
 

 

 

 

 

ين اسالميقدرت نرم و تمدن نو ييمعنا يوندهايپ  

ياسالم گام دوم انقالب ةيانيحقق بت در راهبرد   

 يروديش يمرتض

 دهيچک

 ،ران باشديمردم ا يآگاه يجهت ارتقا يکه منشورش از آنيگام دوم انقالب ب ةيانيب

 ران،يا يخيتار ةاز گذشت يريگبهره ةيانقالب بر پا يسازنهيکه به نهاد است يراهبرد

تحقق  طور قطع،به شد.يانديچهل سال اول انقالب م ةو تجرب يبشر يدستاوردها

 رت نرماز عناصر قد يازمند است که با شناخت واقعين ييه، به راهبردهايانيب نيمفاد ا

 ست.ا ين اسالميبه تمدن نو يابي، به دنبال راه دستياسالم يو جمهور يانقالب اسالم

 ةن سه مقوليب يمعنادار ةش رو آن است که چه رابطيپهاي سؤالاز  يکين رو، ياز ا

 رد.وجود دا يگام دوم انقالب اسالم ةيانيتحقق ب يبرا ين اسالميتمدن نو قدرت نرم،

 ک مدليش گفته با انتخاب يال پبه سؤ ييهاا پاسخيافتن پاسخ ي يحاضر برا ةمقال

معنادار و  ةرابط درصدد نشان دادن ،ن عناصر مشترک آن سهيتراز مهم يمفهوم

 ييهاافتهيگام دوم انقالب است که در  ةيانيو ب ين اسالميتمدن نو قدرت نرم، يتکامل

نو در  يطرح ةآن سه است که درصدد عرض ين تکامليو در ع ياسلسله ةچون رابط

 است. ياسالم يجمهور ين گذشته تا امروز و فردايوند بيپ

 گام دوم. ةيانيو ب ين اسالميتمدن نو قدرت نرم، ،يمقام معظم رهبر ران،يا اسالم، :هادواژهيکل

                                                             
  ،مرکز پژوهشی تمدن اسالمی پيامبر اعظمدانشيار گروه علوم سياسی  (dshirody@yahoo.com.) 

 تخصصي انديشنامة واليت -دوفصلنامة علمي
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 يمدل مفهوممقدمه؛ 

 قدرت نرم: (اول

کشورها  گريده خود را ب ةديخواسته و عقتواند یم که ميبدان یدولت يرا به معنا نرم قدرتاگر 

مده را ر آيز ةهارگانچه در آثار چم آنيتوانیش وادار کند. ميرش نظر خويبه پذبقبوالند و آنها را 

  م:يريقدرت نرم بپذ ةعناصر سازند ةمثاببه 

 يرنرم جمهو قدرت ءمؤثر بر ارتقا يهامؤلفه» ةو مونا پارسا در مقال یوضيع ميمحمدرح -

ت نرم قدر ةعناصر سازند «ياز منظر مقام معظم رهبر یاسالم يهاران در برابر جنبشيا یاسالم

ردم ماند: هن شرح برشمرديبه ا یتيريو مد ياقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسيرا در پنج بخش س

عتماد به ا وحدت، جاديا ،يزيست، ظلميزياستکبار ست ،یفرهنگ یپلماسيد ،یخواهعدالت ،يساالر

 ج،يبس ،یعاجتما رتيبص استفاده از هنر، ها،رسانه ت،يمنطق و عقالن ه،يعلم يهاحوزه نفس،

 ؛یانسان يرويو ن يمنابع انرژ ،یرانيا -یاسالم يالگو ،يافزارجنبش نرم

رت قد یاستحکام درون» ةدر مقال يمحمدرضا موسوآذرشب و  یمحمدتق ،يه قنبريسم -

-یدفاع يهاد بر مؤلفهيبا تأک يمقام معظم رهبر ةشيران در انديا یاسالم يجمهور یمل

 ،يیگرااند: وفاق و همدهيد ورزيکمقوم قدرت نرم تأ ةر به مثابي، بر عناصر ز«یتيامن

 ،يقتصادا یسازمانده ها(،و حفظ آرمان یسازندگ جهاد، )دفاع، یمشارکت عموم ،يمدارتيوال

 ،د علميولتو  يافزارجنبش نرم ،يمدارو قانون يگذارقانون ،یق معارف اسالميگسترش و تعم

 ؛یو دفاع یاقتدار نظام

 «رما جنگ نب ةران در مقابليا یاسالم ينقش قدرت نرم جمهور» ةگدلو در مقاليب يمهد -

مشارکت  ةيروح ،يزيگانه( ستي)ب دشمن ةيفرهنگ و روحع، يمکتب تش يهان اسالم و آموزهيد

 ؛ه استانستدر مقابله با جنگ نرم د یاسالم يجمهور يیه را عوامل توانايت فقيو وال یمردم

 يقدرت نرم جمهور» ةدر مقال يمحمدیبا عليفرو  ینوازن یعل ،یوضيم عيرحمحمد -

و  یاجتماع ،یفرهنگ ، در سه بخش،«ايعه غرب آسيش یاسيس يهاانيجرران و يا یاسالم

فرهنگ منتج از انقالب  ،یرانيفرهنگ ا ،یفرهنگ اسالمعناصر قدرت نرم را در  یپلماسيد

 ،يمحوراخالق ،یکتاپرستيد و يتوح ،فرهنگ شهادت و انتظار ،يمدارفرهنگ عزت ،یاسالم

http://iws.shahed.ac.ir/?_action=article&au=1993&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85++%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C
http://iws.shahed.ac.ir/?_action=article&au=3079&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://iws.shahed.ac.ir/?_action=article&au=3079&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C
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عدالت و  ،جيبس ،یمل ةوحدت و اراد ،يم و فناورعل ،ینيد يساالرمردم ،فرهنگ دفاع مقدس

 اند.دانسته رسانه و یآموزش يهاتيفعال ،هيت فقيت واليمرجع ،يبرابر

 :ين اسالميتمدن نو( دوم

ن يا يارادداند که یم یت نسليرا ترب ین اسالميتن پرچم تمدن نورهبر انقالب راه برافراش

مان يا یستياب ...و  وريگام، خودباور، غشيابتکار، پ ين، دارايشجاع، باسواد، متد» اند:اتيخصوص

 ه باشد،اشتد يرت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، خودباوريداشته باشد، سواد داشته باشد، غ

 ا دررحرکت داشته باشد، هدف  يو فکر یحرکت داشته باشد، توان جسم يبرا یکاف ةزيانگ

 ،«مَتَک جُمجُرِ اهللَاَعِ»ن يرالمؤمنير اميو به تعب رد، چشم را به اهداف دور متوجّه بکندينظر بگ

لمه کک ي ت حرکت کند؛ درين هدف و با جدّ يدر راه ا ،خودش و وجود خودش را بگذارد یزندگ

 ،انضباط يدارا سواد، يدارا یعني یانقالب ... ن استيا یانقالب ي؛ معنایک موجود انقالبي یعني

ت خود توانند سرنوشیکه م يیفرِق کشورها»، «عقل، خردمند يحرکت، دارا ين، دارايتد يدارا

 واجدر ام یکه مثل پر کاه يیرند، با آن کشورهايا را به دست بگياز دن یو بلکه بخش

مدّن تک يجاد يا يبرا» .«است ]علم[روند، در ین طرف و آن طرف ميبه ا یجهان يهااستيس

 پرورش یکيد فکر، يتول یکيالزم است:  یسدو عنصر اسا -گريمانند هر تمدّن د - یاسالم

؛ ا بپاشدرخود  ن خود، بذريرد در زميم بگيتصم یرانين است که جوان ايا ...یراه واقع»، «نانسا

