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Abstract 

This study examines and analyzes the foundations and principles of civilization in the 

declaration of the second step, which is rooted in the Quran and Hadith. The most important 

foundations of the declaration are science and research, spirituality and ethics, economics, 

justice and the fight against corruption, freedom and independence, foreign policy and lifestyle. 

Will Durant deals with the theoretical issues of civilization in a part of his book on the history 

of civilization. He has discussed economics, ethics, science, art and politics as the foundations 

of civilization. The subject of this research is the study of the foundations of civilization in 

Imam Khamenei’s thought and the analysis of the foundations of civilization in Will Durant’s 

thought. This research uses analytical-descriptive and critical methods while examining each of 

the above foundations and presenting the Quranic point of view, also analyzes and criticizes 

Will Durant’s point of view. The results of the research indicate that according to Imam 

Khamenei, the view of modern Islamic civilization should be linked to religion and Islam, 

contrary to Will Durant, who does not believe in a place for religion in civilization. The main 

axis of civilization is the Quran, which is a system-building, community-building and 

humanizing book; contrary to Durant’s view that the main axis is influenced by economics and 

other principles of civilization. Also, knowledge, ethics and politics have no place in existing 

civilizations as instances, but the new Islamic civilization moves based on standard science, 

standard ethics, government and standard politics. 

Keywords: Civilization, Foundations of Civilization, Quranic Analysis of Civilization, The 

Declaration of the Second Step, Will Durant. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

ساز در بیانیه گام دوم با تأکید بر نقد  ساز در بیانیه گام دوم با تأکید بر نقد  ننهای تمدهای تمدتحلیل قرآنی بنیانتحلیل قرآنی بنیان
  دیدگاه ویل دورانتدیدگاه ویل دورانت

 ١مهر حسین علوي

 چکیده
ساز در بیانیه گــام دوم کــه ریشــه در «قــرآن و ها و اصول تمدناین پژوهش به بررسی و تحلیل بنیان

هش، و پــژوانــد از: علــم  ، عبارت ه در بیانیه آمــده اســتهایی کپردازد، مهمترین بنیانحدیث» دارد می
معنویت و اخالق، اقتصاد، عــدالت و مبــارزه بــا فســاد، آزادی و اســتقالل، سیاســت خــارجی و ســبک 
زندگی. ویل دورانت در قسمتی از کتاب تاریخ تمدن خود به مباحث نظری تمــدن پرداختــه اســت. وی 

ئله ایــن ت. مســ موردبحث قرار داده اســ های تمدن نوان بنیانعاقتصاد، اخالق، علم، هنر و سیاست را به
هــای تمــدن در اندیشــه ویــل ای و تحلیــل بنیانهای تمدن در اندیشه امــام خامنــهپژوهش بررسی بنیان

هــای دورانت است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و انتقادی، ضمن بررســی هــر یــک از بنیان
نتــایج پــژوهش نشــان اســت.  دورانت نیز پرداختــه    لیل و نقد دیدگاه ویلفوق و ارائه دیدگاه قرآن، به تح

ای تمدن نوین اسالمی باید با دین و اسالم پیوند خورده باشد، برخالف دهد: طبق دیدگاه امام خامنهمی
دیدگاه ویل دورانت که جایگاهی برای دین در تمدن معتقد نیست. محور اصلی تمدن قــرآن اســت کــه 

ل دورانت که محور اصلی را اقتصاد و اه ویساز است. برخالف دیدگساز و انسان، جامعهسازکتابی نظام 
صــورت مصــداقی در داند؛ همچنــین دانــش، اخــالق و سیاســت بهسایر اصول تمدن را متأثر از آن می

های موجود جایگاهی ندارد، بلکه تمدن نوین اسالمی بر اساس علم معیار، اخــالق، حکومــت و تمدن
 کند.رکت میسیاست ح

های تمدنی، تحلیل قرآنــی تمــدن، بیانیــه گــام دوم، ن، بنیانمقام معظم رهبری، تمد  گان:کلید واژ
 ویل دورانت.
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 مقدمه
انداز کلــی حرکــت ای در بیانیه موسوم به «گــام دوم انقــالب اســالمی» کــه در آن چشــمامام خامنه

دوم «تمــدن ســازی»  ت، ایــن دوره را مرحلــهساله دوم را ترسیم نموده اسانقالب اسالمی ایران در چهل
 فرمودند:  یده ونام

ترین انقالب عصر جدیــد اســت، تنهــا انقالبــی ترین و مردمی«انقالب پرشکوه ملت ایران که بزرگ
هایش پشت سرنهاده ... و اینک وارد دومین مرحلــه است که یک چله پرافتخار را بدون خیانت به آرمان

عاصــر نظیــر عالمــه می مدر میان متفکران اسال تمدن سازی شده است»،  خودسازی و جامعه پردازی و
الله طالقانی، شهید بهشــتی، موضــوعات مــرتبط بــا تمــدن طباطبایی، امام خمینی، شهید مطهری، آیت

مانند، علم، اخالق، اقتصاد، سیاست و حکومت، عدالت اجتماعی و مانند آن موردبررسی قــرار گرفتــه 
عنوان یده تمــدن نــوین اســالمی بــهای، االله خامنهانات آیتیک ایده تمدنی. در بیعنوان است؛ اما نه به

توجه است. طبق دیدگاه ایشان تمدن نوین اسالمی یک تمدن دینی یک نظریه مطرح شده که بسیار قابل
ی و باید بر اساس دین اسالم باشد و اخالق و معنویت با توجه به امور معنوی باید در تمدن نوین اسالم

عنوان یک منبع همیشه باید صورت ارزش ندارد، علم بهاین   ی زندگی باشد. در غیردر کنار پیشرفت ماد
افتــاده از علــم و عنوان یک ابزار برای اســتثمار کــردن کشــورهای عقبموردتوجه قرار گیرد، علم نباید به

ل و آزادی باشــد، دانش باشد. سیاست باید مبتنــی بــر اصــول عــدالت، دوری از فســاد، عــزت، اســتقال
ای خاص و مرفه قرار گیرد؛ زیرا در این صورت عــدالت از بــین قهست طبت و حکومت نباید در دسیاس
های های رهبــری و امتیــازات آن در مقابــل دیــدگاهرود. بــر ایــن اســاس ضــرورت دارد تــا دیــدگاهمــی

 »ر گیرد.نظران غربی ازجمله ویل دورانت مؤلف کتاب تاریخ تمدن موردبررسی قرا صاحب

 پیشینه
توان بــه کتــاب صورت عام تحقیقاتی چند انجام گرفته است که میهای آن بهمدن و بنیانحث تدر ب

«تاریخ تمدن» از ویل دورانت، «تاریخ تمدن اسالمی» از جرجی زیدان و «التمدن اإلسالمی، اسسه و 
تــرین ل شبانه و مقاله «مهممبادؤه» از سید محمدتقی مدرسی، «االسالم فکره و حضاره» از محمد کما

) از انجم شعاع و علــوی مهــر و نیــز کتــاب ١٣٩٥رآن کریم» (مجله قرآن و علم:  در ق  های تمدنیبنیان
های رهبــری دربــاره «نظریه تمدن» از یوکیچی، ترجمه چنگیز پهلوان اشاره نمود. در خصــوص دیــدگاه

رهبــری» (مجلــه  در اندیشه مقــام معظــم  های فکری تمدن نوین اسالمیتوان به مقاله «بنیانتمدن، می
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ای» الله خامنه) از مصطفی سلطانی، «تمدن نوین اسالمی در اندیشه آیت١٣٩٨ردی ناجا:  راهب  مطالعه
های تمدن نوین اسالمی در اندیشه )، از محمدرضا بهمنی، «واکاوی شاخصه١٣٩٣(مجله نقد و نظر:  

د؛ رتضی اکبری اشارت نمو) از م١٣٩٣ی ایرانی:  مقام معظم رهبری» (مطالعات الگوی پیشرفت اسالم
 ای یافت نشد.های رهبری و ویل دورانت مقالها در خصوص دیدگاهام

های آن را در کتــاب و ســنت هایی اســت کــه بایــد ریشــهسازی اسالمی، دارای بنیانشک، تمدنبی
در   دوم و تبیــین مبــانی آنهای تمدن سازی در بیانیــه گــام  سازی بنیانجستجو کرد، در اینجا به برجسته

 م.ردازی پقرآن و حدیث می

 شناسی تمدن مفهوم
واژه «تمدن» در زبان فارسی به معنی فرهنگ شهری و شهرنشینی است (دهخـدا، لغتنامه دهخــدا، 

) در زبــان انگلیســی از تمــدن بــا واژه ٣٤٨: ١٣٧٧: مــدخل تمــدن؛ عمیــد، فرهنــگ فارســی، ١٣٧٧
»civilizationدر ریشه خود «  شود که» یاد میcivil«  ط به شهر را به همــراه صفت شهرنشینی و امور مربو

