


 

  پژوهي ايراندو فصلنامه آينده
  1396 پاييز و زمستانسوم،  سال دوم، شماره

  آن ييو پابرجا يدارسازيو راه پا ياسالم يناضالع تمدن نونگاشت آينده تمدني؛ 
  يداود معمار

  (ره)ينيامام خم يالمللدانشگاه بين ياراستاد
  چكيده
دارد. تمدن ريشه  يروانشدر فرهنگ مردمان و پ زياز هرچ يشو پ يشبي، هر ملت و امت تمدن
ي، و عامل انسان ؛است يو معنو ينيد يكردمحور و البته با روانسان يتمدن يزن ياسالم يلاص

 ينترمهميعي، و طب يبا عوامل ماد يسهآن، در مقا ياسالم و مبان يعتمنان به شرؤآحاد م يعني
 يتيهاي شخصيژگيو ينمهم تر رد. پس شناختِتمدن دا ينا يبقا و ارتقايدايي، در پ انقش ر

ما را  ياگونهكنند، بهمي يفتعر يشانا يبرا يثكه قرآن و حدي، اسالم هفاضل هينشهروندان مد
محور آن با تمدن انسان يهاي ماهوو تفاوت يبا اضالع و ساختار جامعه و تمدن اسالم

هاي آشنا خواهد ساخت. ارزش يزغرب ن يبراليسمل هيشهاي اندبر سازه يسكوالر و متك
 و تالش) و فرهنگ جهاد( )، كنشيفرزانگ( )، دانشياله يو باورها ينيبجهانينش (ب هچهارگان
مسلمانان متمدن، و  يهاي فرهنگشاخصه ينتريها) اصلارزش و ياتبه اخالق يبنديپا( منش
-هينبودنشان مد يمانكه ز هاييرود. ارزششمار ميبه ياضالع تمدن اسالم ينترمهم يجهدرنت
 يزن يو زمان ؛داشت يارزان ينرا به مسلم يعلم و ياسيو پنج قرن اقتدار سي علو ه، جامعيالنب

و  يااما اكنون اح ؛كشاند ياضمحالل و نابود هآن شكوه و اقتدار را به ورط يفشانتضع يافقدان 
 ياسالم ينتمدن نو يتقاو ار ياستواريداري، جهان اسالم، پا رونداندر نهاد آحاد شه يتشانتقو
  ارمغان خواهد آورد.را به

  
  .جهان اسالمتمدن نوين اسالمي، ، اسالمي  اسالم، تمدن :يكليد واژگان
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     مقدمه - 1
اقوام و ملل  يابيدر ارز يشمندانهاي اندشاخصه ينترباز مهميراز د» تمدن«و » فرهنگ« 

از ها يشستا ينتريزانگدل يشه، هم»متمدن« و» گبافرهن« يرو تعاباند رفتهشمار ميگوناگون به
 يادرست ـ  مختلف، غالباً يكشورها و نژادها يكه اهالياگونهبه اند؛بوده ينيمردم هر سرزم

مخالفان ي، برجسته داشته و گاه در مقام دشمن يازدو امت يندر انتساب خود به ا سعي ـنادرست
  اند.مبرا و دور جلوه داده دو صفت ارزشمند ينرا از ا يشخو يبانو رق

  و تعامل فرهنگ و تمدن  يفتعر - 1- 1
خاص خود تمدن را  يكرداز تمدن صورت گرفته و هركس با رو يهاي مختلفيينها و تبيفتعر
اشتراك  معقول با روابط عادالنه و ياتح ها درتشكل هماهنگ انسان«مانند:  ؛كرده است يفتعر
» ابعاد مثبت هها در همانسان يو معنو ياهداف ماد يشبردهاي جامعه در پگروه افراد و ههم
 هاست كه تمدن، مجموع ينآنها ا همشترك هم قدر« يول ؛)161ص: 5، ج1386فري، (جع

وجه «سويي، ). از35ص: 1387ي، (كاشف» بشر است يمعنو و يهاي ماددستاوردها و اندوخته
 ياتيحيرغ يازهايهايي هستند كه نهيدپدي، هاي معنويده. پديندگوتمدن را فرهنگ مي يمعنو
هاي يدهرنگ لباس، جزء پد مد و يول ؛است يمادشيدن، لباس پو كنند.را برآورده مي يآدم
  ).7ص: 1، ج1372يعتي، (شر» شودمي محسوب يمعنو

تأثير فرهنگ بر تمدن، تأثير  يول ؛تأثير متقابل دارند يكديگرفرهنگ و تمدن در «يد، بدون ترد
 ين،). بنابرا50ص :1387ي، كاشف» (يشيفرهنگ، تأثير افزا تأثير تمدن بر است و يشيزا

بسزا دارد و  يگيري و ساختار آن سهمتمدن، در شكل يدايشاز عوامل پ يكيعنوان فرهنگ به
  .كندمي يفاا ناپذيرانكار يفرهنگ، نقش يفيتخود در ارتقا و كهوبنبه يزتمدن ن

  نسبت فرهنگ و تمدن - 2- 1
 ياصل هجوهر يعنينمود است؛  دو، نسبت بود و يننسبت ا«فرهنگ و تمدن،  يفتعر بهباتوجه

رفتارها)  ها) و (كردارها وها و ارزشيشباورها)، (گرا ها وكه در سه نظام (شناختـفرهنگ 
دو اندوخته (تمدن)،  ينكند و امي يمبشر را ترس يمعنو و يهاي ماداندوخته ـشكل گرفته است

همزاد و  هفرهنگ و تمدن دو مقول گونه،ين). بدهمان» (باشند(فرهنگ) مي تيقحق نمظهر آ
 يهاي مختلفها و مردمان گوناگون، جلوهينسرزم يختار يكه در ط شوندقلمداد مي يوستهپ

  اند.داشته
  آن با تمدن غرب يزو وجه تما يتمدن اسالم - 3- 1

و  ينترمهم يعامل انسان يدترديبتمدن،  يكبقا و استمرار يدايش، درميان عوامل متعدد پ
 يعيمنابع طب ينتريو غن يهاي ماديهسرما ينبهتر ينياگر در سرزم يراز ؛آنهاست ينترحساس

و  آمددرنخواهد  يتفعلبالقوه به هيسرما ينا يشود، بدون اراده و دخالت آدم يافتوفور به يزن
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يگر، دسويد شد. ازننخواهيل تبد ياو پو يشرفتهپ يو ارزشمند، به تمدن يممنابع عظ ينا
آن  ههاي سازندانسان نگاه به باز ـو تولد پيدايي ـ درصورتتمدن  ينا يفرهنگ يريگجهت
 ياداشته باشند  يويو دن يانهجوو منفعت يماد صرفاً يديكه د ،خواهد داشت يبستگ
  .يو انسان يمعنو ياندازچشم
برخوردارند. تمدن » محورقدرت« يا» محورنانسا« يريگاز دو جهت ها غالباًگونه، تمدنينبد

باشد و  يو رفاه اجتماع يشرفتدهد كه آرمانش پرا سامان مي يشرفتيمحور، توسعه و پانسان
ير تعبهاي جامعه نداشته باشد. بههمگان از ثروت، قدرت و فرصت ينسب يجز برخوردار يثمر
انسان  ينآورد و اوجود ميا را بههها و تمدنانسان است كه فرهنگ ينا«... ي:المه جعفرع

ها را تمدن هوجودآورنداصول ثابت و عوامل بهي، و تعقل منطق يهاي تجربيتاست كه با فعال
در مقابل، تمدن  يول ؛)158ص :5، ج1386ي، (جعفر» كار خواهد بستنموده و به يهتصف

ها، اقوام و نژادها ملت ديگرملت، قوم و نژاد بر  يكجز تسلط  ياو اراده يشهمحور، اندقدرت
 ياربس ـو چه امروز يروزچه دـ يخدر تمدن، در طول تار يريگدو جهت ينهاي اندارد. نمونه
  آشنا و ملموس است. يق،اهل تحق يفراوان و برا
و  يماد يگراتمدن انسان« شود:تقسيم مي خود به دو شاخه هنوببه يزمحور نتمدن انسان

را از  يادن و مردمان ندارد يشتو سروسامان دادن به مع يادن يآبادانجز  يا، كه دغدغه»سكوالر
كه  ،»ياسالم يژهوبه يني،د يگراتمدن انسان«و  ؛داندجدا مي ياسترا از س ينآخرت و د

و  يتتوسعه و گسترش رفاه، عدالت، معنويشرفت، و سكوالر، همراه با پ يبرخالف نوع غرب
  دهد.قرار مي يشهاي كالن خوس برنامهأدر ر يزشهروندان را ن يسعادت اخرو