و  تيخصش يرد؛ برايکارگخودش را به ةخود استفاده کند؛ اراد یاز اندوخته و ثروت فرهنگ

نه گايب ياالگوه يريگهيد و عاريدنبال تقلت نخواهد و يعار ةاستقاللِ خود ارزش قائل شود؛ جام

همه  کسان بودنِي يباشد. عدالت به معنا ید عدالت اجتماعيجامعه با ...در »، «نباشد

هم  ت و اخالقيمعنو ... جامعه ...در  ...هاستکسان بودن فرصتي يست؛ به معنايها نيبرخوردار

 ..بشود. ات آشنايومردم با خدا و معن يهاشرفت کند. دليپ يماد ةروندشيد به قدرِ حرکت پيبا

ات قي، توفيماد ةديچيپ يهاشرفت کرد. در روشيپ يغرب در علم و تکنولوژ يتمدن ماد

، یالمن و فکر استمد ..شتر خسارت کرد.يروز بروزبه يمعنو ةبه دست آورد؛ اما در کف یبزرگ

 یستيزرفاه مردم و همش مردم، يت مردم، آسايامن يخواهد؛ اما برایرا م يشرفت ماديپ

 «.رگيکديمردم با  ةمهربانان
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 گام دوم ةيانيبسوم( 

 ه است:انستدر يز يدينکات کل يرا حاو یدوم انقالب اسالم ةيانيب یادداشتيدر  ياکبر یحاج عل

خت شنا ،متعال يمان به خدايا ،يخودباور ،یدآگاهشامل خو ینيبخوشو  ديام -

 ؛ماندن یانقالب ،یاله يهاسنت

 ر صورتد ینظم منطق، بر منطق یق و مبتنينگاه ژرف، عم ةدارند ت و حکمت دريعقالن -

روشن  يهاو تجربه یاله يهامستدل و مستند به سنت ،ريز و باورپذيانگبر فکر ،رتيو س

 ؛یخيتار

 ،یو عاطف یتيترب ،یشناختجامعه ،یو تمدن یخيتار ،یو اله یفقاهت ت در ابعاديجامع -

 ؛یو حماس يجهاد ،شناسانهبيآس ،یشناستيظرف

 ،صادقانه وها به صورت متواضعانه ها و نقصیرش کاستيپذ در یصداقت و انصاف انقالب -

طاف انع یفمعر ،هايها و کندخطاها، غفلت يیآوردها در کنار بازگودستاوردها و خون ةارائ

رو شيپ يهاغفلت ها وعلت چالش یمعرف ،و اصالح یک روش نقد، بررسيعنوان به یانقالب

 ؛یت انقالبيرين عمل و مديقت انقالب، همچنيبر فاصله گرفتن از روح و حق یمبتن

 ،یاد مقاومتاقتص ،ت و اخالقيمعنو ،علم و پژوهش يهادر بخش نيآفرتيساز و مسئولفهيوظ -

 ؛یدگسبک زنو  با دشمن يبندو مرز یملعزت ،عدالت و مبارزه با فساد ،ياستقالل و آزاد

 ؛یآگاه و انقالب مؤمن، جوان، حضور نسلِ يبرا یتيريمد ةبازکردن حلق -

، يزيفساد ست ،یخواهعدالت ،یستيزادهس ،یدستپاک يهالفهؤم به سطح تراز در یابيدست -

  .ياقدام جهادو  یو انقالب یمردمستيز

ن يجاد تمدن نويا يگام دوم انقالب را برا ةيانيب يهاهيتوص Khamenei.ir ینرساگاه اطالعيپا

دوم جهان در  ة)رتب مستعد و کارآمد یانسان يرويکرده است: ن يبندن صورت دستهيبه ا یاسالم

 جهان با یر معدنيدرصد ذخا ۷) کشور يمادّ يهافرصت و ...( یآموختگان علوم و مهندسدانش

 م،يار عقبيدانش جهان بس يها)هنوز از قله و ...( علم و پژوهش ت جهانيک درصد جمعيوجود 

ل: اخالص، ياز قب يمعنو يهابرجسته کردن ارزش) ت و اخالقيمعنو م...(يابيها دست د به قلهيبا

جوان و  ةک مجموعيکي)سپردن کار به دست  و ...( اقتصاد مان در خود و جامعهيثار، توکّل، ايا
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عزت  ،ياستقالل و آزاد ،عدالت و مبارزه با فساد و ...( ياقتصاد يهادانا و مؤمن و مسلط بر دانسته

 .یاسالم یج سبک زندگيبا دشمن و ترو يو مرزبند یمل

 یزخوانز، باينآن و  يهاا برشمردن مؤلفهيارائه شده از قدرت  يیهافيف و تعريتعر يواکاو

ظم ام معانات مقيآن در ب يهایژگيو يیا بازگويو  ین اسالميف عرضه شده از تمدن نويتعر

ه ن سه، کر آد یگام دوم ما را به وجوه مشترک ةيانيب ةعناصر سازند ینين، بازبيو همچن يرهبر

مدل  کي ةثابرساند که نگارنده از آن به میاند، مبه مرتبط يمعنادار يیارهيبه صورت زنج

به  یماسال بگام دوم انقال ةيانيبو  ین اسالميتمدن نو ،قدرت نرم يیر معنايجهت تنو یمفهوم

   کار گرفته است:

 يخواهعدالت. 1

 ف از عدالتيتعر .1. 1

نند کیعا ما اديکه همگان تصور  يرسد تا حدیبه نظر م ياعدالت به حسب ظاهر، مفهوم ساده

را يز ؛است يتعددم ميمفاه ي، دارایعلوم انسان يهاواژه ةاما عدالت همانند هم ؛فهمندیآن را م

ا لذ ؛دکنیف ميخاص تعر یشکلو به ینوعبه يدئولوژيو ا ینيبجهان ةيهر کس آن را بر پا

 يايدج ياهين امر، دشوارياست و ا یب به آن، از عدالت کار سختيا قري یبه مفهوم یابيدست

 رد:کتوان ارائه یاز عدالت م یفيتعار ن وصف،يبا ا .کندیل به آن فراهم ميرا در ن

« لتناصفا يقها فيالتواصف و اض ياء فيالحق اوسع االش»: اندحق فرموده ةن درباريرالمؤمنيام -

ذا ل ،دستنين دو از هم جدا نيطور است چون که عدل هم حق است و انيدر مورد عدل هم هم

 حق است. يعدل، به معنا

ه به عدالت ق بيدق مصايگاه از طر اند.م عادالنه امکانات دانستهيعدل و عدالت را تقس یبرخ -

. شناسندیشد مت بايت و عقالنيکه با معنو یعدالت را در صورت یرسانند. برخیف از عدالت ميتعر

 کن گردد.شهيع ثروت است تا فقر ريتوز ياند که به معنابر آن ياعده

ق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت يبرابر، تشو يهاها، دادن فرصتکردن فاصلهکم -

 یر نظر آوردن، منابع مالير را مثل مرکز کشور زي، مناطق دوردست کشور و مناطق فقیمل

ف يتعر يهان منابع دانستن، از قدرِ مسلّميکشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک ا
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شک یب ف از عدالت است.يتعر يهاش شرطيبودن از پیمردم و یستيزساده عدالت است.

