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 ده يچک

 يها حوزه در  يميعظ اريمنشاء و منبع تحوالت بس  يمدهد که تمدن اسال يمنشان  خ بشريتار
نموده است مورد  يکه به جامعه بشر يو خدمات بوده است ير تحوالت بشريسا و  يممختلف عل
مختلف با فراز و  يها در سده  يمن حال تمدن اساليبا ا ،باشد يمدانشمندان جهان  اذعان اکثر

آن  ييايو زا ييايتوانسته پو گذارش ريتأثق و يم عميمفاه يهمراه بوده است ول ياديز يها فرود
ن مبنا بوده يز بر همين  يمش و تولد انقالب اساليزا. ديمختلف زمان حفظ نما يها را در برهه

 يشروندگيدوباره در پ يروح ،آن يريکارگهو ب  يمو قواعد ناب اسال ها بر روش ديتأکاست که با 
باشد  يمت را دارا ين ظرفيا  يمتجربه نشان داد که انقالب اسال. ببخشد  يمو تکامل تمدن اسال

د پرسش يگذشته راجبران نما يماندگعقب ،يو اصول علم ينه بر مبايکه هوشمندانه و با تک
بر  ديتأکدر ادوار گذشته با   يمبا توجه به تحوالت تمدن اسال  يمآن است که انقالب اسال ياصل
ن پژوهش به يد ايشه مستحکم نمايهم يرا برا  يمتمدن اسال يها هيپا تواند يم ييها مؤلفهچه 

تواند دوباره  يم يبا چه مبان يمنکه انقالب اساليو ا يضرورت تمدن ساز ،تمدن ييچرا و يستيچ
 يرا معرف ين مقاله اصوليا. پردازد يمرا در گستره جهان ارتقاء بخشد،  يمگاه تمدن اساليجا
 يشتريروند تمدن سازانه انقالب را سرعت ب ،يشدن آن در انقالب اسالم ياتيکند که عمل يم
 عقالً يها مؤلفه توان يم  يماسال ساز بودن انقالبتمدن  يها شاخص لذا در پاسخ به . دهد يم
دن به تمدن يرس يبرا  يمتر و همه جانبه انقالب اسالعيرشد سر ت را دريو معنو ييگراعلم ،تين

 . نمود يمعرف يماسال
 
 تي، معنوييگراعلم ،تيعقالن ،يانقالب اسالم ،تمدن :هاد واژهيکل

                                                           
  Email: khajesarvy@yahoo.com)ره( تهران                         ييدانشگاه عالمه طباطبا ياسيار علوم سيدانش *

 )ره( تهرانيين الملل دانشگاه عالمه طباطبايارشد روابط ب يکارشناس يدانشجو**
 يدانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ياسيعلوم سارشد  يکارشناس***

 52/40/39: يرشپذ يختار  8/40/39: يافتدر يختار
 



5        11، ش 39، زمستان 9انقالب اسالمي، س  يهافصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 

 مقدمه 
 يبرداربهره يتواند نشات گرفته از چگونگيتا کنون م حضور انسان يمشکالت جوامع از ابتدا

انسان  يها يژگياز و. ع روزگار باشديمسائل و وقا يرامونيش وادراک پيانسان از عقل خو
تواند تعقل و  يمن رشد و تکامل يه اير مايخم کردن مراحل رشد است و يو ط يريپذتکامل

ن يباشند که ا يم ياهداف يخود دارا يراب ها و نظام ها ک از جوامع و ملتيهر . تفکر باشد
و نوع تفکر حاکم بر آن نظام و با  يو اجتماع يفرهنگ ي هير ماياهداف با توجه به خم

ه انسان رشد و يطبعا از اهداف عال. م شوديترس تواند يمآن جامعه  يو درون يذات ي ها استعداد
ن مرحله يدن به ايرس يما چگونگباشند ا يمآن  يدر پ يباشد که تمام جوامع انسان يمتکامل 

م که را ه يکن يمرا مشاهده   يمار کيرد و جوامع بسيگ يمشکل  يگوناگون يها به صورت
ابزار و  ،اهداف ،يرا مبانيت انسان به جامعه نشان دهد زيح را در پرورش و تربيصح
ان شده ينب يانسان ها ر و بر اساس اصول و ارزشيد جامع و فراگيبکار گرفته با يها کيتاکت
با توجه به  يرا ارائه دهند ول يانين را ه کمک شايتوانند در ا يم يمکاتب بشر مسلماً. باشد

اند که عمال نه تنها گم شده يمکاتب ي ها دهيچ و خم افکار و ايت هنوز جوامع در پيتجربه بشر
 يبه محتوامکاتب با توجه . از کار بشر باز کرده بلکه به مشکالت انسان افزوده است يگره ا

. کرده اند يش بازيجامعه خو يو اجتماع يفرهنگ يمبان يرا در بستر ساز يخود هر کدام نقش
نموده است  يرا ط ياديز يها بيو نش تا کنون فراز يخاک ي هوجود خود در کر يبشر از ابتدا

در عصر . دا کرده استيدست پ ياديقات زيبه توف يو علوم انسان يعيو تا کنون در علوم طب
را تجربه کرده است  يبزرگ يها گذرد و بشر تمدن يمبشر هزاران سال  يکه از زندگ ينونک

ارزشمدار و  يها مکاتب و تمدن. انددهيستن نرسيو ز ياز زندگ ييهنوز جوامع به حد اعال
 ير الهيگرا و غ يماد يها اند و مکاتب و تمدنت بودهيشه چراغ راه بشرياخالق محور هم

آنچنان که  يانسان يها قت و ارزشيشه حقياند اما همت کردهيبه قعر چاه هدارا  يجوامع انسان
 . ماند يمدهد پنهان ن يمخ نشان يتار

نکه يبر اکدام عالوهچيره هيسم و غيبراليسم و ليالياکنون در زمان معاصر مکاتب سوس    
 ،ياجتماع بزرگ يها وجود آمدن بحرانهنتوانسته از غم و رنج بشر بکاهد بلکه باعث ب

بس بزرگ را به عالم نشان  يشين مکتب اسالم آزماين بيدر ا. شده است ياسيو س ياقتصاد
سد راه  يبا اغراض و مقاصد خود به نوع يمکاتب غرب ينظر دارند ولداده که همه بر آن اتفاق

و  ياله ينيبشود و آن هم جهان يمز خالصه يچ کيتفاوت تمدن اسالم و غرب در . شوند يم
افته است يشکل  يشمندان غربيه تفکرات انديکه بر پا يدر تمدن غرب. باشديم ير الهيغ

با توجه به   يميدر اسالم مفاه يشود ول يمخالصه  ييگراو تجربه ييگرايآن در ماد يمبان
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که  يآزاد. کند يمبه جهان نگاه  ييگرات و علميز استمداد از عقالنين و قرآن و يوح يها آموزه
نگاه اسالم به انسان و جهان با نگاه . متفاوت است کامالً يغرب يوجود دارد با آزاد در اسالم

ه ياس و پاــاس عنوان بهد و معاد و نبوت يما توح يماسال يفرق دارد در مبان کامالً يغرب
نگاه اسالم به . وجود ندارد يزين چيچن يباشد که در تمدن غرب يمتفکرات ما  يريگشکل
مکتب اسالم که . م در تفاوت استين مفاهي، اقتصاد با نگاه غرب به ايم عدالت، آزاديمفاه

را تحت  ياريموده است و جوامع بسيف خود را پيو ک يمک يسال تاکنون اثر گذار 3311بعد از 
ات خود نشان داده هنوز به اهداف يدرست را به بشر در طول ح يها ريقرار داده و مس ريتأث

 عنوان بهاسالم . ده استينرس دارد ها و حکومت ها وامع و دولتت بشر و جيهدا يکه برا يواال
انسان است که از  ي هفين وظيم کرده است و اينقشه را ه بشر را ترس ،قتين منبع حقيترناب

ک حرکت بزرگ يران يا يمبا بوجود آمدن انقالب اسال. استفاده الزم را ببرد ين نعمت الهيا
رقم خورده است  )ره(ينيخم هللت ايدست حضرت آب از تحوالت شگرف جهان يکيو  يبشر

ک الگو ي عنوان بهد و يخود را در نورد ييايجغراف يها ک مدت زمان کوتاه مرزيکه در  يانقالب
ک انسان کامل يصورت گرفته که خود  يکه توسط فرد يانقالب. ديدر سطح جهان مطرح گرد

که از مکتب بزرگ  يغن يمحتوا و ها يژگيبا توجه به و  يملذا انقالب اسال. باشد يمو واال 
جاد کرده است که تمام ين را در درون خود ايت ايت و ظرفياسالم الهام گرفته شده است قابل

ت سرآمد بودن در يقابل مند گردد ون انقالب بهرهيا يمعرفت يها ت بتواند از سرچشمهيبشر
رود  يمشمار ها بيمدن دنن تيتراسالم خود متمدن. موجود در جهان را داشته باشد يها تمدن

 يموجودآمدن انقالب اسالهکه داشته است و اکنون با ب ييها کن با توجه به فراز و فروديول
سابقه فرهنگ  يز دارايران که خود نيده شده است و توسط ملت ايدر آن دم ياران روح تازهيا 

 يفرهنگ اله قيعم يبا محتوا يرانين فرهنگ اين شده است بنابرايباشد عج يم يو تمدن غن
گر يکدي يها تيدا کرده است تا با ظرفيپ يرد تالقيگ يمت أعه نشيکه از مکتب ش يمو اسال

 . داشته باشند يساز ت تمدنيقابل

را در  يتواند همه مباحث علوم انسان يمباشد که  يم يعيار وسيبحث تمدن از موضوعات بس    
دن به تمدن و يرس ير و جوامع برابش  يمعل يها تالش ي هتوان گفت هم يمدهد و  يخود جا

ن نکته را يد اينبا يسازلذا در بحث تمدن و تمدن. باشد يم يو اجتماع يفکر يرشد و بالندگ
ند و مقوله گذرزمان يآ يموجود نک فرصت و زمان کوتاه بهيها در فراموش کرد که تمدن

هم وجود دارند  ييها را ملتيرود ز شماربه ها ساخت تمدن يبرا يک عامل اصلي  هتوان ب يمن
هنوز به آن درجه  ين کره خاکيا يفروان از پا گذاشتن انسان بر رو يهابا گذشت سال

 يفيک مقوله کين است که تمدن يرسد ا يم يهيآنچه که بد. انددهياز تمدن نرس يحداقل
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 يها از شاخص. کنند يمآن اکتفا  يمف فقط به بعد کياز تعار يباشد و نه آنچه که در بعض يم
رامون خود يپ يايشور آن جامعه نسبت به دن زان درک ويتوان به م يمک تمدن ي يفيک
و شهر  يمانند تکنولوژ  يمک يها م و شاخصيبر يمنام  ينيبجهان عنوان بهباشد که از آن  يم

ک رابطه يتمدن . شوند يمکار برده اجتماع به يو راحت يماد يها ازيکه در بعد ن ينينش
ش يخو يتفکر در زندگ شتر به تدبر ويکه ب ياها داردو هر جامعههن انسانم با فکر و ذيمستق

 . کند يتمدن را ط يتواند مراحل تکامل يمبپردازد  يت انسانيعقالن يو در راستا
 
 طرح مسئله 

و  ياز لحاظ مبنان ياريبس يها بوده است که تفاوت ييها از انقالب يکيران يا يمانقالب اسال
 يها کوتاه بر انقالب يباگذر. جهان داشته است يها گر انقالبيسه با ديقادر م يکيدئولوژيا

م که عوامل يرس يمجه ين نتيجهان به ا يها علل و عوامل انقالب يجهان و با بررس
 يران همخوانيا  يمد آمدن آن با علل انقالب اساليعلل پد ک ازيچ يبا ه جهان يها انقالب

 يجيانجام شده کمتر به نتا يها يابيو ارز يمورد به واکاو نيدر ا يشمندان جهانيلذا اند ،ندارد
 ينيگردد به نوع جهان ب يمن موضوع هم بر يو علت ا ک باشد برسندينزد ت امريواقع که به

شکل گرفته  يماد ينيجهان ب يکه بر مبنا يچون افکار و اذهان. شکل گرفته در اذهان آنها
ران را تنها يده است و علت انقالب ايک پدي يبررس يبرا يعيو طب يباشد بدنبال علل ماد

ک انقالب منحصر ي ،ياريران به اعتراف بسيانقالب ا. ه کرديتوج يو اله ينيد ديتوان با د يم
در  ( 93:يمطهر)افتيتوان  يمبزرگ ن يها ان انفالبيآن در م يبرا يريبه فرد است و نظ

به اصطالح جامعه  يها خته و حسابيم ررخ داده است که همه معادله را به ه يران انقالبيا
رخ دهد که بدون پشتوانه  يکرد انقالب يمباور ن يکس. شناسانه را نقش بر آب ساخته است

مساجد شکل گرفته  يعني ،آن يها گاهيه بر مذهب و پايخاص و تنها با تک يالتيو تشک يحزب
 ،ذو علماند )دانسته يظهور نو ي هدين انقالب را پديز ايان نيم غربينيب يم يبه هر رو. باشد

جهان غرب را  بلکه ،نه تنها در جهان اسالم يران نقطه عطفيا  يملذا انقالب اسال .(33: 3133
ر سوال برده يغرب را کامال ز ينظام فکر يکه مبانيطورهخود قرار داده است ب ريتأثز تحت ين

خ ياز تار يباشد در مقاطع يمدر سراسر عمر خود  يتمدن پربار و غن ين اسالم که دارايد. است
ن توسط ين ديآخر عنوان بهدارد اسالم  يگوناکون يها شهيبا افول مواجه شده است که ر

 يقرآن شروع شد و رشد و نمو کرده است و هدف اصل يحضرت محمد )ص( با کتاب آسمان
و رشد و  ها يکيت از تارينجات بشر يک تمدن واحد در کل جهان برايز بوجود آوردن يآن ن