ای است که در محدوده زمانی و مکــانی مشخصــی موردتوجــه قــرار یافتهداشته و به معنی جامعه توسعه
یافته بـه کار گرفته باشد. امروزه این واژه برای توصیف موقعیت و یا وضعیتی از زندگی اجتماعی سازمان

لوم اجتماعی برای تمدن چندین معنا ارائه )؛ در حیطه ع٣٥٨:  ١٣٨٧  دن، فرهنگ و تم(پهلوان،    رودمی
شـده اسـت که شاید بتوان معنای جامع میان آنان را چنــین دانســت: «تمــدن جریــانی تکامــل یابنــده و 

 ی اه بـــا فراگیــریافته همـرناپذیر است و به پیشرفت انسان و گذار از شرایط ابتدایی به مراحل تکاملپایان
توان معادل ایــن واژه را در زبــان )؛ می٣٦٣گردد» (همان:  اطالق می  و رفتارهای متمدنانهرسوم    آداب، 

عربی، لفظ «حضاره» دانست، این لغت در زبــان عربــی بــا توصــیفاتی کــه از واژه تمــدن در فارســی و 
و تــرک حضر» را به شهرنشینی  کند، راغب در مفردات، «انگلیسی و علوم اجتماعی ذکر شد، برابری می

کرده و معنی کلی آن را حضور در یک مکان یــا دیــدار بــا دیگــران دانســته اســت   تعریفزندگی بیابانی  
شناســی ). صــاحب التحقیــق نیــز پــس از معنی١٢١:  ١٣٩٢(راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القــرآن،  

اســت و  تقرار و حضــور و وجــود»مفصلی از این واژه به این نتیجه رسیده است که ماده اصــلی آن «اســ 
فاوت، در معانی مختلفی همچون ورود، نزدیکی، حضور، شهرنشینی، ســکونت، وف متسپس بنا به ظر

 ).٢٣٨/ ٢: ١٣٦٠و مانند آن استعمال شده است (مصـطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، 
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 تمدن در اصطالح 

ها رویکــرد شده است؛ برخی تعریفها و رویکردهای متفاوتی بیان  برای تمدن در اصطالح تعریف
دینی و برخی رویکردها صرفًا مادی و اومانیستی و برخــی دیگــری بــا در نظــر گــرفتن ی غیردینی و برخ 

 اخالق و معنویت است.
تایلور برای تمدن تنها مفهوم اومانیستی و مــادی بــدون دخالــت  د افرادی مانند هنری توماس و ادوار

انند که همه رویدادهای ده میای به هم تنیدپدیده  ؛ زیرا اینان تمدن را اخالق، و معنویت و دین معتقدند
مبســوط در   گیــرد (جعفــری لنگــرودی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنــر و ادبیــات را در برمی

پهلــوان، فرهنــگ و تمــدن، ) و تمدن بازگشت به شهرنشــینی اســت (١٥/  ٣:  ١٣٦٧  ترمینولوژی حقوق، 
ی معنــوی و اخالقــی اهــ کیچی» بــا افــزودن ارزشیــو ت ومانند «ویل دوران ) برخی نیز١٥-١٨:  ١٣٨٧

های فرهنــگ و تمــدن در عصــر نظریــهاند (ر، ک، بارنــارد،  ها تعریف کردهای از نظام تمدن را مجموعه
 ).٨/ ١: ١٩٩٦؛ دورانت، تاریخ تمدن، ٨٤: ١٣٧٣،  جدید

تصــادی، عه نظامــات و عــادات اقدورانت معتقد است، تمدن یا میراث تمدن عبارت است از مجمو
). یوکیچی معتقد است، تمــدن فراتــر از افــزایش مصــرف و ٣عی است (همان:  ااجتم  سیاسی، عقلی و

کــه زنــدگی نحویهای روزانه زندگی است و نیاز به پاالیش معرفت و پرورش فضیلت اســت بهضرورت 
 ).٣٤ - ٣٣: ١٣٩٩با واژگان قرآنی، نژاد، رابطه مفهومی تمدن بشر را به مرتبه باالتر سوق دهد (مهدی

یابــد و همیشــه تمــدن بــا دیــن و ای تمدن با قید اسالم مقبولیت دارد و تحقــق میامنهخنظر امام    از
گیری انقــالب فرمایــد: ایجــاد تمــدن نیــاز بــه مراحلــی دارد: اول: شــکلمعنویت همراه است، وی می

اســالمی جامعــه  تشــکیل    -سالمی، چهارم تشکیل دولت ا  -تشکیل نظام اسالمی، سوم   -اسالمی، دوم 
سبک زندگی اسالمی صرفًا در ســطح گفتمــان ســازی در جامعــه بــاقی خواهــد مانــد).  ه(در این مرحل

ها از اسالم اســت (بیانــات رهبــری در تمدن اسالمی و تمدن اسالمی تأثیر پذیرفتن فکری ملت  -پنجم
یــن رســالت فرمایــد: «دهمچنــین می).  ٠٦/٠٢/١٣٩٥دیدار با شورای عــالی مرکــز الگــوی اســالمی،  

ها دارد، دین فقط برای احکام و عبادات فردی ماننــد سازی و مانند آنسازی و انسانهجامع  سازی ونظام 
نماز و روزه نیست.» (سخنرانی رهبری به مناسبت سی و یکمــین ســالگرد رحلــت امــام خمینــی «ره»، 

ر کنار مادیت، عروج نوین اسالمی معنویت دفرماید: «در تمدن  ). وی در جای دیگر می١٤/٠٣/١٣٩٩
و معنوی و روحی و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی مادی است» (بیانات مقــام معظــم   خالقیا

 ).١٢/٠٤/١٣٩٨رهبری،  



 

 

 

Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:٤١-٩ 
A Quranic Analysis of the Foundations of Civilization in the Declaration of the 

Second Step with Emphasis on the Critique of Will Durant’s Viewpoint  
Hossein Alavi Mehr 

١٤ 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 لی قرآن و حدیث مجتمع آموزش عا

شود، در ایجاد تمدن به علت نیازهای روحــی انســان بایــد بعــد بر اساس آنچه بیان شد، روشن می
حقیقــی، گفتمــانی   یقضــایاصورت  تواند بهین میگیرد، افزون بر آن د  اخالقی و معنوی موردتوجه قرار

دهنده تمــدن برای ایجاد تمدن باشد؛ زیرا دین اسالم یک مکتــب تمــدن ســاز اســت و عناصــر تشــکیل
دهد. دین اســالم هــم موردتوجه آیات و روایات بوده است و زوایای مختلف زندگی انسان را پوشش می

نیازهــای سیاســی،  واشــته فتارهــای انســان توجــه دقیــده و معنویــت و هــم ربه فرهنگ انسان، هم بــه ع
اقتصادی، اخالقی و حقوقی را مورد دقت و بحث قرار داده است. این در حالی است کــه افــرادی ماننــد 

هــای ویل دورانت، یوکیچی، جایگاهی برای دین در تمدن قائل نیســتند، اگرچــه برخــی آنــان بــر ارزش
 ددارند.معنوی و اخالقی تأکی

 ب و قرآن کریمگام دوم انقال دن در بیانیههای تم بنیان 
هایی را خطاب به ملت مســلمان ای در بیانیه گام دوم، پس از تبیین مقدماتی مهم، توصیهامام خامنه

های تمدن ســاز» یــادکرد ایــن عنوان «بنیانتوان از آن بهاند که متشکل از چند قسمت است و میفرموده
. عدالت و مبارزه با فســاد، ٤. اقتصاد، ٣ نویت، . اخالق و مع٢پژوهش،  . علم و  ١اند از:  رت ها عبابنیان
. سبک زندگی؛ این در حالی ٧. عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، ٦. استقالل و آزادی،  ٥

ی است که ویل دورانت مؤلف کتاب تاریخ تمدن در بحث نظری خود درباره تمــدن چهــار بنیــان را بــرا 
. علم و هنر، وی عنصــر اصــلی تمــدن را ٤. اخالق،  ٣اسی،  . نظام سی٢. اقتصاد،  ١شمارد؛  تمدن برمی
که اقتصاد گرچه جایگاه مهمی را داراست؛ اما در تمدن نوین اسالمی جایگــاه داند، درحالیاقتصاد می

دامه به بررســی هــر صورت گسترده مطرح شده است. در اها در قرآن کریم بهنخست را ندارد، این بنیان
 اخت:د یم پرها خواهاز این بنیانیک 

 یک. علم و پژوهش 

اهمیــت   شناسی است و در تمدن و فرهنگ نقش اساســی دارد، علم یک موضوع اساسی در معرفت
، و نقش آن در رسیدن بــه پیشــرفت و توســعه و جایگــاه فناورییابی به تکنولوژی و علم و دانش و دست

های پیشرفت بشــر در زمینــه م . تماانکار استری غیرقابلو امتداد یک تمدن، امبدیل دانش در ایجاد  بی
مختلف مرهون دانش و دانشمندان است. در ابتدا اهمیت علم در قرآن و در بیانیــه گــام دوم، ســپس بــه 