ف يا چند تعريک يتوان مانع از دفاع از ینم ز،يف از عدالت شد و نيتعر ةتوان مانع از ارائینم

به  م.يابيف از عدالت به اجماع دست يک تعريم بر سر يتر است تا تالش کنلذا عاقالنه ،ديگرد

را در مردم فراهم  يشتريبخش بتيج رضايف از عدالت، نتايک تعريرسد توافق بر سر ینظر م

و  يرودي)ش ف از عدالتيا آن تعرين ياز ا یا نادرستي یبر سر درست یکند تا چالش دائمیم

 .(52: 1392 ،یزخانيعز

 . عدالت در قدرت نرم2. 1

رم نقدرت  ن وجه ارتباطيترمهم .خوردیک کشور گره ميعدالت از جهات مختلف، با قدرت نرم 

دانند، نه بشان را عادالعملکرد کارگزاران يآن است که اگر مردم هر کشور یو عدالت اجتماع

ن، د و آانجامیت آن ميش مشروعي، به افزایبانين پشتيشان خواهند بود و ابان دولتيپشت

بت از ان نسدهد و به همیارتقا م یو خارج یداخل يهادولت را در صحنه يو توانمند يداريپا

 شود. یدار مها و ... برخورها و ملتگران اعم از دولتيبر د يرگذاريتأث يشتر برايقدرت ب

 ةاسطبه و يد که کشوريد ید در حسن شهرتيقدرت و عدالت را با ةاز رابط يگريبخش د

لت ه عدادر عمل ب یت جهانياز معروف ين کشوريچن .آوردیعمل صادقانه به عدالت به دست م

 يراب يیالگو ک کشور آن راي ةعالوه، عملکرد عادالنبه برد.یش بهره ميبسط اقتدار خو يبرا

ا ي یمبان ،ک کشور در اصوليگران از يد يرويپ کند.یت در نزد ملل و دول جهان مبدل ميتبع

 يرار را بک کشويخواه و ناخواه قدرت  و ... یاخالق اجتماع ،یچون سبک زندگ يگريفروعات د

 بخشد.ینفوذ بهبود م

به  ،کندیعمل م یو خارج یکه نشان داده است به عدالت در امور داخل ياست کشور یعيطب

 م،يع ثروت بدانياگر عدالت را توز گردد.یل ميحل و فصل دعواها و اختالفات تبد يگران برايملجأ د

ن يو در ع یواقع ةکه از درآمد سران يکشوررا يز ؛کندیک کشور کمک ميش قدرت نرم يآن، به افزا

ع يسرزنده و حاضر در دفاع از خود دارد و اگر عدالت را توز یبرخوردار است، مردم يحال مساو

د و نظرات يل عقايم که به مدد ثروتش، تحمياثروتمند مواجه يم با کشوريها بدانا فرصتيامکانات 

 ،يزيربرنامه ت،يبلکه بدون عقالن ؛ديآیبه دست نم يیتنهادالت بهــع گران تواناست.يخود بر د
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که به عدالت دست  يا کشوري یپس ملت افت،يتوان به عدالت دست ینم مجاهدت و ... ،ينگرندهيآ

 يک در ارتقاي است که هر ياديشود، واجد صفات برجسته زیک ميآن نزد يا به مرزهايابد يیم

 .(210: 2: ج1388، یخاني)عل مؤثر خواهد بود یرامونيط پيآنان بر مح يگذاريريقدرت تأث

 ين اسالميعدالت در تمدن نو .3. 1

رم، درت نق م،يقدرت نرم بدان يعدالت است و اگر عدالت را دال مرکز قدرت نرم، يهااز دال

الت اگر عد وم ينامزادن تمدن ب يبرا يم قدرت نرم را بستريتوانیم ن رو،يرگذارتر است، از ايتأث

ج يات بسامکان نرم،درواقع، در پرتو قدرت رد.يگیم ینيتمدن هم رنگ د ابد،يب ینيوجه د

، ت، راهبه عدال ینرم متک قدرت سازد.یند و عدالت را محقق ميآیشوند و به خدمت درمیم

ر بآن را  که نگارنده یرفاه متعال بخشد و آن دو،یل ميتعج بدان را یاند و دسترسينمایم

تو ، در پریو چه اله يتمدن چه ماد شود.ینهد، ظاهر میم یتمدن اسالم یژگين ويتربرجسته

ن يگر چناد و يآیدر م يپارتر از يشود و دیتر متولد معيسر که قدرت نرم را رقم زده، یتيريمد

 است.  یمبتن ینيد يهابر آموزه یبر عدالت مبتن ( باشد،ی)اسالم ینيد یتمدن

به آن  ،د بودار لرزان خواهيبس یا مفهوميابد يی، معنا نمینيبدون عدالت د یتمدن اسالم

 صهياز خص یاست و تمدن اسالم یجامعه اسالم يو ماندگار يداريجهت که عدالت موجب پا

 .مان استز ةرصدر ع يو ماندگار يداريپا یهر تمدن يهاژهياز کارو اصوالً .مند استماندن بهره

سوي  ند. ازنامیمدت را تمدن مشرفت کوتاهيرند و نه پيگیها نه در زمان کوتاه شکل متمدن

 ،مدنت ست.هازمان ةن هميجهت که اسالم د؛ بدانبهره دارد ياز ماندگار یتمدن اسالم گريد

ودگذر ز یجيتاد که نيآیا به زور فراهم ميج امکانات يرد و بسيگیج امکانات شکل نميبدون بس

ر که ب يديا تأکببرخوردار است و اسالم  يشتريد که از قوام بيآیا بر اثر رغبت گرد ميدارد و 

 .دهدیم، بها زديخیمان برميرا که در پرتو رغبت و ا یج امکاناتيبس ها دارد،ت بر قلبيحاکم

 يرگيد ةک مقدمياست که هر يمعنادار ةرابط عدالت و تمدن، ن قدرت،يب ةکه رابطنيخالصه ا

 .(55: 1388 ،ی)فتحان گرنديمقوم همد يیو از سو
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 هيانيعدالت در ب. 4. 1

 شود وینا مت معياخالق و معنو ،يهمراه آزاد ي، عدالت از سویدر قدرت نرم و در تمدن اسالم

کب و کس از عدالت مرچيگاه هچيرو، هنياز ا .اختصاص ندارد خاص، یبه نسل ،يیاز سو

 ؛ستيالت نل خود عديدلبه ،ن شودينسبت به عدالت بدب یشود و اگر کسیزده نمدل خته،يدرآم

، یاسيس يهاتين وضعيدر بدتر یست که حتيل نيدلیلذا ب ،هاستاز عملکرد دولت یبلکه ناش

قوالت م ةعدالت در هم ینگين، نشان از نهاديشوند و ایمده يها با محک عدالت سنجدولت

  ست.ا یمشتر تمدن اساليقدرت نرم و ب یژگيهاست که ومکان ةزمان و در هم ةدر هم یانسان

در  بد و همايیم ینيهم قدرت د ،ابديدست  یبه عدالت اسالم يا کشوري یاگر ملت در واقع،

 ازمندين ،تر از به دست آوردن آن استکه سختسازد. حفظ عدالت یم یپرتو آن، تمدن اسالم

 يمهورج ارند.اسالم به نصرت مسلمانان را باور د ةاند که وعدیکسان ةتالش مداوم و مستمر هم

ز به مرک عدالت به سربرده است. انتقال ثروت و خدمت از يچهل سال را با تالش برا یاسالم

ر د انتظاعدالت موراما  ؛ن استيرور آفرغ کند،یم يیبرق و آب خودنما که در راه، رامونيپ

