیری»بوده و تولید « تصور خاصی از پاکی»این تفسیر صلب از اسالم به گفته سردار حاکی از . عادت

های مطلق در مورد تعریف اسالم و قطعیت. «ها تنها راه درست استدانند که راه آنسازد که مطلقاً قطعی میمتعصبان کوته نظری می»

 :مسلمانان اثرات فاحشی بر امت دارد، چنان که سردار به صراحت ادعا می کند
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اشغال ابتدایی آن با بایدها و نبایدهای صلب وجودی، تصورات . کندیق نمیروش شریعت، اندیشه شجاعانه، ابتکاری و تفکری را تشو... 

های شریعت مدار را محافظه کار و عقب مانده در نگاه و نظرگاه عمومی شان به زندگی خالقانه را خاموش کرده و در نتیجه افراد و فرهنگ

 .استشریعت به دور از آزادی به ابزاری برای ستم تبدیل شده . آوردبار می

گیرد که مسلمانان در او به طور محکم نتیجه می. باید تغییر کند« ابزاری برای ستم»طرز عمل فعلی شریعت در دیدگاه سردار به عنوان 

او . مهلکه نیاز به اصالح شریعت هستند که واقعاً با تنظیم مجدد اسالم به خودی خود همراه شود تا به یک بهشت زمینی انسانی برسد

این بدین معنا است که . اور دارد که سفر به سوی بهشت نیاز به این دارد که شریعت ساخته اجتماعی بازاندیشی و بازتنظیم شودحقیقتاً ب

برای او . شان را با توجه به زمان و زمینه خودشان باز تفسیر کنندافراد و جوامع مسلمان باید حقوق خودشان را مطالبه کنند تا متون مذهبی

ها یک معلوم اما این. ها که برای جوامع مسلمانان راهنما استای از اصول و چارچوبی از ارزشت چیزی است بیشتر از مجموعهدر واقع شریع

به عبارت دیگر، شریعت باید به صورت یک ابزار یا . شوندایستا یا دلیل مقدم واقعی نیستند، بلکه به صورت پویا در زمینه متغیر استنتاج می

کند که وظیفه باز تفسیر منابع اصلی اسالم متعلق است به او همچنین استدالل می. سئله پویا باشد، نه تنها به صورت قانونمتدولوژی حل م

کند، بنابراین هر مسلمان به عنوان مفسر خود که به طور ثابت و مداوم خودش برای کسب فهم تازه از اسالم تالش می. هر شخص مسلمان

 .قابل تصدیق است

این . به عنوان هسته اسالم، هیچ اصالحی بدون تغییر شریعت ممکن نیست. ن باید اکنون تیغ را بردارند و شریعت را بازتنظیم کنندمسلمانا

تواند شاهد که اسالم اکنون دستخوش اصالحی جدی است، ناشی از این واقعیت است که این ایده واقعی که شریعت تغییرناپذیر است و نمی

 .عمیقاً دچار چالش استتغییر کند، اکنون 

دام  گرچه ما نیاز مبرم به اصالح اسالم را از دیدگاه معاصر بسیار عزیز شمرده و تصدیق می کنیم، اما می دانیم که این فراخوان می تواند در

ره به دوره از اصول بازسازی کند که اسالم و شریعت باید آجر به آجر یا دوسردار دائما تاکید می. ، بسیار پرخطر و بغرنج باشد 1ساختارزدایی

کند که تا چه حد دین، به کند و در نتیجه این پرسش را مطرح میشود و این فرضیات بازنشانی و بازسازی یک اسالم جدید را ایجاد می

و در نتیجه، اسالم « بازسازی»یا « ساختارزدایی»خصوص اسالم، باید تحت مداخله انسان قرار بگیرد؟ این است مسئله مشکلی که در پس 

این دقیقا مشکلی است که وقتی در مورد اصالح اسالم یا شریعت صحبت می شود، نیاز به رفع . اجرای عملیاتی آن، یعنی شریعت قرار دارد

 .هوشمندانه دارد

همان طور که . ی استای وجود دارد بین شریعت به عنوان قانون الهی و فقه به عنوان فهم انسانی که در معرض تغییر و بازخوانتفاوت عمده

 :کمالی به روشنی ثابت می کند

این دو اصل از قانون اسالمی در عبارات عربی (. عقل)و استدالل انسانی ( وحی)الهام الهی : قانون اسالمی ریشه در دو منبع اصلی دارد

شریعت از نظر لغوی . تدالل انسانی استتری به الهام دارد، ولی فقه عمدتاً محصول اسشریعت وابستگی قوی. شودشریعت و فقه منعکس می

. بنابراین شریعت الهی نشان دهنده مسیر نیکوکاری است. به معنای مسیر درست یا راهنما است، ولی فقه اشاره به فهم و دانش انسانی دارد

به این . سائل خاص یا جدیدهایی برای محلزند به تالش برای یافتن راهاستدالل شریعت را کشف کرده و دستورات عمومی آن پیوند می

باشد، جزء جدایی می( به عنوان سنت( ص)های حضرت محمد که عبارت است از قرآن و آموزه)خاطر که شریعت عمدتاً مشمول الهام الهی 

ر فقه یک کوشش عقالنی و تا حد زیادی محصول استدالل تفکری است که همان فرمان شریعت را صاد. ناپذیر اصول عقاید اسالم است

به عنوان هسته ( شود و از نظر تعدادی نسبتاً کم هستندها به عنوان نصوص خوانده میکه مجموع آن)نقش ویژه قرآن و سنت . کندنمی

متناسب با اصول عقاید ( ص)هایی است که خدا به حضرت محمد تری نسبت به فقه دارد و شامل کلیت راهنماییشریعت مفهوم وسیع