 پردازیم.تحلیل و نقد دیدگاه ویل دورانت در این زمینه می
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 الف. اهمیت دانش در قرآن 
تمدن بــزرگ و متعــالی   فه مهمی است که در ساختمؤل م،  لح شدن به قوای علتوجه به دانش و مس

که اولین پیام خداوند در نحویقرار گرفته است؛ به  بیتاسالم، مورد تأکید قرآن کریم و روایات اهل
ِى َعلَم بِاْلَقلَِم * قالب وحی الهی، سخن از «علم» است:   َرُم * ا ْ

َ ْ
َك األ  َو َر

ْ
اَن مـَ اْقَرأ سـَ

ْ
ْم َعلـَم اال ـَ ا 

وسیله قلم تعلیم «بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است، همان کسی که به  )٥-٣(علق/  يْعلَم
دانست، یاد داد.» قرآن در مقاطع مختلف بر این تعلیم تأکیــد کــرده اســت نمود و به انسان آنچه را نمی

 ).٤-١(الرحمن/
)، و از طــرف ١٦٤عمران/؛ آل١٢٩ه/؛ بقر٢ه/تعلیم» مردم است (جمعهدف از بعثت انبیاء «تزکیه و  
؛ ٢٣؛ احقــاف/٥٥ها و نابودی جوامع جهل و نــادانی اســت (نمــل/دیگر مهمترین عامل انحطاط تمدن

 ).١٣٨؛ اعراف/٢٩هود/
از دیدگاه قرآن، ابزارهای کافی مانند سمع و بصر و عقل جهت تحصیل علم یا به عبارتی شــناخت، 

ها را مورد نکوهش قرار داده است. قرآن کریم رابزا   استفاده صحیح از این  ن داده شده است و عدم به انسا
اندوزی تعقل، تفکر و تدبر در وجود خود و ســایر طور مکرر مردم را دعوت به مشاهده عمیق و تجربهبه

ای ایگاه ویژه کند؛ چراکه باعث پرورش روح، عقل و اندیشه است، عالمان جکائنات و عالم طبیعت می
تری برای اهــل دهد که خداوند متعال درجات رفیعه مجادله نشان میرسو ١١ن دارند، دقت در آیه در قرآ

 /)١٩/١٨٩: ١٤١٧علم نسبت به دیگران قرار داده است (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 
 مختصر برشــمرد، احادیــثروایات مربوط به علم در منابع حدیثی بیش از آن است که بتوان در این 

، جایگاه بلند دانش، آثار و نتایج، انواع و اقســام و فوایــد علــم، همگــی مات علفضل علم و عالم، درج
ای کوتــاه و در جمله العاده «علم و دانش» در تمدن اسالمی دارند؛ امیِر بیانحکایت از اهمیت فوق

ابــد، بــا آن حرکــت ت، هر کس بــه آن دســت یاند: «علم وسیله استیالء یافتن و برتری اسژرف، فرموده
شود و نیازمند عالمان خواهــد بــود» سوی دارنده آن سوق داده میو هر کس از آن بازماند به  د کرد خواه

 ).٦٦٠البالغه، حکمت  (سید رضی، نهج

 ب. اهمیت علم در بیانیه گام دوم 
ســاز،  عنوان یــک اصــل تمــدنبــهای در بیانیه گام دوم در رابطه با اهمیت علم و پژوهش امام خامنه

 فرمودند:
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ی عزت و قدرت یک کشور اســت. روی دیگــر دانــایی، توانــایی اســت. رترین وسیلها«دانش، آشک 
ســاله فــراهم دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفــوذ و قــدرت دویست

بــه جوامــع  تحمیــل ســبک زنــدگی غربــیهای اخالقی و اعتقادی، بــا کند و با وجود تهیدستی در بنیان
) ٨ - ٧(بیانیــه گــام دوم:  ».ها را به دســت گیــرد وان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنراز کامانده عقب

ماندگی عمیق نسبت به کاروان تکنولوژی و فناوری و علم که بر اثر کوتــاهی ایشان با توجه دادن به عقب
 لخصــوص یر جوامــع اســالمی و بار و پهلوی»، گریبان گو خیانت حاکمان و پادشاهانی همچون «قاجا

شدت نسبت به تحصیل دانش و به دست آوردن تکنولوژی و فنــاوری توصــیه جامعه ایران شده است، به
ه«ما هنوز از قّلهکرده و فرمودند:   ها دســت یــابیم. بایــد از های دانش جهان بســیار عقبــیم؛ بایــد بــه قلــّ

عقــب هســتیم ...؛  ربســیا ما از این مرحلــه هنــوزها عبور کنیم. رشته ترینمرزهای کنونی دانش در مهم
ها و دانشــگاهیان و مراکــز پــژوهش و پژوهنــدگان، گــرم و قــاطع و جــدی جانب همواره به دانشــگاهاین

ام، ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که ایــن باره تذّکر و هشدار و فراخوان دادهدراین
ید» (همان). توصیه رهبری، پیشرفت ریش گیو همچون یک جهاد در پاحساس مسئولیت بیشتر  راه را با  

عنوان ابزاری برای منافع اســتعمار گــران و جامعه بر اساس علم و دانش است نه، سوءاستفاده از دانش به
توصــیه   فرماید: «ما به سوءاستفاده از دانش ماننــد آنچــه غــرب کــرد، ها لذا میبه استثمار کشیدن ملت

 ورزیم» (همان).ی دانش در میان خود اصرار میوشاندن چشمهجر به ا مؤکدًا به نیاز کشوکنیم؛ امّ نمی
، عزت یــک کشــور، نیــاز بــه جهــاد عمــومی همــراه بــا قدرت ای، برای در بیانیه گام دوم علم وسیله

های بلند علــم دســت هتوان اکتفا نمود و باید به قلاحساس مسئولیت است و به آنچه موجود است، نمی
ی غرب توانسته است با علم، ثروت، نفوذ و قدرت پیدا کنــد، ولــی چــون ار دنییدا کنیم؛ از جهت دیگپ

نفوذ بر اقتصاد و سیاست و فقیر کردن دنیــا اســتفاده عنوان ابزار و اعمالتهی از اخالق و عقیده است، به
 کرده است.

 ج. جایگاه علم در اندیشه دورانت 
انسته و آن را در مرحله چهارم قــرار داده دهای تمدن  بنیانترین  مهم  را یکی از  علم و هنر  دورانت نیز

) وی ضمن برشمردن علم و ادبیات از عوامل عقلی و روحــی ۱/۸:  ١٩٩٦دورانت، تاریخ تمدن،  است (
وســیله  تمدن بر این باور است که «ابتدای مرحله انسانیت را باید همان کلمه و کالم دانست و با همــین

). وی آنچه از علوم در جوامــع و مصــادیق وجــود ١١٢/  ١:  ن(هما  ت انسان آشکار گردید»بود که انسانی
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های طور واقع عامل پیشرفت است، دورانت سرچشــمهداند، نه علمی که بهداشته است، عامل تمدن می
شــمارد (همــان: داند، سپس علومی ماننــد فیزیــک و طــب را از عوامــل تمــدن میعلم را از کهانت می

نویســد: بــدون شــک اختــراع اختــراع خــط بــوده اســت، می هعلــم کــ ). وی دربــاره آغــاز ١٢١-١/١٢٦
 ).١/١١٧نویسی در ابتدا با مخالفت شدید رجال دینی مواجه شده است (همان: خط

 نقد و بررسی
ردیدی در آید تحساب میهای تمدن و یا مدنیت و فرهنگ یک ملت به. اینکه علم از اصول و بنیان١

حســاب آورده؟ آنچــه عنوان بنیــان یــک تمــدن بهچگونــه بــه وعلم  ا مهم آن است که کدام آن نیست؛ ام
عنوان یــک های موجود و علم پیشینی است، نه بــهاند، مصداقدورانت یا برخی دیگر از علم سخن گفته

ورت جزئــی و مصــداقی صــ معیار، درواقع دورانت علم را به صورتی بنیادین مطرح نکرده است، بلکه به
آید که یک قضیه حقیقــی و یــک معیــار و از اصول تمدن به شمار می  صورتیرح کرده است. علم در  مط

علم پسینی باشد تا به صورتی جاودانه و همیشه نسبت به آن ترغیب و تشــویق شــود و مایــه پیشــرفت و 
 ترقی جامعه شود.

