
  

 فصلنامه علمی  تخصصی فرهنگ پژوهش

 علوم اجتماعی یژهو، 9911تابستان ، 24شماره 
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 93/32/11   تاریخ تأیید:  93/32/11   تاریخ دریافت:

 یکرچ یمیابراه یمانا -------------------------------------------

 چکیده

اسبت هب   یعبام یمعنبا یب تعر یب ا« معرفت مشترک مکتسب  و وبوازم  ن»فرهنگ عبارت است از 

و نمادهبا و هناارهبا و هبا شبود و ارز مبی اعتقاد، عبادات و  دا  را شبام  یش،احساس، عاطف ، گرا

دارد.  یرونیو ب یدرون ی فرهنگ دو وا ی معرفت هستند.ا ی هم یاتتال یزن یعناصر ماد یساختارها و حت

هب   یرونبیب یب نقبش برجسبت  دارنبد و در واها یشو باورها و گراها و ارز  ینیجهان ب یرونیب ی در وا

و  ینشبیانحطبا  فرهنبگ، حبوزه ب یا یشرفتنقط  در پ ی تر یدیمتاثر از  نها.هل یساختارها و هناارها

هنبد. مبی   فرهنبگیادیبن ییراتتغ ی و تحل یابیدر ارز یانیاست و شناخت عوام   ن همک شا یمعرفت

موضبو   یب در ا یقیعمهای ی تحل یاجتماع یلسوفبعنوان مفسر و ف یشانو شاگردان ا ییعلام  طباطبا

 یشبرفتدر موضبو  پ یو اسبلام ینبید یباتبب  شبناخت نظر یادیهمک ز یشاننظرات ا یدارند و بررس

هب  موجب   یو معرفتب ینشبیمقاو  ب  ذهر چند محور از عوامب  ب ی هند. در امی انحطا   ن یافرهنگ 

 شود پرداخت  خواهد شد.می علام  و شاگردانشان یدگاهفرهنگ از د یشرفتپ

 .یشرفتفرهنگ، پ ید،توح :های کلیدیواژه

  

                                                 
   دانشگاه باقراوعلومی مسلم یدانش اجتماعارشد  یهارشناسدانش  موخت ،. 
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 مقدمه

 ی ب ی ا در و... است. یاستازجمل  فرهنگ، اقتصاد، س یمختلف یهابخش یجامع  دارا

هاوببد جامعب   یفرهنگ را ب  مثاب  روح برا یبرخوردار است. برخ یاریبس یتاهم فرهنگ از

گفت فرهنبگ، معرفبت  توانیفرهنگ وجود دارد اما م یبرا یادیز ی . اگرچ  تعاردانندیم

اسبت هب   یاز معرفت انسان یمعنا ه  فرهنگ بخش ی بد تووازم  ن اس مشترک مکتس  و

 یراست و در سا یافت راه  یب  قلمرو جمع یافت   و عادت ه  پسندان یبا نگرش یاز قلمرو فرد

رفتبار و  دا   ها،یشو گرا یقها، علاو باورها، نگر  ید. عقایکندم یداجامع  بازتا  پ یاجزا

 ی تبر نهبا در جامعب  مه  یهبابازتا  و ووازمو  یو رسوم اجتماع یی مشترک و   یشخص

باشبد،  ن  یشبرفت و پ یجامعب  متعباو یبک . اگر فرهنگدهندیم ی عناصر فرهنگ را تشک

 یزاگر فرهنگ منحط وعق  افتاده باشد  ن جامع  ن یخواهد بود وو یشروپ و یمترق یزجامع  ن

فرهنگ همک  و انحطا  یشرفتعوام  پ یی. وذا شناساشودیم یدچار انحطا  وعق  ماندگ

 یرمسبلمانشناسان غ فرهنگ حاه  بر  ن خواهد بود. جامع  جامع  و یترق ب  رشد و یادیز

ناظر ب   اند وو انحطا   ن پرداخت  یشرفتب  بحث فرهنگ و عوام  پ یشدر  ثار خود ه  وب

 ی مسئل  درب ی اند. اارائ  هرده ینظرات مختلف زده و یبررس و ی دست ب  تحل یجوامع غرب

ه اسبت. ببود یاز عاومان اجتماع یاریبس ةدغدغ بوده و یارمطرحبس یزمسلمان ن یشمنداناند