-بنابراین شریعت در حوزه خودش تنها شامل قانون نیست، بلکه الهیات و آموزه. ی و قوانین عملی آن نشان داده استهای اخالقاسالم، ارزش

 .های اخالقی نیز دارد

است « مثبت»بنابراین فقه قانون . فقه مربوط است به قوانین عملی که مربوط به رفتار شخص است»: دهد کهعالوه بر این، کمالی توضیح می

با . های عمومی در اخالق و اصول عقاید نیست که شرعاً قابل اجرا نباشدبسیاری از آن با شریعت مشترک است، اما شامل راهنماییو گرچه 

در مقایسه، فقه به عنوان یک روبنای محض و . های مبنایی موافق هستنددانان با تقدم اخالق و اصول عقاید در تعیین ارزشاین حال، حقوق

تاریخچه شرع اسالمی تا حدی تاریخچه فقه ... »گیرد که در نتیجه، کمالی نتیجه می. «شودها توصیف مید به آن ارزشیک جلوه از تعه

شریعت تاریخچه کوتاهی دارد چرا که توسعه آن طی دو دهه رسالت رسول در مکه و مدینه شروع شد و به پایان . است تا تاریخچه شریعت

 «.رسید
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و فقه، واضح است که سردار اشتباهاً فقه را به جای شریعت فهمیده است، چرا که فقه ساخته انسانی قانون اسالم  با تفاوت دادن بین شریعت

توسط خدا از طریق رسولش ( دین)همان طور که روش زندگی . است، در حالی که شریعت توسط خدا مشخص شده و بنابرایم الهی است

ای که در مطالعات غربی باورهای انسانی در روانشناسی یا تاریخی قرار نمی گیرد، به گونهمشخص شده، اسالم تحت ساخت انسانی یا تکامل 

کند که منجر با این حال، این تصور که اسالم و در نتیجه شریعت الهی این درک صلب و تنگ را تایید نمی. گیردانسان شناسی دین قرار می

های مسلمانان تا اگر اسالم و شریعت صلب و تنگ بود، توسط بسیاری از نسل. عاصرشده است به وضعیت نامناسب فعلی اسالم و مسلمانان م

بینی و عمل به اسالم از طریق شریعت است که امکان انعطاف پذیری شد، چرا که پویایی در جهانزمان فعلی مورد پذیرش و عمل واقع نمی

همان . ناپذیری شریعت و عالوه بر آن فقه باید به روشنی فهمیده شوددر نتیجه تصور تغییر. دهدو هماهنگ سازی آن در طی سالیان را می

 :کندطور که کمالی به درستی اشاره می

با این حال، در فلسفه و چشم انداز آن، شرع الهی خودش . شود شرع اسالمی تغییرناپذیر است چرا که مقدر الهی استغالبا گفته می

خی اصول مبنایی شریعت مثل عدالت، برابری، نفع عمومی، مشورت، امر به معروف و نهی از بر. ها و تغییرات مشخصی داردهماهنگ سازی

اصول دین و . منکر به صورت ذاتی پویا هستند و در نتیجه در اصول تغییرناپذیرند، اما برای تطبیق و تنظیم با سطوح اجرایی باز هستند

کامالً دائمی و غیر قابل تغییر ( های اخالقی مبنایی اسالم و منهیات روشن آنارزش)شود ها واقع میارکان عملی آن که این اصول در آن

کند و جزئیات آن از طریق عمل و های دیگر قانون، شریعت تنها خطوط راهنمای عمومی را مشخص میاما در بسیاری از بخش. هستند

 .شوداستدالل انسانی تنظیم و اصالح می

این اصول که ذاتاً پویا هستند، . طور که کمالی اشاره کرده استگیرد، همانعت در بستر اصول شکل میدر نتیجه تطبیق پذیری اسالم و شری

تواند تنها از طریق به کار درک پویای اسالم و شریعت می. های مختلف هستندها و موقعیتهای راهنما در زندگی مسلمانان در زمینهارزش

اهداف برجسته شریعت عبارت است از ارتقاء شأن انسانی، عدالت و برابری، پایه ... »ن که بستن استدالل انسانی قابل حصول است، چنا

ها از طریق و آموزش انسان( حَرَج)، حذف مشقت (ضرر)ها، جلوگیری از آسیب گذاری یک حکومت شورایی، تحقق منافع مشروع انسان

وقتی قرآن و . ها، این اهداف دائمی و غیر قابل تغییر هستندندر دامنه وسیع آ. «تلقین حس وقت شناسی، انضباط شخصی و خودداری

توانند در راستای تحقق آن به کار گرفته شوند خود به خود ای می دهند، تمامی اقداماتی که میسنت به هدف مشخصی اهمیت برجسته

ها ارت دیگر، وسیله رسیدن به آن آرمانبه عب. شوند، مشروط به این که عاری از تحریف و سوءاستفاده باشندتوسط شریعت حمایت می

 .هاهمان قدر ارزش دارند که خود آن آرمان

دانان گذشته در سطوح های زیادی توسط علماء و حقوقتالش. های قبلی مسلمانان استکاربرد پویای اسالم از طریق شریعت کار نسل

مقاصد )های مختلف های کالسیک اصول فقه و با کاربرد متدولوژیهای روشنفکرانه مختلف مثل رشتهاز طریق مکانیزم)مختلف انجام شده 

، فقه االقلیت (فقه اولویت ها)و تا کنون ادامه دارد برای توسعه فقه جدید مثل فقه االولویت ...( شریعه، سیاست شریعه، مصالح المرسله و 