ت. برخی از جامعــه ن با تعریف معیاری اسبه تعبیر دیگر تمدن در تعریف مصداقی متفاوت از تمد
انــد؛ امــا های بیرونــی و تــاریخی تطبیــق دادههای موجود آن را تبیین و بر تمــدننظریه تمدن  اسان بشنا

اند، بدون آنکه ناظر بــه هایی هستند که اندیشمندان با توجه بر مبانی نظری ارائه کردهتعاریف معیاری آن
ــ مبانی نظری تم  وحانی، های بیرونی باشد (ر.ک: رتمدن ). در اســالم ٣٦:  ۱۳۹۹  رآن، دن اسالمی در ق
زنــدگی بــه آن   و بشــر همیشــه در همــه ابعــاد  عنوان یک اصل که بر هر مسلمانی واجــب اســتعلم به

 گردد.نیازمند است مطرح می
. سرچشمه علم از کهانت نیست، منشأ علم و نخستین معلم بشر خداست که اســماء، کلمــات و ٢

) و تعلیم اسماء بــه آدم، درواقــع تعلــیم ۱_۳ن/االرحم؛ ۳۱ان آموخت (بقره/ و حقایق آن را به انسمعانی  
طباطبــایی، المیــزان فــی گذاری اشیا به اوست (حقایق، معانی اسماء، فهم مسمیات و حتی استعداد نام 

 ).۱۷۶: ۱: ١٣٧٤؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،  ۱۱۸ – ۱۱۷/ ۱ :١٤١٧تفسیر القرآن، 
انــد و بســیاری از آمــوزی بودهه مشوق علــم و علمرهموا امبران و اولیای الهیداران واقعی، پیدین  .٣

معروف است که ارسطو و افالطون از شاگردان پیــامبر عصــر    اند، حتیرجال دینی خود از عالمان بوده
 اند.خود بوده
 محور وعمومــًا تجربــه  . نکته دیگر رویکرد تمدن غرب در دوران معاصر نسبت به علم اســت کــه٤
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هدفمند هرگونه معرفت غیرحسی در آن نفی شده اســت؛ و در اصــطالح   یصورت   گرایانه است و بهحس
شــود، رهبری تهی از اخالق و عقیده است. علم در تفکر غرب که از آن با عنوان «پوزیتویســم» یــاد می

» د کــه توســط «آگوســت کنــتگرایانه اروپا در قــرن هجــدهم مــیالدی دارهای روشنریشه در انقالب
قرن بعد توسط افرادی چون «کارل پوپر» اصالح شده و به فراگیری رســید.   پس یکگذاری شده و سپایه

این مکتب، معیار صحت هر گزاره را بــر امکــان تجربــه آن تعلیــق کــرده و آن را مــالک تشــخیص علــم 
پــذیری» را حقققــد کــرد و ازآنجاکــه «تهای الهیاتی را با این نگــاه نحقیقی از دروغین قرار داد و فرضیه

دانســت، خــط بطالنــی بــر تمــام قلمداد کرده و از طرفی آن را منحصر در علوم طبیعــی می  راعتبانشانه  
داشت؛ همچنــین معنی و پوچ محسوب میگونه مباحث را الفاظی بیکشید و اینمعارف متافیزیکی می

یــن و شــود، دنسان ســاخته میهمه قوانین به دست ا در اندیشه «اومانیسم» اصالت به انسان داده شده و
، ســدنی، ١٢٤:  ١٣٨٠دا هیچ جایگاهی در زندگی و قوانین ندارد (رک: فــالورز، عصــر اصــالحات،  خ

 ).٢٨: ١٣٨٤؛ کاپلسون، تاریخ فلسفه، ١٣٧٦برایان، فالسفه بزرگ،  ٤٥: ١٣٧٨تاریخ رنسانس،  
ت: اول آنکــه واژه مغالطــه صــورت گرفتــه اســ در تطبیق واژه «علم» صرفًا بــر «علــوم تجربــی» دو  

آنکــه » قلمداد شده و حالScience» که مفهومی عام است، به معنی علوم تجربی «Knowledgeخت «شنا
ای از معرفت است؛ و دوم آنکه «رئالیته» (یعنی واقعیــت) را مســاوی بــا «علــوم علوم تجربی تنها شاخه

صــور تیعنــی اشــد، از ســنخ «ایــده» (امکان اثبــات نداشــته بها  اند، آنچه در آزمایشگاهتجربی» دانسته
رو علــوم تجربــی بــر اند و ازآنجاکه «رئالیسم» بر «ایدئالیسم» مقــدم اســت، ازایــنذهنی) قلمداد کرده

پردازی ذهنی (یعنی تمام علوم غیرتجربی) مقدم خواهــد بــود (بهشــتی، شــناخت اســالم، هرگونه خیال
ای دارد و ه ویــژه اجایگــ  خالق، عقیده و معنویــتزون بر تجربه، خدا، ا). لذا در علم دینی اف٤٢:  ١٣٩١

 رساند.انسان را غیر از پیشرفت مادی به تعالی معنوی می

 دو. معنویت و اخالق 

بهترین راه شناخت یک تمدن، نحوه تعامل آن با مسائل معنوی و میزان پایبندی به مــوازین اخالقــی 
آن تمــدن را   یجتماعهای فرهنگی و انظام   این معیار، تصویر کلیکه بررسی هر تمدن با  نحویاست، به
کند. روشن اســت کــه مــراد از «اخــالق» صــرفًا برخــورد فــردی و اجتمــاعی نیســت، بلکــه ترسیم می
ها بر اســاس فهــم عقــل از «حســن و ای از «فضائل و بایدها و نبایدها» است که بسیاری از آنمجموعه

گیری است. شکل  ک دربلای عموم مردم جهان قاهای اخالقی، برگزاره قبح ذاتی» و اصل «فطری بودن»  
ها باشد. عالمــه کل یا برخی از آناعتنائی بهتواند، مبتنی بر احترام به موازین اخالقی یا بییک تمدن می
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نویسد: «علم اخالق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات طباطبایی در تعریف و تبیین «اخالق» می
یوانی و انسانی اوست، به این غــرض بحــث حتی و  که مربوط به قوای نباکند، ملکاتی  بحث می  انسانی

یک از ملکات نفسانی انسان خــوب و ها را از رذایلش جدا سازد و معلوم کند، کدام کند که فضائل آنمی
هــا ی آنیک بد و رذیله و مایه نقص اوست تــا آدمــی بعــد از شناســایفضیلت و مایه کمال اوست و کدام 

کند و درنتیجه اعمال نیکی که مقتضــای فضــائل درونــی اســت،  ریل دوائل بیاراید و از رذاخود را با فض
انجام دهد تا در اجتماع انسانی ستایش عموم و ثنای جمیل جامعه را بــه خــود جلــب نمــوده، ســعادت 

 )٣٧٠/ ١: علمی و عملی خود را به کمال برساند.» (طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، 

 در قرآن  الف. اخالق
سالمی، به معنی پیراسته شدن از صفات زشت و آراسته شدن به صفات خــوب ا«اخالق» در تمدن  

و نیکوست. در قرآن یکی از مهمترین عناوین مرتبط با اخالق، واژه «تزکیه» است؛ تزکیه به معنــی پــاک 
ه طباطبائی، تخلق تقرب به خداست. عالم  ها و آن نوعی زیباسازی جان و روح باکردن درون از آلودگی

و التزام به معنویت را عین تمدن دانسته و انسان غیر متخلق (کسی که ملکات زشت را از خود   اخالقبه  
). ٣٧٥/ ١شــمارد (همــان: دور نکرده و ملکات خوب را در خود نهادینه نساخته است) را غیرمتمدن می

یــت» و«معن  عنی پیمــودن کامــل مســیریه» و تربیت انسان؛ ییکی از اهداف اصلی بعثت پیامبران، «تزک
). در منطــق قــرآن، تنهــا کســی بــه فــالح و ١٦٤عمــران/  ؛ آل١٢٩؛ بقــره/  ٢معرفی شده است (جمعــه/

هـارستگاری خواهد رسید که خود را به مرحله تزکیه برساند:  ْن َز َح مـَ ْفلـَ
َ
)؛ مــراد از ٩(شــمس/ قَْد أ

)؛ و مراد از تزکیــه ٢٩٨/  ٢٠  دادن نفس است (همان:  یت و رویاندن و پرورش«تزکیه» در این آیات، ترب
و تربیت مردم، عادت دادن به اخالق فاضله و نیکنامی فردی است تا در انسانیت خود به کمــال برســند 

 ).٢٦٥/  ١٩(همان:  
ر مردم را پــاک اند تا آیات خدا را بر مردم بخوانند تا روح، روان و رفتاهمه پیامبران الهی مبعوث شده

و شایستگی را در فکر و اخالق و رفتار بیاموزند (طوسی، التبیان فــی   نیکی  صیقل دهند و بتوانند  کنند و
نیــز در   ). نبی مکــرم اســالم ٢٢٨/  ٩:  ١٤١٨؛ قاسمی، محاسن التاویل،  ٤/  ١٠تا:  تفسیر القرآن، بی

َم «وان کرده و فرمودند:  روایتی، هدف اصلی از نبوت خود را «کامل کردن مبانی اخالقی» عن َتمِّ
ُ
 ُبِعْثُت ِأل