امبر اسالم يه مبعوث شدن پين جهت در همان دوران اوليبه هم. ت کامل انسان بوده استيترب
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 يبزرگ آن دروان را در ط يها رو به رشد نهاد و تمدن عاًيسر  يمو اسال يم الهيبا توجه مفاه
ک تمدن بوده است يع و نمو ن شرويکرده بود ا بود و در ممالک آنها نفوذ ک دهه کنار زدهي

 ين در حاليده بود اياز جهان را در نورد يبزرگ يها بخش ييايسال ار لحاظ جغراف ده يکه ط
ن اسالم يد يد وليآ يموجود هب يطوالن يها و گذشت زمان ها است که هر تمدن در پس قرن

ن اسالم و گسترش و يساز بودن درا هدف اسالم تمدنيساز شده است زده سال تمدن يدر ط
 . باشد يم يست که بر طبق سنت الهج آن در سراسر جهان ايترو
که کرده است و با  يباشد و با رشد تکنولوژ يمسم که بر آمده از جامعه غرب يبراليمکتب ل    

ن تمدن معاصر در جوامع مطرح شد يترقابل توجه عنوان بهکه ارائه داده است  يدتيم عقيمفاه
شل فو يم يار گرفته است و حتجهان قر يها اکثر کشور يک الگو براي عنوان بهکه  يطوربه
ن مکتب يترن و بزرگيترسم را جامعيبرالينامد و تمدن ل يمخ يان تارين عصر را پاياما ايکو
 . وجود نخواهد آمدهخواند که بعد از آن مکاتب کامل ب يم

داشته است و بعدا با  يو تکامل يرشد صعود ياست اسالم تا قرن پنجم هجر ين در حاليا    
حاکم   يمآن بر جوامع اسال يروح کل يه خود بازماند ولياز رشد اول يمتعدد يها ليتوجه دال

 يو راهبرد يدهان خطيسم مدعيبراليسم و لياليستم که سوسينکه در اواخر قرن بيتا ا. بود
ن يبر تفکرات ا يجاد شد که خط بطالنيا  يمانقالب اسال عنوان به يادهيجهان بودند پد

پا به عرصه  يت جهانيريگذار در مدسرسخت و اثر يک مدعي وانعن بهده است و يمکاتب کش
  . وجود گذاشته است

 يها د همرا شده و با توجه به بحرانينجاست که اکنون تمدن غرب با افول شديله اأمس    
. باشد يمملت و جامعه خود ن يها ازين يگر پاسخگويوجود آمده دهب يو اجتماع ياقتصاد

منسجم و همه  يبرنامه و نظام فکر يکه دارا ييک الگوي هاز بيلل نالمنين در سطح بيبنابرا
  يمباشد به انقالب اسال يمن اسالم يکه مختص د يژگين ويا باشد يماز ينگر باشد نجانبه

 عاًيران همانند صدر اسالم سريانقالب ا. ها قبل جرقه خورده بود منجر شدران که از ساليا
ن يکه ملت آن با تمام وجود از ا ين بار در کشوريمنتها اخود را شروع کرده بود  يرشد تکامل

 . انقالب استقبال کرده بود
ت أان از قبل از اسالم نشيرانيز از ذات پاک سرشت ايان و اسالم نيرانيا يوستگيعلت بهم پ    

ن شده يعج يق الهيم عميان با مفاهيرانيران روح اياسالم به ا با قدم نهادن ها رد و بعديگ يم
 . دبو

گذار انيپس از ارتحال بن و سه سال و يران پس از گذشت سيا يماکنون انقالب اسال    
-باشد به يمدر حال رشد  ها نهيزم ي هدر هم يريانقالب هم چنان با سرعت قابل چشمگ
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. ازده برابر شده استي  يملحاظ عل ران ازيرشد ا يکه طبق گزارشات در آمار جهانيطور
داران يق داعيل انقالب از طريسهمناک و بزر گ که در اوا يها از طوفان رانيا يماسال انقالب

 که يليدر جنگ تحم و به ظاهر متمدن بر انقالب وارد آمده بود را پشت سر گذاشته بود
ده ين نظام کوشيا يبرانداز يابر قدرتان جهان در آن چه از شرق و چه از غرب برا ي ههم

ک انقالب که وجهه ين که چرا بعد از يا يو واکاو يررسدر ب. رون آمده بوديروز بيبودند پ
م شرق و غرب در تالش يعظ يها هجمه باشد يمان ملموس يجهان ي هآن بر هم يکيدموکرات

ن مکتب را به يکامل ا يم که آنها برتريجه برسين نتيد به ايبا يمآن است  يبرانداز يبرا
ساز تمدن يها شاخصه يلذا در بررس. احساس خطر کرده اند دانند و کامالً يمر يصورت فراگ

م کارنامه يران رجوع کنيتمدن اسالم و ا دو خ هرينه و تاريشيران به پيا  يمبودن ملت اسال
ان يظلم و استبداد که قدرت و ثروت در دست زور گو يها م که در دورانينيب يمرا  يندرخشا

 ها آن در وجو د ملت يروح کل يطيدر هر صورت و در هر شرا يف شده وليبوده است تضع
گردد که با  يمنجا مطرح يا يله اساسألذا مس. خود را نشان داده است يگذارو واثر رسوخ کرده
بر چه  ديتأکوجود آمده است با هب  يمکرد اساليران با رويکه در کشور ا يريتحوالت اخ

آن  ان ازيشود که تمام جهان يرا که منجر تمدن  يماسال يک الگويتوان  يم ييها صشاخ
 . رنديالهام بپذ

  
 تمدن. بهره اول

ک منظر به آن ياند که هر کدام از ان کردهيخود را ب يآرا ياديشمندان زيف تمدن انديدر تعر
به  ياند و بعضف تمدن آوردهيجاد تمدن و تعريا يرا برا يعوامل مختلف يااند عدهنگاه کرده

در هر صورت . اندمدن پرداختهف تيبه توص يصورت چند بعدبه يو بعض يبعدصورت تک
. آن در نظر گرفت يتوان برا يمف مشخصيتعر يگر علوم انسانيد يها تمدن هم مانند واژه

بندى فرهنگ و گسترده ترين سطح هويّت را باالترين گروه« تمدّن»نتينگتون ها ساموئل
حاصل « تمدّن»بى، از نظر آرنولد توين  (33: 3133 ،نتينگتون،ها) فرهنگى به شمار مى آورد

« تمدّن»علّامه محمّدتقى جعفرى  (11 :3، ج 3139واليتى، ؛ )نبوغ اقلّيت مبتکر و نوآور است
در حيات معقول با روابط عادالنه  ها تمدّن تشکّل هماهنگ انسان»کند: را اين گونه تعريف مى

در همه ابعاد  ها نسانى جامعه در پيشبرد اهداف مادى و معنوى اها و اشتراک همه افراد و گروه
توان اين بندى کلى تعاريف ارائه شده، مىدر جمع (.363 :5، ج 3153 ،جعفرى)« مثبت است
-تمدّن خروج از باديه. تمدّن حاصل تعالى فرهنگى و پذيرش نظم اجتماعى است»گونه گفت: 
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خلدون، عمران  نشينى و گام نهادن در شاه راه نهادينه شده امور اجتماعى و يا به قول ابن
  (.19 :3واليتى، پيشين، ج )«يافتن است

 ن و تمدنيد. 1

ستوفر داوسون يکر. رود يشمار م ها به تمدن يت اصليمذهب خصوص
(ChristopherDawson: 1889-1970م )يها تمدن يادهايد مذاهب بزرگ، بنيگو ي 

مذهب بودا، چهار مذهب ر از يبرد غ يکه ماکس وبر نام م ياز پنج مذهب جهان. بزرگ هستند
ن بودا ييآ. اند وند خوردهيعمده پ يها وس با تمدنين کنفوسيين هندو و آييت، اسالم، آيحيمس

رود، اما  يشمار م ن عمده بهييک آين و ژاپن جذب شده است و يچ يها با آنکه در فرهنگ
 .(333:)همان ک تمدن عمده نبوده استي يمبنا

 تمدن ساز يها عامل. 2
بيني و احتياط در امور  پيش :داند که عبارتند از دورانت چهار عنصر را سازنده تمدن ميويل 

از نظر ويل . اقتصادي، سازمان سياسي، سنن اخالقي، و کوشش در راه معرفت و بسط هنر
پذير است که هرج و مرج و ناامني پايان پذيرفته باشد؛  دورانت، ظهور تمدن هنگامي امکان

افتد و انسان  ز بين رفتن ترس است که کنجکاوي و ابداع و اختراع به کار ميزيرا فقط هنگام ا
کند که او را به شکل طبيعي، به راه کسب علم، معرفت و تهيه  اي مي خود را تسليم غريزه

هاي  ، برخي از مؤلفه«عوامل تمدني»ويل دورانت با عنوان . دهد وسايل بهبود زندگي سوق مي
شناختي، شرايط جغرافيايي، اقتصادي، زيستي، رواني، نظم سياسي،  ينتمدني، از جمله عامل زم

وحدت زباني و قانون اخالقي را نام برده و بر عامل اقتصادي بيش از ساير عوامل تأکيد نموده 
  .(3ـ1 :ويل دورانت)است 

ه؛ مرحله يکار و مبارزه اوليکند: مرحله پيم يخلدون، هر تمدن سه مرحله را طبه نظر ابن    
. روديان تمدن به شمار ميو استبداد و سرانجام مرحله تجمل و فساد که پا يش خودکامگيدايپ

را  يمن اساس، مراحل سه گانه تمدن اساليز بر همي، نيريدانشمند معاصر الجزا يمالک بن نب
به بعد،  ي، از قرن هشتم هجريزه دانسته و معتقد است در تمدن اسالميروح، عقل و غر

همه . از مرحله رشد خود دور شده است  يمزه بر روح آغاز گشته و تمدن اساليرمرحله تسلط غ
ک طرح يها با  گرچه همه تمدن. اند ر و تحولييها دائماً در حال تغ ن آنيتر ساده يها حت تمدن

تکامل هر کدام را )که  ير اصليتوان مس ياند لکن م ن و منحصر به فرد رو به تکامل نرفتهيمع
ها از نظر  ر تکامل تمدنيالبته مس. دست آورد ط آن متفاوت است( بهيته به شرابس يدر هر تمدن

مقدم بر  يشرفت کشاورزيها پ طور مثال در همه تمدن به. است ياشتراکات يدارا يکل
خاص  مؤلفهک ي  هک تمدن بيو تکامل  يد از انتساب دگرگونيالبته با. بوده است ينيشهرنش
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ن يين امر دخالت دارند که تعيمرتبط باهم در ا يها مؤلفه از يا بلکه مجموعه. اجتناب کرد
رقابت  .(51-31: 3133 رالف؛ نتون،يل) دارد يط جامعه مورد نظر بستگيها به شرا ن آنيتر مهم

 يعياز عوارض طب يک جامعه چه ناشي يک سو و تحوالت درونيها از  ان تمدنيو تضاد م
را به  يتوانند تمدن ياخته مانند جنگ و انقالب مس  انسان يها دهيو چه پد يمانند زلزله، قحط

 .(56:ي)علمدار افول بکشانند
 هاسقوط تمدن يقرآن و علت اساس. 3
 ين علت فناء و نابوديتريکند که اساس يمت را منعکس ين واقعيدر قرآن ا ياريات بسيآ

نجا به يکه در اخود آنهاست  يو تجاوز کار يظلم و تعد ها، ها و سلسلهو تمدن ها جامعه
 . ميکن يماز آنها بسنده  يمطالعه برخ

«

.» 
نکه يم آنان با ايل ظلم و جورشان به بوته هالکت سپرديرا بدل يشما امتحان و ما قبل از»  
اوردند يمان نيد و تقوا گام نسپردند و ايبخط توح. شان آمدنديشان با دالئل روشن بسوامبرانيپ

 (3،5 ،اعراف«)ميده يمفر ين کين چنيما اقوام مجرم و زشتکار را ا يآر

را که  ياريار شهر و ديو چه بس (33،اءيانب)«»    
  .ميوجود آوردهگر بيد  يمآنها جامعه و قو يم و پس از نابوديديبستمکار بودند در هم کو

کند که سرانجام  يمکند و اشاره  يم ين را افراد صالح معرفيت وارثان زميم در نهايقرآن کر    

»م يخواه يمن گونه يما ا گردد و يم ين از ظالمان و ستمکاران تهيزم

فه ين طآم بر يو ما اراده کرد»(5قصص،«)
 «ميان قرار دهيم و وارث ملک و جاه فرعونيان قرار دهيشوايه آنها را پنيف در زميضع

 ،يهمچون خوشگذران يد در عوامليرا با ها انحطاط تمدن يات قرآن علل اصليبا توجه به آ
جهل  ،و فحشا از منکر فساد يه امر به معروف و نهضيترک فر ،ظلم و ستم ،يچيان و سرپيطغ

ن عوامل به ين نام برد که هر کدام از ايح از ديعدم ترک صح ،کورکورانه يها ديتقل ،يو نادان
 (313: 3133،قانع) گذار استاثر ها و تمدن ها در انحطاط فرهنگ يدرجات

 ضرورت ساخت تمدن. 4
« يفاراب»اند؛ مثالً آورده يل خوبيلسوفان شواهد و دالياز بشر به اجتماع و تمدن فيدر اثبات ن

ر خود ياز به ارتباط با غيدهد که ما ن يمن که بشر قدرت گفتگو کردن دارد نشان يد: ايگو يم
ن يد: ايگو يمکند بعد  يمن جا شروع ياز ا يفاراب. است« ارسطو»ن بحث هم از يم، اصل ايدار
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 يبرا يحيطور تفرگذاشته است؛ما زبان را تفنّناً و به است که خالق ما در ما يازياز هم نين
ن يپس ا. ما است ي، ذاتيجاد صوت همراه معانيم، استعداد گفتگو و اياخودمان اختراع نکرده