های جدید در اجرای اسالم و شریعت ها و مکانیزمتولید ایدههای پژوهشگران مسلمان به طور کلی در عموماً نسل. و غیره( فقه اقلیت ها)

مشکالت فعلی جوامع مسلمان از دیدگاه ما احتماالً بیشتر در زمینه مشکل استدالل، درک و ارتباط تجربه خاص و ضمنی . نقش داشته است

 .ها با پیام جاودانی متن به روشی خالقانه تر و پویاتر استآن

. سازی بسیار مهم استاند، کاربرد مفهومیاری از پژوهشگران نیاز به درک متن و مفهوم را مورد بحث و تاکید قرار دادهچه بسبنابراین، چنان

سازی شود از بخشی از آن که باید دست نخورده بماند و این که تا چه حد روش تنها پرسش جداسازی بخشی از شریعت است که باید مفهوم

-سازی به طوری خاص، استفاده از روشبا اعمال مفهوم. ود، در حالی که از رسیدگی به شریعت نباید غفلت شودتواند اجرا شسازی میمفهوم

با این حال، باید در شناسایی خطر ایده ساختارزدایی که در نسبی گرایی هست . یابدهای ساختارزدایی در فهم متن و مفهوم حاضر معنا می

 .اشاره دارد، هشیار بود« هر چه شد»پست مدرن  ای که به اصلو پوچ گرایی بدگمانانه

العاده دگرگون کرده است، مانند آنچه های اخالقی آن را فوقشود، اثر ایده ساختارزدایی تعدادی از آموزهجا که به مسیحیت مربوط میتا آن

مثالً کلیسای . ه دچار خطر تجزیه کرددر مسئله همجنسگرایی واقع شد تا جایی که کلیسا را در دوجهت مجزا دچار انشعاب و در نتیج

نسبیت استدالل و . شودرود که به کشیشان همجنسگرا و حتی کلیسای همجنسگرایی شناخته میآنگلیکان انگلستان تا جایی پیش می

دهد که ا نشان میقضاوت همراه با کاربرد ساختارزدایی متون کتاب مقدس در رابطه با منع بی مباالتی در روابط جنسی همجنسگرایی، این ر

البته می توان استدالل کرد که اسالم متفاوت از . تواند آزادی انسان و واقعیت زمانی را تحمل کند و با آن تطبیق یابدمذهب تا چه حد می

 رسد دست نخورده مانده و باید راهنمای نهایی در اجرای مفهومها و اصول جهانی آن به نظر میمسیحیت است به طوری که ارزش

های سکوالر مثل ساختارزدایی، ما باید از تجربه مسیحیت با اعمال اما موقع سروکار داشتن با ایده. های مختلف باشدساختارزدایی در محیط

 .هایی برای اموری که برای خدا است و اموری که برای انسان است، درس بگیریممرزها، خطوط قرمز و محدودیت
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نگر آن در جوامع مسلمانان نباید یک مسئله بحث برانگیز مان، اجرای شریعت در کاربرد جامع و کلاهبا لحاظ کردن این مسئله در دیدگ

اول ارتباط بین شریعت به عنوان اراده الهی : باید از طریق دو راه ارتباط دیده شود« راه رسیدن به سرچشمه»مفهوم شریعت به عنوان . شود

ب در دنیا و آخرت و دوم پاسخ انسان به عنوان خلیفه خدا و خادم اراده الهی با توجه به شرایط و یابی به زندگی خوبا انسان به منظور دست

با درک در این دیدگاه، اولین نقطه ارتباط به معنای آن است که شریعت استاندارد مرجع . زمینه خاص و ویژه او در یک زمان خاص و ویژه

 .اید از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر تغییرات مثبت تاثیرگذار باشدکه ب( در هر جامعه و در هر زمان و زمینه)است 

در حوزه دیگر ارتباط که بخشی از پاسخ انسان به شریعت است، به معنای بازسنجی و بازتنظیم مداوم افراد و محیط اجتماعی است برای 

باشد « مکانیزم خالص سازی»بنابراین این فرایند دو راهی باید . دهدیهای فردی، اجتماعی و فرهنگی معنا ممطابقت با شریعت که به هویت

این فرایند به تعامل حیاتی بین این دو (. مثبت/ منفی افراد و جوامع و جایگیر ساختن عناصر ساختاری/ فرایند حذف عناصر ساختارزدا )

 .های اسالمیتواند منجر شود به بازتولید تمدنمی( به تجربه تاریخی)دهد که معنا می

های اسالمی به اعتقاد سردار باید از درک و ارتباط پویا بین مسلمانان و شریعت حاصل شود و نمی تواند از این مسیر بنابراین، بازتولید تمدن

، چنان که در نتیجه، پویایی اسالم و شریعت باید محصول تحقق آینده توسط مسلمانان و بهاء دادن به آن و تامل در آن باشد. منحرف شود

 :خود سردار می گوید

ها و حتی نیم دهه. شوداین امر در آینده نزدیک محقق نمی. خودتان را برای ظهور مجدد یک تمدن پویا و پررونق برای اسالم آماده کنید... 