 ییپرداختب  اسبت علامب  طباطببا یژرف بب  مسبائ  اجتمباع یه  با نگباه یاز هسان یکی

 و یهستند در ببا  مسبائ  اجتمباع یاجتماع یلسوفه  ه  مفسر و ه  ف یشان. اباشندیم

 دارند. یو قاب  توجه یقنظرات دق ی ستقیرمغ و ی فرهنگ ب  صورت مستق
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 فرهنگ

 فرهنگ لغوی معنای

 اد ، دانبش، معنبای بب  سبس  هشیدن، معنای ب  اص  در فارسی زبان در فرهنگ

 زمبی  در زدن جوانب  منظبور ب  ه  درختی شاخ  و هیکاووس مادر نام وغت، هتا  عق ،

 (442ص ،9929 )دهخدا،. است رفت  هار ب  گردیده مدفون

 فارسی زبان در ه  ب  نزدیک مختل  هایوبیان گوناگون مفاهی  با «فرهنگ» واژه

 سیاست و استقلال امامت، و عداوت «هنگ» و «فر» واژه دو از واژه ای . است رفت  هار ب 

 و اراده و قصبد وقبار، و تمکبی  و سنگینی معنای ب  «هنگ»و توانایی فوقانی، عقوبت، و

 سساه و وشکر قبیل ، و قوم فه ، و دریافت زیرک، فراوان، زور، هردن، وسویی جایی  هنگ

 (442است. )همان، ص رفت  هار ب ... و نگاهدان و

 تیزهوشبی، معنبی بب  اصب  در و رودمبی هار ب  «ثقاف » هلم  با عربی در واژه ای 

 و صبنایع علبوم، فراگیبری تبوان و اسبتعداد معنی ب   ن از پ  و بوده مهارت و پیروزی

  (942ق، ص9933 )اب  منظور، است. شده استعمال ادبیات

 در  ومانی و فرانسوی انگلیسی، ادبیات در. است هووتور معادل واتی  زبان در واژه ای 

 پرسبتش و هردن حراست هردن، هشت گزیدن، سکنی معنای ب  خود  غازی  هاربردهای

 معنا همی  ب  و یافت شیو  هردن هشت در نهفت  معنای ب  مرور، ب  و رفت  هار ب  هردن

 و فر ینبد یبک نمایانگر حاضر حال در فرهنگ. گردید انسانی حوزه وارد شانزده  قرن در

 (949ص ،9924 ) پهلوان،.است انتزاعی و عام حقیقت
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 معنای اصطلاحی فرهنگ

 دانشبمندان و باشبدمی وایب  چنبد و پیچیده و مختل  عناصر از ایماموع  فرهنگ

 ببرای وبذا نمودنبد، توج  فرهنگ از خاصی بُعد ب  خود هایذهنیت براساس انسانی علوم

 با امّا است دشواری هار و است وازم  ن مختل  ابعاد ب  توج  فرهنگ از جامع تعری  ارائ 

 هب  گفت توانمی گرفت قرار توج  مورد فرهنگ از ه  هاییمؤوف  و شد ذهر ه  تعاریفی

 معرفبت از بخشبی بب  و باشبدمبی  ن وبوازم و مکتسَ  مشترک معرفت بمعنای فرهنگ

 بب  فبردی قلمبرو از ه ...( و هاعادت هناارها، ها،ارز  ها، گاهی باورها، از اع ) انسانی

 اطلاق فرهنگ باشد،می دیگران ب  انتقال قاب  و اهتسابی بصورت و یافت  راه جمعی قلمرو

 بعد گاهی ب   ن از ه  هاست قسمت سایر در فرهنگ تالیات ه  ووازم از منظور .شودمی

 معرفبت اوهبی  معرفت یا باشد بشری معرفت خواه معرفت ای  .شودمی یاد فرهنگ مادی

 ماننبد. است گرفت  شک  غیربشری و وحیانی شهود راه از ه  است معرفتی گون  هر اوهی

 مبردم میان در امروز تا بشر حیات طول در  سمانی ادیان در اوهی انبیاء ه  فراوانی معارف

 رأس در و. است یافت  راه جمعی معرفت قلمرو ب  فردی معرفت قلمرو از و اندهرده منتشر

 پبدر را توحیبد دیب » توانمی ه   ناا تا. است متعال خدای ربوبیت و توحید بر تاهید  ن

 )طباطببایی، «نباحق خبواه و باشند حق بر خواه دانست  ن فرزندان را ادیان سایر و ادیان