ْخَالق اِرمَ کَ مَ 
َ
 ).٣٧٢/ ٩٧: ١٤٠٥» (مجلسی، بحاراالنوار،  اْأل
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 ب. اخالق و معنویت در بیانیه گام دوم 
هــای الزم در جهــت در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، اخالق و معنویــت یکــی از مهمتــرین بنیان

ــ ه شده و بهپیشبرد اهداف مقدس اسالمی دانست ســت. ایــن ارفتــه  دی مــورد توصــیه قــرار گصورت تأکی
 توصیه، شامل چند نکته اساسی است:

ای در ایــن یکم. اهمیت اخالق و معنویت و نیازمندی جامعه بــه اســتحکام اخالقــی؛ امــام خامنــه
ل، کردن ارزشخصوص فرمودند: «معنویت به معنی برجسته های معنوی از قبیل: اخالص، ایثــار، توکــّ

هایی چــون خیرخــواهی، گذشــت، یــت فضــیلتانــی رعمعه است. اخالق به معایمان در خود و در جا
نفس و دیگر خلقیات نیکو است. معنویت و گویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبهکمک به نیازمند، راست
های فردی و اجتماعی و نیــاز اصــلی جامعــه اســت؛ ها و فعالیتی حرکتی همهاخالق، جهت دهنده

سازد و نبودن آن حّتی بــا برخــورداری هشت میبّدی،  حّتی با کمبودهای ما  ها، محیط زندگی را آنبودن  
 )٨آفریند.» (بیانیه گام دوم:  ماّدی، جهّنم می

شــود، دوم، راهکارهای ایجاد و امتــداد اخــالق در جامعــه کــه در چنــد نکتــه اساســی خالصــه می
 یهمراهــ ای اخالقی در جامعه؛ هبه وجود آوردن عادتعبارتنداز: عدم استفاده از خشونت و فشار برای 

ها و تعهد به موازین اخالقی از مسئوالن؛ ترویج معنویت و اخالق در جامعه؛ مبارزه با مراکــز حکومت
ای (بیانیــه گــام غیراخالقی؛ و نظارت و کنترل هوشــمندانه فضــای مجــازی و ابزارهــای پیشــرفته رســانه

 ).٨رهبری:  

 ویل دورانت  ج. اخالق در اندیشه
رود. وی بر این های تمدن بشری به شمار میمعنویت از بنیان  رانت نیز، اخالق وه ویل دودر اندیش
دانــد، تشــکیل خــود می  ها را خیر و تکاملاخالق از آداب و سنن و تقلیدی که اجتماع آن باور است که

ون اثــری از قانون نوشته و مد  شود؛ و دارای اهمیت حیاتی و خاصی است. در اجتماعات ابتدایی کهمی
رود و پایــداری و پیوســتگی نظــم اعمال بشری به شمار می   اخالق، اساس تنظیم  داب ونیست، همین آ

کــه معیــار اخــالق را ). وی ضــمن این۵۶/  ١:  ١٩٩٦دورانت، تــاریخ تمــدن،  کند (اجتماع را تأمین می
ــ نمیداند، بر این باور است که دین مراعات خیر مطلق  جامعه می ر آداب و اخــالق، کنــد و هنگــام تغیی

 ).١٠٩افتاده است (همان:  جایگاهی ندارد و از جامعه عقب ناع دیاجتم
 نقد و بررسی
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هاســت کــه آن را ورســوم انسانها، آدابهــا و بــدیبر اساس دیدگاه دورانت، معیار اخالق و خوبی
زشــت و زیبــا» و چیز دانســته و «ن همــهنامند. این نظریه انسان را میــزا گرایی توصیفی مینظریه نسبیت

شناســان و دانــد، ولــی ایــن نظریــه در میــان جامعهها میورســوم انســانرا مبتنی بر آداب  ظلم»  «عدل و
ــه شناســی و روانمردم  شناســان اجتمــاعی در غــرب مــورد مناقشــه و تردیــد جــدی اســت. ایــن نظری

 ا فــرض ای رتوان جامعــها میراستی آی نماید، بهیگرایان افراطی که بسیار دور از ذهن و ناباورانه منسبیت
). ویل دورانــت ١٤٤: ١٣٨٢کرد که عدالت را بد و ظلم را خوب بداند؟ (مصباح یزدی، فلسفه اخالق، 

دانــد. درواقــع بشــر وجود دارد می  عنوان آداب و سننمعیار اخالق را انتخاب مردم و آنچه میان مردم به
نیــک بپنــدارد، نــه آن   آن را است که فرد یا جامعــه  ست. فضیلت و نیکی آن  کننده قوانین اخالقی اتعیین

عنوان چیزی که بایدها و نبایدها و فضائل به شمار آمده یا ذات و فطرت انســان آن را بپــذیرد یــا دیــن بــه
 گوید دین مانندکند و میگوید: دین علی العموم مراعات خیر مطلق را نمیبایدونباید ارائه دهد. لذا می

واحوال، اخالق در اجتماع دین غالبًا عقب غییر اوضاعتنگام  ن گذشته نظر دارد و هحقوق و قانون به زما
 ).۱۰۹ماند (همان:  می

های دانشمندان و فیلسوفان عصــر حاضــر اســت کــه در ســه رابطه دین و اخالق از مهمترین دغدغه
) ١٨٨٣  -١٨١٨)، مــارکس (١٩٠٠  -١٨٤٤دیدگاه موردبحث قرار گرفته اســت. افــرادی ماننــد نیچــه (

اند؛ و بسیاری از دانشمندان دینی نظریه اتحاد بین دیــن ین از اخالق مطرح کردهددایی  نظریه تباین و ج
ای از دین همان اخالق است (در کنار عقاید و اخالق) و بر اســاس اند. بخش عمدهو اخالق را پذیرفته

ه عتقد بــه تعامــل و رابطــ مطلق است. برخی نیز ماین تلقی اسالمی بین دین و اخالق عموم و خصوص  
افتــادگی دیــن از ). ویل دورانــت بــا بیــان عقب١٧٥  -١٧١ر و تأثر بین دین و اخالق هستند (همان:  یتأث

 تغییر اخالق در اجتماع درواقع همان نظریه تباین را تقویت نموده است.
 سیالیســم، لیبرالیســم وهای مختلــف مکاتــب فلســفی سواخالق در دنیــای مغــرب کــه بــا اندیشــه

وریت دین و فطرت هماهنگ نیست، لــذا برخــی معتقدنــد: اســاس تمــدن حبا م اومانیسم همراه است، 
گذاری شده است و از همــین اعتنائی و بلکه مخالفت با معنویت و مفاهیم اخالقی پایهغرب، بر پایه بی

). افــرادی ٢٨٢/  ٢:  ١٤١٧القــرآن،  رو، با فطرت انسانی ناسازگار است (طباطبائی، المیزان فــی تفســیر  
هــای فــردی در عدم اعتقاد به هرگونه قدرت ماورائی و فــرد محــوری و لــزوم آزادی هک» بچون «جان ال

کردنــد (جــونز، ابعاد مختلف زندگی و رهــایی از هرگونــه تقلیــد و تعهــد دینــی و اخالقــی تصــریح می
سارگســیخته در رانی افچیزی جز شــهوت ). نتیجه این تفکر  ٢٠٣/  ٢:  ١٣٦٢خداوندان اندیشه سیاسی،  
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بنــدوباری جنســی نیســت؛ جالــب آنکــه برخــی از طلبی و بیز دنیاپرســتی و قــدرت ااعــم  چیزهمــه
ها و اند. همچنین سوءاســتفاده از اخــالق نیــک انســاننظران غربی خود به این آشفتگی معترف صاحب

ن صــبر، دســتورات اخالقــی همچــو  شود. بر همین اساس زورمنــدان ازجوامع امری ناپسند شمرده می
لزوم رعایت حق دیگران، قناعــت و ... بــرای رام کــردن و تــن بــه خــواری دادن   گذشت، گذشت، ایثار،  

 ).٢٢٢: ١٣٩١کنند (بهشتی، شناخت اسالم،  طبقات محروم استفاده می

 سه. اقتصاد 

نــاگون جامعــه و شــود؛ زیــرا ابعــاد گوهای تمدنی محسوب میترین بنیانمؤلفه «اقتصاد» از اصلی
و از همین جهت موردتوجه متفکران عرصه تمدن سازی قــرار گرفتــه   سازد ا به یکدیگر مرتبط میتمدن ر

ی در شــدهاست؛ نظام اقتصادی در هر تمدنی، مجموعه مبانی، قواعد و سازوکارهای اقتصــادی تعریف
ــ و آن را بــههای تمدنی دانسته آن تمدن است. ویل دورانت نیز «اقتصاد» را از بنیان ین اولویــت عنوان اول

 ).٨/ ١: ١٩٩٦دورانت، تاریخ تمدن، سایر اصول متأثر از اقتصاد خواهد بود ( هاست کمطرح کرده  