ند: شورا متذكر مي يتمدن اسالم يژگيو ينتريي، استثنايتلق ينبا هم يااهللا خامنهيتآ
و  يبترك :دهدخود را نشان مي ي،جامعه و تمدن اسالم يياستثنا يتكه آن خصوص ينجاستا«...
  ).49: ص1392ي، اخامنهحسيني » (و آخرت يادن يختگيآم
ي، اسالم ينفراخوان امام راحل، معمار انقالب و تمدن نو ينا يتواند رمزگشامي يلتحل ينا

 ينبا ا«خوانند: به صحنه مي ياله يتمدن ياياح يآحاد مردم را براي، از هر عاملپيش باشد كه 
ك تمدن ي يسوهمه بهيم؛ از حاال به بعد، همه باهم جلو برويم؛ كن يسازندگ يدبا ينهضت اسالم

  ).343: ص6، ج1385يني، خمموسوي » (يتمدن اله، يحصح
  يقتحقپرسش  - 4- 1
 ينتمدن نو يو ماندگار يايي، پويااح هدر حوز يرپرسش خط ينپاسخ به ا يپژوهش درپ ينا

و استحكام  يمتوانند در ترسچرا و چگونه مي ي،اسالم هآحاد مردم جامع«است كه  ياسالم
  » باشند؟ ينآفرنقش ياضالع تمدن اسالم
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  يقروش تحق - 5- 1
مستند به يلي، تحل يفي ـتوص هيوشبه يكاربرد يكرديبا رو ينظر يادي ـبن ينوشتار، پژوهش ينا

است تا  يخي)بر آثار تار يمرور يبزرگان و تاحد هيشكتاب، سنت، اند( ياسالم يلمنابع اص
  آن باشد. ياياح يو چگونگ ياضالع تمدن اسالم يستيچبه هرچند موجز  ييپاسخگو

  يقتحق هيشينپ - 6- 1
ير تفاسي، شناستمدن، جامعه يخاسالم، تار يخشكل پراكنده در خالل منابع تارموضوع به ينا

به نقش  يول ؛آمده است يغربپژوهشگران مسلمان و  يشمنداناز اند يو آثار برخ يمكر قرآن
 نيتمدن نو هدر ساختار و شاكل ينيآفرنقش يبرا يشانا يضرور ياتو خصوص يآحاد انسان

  پرداخته نشده است. يمستقل و مستوف هبه گون ي،اسالم
  يتمدن اسالم هاضالع چهارگان - 2

 .قرار داد يلتحل مورد مداقه و منظر توان از دوآن را مي ياياح يچگونگ و يتمدن اسالم
راه،  ينالبته ا .آن يفرودها فرازها و يلتحل نقد و چند قرن تمدن مسلمانان و ينخست، واكاو
را  يشهايافتهتوان مستند خواهد بود، نمي و يتجرب ياتمنطبق بر واقع و يعلم ياگرچه روش

 يآرمان يرمس از ياسالم هچراكه انحراف جامع ؛هاي آن نسبت دادارزش و يمباناسالم، به  كامالً
 يلدلينهمبه يست؛ن يدهپوش يمحقق منصف يچه بر يان،عباس و ياندر عصر امو يژهوخود، به
مستحكم تمدن مطلوب  مرتفع و يبنا راه اسالم در هنقش يينتب مهم در و يگام اساس ين،براافزون
 ،آن هيستشا انمفسر يو آرا يمقرآن كر (يعني ينمسلم يبه قانون اساس هنگرش عالمانيش، خو
  است. )مسلمان هفرزان يشوراناند و امامان معصوم يامبر،پ
 يزن ياسالم يلتمدن اص .دارد يروانشدر فرهنگ مردمان و پ يشهر ي،تمدن هر ملت و امت 

 يعتمنان به شرؤآحاد م يعني ي،است و عامل انسان يو معنو ينيد يكردمحور با روانسان يتمدن
بقا و يي، داينقش را در پ ينترمهميعي، و طب يبا عوامل ماد يسهآن، در مقا ياسالم و مبان

 يثكه قرآن و حد اييتيهاي شخصيژگيو ينترشناخت مهمرو، . ازهمينتمدن دارد ينا يارتقا
ما را با اضالع و ساختار جامعه  ياگونهكنند، بهمي يفتعر ياسالم هفاضل هينشهروندان مد يبرا

  آشنا خواهد ساخت. يو تمدن اسالم
(فرهنگ  كنش)، ي(فرزانگ دانش)، ياله يو باورها ينيب(جهان ينشب ههاي چهارگانارزش 

 يهاي فرهنگشاخصه ينتر، اصليها)ارزش و ياتبه اخالق يبندي(پا منش و تالش) و جهاد
هايي كه د. ارزشنروشمار ميبه ياضالع تمدن اسالم ينترمهم يجهمسلمانان متمدن، و درنت

 يارزان ينرا به مسلم يعلم و ياسيو پنج قرن اقتدار سي علو ه، جامعيالنبهينمدبودنشان  يزمان
 ؛كشاند ياضمحالل و نابود هبه ورط راآن شكوه و اقتدار  نيفشاتضع يافقدان  يزن يداشت و زمان
 يو ارتقا ياستواريداري، در نهاد آحاد شهروندان جهان اسالم، پا يتشانو تقو يااما اكنون اح
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ها و ارزش ينا يهرچند گذرا يبه واكاو اكنون ارمغان خواهد آورد.را به ياسالم ينتمدن نو
  يم.پردازاضالع استوار مي

  نشيب - 1- 2
 ينبخداباور و آخرت يصفت برجسته، مسلمان و يژگياز هر وپيش  ي،اسالم هشهروند جامع

 ؛داندمي يمتعال يمقصد و مقصود يسوبه يرا هدفمند و راه يجهان هست خود و و است
 ي). و3 شمارد (بقره:يبرم يببه غ يماناو را ا همشخصنخستين  يمكه خداوند در قرآن كرچنان
 به انكار خداوند وي، ماد صرفاً يديبا د يشانههايي است كه نه كافركل از انسانمتعاد يانمونه

را در سرنوشت خود، جامعه و  ياند و تنها معادالت ظاهرپرداخته يظهور او در هست حضور و
تمدن  و جامعه و ياتماديا، دني، افراط يمشربانه با زهدينه صوف دانند، وثر ميؤم يتمدن انسان
...ربنا آتنا « يقرآن همصداق آموزبلكه به ؛انددل به آخرت بسته يشخو يالخبهته و را رها ساخ

سعادت و  هيشدر اند يركانهمنانه و زؤ)، م201 (بقره:...» هحسن هاآلخر يو ف هحسن ياالدن يف
و  يا،در دن يشرفتهسالم و پ همطلوب، جامع هخانوادي، آرامش قلب يعني يند؛هر دو سرا يابيكام

ي، اسالم هاست كه مؤمنان و آحاد جامع يقرآن ينشب ينبا چن و ؛آخرت رد يرستگار فالح و
 همردمان داده شود و هم بهر يايدهند كه هم سهم دناجتماع مطلوب خود را چنان سامان مي

  .يعقب يسرا
و درك  ينشرا بر ب يتمدن اسالم يبناي، از هر عامل و ارزشپيش  يزن يمقام معظم رهبر

و علم،  يتمدن، نه بر صنعت و فناور ياصل هيپا«دانند: مي يخود و جهان هست از يآدم يحصح
انسان  يرا برا يزچاست كه همه ينا .انسان است يمعرفت و كمال فكر و ينشكه بر فرهنگ و ب

  .)43: ص1392ي، اخامنهحسيني ...» (دكنفراهم مي
دهنده به سامان يو تمدن يانسانـ ي اله يفرهنگ هباورها، كه سازند ينا ينتريو اساس ينترمهم
  ند از:امؤمنان است، عبارت يو سعادت عقبا يادن يشتمع
   داريينو د يخداباور  -2-1-1
شناسان و از جامعه ياريبس« ينو همچن يهاي قرآنو مؤمنان به آموزه ياسالم يشمنداناند

نجات  هيشدر اند يكنون ينديروح و بيخشك، ب يماد يايكه در دن يكسان هيشناسان و كلروان
اند، افتاده يپوچ بودن زندگ از توهمِ يناش يروح يفشارها جامعه و افراد از گرداب اضطراب و

نقطه  يناند و به اكرده يهراه درمان دانسته و آن را توص ينرا بهتر ينيو اعتقادات د بمذه
 يتنها نتوانسته هما، نهداشت يهعقل تك علم و يتهمه بر محورينغرب، كه ا ياياند كه دنيدهرس