ه کلت است عدالت بدان ع ةيران بر پايقدرت نرم ا تر است.قيدر گام دوم عم یاسالم يجمهور

 یب دسترسيش ،ابديش يزان استقرار عدالت افزاياند و اگر مک ذره از عدالت بهره بردهيران يمردم ا

ق آن يرزماند که با تیم یوقت، عدالت به واکسنشود و آن ید ميبه تمدن در گام دوم انقالب تشد

از  ود.هد بنخوا یفيافته را حريمحور دست که به تمدن عدالت یاسالم يو جمهور یانقالب اسالم

اد و قت، هرکجا عدالت باشد، فسيدر حق است. يیض زداي، فساد و تبعیص عدالت خواهيخصا

ه کهاد نرا بنا  ینو تمد یتوان قدرتیض ميبدون فساد و تبع ةست و تنها در جامعيض نيتبع

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41853) ر استيناپذشکست تنِنييرو

 ي. اخالق مدار2

 ف اخالقيتعر .1. 2

ن يرا که از ا ياعمال و رفتار زيانسان است و البته ن یو صفات باطن یملکات روح ،اخالق

ده و اعمال ستوده يتنها رفتار پسند هم یاخالق نام گذارند و گاهزد، يخیات و سکنات برميخلق

از يبدون ن یاست که افعال انسان يداريپا یصفات نفسان ،اخالق رو،نياز ا ،نهندیرا اخالق نام م
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که  کنندمیانسان اطالق  یاخالق را به هرگونه صفات نفسان یبرخ یول ،شودیصادر ممل أبه ت

 یکه برخ یدر حال ؛داريرپايدار باشد و چه غيچه پا ؛شودیبد م ايش کار خوب يدايموجب پ

لذا اخالق  ،دانند که در نفس رسوخ کرده استیم يداريپا گر، اخالق را شامل صفاتيد

  .گرددیم یل اخالقئها و رذالتيها و فضائل و نه رذتيفضل ةدربردارند

اعت و مقاومت، صدق و صفا، شج، صبر و يحلم و بردبار» :یعنياخالق  گر،يان ديبه ب

 سالم بهات اخالق در يماه ن رو،ياز ا .«تَفَرعُنو تکبّر از  يو دور یدامن، طهارت و پاکيفداکار

من از » :«م األخالقإنّما بعثت ألتمّم مكار» فرمود: امبر اکرميدر آن حد است که پ ،فضائل ةمثاب

ا از راد ماما م« را کامل و تمام کنم ها( اخالقىرم )شرافتاآن جهت برانگيخته شدم که مک

ند و ک ید ماست که چون انسان را به کمال و بر اثر آن، جامعه رش یصفات انسان ةاخالق، هم

 .(39: 1391 )درخشه،ده است يشود، پسند یم یمتعال

 اخالق و قدرت نرم .2. 2

قفه، ویتمر و بتالش مسها با کار و یژاپن اند.، رشد کردهيريپذسکيها با کاربست ريیکايآمر

ت در يا به فعالهيهودي اند.خود قرار داده یزندگ ةها، نظم را سرلوحیآلمان اند.شناخته شده

 ..و . يارو بردب ها به حلمیسيها به مقاومت در برابر استکبار و سوئیرانيا ثروت و سالح، علم،

را  یملت است که کشور و یاتيصبر و ... اخالق علم، نظم، تالش، اند. شجاعت،افتهيشهرت 

 هاه آنب باشد، یا سازمانيفرد و  جامعه، صفات برجسته در دولت، سازد.یرگذار ميقدرتمند و تأث

اه و نگ حرف، صورت،نيدر ا ،دهدیش ميها را افزابه آن علت که اعتبار آن ؛بخشدیم یهژمون

  کند.یدا ميپ زشان برودهيعق

که به کرامت  یمانند احترام ،دهياست که آن را باال کش یاتيل اخالقيتوسعه در غرب به دل

دن انسان از يد یمانند ته ،ل کرده استياست که آن را ذل یاتياخالق يقائل است و دارا یانسان

است که به اخالق توسعه  ین همانيا ،یاز مسلم انسانيعد از نن بُيبه ا يیگوت و عدم پاسخيمعنو

اطالق  يهاباورها و ارزش ها،شيگرا از يابه مجموعه ،توسعه اخالقِ در واقع، .مشهور است

 يهایژگيک ملت به وياخالق توسعه با مجهز شدن  کند.یشود که امکان توسعه را فراهم میم

متبلور  يرود و در سطح اقتصادیش ميبه پ یاسيس يهایژگيشود و با ویآغاز م یفرهنگ
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 .خاص دارد ياش برنامهيتک اعضانده و تکيآ يکه براسازد یرا م يات جامعهيشود و در نهایم

 شود. یل ميتبد يان صورت به اخالق حرفهياخالق توسعه در ا

که  است یانسان در زندگی يرفتار يباورها و استانداردهااز  يیامجموعهاي، اخالق حرفه

صل در ان يتریساساعنوان بهرا اخالق اگر  ن،يبنابرا دهد.یرا شکل مگفتار، رفتار و کردار آدمی 

نمون ادت رهتواند انسان را به سعیکه م یتنها اخالقم، يدار بشناسيا پايهمه جانبه  ةتوسع

 .(83 :1389 ن،يو ام ي)اکبر مندنداست که مردم از آن بهره ینيبر د یاخالق مبتن ،سازد

 ين اسالمياخالق و تمدن نو .3. 2

 ان ويتقن و من بر مؤمنايموجب گشودن برکات آسمان و زممان و تقوا را يم ايخداوند در قرآن کر

 با موجرنزاع  و یدار( آسماني)نعمت پا پربرکت يهاباران یدر پ یطلب آمرزش را باعث فرستادن پ

 یخالقااصول  ةمثابآمرزش و صلح به تقوا، مان،ين رفتن قدرت دانسته است. هرگاه ايو از ب یسست

ها در یژگين ويد و ايآیسعادت و شکوت به دست م ش،يآسا رفاه، ،يآباد عمران، فراهم باشد،

ل يو بد لياص یافت که تمدنيکمتر ظهور  يو صفو یشتر و در تمدن عباسيب يو علو يتمدن نبو

  را ساخت.

ن ياست که ا يابرجسته ین صفت اخالقياز چند یکي ةمثاببه يیگراو علم یدوستعلم

ه ش سازندنق ،یاخالق ةديصفات پسند ةز همين ین اسالمينودر تمدن  ها را ساخته است.تمدن

 ةفيظولذا  ؛دض شوران عويانقالب و ا مردم مانند باور به اسالم، يکه باورهانيمشروط به ا ؛دارند

رامون يط و پيبه مح ياامبر روح تازهيچون پ امبر اکرميپ يجشن برا ير از برگزاريمردم، غ

 نو فراهم شود.  یتحقق تمدن يبرا يديبدمد تا فضا و راه جد

الش ک تي هب ن،يبه تمدن نو یبخشگر، در تحققيان و مسلمانان ديراني، ايبه هر رو

ست که ا یلمعازمند اخالق ين ین اسالميبه تمدن نو یابيدست از دارند.ينمجاهدانه و مجدّانه 

در  از است.ين یدر واقع، به جهاد علم .ديرس یت علميا مرجعيع يرف يهاقلّهآن بتون به  یط