 الف. اقتصاد در قرآن 
تفــاوت نیســت، بلکــه تنها اسالم نسبت به اقتصاد و معیشت مــردم بیازاین بیان شد، نهچنانکه پیش

یــق کامــل برو تطدنیــوی و اخــروی را درگــ کنــد و ســعادت  رائــه میبرای مدیریت آن «نظام اقتصادی» ا
داند. وجود مقررات فراوان اقتصــادی در ابــواب مختلــف فقهــی (خصوصــًا نظریات اقتصادی خود می

ابواب معامالت) همچون بیع، وصیت، ارث، وقــف، صــدقه، زکــات، رهــن و اجــاره و ...؛ و همچنــین 
و...،  احسانخیانت، رعایت عدالت، داری، پرهیز از  مانتهای متعدد اخالق اقتصادی همچون اتوصیه

 نشانگر پیوند وثیق تمدن اسالمی با مسئله اقتصاد است.
بیان مصادیق و مسائل مهم اقتصادی مانند زکات و انفاق و حقــوق مــالی در کنــار مباحــث مهمــی 

ننــد رساند. آیاتی ماا میمانند توحید، نبوت، معاد و عبادات مانند نماز، جایگاه مهم مباحث اقتصادی ر
صالةَ  قيُموا ا

َ
ةَ   َو أ ز ةَ )؛ و  ٤٣(بقره/  َو آتُوا ا ـز ؤتـوَن ا صـالةَ َو )؛ همراهــی ٥٥(مائــده/ يقيموَن ا

کرات مورد تأکید قرار گرفته اســت مسائل مالی با مباحث اعتقادی و عبادی در آیات فراوان دیگری نیز به
و...)، همچنین آیات   ١٣له/؛ مجاد٥٦؛ نور/٧٨،  ٤١؛ حج/٥/١١؛ توبه/٧٧ء/؛ نسا٢٧٧،  ١١٠،  ٨٣(بقره/

زده اســت و انســان را بــه عــدالت اقتصــادی دعــوت فراوانی سعادتمندی انسان را به اصالح اقتصاد گــره 
کند. کامل بودن پیمانه و ترازو، رعایت اموال و حقوق مردم، و دور شدن از فساد در مسائل اقتصادی می
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)، برخــی از ١٨١-١٨٣؛ شــعرا  ٣٥راء/ســ ؛ ا١٥٢؛ انعام/٨٥ن (اعراف/مشروع در اموال دیگرا و تصرف نا
)؛ ٨٥-٨٤موارد فوق توصیه حضرت شعیب به قومش است که در سوره هود نیز تکرار شده است (هود/

 رود:در اینجا به برخی از قواعد اقتصادی در قرآن اشارت می
ــ از دن گیری کلیقصص، کناره سوره  ٧٧ه مطابق آیه  عنوان یک قاعده اقتصادی است کاعتدال: به ا و ی

 ٥:  ١٤١٢وری در ثروت و لذت، هر دو نامطلوب خواهد بــود (ســید قطــب، فــی ظــالل القــرآن،  غوطه
 )؛٢٧١١/

ناحق یابی به ثروت از راه صحیح؛ قرآن کریم هرگونه تصرف و دخالــت در امــوال دیگــران بــهدست
 )؛١٨٨داند (بقره/می

 داند؛ن را مرهون کار و تالش میاه نجم، موفقیت انساز سور ٣٩در آیه الش؛ خداوند لزوم کار و ت
ســوره   ٧نفی انحصارگرایی اقتصادی؛ انحصارگرایی ثروت در دست طبقه یا افراد خاص، طبــق آیــه  

که نحویای ثروتمند به دنبال ایجاد انحصار در ثروت و مزایا هستند، بهحشر ممنوع است. همیشه طبقه
؛ فخــر رازی، تفســیر ٢٠٤/  ١٩:  ١٤١٧ســیر القــرآن،  ففی ت  ه (طباطبائی، المیزانران را از آن بازداشتدیگ

شــود و شــکاف طبقــاتی ایجــاد )؛ و موجب ایجــاد دوقطبــی ثــروت و فقــر می٥٠٧/  ٢٩:  ١٤٢٠کبیر،  
 کند.می

 ب. اقتصاد در بیانیه گام دوم 
انــد کــه طــرح کردههمــی در مــورد اقتصــاد مهای مای در بیانیه گام دوم انقــالب، توصــیهامام خامنه

 را در نکاتی خالصه کرد: نوان آتمی
اهمیت اقتصاد: اقتصــاد هــدف نیســت، ولــی وضــعیت اقتصــادی، تــأثیر مســتقیمی در مادیــات و 
معنویات جامعه دارد. قوت اقتصادی، عامل مهمی در جهــت مقابلــه بــا ســلطه و نفــوذ دشــمن اســت، 

زمینــه بیمــاری   ســی کــهکند و ماننــد ویرومی  لت بیگانگان را فراهمچنانکه ضعف اقتصادی، بستر دخا
 کند.آورد، در برابر دشمن ضعف ایجاد میانسان را فراهم می

بنیان، توزیع عادالنه، عدم ریزی صحیح، تولید انبوِه با کیفیت و دانشلزوم تقویت اقتصادی با برنامه
 ی و عدم تصدی حکومت.ی داخلی، مشارکت عمومهاها و ظرفیتاسراف، استفاده از منابع و دارائی

کارگیری اقتصــاد های اقتصادی، ازجملــه بــههای اقتصادی و مبارزه با چالشو اصالح آفت  شناخت
 ).٩مقاومتی (بیانیه گام دوم:  
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 ج. اقتصاد در اندیشه ویل دورانت 
مطرح شده اســت. در عنوان مهمترین و نخستین اصل و بنیاد در تمدن در اندیشه دورانت، اقتصاد به

ونقــل و های صــنایع و نیــز حملآغاز و شکار حیوانات تا برزگری تا بنیان  یش ازهاصاد با تمام ویژگیاقت
دورانت، تــاریخ تمــدن، های اقتصادی مایه تمدن و مدنیت شمرده شده است (بازرگانی و ایجاد سازمان

ق و معنویــت و ای یک تمدن مانند اخــاله). ازنظر وی اقتصاد، اصل و سایر اصول و بنیان١/١٢:  ١٩٩٦
د استوار خواهد بود. اگر اقتصاد و سرمایه و ثــروت نباشــد، تمــدن هــیچ معنــا و مفهــومی ااقتص  علم بر

گام ها رسیدن به تمدن اقتصادی است. انسان ابتدایی باید ســهنخواهد داشت، هدف اصلی ایجاد تمدن
ــ و عملونقل از: وسایل حمل  اندها عبارت رسد، آندیگر بردارد تا به عوامل اساسی تمدن اقتصادی ب ات ی

). دورانت، اشتراک و تساوی در مالکیــت یــا ٢٣بازرگانی و ایجاد وسیله مشترکی برای مبادالت (همان: 
دانــد و معتقــد بــه مالکیــت فــردی اســت؛ از طــرف دیگــر بردگــی را کمونیست را با تمدن ســازگار نمی

آن را طبیعــی و  یکــه و کنداز ارسطو نقل می  داند واقتصاد بشر میموردتأیید و مهمترین عامل پیشرفت  
 ).٣٣شمارد (همان:  اجتناب میغیرقابل

 نقد و بررسی
طور که روشن است، دورانت معتقد به تمدن اقتصادی است، نه اقتصــاد تمــدنی و تمــام یــک همان

دیــدگاه ه دنبال آن اســت. طبــق  ای است که دنیای کاپیتالیسم بتمدن در اقتصاد دیدن دارای همان نتیجه
داران و علــم و کند؛ بنــابراین دیــن و دیــنسازد و دین را مدیریت میعنویت را میمق و  وی اقتصاد اخال
مداری همه تابع اقتصاد خواهد بــود و ایــن چیــزی جــز نــابودی دیــن و اخــالق نتیجــه عالمان و اخالق

 ماتریالیســم تــاریخی لســفه مــادی دیالکتیــک واقتصاد در نظام سوسیالیستی که بــر پایــه فنخواهد داد.  
ریزی. در این نظام تمــام است، بر سه اصل متمرکز است. اصالت جمع، مالکیت دولتی و برنامه  استوار
شود و مالکیت خصوصی جایگاهی نــدارد، مقابــل آن صورت ملی و دولتی اداره میهای کشور بهثروت 

آید که ید میداری پدنظام سرمایه اصل قرارگرفته است و  نظام کاپیتالیسم قرار دارد که مالکیت خصوصی
قــدر آزاد کــه محــور اصــلی داری است و فــرد آنمبتنی بر اصالت سود و طرفداری آزادی مطلق سرمایه

/ ١: ١٣٨٧ فلسفه اقتصاد، در پرتو جهان بینی قرآن کریم، نیا،  گیرد (هادویهای اقتصادی قرار میفعالیت
 ).٢٧-٢٤: ١٣٧٤ی،  های اقتصادنمازی، نظام  و ٥٢ -٤٥