افزوده  يزبلكه بر مشكالت گوناگون بشر ن ياورد،ارمغان برا به يواقع يسعادت و خوشبخت
  ).95: ص1376ي، زنجان يد(عم» است!
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و سعادت  يبهط يات...تنها راه ح« يي،ازجمله عالمه طباطبا ي،قرآن هاز نگاه مفسران برجست
 هبه مكارم اخالق و پاك ساختن نفس از هم يبنديپا و ينانسان، بازگشت به د يو اخرو يويدن
 يبه رهنمودها يبنديو اعتقاد به خدا و پا يمانجز با ا يزن يل اخالقيل است. مكارم و فضايرذا
  ).175: ص4ج ق،1405يي، (طباطبا» و اعمال صالح، قابل تحقق نخواهد بود الهي

جز بر : «...يدگويم1توبه هسور 091 هيبا اشاره به آ يزن ي،مطهر يدشه يشان،شاگرد ممتاز ا
» وجود آوردو قابل اعتماد به يمستحكم و اساس يانيتوان بننمي خدابه  يمانمحكم ا يمبنا

  ).26: ص1367ي، (مطهر
تمدن شكوهمند  ينعامل تكو ينتررا مهم يتتوجه به خدا و توجه به معنو يمقام معظم رهبر

 يتمدن ماندگار ينچن ي،هاي مادها و تالشيزهانگ كه با كنندمي يحشمارند و تصربرمي ياسالم
 ي،است كه روشنفكران غرب يقتيحق ينو ا )52: ص1392ي، اخامنهحسيني آمد! (وجود نميبه

افراد سرخورده از تمدن  يامروزه در جوامع صنعت«كنند: مي يهبدان اعتراف و توص خود صراحتاً
 يند يجووبه جست ي،فسردگو ا ياز پوچ يزگر و يجهت حل مشكالت روح يدجد

 يرياز اقبال عام و فراگيازها، ن ينبه ا ييپاسخگو يِمدن ينيهاي داند و جنبشپرداخته
  ).15: ص1379(آلستون، » برخوردارند
 يفضا يزيگريند يلپرداخته بود كه س ياز زمان به روشنگر يكه در مقطعـ ياستاد مطهر

عصر تمدن  در يند يانتقاد از مبلغان ناكارآمدبا  ـكردمي يبشدت تخرجوانان را به يفكر
اما يست؛ ن يند يبرا ييجا يگركند، د يشرفتكنند كه اگر تمدن پمي يالخ يبرخ: «يسدنومي

خوب  يزندگ يك يبرا ينرا كه بشر به د يازيعلم و تمدن ن يشرفتكه پ شدهامروز معلوم 
 يدارد و هم از لحاظ اجتماع ينبه د ياجاحت يكند. بشر، هم از لحاظ شخصدارد، رفع نمي

  ).398: ص3، ج1380ي، (مطهر» است ينبه د يازمندن
  و استقالل يخودباور -2-1-2

 شدن در برابر از مقهور يزو گر ينفس، خودباوراعتمادبهي، اسالم هشهروند جامع يك ينشدر ب
 ينتريديو كل ينتررا غاز پنداشتن، از مهم يهو مرغ همسا يگرانهاي دو ساخته يتشخص

هاي است. آموزه يتمدن اسالم ييشكوفا جامعه و يشرفتشدن كارآمد در پ يمعناصر سه
معلمان اخالق،  هاي فراوان مفسران ويهو توص يخودشناس هزميندر يثشمار قرآن و حديب

است كه به  ي. كافيستآنها ن ييبه واگو يچندان يازدارد كه ن يچنان در اذهان عموم مردم جا
) اشاره شود كه 364: ص5، ج1368ي، (بحران» ن عرف نفسه، فقد عرف ربهم«معروف  يثحد

  داند.مي يشناسيهست ياگونهو به يرا معادل با خداشناس يخودشناس
                                                 

شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَ  ضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلىمِنَ اللَّهِ وَ رِ  تَقْوى أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى« -1
آن كس  يااو بنا كرده، بهتر است  يو رضا ياله يتقوا يرا بر مبنا يشخو يانآن كس كه بن ياآ؛ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

  » سست مشرف بر آتش قرار داده است!؟ ياهرا بر پرتگ يشخو يانكه بن
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ما  .خود را فراموش كند يتاست كه تمدن و هو ينكشور ا يكمشكل  ينبدتر« ي،رهبر يداز د
حسيني » (ممكن است ينكه ا يمو باور كن يمامروز درصدد ساختن تمدن خود باش يدبا

جوانان  يژهورا به الحان مختلف به آحاد جامعه، به يخودباور يشانا ).26: ص1392ي، اخامنه
 يدبا ؛است يحل بومراه يقي،حل حقراه ؛است... يرانيما تمدن ا يتمدن واقع«كنند: القا مي

: همان» (يمو آن نباش يناز ا يددنبال تقل ؛تا سبز شود يمو مراقبت كن يمبذرخودمان را بپاش
  ).74ص

  ينساز دباور به نقش تمدن -2-1-3
عرضه  يظاهر علمهاي بهگزاره هها كه آن را در لفافيغرب هكارانيبفر ياز ترفندها يكي
 يدر ساختار تمدن و كارآمد يننقش دانكار و  ياستاز س يانتد ييجدا هترويج انديشكنند، مي

 ياناد يژهوبه ي،و فرهنگ مذهب يننقش پررنگ د يه است؛ ولجامع هرشد و توسع ايندآن در فر
قابل مناقشه و  يروانشانتمدن پ ياييو پو يدايياسالم، در پ يعنيآنها  ينتراصيلو  يديتوح
احوال  يدر جوامع، بررس ينتأثير د يانب يها برامثال ياترينو گو يناز بهتر يكي: «يستن يدترد

دو دوره،  ينا يراز ؛باشدو بعد از آن مي رمبعثت رسول اك قبل از هو اوضاع مردم در دو دور
يشمي، (برزگر كل» و انحطاط، ممتاز هستند يسقوط و تعال لحاظ صعود وبه يكديگر از كامالً

 هرا در دور يلاسرائيالبالغه، انحطاط جوامع بننهج 192 هخطب در (ع)يعل). «149: ص1372
اتحاد و ارتباط  يبرا يعنوان عامل اساسبه يند يتمعلول عدم فعليصرها، حكومت فراعنه و ق

همواره بشر را  يند« يي،طباطبا ير عالمهتعب). به267: ص1379ي، دشت» (شمارد...افراد برمي
كند و معلوم است كه اصالح ) دعوت مييك)، (اخالق فاضله) و (اعمال نيقي(معارف حق يسوبه

). 175: ص4، جق1405يي، (طباطبا» ست...ا يزسه چ يندر ا ي،و تمدن بشر يانسان هجامع
و اصالح  يلرا تعد يند يو نه جانب ياصل كردهايف و كارياز وظا يكي يگر،د ييدر جا يشانا

مجتمع  يلد و اخالق و اصالح رفتار افراد، به تعديبا ساختن عقا يند«...داند: مي يمجتمع بشر
  .)393: ص3، جهمان» (كندك ميكم ياجتماع يوندهايپ يماجتماع و تحك و صالح ساختن جوّ

قرون  ياتحاصل از تجرب يزيگريند هبا هم يزو مستشرقان ن يغرب يشوراناز اند ياريبس
تفطن داشته و  ي،سازتمدن ايندر فربتأثير شگرف اسالم و رهبران آن  هب خود، غالباً ييوسطا

به  تنهانهي، فرانسو يرشه هيسندشاعر و نو ين،روالمارت يسنمونه، آلفوبراي اند. بدان معترف بوده
  داند: مي يرنظيب ياگونهبه يخطول تار كند، بلكه آن را دراسالم اذعان مي يسازتوان تمدن
در يريم، بگ ياسمق يبشر هنابغ يك يرا برا يجهنت ل و عظمتِيوسا يِهدف، كم ياگر بزرگ

ها، يجهان، امپراتور مسكون يثلث اراض در ي. ويافتتوان ينم (ص)محمدمانند  يرينظ يختار
تر از و باعظمت يشترحركت درآورد. برا به يبشر يمهاي عظتوده ها وخاندانين، ها، قوانتشار

» ها را به تكان و جنبش واداشتها و روانيدهها، عقيشهاند است كه او عقول و ينآن، ا
  ).18تا: صيب ين،بيك(ن
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دهند: توجه مي يساختار تمدن بشر در يند ريجوانان را به نقش خط يزمعظم انقالب ن يرهبر 
مقوله  يناز ا ياريها، عادات خوب و بسدرميان انسان يكون ياتتمدن بشر، خلق شك علم ويب«
 يو معارف اله ياناز اد يدهجوش ياصل هيشمتصل نباشد، در ر يانهم به اد اگر ظاهراًيزها، چ