ارتباط » ن در ذات مايبنابرا. ميگر افراد ارتباط داشته باشين است که با ديا يقدرت گفتگو برا
د که بدون جمع با يادهيرا ند يهت شما در نوع بشر کسن جيبه هم. سرشته شده است« ريبا غ

 .(93 :3133 زاده،)طاهر کند يگران بخواهد زندگيد
اوّالً قبول » د:يگو يمشان يآورند؛ ا يمن بحث يا يبرا يمقدمات خوب (ره) ييباطعالمه طبا   
مان را از يستعدادهااز ا ياريرشد بس ي هنيم، زميريفاصله بگ ها د که ما اگر از جمع انسانيدار

ن استعدادها در ذات ما گذاشته شده است و الزم است که شکوفا شود يم و گون ايده يمدست 
شود، پس  يمنه شکوفا يل مديو تشک ها ق اجتماع با انسانين استعدادها از طريو چون ا

ا ي هنيک مديگر، الزم است يرشان نسبت به همديکث يازهايدر کنار هم و بر اساس ن ها انسان
شکل  ياساس ياشهيه انديبه هر حال، هر تمدن بر پا .(93:همان«)ل بدهنديرا تشک يشهر

ن حال هر تمدن بر اساس يدر ع. کنديز سقوط ميشه، آن تمدن نيرد و با زوال آن انديگيم
 يعني. تواند از آن تجاوز کندياست که نم يت خاصيظرف يژه خود دارايرت ويشه و بصياند
ن ين بحث به اياز ا يگريدر بخش د. سازديت آن تمدن را ميک تمدن، ظرفي يصلشه اياند

 يفرهنگ يهاشهي)ر. م زديوند خواهيران پيه اتوسع يم گشت و آن را با الگوينکته بازخواه
 يمتک يدرست است که هر تمدن .(3153 نار فرهنگ و توسعه،ياقتصاد، مجموعه مقاالت سم

د يبا. ستيرت کارساز نيشه و بصيتنها آن اند ياست ول يرت اساسيشه و بصيک انديبر 
ار مردم قرار يت آن تمدن عمالً در اختيجاد شوند که اجازه دهند ظرفيدر جامعه ا 3يينهادها

و  ي، اقتصاديل اجتماعياست، مسايمتناسب در فرهنگ، س ييد نهادهايبا يعني. رديگ
آنچه در . ت بهره ببرديد و جامعه از آن ظرفشه را شکوفا کنيجاد شوند تا بتوانند آن انديا يمعل

ن تمدن آمده، رفته، عوض شده و يا چندين است که در دنيشود اين نکته مطرح ميکنار ا
شه مطرح بوده و هم يگذشته هم يهاها و تمدنرتين بصيجابجا شده و تعامل و تقابل ا

ان يکه در جر بحث ما آن است ين خصوص، نکته مهم برايدر ا. ز مطرح استياکنون ن
د يک تمدن جدي هل بيخواهد تبديشود که ميجاد ميتازه ا يرتيک تمدن تازه، بصي ييشکوفا

-روشن شدن مسأله، دو جامعه يبرا. رديگيم در تقابل و تعارض قرار ميشود؛ پس با تمدن قد

م ت، خواستار نظايبه اشراف يجامعه متک. ديريم در نظر بگيرا که مورد اشاره قرار داد يا
ط ين شرايدر ا يعني. ت استيبر اشراف يف، متکياست که با لذات و بنا به تعر يايحکومت

                                                           
1. Institution 
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ها را انسان يبر برابر يک جامعه متکي يول. ت استيبر اشراف يحاکم اصالت دارد، حاکم متک
 .(333-333 :3133، يميعظ) ديريدرنظر بگ

 
 در ساخت تمدن   يمانقالب اسال يها تيظرف. بهره دوم

ن يکه از خود در طول مراحل انقالب نشان داده ا ييها يژگيبا توجه به و  يمب اسالانقال
از  يااز مکتب اسالم بتواند نمونه يريگبا بهره يت را داراست تا بتواند در عرصه جهانيظرف

ر يران را از ابعاد زيا يمانقالب اسال يها يژگياما و. د باشدياثربخش و مف يها نظام با کارکرد
  .(311 :3131)خرمشاد و همکاران،  ستيتوان نگر يمز ين

 ،ياسيس يها ن در ساختارياديبن يو تحول يرييران تغيا  يمانقالب اسال :يتحول انقالب. الف

بزرگ  يها ران در زمره انقالبيانقالب ملت ا. ران بوديجامعه ا يو اقتصاد يفرهنگ ياجتماع
ر و تحول ييک تغيران يا  يمگتون انقالب اسالنينتها  ف ساموئليرد بر اساس تعريگ يمقرا ر 

باورها و  ها، ، ارزشياسيس يها ، نهاديز در ساختار اجتماعيآمن و خشونتياديبن ،عيسر

 . آنان بود ياسيس يها و کنش ها تي، فعاليران و رهبران حکومتيحاکم بر جامعه ا يها هاسطور

. بودن آن است يفرهنگ  يمانقالب اسال يها گر از شاخصيد يکي :يمحورفرهنگ. ب

بلکه  ،انقالب را با مشکل مواجه نساخت يها هيران تنها نظريا يمانقالب اسال  يت فرهنگيماه
 ،ديز به چالش کشيرا ن يان اصليجر يها هيالملل و نظرنيحاکم بر روابط ب ييگرام اثباتيپارادا

و  ير ماديغ يها ساختار يبرا ينينقش قوام بخش و تکو ،ييژه واقع گرايوبه ها هين نظريرا ايز
 يع قدرت مادياز توز يناش يماد يها ستند و بر ساختاريالملل قائل ننيدر روابط ب يانگا ره ا

 يبرا يها کنندنييز نقش تعينو ظهور آن زمان ن يفرهنگ يها هينظر يحت. ورزنديم ديتأک
  . ن قائل نبودندويزاسيزم و مدرنيخارج از گفتمان سکوالر يو سنت  يمبو يها فرهنگ

بر  يانقالب فرا مل. دارد يت فرا مليت و هويماه يمگفتمان انقالب اسال :ييگرا يفرا مل. ج

فراتر  يمل ييايجغراف يها است که از مرز ييها و آرمان ها ارزش يدارا يخالف انقالب مل
 يفرا ملک انقالب ي ،رانيا يمن اساس انقالب اساليبر ا. ک ملت تعلق نداردي هرود و ب يم

 ينيک مکتب و جهان بي هاستوار است ک يعيه اسالم شيبر پا ين گفتمان انقالبيرا ايز ،است
 . است يجهان شمول و فرا مل

موجب  يمو جهان شمول گفتمان انقالب اسال يبخش ييراه ،ييگرا يفرا مل :يالهام بخش. د

استوار است  يو فطر يانن گفتمان بر اصول انسيرا ايز ،گر شده استيدر جوامع د يالهام بخش
در جوامع   يمد گفتمان انقالب اساليامکان باز تول. توجه کرده است يو به همه ابعاد بشر
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ت به مشکال ييو پاسخگو يين گفتمان در شناسايرا ايشتر است زيو در حال توسعه ب  يماسال
 .تر است(ن جوامع توانايا يو معنو يماد
ن منجر به يا اند وبوده يتمدن يها به و سابقهعق يدارا يبزرگ بشر يها که تمدن    

ن نبود اسالم توانسته است با قدرت ين چنيدر مورد اسالم ا يشده است ول يساز تمدن

ان يرا بن  يمياز فرهنگ و سواد نبوده است تمدن عظ يکه اثر ينيالعاده خود در سرزم فوق

 يم آن را بر اساس معادالت معموليخ اتفاق افتاده که اگر ما بخواهيدر تار يادهيپد" :دينما
ات تمدن ياز اول يکه در دوران ين که ملتيم، حل آن محال است، و آن ايحل کن يخيتار

را به وجود آورده و  يبشر ين تمدنهايکرده که بزرگتر يزيريرا پ ييمحروم بوده، بنا يبشر

م، که يان و روم قدونيآورند؟ تمدن يوجود م به يتمدن را چه کسان. است  يمآن، نهضت اسال

خود، آن   يمعل يرهايخ و تفسينازد و در تاريستم هنوز به آن ميامروز در اواخر قرن ب ياروپا
م، يک تمدن عظيمگر . بوده است يقبل يهاکشد، هر قدمش مترتب بر قدميرا به رخ همه م

ن يچن ممکن است؟ اما در مورد اسالم، يزين چيجوشد؟ مگر چنير ميک کوياز  يطورنيهم
ن که سواد داشتن، به خواندن يسواد خواندن نداشتند ـ چه رسد به ا يکه حت ياعده. شد

 يدر مسابقه  يمن نظر عليشود و بعد ا يمنته  يمدا کردن نظر عليگوناگون و به پ يهاکتاب
 دينيشما بب. کردند يزيريم را پيعظ يدا کند ـ تمدنيباالتر را پ يبشر رتبه  يمن نظرات عليب
 .(93/6/3131، دار فرماندهان سپاهيانات در ديب)"است يايطوالن يهانها چه راهيا

 
 يسازتمدن يبه سو يراه  يمفرهنگ اسال ييايپو. بهره سوم

است، يپو يع مکتبيم و تشيدر جهان هست عين است که مرکز تشيمهم ما ا يها يژگياز و يکي
. د کنديمناسب را تول يها جامعه پاسخ يازهايط و نيشرا يتواند بر مبنا يمن معنا که يبد
 يها فرهنگ يها تواند مؤلفه يمفرهنگ ما . است يرانيفرهنگ ا يايدوم ما مؤلفه پو يژگيو
. رديکار گخود به يفرهنک يها و مؤلفه ها ازيرا مطابق با ن ها درک و هضم کند و آن گر رايد
ران آمد، فرهنگ يکه اسالم به ا يمگانمونه، هن يبرا. مينيب يمران يخ ايله را در تارأن مسيا
 -يرانيرا اخذ کند و به مرور فرهنگ ا  يمبرتر فرهنگ اسال يتوانست عناصر فرهنگ يرانيا

 يها ل آموزهيدلن خصلت بهيا. است ييجوعلم يرانيعنصر سوم فرهنگ ا. را شکل دهد يعيش
ن و ياز هرکس فارغ از دتوان  يمعلوم را  ينيم ديطبق تعال. ت شده استيران تقويدر ا ينيد
ران يدر ا يعلوم به لحاظ فرهنگ ي هتوسع يبرا ين، مانعيبنابرا. ن فرا گرفتياز چ يتش حتيمل

. مينيب يم ير به خوبياخ ي هدر دو ده يآموزش عال ي هله را در توسعأن مسيوجود ندارد ما ا
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صد سال گذشته  نيدر هم. ران استيا ي هجامع يها يژگيز از وين ييو نوگرا ييعنصر نوجو
 ها اميبا وجود آن که ق. استبداد و استعمار صورت گرفته است ينف يبرا ين بار تالش مليچند

دن به يرس يجه مانده است، باز هم مردم براينتيا بي  هبه دفعات سرکوب شد ها و تالش
 يماسال يبر الگو يتأمل) انددان آمدهيد به ميجد يتازه و رهبر يشان با سازماندهاهداف

 (.393: 3133س،ياسر خوشنوي، يتقو يدگاه صاحبنظران: مصطفياز د يرانيا 
 

دگاه مقام معظم يداز   يمسالبه تمدن ا يابيدست يها گام. بهره چهارم
  يرهبر

دهند به صورت گام يارائه م  يمبه تمدن اسال يابيجهت دست يکه مقام معظم رهبر يالگو  
د جايدر هر کشور را ا يمتمدن اسال جاديا ياول براشان قدم يا. باشد يمبه گام و متوازن 

 :ن مراحل شاملياد يدر آن جوامع بوجود آ يمو اسال يتحول بزرگ انسان يعنيداند  يمانقالب 
 يانقالب اسالم جاديا -1

که همراه با زدوخورد و شلوغ  يانقالب را صرفاً  يممنظور از انقالب اسال يمقام معظم رهبر 
ش ين رود و به جايد باطل از بيکه باعث شود عقا يد بلکه هر اقدام و عملدان يمباشد ن يکار
م آن يخواهيما م». ن شوديگزيجا يمن اساليمواز يدر راستا يدرست و منطق يو مبان ها هيپا

 يهاآرمان يريگيج و پيها ـ ترون هدفيرا که بتوان ا يو آن حکومت يالتي، آن تشکينظام
دارد و شروعش از  يو دشوار يند طوالنين فرآيا. ميوجود آوربه ـ را در آن محقق کرد، ياله

 و يزد و خورد و شلوغ کار يم، حتماً به معناييگويالبته انقالب که م. است  يمانقالب اسال
 يهاهيشود و پايده ميبرچ يغلط يهاهياست که پا ييانقالب آنجا ... ستينها نيامثال ا

 ،دار کارگزاران نظاميانات در ديب) «ن قدم اول استياشود؛ يآن گذاشته م يجابه يدرست
39/3/3133). 
 يجاد نظام اسالميا -2

باشد  يم  يمو اسال ينيجاد نظام ديا  يمدن به تمدن اساليبعد از انقالب جهت رس ياقدام بعد
، ينظام اسالم. است  يمدا کرد، بالفاصله بعد از آن، تحقق نظام اساليانقالب که تحقق پ"
در کشور  ين که وقتيمثل ا. اده کردنيپ ييرا در جا  يماسال يو شکل کل يرح مهندسط يعني

 ينيآن، نظام د يوابسته برداشته شد، به جا ياشراف يموروث يفرد ياستبداد يما نظام سلطنت
ن يش معيبرا يکه قانون اساس ين شکل کليشود؛ با همين ميگزيجا ينشيگز  يممرد ييتقوا

 ". ينظام اسالم يعنيکند؛ يدا ميپکرده، تحقق 
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 يجاد دولت اسالميا -3