های قرآنی اقتصاد بر پایه مالکیت مختلط فرد و هم جامعه است، نه ماننــد موزه آدر اسالم بر اساس  
پــذیرد و نــه ماننــد نظــام سوسیالیســتی مالکیــت عمــومی را داری مالکیت خصوصی را مینظام سرمایه
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بر اساس این تفسیر شناسد،  به رسمیت می  کند، بلکه از ابتدا مالکیت و اقتصادی مختلط را جستجو می
های عدالت اقتصادی اجتماعی را بــرای شــهروندان در یــک دولــت عدالتی از بین رفته و پایهیبنوع    هر

پــذیرد، بلکــه تصــرف در طور آزاد نمیدهد. بر همین اساس اسالم، مالکیــت خصوصــی را بــهنوید می
ویــل دورانــت اقتصــاد گیــرد.  دولتی قــرار میمالکیت خصوصی محدود و در عرض مالکیت عمومی و  

هــا دســت رنــج افــراد را بــه حــراج نباید دولت  است؛ چراکهداند و این ایده مثبتی  را مردود می  تراکیاش
اشتراک دیگران بگذارند، و حقوق فرد را پایمال نمایند؛ زیرا هرکس مسئول و مالک دسترنج خود است؛ 

امل شــکاف و عخود  کهداند، درحالیی میعوامل پیشرفت اقتصاد  تریمداری را یکی از مهماما وی برده
تر و ایــن خــالف قــوانین ای بــرده و ضــعیفای ثروتمند و برتر وعــدهایجاد اختالف طبقاتی است، عده
داند و تنهــا معیــار برتــری را تقــوا های شانه با هم برابر میها را مانند دانهمتمدن اسالمی است که انسان

 ).١٢(حجرات/کند مطرح می

 مت و عدالت است، حکوچهار. سی

مشی کلی نظام اســالمی های خویش در بیانیه گام دوم که در آن خطای، در قالب توصیهمنهاامام خ
کنند، نکات بسیار مهمی در موضوع سیاست، حکومت و عدالت عنــوان ساله دوم را ترسیم میدر چهل

معــه ه سیاســت و حکومــت و جاکومت نیامده است، بلک اند. در بیانیه گام دوم عنوان سیاست و حکرده
هایی است که مهمترین آن عبارت اســت صورت یک شبکه مطرح شده است که دارای اصول و ویژگیهب

از: عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و هر یــک 
اســت؛   دینــی  هبری معتقد به حاکمیتیابد. ررای تحقق نمیاز این اصول نباشد، تمدن نوین سالمی دا

)؛ و شــرط اساســی حکومــت و KHAMENEI.irیعنی حاکم و قانون باید از طرف خداوند تعیــین شــود (
ویژه طهــارت اقتصــادی شــرط مشــروعیت همــه مقامــات حاکمان آن عدالت و دوری از فساد است، به

 ).٩حکومت جمهوری اسالمی است (بیانیه گام دوم:  
 :مکنیی میاین اصول را بررس اجمالدر ادامه به

 عدالت و مبارزه با فساد 
های خود، نکات مهمی در مــورد «عــدالت و مبــارزه بــا فســاد» ای ضمن یکی از توصیهامام خامنه

ای همگــانی و یکــی مطرح کردند که چکیده آن چنین است. اول: تحقق کلمه مقدس «عدالت» فریضه
عدالتی در الزم یکدیگرند، بیمساد» «عدالت و مبارزه با فام اسالمی است؛ دوم:  از مهمترین اهداف نظ
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های «اخالق، اقتصاد و سیاست» منجر به فساد خواهد شد که مشــروعیت نظــام اســالمی را نفــی زمینه
ای بــا فســاد و جلــوگیری از دست، جهــت مبــارزه ریشــهکند؛ سوم: لزوم وجود سازمان نظارتی پاک می

یابد، ولی این مام زمان (عج) تحقق میاتظر»  قیقی با ظهور «عدل منه آن؛ چهارم: عدالت حانعقاد نطف
 ).١٠ - ٩کاهد (بیانیه گام دوم انقالب:  سخن از وظیفه مسئوالن در هر زمان نمی

 استقالل و آزادی 
خالصــه آن  اند، ای در بیانیه گام دوم به نکات مهمی در مورد استقالل و آزادی اشاره کردهامام خامنه
 از:عبارت است 

گر های ســلطهآزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگــویی قــدرت   استقالل ملی، به معنای .١
 جهان است.

ی افراد جامعه گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همهآزادی اجتماعی به معنای حق تصمیم .٢
 است.
 د.انحافظت از آن مسئول هاست و همگان در ماستقالل و آزادی هر دو عطیه االهی به انسان .٣
زندان کردن سیاست و اقتصاد کشور در میــان مرزهــای خــود باشــد و  استقالل نباید به معنای .٤

 ).١٠های االهی و حقوق عمومی تعریف شود (بیانیه گام دوم:  آزادی نباید در تقابل با اخالق و ارزش
 عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن

ویژه دربــاره دشمن بــه ابط خارجی و مرزبندی بارو نیه گام دوم عزت ملی، رهبر معظم انقالب در بیا
 اند از:اند، مهمترین نکات آن عبارت سیاست و روابط خارجی مطالبی بیان کرده

شــود: «عــزت ملــی، روابــط خــارجی، سیاست خارجی حول سه محور اساســی ترســیم می .١
 لحت» هستند.مرزبندی با دشمن» که محصول اصل اساسی «عزت، حکمت و مص

صــورت حکیمانــه و هــای دیگــر بهبــا دولت  تعنــی حــل کــردن مشــکالرجی به مروابط خا .٢
 هاست.نشینی از ارزشمصلحت جویانه و البته با مواضعی انقالبی بدون عقب

مرزبندی با دشمن، یعنی نترسیدن از تهدیدهای توخــالی دشــمن و نفــی هرگونــه مــذاکره بــا  .٣
 ).١٠کار (همان:  شیطان بزرگ یعنی آمریکای جنایت

تبع آن مبــارزه بــا فســاد ضــرورتی کــه هــر ای عدالت و بــهمام خامنهاهای تمدنی در دیدگاه  نیاناز ب
شود، فقط گاهی از قــانون ای بدان نیازمند است، این اصل در دیدگاه ویل دورانت و مشاهده نمیجامعه
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 در جوامع و عدالت بر اساس قوانین سخن گفته است.
 آند در قر مبارزه با فساالف. عدالت و 

روی و مســاوات (راغــب اصــفهانی، مفــردات الفــاظ انصــاف، میانــه  ، عدالت به معنای «حد وسط
)، و نیز به معنای رعایت حقوق دیگران و نقطه مقابل ظلم و تجاوز است (فوادیــان ٣٣٦:  ١٣٩٢القرآن،  

 ).٢: ١٣٨٢دامغانی، سیمای عدالت در قرآن و حدیث، 
آیات و روایــات فراوانــی بــه   ساز عدالت شده است ودنتم  یانای به بنوجه ویژه در تمدن اسالمی، ت

بیان اهمیت این مفهوم بلند و چگونگی تحقق آن پرداخته است. اهمیت عدالت در نظام اسالمی ازآنجا 
رود. مطــابق آیــات قــرآن گیرد که در مکتب شیعه، «عدل» یکی از اصول مذهب به شمار مــینشأت می

لهی عین عــدل اســت و ظلــم در آن راه افعال  دل» بوده و سخنان و ا) خداوند «عا٩٠؛ نحل/١١٥(انعام/
/ ٧: ١٤١٧ندارد، قوانین شریعتش نیز بر اســاس عــدل اســت (طباطبــائی، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، 

سوره حدید، غرض اصــلی خداونــد   ٢٥). تحقق عدالت، هدف واالی پیامبران است و مطابق آیه  ٤٥٢
 ).٣٤٩٤/  ٦: ١٤١٢الل القرآن، ظ، فی ی عدالت است (سید قطبارسال پیامبران، اجرا متعال از 

از سوره مائده و آیــه   ٨ها و جوامع است. بر اساس آیه  عدالت، اصل اساسی برای پایداری حکومت
های مختلــف ای الهی ست که انگیزه ورزی و خارج نشدن از حد آن، وظیفهاز سوره نساء، عدالت  ١٣٥

)؛ زیــرا ضــامن ٢٣٦/ ٥: ١٤١٧القــرآن،  رتفســی طباطبــائی، المیــزان فــینع از تحقق آن گــردد (نباید ما
). در قرآن کــریم، مــالک ســنجش تقــوا (کــه ٤٣٧/  ١:  ١٤٢٢سعادت است (زحیلی، التفسیر الوسیط،  

عاشــور، التحریــر و التنــویر، معیار اصلی برتری است) میزان پایبندی به عدالت دانسته شده اســت (ابن
ی ابعــاد حیــات، همچــون قبــول شــهادت مر تمــابــا تأکیــد بــر عــدالت د  ). قرآن کــریم٥٦/  ٥:  ١٤٢٠