 سبمت بب  بایبد قبر ن منظبر از فرهنبگ هلبان سوگیری رو ای  از (42ص ،99ج ،9922

 نباخود گرایش مرحل  از افراد اهتسابی انتقال سازی فراه  یعنی مطلو  و  رمانی فرهنگ

. باشد اجتماعی، هلان سطح در ه   ن توحید ب  گرایش  گاه خود مرحل  ب  توحید، ب   گاه

 روح یبا (،944ص ،9911 )پارسبانیا، قبوم یبک معرفتبی عصاره را فرهنگ ه  تعابیری در

 خبودمملّی یبا ،(992ص ،همبان) جمعبی خود گباهی یا (،992ص ،9921 )مطهری، جمعی

 اهتسبابی و مشترک و معرفتی هویت فرهنگ ه  نکت  ای  نیز اندنامیده (994ص ،همان)

 اوأذهانی بی  و معرفتی هویت ای  بدون جامع  گفت توانمی و. است نمایان خوبی ب  دارد

 .مادی عناصر در  ن بازتا  چ  و معرفت خود چ .داشت نخواهد وجود( فرهنگ)
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 فرهنگ انحطاط و پیشرفت معیار

 نبزول و صعود دارای وجودی امور دیگر همانند و است معرفتی وجود دارای فرهنگ

 از. اسبت مختلفبی سبطوح و ابعباد دارای و منبدوای  طبعاً دارد معرفتی هویت چون. است

 حرهت طبعاً ببینی ، ه  را موجود فرهنگ و بگیری  نظر در را مطلو  فرهنگ وقتی طرفی

 عوام  وذا. بود خواهد انحطا   ن خلاف و پیشرفت مطلو  وضع سمت ب  موجود وضع از

 مطلو  فرهنگ سمت ب  موجود فرهنگ شودمی باعث ه  عواملی یعنی فرهنگ پیشرفت

 و هننبدمی متوق  یا هند را حرهت روند ه  هستند عواملی انحطا ، عوام  و هند حرهت

 تغییبرات بحبث در حرهتبی فر ینبد ای . برندمی پیش مطلو  فرهنگ جهت خلاف در یا

 و شناسبان جامعب . اسبت گرفتب  قبرار اجتمباعی علبوم اندیشمندان توج  مورد فرهنگی،

 انبدهرده پردازی نظری  فرهنگ مقوو  در نوعی ب  ه  دانشمندانی هلی  و شناسان فرهنگ

 سریع هاهش و افزایش: جمل  از اند هرده اشاره مختلفی عوام  ب  فرهنگی تغییرات برای

 اقتصبادی، تحووبات جدید، سرزمی  ب  عیجم مهاجرت و جغرافیایی محیط تغییر جمعیت،

 جامعب ، یبک سیاسبی نظبام در تغییبر سیاسبی، رهبر یک شدن برهنار یا  مدن هار روی

 (94، ص9912)روح اوامینی،  . وری ف  و گویشی و زبانی هایدگرگونی

 هناکباوی، اببدا ، طلببی، تنبو  حب  مانند عواملی ب  نیز اجتماعی شناسان روان

 فرهنگی عناصر یا عنصر با جامع  یک برخورد نو  جامع ، در نو وری و نوجویی بر اهتمام

 ( 92ص ،همان. )اندهرده اشاره باشد شده تووید فرهنگ  ن خارج در اگر بویژه جدید

 از نشبان تبواننمی مسبتق  طبور ب  و خود خودی ب  را تغییرات ای  از یک هیچ امّا

 هویبت تغییبر بب  منابر هب  طبوری ب   دانست فرهنگی و اجتماعی جهان حقیقی تغییر

 ایب  اگبر اما. است فرهنگ سطحی و رویی  هایوای  ب  مربو  همگی زیرا. شود فرهنگ

 را  ن و شبود منابر فرهنگ یک بنیادی  و محوری عناصر در تغییر ب  نحوی ب  تغییرات

 علامبب  تعبیببر ببب . دهببدمی رخ اجتمبباعی جهببان در واقعببی تغییببرات دهببد، قببرار هببدف
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 وی نگر  طرز و اعتقادی اصول در اختلاف پی در انسان اجتماعی حیات صور:»طباطبایی

 )طباطببایی، .«گبرددمی متفباوت است،  ن از جزئی ه  خویش حقیقت و عاو  حقیقت ب 

  (914ص ،94ج ،9922

. اسبت اجتمباعی جهبان هر محوری عناصر از هلان هایارز  و ها رمان اعتقادات،

 اعتقبادات، تناسب  ب   نها، درونی تحووات و تغییر و هاسازمان نمادها، هناارها، ها،هنش