حاکم  ين مرحله روح کليباشد در ا يم يبه مراتب دشوارتر از مراحل قبل  يمجاد دولت اساليا
در هر   يمراساليکه از هرگونه اعمال و رفتار غ يشود دولت يمد اساليبر کار گزاران دولت با

به   يمل دولت اساليش آمد، نوبت به تشکيپ  يمنظام اسالبعد از آن که "مبرا باشد  يانهيزم
ماها ـ به  يعنيل منش و روش دولتمردان ـ يتر، تشکر روشنيا به تعبيرسد؛ يم يقيحق يمعنا
. ديوجود آد بهيج و با تالش بايتدرهست، بياول فراهم ن ين در وهلهيچون ا. ياسالم يگونه

ک مسؤول ي  هکه متعلق ب يطيبا ضوابط و شرا د خودشان رايمسؤوالن و دولتمردان با
ا اگر ناقصند، يند؛ يايـ اگر هستند ـ سرِ کار ب يا چنان افرادي. ق کنندياست، تطب يماسال

سوم است که  ين مرحلهيا. ش ببرنديخودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پ
د دولت، يقبالً آمده؛ اکنون با يمنظام اسال. ميکنيم يمجاد دولت اسالير به اياز آن تعب

سه گانه، مسؤوالن  يقوا يعنيأت وزرا؛ يه يعام، نه به معنا يشود؛ دولت به معنا يماسال
 .(39/3/3133، دار کارگزاران نظاميانات در ديب)"و همه يکشور، رهبر

 جاد دولتي( دشوارتر است، ايو نظام اسالم  يمس انقالب اسالينها )تأسيکه از ا يقدم بعد"
 يعنيکارگزاران حکومت؛  يمجموعه يران، بلکه به معنايأت وزيه ياست؛ نه به معنا  يماسال

ن يم؛ ايشو  يم، اسالين نظامِ اسالميکلمه، در درون ا يواقع يد به معنايما با. من و شما
 .(93/3/3131، دار کارگزاران نظاميانات در ديب)"است يتر از مراحل قبلمشکل

مسؤوالن . مين راه هم حرکت کرديدر ا. است يم، دولت اساليام اسالمبعد از نظ يمرحله»
امور  يگريپس از د يکي، يمانيجمهور با ا ي، رؤسايندگان خوبي، نمايخوب ي، وزرايمؤمن

ران و انقالب يرا که ملت ا يکه بتواند مقاصد يايکشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت اسالم
ژه ينباشد، و ياست که در آن رشوه نباشد، فساد ادار يتکند، دول نيتأمم آنها داشت، يعظ

ف و ينباشد، ح يگريل به اشرافيبه مردم نباشد؛ م يياعتناينباشد، ب ينباشد، کم کار يخوار
نماز  يهاخطبه) «الزم است  يمک دولت اساليکه در  ييزهايگر چيالمال نباشد، و دتيل بيم

 .(93/5/3133، تهران يجمعه
 يمکشور اسال -4

است   يمدولت اسال» ميوجود آورهد بيرا با  يمجاد شد کشور اساليا  يمنکه دولت اساليبعد از ا
به وجود   يمد آمد، تمدن اساليپد  يمکشور اسال يوقت. آورديوجود مرا به  يمکه کشور اسال

ش انها همهيا. ت را فراخواهد گرفتيبشر  يمعمو يفضا  يمخواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسال
 ينماز جمعه يهاخطبه) «جماعت و امت يو تقوا يفرد ياست؛ تقوا يبا مراقبت و باتقوا عمل

 .(93/5/3133، تهران
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کلمه  يواقع ياگر دولت به معنا. است يمن است ـ کشور اساليچهارم ـ که بعد از ا يمرحله
ر خواهد شد؛ خواهد شد؛ عدالت مستق  يمکلمه اسال يواقع يشد، آنگاه کشور به معنا يماسال

-يمردم به جود م يبرا يقيشود؛ عزت حقيکن مشهيج رين خواهد رفت؛ فقر بتدريض از بيتبع
انات در يب« )يشود کشور اسالمين ميکند؛ ايدا ميالملل ارتقاء پنيگاهش در روابط بيد؛ جايآ
 .(39/3/3133 ،دار کارگزاران نظاميد
 «است  يمتواند ادعا کند که کشور ما اسالينم کسچيه. ميادهينرس يمما هنوز به کشور اسال»
 .(39/3/3133، دار کارگزاران نظاميانات در ديب)

 يتمدن اسالم -5
 ن مراحل استيران در حال گزار از اياست که ملت ا يمدن به تمدن اسالين مرحله رسيآخر

 يايشود دنيم  يماز کشور اسال. است يماسال يايم، بعد از آن، دنين مرحله که عبور کنياز ا»
دار يانات در ديب«)ديآيا به وجود ميرش در دنيالگو که درست شد، نظا. درست کرد يماسال

 .(39/3/3133، کارگزاران نظام
 ين هم به فضل الهيران همچنان که بحمداهلل تاکنون بوده است و بعد از اياگر ملت ا»   

مستحکم  يوند و رابطهيو پ ياريو هوش ين گونه خواهد بود، وحدت ارزشمند و آگاهيهم
ن نظام، يا يخودش با مسؤوالن را حفظ کند و به فضل پروردگار، همواره در سطوح باال

دا ين امکان را پيا يماسال يبه خدمت مشغول باشند، نظام مقدس جمهور ياستهيمسؤوالن شا
و   يماسال يکشورها ين کشور، بلکه در همهيرا در ا يمتمدن اسال يهاهيخواهد کرد که پا

 .(6/9/3136، دار کارگزاران نظام يانات در ديب) «، مستحکم کنديجوامع اسالم
 

  يمانقالب اسال يتمدن ساز يها ستهيبا. بهره پنجم
  يمانقالب اسال يت در تمدن سازينقش عقالن. الف

منسوب  يبه معنا ،ياست که از صفت عقالن يت مصدريعقالن :تيعقالن يلغو يمعنا. 1

و  يمنع و نه يساخته شده است عقل خودش مصدر است و در اصل لغت به معنا ،به عقل
 يريگفه عقل باز داشتن و منع و جلوين وظي( بنابر ا3331،5/3363،يالجوهراست ) يريجلوگ

د آمدن يو مانع پد يامور خوب و خواستن يپس عقل ضامن بقا. است يو بد يخراب ياز نوع
 . است يامور بد و ناخواستن

کار به يکل يعقل را به معنا ،ام در فلسفهياالمياز قد :تينعقال ياصطالح يمعنا. 2

تجرد دارد و هم در عمل  است مجرد که هم ذاتاً ين دو معنا عقل موجودياز ا يکيدر . اند برده
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. ات و مجردات استيعقل قادر به ادارک کل ،در کاربرد دوم. از از ماده استينيو فعل مجرد و ب
عقل مدرک  ،نيبنابرا. کند يمل مجرد بودن شان ادراک يدلز بهيات را نيد گفت کليبادر واقع 

انسان از حاکم  يخطا. کند يمخطا ن ،انسان نشود يوانيح ياگر عقل مقهور قوا ،مجردات است
اگر عقل حاکم باشد انسان خطا . ديآ يمد يال پديخ ،وهم ،همچون حس ،گريد يشدن قوا

 .(33:3136،ي)صادق کند يمن
 ييگرام تمدن غرب عقلياز مفاه يکي :يشمندان غربيدر نگاه اند ييگراعقل. 3

ار مورد توجه قرار يبس يپس از رنسانس جلوه گر شد و در عصر روشنگر ييگراباشد عقل يم
 يبه نحو يعيطب يها در انسان استعداد :ديگو يمکند و  يم ديتأک ييکانت بر عقل گرا. گرفت

 ي هقو  يمن استعداد آديباالتر. دا کننديپ يبا تعقل و تفکر او هماهنگابند که ي يمتکامل 
او را  يبدن يها دستگاه ي هيداد بق  يمعقل را به آد ي هقو  که يمعت هنگايطب. اوست ي هعاقل

ت در جوامع مدرن توجه ياست که به عقالن يشمندانيوبر از جمله اند. ز با آن هماهنگ کردين
کند عبارت است از هر  يمان يب ييرا که وبر از خرد گرا  يمفهونشان داده است م ياديز

 يشان براطيبا ابزارها و مح ها ان انسانيق روابط ميشناخت دق ي هياست که بر پا يتيفعال
 ييحل خردگران راهيبنابرا. شود يمانجام  يافتن زندگيشتر در سازمان يب ييبه کارا يابيدست

مشروع  ن و نه ضرورتاًيانتخاب کاراتر يغرب به معنا ي هگر فالسفيموردنظر وبر همچون د
ق و هدف يعقل مدرن بر محاسبه دق( باشد يمبه هدف  يابيدست يموجود برا ي هلين وسيتر

گونه چيرا که فرد ه ييرويکند و نقش هر عامل و ن يم ديتأکار يبس يافتنيمشخص و دست
که با  ييها از حوزه ياريبس. کند يمرد  در اقدامات انسان ،درباره آن ندارد يا کنترلي يآگاه

روند و از اعتبار آن کاسته  يمر سوال يز ،يکيزير مسائل متافينظ ،ندارند يعقل مدرن همخوان
 (33 :همان) شود يم
السالم  در ارزش و اهميت عقل، روايات فراواني از ائمّه اطهار عليهم :ت در اسالميعقالن. 4

ترين مخلوق الهي و مالک  ترين و محبوب مهم عنوان بهقل وارد شده است که بر اساس آنها ع
فرمود: وقتي خداوند عقل را آفريد، هر آنچه دستور  )ع(امام باقر. جزا و پاداش معرفي شده است

به عزت و جاللم »گاه خداوند فرمود:  آن. داد اطاعت کرد و از هرچه نهي کرد پرهيز نمود
تر باشد نيافريدم و تو را تنها به کساني که  سوگند، مخلوقي که از تو به پيشم محبوب

 کلينى،) «همانا امر و نهي و کيفر و پاداش متوجه تو است. طور کامل دادمدوستشان دارم به
  (.13 :3، ج 3339عاملى، ()31 :3، ج 3165
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کند که  نقل مي )ص(از حضرت رسول )ع(امام صادق. ترين سرمايه انسان است عقل بزرگ     
ترين سرمايه عقل  اي علي! شديدترين فقر جهالت و بزرگ»فرمود: )ع( رت عليخطاب به حض

 .(31: 3کلينى، پيشين، ج «)است
 يهر مسير يشود که در ط يو تدبر باعث م ي، با برنامه و محاسبه و هوشمنديگاه عقالنن   

و   يماسالو هر آرمان  يطلب ي، آزاديخواه ، عدالتيمدار دين. دچار لغزش و انحراف نشويم
رساند بلکه  يديگر اگر با عقالنيت همراه نباشد، نه تنها ما را به سرمنزل مقصود نم يانسان

خ ينامه تارژهيو ،بافيقال) شود يکند و موجب ايجاد انحراف هم م يتر هم م مشکالت را پيچيده
که شما  ياگر عدالت از عقالنيت و معنويت جدا باشد ديگر عدالت». (3133مرداد  ،جام جم

خاطر اين است که اگر عقل عقالنيت به. دنبالش هستيد نخواهد بود، اصالً عدالت نخواهد بود
و اشتباه دچار  يکار گرفته نشود انسان به گمراهو خرد در تشخيص مصاديق عدالت به

را هم که عدالت  يکه نيست، و چيزهاي يعدالت است در حال يکند چيزهاي يشود، خيال م يم
از شرايط الزم رسيدن به عدالت  يبنابراين عقالنيت و محاسبه، يک. دبين ينم ياست گاه

 . دولت نهم( يدر ديدار با اعضا 33 ،يمقام معظم رهبر) «است
بنا شود  يک تمدن ممکن است صرفاً با عقل فلسفي :يتوام با نگاه اله ينگاه عقالن. 5

 ين عقليچون چن يول. ونان باستانين بُعد انسان را جواب دهد، مثل تمدن يو بخواهد هم
 ين تمدنييق چنيتوانند از طر يمن ها انسان يبعد از مدت دهد يمل نيانسان را تشکابعاد  ي ههم

صِرف هم که  ين جهت تمدن عقالنيبه هم. ت خود را ارضاء کننديق شخصيعم ابعاد
کت جواب بگذارد محکوم به هال يانسان را ب يقدس يها نداشته باشد و جنبه ياله يها هيما

، آن يآر .(35 :همان) ز گفتگو کنديخواهد که با دل و قلب او ن يم يچون انسان تمدن. است
مثل سقراط و افالطون و ارسطو ظاهر شد، بهتر از  ييها تيکه در شخص يونانينوع تمدن 
تواند  يمدنبال آن است نکه به ياجهيت به نتيبا آن عقل بشر يغرب است، ول يتمدن امروز

 يباشد برا يکه صرفاً محدود به عقل استدالل يتمدن يم حتييگو يمست که ن ايا. برسد
که در  ياجهيد و به نتيايتواند با آن کنار ب يمت نيبشر در نها يعنيست، ين يبشر کاف يزندگ
  .(35: )همان از دارد، برسديت خود به آن نيابعاد شخص ي ههم

د به فلسفه با نظر مثبت نظر يظ بااز دو لحا  :يسازفلسفه و عرفان در تمدنر ي. تأث6

ق موجود در عالم شد، و يق استدالل متوجه وجود حقايتوان از طر يمکه  ياز جهت يکيکرد، 
البته توجه داشته . ميمان يممصون  يگريخراف ي هد از ورطيکردن عقا يگر آن که با استدالليد

 ي هيحال حاضرحکمت متعال که دريطورداشته است به ير مبارکيعه سيد که فلسفه در شيباش

ک در وجود يک کردن عقل به قلب است و از تشکيعمالً نزد« »جناب مالصدرا
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عرفان جلو رفته است  يگر از برهان به سوير دير کرده و به تعبيک در ظهور سيتشک يبه سو

-رِ فلسفهيمالً در مسع« »يطباطبائ ي هو عالم« »ينيو امثال امام خم

 . دا کرديعرفان سوق پ يقدم گذارند که به سو يا
به شور  ها شوند و هم دل يمقانع  ها دهيبه صحنه آمد که هم عق يه تفکريبا حکمت متعال    