را  ن است و کسالتيآفر، نشاطیرا جهاد علميز ؛شودیشرفت حاصل ميپ یپرتو جهاد علم

و  یزدگز از شتابيپره ،يگذارش به هدفيل و گراي، ميزيرو برنامه یطراح ةيروح د.يزدایم

  است. یاز اخالق تمدن يگريبخش د و ... ید غربيجستن از تقل يدور ل،يتعج
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 يسازدنتم يبخش ابزار ... و غيتبل ،اعتبار ،است، اقتصاد، اقتدارياختراع، صنعت، س

قابل  یمدنات تياخالق ةمثاببه ين ابزارهايدهد که تنها با گنجاندن ایل ميرا تشک یاسالم

 :م کهيد توجه داشته باشيحصول است. با

 م، هرينکيج ميترو ياختراع و نوآورم، از يکنيج ميم، از صنعت ترويکنيج ميما از علم ترو

 ...خود محفوظ  يجان بهيا ،مينشانيچشم م يرا با احترامِ تمام بر رو يو هر ابتکار يمبتکر

 .( ،13۷2 :59ینيخمامام ) است يه، درست کردن سبک زندگياصل قض

 هيانياخالق در ب .4. 2

 يمهوررت نرم جآن با قد ةسو، از رابطک يکه از  يیاگونهه است بهيانيب يهااز دال یکياخالق 

ه بق اخال .ان آورده استيسخن به م ین اسالميگر، از تحقق تمدن نويد يو از سو یاسالم

 یهانج يهااستقالل و ... از شعارها و ارزش ت،يعقالن ت،ي، معنويدر کنار آزاد یمفهوم کل

 ياندهيل به آين يبرا توانیاست که با گذشت زمان کهنه نشده و هرگز نم یانقالب اسالم

  د.يدرخشان از آن چشم پوش

ا ژه جوانان ريوهب یمستعد و نوران يها، دلیاسالم يجمهور یکرد اخالقيروقت، يدر حق

سخت،  يهادانيها را در مسازد، مجاهدتیمن دگرگون يبه سود درا و فضا کند یممجذوب 

ب انقال یلاص يهاتا آخر در صحنه کشور،ن و يفه به ديکند و همه را با احساس وظیدتر ميشد

و  يجهاد ياردوها چون دفاع مقدس، اعتکاف جوانان، يرينظیدارد و حوادث بینگاه م یاسالم

ه يروح ،یقالبنگاه ان زد،ياميت بين و معنويچه اخالق با دند و چنانيآفرین مياربع يروادهيپ

چون  يیهالتيت فضيرعا یاخالق به معن ان،يگر بيبه د کند.یخلق م يو عمل جهاد یانقالب

ار ... در کن نفس وبه ، شجاعت، تواضع، اعتماديیگوازمند، راستيکمک به ن گذشت، ،یرخواهيخ

 را يبلندع سريرف يهاقادر است تا قله ... مانيا و ثار، توکّليل: اخالص، اياز قب ینيد يهاارزش

 يهال به هدفين در یو اجتماع يفرد يهاتيفعّالها و حرکت ةدهندجهت اخالق، رايز ؛فتح کند

  است. ین اسالميچون تمدن نو يیواال

را به ارمغان  ياديران رشد کرده و برکات زياخالق در جامعه ا ،یبه برکت انقالب اسالم

انقالب  يشرويپ ةاخالق در جامع یرنگکم شتر از آن را به ارمغان خواهد آورد.يآورده و ب

ه يرانگر از فساد عليو یکند و طوفانیکند م یرا در درانداختن جامعه تمدن سرعت آن ،یاسالم
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 يبران يزبيت یکارآمد با نگاه یدستگاهلذا الزم است در کنار  ،زندیت نظام رقم ميمشروع

ها خفته به کار گرفت تا دار کردن وجدانيب ةمثابها اخالق را بهنظارت مستمر بر افراد و دستگاه

د يبه کار آ يسازقدرت نرم و تمدن ةصدر اسالم و پس از آن به عامل باالبرنداخالق چونان 

(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673). 

 ي. مشارکت عموم3

 يف مشارکت عموميتعر .1. 3

ا يب نتخاا يبرا یرفتار آگاهانه و خواست جمع حضور داوطلبانه، ةدربردارند یمشارکت عموم

ا چند يک يحل  يک ضرورت برايشناخت الزم و  ،ازياحساس ن ةيمشترک است که بر پااقدام 

 یجسنتيمشارکت با حساس شدن و بعد آگاه شدن و مشورت کردن آغاز و با اولو مشکل دارد.

  .ابديیادامه م

 ان از)مشروع( شهروند یمشارکت را فقط عبارت از اقدامات قانون یبعضکه نيخالصه ا

شارکت زء مجآنها را  یر قانوني... دانسته و اعمال غ و یدادن، تظاهرات، دادخواه يل رأيقب

ند هست ياديبن یاسيکه طرفدار اصالحات س یکسان ،اما در مقابل ؛آورندیحساب نمهب

کال گر اشيو د یاجتماع يهاانيل عصيشهروندان را از قب یقانونريها( اقدامات غکالي)راد

  نند.کیمطرح م یک نظام دموکراسيق خاص مشارکت در يعنوان مصادبه ياتوده يیارويرو

 یاد فعالمنظورمان افر یم، گاهيآوریان ميسخن به م یعموماز مشارکت  یوقتعالوه، به

 يهاشيکنند، در همایتالش م ر آنيو نظا مجلس ،به مناصب دولت یابيدست ياست که برا

مور ا در اراز وقت خود  ياديوندند و ساعات زيپیم یاسيابند، به احزاب سيیحضور م یعموم

  .کنندیصرف م یعموم

شارکت که بخش مهم آن م یعموممحدودتر مشارکت  يهاز ما شکلين یگاهن يافزون بر ا

 ةرا درباام ؛دهندینم يرا که رأ یکسان م. مثالً يکنیجزء مشارکت محسوب ماست را  یاسيس

ارند دیز مخود را ابرا یاسيکنند؛ نقطه نظرات سیموگو گان خود گفتيبا همسا یاسيمسائل س

کنندگان کنند، جزء مشارکتیشرکت م یاسيس یرساندر اطالع یگروه يهاق رسانهيو از طر

 آورند. یبه حساب م
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ق، ا ناموفيداوطلبانه، موفق  یاسيعبارت است از: هر نوع اقدام س یعموممشارکت 

 يهاستايبر انتخاب س يرگذاريتأث يمستمر که براا ي یازمان، مقطعسیا بيافته يسازمان

 یلز مح، اعم ایدر سطوح مختلف حکومت یاسينش رهبران سيا گزي یامور عموم ة، اداریعموم

 .(8۷: 13۷۷ ،یرحي)فاست  یر قانونيا غي یقانون يها، روشیا مليو 

 مشارکت و قدرت نرم. 2. 3

ال که با یزانير مبه ه خودي خود،به ،است یاسيکه از مظاهر آن، مشارکت س یمشارکت عموم

حاد آ حضور ن نوع از مشارکت که بايکند. در واقع، ایقدرت نرم کمک م یبه باالروندگ ،رود

رکت و مشا شيبا افزا حاکم دارد. یاسيت نظام سيمشروع يباال ةن است، نشان از درجيمردم قر