در توسعه تفسیر جدید از . ..این مسئله عمیقاً ریشه در تاریخ و سنت ولی موجودیتی کامالً متفاوت خواهد داشت . انجامدقرن به طول می

این تنها از طریق تامل هوشیارانه در . گردندها به دنبال توسعه یک نگرش اخالقاً منضبط از آینده میاسالم و تالش برای اصالح شریعت، آن

نگرش اجتماعی روشن کنند و بار دیگر به روح مهربان و ترین آرزوهایشان را در آن محقق میشود که مسلمانان عمیقای حاصل میآینده

 (Sardar, 2006; 2004.; 1999).گرداسالم باز می

 دانش، تغيير و فناوری: های حال حاضر و آیندهچالش
-هر دو مفهوم به طور جدایی ناپذیری در هم تنیده. ایمای در ارتباط بین تغییر و ایده آینده بودهالعادهدر چند دهه اخیر ما شاهد تغییر فوق

به همین ترتیب، مفهوم آینده نیز در (. توانیم آینده خود را تحت تاثیر قرار دهیممحیط در حال تغییر خود را درک نکنیم، نمیاگر ما )اند 

سردار مطالعه آینده را به مفهوم پایداری . برای امکان سروکار داشتن با آن باید آن را مطالعه کرد و برای آن آماده بود. حال تغییر مداوم است

گیرد که هر دو مفهوم برای فهم بهتر راه درگیر شدن با چالش تمدنی زمان حاضر و همچنین کند و در نظر میدر اسالم مرتبط می و تغییر

. یک تمدن باید به ضرورت از فازهای مختلف تغییر و فرایند همگونی و تنوع عبور کند... »: کند کهوی ادعا می. آینده بسیار مهم هستند

بر اساس توانایی یا ناتوانی آن در تطبیق با محیط در حال تغییر و در عین حال حفظ پارامترها و هویت اصلی آن  استحکام و ضعف آن

 «.قضاوت خواهد شد

توان در مشاهدات وی در مورد عمل روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان یافت که در آن امت تحلیل سردار در مورد مفهوم تغییر را می

این امر تغییرات اساسی را در رفتار مسلمانان به ارمغان می آورد، . اه که نشانه آغاز روزه گرفتن است توجه می کنندمسلمان به تغییرات م

برای سردار این شاهد نابی . دهدهای بسیار معنوی از طریق عمل روزه، دعا و تفکر خودش را نشان میها به فعالیتچنان که در الزام آن

 .ی اعمال تغییرات ساختاری از طریق تصفیه جسمانی و معنوی در فرایندهای خود توسعه یابندهاست از فراخوان اسالم برا

کند که تغییر نیز باید در رابطه با عمل روزه و نماز در طول ماه رمضان به عنوان بخشی از برنامه بزرگتر فرایند تصفیه معنوی، سردار ادعا می

های قبلی مسلمانان در سروکار پیدا کردن با تغییرات در در مقایسه، موفقیت نسل. ن دیده شودبه عنوان بخشی از فرایند تحولی بزرگتر تمد

تر شدند و از دانش، ادبیات و ها قویهای دیگر، نه تنها منجر به زوال نشد، بلکه در عوض آنشان از آشنایی با تمدنتمام تجربیات مختلف

ای شد که منتهی به تمدن عبارت دیگر، این تعامل خالق منجر به سنتز مثبت و سازندهبه . های مدیریت دیگران چیز یاد گرفتندسیستم

ها در هر تماس، تمدن اسالمی قادر بود مفاهیم و ارزش های آن تمدن... »: سردار در این زمینه معتقد است که. پویا و پررونق اسالم گردید

اش سازگار بود را بپذیرد و جذب نماید و آن هایی را که با هنجارها و ارزش هایش ها و اصول اساسیهایی را که با ویژگیرا فیلتر کند، آن

سازگاری و انعطاف پذیری اسالم با « .یی بودهابه این ترتیب قادر به جدا کردن مزایا از چنین پیشرفت و تماس. تناقض داشت، رد کند

 .در طول تاریخ است و این به خاطر گشودگی آن برای تغییرات استهای اسالمی ها مشخصه تمایز تمدنهای دیگر از سایر تمدنارزش

تغییر باید با احترام و فروتنی و طبق یک نقشه در مسیری سیستماتیک با تصور درست و با مشارکت و اتفاق ... »بنابراین در بیان سردار، 

در ادامه . هایشان فائق بیایندسازد تا بر مشکالت و سختیاین راه آموزش انقالب، امت مسلمان را قادر می. «آرای عمومی کامل انجام شود

هایش را به سمت ایجاد یک آگاهی برای مسلمانان برای ایجاد یک انقالب جهانی و به چالش کشیدن دعوتش به آموزش انقالب، سردار تالش

امت مسلمان، فشارهایش را . دهد، جهت میهای موثرآینده آن و توجه مداوم آنها برای ایجاد آمادگی نسبی و طرح نقشه برای فعالیت
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یا )مند اسالم و مسلمانان و مفاهیم زودگذر مشخص شود دهد تا اصول اسالمی پایداری و تغییر، در تمایز بین اصول ابدی و قاعدهافزایش می

 (.زمان -عملگرایی در فضا: استفاده از اصطالح سردار

بی ... »شکست خواهند خورد و این دلیل   « ...ارچوب کاری اسالم به یک چارچوب عملیاتی تغییر چ... »ها مسلمانان در بدون این آموزش

به طور خالصه، سردار تاکید شدیدی دارد در ارتباط با . است و هنوز تا زمان معاصر ما نیز پابرجاست« ...سال گذشته  911حرکتی اسالم در 

 :سطح به فعالیت بپردازند های آینده، امت مسلمان باید در سهانقالب ها و چالش

، پیشرفت جامعه و همکاری در (تزکیه)پیشرفت یک سیستم آگاهی دهنده و از این رو موثر کردن تغییرات درونی از طریق خودسازی  -8

 .شودها، جوامع و امت مسلمانان میامت، که شامل تمامی شخصیت

 یم آنها و همچنین طرخ نقشه آینده استراتژیک آنها؛ ودهد و مفاههایی که در سرتاسر جهان رخ میمطالعه انقالب -0