جاد ين جهت عرض شد در ايداً بدان محتاج است و به هميکه نسل امروز شد يزيند، چيآ يم
 -کيتيام چيليپروفسور و ي هر است و به گفتيگار چشميه بسينقش حکمت متعال  يمتمدن اسال

ه قدرت يحکمت متعال» -برگزار شد  » که جهت بزرگداشت مالصدرا يناريدر سم
م که از ين عظين چنيا يه ايشود از سرما يمنجات بشر مگر  يو واقعاً برا« دارد يسازتمدن

از  يبزرگ يها رهيختم شده و در دل خود ذخ« »و به مالصدرا شروع شده يفاراب
خ اشراق ينا و شيو ابن س يآنچه فاراب ث را به همراه دارد، غافل بود؟يتدبّر در متون قرآن و حد

« » نيه صدر المتألهيحکمت متعال ي هدنبال آن بودند در فلسفاز جهات مختلف به
ته مطرح شود، عقلِ يمدرن ين مناسب به جايگزيجا نوانع بهتواند  يمآنچه . ديت رسيبه فعل

ن قدرت يالد يه و عرفان محياست و حکمت متعال يق عرفانيو قلب عم يمحکم استدالل
ه بود که توانست نظرها را يره و سرماين ذخيبا هم (ره)ينيرا دارند و امام خم ينيگزين جايچن

و سپس در دفاع مقدس هشت ساله  يمع جلب کند و جوانان را تا تحقق انقالب اساليبه تش
 (.391-399 :همان) جلو ببرد

 
  يمت در انقالب اساليمظاهر عقالن. 7
 ينيد يساالرمردم. 1-7

 يمجامعه و حکومت اسال در يساالرکردن مردمنهينهاد ،تيق عقالنيمصادن يتراز مهم يکي
  .بوده است 

ى به آراء  سياسى کشور بود؛ يعنى تکيهساالرى براى نظام  اولين نمونه، همين گزينش مردم " 
بخش و ساالرى، يکى از مظاهر روشن عقالنيت امام در مکتب حيات انتخاب مردم. مردم
قرنهاى متمادى حکومتهاى فردى بر کشور ما حکومت کرده بودند و حتّى . بخش او بودنجات

انون در کشور رسمى ظاهر جريان قهوجود آمد و بدر دورانى که در ايران جريان مشروطه به
تر و  تر و سخت شد، عمالً استبداد و ديکتاتورى دوران پهلوى از استبداد گذشتگانشان گزنده

در کشورى با اين سابقه، امام بزرگوار ما اين امکان را پيدا کرد، اين توفيق را . بارتر بود مصيبت
. ى حضور مردم و انتخابات مردمى را به يک حقيقت نهادينه شده تبديل کند لهأيافت که مس

هاى بسيار کوتاه در صدر مشروطه، تجربه  ى انتخابات آزاد را، جز در برهه مردم ما هرگز مزه
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ى، امام بزرگوار ما از اولين قدم، يدر يک چنين کشورى، در يک چنين فضا. نکرده بودند
بارها شنيديد که در طول اين سى و دو سالى که از پيروزى . ادينه کردانتخابات را در کشور نه

گذرد، در حدود سى و دو يا سى و سه انتخابات در کشور اتفاق افتاده است، انقالب اسالمى مي
هاى رأى آمدند و رأى خودشان را به صندوق انداختند و منشأ که مردم آزادانه پاى صندوق

 ى اين، بارزترين نمونه. و شوراهاى شهر و امثال اينها شدند تشکيل مجلس و دولت و خبرگان
 .(33/1/31 ،يانات مقام معظم رهبري)ب "عقالنيت امام بزرگوار ما بود

 يان انقالب اسالميساز جرميدر مواقع حساس و تصم يخرد و هوشمند. 7 -2

 شانيا )ره(ينيامام خم يخرد و هوشمند  يمانقالب اسال تيگر مظاهر عقالنيد يها از نمونه
است مقام معظم . باشد يمشرفت انقالب اساليپ يمحکم برا ياهيپا عنوان به بوده که توانست

  :ديفرما يمن يشان چنيدر باره ا يرهبر
ى او به خرد و هوشمندى، عبارت است از سرسختى و عدم  ى ديگر از عقالنيت امام و تکيه يک نمونه"

بعد از آنکه دشمن ملت ايران و دشمن . امام به دشمن اعتماد نکرد. مى با دشمن مهاج انعطاف او در مقابله
کنند عقل آن کسانى که خيال کردند و خيال مي. اين انقالب را درست شناخت، در مقابل او مثل کوه ايستاد

ى مقابل اين تصور حرکت  کند که انسان گاهى در مقابل دشمن کوتاه بيايد، امام درست نقطهاقتضاء مي
ى اين مرد الهى، او را به اين نتيجه رساند که در مقابل  يافته ى قوام عقالنيت امام و آن خرد پخته. کرد

در ميدان . انجامد نشينى و کمترين نرمش، به پيشروى دشمن مى دشمن، کمترين انعطاف و کمترين عقب
شينى ملت مبارز در ن هر يک قدم عقب. آيد نشينى طرف مقابل، دلش به رحم نمى روياروئى، دشمن از عقب

اين، يکى از مظاهر عقالنيت امام . مقابل دشمنان، به معناى يک قدم جلو آمدن دشمن و مسلط شدن اوست
 .(33/1/31 ،يانات مقام معظم رهبري)ب "بزرگوار بود

 در ملت يق روح اعتماد به نفس و خود اتکايتزر. 3-7

يک ":ران زنده کرديرا در ملت ا ييتکاگر روح اعتماد به نفس و خودايکبار دي )ره(ينيامام خم
در طول . مظهر ديگر عقالنيت امام، تزريق روح اعتماد به نفس و خوداتکائى در ملت بود

ميالدى  33يعنى از اول قرن  - ها در اين کشور هاى متمادى، از آغاز تسلط و ورود غربى سال

هاى  دستيارانِ خودشان، با تحليل ى عوامل و وسيلهدائماً به -ها به ايران باز شد  که پاى غربى

کردند، به ملت ايران  زدند؛ ملت ايران را تحقير ميگوناگون، توى سر ملت ايران مي

ى کار کردن و يى اقدام علمى و پيشرفت علمى ندارد، توانا تواند، عُرضه باوراندند که نمي مي

و، مکرر ملت ايران را تحقير سردمداران رژيم پهلوى و قبل از ا. روى پاى خود ايستادن را ندارد
اينجور وانمود ميکردند که اگر پيشرفتى متصور است، اگر کار بزرگى بايد بشود، بايد . ميکردند
امام بزرگوار به يک چنين ملتى روح اعتماد . ى ندارديها بشود؛ ملت ايران توانا ى غربى به وسيله

ى علمى،  هاى ما در زمينه پيشرفت .ى تحول ملت ايران شد به نفس را تزريق کرد، و اين نقطه
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. هاى زندگى، معلول همين اعتماد به نفس است ى صنعتى، در انواع و اقسام عرصه در زمينه

مدار ايرانى ما، مبلّغ ايرانى  امروز جوان ايرانى ما، صنعتگر ايرانى ما، دانشمند ايرانى ما، سياست

را امام بزرگوار در اعماق جان اين ملت « توانيم ما مي»اين شعار . کند ى مييما احساس توانا

 ،يانات مقام معظم رهبري)ب"اين، يکى از مظاهر مهم عقالنيت امام بزرگوار بود. قرار داد
33/1/31). 
 ين قانون اساسيتدو. 4-7

يک مظهر ديگر،  ":باشد يم )ره(ينيت امام خميوجوه عقالن گر ازيد يکي ين قانون اساسيتدو
امام خبرگان ملت را از طريق انتخابات مأمور کرد که قانون اساسى  .تدوين قانون اساسى بود

-اين. کنندگان قانون اساسى، با انتخاب ملت اين کار را انجام دادند آن تدوين. را تدوين کنند

ى ملت  جور نبود که امام يک جمع خاصى را بگذارد که قانون اساسى بنويسند؛ به عهده
ناسائى خود، با معرفت خود انتخاب کردند و آنها قانون ملت خبرگانى را با ش. گذاشته شد

بعد امام همين قانون اساسى را مجدداً در معرض آراء مردم قرار داد و . اساسى را تدوين کردند
ببينيد، . اين، يکى از مظاهر عقالنيت امام است. رفراندوم قانون اساسى در کشور تشکيل شد

هم از لحاظ حقوقى، هم از لحاظ سياسى، هم از . کرد هاى نظام را امام اينجور مستحکم پايه
ى محکم و  هاى علمى، امام يک قاعدهلحاظ فعاليت اجتماعى، هم از لحاظ پيشرفت

شود تمدن عظيم اسالمى را بنا مستحکمى را به وجود آورد که بر اساس اين قاعده مي
 (33/1/31 ،يانات مقام معظم رهبري)ب"نهاد

 يت انقالب اسالمياز مظاهر عقالن يکي يت مليت هويتقو. 4-7

ده يشمندان پوشيتمام افراد جامعه از جمله نخبگان و اند يبرا يت مليت و ارزش هوياهم
از  يشد توانست به درجات مختلف يو سار يجار يدر هر جامعه و کشور مؤلفهن يرا ايست زين

 يياين و پويق ديه تلفاران به همريدر ا مؤلفهن يت ايتقو. دا کنديدست پ يفرهنگ يها تيهو
  .باشد ينيد يت مليهو ينه برايگز نيتواند بهتر يماسالم  يفرهنگ

 يت مليت هويبه تقو ياشارات خوب يرانيا يماسال يسازتمدن ياين رابطه در کتاب احيدر ا   
کار به يابيو دست يت مليف هوي، بازتعريـ اسالم يرانيتمدن ا ياياح يبرا. شده است

 يبه زندگ يدهو جهت يمل يجاد آگاهي، ايمل ير انسجام و همبستگينظ يمل تيهو يها ژهيو

 يريگبا بهره يت مليرا هويز. دينمايم يضرور ياسيفرهنگ س ين سازوکارهاييو تع ياجتماع
تواند به وفاق يو منافع مشترک م يخين، گذشته تارين مانند زبان، دينماد يهايياز توانا
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 ير و هدف جمعيتواند مسيم يت ملين هويهمچن. رساند يراي يمل يو همبستگ ياجتماع
  .سازديز مشخص ميافراد جامعه را ن

 
  يمانقالب اسال يسازدر تمدن يينقش علم گرا. ب
  يسازدر تمدن "ينظام علم"نقش . 1

و  ييايزا ينده بر خوردار است و علت اصليا و زايپو ،قدرتمند  يمک نظام علياز  يهر تمدن
انشمندان شروانه ديپ يها تيبود که براساس فعال يقدرتمند  يمنظام عل ،ن تمدنآ ييشکوفا

 يدر هر تمدن  يمسازنده نظام عل يها مؤلفهو  ها ن بخشيترمهم. جاد شده استيبرجسته ا
  :(31 :3131 ،يمي)رح ن قرارنديبد

  ؛ياددهيو  يريادگيا نظام ي ينظام آموزش :الف
 ؛ يماتخاذ شده در کسب و انتقال معرفت عل يو جمع يفرد يها ا روشي ،يب: سنت علم
  ؛ديوه کسب معرفت جديق و شيج: روش تحق

  ؛علم در حوزه عمل يريگکارهد: نحوه ب
 يها که برخاسته از آموزه ،يتوان بدون نظام علم يمرا ن  يمتمدن اسال يها شهير    

تمدن  ييل رشد و شکوفان عوامياز مهم تر يکين يقي هل کرد بياست شناخت و تحل يماسال
و  يريادگيو  ياددهيدر خصوص نظام  يماسال يها و اصول برآمده از آموزه يمبان يماسال

د آمد و چند يکه در جهان اسالم پد ياندهيخاستگاه تمدن استوار و زا. است يتحققق و نوآور
در آن  بود که يمتعلق به مکتب ،شد يممحسوب  ين تمدن جهانيترين و غنيترقرن برجسته

که نظام  ين عامليترگر مهميد ياز سو. منحصر به فرد دارد يگاهيعلم و عالم جا
 يو غرب يوناني ،يهند ،ينيچ ،)قبل از اسالم( يرانيا گر مثالًيد يها را از نظام  يماسال يمعل

 يشناسکل روشدر  د ويسنت کسب معارف جد ،تياسلوب فعال ،يکند سلوک اخالق يمز يمتما
است  يمبتن يخاص يمدانشمندان مسلمان بر سنت عل يمعل يها افتهيم يحجم عظ. آنها است

 ريتأثما از آن يا مستقيبه آن است و  يا متکيغرب  يماز روش و فلسفه عل يکه بخش عمده ا
ل يموارد ذتوان در  يمرا  يمدر تمدن اسال يماصول و قواعد مندرج در سنت عل. رفته استيپذ

 (31 همان،) :دانست
 ن يشيشمندان پيمطالعه و فهم آثار اند ،انتقال ،علوم ياردراث يم :اولاصل 

 . عالمانه و نقادانه از آثار دانشمندان گذشته يريگ بهره :اصل دوم
  يو نوآور يساز راثيم :اصل سوم

 تعصب  يب ييجو قتيحق ،يشيآزاد اند :اصل چهارم
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  يماسال يشناسعرفتوحدت علوم در م ،يدر کسب معرفت علم ينگرجامع :اصل پنجم
  يعيدر علوم طب يدر کسب معرفت؛ روش تجرب يروشمند :اصل ششم
 ؛ علم معطوف به عمل کردن دانش يکاربرد :اصل هفتم
  يمتواضع عل :اصل هشتم

  يمجدل احسن عل :اصل نهم
  يمت عليج فعاليکتابت و انتشار نتا :اصل دهم

 م و تعلم يتعل يمندنيآئ :ازدهمياصل 
  ها يو مقابله با دشوار ها يتحمل سخت :هماصل دوازد