 د.ابيیآن دولت و ملت ارتقا م يرگذاريو تأث يريگازي، امتیزنت، قدرت چانهيمشروع

ش يخو یاسينظام س يهااستيدهند که از سی، مردم نشان میند مشارکت عموميفرا یط

ت ، مشارکعالوهبه فهمانند که مدافع نظام خود خواهند بود.یگران ميکند و به دیت ميحما

ل يلدیند. بکیف آنان را فراهم ميموجب انتخاب کارگزاران و نظارت حسن انجام وظا یعموم

 یومرکت عمشوند که نشان دهند به مشایناچار م یاسيس يهان نظاميکتاتورتريد یست که حتين

  بندند.يباور دارند و بدان پا

ه ب یوماز جهان، مشارکت عم یعيوس يهادر بخش يت مردم ساالريدر واقع، به جهت حاکم

رکت ز مشااکه  یزانيل شده و کشورها به ميکشورها تبدها و دولت يساالرمردم ةاز درج ينماد

 نند.کیدا ميخود پ ین حداکثر منافع مليتأم يبرا يشتريبرخوردارند، احساس قدرت ب یعموم

 تخاذمختلف ا يکشورها ياز سو يحداکثر ینشان دادن مشارکت عموم يبرا یمختلف يهاوهيش

 از یشياا با نشان دادن نميگردد و یمباز یاسيغات سياز آن به تبل یشود که بخش مهمیم

  مندند.بهره يیک بااليدموکرات يارهايکوشند که از معیم یمشارکت عموم

ش قدرت يز از عوامل افزايرد، نيگیصورت م یکه مشارکت عموم یتعداد دفعاتگر ياز سوي د

ا مشارکت در ي یا ملي یمانند مشارکت در انتخابات استان یتنوع مشارکت عموم است. يرگذاريتأث

؛ کندیم يک کشور بازيخود در قدرت نرم  ةبه انداز یک سهميا شوراها هريمجلس  انتخابات

که صلح و صفا  یطينسبت به شرا ،رديانجام گ یط بحرانيچه مشارکت در زمان و در شراچنان
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قدرت نرم به  يهاگر مؤلفهيز از ديکنندگان نت و سن شرکتيجنس برقرار است، متفاوت است.

 .(129: 13۷۷، یخاني)عل روندیشمار م

 ين اسالميمشارکت و تمدن نو. 3. 3

 از يرگيد گروه ةگونه که اهرام مصر، ساختهمان ؛از مردم ساختند ید را گروهيتخت جمش

 ياعده ر و تالشکا ةکنند یاند، تداعسراها، بناها که مظاهر تمدنها، کاروانست. پلهاانسان

را  ين آثاريچن ي، داوطلبانه و اغلب اجبارافرادن يا اند.ها دست زدهبه ساخت آنند که هست

شارکت م است. افتهيسامان  ین آثار، جمعيکه اآن ،مهم است جانيچه در ااما آن ؛اندخلق کرده

نار کم در ه یو آسمان ینيبلکه افکار بلند زم ؛نبوده یکيزيو ف يديشه به کار يا هميتنها 

 اند. دهيکوش یها، به کار خلق مظاهر تمدنبدنها و دست

مدن تد يولتدر  ياانهيگراتير، نقش هداتشياز آنان ب یامبران و البته برخيپ ةشک همیب

و  هاهو مقال هاهسالها، تابلوها، رکتاب است مانند يکار فرد ةجيکه نت يست آثاريکم ن اند.داشته

 يهاجزهگرفت، معیصورت م یها جمعنياما اگر ا ؛هامنبرها و خط ها،ها، تختز، تاجين

  شد.یخلق م يماندگارتر

ار يبس ،یدر ساخت و ساز تمدن يو معنو يدر ابعاد ماد یدر اسالم، سهم مشارکت همگان

اع، دف هاد،ج از،ت فراوان داده است. انجام نميدر نظر و عمل اهم یرا اسالم به کار جمعيز ؛است

شتر يب آن، یانجام جمع وييپاداش اخروي و دنه و يبه جماعت توصصدقه و ...  زکات، خمس،

 ةمثاببه ج امکاناتيند و بسينشیفرد م ي، عنصر مردم جاین اسالميدر ساختن تمدن نو است.

ردم م يهالها و ماکه جان یعالوه، انقالببه بخش است.جهيق جماعت نتيشرط تحقق آن، از طر

 رد.ندا ینهمگا يمندجز بهره يازند، چارهیکه فردا م یبه ثمر نشسته در محقق کردن تمدن

 هاجسم ا وهتوان ةد هميو مواجه با تمدن ضحاک غرب، با يیل نوپايرشد به دلن تمدن رو بهيا

ت يسالمات و يبر دو عنصر انسان ین اسالميتمدن نو يیافزاهم ةصيرا به حرکت درآورد. خص

، دالتع ت،يد در سراسر جهان بر محور عقالنيرا با هااز انسان یعيف وسيلذا ط ،ه دارديتک

 .(219: 13۷9 ،نگتونيهانتنر و ي)وا ت گرد هم آورديت و معنوياخالق
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 هيانيمشارکت و ب. 4. 3

ت چون انتخابا یلئژه در مسايواز جنس مشارکت در ساخت قدرت و تمدن به یمشارکت مردم

 یدسترس دم درمظهر مشارکت مر ،است. انتخابات یاسالم گام دوم انقالب ةيانيحقق بدر ت يراهبرد

ر در گام تعيسو ینقش ،بوده یاسالم يو جمهور يآزاد مانند استقالل، يهابه آرمان یانقالب اسالم

 ةه مقابلب ،یشگيتن و همبهتن يامردم، در مبارزه یونيليحضور م برعهده دارد. یانقالب اسالم دوم

ها بخش تن و ... ترورها ها،شورش کودتاها، گوناگون پرداخته است. یداخل يهاز با فتنهيآمتيموفق

  .ها در صحنه عمل استتوده يمندقدرت ةها نشانآن ةها و سرکوب هماز فتنه یاندک

است  یمردم يت است و آن به معنايجمهور یاسيارکان نظام س د فراموش کرد که ازينبا

صورت، نيدر ا .ساله حضور دارند 40 ةگذشتن سرنوشت همچون ييتع يهاصحنه ةکه در هم

 ماند.یابد، زنده ميیرد و تداوم ميگیشکل م ین اسالميروش که با تمدن نو ةنديد به آيام

ن، يا اام؛ دهدیخواه را عذاب داده و مآرمان يهاوجدان ها،تيدها و واقعيبا نيب ةصلشک فایب

زه، با يدانا و پُرانگ ،مؤمن جوانِ نسل حضورنده، با يشک در آیو ب است یشدنیط هچون گذشت

 .خواهد شد یشتر طيقدرت ب

گوناگون  يهامحسوس در رشته یبرجستگ گذشته چون يهادهه يهاتيکه موفقگونههمان

گاه يو جا یمهم و حّساس پزشک يها، درخشش در رشتهیع دفاعياز جمله در صنا یمهندس

 و آن احساس ه و آن حضوريشرفت، محصول آن روحيگر از پيد ةها نمونت در آن و دهيمرجع

 تالشِ  ار وک ةيفردا در سا بخشِ ديام ةنديآ ،کشور به ارمغان آورد ياست که انقالب برا یجمع

ز ستفاده اا فرهنگ و ...است، يس ،کردن اقتصاد تریمردم ابد.يیانه تحقق ميجومشارکت یِجمع

ک يگمان یب دار است.يپا ة، توسعیمل ةآورد که حاصل آن در گستریرا به همراه م يیهاتيظرف

انقالب  يروشِيدوران پتوانند یمختلف م يهامؤمن و مسلّط بر دانسته، دانا ،جوان ةمجموع

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) ل کننديمؤثر تبدت يدان فعّاليمرا  یاسالم
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 ( ي)فناور د علمي.تول4

 ف علميتعر. 1. 4

 ؛داناندهنم یباق يف، تنها در سطح نظرين تعاريا وجود دارد. یف مختلفيد و علم، تعارياز تول

