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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
هدف از نوشتار حاضر بررسی پدیده روانی ،اجتماعی ،اعتقادی و معنوی بتپرستی در مقابل دیدگاه
توحیدی میباشد که شامل دیدگاه وحیانی (با استفاده از قرآن و کتب آسمانی) ،دیدگاه روانی
(شامل طرحوارههای ناکارآمد معنوی) و دیدگاه اجتماعی (شامل تقویتها و تهدیدهای ناهنجار
اجتماعی) در جهت پرورش بت میباشد .در مقابل این پدیده اجتماعی -روانی تقویت دیدگاه
توحیدی و معنوی قرار دارد که بر مبنای رشد روان انسان بنا شده است .بتپرستی شامل پرورش
بتهای درونی و بیرونی است و بر پایه نگاه ایستا به قدرتهای دنیوی بهجای نگاه پویای توحیدی
به هستی استوار میباشد .این نگاه ایستا ،روان را از حرکت و پویایی باز میدارد و در فرایند رشد
انسان رکود ایجاد میکند .این نوشتار با هدف آشناسازی خوانندگان با مشکل فراگیر بُتسازی و
بتپرستی و در راستای و آزادکردن آنان از بتهای ساختهشده و جلوگیری از پرورش بتهای
روانی و معنوی تدوین شده است و در راستای رسیدن به فالح و شکوفایی که آرمان اصلی نبی
اکرم (ص) میباشد– قولوا الاله اال اهلل تفلحوا -تدوین شده است.
ارتباط موضوع بتپرستی با الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت واضح و بدیهی است .رسالت اصلی
انبیا از حضرت ابراهیم (ع) تا نبی اکرم (ص) شکستن بتها و آزادکردن انسانها از یوغ اسارت آنها
بوده است .استداللهای منطقی حضرت ابراهیم (ص) و رفتار هوشمندانۀ آن حضرت در شکستن
بتها و بهدنبال آن احتجاج قوی و مستدل حضرت با بتپرستان ،نشاندهنده عزم راسخ حضرت در
این زمینه است .عالوهبر این ،اولین رفتار نبی اکرم (ص) در فتح مکه در شکستن بتها نشان داد
که هنوز بعد از کوششهای حضرت ابراهیم (ص) و موسای کلیم (ص) ،نشان داد که بتپرستی
ریشهدارتر از آن چیزی است که انسان فکرش را میکند .امروزه بسیاری از مردم در کشورهای
مختلف انواع مختلف بتها را در قالب قدرتپرستی ،شهوتپرستی ،علمپرستی و غیره نشان
می دهند .مداهنه و تملق افراد در مقابل عوامل قدرت و ثروت برای رسیدن به مقام ،منزلت و ثروت
و یا رهایی از تنبیه ،انسانها را به جاده انحرافی بتپرستی کشانده است .نمونههای این گونه
رفتارهای بت پرستانه را در زندگی روزمره و معیشت خصوصی ،خانوادگی ،اداری ،اجتماعی ،نظامی،
سازمانی ،شغلی و غیره میتوان مالحظه کرد .افزون بر این ،انسانها در اثر مشکالت دوران کودکی
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و تربیت نادرست والدین و تثبیتشدگی در مراحل گوناگون تحول روانی دچار انحرافاتی میگردند
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که روانشناسان آن را جزء طرحوارههای ناکارآمد روانی و معنوی طبقهبندی میکنند .این
طرحوارههای ناکارآمد که مانع رشد و پویایی روان میشود ،جزء بتهای روانی و معنوی بهشمار
میآیند .کارشناسان الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت الزم است که بهدنبال انبیاء برای رهاسازی
انسان ها از این موانع رشد روانی و معنوی طرحی جدی داشته باشند و برای مهندسی محیط
الگویی ارایه دهند که احتمال رشد و توسعه صورتهای گوناگون بتها را به حداقل رساند و
رفتارهای موحدانه را تشویق و اعمال بتپرستانه را تنبیه کند.
تکنگاشت حاضر عالوه بر توصیف و تعریف مفهوم بتپرستی و تبیین علمی این رفتارها
الگوهایی را برای پیش بینی رفتارهای آینده در راستای ارتقای باورها و رفتارهای توحیدی و
رفتارهای بتپرستانه انحرافی ارایه خواهد داد .همچنین بهدنبال ارایه راهحلهای هستیشناسانه
برای پیشگیری از رفتارهای خودپرستانه کوشش خواهد نمود و در این راستا به روشهای
اندازهگیری این رفتارها و تدوین پروتکل درمانی ،به ترمیم و اصالح آن خواهد پرداخت.
ضرورت تدوین تکنگاشت در این حوزه در چند محور زیر خالصه میشود:
الف) توصیف پدیده و ارایه الگویی برای آزادسازی انسانها در راستای ارتقا و رشد معنوی و رساندن
آنان به فالح در راستای تشریع انبیا و شکوفایی روانی که یکی از اهداف اصلی انبیا بوده است؛
ب) تأمین سالمت روانی افراد که بهجای دلبستن به نیروهای محدود در بستر زمان و مکان و
افسردگی حاصل از فقدان این نیروها به علل گوناگون ،افراد میتوانند با درونسازی دیدگاه
توحیدی به رشد روانی رسیده و بهقول یونگ به فردیت واقعی دست یابند و از این طریق به
عبودیت واقعی که همان پیادهکردن نظام اتصال و پیوند بندگی است رهنمون شوند؛
ج) پیراستن برخوردها و روابط افراد از تملقات و ظاهرسازیهای اجتماعی؛ الزم به ذکر است که
بتپرستی خود منشا اغفال افراد بتپرست و افراد قدرتمندی است که بهعنوان بت ،جلوی رشد و
شکوفایی انسان را گرفته و موجب انحراف از فطرت پاک بشری میباشند .در جهت رسیدن به رشد
و بالندگی معنوی و روانی انسانها و رسیدن آنان به فالح که در سایه یکتاپرستی ممکن است ،این
تکنگاشت تدوین شده است.
واژگان کلیدی :بت ،بتپرستی ،بتشکنی ،آزادی از بتهای معنوی و روانی ،محیطهای مساعد و
نامساعد ،اندازهگیری ،پروتکل و درمان.
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