در انقالب  يو آموزش يو در نظام دانشگاه ين اصول در عصر کنونيا يريارگت و بکيبا رعا
نو در عرصه دانش و  يها هيتوان نظر يم يو دانشگاه يمو عل يتيريتوسط نخبگان مدر يماسال

 . ديفراهم آ يصحنه جهان شگام شدن انقالب دريامکان پ ،يعمل يها ق آن با مهارتيتلف

تفکر مدرن است  ي هعمد يها شاخصه م وياز مفاه يکي ييعلم گرا :در غرب ييعلمگرا. 2

 ديتأکدست آمده است مورد به يکه با تجربه و عقل انسان يو تجرب يمعل يها افتهيآن  يکه ط
ر يه و مسائل غيعيبه مابعدالطب يازيشود و ن يمدانسته  ياداره جامعه کاف يرد و برايگ يمقرار 

ش يعت و سرنوشت خويله تسلط انسان بر طبأکن به مسيس بيفرانس. شود يماحساس ن يماد
 : )همان شده است يو فن آور يت علوم عمليت منجر به تقوين مسئله در نهايتوجه کرد که ا

م پارا از يتوان يمن ها افتن علتيات و يدر دنبال کردن تجرب»وم معتقد است يه. (35-33
طبع بشر تظاهر  يو اصل ييکه به کشف صفات غا ياهيهر فرض ،ميتجربه فراتر نه يها زمر
 :)همان «مردود شمرده شود يلينامحتمل و تخ ياهيفرض عنوان بهد ياول با ي هکند در وهل يم

د يدارد با يات و امور تجربيفراتر از کم ييزهايکه چ يهر کتاب»دهد  يمشنهاد ياو پ. (36
  .(36 :همان)« سوزانده شود

ار يبس يها تفاوت ييگرارا که اسالم ما رسانده است در مورد علم و علم يزياما آن چ    
 يه جامعه بشرير و اهداف متعاليرا در مس ييگرادارد اسالم علم يشمندان غربيبا اند ييمبنا

به ر اسالم از علم فقط يعلوم فراخوانده است اما تعب يريداند و همگان را به فراگيم
که بتواند  يست بلکه علم را همراه با تعقل و تفکريقابل مشاهده ن يها دهيمحسوسات و پد

 . کنديم ديتأکص دهد يرا تشخ يو ذهن ينيع يها تيق و واقعيحقا
 ييگرابر علم ديتأکبا  يماسال يسازتمدن. 3

خود را نه  يدتيعق يتوانسته مبان  يمار کين بوده که در مدت زمان بسين اسالم ايد يژگيو
خ يل دورانت در تاريو کهيطوراز جهان بگستراند به يعيتنها در جامعه عرب بلکه در بخش وس
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اگر اسالم طرفدار ثبات، . زتر از تمدن اسالم وجود ندارديانگشگفت يتمدن"ديگويتمدن م
 يالعرب نگه بدارد، در ح يهد جامعه را در همان حد اول جامعيبود، بايم يکنواختيجمود و 
ع مجاور را در خودش جمع کرد و از مجموع آنها يوس يهاک قرن( تمدنيکمتر از  يکه )در ط
 (.همان)"را به وجود آورد يترميتمدن عظ

 نيمسلم يمنهضت عل. 4

م در مواضع مختلف به کار ياصل کلمه علم، بجز مشتقات آن، حدود هشتاد بار در قرآن کر
 يرا که به معنا« االلبابياول»ب يامده، ترکينرفته است و اگرچه کلمه عقل در قرآن 

چون حکمت، برهان، فکر و فقه  ين، واژگانيهمچن. افتيتوان در قرآن يخردمندان است م
امبر اسالم که دانش آموختن بر هر زن و يپ ديتأکن يا. (93:)همان اندکار رفتهبارها در قرآن به

کوتر است، يک ساله نيدن از عبادت يشياند يا ساعتيضه است، يمرد مسلمان واجب و فر
ژه از دوره امام يوات ائمه، بهيدر دوره ح. در اسالم است ياندوزبر دانش ديتأکاز  ييهانمونه

ش را به ياران خويرونق تمام داشت، آن حضرت  ياندوزجعفر صادق)ع( که دانش و دانش
 ينيدان سنگيدان بر خون شهامت قلم دانشمنينکه در روز قيا. فرمودنديق ميتشو ياندوزدانش

 . هاستقين تشوياز ا ياخواهد کرد، نمونه

در مدت   يماسال يسازتمدن يعلم از عوامل اصل يريادگيشرو بودن در يو پ يآموزعلم    
سر يمسلمانان م يرا برا يماد يهاشرفتيو پ  يمار کم بوده است آنچه رشد عليزمان بس

، راه يج نشاط در زندگين به علم و ترويق مسلميبا تشو قت همان اسالم بود کهيساخت، در حق
دعوت خود را  يياياسالم در دن. ل کرديرا تسه يتوسعه و تکامل صنعت و علم انسان ،اعتدال

علم و ترک  يوجوبر جست يمات مبتنياسالم با تعل. آغاز کرد که در حال رکود و جمود بود
ها و ر قرآن غليبا اهل کتاب، به تعب يستيو اعالم مکان همز يو مذهب  يمتعصبات قو

ک يرشد  يهنيرا که به دست و پا و گردن مردم بسته شده بود، پاره کرد و زم ييرهايزنج
پروفسور ارنست کوئل . (31 :کوب، کارنامه اسالمنيزر) ع را فراهم ساختيم و وسيتمدن عظ

د: مسلمانان يگويم 3363تا  3315 يهان، در ساليدر دانشگاه برل  يم، استاد هنر اساليآلمان
ن بار ياول ياسالم برا يعنيخود پل بسته بودند؛  ياختالفات نژاد يمختلف بر رو ياز نژادها

ن يوجود آورد، و به همده و مرام و مسلک بهيبر اساس عق يو اجتماع ياسيس يتوانست وحدت
 ديتأکه و يتوص دوجود آورع بهيم و وسيعظ يجاد تمدنيرا از لحاظ ا ياديالت زيجهت تسه

 ين با فرهنگ و دانش انسانيمسلم ييآشنا ياسالم در توجه به علم و علما، علت و موجب اصل
ات دعوت کرده و يقرآن مکرر مردم را به تفکر و تدبر در احوال کائنات و تأمل در اسرار آ. بود

ن به علوم يلمتوجه مس(. 333 :همان ) اهل علم و درجات آنها اشاره کرده است يمکرر به برتر
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دن يخود را در فهم يتمام سع. دادنديت ميح قرآن اهميآنها به تالوت صح. از قرآن آغاز شد
قرآن،  ين به درک و فهم الفاظ و معانياز مسلمياحساس ن. داشتندياحکام قرآن مصروف م

 . را به وجود آورد يمعلوم مختلف اسال
کافر و ملحد   يمعار دارند که اقرار کنند که قو ان(يي)از اروپا يبعض د:يگويگوستاو لوبون م    

لذا آن را . از حال توحش و جهالت خارج گردد يحيمس يمسلمانان( سبب شده اروپا يعني)
اروپا را که  ياسالم، آن اقوام وحش يهديين اعراب زايهم ينفوذ اخالق. دارنديمکتوم نگاه م

آنان دروازه  يز نفوذ عقالنيت نمود و نيمق آدير و زبر نمودند، داخل در طريسلطنت روم را ز
آنها باز کرد و تا ششصد سال  يخبر بودند به رويب يعلوم و فنون و فلسفه را که از آن به کل

 د:يگو يخ تمدن ميل دورانت در تاريو( 353 ،تمدن اسالم و عرب) ان بودنديياستاد ما اروپا

پنج قرن، از سال  ياسالم ط. استخ يش و اضمحالل تمدن اسالم از حوادث بزرگ تاريدايپ
و  يک و تکامل سطح زندگانيرو و نظم و بسط قلمرو و اخالق ني، از لحاظ نيهجر 533تا  33
ق يات و تحقيگران( و ادبيد و افکار دي)احترام به عقا ينيو تساهل د يانسان يهن منصفانيقوان
 (.133 :33ج  ،ل دورانتيو) شاهنگ جهان بوديو علوم و طب و فلسفه پ  يمعل
ر داشته يق و فراگينقش عم  يمج علوم تمدن اساليکه در ترو ين عنصريتريهيد بديشا    

ن ياز مورخان، در ا يکي. کرده يمق ياست که مسلمانان را به علم و دانش تشو ياتيات و روايآ
ر سر ساخت دين ميمسلم يرا برا يماد يها شرفتيو پ  يمات عليه ترقيد: آنچه مايگو يمباره 

، روح معاضدت و ياتيج نشاط حين به علم و ترويق مسلميقت، همان اسالم بود که با تشويحق
سا، که ترک و انزوا را يت کليکرد و در مقابل، رهبان يباستان ياين تعصبات دنيتساهل را جانش

ل يرا تسه ين به راه وسط، توسعه و تکامل صنعت و علم انسانيه مسلميکرد، با توص يمه يتوص
که چنان ؛ديدم يابود، اسالم نفحه تازه  يمو قو ينير تعصبات ديکه اس يياين دنيدر چن ...کرد
 يک نوع جهان وطنيرا با   يمآن قرآن بود، تعصبات قو يجاد دارالسالم، که مرکز واقعيبا ا

 .(5 :ق3313، يمي)حک« چاره کرد
روابط  يعني -کرده بود  يرفمع  يمن آنچه را بار تولد عامل تمدن و تمدن اساليفؤاد سزگ     

از موضع اسالم  ين، ناشيدر خور تحس يانيبا ب -ن و مذهب يان اقوام و ملل و نه ديم يفرهنگ
تواند  يمبودن ن يا نظريو  يزه سود عمليتنها انگ»سد: ينو يمنسبت به علم و دانش دانسته، 

. ما روشن کند ين برايگسترده توسط مسلم يگانه را در سطحيده ترجمه کتب بيعلت پد
ن موضع اسالم ين اسالم نسبت به علم و دانش آشنا شد که هميژه ديد با موضع وير بايناگز

ات يع جهات حين، بلکه در جميد ين عامل تحرک در زندگيتردر قبال دانش نه تنها بزرگ
 .(93 :3133ن،ي)فؤاد سزگ« بود يانسان
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ن يانتشار د. است يسواديکار با بي، پيسازممتاز اسالم در تمدن يها يژگيگر وياز د    
م يات قرآن کريرا آيز» ؛بود يسواديکار با بياسالم، که مسلمانان به آن مامور بودند، مستلزم پ

پس از جنگ بدر، ... خواند يم يگريد يرا برا ها داشت آن ييکه توانا يشد و کس يمنوشته 
ک نمونه روشن ين يشده بود و ا نه مقرريمد يآموختن دو طفل از اهال يريهر اس ييرها يبرا

ادگرفتن زبان ي ياران خود، حتي يبعض يامبر اسالم برايپ. انگذار اسالم استياز طرز فکر بن
ز يرا ن يگريعده د... هود نمودنديادگرفتن زبان يمور أدبن ثابت را ميگانه را الزم شمردند و زيب

 .(93-31 :3163)مفتح،« اموزنديب يانيحضرت وادار کرد زبان سر
 عتيق در طبيتحق يق قرآن برايتشو. 5

 ينگريکند و آنان را از سطحيها دعوت مدهيقرآن مکرراً انسان را به تفکر و تدبر در مورد آفر
د که چگونه ينگريا به شتر نميآ»دارد يعت نازل شده برحذر ميکه در مورد طب يات قرآنيدر آ
ها که چگونه قرار داده شده و به و به کوه ده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شدهيآفر
ن است يبگو به آنچه در آسمان و زم»و (. 91-33ه / يغاش)« ن که چگونه صاف شده استيزم

 يکه از آن رويگذرند در حاليکه آنها بر او م ييهاهيار آيو چه بس» (313ونس/ ي) «...ديبنگر
نچه که مسلمانان را به علم نجوم سوق د آيگوينو به صراحت مينال. (315وسف / ي) «گردانند

د و مردم را به تدبر يگويو حرکت آنها سخن م يداد قرآن بود، که در مورد منفعت اجرام آسمان
 .(31: )همان خوانديدر آن فرا م

ران، و يتشوق خلفاء، ام علم يريق و فراگيتحق يق علماء و فراهم آوردن امکانات برايتشو    
ش تمدن يداياز عوامل پ يکي يمعل يآنان از کارها يبانيت و پشتيز حمايوزرا به کسب علم و ن

 شديج علم اتخاذ ميترو ياست که برا ير از جمله اقداماتيموارد ز. ديآيبه شمار م يماسال
تمدن  ييدر شکوفا ياديز ريتأثم از دانشمندان يقرآن و سنت بر تکر ديتأک. (31:)همان

اهل کتاب هم مورد احترام و اکرام  يکه حتياگونهشت بهدر آن برهه از زمان دا  يماسال
مختلف  يهاوهياز رهبران و بزرگان جهان اسالم در آن زمان دانشمندان را به ش ياريبس. بودند

در  يرونيحان بيابور. کردندينم يم آنان هرگز کوتاهيکردند و در تکريم يمجذب نظام اسال
اجازه  ينکه از کسيده بود که بدون ايز عزت و احترام رسا يار به درجهيدربار قابوس بن وشمگ

تمدن  يها از چهره (.956: 3163 ،يحلب) کردياز دربار رفت و آمد م يارد در هر نقطهيبگ
روزگار خود سر آمد بودند و  يها ل اشاره کرد که در اکثر رشتهيتوان به افراد ذ يم  يماسال

وسف يابو  ان،يجابر بن ح. اندداشته يمگ تمدن اسالعلوم و فرهن ييايدر پو  يمار مهينقش بس
 ،يراز يايمحمد بن زکر ،يالخوارزم يمحمد موس ،اسحاقبنني، حنياسحاق کندبنعقوبي