 د علميلتو بر مدار و یحرکت انسان و جوامع انسان یدگيچي، بر پیعمل ةبلکه با ورود به عرص

ه ل کرديدار تبدکش ید علم، آن را به مفهومياز تول یاتيو عمل يف نظرياند. تعدد تعارافزوده

 د علم را دشوار کرده است. يف واحدتر از توليبه تعر یابياست و آن، دست

است؟  دات موجومکاناز با استفاده از منابع و ايکاال و خدمات مورد ن ةيته ید به معنيا توليآ

 رآورده،ف استخراج، ةمثابد را بهياما اگر تول ؛مياسخن گفته يد اقتصادين صورت از توليدر ا

ز، ينم و ياک شدهيد علم نزديد در توليم، به مفهوم توليريجه و ارائه به کار بگينت عمل، محصول،

 يهادهيپد نيحاکم ب ةن و رابطيکه به کشف قوان یت پژوهشيد را به هرگونه فعاليچه تولچنان

  م.ياد، دست زدهيجد يگاه خلق اثريد در جايف از توليم، به تعريف کنيتعر یرامونيپ

 و یجرببه علم ت یکل يبندک دستهيعلم در  د است.يش از توليف علم بيدر تعر يدشوار

 و در یانسان ةچه را که از راه حواس چندگانهرآن ،یشود که در اولیم ميتقس ینيعلم د

ه کاست  يیهامجموعه داده ینياما علم د ؛شودید، اطالق ميآیو تست به دست م شگاهيآزما

شد، با آن یو نادرست یدرست محکِ ةکه تجربش از آنيست و بين یچندان تجربه را بدان راه

  زد.يخید آن برمييمان و شهود به تأيا قلب، دل،

م يا آن، اصرار بورزين يف از ايکه بر سر تعرش از آنيمهم آن باشد که ب ةلئد مسيشا

ب يآن، بر ترک يسازکيم و در نزديک کنيد علم را به هم نزديتول علم، د،يف مختلف از توليتعار

دستاورد  م،يتر شوکيف نزديزان به وحدت در تعاريبلکه به هر م ؛ميد نکنيعناصر درست آن تأک

 ست.يف نين تعاريبه بهتر یابيدست يتالش برا ین امر نافيا شتر خواهد بود.يآن در جامعه ب

 اما ؛تر استآن افزون یتر باشد، حاصل تمدنف در دسترسين تعارياست هرچه بهتر یهيبد

تر یرش عموميف ارائه شده مانع پذيتر بودن تعرا اصرار بر درستيف درست يتعر ةئااصرار بر ار

د ينوشتار حاضر از علم و تول منظوراما  (252: 13۷۷ )نصر،گردد یاز آن و توقف راه دراز توسعه م

ند که از خام بودن خارج شود و به يآفریقدرت م یرا علم در صورتيز ؛است يهمان فناور یعلم
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است ابزار  ند که قادريافريرا ب یا مهارتيل گردد يتبد یعلم به مهارت یعني ،ل شوديتبد يفناور

 ق اهداف خود درآورد.را به خدمت تحقره شود و آنيط چيبسازد و با آن ابزار، بر مح

 علم در قدرت نرم .2. 4

ر است. ک کشوي ةجانبشرفت همهيپ ةيعلم، پا رو کهاز آن ،ن عامل قدرت نرم استيمؤثرتر ،علم

مقاصد  ةمهاند به توین اقتدار را داشته باشد، ميکس اهر ند.يآفریمعلم، اقتدار  ،«العلم سلطان»

 ةواسط به یمستکبران جهان ند.يا زور بگوير بگذارند يو بر همه تأث دندا کنيخود دست پ

 (ي)فناور یفيکم( و )عل یارتقاء کمّ ن،يبنابرا ند.يا زور بگويدن ةهماند بر هتوانست یشرفت علميپ

 یالماس يرقدرت نرم جمهو يتواند به ارتقایچه دانشگاه و چه حوزه م يو فناور علم مراکز

( ير)فناو ید علميبه تول یابيمقدمات دست یو جهاد علم مبارزه حرکت، جاد فضا،يا کمک کند.

 ياديزر يأثت ،و فناورانه یعلم یِخودآگاه رساند.یمدد م يش قدرت نرم هر کشورياست که افزا

 و آن، در قدرت نرم دارد.  یشرفت علميدر پ

رت قد تيموجب تقو یبلکه علم ؛ستيقوام و دوام قدرت نرم ن ةيما یاست هر علم یعيطب

 برندهشيصورت علم پنيدر ا ،داشته باشد يو فناور ید علميبلکه تول ؛فيگردد که نه تألیمنرم 

 ن استيا رمز سعادت ملت در گر خواهد بود.يد يهاشرفتيپ ةي( خواهد بود و پايفناور )=

د يژه توليوبه ديتول هم دولت و هم ملت، برهمگان ، یاجتماع يازهاياز ن یعيوس ةگستر در که

 ند. يآفر ید، قدرت ميک جهاد در نظر آي ةمثابد علم بهيچه تولچنان ؛ندبگمار همتعلم 

 را علم که یاست با قدرت؛ هر کس يمساو علماند: گفته يگونه که مقام معظم رهبرآن

 یلتمند؛ هر ک يیواتواند فرمانریکه عالم باشد، م یکند؛ هر ملت يیتواند فرمانروایدا کند، ميپ

 علمِ  ند.کن يیگران بر او فرمانروايد خود را آماده کند که ديباشد، با یته علم که دستش از

کشور  ةو توسع، صنعت يفناورکند که با یقدرت خلق م یبلکه علم زمان ؛ستين یمجرد کاف

از د، دار معل که یکس ست.يد نيمف وند نخورد،يپ يکه به فناور یعلم وند بخورد، در واقع،يپ

من ب علم دشر بگذارد و اگر صاحيتواند تأثیگران ميدمقدرات برخوردار است و در دست برتر 

 .(165: 1366 )آرام، کندیدخالت مما سرنوشت  در باشد،
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 ين اسالميعلم در تمدن نو. 3. 4

ضه دانست يا فرر، علم امبريد کرد و پيار بر آموختن تأکياسالم با خواندن آغاز شد و قرآن بس

ن، آس از پامبر، علم قرار گرفت و ياد تمدن پين، دستور فرمود. بنيدر چ یحتو کسب آن را 

ر را د یيهاافت و تمدنيا ادامه يان اسپانيعباس و اموین بنيالبته با خلوص کمتر در ب

 یآبادان دن راد آورد. اگر تميران و ... پديقا و ايآفر لن و اندلس و سپس در شمايالنهرنيب

 یسالماتمدن  گرچه؛ ماندینم ید و باقيآیبدون علوم و دانش به دست نم یچ آبادانيم، هيبدان

 ع،در واق ،ختيدرآم یاله يهاارزشبا اما آن را  ؛ونان بهره جستيچون  ینيشيپ يهااز تمدن

 .کندیم تفادهگران هم اسيتمدّن زنده، از دهر البته  ،، از درون خودش بودیجوهر تمدّن اسالم

  ست.ب، به کار یآبادان ريمسخط  يپشت نکرد و همه را در راستا یعلمچ ين تمدن به هيا

ه ب یس، دستریاسالم يجمهور ةظاهر و اندازدر  یاکنون که آرمان بزرگ انقالب اسالم

لم و ع آن،شران يموتور پد دانست که يگر بايش از هر زمان ديب ،است ین اسالميتمدن نو

 نيدن نوتم .رودیجلو م جهانیق يتنها در پرتو کشف حقا ین اسالميتمدن نو است. يفنّاور

د و آن يآیموجود به یمعل ميعظ يهاتيفعّال و هاذهن ،فکرها ،هاشهياند رييکارگبهبا  یاسالم