اشاره  يقتحق ينبه ا مصداقاً يگر،دجايي در ايشان ). 51ص :1392ي، احسيني خامنه» (است
  كنند: مي
مكه،  هگوش يكدر  يقوتكرد جمع معدود مظلوم كممي يالخ يهاي ظهور اسالم، چه كسروز
را  يبشر يتوجود آورند و مدنتمدن زمان خود را به ينتربتوانند بزرگ ياله ياتآ ينبركت ابه

طور در عمود ينوجود آورند و ارا به يعوس هرمع ينو ا يمقلمرو عظ ينارتقا و رشد دهند و ا
  ).49: صهمانبمانند!؟ ( يزمان با عزت و افتخار باق

   يينوگرا و يشيباور به لزوم نواند -2-1-4
هاي ، آموزهخاصي بود يمكان هو گستر يزمان هددر محدواش گيريبااينكه شكلاسالم، 

و با  محدود نبوده است يصبه گذشته و ظرف زمان، مكان و مخاطبان خاهرگز  اشيانيوح
ها خواهد يناعصار و سرزم همردمان هم يازهاين يشناس، پاسخگومفسران زمان هدرك عالمان

 يدرپ يشههم يدشناسان آن، باو اسالم يشوراناند يژهوبهي، اسالم هآحاد جامعدليل، ينهمبود. به
باشند تا  يعتو شر ينز دهاي عصر ايازو ن يطو البته نو و منطبق با شرا يحصحي، علمي درك
 يتمدن اسالم يشبردگذاري خود را در حل مشكالت جامعه و پها كارايي و تأثيرآموزه ينا

  .كنند حفظ
نمونه:  ؛ براياندنكات تفطن داشته ينآثار خود بد يجايدر جا ياسالم يشوراناند يتاكثر
نده بودن اسالم است در ز، كنندحساب مي يشاجتماع رو يكه امروز علما ياز مسائل يكي«...
 حالاسالم در  يا،استرال ياروپا و حتيكا، مريقا، آآفريا، هاي آسن در تمام قارهاآل يعني ؛عمل

  :يزو ن ؛)122: ص1367ي، (مطهر» است يشرويپ
 ياست كه برا ينيد ؛ندارد... ينمع همنطق ياو  يناختصاص به زمان مع ؛خاتم است يند ين،د ينا

 ياناتاز نظامات و جر يهيپس چگونه ممكن است فق ؛بشر آمده يزندگ يشرفتو پ يزندگ
گاه بتواند باشد و آن نداشته يمانبشر ا يزندگ يشرفتبه تكامل و پ ،خبر باشديب يعيطب

 يتنظامات آمده و ضامن هدا ينهم يكه براـرا  يفحن يند ينا يو مترق يهاي عالدستورالعمل
  ).هماناستنباط كند!؟ ( يحطور صحو به كامالً ـهاست يشرفتها و تحوالت و پيانجر ينا

 ينسودمند از ا يريگرا مانع بهره ينيهاي دغلط از معارف و آموزه يبارها تلق يداستاد شه
  داند: ها در جامعه ميارزش

اش، نه مصرف نه مبادلهيدش، نه تول ؛نشده است يروقت تحقيچثروت ه در اسالم، مال و
 ديگر،عبارتبه شده كه اسالم هدف قرار دادن ثروت، و يجا ناشاشتباه از آن كردنش...

را محكوم كرده، پول و ثروت را  يپرستاسالم كه پول ؛را محكوم كرده است... يپرستپول
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 ؛شده است يهتوص و... ي، صنعتدامداري، كشاورز ،ثروت يدتول .1 يرا:ز ؛محكوم نكرده است
 يمصرف رساندن از نظر شخص .3 ؛شده است يهتوص تجارت و دادوستد، يعنيثروت،  همبادل .2
و  يرتبذ. 4 ؛شده است يهاز هرگونه تجمل و اسراف توص ي، خاليفرد ياجاتاحت ودحد در

  ).17: ص1386ي، (مطهر...» . 5 ؛ثروت، ممنوع است ييعاسراف و تض
جامعه  يرال مشكالت ثابت و متغبر حلّ يليرا دل يهاي اسالمعاقالنه و منعطف بودن آموز يو

ثابت  ياجاتاست كه در مورد احت يناسالم ا يند يزهاي اعجازآماز جنبه«...داند: بودن آنها مي
درنظر  يريوضع متغير، موقت و متغ ياجاتثابت، و در مورد احت ينقوان ي،اجتماع يا يفرد

  .)89: ص1374ي، (مطهر» گرفته است
  دانش - 2- 2

 يزانو م يشهاند يروين ييدر گرو دانش، شكوفا و رشد انسان، يتاسالم، اساس هدا يدگاهاز د
علم، تفكر و انديشه  يريقرآن مجيد انسان را به فراگ هاندازبه ياز آن است. هيچ كتاب يمندبهره

در  بكند. اين كتانميتشويق ، اعم از آفاقي و انفسي، ينشعالم آفر ياتدر تمام حقايق و آ
 يدعقا يقتطب يدر مقام فهم واقعيات و تالش برا بسياري از آيات خود، متفكران و آنان را كه

ند، ارا كه از فهم حقيقت گريزان يتمجيد كرده و كسان، به بهترين صورت انديقتخود با حق
عقل خود  كردن انسان را به رها يممثال، گروهي از آيات قرآن كربراي  ؛استيده سخت نكوه

ر را ب يشزندگي خوبناي كساني كه از و  دنماينمي يباز تمام خرافات نياكان و گذشتگان ترغ
   :كنند، سخت انتقاد ميريزندمي تقليد از گذشتگان و ظن و گمان پي

نَ مَا أَلْفَينَا عَلَيهِ ءَابَاءَنَا أَ وَ لَوْ كاَنَ ءَابَاؤُهمْ لَا يعْقِلُو نَتَّبِعُوَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ 
  .)175شَيا وَ لَا يهْتَدُونَ (بقره: 

ما  ؛نه«گويند: مي» از آنچه خدا نازل كرده است، پيروي كنيد!«و هنگامي كه به آنها گفته شود: 
آيا با وجود آنكه پدرانشان چيزي نمي ».نماييممي پيروياز آنچه پدران خود را بر آن يافتيم، 

  كنند)؟! روي مياند (باز از آنها پيفهمند و هدايت نيافته
هرچيزي را از روي علم و تفكر  يدكه انسان باشده است در آيات ديگري تأكيد  ينهمچن

غْني مِنَ وَ مَا لهَم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُ« :گمان بپذيرد، نه ازروي ظن و
پايه پيروي ميتنها از گمان بي ؛سخن دانشي ندارند ناي)؛ آنها هرگز به 28(نجم:  اًئشَي قّالحَ
   »كند!نياز نميهرگز انسان را از حق بي» گمان«بااينكه  ؛كنند

آنان دانند، با كه مي يكسان ياآ«طلبد كه مي يهمگان را به داور ي،با استفهام انكار يمقرآن كر 
  .)9 (زمر: »دانند، برابرند!؟كه نمي

 يقو عمل عالمانه تشو ياندوزمؤمنان را به دانش يشهخود، هم هيرسخن و س با يزن يند ياياول
به  ينهزميناست كه از آن بزرگواران درا ياز هزاران گوهر يكي رسول خدا يثحد يناند. اكرده

نباش كه  ينجز ا دار آن، ودوست ياعلم  هشنوند يامتعلم  ياعالم باش  يا«...مانده است:  يادگار
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است كه دانش  يمردم كس ينداناتر: «يزو ن ؛)41: ص1، جق1414يني، د (كلش يهالك خواه
از علم، و  ين آنانها، برخوردارترانسان ينارزشمندتر يفزايد ورا به دانش خود ب يگراند

  ).219: ص2، جق1416ي، (قم »دانش است مردم از ينِتربهرهيها، بانسان ينتريهفروما
در كشور، اساس تمدن  ياندوزگسترش فرهنگ دانش رب ضمن تأكيد وافر يمقام معظم رهبر

كه از  اييبه بركت حركت علم يتمدن اسالم«دانند: را ستون مستحكم علم و دانش مي ياسالم
طور كامل از طلوع اسالم وجود آمد. هنوز دو قرن بهروز اول در اسالم شروع شده بود، به

كه اسالم به يننبود، مگر ا ينا ؛ود آمد...وجبه يوار اسالمجهش يحركت علم كهنگذشته بود 
ي، اخامنهحسيني » (داشت يصعالمانه تحر يدادن علم و زندگ يمآن و تعل يريعلم، فراگ

  ).74: ص1392
ه شدهاي وارديقو تشو يبو ترغ يارزشمند دانش، در اوامر، نواه هاسالم به مقول هيژاهتمام و 
   :كندآن جلوه مي يريفراگ هزميندر
  هادانش هاهتمام به هم -2-2-1