 ،ثميالحسن بن اله يابوعل ،ناين بن سيالحس يابوعل ،يابوالحسن مسعود ،يابونصر فاراب
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ن ير الدينص د محمد بن رشد،يابوالول ام،ي، عمر خيابو حامد محمد الغزال ،يرونيحان البيابور
  .ين عامليبهاالد ، ابن خلدون،يرازين شي، قطب الديطوس
ن يها در سرزمعلم در آن زمان تعدد کتابخانه يياز عوامل شکوفا هاش کتابخانهيافزا    

 ييدر شکوفا ييها نقش بسزاآن به کتابخانه يد کتاب و اهداير با خريمردم خ. بود  يماسال
س کرد يتأس يادر موصل کتابخانه يمثال: ابوالقاسم موصل عنوان بهکردند  يباز يمن اسالتمد

-ير کاغذ و پول فراهم ميافراد فق يرا به آنجا دعوت کرد و برا ياديو علماء، و دانشمندان ز
 (.39 :ش. ه3163 م،يعبدالرح) نمود

 ج علميترو ياختصاص موقوفات برا. 6

از  ياريبس. بود  يممراکز عل يازهايفراهم کردن ن يبرا يمال ن منابعيترموقوفات از مهم
خ ين خاطر بروکلمان در تاريبه هم. کردنديم يمه و عليريثروتمندان اموال خود را صرف امور خ

خود  يان عراقيمثل همتا يو مصر يبزرگان ثروتمند سور» د:يگويم يماسال يهاامت
: همان) «کردنديحفظ آن از خطر مصادره، وقف مر و خدمت به علم و ياموالشان را در راه خ

 (.113ص 
 يدر انقالب اسالم يسازو تمدن يعلوم انسان. 7

ت شدن است در يدر حال تقو يت و ارزش علوم انسانياست که در کشور ما اهم يچند سال
ن بحث شده يبه ا يآن اشارات خوب يسازت تمدنيو ماه ين مورد در کتاب علوم انسانيهم

و اعتبار  يسازگاه تمدنيافته، از جاي هشرفته و توسعيدر جوامع پ يوم انسانعل. است

به  يابيدست يبرا يگذاراستيو س ياجتماع يهايزير برخوردار است و برنامه« يا هيسرما»

علوم  يرو يگذارهيدر عصر مدرن بر اساس سرما ياجتماع ياز زندگين مورد يهاهيسرما
 يا جوامعيافته و ي هاست که در جوامع کمتر توسع ين در حاليا. شونديان گذاشته ميبن يانسان

 ييها، غالباً به مثابه دانشيشرفت هستند، علوم انسانيبه توسعه و پ يابيدست يکه درتالش برا
ن و يم، معناها، مضاميات، مفاهياز کل ياشوند که با مجموعهيف ميتوص يو ذهن يانتزاع

 ير، علوم انسانين که در دهه اخيرغم ا به. سر و کار دارند ريرملموس و مقدارناپذيموضوعات غ

 دهديمند جلوه مبير و آسيپذبيبرخوردار شده، همچنان آس ياران از نشاط قابل مالحظهيدر ا
 .(3: 3133،طاسکوه ي)خورسند

توان از يرا م يد تجارب تمدنيو بازتول يفرهنگ يهاد فرآوردهي، توليان سازي، بنيبخش نظم    

ن يتحقق چن ين برايبنابرا. کرد يتلق يعلوم انسان يکارکرد يامدهاين پيتر ياديبن

و  ينظر يبانيمستلزم پشت يش از هر دانشيب ي، علوم انسانيفيده و ظريچيپ يکارکردها
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س نشده است، يمدرن آن، نه تنها تأس يران، به معنايدر ا يعلوم انسان. است يممراقبت عل
به سخن . ميادهيز نرسياز اعتبار و ارزش آن ن يانانهيواقع ب يبندعدرست و جم يبلکه به داور

د، و هنوز در ضرورت و يآيبه چه درد ما و اجتماع ما م يم که علوم انسانيدانيگر هنوز نميد
 ييز اعتناين يد و ناآگاهين ترديا يامدهايم و به پيد داريبودن آن ترد ياهياعتبار سرما

ما نسبت به علوم  يد اذعان و اعتراف نمود که نه تنها دانش و آگاهين بايبنابرا. ميکن ينم

همت و تالش در  يهاو ناصواب است، بلکه نشانه يآن ناکاف ياهيو اعتبار سرما يانسان

سته يرونق است شايرنگ و ب ز کمين يکردمان به علوم انسانيرو يبازشناخت نوع نگاه و بازنگر

 .همان() ميتفکر و تدبر کن ينسانت علوم ايشتر در مورد اهمياست ب
 )مدرسه و دانشگاه( يت نظام آموزشياهم. 8

شدن افراد است و  يند اجتماعيگذار بر فرآريتأثن عامل يترنهاد آموزش و پرورش مهم
که منشأ تحوالت  ين راهيدترين و مفيترمطمئن عنوان بهن آموزش و پرورش يهمچن
 يدر همه يفيران از لحاظ کيا ين حال نظام آموزشيبا ا. شود، شناخته شده استيم ياجتماع

مواجه  ياري( با مشکالت بسياو حرفه ي، آموزش فنيمقاطع )آموزش و پرورش، آموزش عال
 . ميکنيآن اشاره م يل به مشکالت و راهکارهاياست که در ذ

جامعه است و باعث  يهاشرفتيازها، تحوالت و پيکشور با ن ينظام آموزش يعدم همخوان -3
 . شوديم يکار يهاطيل کرده در محيتحص يعدم اشتغال قشرها

 يدرس يهابر کتاب ديتأکن است که با ين مشکل نظام آموزش و پرورش کشور ايدوم -9
را  يشيت و نوانديهرگونه خالق يبرد و جلويش ميدانش آموزش را به سمت محفوظات پ

 . رديگيم

س معلمان و يه مطالب و نوع تدرارائ يوهين مشکل آموزش و پرورش کشور به شيسوم -1
 .(533: 3133 ،ييسنا) است يکهنه و سنت يهابر روش يگردد که کامالً مبتنياستادان بازم

 دانشگاه تمدن ساز يرسالت و کارکردها. 9

 يو اجتماع يک کانون مهم به انتظام اخالقيو  يده فرهنگيچيک نهاد پي عنوان بهدانشگاه 
 يو نشاط جامعه برا ييايو حفظ و پو يت زندگيفيبهبود ککند و در جهت يجامعه کمک م

شتاز يهسته پ عنوان بهن يهمچن ين نهاد بزرگ اجتماعيا. ل استيقا ييهاتيخود مسئول

ژه در عرصه علم و يو به يو فرهنگ يرات اجتماعييق رصد تغيتحوالت عمل کرده و از طر

، يذاکر صالح) کنديا ميوانمند و مهنده تيمهم آ يدادهايتسلط بر رو ي، جامعه را برايفناور
 ل شده که عبارتند از:يقا يها سه کارکرد کلف دانشگاهينه وظايونسکو در زمي. (31: 3133



   93    ...يالمانقالب اس يسازتمدن ياصل يهامؤلفه

 

 د دانش )پژوهش(؛يتول -3

 انتقال دانش )آموزش(؛ -9

 . اشاعه و نشر دانش )خدمات( -1

که کند الزم است  يساز ا تمدنيخواهد صاحب تمدن شود يم ين اگر کشوريبنابرا    

از  يکيا و فعال انجام دهد و يصورت پو ن شده را بهييدر جهت اهداف تع يساز فرهنگ

شود يده مي( د3که در شکل) چنان. ها هستندنه دانشگاهين زميگذار در اريتأثمهم  يها بخش

 يف جامعيم شده در همه ابعاد و تعريکشور را متناسب با تمدن ترس  يمدانشگاه، فرهنگ عمو
در برونداد دانشگاه به صورت خرده  ين بالندگيکند که ايسازد و بالنده ميد مکه از تمدن ش

ده يد يو اقتصاد يو فرهنگ ياسي، سي، اجتماعيمختلف صنعت يهاها در حوزهفرهنگ

 سازديدر درازمدت تمدن را محقق م  يمفرهنگ عمو ينها از مجرايشود، سپس همه ا يم

 .(993: 3133، ييابر قو يم)آد

ز يو استمرار آنها ن ييايها در پود تمدنيو بازتول يدهبر شکل ها عالوهدانشگاه يطرف از    

کردن، فرهنگ را به سطح  يدانشگاه در روند اجتماع (9)در شکل. کننديفا ميرا ا ينقش اساس

آورد؛ ملت يدست م ت خود را بهين انتقال ملت هويدر ا. دهديجامعه انتقال م  يمعمو

شود و به يشه است و خود را در کوران حوادث روزگار گم کرده، مسخ ميريب يت، ملّتيهو يب

استحاله شده؛ تمدن خود را از  يگردد و در کشاکش تهاجم فرهنگيگانگان ميمرعوب ب يراحت

، حرکت و تالش و يساز تين هوير ايدهد و در مسيت ميدانشگاه به جامعه هو. دهديدست م

ر يکار گرفته و از مس ت خود را بهيجاد شده، خالقيدر او ا و استقالل ييل به خودکفايم

دار است که تمدن فراهم شده ين توسعه پايشود و بر مدار ايدار فراهم ميتوسعه پا ينيکارآفر
 . شوديا و بالنده حفظ ميابد و مدام پويياستمرار م

مطلوب که  دن به وضعير در جهت حرکت و مفارغت از وضع موجود و رسيز يراهکارها    
 رسد:ينظر مبه ين پهناور است ضرورين سرزميدرخشان در ا يهمانا سربرآوردن تمدن

ها با محور قرار دادن پرورش افراد خالق و دانشگاه يو فرهنگ  يمعل يابياصالح نظام ارزش  -3
 . ينيجاد کارآفرين و ايکارآفر

وارد دانشگاه  يکه افراد ياگونهت در روند جذب دانشجو بهيت در کنار کميفيتوجه به ک  -9
 يواقع يل الزم برخوردار بوده و معنيه و تحليل از قدرت تجزيشوند که در طول دوره تحص

 . دانشجو باشند
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، تا بدور از يقاتيو تحق يپژوهش يهامخصوصاً بخش يزدگاستيدور کردن دانشگاه از س  -1
 . خود را دنبال کنند يها، کار تخصصياست بازسيدر س يريهرگونه درگ

قرار داده شود تا از  يچند يدرس يواحدها يدانشگاه يهاتمام رشته يدر برنام درس  -3
 يرانيت ايآشنا شوند و به هو يمـ اسال يرانيا يو فرهنگ يان با افتخارات تمدنيق دانشجويطر

ت ين هويگانه مرعوب نشوند و ايب يهادر مقابل فرهنگ يبرده و به راحت يخود پ يمو اسال
 . ها مدنظر داشته باشنددار خود را در همه عرصهشهيو رز يافتخارآم

جز در امر تدرس  يمأت عليه يابد و اعضايد دانشگاه کاهش يس اساتيتعداد ساعات تدر  -5
 . نداشته باشند يدخالت ييو پژوهش در امور اجرا

 ينکه همه بتوانند از امکانات آموزشيو ا يدر امر آموزش عال يشعار برقرار عدالت اجتماع  -6
د وارد دانشگاه يبا يتنها کسان. ستين يل استفاده کنند شعار درستيجهت ادامه تحص يعال

 . کننديشوند که استعداد و تالش خود را صرف کسب علم م

ق يد علم از طريفرهنگ و تول ياعتال يعني يسازر تمدنيها در مسقرار گرفتن دانشگاه  -3
د يان و اساتين کار الزم است دانشجويا يمختلف جامعه؛ برا يهاارتباط با بخش يبرقرار

ن آورده، کار را سرلوحه امور خود قرار داده، به هشت ييکاذب خود را از دولت پا يهاسطح توقع
مقرر در هر روز بسنده نکنند و به قول علما دود چراغ خوردن را به جان  يساعت کار سازمان

 .(919:مانه) «ياليسهر ل يو من طلب العل»دار باشند چرا که يخر

 يدر انقالب اسالم د علميراهبرد جنبش تول. 11

ت مشخص و با ين است که علم با غايکند، ايشتر ميکه ارزش علم را ب يعوامل زمرهاز 

. ر کنديشرفت و توسعه سيم شده است، به طرف پيازها تنظيکه بر طبق ن يمشخص يها هدف

 يافتادگ ن عقبيا عقب افتاد! ايعلمِ دن، از کاروان يخيل مشخصِ تاريران به دالياالسف، امع

ن عقب ين علت اييسلطه استبداد در کشور است؛ رهبر انقالب در تب يدوران طوالن يليتحم
ست يکه امروز دو يما از کسان يد:))مگر ذهن و استعداد و قدرت فکريگوين ميچن يماندگ

ست يدو يمنها از لحاظ علست، آيد که کمتر نينيبيشتازند، کمتر است؟ ميعلم پ يايسال در دن
 يدياست، گناه خاندان پل يکتاتورين گناه پادشاهان است، گناه نظام ديسال از ما جلوترند، ا

که امروز من  ين احساسياست، هم ين کشور حکومت کردند، گناه خاندان پهلوياست که بر ا
چرا خفه . ه کردنددند و خفيک روز آن را کوبيبود، ين کشور حاکم ميد در ايم و بايو شما دار

خواستند يبودند که نم ييهاهمان قدرت يهان کشور، دست نشاندهيا يکردند؟ چون رؤسا
 (.3131ر يت 33 ،اناتيب) «ن طور حرکت و رشد کندين کشور ايا
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ز به غرب وابسته کرد؛ رهبر انقالب در يران را در همه چياز کاروان علم، ا يماندگعقب    
 د:يفرمايب مين آسيشناساندن ا

خود او بود؛ به فرهنگ  ين کشور به موجوديل کرده اياعتقاد کردن قشر تحصيکه کردند، ب ين کارياول" 
وجود  يرانيکه در نسل ا ي، به استعداد شکوفا و درخشاني، به دانش خودي، به رسوم و آداب خوديخود