ا ارزش ب علم ین اسالمينو در تمدن د.يآیبه دست ممخلصانه  و مجاهدتِ خالصانه فقط با

عه جام یماسال يهاهدف و تيبا غا علمآن است که  ،کندیشتر ميچه ارزش علم را بآن و است

ل يتشک نو ةساختن جامع يد، برايک دستگاه مولد علم مفي سان،نيران گره بخورد، بديا یاسالم

ک ي د که علم بهيآیم ین اسالميعلم به مدد ساخت تمدن نو یقت، زمانيدر حق شود.یم

 دد.ل گريبدتحلش بکوشند،  يشند و براينديبکه همگان را وادار کند به آن تبديل شود له ئمس

ر، که به نظ داندیم يیهاراهد علم يم که توليشویمواجه م علم ديجنبش تولن صورت با يدر ا

 .(89: 1350 )نصر، است يانارفته يهاراه

 هيانيعلم در ب. 4. 4

 یو اله یانسان يهاچه با ارزشاما چنان ؛ف و ارزشمند استيشر خودخوديبه يعلم و فناور

است و  يو معنو يماد ةقدرت در دو جبه ةيما ین علميچن .شودیوند بخورد، ارزشمندتر ميپ

د يبه علم و تول یش از هر زمانيز، بينک نين باال برد و ايشيپ یانسان و جامعه را در تمدن اسالم
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وند يگام دوم در پ ةينايبه علم در ب دفعات،بهرو، نياز ا ،ميازمندين نيبر ةساختن جامع يآن برا

 آورِ شرم یافتادگعقبد بر يکأگام دوم ضمن ت ةيانيب د شده است.ينده تأکين گذشته به آيب

در حد صفر و پرداختن به صنعت مونتاژ و علم  يدر علم و فنّاوردوم  يپهلو ةدور انِيرانيا

  ورزد.یعبور از چهل سال گذشته اصرار م يبرا ید جهش علميترجمه، بر لزوم تشد

 ،يال هستهيمهم از قب يهايفّناوردر  یشگرف یعلم يهاشرفتيدر چهل سال گذشته پ

 ةگذشت بور ازعد با ياما در گام دوم با ؛صورت گرفته است نانو و هوافضا ،ياديبن يهاسلّول

ن يم، در ايابيدست  يهم ارز ةريک زنجيدر علوم مختلف در  ياتازه يهانشيباشکوه، به آفر

برد یش ميپ یان را به سمت تمدنيان و جهانيرانياز آن، ا ید ناشيم توليعظ يهاثروتصورت، 

  است. یو اله یکه انسان

ل که يبه آن دل ؛فردا خواهد بود رانِيقدرت و عزت ا ةلين وسيآشکارتر دانش، ،يبه هر رو

علم و  استعدادِچون  ،گر استيتر از هر زمان دیافتنين، دست يو ا است يیتوانا يآن رو، يیدانا

تش فقط ياهمّ ةشده، با همیراه ط ميد بدانيبا باالتر است. یمتوسّط جهانران از ياملّت  قِيتحق

دانش در  یکنون يد از مرزهايبا، ميدانش عقب يهاهنوز از قلّهدر واقع، ما  .استک آغاز ي

دست  یاسالمن يها، تمدن نون قلهيبدون فتح ا .ميعبور کن یعلم يهان رشتهيترمهم

گرفته ش يدر پ ،ک جهاديچون شتر و هميب تياحساس مسئول د بايبان راه يا تر است.یافتنينا

 دشمنِد به پا خاست تا يلذا با ،وددر کشور گذاشته ش یک انقالب علمي يسنگ بنا ديبا شود،

رمز و راز . ختناکام سا ،مناک استيشدّت بهبان يرانيا یجهاد علم توز را که ازنهيبدخواه و ک

وند خوردن آن با خواست و تالش دولت ي، تنها در گرو پيلش به فناوريبه علم و تبد یابيدست

 دو مرحله یبر آن است که پس از ط ياست که مقام معظم رهبر یاست و مراد از دولت، دولت

م ي)سوم( قرار دار ( در آن مرحلهیس نظام اسالميسأت + یانقالب اسالم يروزي)پ

(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673). 

 يريگجهينت

 است که  یراه ،رين چهار موضوع اخالق، علم، مشارکت و عدالت تنها به منظور تنوييتب

دهد، به یگام دوم را نشان م ةيانيو ب ین اسالميتمدن نو معنادار سه عنصر قدرت نرم، ةرابط

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1667
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گفته، شيها به صورت پب آنياما ترت ،ها، صورت گرفتهت آنياهم ةين انتخاب برپايعالوه، ا

دشوار است  ... و يانات مقام معظم رهبريدر ب يگريک بر ديت هر ين اولوييتع رايز ؛است یاتفاق

 ؛است یدانيم يهاازمند پژوهشيو ن

 که ازنين مقاله صورت گرفته به منظور تحقق چند هدف است. نخست ايکه در ا یتالش 

ه تعمق بر را کشو یعلم ةگام دوم فاصله گرفته و جامع ةيانيب ةدربار یستيژورنال يصداها و سر

 يسازفافشنبال دل که به يبه آن دل ،ر استتاما هدف دوم مهم ؛نه واداردين زميتر در اعالمانه

 یالمن اسيل تمدن نويکوتاه و بلند ذ يهاشرفت کشور در افقيدر پ يديکل يهااز واژه یبرخ

ل يهت نج يدعبور از مراحل بع ،نشود یبا دقت ط ین راهياست. نگارنده بر آن است که اگر چن

  ؛رممکن استيواالتر غ يهاهدف

 يیعنامار ب ياست که دارا ین اسالمين در تمدن نوينو ةد بر کلميکأت یحاضر در پ ةمقال 

مدن تن در ينو شود.یده ميشتر فهمياست و آن، تنها با مراجعه به ذات و کنه آن، ب ياژهيو

عاصر، مه و م گذشتيها و مفاهمجدد واژه يد با واکاويت از آن دارد که بايحکا ین اسالمينو

-یاستا من ريا در ش رو، همواره روشن بماند.يارائه داد تا راه پرو شياز تمدن پ يديف جديتعر

ان يموو ا یعباس ةست که در دورين یکه درصدد ساختن آن است همان تمدن یتوان گفت تمدن

-زهن آمويااست.  یعيش يهاآموزهاساس است که بر  یبلکه تمدن ؛اندلس و ... ساخته شده است

  ؛مبرا است یها از هرگونه تعصب مذهب

 يادهعد و ان داريچه در غرب جر(، مشارکت و عدالت مورد اشاره با آني)فناور اخالق، علم 

ل ز باب اکافقط  یبغر ياستفاده از دستاوردها ندارد. یارتباط دانند،یتوسعه م ةيها را ماتنها آن

 یتيمعنو ايت يتوان به عقالنینم ،غرب افتاده ةگ توسعيکه در د یموش ةرا با فضليز ؛ته استيم

ذا ل ،ستيسر ني، مین فضلگيع از ايا جداشدن سريکندن اما دل ؛ن باشديآفرافت که عزتيدست 

 اشت.گام برد یالمبرآمده از انقالب اس یسر تمدنيو البته مستمر و رو با باال در م یآرامد بهيبا
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