 بنیبادی  وایب  بب  مربو  تغییر ه  زمانی تا و  یندمی وجود ب  هلان هایارز  و ها رمان

 اجتمباعی جهبان واحبد هویت باشد، وسیع ه  ه  مقدار هر ب  هاتفاوت و تغییرات. نباشد

 (922ص ،9911 ،پارسانیا) .است محفوظ

 تغییبرات یا انحطا  و پیشرفت واقعی معیار ه  گفت توانمی فوق مطاو  ب  توج  با

 و هبا رمان اعتقادات، بلک  نیست....  و جمعیتی یا جغرافیایی و تاریخی عوام  فرهنگ در

 ایب  در تغییر ب  منار اگر عوام  سایر و هستند فرهنگ محوری عناصر هلان، هایارز 

 باشند. مؤثر فرهنگ تغییرات در توانندمی شوند عناصر

 های فرهنگلایه

 جامعب  یک فرهنگ: »نویسدمی گون  ای  خود شناسی جامع  هتا  در گیدنز  نتونی

 هب  هباییارز  و هااندیشب ، عقایبد – نامحسبوس هایجنبب  و نهان سطوح شام  ه 

 – محسبوس و ملمبوس هایجنبب  و عیبان سطوح ه  و – سازدمی را فرهنگ محتوای

 ،9924 )گیبدنز، .«باشدمی – است شده یاد محتوای نمود باز ه  فناوری یا نمادها و اشیاء

 (91ص

 بب  نسببت ایجامعب  هبر فرهنگ بنیادی  عقاید بودن محوری بر خوبی ب  بیان ای 

 نمودها، زندگی سیال عوام  باشد عمیق باورها اگر پ . هندمی تاهید  ن هایبخش سایر

 تابع را  نها و  ورد در خود محاصره در را باورها تواندنمی اجتماعی محیط زودگذر شرایط و
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 نب  اسبت برقبرار طبووی رابطب  فرهنبگ عیبان و نهان سطوح میان رو ای  از. سازد خود

 طبراز یبک و سطح یک در اثرگذاری جهت از را فرهنگ عناصر هم  تواننمی و  عرضی

 گبره جامعب   ن بنیادی  باورهای ممات و حیات ب  هافرهنگ ممات و حیات واقع در. دید

، ببرود ببی  از دویلبی هر ب  فرهنگی بنیادی  باورهای هرگاه ه  معنا ای  ب . است خورده

 خواهبد ببی  از هب  پایدنمی دیری نیز فرهنگ  ن نمادهای و هاارز  و هناارها، قوانی 

 در علامب  دیبدگاه هنبدمی همک توضیح ای . شد خواهد جدی تغییرات دستخو  و رفت

، باورهبا تری ایریشب » :فرمایندمی ایشان. شود مشخص فرهنگ هایوای  و سطوح مورد

 فرهنگبی هبر در خاصبی اجتمباعی سبن  و هناارهبا، هباارز  وضع و رواج موج  ه 

 و دنیا در انسان زندگی حقیقت از پرسش س  قبال در ایجامع  هر افراد تفکر طرز، شودمی

 ،94ج ،9922 ،طباطببایی.« )اسبت انسبان خبود انابام و  غباز ببویژه جهان اناام و  غاز

 اندیش  در را فرهنگ زیربنایی و زیری  وای  باورها و بینیجهان گفت توانمی وذا( 914ص

 .دهندمی تشکی  علام 

 و باورهبا هباارز  و بینبی درونبی، جهبان دروای . دارد وبیرونی درونی فرهنگ دووای 

 وایب . متاثراز نهبا هناارهبای و سباختارها بیرونبی وای  در و دارند برجست  نقش هاوگرایش

 گبرایش و بیبنش هب  چبرا نمود تقسی  هاگرایش و هابینش دوقسمت توان ب می را درونی

 تبوانمبی را اخلاق و معرفت و شوندمی قلمداد فرهنگ مرهزی هست  هایقسمت مهمتری 

 سباختار بب  میتبوان ه  را بیرونی وای .  ورد حسا  ب  هنش و عم  مبنای بعنوان  نها ذی 

 و سباختارها وهبا هنش عمده ه  چرا نمود تقسی ( اقتصاد)ثروت  ساختار و( سیاست)قدرت 

پیشبرفت و  معیار در  نچ  طبق .هستند درج قاب  بخش دو ای  در فرهنگ بیرونی بروزهای

 و بینشبی حوزه فرهنگ انحطا  و پیشرفت در نقط  تری  هلیدی شد گفت  های فرهنگوای 

 وبذا بگذارنبد  اثبر فرهنگ بر توانندمی قسمت دو ای  تبع ب  هاقسمت سایر و است گرایشی