و  يمعنو يزو ن يويو دن يامور ماد يكه برا يعلوم ههم ينسنت معصوم در منطق قرآن و
علم، دو « مشهورِ يثشده است. حد يتلق يستهو شا يدو سودمندند، مف يانسان ضرور ياخرو

 يبر ارزشمند ي)، گواه220: ص1، جق1403ي، (مجلس» و علم ابدان يانعلم اد :گونه است
خواهد، به علم را مي ياهركه دن« يِنبو يثدر اسالم است. حد نويو مع يعلوم ماد ههر دو مقول

و هركه هر دو را خواهان است، بازهم  ؛طالب علم باشد يد،جوو هركه آخرت را مي ؛آورد يرو
  كند.مي يقامر را تصد ينا يز) ن27: ص1، جق1408ي، (دارم» علم بشتابد يشگاهبه پ

  دون مرزعلم ب -2-2-2
طلب علم، بر هر مرد : «يستن يخاص يتدانش مخصوص جنس يريفراگي، هاي اسالمدر آموز

ندارد و  يو سن يمرز زمان حد و ؛)36: ص1، جق1414يني، (كل» زن مسلمان واجب است و
: 1، جق1403ي، مجلس» (يز گهواره تا گور دانش بجو«شود: نمي يلالتحصانسان هرگز فارغ

 يناگرچه در چي، دانش را بجو: «يستآن قابل تصور ن يبرا يزن يمكان يتو محدود ؛)177ص
حكمت  هيندجو«معلم و استاد وجود ندارد:  ينشدر گز يزن ييو تنگنا ؛)180: صهمان» (باشد

  ).99: ص2، جهمان» (از منافق و مشرك! يحتيد؛ و دانش باش
  يو كاربرد يدعلم مف -2-2-3

است كه  يبودن موضوعات يدل شده، مفيقا ياندوزدانش يكه اسالم برا يتيمحدود و يدتنها ق
ديگر، انسان مؤمن و شهروند عبارت. بهكندرا صرف آن مي يشخو يلبديو ب يزانسان عمر عز

كند  ازب يمعنو يا ياز او و جامعه در مسائل ماد يكه گره ياموزدرا ب يزيچ يدبا ياسالم هجامع
 ين. ايزدبپره» ينفععلم ال «از است، رها بدان اشاره شده با يزن ينمعصوم هيكه در ادعگونهو آن
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نمونه، استاد براي  ؛اعصار گوناگون بوده است در يعلما و دانشمندان اسالم يجرا هيرس، امر
بنده  ينا«...سر برده است: به يكاربرد هو مطالع يقخود، عمرش را در راه تحق يحتصربه يمطهر

 هكه در هم يزيام، تنها چكتاب نوشته يادست گرفته، مقاله كه قلم به يشسال پ يستاز حدود ب
 هاست كه در هم ياالتؤبه س ييام، حل مشكالت و پاسخگوآن را هدف قرار داده يمهانوشته

  ).6: ص1380ي، (مطهر» در عصر ما مطرح است يمسائل اسالم
  يعلم يخودباور -2-2-4

و  ي،شاگرد و يدتقل هگذشت از مرحل، يپژوهو دانش يآموزدر امر علم يرازجمله مسائل خط
جبران  هيشتنها در اندنه يدبا يناجتهاد و تخصص است و مسلميق، تحق هبه مرحل يدنرس

و گذشت از  يعلم ياست در ابداع و نوآور يستهكه شايند، خود برآ يعلم يماندگعقب
  راسخ داشته باشند. يعزم يبشر شدان يمرزها
 ينا يرا جوشش درون يهدر قرون اول يتمدن اسالم يعلم يشرفترمز پانقالب معظم  يرهبر

درست شد؟  يو هند يو روم يونانيآثار  هبا ترجم يتمدن اسالم ياآ«كنند: مي يابيتمدن ارز
» كندهم استفاده مي يگراناز درون خودش بود. البته تمدن زنده، از د يتمدن اسالم نه! جوهر

  ).85: ص1392ي، اخامنهحسيني (
نه از  نه از من و«...دارد:  تأثيرگذار يسخن ينهزميندرا ي،اسالم هبرجست يلسوففي، سهرورد 
برهان،  يرازيريد؛ را نپذ يامر يچه يلبدون دلينديشيد؛ ب يد و برهانينكن يدگاه تقليچمن، ه يرغ

  .)194: ص1، ج1372ي، (سهرورد» است يرشو پذ يصمالك تشخ
  كنش - 3- 2
فعاالنه  يمانند كنشگر يكمتر ارزش يدشا ينمعصوم هيرو س سخنان يزو ن يمفرهنگ قرآن كر در

مورد اهتمام و  ي،اسالم همؤمن و شهروند جامع يك يژهوانسان، به يك يبرا )تالش كار و (يعني
كه  يقتحق ينكنند. ا ياداهللا يلسبيجهاد ف يربا تعباز آن تاآنجاكه  ؛گرفته باشد قرار يژهتأكيد و

مقدار كوشش و به يزو در آخرت ن2تالشش بهره خواهد برد هاندازا بهتنه يادن يانسان در زندگ
كه تجسم ين، د ياياول يو سنت عمل زمينهينادر يثو حد يهو صدها آ 3يند،بعملش پاداش مي

 بر نقش فرهنگ كار و يهاي اسالمتأكيد آموزه اوهمه ما را بو جهاد بودند، همه ييگراعمل
سازد. آشنا مي يشترجامعه و تمدن او ب يفيو ك يكم يقاو ارت يآدم يكوشش در رشد فرد

وجود انسان به يريگها با كار و كوشش و هدفها و فرهنگتمدن: «يعالمه جعفر يحتصربه
 يممتاز يراهكارها يند يايو اول يمكر قرآن ).158: ص5، ج1386ي، (جعفر» اند...آمده
  اند:هشدن فرهنگ كار و تالش ارائه داد يارزش تلق يبرا

                                                 
  .)39 (نجم: »وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعى« -2
 .)7 (زلزال:» خَيْراً يَرَهُ... هفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ« -3
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  يكار؛ ارزش انسان -2-3-1
، همان» (ينفسه ارزش است، و هم ارزش ابزاريو ف ذاتاً يعنيدارد،  يكار، هم ارزش موضوع«
تأثير  يزو ن ي،آدم يارزش و اصالت فرهنگ كار در زندگ يايخود گو ير،تعب ين). ا17: ص4ج

كار را  تالش، و و از كوشش يزو پرواضح است كه فرهنگ گر ؛جامعه است ر رشد فرد وبآن 
نخواهد  ياجتماع يماندگو عقب يجز فقر ماد يحرص و ولع دانستن، ثمر و يطلبيادن يمساو

در  ينسازد كه هرگاه مسلممي يانرا نما يتواقع ينا يزدر گذشته ن يتمدن اسالم هداشت. تجرب
اند، در ه بردهبهر يزن ييگراخود، از عامل تالش و عمل هيستهاي سازنده و شايژگيوديگر كنار 

 ياو بهانه يلدل هر گاه كه بهاما آن اند؛نشدهمواجه  يشرفتو پ يابيجز كام يايجهآن مقطع با نت
 يشاضمحالل و قهقرا پ يوسوبه سمت يدست از كوشش و جهاد برداشتند، خود و تمدن اسالم

  رفتند.
  يند ياياول ييگراعمل -2-3-2
به سخنان  يشانا يعمل يبنديرا پا ينو معصوم يامبرانپاقبال مردم به  ياصل يلدل يمطهر يدشه

  داند: مي يشانو شعارها
 يرويها پقدراز حكما و فالسفه آن يكنند، ولمي يرويپ يادز ياو اول يامردم از انب ينيدبشما مي

دهند؛ در مي يفقط تئور ؛فقط مكتب دارنديند؛ گوفالسفه فقط مي ينكها يچرا؟ برا .كنندنمي
 ياو اول ياانب يول ؛دهدمردم مي يلو تحو يسدنوكتاب مي يدرپياش نشسته است، پحجره هگوش

طور ينا يحت ؛كننداول عمل مي يند،گوآنچه مي ؛عمل هم دارند ؛ندارند يهو فرض يتنها تئور
 ينكهانسان بعد از ا يوقتيند. گوكنند، بعد مياول عمل مينند؛ بعد عمل ك يند،كه اول بگو يستن

صالح باشد  يداول با ي،هر مصلح ؛برابر است... ينخودش عمل كرد گفت، آن گفته اثرش چند
... ياييدپشت سر من ب يدبگو يگرانبعد به ديش، برود به پ يداول با ؛تا بتواند مصلح باشد

  ).238: ص1، ج1385ي، (مطهر
 ـاوست يال دروناز اعتد يكون ياكه خود نشانهـرا در سخن و عمل  (ع)يعل ياستاد، هماهنگ