ن فکر ـ فکر يکه ا يز روزا. دي، اثر خودش را بخشيمتماد يها، در طول سالياعتقادين بيا. داشت
 ين احساس حقارت تا اعماق جان قشرهايد و موجب شد که اين کشور گرديـ وارد ا يرانير ايتحق
 يد؛ وليها طول کشد، البته سالين حالت را چيکه غرب محصول ا ين کشور نفوذ بکند، تا وقتيا يهديبرگز

-ياست که شما در کشورمان مشاهده م يياهين عقب افتادگيجۀ آن، هميباالخره آنها موفق شدند و نت
م، با يکه ما دار يممتاز ييايت جغرافين موقعي، با اين همه منابع مادي، با اين همه منابع انسانيبا ا. ديکن

م، وضع ما امروز از آنچه که يکه ما دار  يمنه عليم گنجيراث عظيو م يو فرهنگ يمآن سابقۀ درخشان عل
 (.3133 ،انات يب) تر استعقب يباشد، بس يمگوناگون عل يهاشرفتيپ دان علم و صنعت ويد در ميبا
 

  يمانقالب اسال يسازدر تمدن تيمعنو مان ويا نقش. ج
العرب ن منظور در لسانيا. وجود ندارد يمان در لغت عرب اختالف نظر فراوانيا يدرباره معنا

« امن» -3 :کر کرده استشه ذيک رياز  ،ک به هميسه کلمه نزد يچهار استعمال مختلف برا
کار هانت بيضد خ يمان را به معنايامانت و ا -9 کار برده استهمخالف ترس ب يرا به معنا
 ،قيتصد يمان را به معنايباز هم ا -3کار برده هضد کفر ب يمان را به معنايا -1. برده است

 .(31/93ق:3315 ،)ابن منظور کار برده استهب ،بيضد تکذ
استفاده کرده است  «امن»م از ماده يطور مستقهه بيآ 331م حدود يدر قرآن کر :مان در قرآنيا

ه يهزاران آ ،ميريک به آن است در نظر بگيکه نزد يگريز مواد دين ن ماده ويا يها مگر متضاد
 . مان استيقرآن درباره موضوع ا

ا توانسته است با شرفت کرده است و تنهيپ يغرب صرفاً در بعد ماد )ره(ينياز نظر امام خم    
ش امکانات و رفاه خود يافزا يبرا ره شود و از آنيعت چيبر طب ياستفاده از علم و تکنولوژ

ت و ياز انسان را به معنويست نيباشد و قادر ن يمانسان ناتوان  يمعنو يدر تعال يرد، وليبهره بگ
هم  ها ند، به کهکشانخ هم برويبه کره مر. ...اگر بتوانند يغرب يکشورها». دياخالق پاسخ بگو

 يستند مشکالت اجتماعيعاجزند و قادر ن يروان يو تعال يل اخالقيبروند، باز از سعادت و فضا
 . (33 :هيت فقي، والينيروح اهلل خم)« خود را حل کنند

 يغرب که دارا يمعل يها شرفتياز پ ياريت باعث شده تا بسيغرب از معنو يدور    
در جهان  ها يغرب». رديت مورد استفاده قرار گيه بشرياشد، علب يم د و مثبتيمف يکارکردها

کار ن قوا را بهيعت را کشف کرد و بر ضد انسان ايطب يغرب قوا ...اندشرفت کردهيپ يماد
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شرفت يکه در آنها پ ييزهايآن چ ...هدم شهرها و ممالک يت، برايهدم انسان يبرد، برا يم
نمونه، غرب از  عنوان ه(. ب313 :3فه امام، جيصح) «برند يمکار ت بهيکردند، بر ضد انسان

کند و آن را  يممخرب  ي هکار گرفته شود، استفادش رفاه بشر بهيافزا يد برايکه با يتکنولوژ
رد و شهرها و يگ يمکار به ها ساخت سالح و به راه انداختن جنگ و کشتار انسان يبرا

حل مشکالت  يمام معتقد است که غرب براا. (331:همان) کشاند يم يرا به نابود ها نيسرزم
ر يا ثروت و تسخي يکسب قدرت ماد». ت و اخالق بروديد به سراغ معنويخود با ياجتماع

و  يثروت و قدرت ماد. ديآ يمغرب[ بر ن يمشکالت اجتماع] حل ي هعت و فضا از عهديطب
 «رديمت انسان قرار گتا در خد ...دارد يممان و اعتقاد و اخالق اسالياج به اير فضا احتيتسخ

 (.33: هيت فقيوال)
و  ياز ماد يديف جدين وضع و مطرح شدن تعرير اييسبب تغ  يماما وقوع انقالب اسال    

ن نظام، يت ايخصوص»شرفت است: يهمان علم و پ  يمتمدن اسال يشاخص ماد. است يمعنو
ت قرار خواهد داد، ايتوجه نخواهد کرد و هدفش را فقط معنو يست که به مسائل مادين نيا

ن نشانه داده يه ما، ايعل يغات جهانيغلط دادن است؛ که در تبل يک مغالطه و نشانهين ينه؛ ا
ن است که عنصر ي، اين نظاميل چنيتشک يست؛ بلکه معناين گونه نيچ وجه ايبه ه. شوديم

دان عالم پنجه قدرتمندِ قدرتمن ريتأثـ که تحت « تيمعنو»عنصر  يعنيان بشر، يگمشده از م
که انسان به نان و هوا و غذا و صنعت و علم و  يهمچنان. گردديت برميبشر ياست ـ به زندگ

و طهارت دل و  يو پاکدامن يمان و تقوا و پاکيازمند است، به اين يذ زندگيشرفت و لذايپ
 يازمند است؛ به اخالق حسنه و مکارم اخالقيشدن هم ن يت دل و مجذوب معارف الهينوران
 (.95/3/3135انات يب) «ازمند استيهم ن
تواند در يران ميا يماسال يل جمهورياند که با تشکرها فرموده با يات اهلل خامنهيحضرت آ    

ن جهات ين ملت از همه ايا»را حاکم کند:  يمرد و تمدن اساليقرار بگ يقله تمدن بشر
ران ين ايا. ديرد، خواهد رسيم را بگين تصمين همت را بکند و ايدارد که اگر ا ييهاييتوانا

م در يد بتوانياست؛ با  يمرانِ دوره اساليران، اين ايا. بماند يرانِ دوره قاجار و پهلويتواند اينم

خاطر  مانمان، بهيخاطر ا خاطر اسالممان، به م که حق ماست؛ بهيريقرار بگ يقله تمدن بشر

ب کار يت در تعقيو جد يريگ ن دنبالپس، من به مسئوال. بودنمان يرانيخاطر ا استعدادمان، به

. (33/3/3635دار نخبگان استان سمنان ـ يانات رهبر معظم انقالب در ديب)« .کنميه ميرا توص
دشوار است،  ين طرز تفکر امريشبرد اياند که پز خاطر نشان کردهين نکته را نيشان ايالبته ا

  يمشرفت عليبشر به پ»دن است: تم يبر بعد ماد ديتأکامروز  يايدر دن ياچون منفعت عده
ن اکتشافات است و يـ همچنان که امروز بشر سرگرم ا يدر پ يازمند است، به اکتشافات پين
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هم،   يمخوب، نظام اسال. تيازمند است؛ اما در کنار معنويدارد ـ ن يشگفت آور يهاشرفتيپ
 يط زندگيبه مح را يات بشرين عنصر گمشده از تمدن و حيخواهد اياست که م  يمآن نظا

است، هم معارضانِ  ياست؛ اما در عمل، هم کار مشکل يان، کارِ آسانين در بيا. بشر برگرداند
ن يجاد جنگ همراه است، با ايا با ايکه منفعتشان در دن يکسان يهمه. دارد يگردن کلفت يليخ

ن مخالفند؛ يا اشود، بيج سکس سکه ميا با ترويکه کار و بارشان در دن يکسان يمخالفند؛ همه
ن يرند، با ايدست گها را بهملت ياتيح يهاثروت يخواهند سررشتهيکه م يکسان يهمه

کوچک  يهااست ـ در حکومت يشان هدف اصليبرا يکه قدرت طلب يکسان يمخالفند؛ همه
 . (95/3/3135 ،اناتيب)«  دارد يمعارضانِ گردن کلفت يعني. ن مخالفنديا ـ با ايو بزرگ دن

 
 يريگجهيتن

با  ييارويرو يي، توانايو فکر يبه جهت دارا بودن ساختار خاص نظام معنو  يمانقالب اسال
 يمظهور انقالب اسال ،باشد يمخصوص تمدن غرب را دارا گر جوامع بهيفرهنگ و تمدن د

باشد  يمبشر  يمعنو يها ازين يگوک حرکت تمدن ساز جوابيدار و ندهيک حرکت آي عنوان به 
 يها يژگيو. آن تالش نموده است يو سرکوب يست در نفها مدن غرب سالکه ت

خود را  يتوانسته افق فرهنگ  يمدر انقالب اسال يبخش و الهام يفرهنگ محور ،ييگرا يفرامل

کرد يد آمدن، رويران از همان بدو پديا  يمانقالب اسال. در سطح منطقه و جهان گسترش دهد

ت يعقالن ،تيمعنو يها . مؤلفهآغاز کرد صول هدفمند و منسجمو ا يخود را با مبان يساز تمدن

 ناًيقي .ن انقالب خود را ظهور و بروز داده استياز مقاطع و دوران ا ياريدر بس ييگرا و علم

تمدن  ينکرده است و روند فعل يکوتاه ها يژگين ويز در کاربست ايتمدن و فرهنگ غرب ن
شمندان يتمدن غرب و اند م درين مفاهيق ايتطب در يول.  است ها يژگين ويون ايز مديغرب ن

م يکن يمرا مشاهده  ياديز يو ساختار ييبناريز يها تفاوت يمفرهنگ و تمدن اسال با يغرب
متفاوت نسبت به عالم  کرد کامالًيگر متفاوتند و دو رويکديبا  ذاتاً يو تمدن غرب  يمتمدن اسال

را  يانسان يمعنو يها نداشته باشد و جنبه يهال ي هيصرف که ما يتمدن عقالن. آدم دارند و
آن  يو اله  يماسال يد در مجرايت بايعقالن يلذا سطوح و مبان. ستين يرد ماندنيده بگيناد

 يبر رو ،هيبه اهداف عال  يمشرفت انقالب اساليز جهت پين پژوهش نيدا کند که ايتحقق پ
و   يماسال يمبان ه بر اصول ويد با تکيز باين ييگرات و علميمعنو يها . مؤلفهدارد ديتأکآن 
ک ضرورت بشمار ي يجوامع بشر يک نوع شناخت است و برايعلم . ش روديآن پ ياله
است  يماسال يها که برخاسته از آموزه ،يد در نظام علميرا با يمتمدن اسال يها شهير ديآ يم
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 ين تمدن جهانيترينن و غيتربرجسته ا کهيخاستگاه تمدن استوار و پو. ل کرديشناخت و تحل
لذا در . داشته است ياژهيگاه ويبود که در آن علم و عالم جا يمتعلق به مکتب ،وجود آوردهرا ب

علم و  يبرا يگذارارزش. توجه کرد يآموزدر باب علم و علم  يمد به نکات مهيبا يزمان فعل
د ياست که با يماته و حکمت از ملزويتوأم نمودن علم و تزک ،علم يشناخت ارزش ذات ،معلم

جوامع  يماندگل عقبيد داليد پرسيهم اکنون با. کشور حاکم شود يمنظام عل کالبد در روح و
 يمعل ي هن مسابقيدر ا  يمران اساليت ايست و وضعيا چيروز دن  يمعل يها در عرصه  يماسال

  يملدن به اهداف عيکشور در جهت رس  يممراکز عل ي هبر عهد يفيچگونه است و چه وظا 
باشد  يمت يله معنوأنمود مس يشتريد به آن توجه بيکه با يگرينکته د. است  يمنظام اسال
 يريگجهان مدرن در جهت امروز. ت بنا شده استيه معنويبر پا يمانقالب اسال يوجهه جهان

 يت را از جوامع انسانيندارد و معنو يچ جنبه معنويکند و ه يمت حرکت يبه سمت ماد خود
و بحران  ها بيکند آس يمدا يش پيبشر افزا يدر هر زمان که علم و تمدن ماد. ديانم يمسلب 
ت در يت و وارد کردن عنصر معنويتوجه به معنو يمام انقالب اساليپ. شتر شده استيهم ب
 ،تيعقالن ،تيمعنو يعنيجوانب  ي هت هميرعا. انسان و توجه به اخالق و خداست يزندگ

را   يمانقالب اسال المللى بين يشروندگيتواند سرعت پ يمها آن از يکيبدون حذف  ييگرا علم

له لطف يوس هشود اسالم ب يممشاهده  يو تجرب  يمعل ،يکين از لحاظ تئوريبنابرا ديشتر نمايب

نده يشرفت قرار گرفته است و جهان در آيپ يريگر در سرازيبار د  يمتوسط انقالب اسال ياله

ساز  لذا بحث تمدن و تمدن. باشد يم  يمولت و جامعه اسالد ،کشور ،ن نظاميآمدترکار شاهد

ق آن توسط يدق يابيو ارز يبا واکاو است که يبحث  يماسال يها هيران با پايبودن کشور ا

شرفت يپ  يماسال ياست لذا الگو يريگ ز نخبگان در حال شکليکشور و ن يمعل يها دستگاه

 راهبرد عنوان به ير مقام معظم رهبرن است و با نظير در حال تدوياخ يها که در سال
در   يمدن به رشد و تکامل در نظر گرفته شده است گايران جهت رسيا  يماسال يجمهور

نکه تا چه حد نخبگان و يا. آنچه مهم است. باشديم يرانيا  يمد تمدن اساليجهت باز تول
شبرد اهداف يپذکر شده در  يها مؤلفهاست و اجتماع بتوانند از يس ،ران عرصه فرهنگيمد

 . رنديکمک بگ  يمانقالب اسال
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