 هب  چبرا هستند فرهنگ تغییر عوام  مهمتری  اخلاقی-گرایشی و معرفتی-بینشی- عوام 

دارند. ای   قرار اهمیت دوم درج  در اقتصادی و سیاسی عوام  و است تربنیادی  نها در تغییر
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در نوشبت  دیگبری  وسیاسی اقتصادی عوام  از و پرداخت خواهد دست  اول عوام  ب  نوشت 

را  معرفتبی -بینشبی فرهنبگ میتبوان ایب  عوامب  پیشرفت در بحث. گفت خواهی  سخ 

 پیشرفت فرهنگ ه  عبارتند اخلاقی-گرایشی عقلانیت. عوام  و ودانش عل  توحید، :برشمرد

 قبانون شبریعت، بب  عمب  اخبوت، هوشش، و اجتهاد عفاف، وصبر، استقامت ایمان، تقوا، از

 اخلاقی. فضای  تمامی و هیاست عزت، محبت، شااعت، خشیت، مداری،

 گبذار اثر فرهنگ و در پیشرفت هنندمی پیدا فرهنگی جنب  زمانی مذهور عوام  اوبت 

 تشبکی  را جمعبی روح و یابنبد جریبان جامعب  افراد بی  و مشترک صورت ب  ه  هستند

 ب  است خارج نوشت  ای  ازعهده عوام  ای  هم  ب  تفصیلی پرداخت  ه   ناایی از. دهند

 .گرددمی ذهر  نها طباطبایی ذی  علام  نظرات و شودمی  نها پرداخت  از برخی

 معرفتی -بینشی عوامل

 توحید

 و معاد توحید،  ن و پردازدمی مسائ  سایر از بیشتر اساسی، مسئل  س  ب  هری  قر ن

 بازگشت ه   نها تری ایریش  و تری محوری مهمتری ، ه  گفت توانمی اما. است رساوت

 و حقّب  معبارف بنبای سبنگ طرفبی از. است توحید گزاره است  ن ب  قر نی معارف تمام

 در ریشب  هب  است معرفتی توحید. باشدمی توحید قر ن دیدگاه از مطلو  فرهنگ اساس

 قبوانی  و موجبودات همگبی و دارد جریان تشریع و تکوی  عاو  در و دارد انسانی فطرت

 .است گرفت  شک   ن برمدار اوهی

 خداونبد نبدارد  مانند و مث  خداوند اسلام نظر از: »فرمایدمی بیانی در مطهری شهید

  گباه چیبز هم  ب  خدا است  نیاز بی هم  از او و نیازمندند او ب  هم  است، مطلق نیاز بی

 و قل  مکنونات از او ای  هرده او ب  رو هنی  رو طرف هر ب  تواناست  چیز هم  بر و است
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 اسبت  ترنزدیبک انسان ب  گردن از است   گاه هم  قصدهای و هانیت و ذه  خاطرات از

 دیبده چشب  بب  و نیسبت جسب  او مبرّاسبت  و منزّه نقصی هر از و است هماوات مامع

  (14ص ،4ج ،9921 )مطهری، .«شودنمی

 هب  اسبت اهمیت از ایدرج  در( توحید) مسئل  ای : »فرمایدمی نیز جوادی اول  یت

 ةدرببار اینکتب  ب  مستقی ، غیر یا مستقی   ن، در ه  شودمی یافت قر ن در ای ی  همتر

 جهبان معباد و مببدأ قر ن. باشد نسرداخت  او  ثار و افعال و صفات سبحان، خدای شناخت

َ» با را امکان ُلََُهو  ََاْلأ وَّ َ» با را هستی شهادت و غی  و ملکوت و ملک و «اْلأِخُرََو  اِهُرََو  ََالظَّ َو 
باِطُنَ  .«بب  و است توحید اوهی هتا  ای  معنای و روح هلام، یک در و هندمی تبیی  «الأ

 (42ص ،9922  ملی،)جوادی 

 را توحیبد دیب : »فرمایبدمی و هنبدمی ذهبر ادیان پدر را توحید نیز طباطبایی علام 

 «نباحق خبواه و باشند حق بر خواه دانست  ن فرزندان را ادیان سایر و ادیان پدر توانمی