  كند: مي يلگونه تحلينا
الّا  يءما امرتكم بش«طور است): يندهد كه اهم نشان مي يخ(و تار يدفرمايم طالبياببنيعل

: 1379ي، الّا وقد سبقتكم بالترك عنه (دشت يءعن ش يتكموقد سبقتكم بالعمل به؛ وال نه
 گاهيچو ه ؛امخود بدان عمل كرده قبالً ينكهامر نكردم، مگر ا يزيهرگز شما را به چ ؛)236ص

 ينا ياو اول يا. در مكتب انب»امخود آن را ترك نموده بازنداشتم، مگر آنكه قبالً يزيشما را از چ
بعد  ؛روم: من اول مييدگومي (ع)يعلامام ياييد. شما هم ب يم،ما رفت يندگومي يشههمينيم؛ برا مي

قدم يشداد، خود پاگر در آنچه كه دستور مي اسالم يغمبرپ .ياييدمن ب سرپشت يمگوبه مردم مي
  .)239: ص1، ج1385 يكنند (مطهر يرويپ يگراننبود، محال بود د
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   يتراه موفق تنها ،كار -2-3-3
است كه ما با  ينو اگر انسان هم ينيمباست كه ما مي يناگر جهان ا: «يعالمه جعفر يرتعببه

تكاپو  جز كوشش و ي،آدم يتشخص يدنثمر رسانبه يبرا يراه يچهيم، دار ييآشنا يتشموجود
در نظام  ياله يرناپذقانون و سنت تخلف ينو ا ؛)13: ص4، ج1386ي، (جعفر» وجود ندارد...

كوشش است  كار ويجه، دست آوردن محصول و نتبه هيلوس م است كه تنهامسلّ«است:  يعتطب
از شئون  يكيچو در ه ياتح يخاز تار ياقطهن يچدر ه يدار،قانون پا ينانجام داد. ا يدكه با
 يتفعال كه از گذرگاه كار وينمگر ا يست،عالم ن يندر ا يموجود يچه ؛ندارد... يياستثنا يانسان

  ).14: صهمان» (فعل خود درآمده است رتصوعبور كرده و به
گان را به هم ي،اسالم ينو بروز تمدن نو يثمر نشستن نهال نهضت اسالمبه يبرا ياستاد مطهر

اسالم را  واقعاً يهروقت و هرجا مردم«خواند: يها و احكام اسالم فرامبه ارزش يعمل يبنديپا
 رويو تكامل و استقالل و  يدرشد و تزا يتخاص ينو به دستورات اسالم عمل كنند، هم يرندبپذ
 يهبر). ر41: ص1384ي، (مطهر» واداشتن را دارند يرتحرا به يگراند و يستادنخود ا يپا
 يتتمدن را، كار، تالش و خالق ههاي مسلمان از قافلملت يماندگتنها راه جبران عقب يزن

  دانند: مي يروزشبانه
 يناـ اندماندهعلم و تمدن عقب  هكه هنوز از قافلـ يااز دن ياها در هر نقطهملت ياصل هيفوظ

ب و روز خودشان را صرف كار و تالش كنند و ش ؛فكر كنند يتبه ابتكار و خالق است كه...
حركت را  يناست كه ا ينمسئوالن هم ا هيفوظ؛ ...يافرينندكشور و ملتشان عزت ب يكنند تا برا

باشد  باز يتتالش و فعال كار و يدانم؛ كنند و موانع را از سر راه آن بردارند... يلو تسه يقتشو
  ).96: ص1392ي، اخامنهحسيني » (شوند يدانگوناگون بتوانند وارد م يو استعدادها

و از  يدشتاب ورزنبايد  يجهبه نت يدنرسبراي به هدف،  يدنالبته پس از كوشش و تالش در رس
  مهم در حصول به مقصد غافل ماند:  يعنوان عاملنقش زمان به

 هيجدهند، نتانجام مي ينيمع هيجرا با درنظر داشتن نت يها كاراز انسان ياجتماع يافرد  يگاه
وجود شده بهينيبيشپ يتباشند، در زمان و موقعبروز آن مي حمكه مزا يعواملجهت مفروض به

دهد و وجود خود ادامه ميبه يدادهاو رو ياتواقع يرينحال در سطوح زيندرع يوليد؛ آنمي
 يجمخلوط با نتا يا ييتنهامفروض را به هيجآن نتيگري، د يتدر موقع يا يپس از گذشت زمان

  ).16: ص4، ج1386ي، (جعفر...» كندابراز مي يگريد
به  يدنبه اهداف مهم و رس يافتن، دست اندبوده يهمت و بلندنظر ينيكه تجسم ع رسول خدا 

 و جدّ يئاًمن طلب ش«اند: مستمر انسان برشمرده ياييو پو ياييمقاصد بزرگ را در گرو جو
  ).622: ص1360ينده، (پا» ولج و لجّ و من قرع بابًا ؛وجد
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   يساز امداد الهينهزم ،كار-2-3-4
 يات) و آ69 (عنكبوت:» وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَُّهمْ سُبُلَنا« هيفشر هيمانند آ ي،هاي قرآنآموزه
 يگواهيا، انب يخاسالم و تار يخو حوادث فراوان در تار يعوقا يزو ن يگر،متعدد د ياتو روا
و  يو امداد اله ياري سرانجامود و جامعه، اصالح خ يتالش انسان برا دهند كه كار ومي
به  يمطهر يدو گذشت زمان. شه يانسال ياگرچه درپ ؛خواهد داشت يرا درپ يينها يروزيپ

بشر! هر چه از تو ساخته است خودت  ي: ايندگويم يغمبرانپ«كند: اشاره مي يسنت اله ينهم
كه  يي. جايخودت انجام بده يدبا را كه در حد فكر و عقل و استدالل است ييانجام بده، كارها

: 1384ي، (مطهر....» يمكنمي يريتو را دستگ يوح يلهاز قوه تو خارج است ما به وس
  ).221ص

  يگروه كارِ -2-3-5
 خواند و آنها رافرامي يشرفترشد و پ يجمع مؤمنان را به عمل و جهاد برا يشههم يمقرآن كر 
آمنوا و  يناال الذ«...مانند:  يريتعاب .كنديعمل دعوت م يدانشكل متشكل و متحد به مبه

يفه، به اين شر ياتو روا يمهكر ياتاز آ يگرد ياريو بس...» اعملوا آل داود شكراً« يا» عملوا...
  .معنا داللت دارند

  نكته مهم تفطن داشته است:  ينبه ا يزن ياستاد مطهر
در  خصوصاًيست؛ ن يدشد، چندان مفبا يكه عمل اگر فرد يمتوجه داشته باش يدنكته با ين...به ا

ما كه آنهايي هم كه اهل عمل  ياجتماع ياست در زندگ يمشكل يكهم خود  ينا .امروز يايدن
ساخته  يكار يرو هستند. از عمل فردتك اصطالحبه ندارند و يبه عمل اجتماع يهستند، توجه

  ).87ص: 1367ي، و مشاركت الزم است (مطهر يهمفكري، همكار ؛...يستن
  منش - 4- 2

و  ينمو كمّ و جامعه و رشد ييدر شكوفا يشوند، تأثير شگرف يقتلف يخوبكار و دانش، اگر به
 يرينش يزدر كام همگان ن يي،رشد و شكوفا ينا يااما آ ؛د داشتنخواه يتمدن بشر يماد

 يگرانخواهد شد و د يگروه و نژاد خاص يولبازهم ت ي،ها و امكانات رفاهثروت ياخواهد بود 
به ها نسبتعواطف انسان ياآ: «...ياستاد مطهر يرتعببه !گوش آنان خواهند ماند؟بهبردگان حلقه

 يارفته،  يناز ب انسان از انسان، واقعاً يكشبهره ياكرده است؟ آ يشروينسبت پهمانبه يكديگر،
كاهش تجاوز به حقوق انسان  ياآ !گرفته است؟ يفزون يمعنا به درجات يول ،عوض شده شكلْ

  ).8: ص1375ي، و... (مطهر ا كرده است؟يدپ
اصطالح مدرن را در اضالع تمدن پرطمطراق و به ياخالق و منش انسان يخال يجا يدشه استادِ

  حس كرده است:  يخوبغرب به
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بر عدد خانه  بزرگ شود و صرفاً ياگر شهر مثالً يد؛توان تكامل نامرا نمي يشيهر توسعه و افزا
اگر همان  يول ؛است يافتهن ملاما تكا ؛است يافتهافزوده شود، توسعه  يشهايابانو كوچه و خ

مردم آن شهر، حالت  يو نظامات زندگ يريمواحد درنظر بگ يكها شهر را از نظر اجتماع انسان
صورت ينتمدن مردم آن شهر باال رفته باشد، درا هدرج اصطالحْكند و به يداپ يتربهتر و مناسب