این فرایند فیلتر . سازنده آنها/ مخرب تمدن و پذیرش جنبه های مثبت/ های منفیها از طریق فیلتر کردن جنبهتنظیم همراهی انقالب -8

 .کندمطلوب درون امت عمل می هایکردن جزء اصلی سیستم وارد است که به صورت یک فعال کننده مشترک در موثر کردن انقالب

ها در تاثیرات تغییرهای مطلوب بر جامعه مسلمانان، سردار مبارزات روشنفکری خود را نیز با تمرکز بر بدنه با تاکید بر اهمیت مطالعه انقالب

ای بر علم و نقش آن در ویژهسردار توجه . کرد که برای مدتی طوالنی در علوم اسالمی مورد غفلت واقع شده بودندعلوم اسالمی دنبال می

دانند، سردار تاکید دارد علم ابزار مانند تافلر و بل که علوم و دانش تئوری را معیار جامعه فراصنعتی و فوق صنعتی می. امت مسلمان داشت

مشخصی دارد و مرتبه اصلی برای مشکالت در هر تمدنی است، اما برخالف تافلر و بل، نظر سردار این است که علم یا دانش علمی مرتبه 

ها به مردم و فرهنگ کند و برای تکمیل این پایهعلم بنیاد هر تمدنی است که به حفظ اجتماع و ساختار سیاسی آن کمک می. آزاد نیست

دهد و به صورت یک ظهور خارجی هر معرفت شناسی، سردار تاکید دارد که علم محیط فیزیکی، عقلی و فرهنگی را شکل می. نیاز است

دهد و آن موقعیت فیزیکی به طور خالصه، علم ابزاری است که تمدن را شکل می. بردوش اقتصادی تولید مورد نظر خود را به پیش میر

تر و بپرهیزند و در انتخاب علوم و فناوری غربی حساس« تغییرات فناوری فکر نشده»از این رو مسلمانان باید از . بینی آن استجهان

 .دتر عمل کننگزینشی

. ای دست یافته استبینی خودشان و درجات اصلی، سردار به نظریههای بیان شده، به موجب نیاز امت به علوم با بیان جهانبر مبنای فرضیه

بنیان بحث سردار در علم اسالمی در طول کتاب تفحص در . او تاکید دارد نیاز به علم اسالمی یک ضرورت برای مسلمانان هر دوره است

 :وی مورد بحث قرار گرفته است و به صورت زیر خالصه می شود( 8313)می علوم اسال

 .کنندهای متفاوت علوم متفاوت ایجاد میتمدن( الف)

 .گرددهای واحدی دارد که در تاریخ های غنی یافت میعلم اسالمی اتحاد خود را دارد و ویژگی( ب)

 .کندعلم غربی طبیعتی مخرب دارد که بشریت را تهدید می( ج)

 .های فیزیکی، فرهنگی و روحی جوامع اسالمی را رفع کندتواند نیازعلم غربی نمی( د)

تر این در نظریات سردار و بیش. های آن و درجات آن به کلی متفاوت استآلاز این رو، علم اسالمی انعکاس علم غربی نیست و اهداف و ایده

ین است که مبانی علم غربی به جهان طبیعت به صورت حقیقتی مجزا از سازنده آن و از آن در سیدحسین نصر دیده می شود که ناشی از ا

در حقیقت، این نظریه که حرکت جهان و مواد آن با یک حقیقت باالتر کنترل می شوند توسط دیدگاه . کنندمراتب باالی آفرینش نگاه می

-غربی بیان و آموزش داده شده است، توسط قوانین طبیعی اداره می این جهان، همانطور که به وسیله علم. علوم مدرن پذیرفته نشده است

بینی علم غربی و علم اسالمی وجود دارد که هر دو در بنیان شناخت شناسی و های بسیار عمیقی بین جهاناز این رو، درحقیقت تفاوت. شود

های های موقعیتدرجات بنیادی و برخی خواسته»د و آیاز این رو علم اسالمی از اصول اسالمی به دست می. ارتباط با وحی متفاوتند

علم اسالمی کامالً بر پایه خود »به عبارت دیگر، « .فکر از آن استگیری مجدد علوم غربی نه یک تقلید بینه جهت( و از این رو... )همزمان 

در این نگاه، « .پذیر اسالم راه کامل زندگی استبخش جدایی نا»و هم چنین . «شودهای علوم موجود بیان نمیاست و در مقایسه با اصالحیه

علم اسالمی عمیقاً با جهان بینی ... »دیدگاه سردار به نیاز به یک علم اسالمی در موافقت با سید حسین نصر است که تاکید خاص دارد 

ان بینی است که اهلل دانای کل است و و دیدگاه جه( توحید)و عمیقاً در دانشی ریشه دارد که بر پایه وحدت خدا . اسالمی در ارتباط است

به این ترتیب، بحث سردار بر روی « .دهندکند و همه چیز به صورت مشترک واکنش یکسانی بر حسب مراتب هستی میگذاری میقانون

هم زمان حل  کند تا به این نظریات معرفت شناسی واهمیت دانش در پویایی تمدن جامعه مسلمان در عصر حاضر و زمان آینده تالش می

هم تافلر و هم بل از این نظر، به مشکالت . مسئله پیچیده موجود ناشی از کاربرد علوم و فناوری غربی در بیشتر کشورهای مسلمان بپردازد

اداره اند و به چیزی که جوامع آینده را هایشان درباره جوامع آینده نپرداختهها در تئوریمعرفت شناسی در برابر سایر جوامع و فرهنگ

 .خواهد کرد اشاره نکرده اند و حداقل در دیدگاه آنها جهان بینی غربی اجرا خواهد شد
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های سردار برای ساخت علم اسالمی، ترجمه شبکه قابل فهم قرآن و سنت درآثارش است، و با برخی به طور کلی، جنبه قابل اجرای تالش