)؛ حتی در سخن گفــتن نیــز رعایــت ٩)؛ و اصالح ذات البین (حجرات/٥٨)؛ قضاوت (نساء/٢(طالق/
 ).١٥٢عدالت را الزم دانسته است (انعام/

ر دیگــر برتری جامعه اسالمی باصل عزت: این اصل که از اصول قرآنی و فقهی است، بیانگر علو و 
سوره نساء موظف است، در سیاست به نحوی عمــل کنــد کــه   ٤١می طبق آیه  اللت اسجوامع است. دو

عزت و برتری اسالم و مسلمانان بر کفر و شرک و کفار و مشرکان و اهل کتاب، مورد خدشه قرار نگیــرد. 
مین اســاس کســانی و سربلند هستند، بر هسوره منافقون، مؤمنان و مسلمانان همواره عزیز    ٦٣طبق آیه  
ر شوکت و هیبت پوشالین کفار قرارگرفته و به طمع دنیا به آنان نزدیک شده و خود و جامعه یت تأثکه تح

هــا از آن خداســت کنند، همواره مورد مالمت قــرار داده اســت؛ چراکــه همــه عزت اسالمی را خوار می
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 ).١٣٩(نساء/
ه فــ ارجی» اســت کــه وظی«سیاســت خــ  ر هر نظام سیاســی، بحــثهای تمدنی، داز مهمترین بنیان

«تأمین منافع ملی و ایجاد امنیت» را بر عهده دارد و تحقــق ایــن دو، موجــب تعــالی جامعــه و عــدم آن 
موجب انحطاط یا نابودی جامعه خواهد شد. به عبارت دیگر، سیاســت خــارجی بــه معنــی «مجموعــه 

و در  یخارج خورد با امور و مسائلضعی که یک دولت در برها و انتخاب مواها، تدابیر، روش مشیخط
کنــد» (محمــدی، اصــول سیاســت خــارجی، چهارچوب امورات کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می

١٨: ١٣٧٧.( 
قرآن کریم در حوزه سیاست خارجی به بیان کلیاتی پرداخته که اصول سیاســت خــارجی در تمــدن 

)؛ «ایجــاد ١٤١ء/ ار بر مســلمانان» (نســای سبیل و عدم سلطه کفدهند، مانند «نفاسالمی را تشکیل می
)؛ «رابطه ســودمند، بــر اســاس احتــرام مقابــل و عادالنــه بــرای ٦٤عمران/رابطه با ادیان ملل دیگر» (آل

کننــد، ورزان تلقین می)؛ برخالف آنچه غرض ٩٠)؛ «پایبندی به معاهدات» (نساء/٨طرفین» (ممتحنه/
کند، بلکه بــالعکس نمی عگر منارتباط با کشورهای دیمدن اسالمی، هرگز از  نظام سیاست خارجی در ت

ویژه خواهان روابطی پویا بر اساس تفاهمات و نقاط مشترک فراوان است که باید بر اساس قواعد فوق به
قاعده عدم سلطه باشد؛ چراکه این قاعده بر همه ضوابط و قواعد حکومت دارد و از سلطه و نفوذ کافران 

ــ تصادی، فرهنگی و نظــامهمه ابعاد سیاسی، اق  در کنــد (بجنــوردی، القواعــد الفقهیــه، گیری میوی، جل
١٨٧/  ١: ١٣٨٦.( 

 مرزبندی با دشمن
دارند و همیشه دنبال نــزاع و درگیــری دشمنی که تحت هیچ شرایطی دست از شیطنت و فساد برنمی

آنان ممنوع اســت  حنه هرگونه ارتباط باممت ٩سوره توبه و  ١٢است. در «نظام سیاسی اسالم» طبق آیات 
هــا پــای هــیچ قــراری شــود، ایــن اســت کــه آنها که موجب ممنوعیت ارتبــاط میفات آنصی از  و یک 
 ).١٥٩/ ٩: ١٤١٧معناست (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ایستند و اساسًا تعهد برایشان بینمی

 آنب. سیاست و عدالت در اندیشه ویل دورانت و نقد 
ارزشمند درباره عــدالت، حکومــت و سیاســت  ت مثبت وانت، ضمن وجود نکادر اندیشه ویل دور

 رود:اشکاالتی فراوانی وجود دارد که تنها به چند مورد آن اشارت می
در نظریه ویل دورانت مطابق آنچه گذشت، در تمدن جایگاهی برای دین و حکومت دینــی نیســت، 

 پذیرد.می تمدن و حکومت دینی را ای تنها  که امام خامنهدرحالی
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ها، انتخاب حاکم و رئیس دولت را بر اســاس دو ساس سیر تاریخی جوامع و تمدناویل دورانت بر  
داند؛ یکی انتخاب مردم و دیگری پیروزی یک طبقه قدرتمند بر طبقه دیگر که عامل اصلی آن را چیز می

 ).٤٣ -٣٦: ١٩٩٦، دورانت، تاریخ تمدننماید (پیروزی در جنگ معرفی می
داند که همواره دولت یا پادشــاه اســت کــه ها میدولت را جنگ  وپیدایش رئیس و پادشاه    سببوی  

). وی جنگ را نیکوترین ابزار در دست ناموس انتخــاب طبیعــی میــان ۳۶دارد (همان:  جنگ را برپا می
ــ مانند نیچــه نقــل میها دانسته است. وی با نقل سخنانی از دانشمندان و فیلسوفان بزرگی  ملت د کــه کن
طورمعمول دیگــران را مغلــوب خــود های قدرتمند است که بــهپیروزی طبقه  هنتیج  ها و حکومتدولت
 ).۳۸ایستد (همان: نماید و با نیرو سر پای خود میمی

 نقد و بررسی
ل حکومت، در اسالم یعنی داشتن رهبر و مرجعی الهی و متکی به اراده خداوند متعال است که فص

سازد و تمامی افراد جامعه اســالمی الهی را جاری می  قانونو هرجائی الزم باشد،  الخطاب دعاوی بوده  
از ســوره نســاء  ٥٩مأمور به تبعیت و اطاعت و پــذیرش دســتور حکومــت اســالمی هســتند، طبــق آیــه 

می قرار و پس از آنان فقیه عادل، در رأس حکومت اسال  و اولوا االمر یعنی امامان معصوم   پیامبر
 کند.کسب می  و امام معصوم  الیت پیامبروامه دشروعیت خود را در استگیرد و ممی

) ایــن ۴۵های حکومتی است (همان:  دورانت معتقد است، در بسیاری از موارد منبع قوانین، فرمان
ا در حالی است که با توجه به آیات قرآن منبع قوانین حکم االهی اســت، حکــم و قــانون از جانــب خــد

مائده» قانون همان حکم خداســت و حکــم خــدا   ه سور  ٤٩سوره یوسف و    ٤٠آیه  شود طبق «تعیین می
باید مراجعه همگانی در تمامی امور باشد، البته خداوند در برخی امور قانون را به افــرادی ماننــد پیــامبر 

 ).٥٩واگذار کرده است (نساء/  و امامان معصوم   اسالم 
ر میــان ده بــا فســاد در حکومــت و بــارزنــت ســخنی از عــدالت و مدر اندیشــه سیاســی ویــل دورا 

هــا مطــرح اســت، عنوان یک اصــل در حکومتسیاستمداران و حکمرانان نیست؛ اما در بیانیه رهبری به
همچنین استقالل، آزادی، عزت یک ملت و حکومت، در تئوری سیاسی ویل دورانت جایگاهی نــدارد، 

 .تری اسن یک اصل در تمدن ضروعنوااز این موارد بهکه در بیانیه رهبری هر یک درحالی
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 نتیجه
مــام رویکرد اساسی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که به مناسبت آغاز چّله دوم انقــالب، از ســوی ا

ســاله را بــازخوانی کــرده و های چهلکه در آن تجربــه  ی استده است، رویکردی تمدنای ایراد شخامنه
ها و نماینــد. شــاخصکنند و بر اساس مسیر طی شده، گام جدیدی را ترسیم میها را برجسته میآسیب
خیــزش تمــدن جهــان   ای معتقد بهای که اندیشههای «تمدن نوین اسالمی» در ادبیات امام خامنهبنیان
هــای ری وحیانی و معنوی اسالمی است کــه در نقــاط فراوانــی بــا بنیانک راث فم دارند، برآمده از تاسال
«تمــدن اســالمی»   هــای اصــولی و مبنــایی دارد.های دیگر ازجمله تمــدن مــنحط غــرب، تفاوت تمدن
اسالمی»   یانیه گام دوم انقالبها در «بهایی دارد که ریشه در «قرآن و حدیث» دارند و برخی از آنبنیان

م و پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، سیاست خارجی لست؛ عتبیین شده ا
 اند.ساز هستند و مورد تأکید آیات و روایات فراوان قرار گرفتههای تمدنو سبک زندگی، از بنیان
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