بلكه شهر  ؛اندنشده كاملها متساختمان يعنيو درواقع، شهر  ؛كامل شده استتوان گفت متمي
  .)660: ص1354ي، هاست كه متكامل شده است... (مطهراجتماع انسان يعني ،»ينهمد« يمعنابه

 هجز با ارائين، د يايهاي قرآن و اوليگذارياستدر س ياپو يو تمدن يشرفتهپ ياجامعه يطراح
  .نمودن آحاد مردم و شهروندان، ممكن نبوده است يالقاخ يبرا يراه هنقش

  مدار اخالق هجامع -2-4-1
محور در ساز تحقق تمدن عدالتينهرا اصل و زم يو فرد ياعتدال اخالق يشمندان،اغلب اند

  :دانندمي يانسان هجامع
بوده  حقوق و اجتماعياست، سين، اخالق، د همفهوم در فلسف ينتريمفهوم عدالت، همواره اساس

 كارگزارانرفتار  ي، درستيو اجتماع يفرد يزندگ هيواعمال، ش ياست. صحت و درست
هاي ياستس يتهم، مناسبات فرد و دولت و ماهبهافراد نسبت يفحكومت، حقوق و تكل

. يرندگمفهوم عدالت قرار مي يلو ذ وهمه در ظلّها، همهدولت يو اجتماع ي، فرهنگياقتصاد
 يانتعادل م يجادآنها و ا يعتوز هاز قدرت، ثروت، اطالعات و نحو يبرداربهره ينهمچن

 ي،روند (اصغرشمار ميمباحث عدالت به زا ي، بخشيو عموم يخصوص ياتها و غاخواست
  ).2: ص1388

  دارد:  يدنيشن يسخن ينهزمينقطب درا يدس 
 ياجفرد و احت استحقاق هدربار يباطن يصتشخ يككه مستند به  يكامل، مادام يعدالت اجتماع

شود، همراه نباشد، هرگز  يانسان يهدف عال يكمنجر به  يداعتقاد كه با ينجامعه نبوده و با ا
كه استعداد درك و يناز ا يشپ يفرد يچ. هيستاجرا و دوام آن ن يبرا يو ضمانت يافتهتحقق ن

 يطرا در خارج داشته باشد، موظف بدان نخواهد بود و مح يعدالت ينچن يقدرت برقرار
 ؤيدكه از درون م يايدهرا جز با عق يقانون يچه يزكند. اجتماع ننمي يليگذاري بر او تحمقانون

: 1379(قطب،  كردنخواهد  فظح يد،نما أييدكه از برون آن را ت يعمل يآن باشد و امكانات
  .)64ص
او تأثير  تيبر انسان و شخص ياجتماع ي ـانسان يطكه محگونههمان يزن (ع)يامام عل يدگاهاز د
خود قادرند هنوببه يزراند، افراد نفساد به جلو مي ياجهت اصالح  را در يگذارد و آدممي
 هخود دگرگون نمود يّاتاهداف و ن يرا در راستا ياجتماع ي ـانسان يطهاي حاكم بر محيانجر

در  و يو اقتصاد ياسيسي، اجتماعي، هاي مختلف فرهنگينهدر زم يقگسترده و عم يو انقالب
 ي،اجتماعات بشر در يمتحوالت عظ يجاددر ا يانقش انب ...يندنما يجادسطوح مختلف جامعه ا
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 يشمي،باشد (برزگر كلمي يشبارز تأثير فرد در جامعه خو يقاز شواهد و مصاد يكيعنوان به
  ).409: ص1372

  و اخالق ياستتالزم س -2-4-2
آن، اعتدال  ينيو ع يدار تحقق عملپرچم يزو ن ياسالم ينتمدن نو يعنوان منادبه ؛ينيامام خم

زمامدار «دانند: مي يالزم و ضرور يو رهبر نظام اسالم يوال ياز همه برا يشو عدالت را پ
 ؛آلوده نباشد... يبرخوردار و عادل باشد و دامنش به معاص يو اخالق ياز كمال اعتقاد يستيبا

 يآن و اجرا يحو صرف صح ياتاخذ مال ين،زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلم
  .)38: ص5، ج1385يني، خمموسوي عادالنه رفتار نخواهد كرد ( ،قانون جزا

هدف،  يست؛دست گرفتن حكومت، هدف نبه و ياستس مبارزه و ورود در يشان،منطق ا در
راوان با تأكيد ف و يهاي متوالاست كه خداوند پس از سوگند ينبرد يدانآمدن از م يرونب يروزپ

 انسان و يتهدف، ترب ؛)9-10 (شمس: »يهاوقَد خابَ مَن َدسّ يهاقَد اَفلَحَ مَن زَكّ«: يدفرمامي
است كه تنها  يتمدن هجامع يلهدف، تشك ي؛از عالم خاك تا ملكوت اعل يرس دروست؛ ا يتهدا

 يقهاي عال، ظلمتيببه غ يمانا هجلو اخالص و و يتانوار عبود آن عبادت شود و خدا در
 يناب يهست هپهن بشر را بر پرتو جمال حق در يدگاند وسازد را محو  ياييشهوات دن و ينفسان

همه ينحاكم گرداند و ا يروابط و مناسبات انسان ههم رب را نآ يعو ابعاد رف يدتوح سازد و
خبرند و جهان يآن ب كه حاكمان شرق و غرب از يامقوله ؛»نفس هيتزك«با  جز يست،ممكن ن
  ).7: ص6، ج1385يني، خمموسوي آن است ( همروز تشنا هخست
است.  يبندگ يناست؛ ع يمرزبان ينع ؛اخالق است ينع ياستس ؛امام ياسيس هيشاند در
و  يبازيرنگ، نكارييي، فريبزورگوياكاري، ، رييآن دروغگو كه در ياستيس، روينازا

 ينع را ياستس ؛ينياست. امام خم ياستس يقتشود، فاقد حقشمرده مي مجاز يخودكامگ
  .)214: ص1380 يداند (دلشاد تهرانها ميانسان ايتهد و شأن آن را يندبمي يتعبود

 همَّ اُ مْناكُوَ كَذالِكَ جَعَلْ« هيفشر هيدر آ» امت وسط« يينتب يحنمونه، در توض يرصاحب تفس
  ) آورده است: 143 (بقره:....» وَسَطاً
و  يانهامت م يكمطرح كرده است! آنها را  يامت اسالم هقرآن دربار ينجادر ا يجالب يرچه تعب

و شرك؛ نه  يرو نه راه تقص يمايندپغلو را مي راهكه نه  يده:معتدل از نظر عق يده؛معتدل نام
معتدل از نظر يل. و نه تعد انديهصفات خدا معتقد به تشب هدربار يض؛ نهطرفدار جبرند و نه تفو

سپرده  يفراموشبه يتروند كه معنودر جهان ماده فرو مي يكلنه بهي: و ماد يهاي معنوارزش
نه همچون  د؛خبر گردنيب يكلكه از جهان ماده به روندفرو مي اچنان در عالم معنشود و نه آن

 يكلبه يحيرا نشناسند و نه همچون راهبان مس يزيماده چ يشجز گرا يهود،از  يميگروه عظ
هاي خود جمود دارند كه چنان بر دانستهنه آن :و دانش. معتدل از نظر علم يندگو ياترك دن
. معتدل از يزندبرخ ييدنبال هر صدااند كه بهباختهخودگونه نشوند و نه آن يرارا پذ يگرانعلوم د
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جدا شوند و نه  يكلبه يانكشند كه از جهانمي ينه اطراف خود حصاري: نظر روابط اجتماع
ملت  ينزدگان، در ازدگان و شرقدهند كه همچون غرباصالت و استقالل خود را از دست مي
و خالصه،  ؛از نظر عبادت، از نظر تفكري، هاي اخالقيوهو آن ملت ذوب شوند! معتدل از نظر ش

 يبعديكتواند انسان هرگز نمي يمسلمان واقع يك. ياتو ح يمعتدل در تمام جهات زندگ
دادگر، مجاهد، مبارز، شجاع، يمان، كر، بااابعاد مختلف، متف ياست دارا يباشد؛ بلكه انسان

  .)487: ص1ج، 1378 يرازي،مهربان، فعال، آگاه و باگذشت (مكارم ش
جامعه، از اخالق كارگزاران و  يريتعوامل مهم مدديگر اغلب در كنار  يزن يغرب يشمنداناند
: 1392، كونتز؛ 56: ص1384، كنند (دسلرمي يادگذار و تأثير يرخط يعنوان عاملهم به يرانمد
  .)123ص
 يخلفا و زعماي، اسالم هرا در جامع يعدالت اجتماع يعدم اجرا هيمسئول اول يمطهر يدشه