هیم، مفهوم حالل است که به عنوان یک عامل کامالً سازنده و مثبت باید آموخته یک مثال از این مفا. نیازهای محیط معاصر ما سازگار است

این باال بردن فهم اصول اسالمی و شبکه قابل فهم آن . شود در حالی که مفهوم حرام باید به عنوان یک عامل مخرب و منفی شناخته شود

مفاهیم قابل پذیرش و غیرقابل پذیرش علم و فناوری در جوامع اسالمی ها مورد استفاد قرار بگیرد که در تواند در مصلحت بینی فرایندمی

 :در پیغام ذیل طرح پیشنهادی سردار برای یک علم اسالمی به صورت مستقل، انیس و دیویس می گویند. بیان می شود

ملکرد مصالح علمی در جامعه است، کند، چیدمان داخلی متفاوت مورد نیاز برای تعیین و اجرای عچیزی که علم اسالمی را متفاوت می... 

بنابراین معرفت شناسی و روش شناسی هر دو بیانی و عملکردی از  یک . برد وابسته به اسالم استای که آن را به کار میکه علم و جامعه

ا به صورت متفاوتی به علم اسالمی به دانشمندان نیاز دارد تا نقش آن را معین کنند، به همان صورت که علم ر. درجه چارچوب کاری است

دانشمندان مسلمان براساس روش . آیدهای متفاوتی به دست میهای اهداف علم اسالمی و جامعه، تدبیر راهاختالف ویژگی. برندکار می

این . دهای علمی مشارکت دارنهای جامعه برای تشکیل مصلحت بینیگویند، اما به طور فعالی در تعیین اولویتواحدی در تجرد سخن نمی

های علمی نیازمند تحقیقات پایه و موردی است، طبیعت سواالتی که برای اصالت در فعال کردن روش علوم اسالمی از طریق بینیمصلحت

های شاخصی در این فرایند تدبیر کردن و اجرای علم اسالمی باید میوه: شوند این استهای ممکن و بالقوه مطرح مییک سری تکنیک

 .داشته باشد

ها، مفاهیم، نمادها و کند هنوز در مرحله طفولیت است و نیاز به فرموله شدن و مدلقیقت این است که علم اسالمی و فناوری که تولید میح

شود شکل عملی آن هنوز حاصل نشده کاربرد چیزی که علم و فناوری اسالمی نامیده می. های کاری دارد که برآوردی واقعی باشندچارچوب

اگرچه هر دو زمینه در تحقیقات مسلمانان اخیراً در سالهای . وان نمونه، اقتصاد اسالمی به یک سطح ویژه دست یافته استبه عن. است

فاکتورهای مانع شونده در شکل گیری علم اسالمی به صورت مشخص و مستقل، بنابر نظریات . به شدت مورد توجه قرار گرفته است 8311

 :سردار موارد زیر هستند

بندی گردد، اما این تواند به صورت علم طبیعی، علم تکنیکی و علم اطالعاتی دستهبه طور کلی، علم می: طبیعت پیچیده نظم علمی( الف)

تکه تکه . های خاص خود تقسیم شودها و چارچوبتواند به صدها محدوده و مشخصه دیگر با مشخصات و روشبندی کلی علم میدسته

-شود که موجب جدایی بین فضاهای فیزیکی، ذهنی و روحی طبیعت میبینی غربی حاصل میاز جهان شدن و جزءجزء شدن علم مدرن

های کاری نیست، بلکه مهمتر از آن پیشنهاد ها و چارچوباز این رو، وظیفه دانشمندان مسلمان فقط شناسایی و کار در قالب روش. گردد

 .یک دسته بندی جدید از علوم است

ها در علم و فناوری در سیستم آموزشی در کشورهای اسالمی، از اصلی بینیاین مسئله مربوط به مصلحت: انسانی/ صصنبود منابع متخ( ب)

های تحصیالتی در برخی کشورهای اسالمی مشکالت بسیاری ایجاد دار علم و فناوری در آموزش دورهانگاری دنبالهسهل. تا سطح سوم است

 .وم به علم و فناوری غربی را داریماز این رو وابستگی مدا. کرده است

ای در دستیابی به دانش است، های علمی به صورت واسطهاین نمود سهل انگاری تالش :نبود مراکز پیشرفت و تحقیق در علم و فناوری( ج)

از این رو، باید به . داز این رو مسلمانان اکنون در مقایسه با اجدادشان که نوآوران بزرگی بودند، همچنان جوامعی مصرف کننده هستن

 .ها و تجربیات علم اسالمی بنا بر قدمت آنها، توجه بیشتری گرددپیشرفت تئوری

از این رو، . های اسالمی استهای اصلی بازیابی تمدنرسد سردار معتقد است که علم اسالمی یکی از ابزاربر اساس مباحث فوق، به نظر می

اولین دلیل چالش . ف اقتصاد اسالمی، چالش پیشرفت علم اسالمی به برخی دالیل دورتر استهمانطور که توسط سردار بحث شد، بر خال

اینجا، سردار معتقد . شودهایی است که در قرآن و سنت یافت میهای ادراکی مجموعه اسالمی دانششناسی است که نیازمند آزمونمعرفت

های حال حاضر بر اما تالش. سالمی و مکتب عملی پویا و اجرای مطالب آن دارداست که برخی مفاهیم نیاز به بررسی از دیدگاه جهان بینی ا

-ها در یک چارچوب از بزرگترین بازماندگیهای جانشین در هدایت تحقیقات و پیشرفتروی یک مطالعه جامع کافی نیست و نبود پشتیبان