. )31: ص1385ي، اند (مطهرآن را نداشته ياجرا يو اخالق يعمل يستگيداند كه شامي ينمسلم
 هاز جامع يبارز هنمون ـبود يتمدن اسالم هيعكه طلـخود  هسالدهدر دوران حكومت  يامبرپ

 يابود كه خود را تافته يروهمه، ازآنينگذاشت. ا يشنماساالر را بهمردم يو نظام يمدن
 يانوضوح نمابه آن حضرت هيركه در سخن و س يامر ؛انگاشتجدابافته از آحاد مردم نمي

ي، رسطب ي(نور...» ينالمساك هزمر يف يو احشرن يناًمسك يو امتن يناًمسك ينياللهم اح: «...است
  .)538: ص1، ج1366

و  ينانمسك ينهمنش ينيخود را مسكيش، خو ييشكوه و عظمت فرمانروا هبا هم يزنيمان سل 
محرومان،  يژهومردم، به يهاي حضور همگانيهدانست و حكومت خود را بر پامي يناننشخاك

: يقولمعهم و  عديقو  ينالمساك يال يجيء ياذا اصبح... حت يمانو كان سل«...استوار ساخته بود: 
  ).83: ص14، جق1403ي، مجلس» (ينمع المساك ينمسك
استقرار نظام و  يها مبارزه براسال يبود، چه در ط ياز حاكمان اله يگريد هكه نمون (ع)يعل
 يانشد، چه در سالمي يتلق يعاد يكه شهروند يساالر، چه در زمانخدامحور و مردم يتمدن

و درماندگان جامعه  يفاناز اهتمام به ضع يش،شهادت خو هنگام يخالفت و چه حت يپرماجرا
 يا يكاوص«... :دانستاز آنان مي يكيخود را  يشهنبود، جز آنكه هم ينو ايد؛ غفلت نورز

  ).6: ص1، جق1407 ي،(طوس» و مجالستهم ين...وحب المساك حسن!
 يكديگر يتا در تقوو آنها ركند مي يزفرد و جامعه هر دو تجو ياعتدال و توازن را برا مطهري

عبارت است از اخالق متعادل و  ياخالق عال: «نمايدمي يمتقابل معرفگذاري تأثير يدارا
و مقررات  ياگر جامعه متعادل و موزون نباشد، اگر سازمان اجتماع و مطمئناً موزون؛ مسلماً

د موزون نخواه يو فرد يموزون و متعادل نباشد، اخالق شخص جتماعيو حقوق ا ياجتماع
  ).79: ص1385ي، (مطهر» ماند
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و  يتيرا تعادل شخص يتحقق عدالت اجتماع يشرط الزم و مهم برا يزن يمقام معظم رهبر 
  دانند: مسئوالن و رهبران جامعه مي ياخالق
نفس و  يخود تقوا نداشته باشد، دچار هوا يشخص در درون خود و در عملِ  يشود كس...نمي

ممكن  يزيچ ينرا اجرا كند. چن تتواند در جامعه عدالكه مي باشد، اما ادعا كند يطانش يراس
 يدر درون خود تقوا يدعدالت شود، اول با أمردم منش يزندگ يطهركس بخواهد در مح يست.ن
خود  يشخص يو در عمل و كالم و زندگ يستكه مراقب خود ن يانسان ؛كند... يترا رعا ياله

باشد  ياجتماع دالتع أجامعه منش يطد در محتواناست، نمي ييتقوايو ب يعدالتيدچار ب
  .)55: ص1384 ي،اخامنهحسيني (
 ينشب« يور، اگر به زانديشخو يتمدن آرمان هكه خود سازند ياسالم هآحاد جامع ي،آر
 آراسته باشند، و »يمنش و اخالق اسالم«و  »يجهاد هيكنش و روح«، »يدانش بشر«، »يقرآن

آحاد جامعه  يتوكاست و متناسب و متوازن در اكثركمبي يها همگصفات و ارزش ينالبته ا
به  يدنو حراست شود، رس يتمسئوالن، تقو و يرانهاي مدياستباشد و با س شتهوجود دا

انتظار هاي آن، دور از قله يسوگاه حركت بهو آن ياسالم ينهاي كوهسار تمدن نودامنه
وحدت ارزشمند و  ...يراناگر ملت ا«دارند: آن تأكيد  همواره بر يكه رهبر يقتيحق ؛نخواهد بود

مستحكم خودش با مسئوالن را حفظ كند...، نظام مقدس  هو رابط يوندو پ ياريو هوش يگاهآ
كشور، بلكه  ينا را در يهاي تمدن اسالميهخواهد كرد كه پا يداامكان را پ ينا ياسالم يجمهور
  ).88: ص1392اي، حسيني خامنه» (مستحكم كند يجوامع اسالم هدر هم

  يريگنتيجه 
  :كرد خالصه يلتوان در موارد ذپژوهش را مي ينهاي ايافته ينترمهم

 يدتردبياستوار است كه  يبشر، بر عوامل مختلف يو معنو يماد يدستاوردها يعنيتمدن،  .1
  ؛است يعامل انسانگذارترين آنها، و تأثير ينترمهم

به  يو نگرش معنو ينيد يكردالبته با رو ؛محورنه قدرتاست، محور انساني، تمدن اسالم .2
با  يبه آنها، تفاوت ماهو يدنهاي رسها و اهداف و راهدر آرمان يل،دلينهمبهي. بشر ياتح

مردمان  يو اخرو يويسعادت دنزمان هم ينمأآنها اهتمام به ت ينترتمدن غرب دارد كه مهم
  ست؛ا

و ساختار  يداييدر پ يعيو طب يمل مادبا عوا ياسدر ق يعامل انسان يربه نقش خطباتوجه .3
مؤمنان و شهروندان  يهاي اساسيژگيها و وهمان ارزش يتمدن اسالم يتمدن، اضالع اصل

  ؛است ياسالم هجامع
مسلمان، چهار عامل  هو آثار محققان برجست ينمعصوم هيرسنت و سي، هاي قرآنآموزه .4
 ههاي شهروندان جامعيژگيو ينرعنوان كارسازترا به »منش«و  »كنش«، »دانش«، »ينشب«

  ؛كنندمي يتمدن معرف يحفظ، استمرار و ارتقايدايش، در پ ياسالم
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چهار عامل مهم را در طلوع و  ينتأثير شگرف ا ي،تمدن درخشان اسالم يشينپ هتجرب .5
اضمحالل و  هو فقدانشان آن تمدن را به ورط يفكه تضعگونههمان ؛دهددرخشش آن نشان مي

  .كشاند ينابود
  پيشنهادها

عامل  ينتريشك منوط به بها دادن به اصلي، بيتمدن اسالم يداريو پا ياييپويا، اح .1
كالن نظام،  هاييگذارياستس .است يعامل انسان يعنيگيري و استمرار آن، گذار در شكلتأثير
 در جهت توجه نهاد خانواده، مدارس و جامعه به يياجرا يموضوعه و راهكارها ينقوان ينتدو
گسترش يني، هاي دبه ارزش ينو اهتمام مردم و مسئول ييآشنا يد،نسل جد مطلوب يتترب

 يژهوكار و تالش، و آراسته شدن آحاد جامعه، به هيروحي، اندوزو دانش يدوستفرهنگ علم
بخش امكان بازگشت تمدن يدتوانند نومي يهمگي، و اله يجوانان، به اخالق و منش انسان

  ؛گذشته در جهان معاصر باشد زا يشب يسبا درخشش ب ياسالم
در  ي، زماناندياسالم هآحاد جامع يتيهمان اضالع شخص يقتكه درحق ي،اضالع تمدن اسالم .2

 يلمتشكل و كامل را تشك ياكارساز و كارآمد خواهند بود كه مجموعه يساختار تمدن اسالم
نگردد و  يفتضع يامفقود جامعه  يتيآن در نظام ترب هاز عناصر چهارگان يعنصر يچو ه دهند

  باشد. يدااضالع هو يندر ا ي،الزم و كاف ازنتناسب و تو
  كتابنامه

  .يمكر قرآن .1
 يغاتتبل دفتر قم.ي. . ترجمه، محسن توكلنو ياندازهاو چشم يند. )1379(. يترپ آلستون، .2

  ي.اسالم
  .. تهران. انتشارات اطالعاتقاعده همثابعدالت به. )1388(محمد. ي، اصغر .3
  ين.مدرس ه. قم. انتشارات جامعالحدائق الناضره. )1368(.ي، يوسفنبحرا .4
  ي.اسالم يغات. تهران. دفتر تبلالبالغهنهج يدگاهجامعه از د.)1372(اهللا. يوليشمي، برزگر كل .5
  يركبير.. تهران. امنهج الفصاحه. )1360(ابوالقاسم. ينده، پا .6
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