ای با توجه به علم غربی باید امتداد پیدا کنند و تصور آینده تر انجام شوند، مسلمانانشناسی دقیقمگر اینکه مطالعات شناخت. ها است

. رسدهایشان، غم افزا به نظر میمتفاوت برای مسلمانان با کاربرد جاری علم و فناوری غربی بر افسردگی مداوم فرهنگ مسلمانان و سیستم

ننگ همراه با علم و دانش علمی مربوط باشد که تجربیات  تواند بهاین می. ها در جوامع مسلمانان استدلیل دوم نبود فرهنگ علمی و سنت

دانش علمی و . اما بازسازی تمدن نتیجه زوال ظرفیت استدالل است به نحوی که تقلید حاکم است. مسلمانان در بازسازی تمدن است

و کتاب ( متن قرآن)ا کتاب خدا نوآوری، همانطور که توسط نوابغ مسلمان در گذشته نشان داده شده است، ناشی از مشغولیت ساختگی ب

 .ها برای بازسازی تمدن آنها بیهوده استبدون تغییرات در ترکیب ذهنی، تالش. است( مفهوم جهان)طبیعت 
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این . ای در مطرح کردن سواالت انگیزاننده دارد که فرای مسلمانان معمولی و مفاهیم آینده آنهاستاز این نظر، سردار مشارکت ویژه

هایی بر مسیر اصلی جوامع مسلمانان از این رو افکار وی بعضاً حاشیه. ای ایجاد کنندکنند تا برخالف مسیر اصلی مجادلهمی تحریکات تالش

 (Sardar, 2006; 2004.; 1999).است، یعنی در مسیر اصلی فکری مسلمانان است 

 

 گيرینتيجه

مبنای . سرچشمه گرفته است( ص)ناب اسالمی یعنی قرآن و سنت پیامبرها و تفکرات سردار از منابع به عنوان نتیجه باید گفت اندیشه

دو منبع قرآن و سنت به . باشداسالمی در این دو منبع اصلی می اعتقادات اساسی پژوهی نیز برگرفته از اصولباورهای آنها درباره آینده

بینی اسالمی، شیوه نگرش آنها به مسائل و موضوعات را به جهان در همان زمان تاثیر. پژوهی استکاتالیزور تالش فکری او در رابطه با آینده

شان در شناسی مورد استفاده، دیدگاهها، نگرش و روشتوان در تمام تحلیل آنها در مورد نگرانیاین موضوع را می. هم نزدیک کرده است

 . بوضوح یافتانداز آن دو از آینده مورد غرب و سایرین، محتواهای گفتمانشان و در نهایت چشم

اند و از طرف دیگر به وضعیت جاری و آینده بوضوح مشخص است که سردار از یک سو خود را با شرایط موجود امت اسالمی پیوند داده

اند و در واقع بخشی از جوهر اسالمی و انسانیت، در هم تنیده مسائل، امت که است ناپذیر اجتناب واقعیت این. اندانسانیت توجه نموده

قدرت نسبت به  -فرهنگ -اساس دیدگاه مذهبتوان گفت که سردار در موضوعات بشردوستانه برمی. های اسالمی هستندودی آموزهوج

 . یکدیگر قرابت فکری دارند، مبنی بر این که سه عنصر مذکور با همدیگر ارتباط دارند

او به رویکرد تمدنی هستند، به این معنا که اسالم را به عنوان با مشاهده رویکرد و روش شناسی این اندیشمند می توان بوضوح فهمید که 

توان از ادعای این دانشمند درباره اهمیت اسالم نه فقط به عنوان این را می. است یک تمدن و نه فقط یک مذهب و فرهنگ در نظر گرفته

اند که می تواند از طریق ه پویای اسالم تاکید کردههمچنین او بر جنب. بینی و پروژه اجتماعی فهمیدیک مذهب بلکه به عنوان یک جهان

این امر به معنای آن است . های اسالمی عملیاتی شودبه خالقیت فکری و عقلی اجتهاد به عنوان ابزار عملیاتی اصول و ارزش 9عملکرد دوباره

او . باشدهای جدید میها و ایدهارزش که در درک و فهم این دانشمند، اسالم نیروی مستحکمی با قدرت تغییر و نوآوری در هویت،

در این رابطه . ای دارندگسترده های دانشگاه مخاطبانروشنفکری عمومی است که جدای از جایگاه دانشگاهی اش در بیرون از بلوک

او . ای مختلف قرار داده استهها  دایرهاو اعتبار خود را در چارچوب آن زمینه. ها متمرکز استزبان انگلیسی دایره داخل مخاطبان سردار در

شان گرایها و آرمانهای دانش غرب برای انتقال ایدهاست، و از روشتحصیل کرده غرب است، دانش غرب را درک کرده و بر آن تسلط یافته

های شود آراء و اندیشهیها باعث ماین نشریه. پژوهی، سردار سردبیر مجله فیوچرز استاز نظر کمک او به مطالعات آینده. استاستفاده کرده

 شود که در نهایت بهاو انتشار یابد و بیشتر در دسترس مخاطبان قرار گیرد، بنابراین نفوذ او بر تاثیر گذاشتن بر تغییرهای مطلوب بیشتر می

 . بشریت شکل می دهد و امت آینده

خطوط /با طرح جامع)گردد که آیا سیستماتیک آینده بر می های او به جامعهها و تشابهاتی که بحث شد، مهمترین جنبه ایدهاز همه تفاوت

شود، اش دیده میطوری که در پروژه عمران و سیستم واردپژوهی سردار، همانهای آیندهتمایز اصلی اندیشه. باشد یا عمومیمی( کلی خاص

به عنوان متخصص اطالعات، که برای تفکرات سردار  آموزشی هایتواند به زمینهاین موضوع می. گرددای بودن آن بر میبه برنامه

کسی است که اطالعات را دسته بندی، پردازش، ذخیره و ": طوری که اظهار داشته استگردد، همانشود،  برسیستماتیک ارزش قائل می

 . "کندبازیابی می

بوسیله حکومت مالزی در  6پروژه اسالمی حداریبنابراین، تاثیر نگرش برنامه محور بودن سردار را می توان به طور غیرمستقیم در اجرای 

1اچ 8111پروژه چشم انداز "و به تازگی آغاز  0111سال 
به  8جدول شماره . مشاهده نمود 0116بوسیله بانک توسعه اسالمی در مارس  "

 .  مقایسه بین این سه پروژه پرداخته است
 اچ بانک توسعه اسالمی 8111یی  حداری اسالمی و پروژه چشم انداز مقایسه بین پروژه عمران سردار، پروژه مالزیا: 8جدول شماره 

 اچ 8111پروژه چشم انداز  پروژه اسالمی حداری پروژه عمران عنوان

 مفهوم

پروژه عمران یک نقشه مفهومی برای 

جوامع اسالمی جهت بازساخت تمدن 

 .اسالمی بر اساس مدل مدینه است

با  رویکردی است که بر توسعه مطابق

اسالم تاکید دارد و بر افزایش  ولاص

هدف . شودکیفیت زندگی متمرکز می

این پروژه رسیدن به موارد فوق از طریق 

این پروژه ابتکاری برای ترویج توسعه 

های  انسانی جامع با تمرکز بر حوزه

 دار یعنی کاهش فقر، بهبوداولویت

معیشت  رونق و مدیریت بهبود سالمت،

                                                           
5
 refunctioning 

6
 Project Islam Hadhāri 

7
 Project Vision 1440H 
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ملت، به  و فردی توسعه و دانش بر تسلط

تحقق رساندن سیستم مالی، تجاری و 

ای یکپارچه و اقتصادی پویا، توسعه

متعادل که افرادی واراسته و بادانش را 

های ی که به ارزشدهد، مردمپرورش می

متعالی پایبند هستند و همچنین صادق، 

های قابل اعتماد و برای رقابت در چالش

 .جهانی آماده هستند

انداز این برنامه تبدیل چشم. مردم است

بانک توسعه اسالمی به بانک توسعه برتر 

 هایصالحیت و دانش و پیشرو با

خود،  هایزمینه تمام در ایگسترده

 در مردم متنوع نیازهای به پاسخگو

 در مسلمان جوامع و عضو کشورهای

 .باشدعضو می غیر کشورهای

 

روش /راهبردها

 شناسی

 تشریح مدل مدینه -8

 پارامترهای تمدن اسالم بیان -0

ها بر مبنای ها و مدلتولید نظریه -8

 0و  8سطح 

ای از محیط بینانهارزیابی واقع -1

 معاصر و تخمین محیط آینده محتمل

 بیان اهداف امت مسلمان -9

 بیان نتیجه نهایی -6

 های بدیلآینده از مداوم ارزیابی -1

 اساس شش سطح فوقمسلمانان بر

 از استقبال و اعتدال بازگرداندن -8

 دولت و مردم دوی هر که اصلی، جریان

 کرد خواهد را تقویت

های شخصیت برای شدن قائل ارزش -0

 خوب

 در پذیریمسئولیت و جدیت پذیرش -8

 جامعه اصلی تعهدات با برخورد

بنا کردن تمام روابط اجتماعی بر  -1

 سجایای اخالقی و اساس اعتماد

 نظم و قانون به احترام -9

 و همکاری وحدت، داشتن گرامی -6

 همبستگی

 و اسالمی اصیل هایآموزه سازیپیاده -1

 اهداف شریعت تحقق

 یک موقعیت در دولت سازیتوانمند -1

 .اراده سست و و نه ضعیف ، پیشرو

 اصالح بانک توسعه اسالمی -8

 کشورهای در فقر مشکل کاهش -0

 اسالمی

 ارتقای  سالمت -8

 شکردن آموزعمومی -1

 رونق زندگی و معیشت مردم -9

 توانمندسازی زنان جهان اسالم -6

 اسالمی مالی صنعت گسترش -1

تسهیل ادغام اقتصاد کشورهای عضو  -1

بانک توسعه اسالمی در بین خود و با 

 جهان

 اسالم جهان تصویر بهبود -3

 اهداف

 بازسازی تمدن اسالمی -8

 تاسیس یک دولت امت -0

دیل برای های بایجاد آینده -8

 مسلمانان

 خدا به تقوی و ایمان -8

 دولت قابل اعتماد و درست کردار -0

 مستقل و آزاد مردم -8

 دانش تسلط -1

 جامع و متعادل اقتصادی توسعه -9

 کیفیت زندگی مطلوب -6

 زنان و هااقلیت حقوق از حفاظت -1

 اخالقی و فرهنگی یکپارچگی -1

 زیست محیط از حفاظت -3

 عی قدرتمندسیستم دفا -81

اچ   8111هدف پروژه چشم انداز 

رسیدن به آن سطح از رشد اقتصادی 

است که امتی ثروتمند و متکی به خود 

 ایجاد کند

 امت و کشورهای اسالمی مالزی امت و جهان اسالم سطح اجرا
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-مطالعه موردی در یک سازمان تحقیقاتی)، توسعه مدل آینده پژوهی مبتنی بر پیمایش محیطی(8811)نوری، سیامک؛ ایوبی، مریم،  -
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