 (42ص ،99ج ،9922 )طباطبایی،

 و توحیبدی جامعب  مقایس  ب  جامع  و فرهنگ تعاوی در توحید نقش تبیی  در علام 

 در حبق از هبردن پیروی از عبارت اسلامی، اجتما  شعار» :فرمایدمی و پردازدمی اوحادی

 اراده از پیبروی جبز شبعاری حاضبر عصبر متمدّن اجتما  صورتیک  در است، عم  و فکر

 ببود، خواهد نیز اجتماعی نهایی هدف در اختلاف موج  شعار، در اختلاف و ندارند اهثریت

 متمدّن جامع  هدف اما است، عق  بر مبتنی حقیقی سعادت اسلامی، اجتما  هدف بنابرای 

 اظهبار ادام  در و( 924ص ،99ج ،9922 ،طباطبایی) «مادی شئون از برداری بهره امروز،

 تمایب  و اراده امبروز، دنیبای در قبوانی  وضبع مبنای ه  است جهت همی  ب » :داردمی

 هب  عقلی  نچنان است، نموده را عق  وحاظ خود، قوانی  تمام در اسلام ووی است اهثریت

 (همان) «است. نهفت   ن سرشت در حق از پیروی
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 را اوحبادی جامع  منطق و تعق  توحیدی، جامع  منطق اومیزان از دیگری جای در و

 دنیبوی، منبافع سبوی بب  را انسان احساس، منطق» :فرمایندمی و شمارندمی بر احساس

 ایب  در هبرد، احسباس را  ن هب  انسان و بود نفع دارای هاری اگر بنابرای . انگیزد برمی

 ووی هندمی تحریک عم   ن جان  ب  را او و شده برافروخت  شدیداً انسان احساسات موقع

 جوشبی و جنب  گونب  هبیچ و مانبده خبامو  احساسات نکند، نفع احساس عم  در اگر

 هبرده، دعوت حق از پیروی و متابعت ب  را انسان همیش  عق  منطق ووی. داشت نخواهد

 عقب  نباشبد  یا باشد  ن در مادی منفعتی خواه داندمی پیروی ای  در را انسان واقعی نفع

(  929ص ،همبان ،طباطببایی.« )اسبت پایبدارتر و بهتبر اسبت خبدا نزد در  نچ  گویدمی

 از هب  موهومی عوام  قبی  ای  هند حفظ هاوغز  از را انسان بتواند ه  عاملی» بنابرای 

 نیسبتند  منطبق و عقب  بب  متکبی و گرفتب  سرچشم  انسان عاطفی حاوات و احساسات

 دژ هند حفظ تواندمی وغز  و خطا گون  هر از را بشر ه  محکمی دژ تنها و باشد تواندنمی

 (921ص ،همان) .«است توحید

 عبارت متمدن، اجتماعات در وحدت عام :»فرمایندمی مطاو  گیری نتیا  در ایشان

 را سعادت و است دنیا زندگی مزایای از گیری بهره از عبارت هدف و است هدف وحدت از

 را انسانی حیات دامن  اسلام، ووی دانند می حیات مزایای از مندیبهره همی  از عبارت ه 

 است معتقد و داندمی  خرت حیات را واقعی حیات و ندانست  دنیا، زندگی همی  ب  منحصر

  نهبا یهمب  هب  اسبت اوهی معارف سلسل  یک حیات ای  حال ب  مفید و موثر  نچ  ه 

 اجتماعی زندگی یک پرتو، در جز معارف ای  ه  دارد عقیده نیز و است توحید ب  برگشتش

 و او مقابب  در خضبو  و خدا عبادت بر مبتنی ه  ایزندگی  نچنان نیست، میسر شایست 

 تکبوّن عامب  اسبلام  هب  اسبت جهبت ایب  بب  باشبد  اجتماعی عداوت اساس بر مبتنی

 را قبانون وضع و داده قرار پرستی یکتا و توحید دی  را  نها وحدت ملاک و بشر اجتماعات

 در هااراده تعدی  ب  تنها گذاری، قانون مرحل  در و است گذارده توحید اساس همی  بر نیز

 و حقّ  معارف و عبادی وظای  سلسل  یک با را  ن بلک  ننموده اهتفا مردم افعال و اعمال
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 ةعهد ب  طرف یک از نیز را  ن اجراء ضمانت و است فرموده تکمی  و تتمی  فاضل  اخلاق

 ترتیب  یبک ببا هب  گبزارده اجتمبا  افراد خود ةعهد ب  دیگر طرف از و اسلامی حکومت

 زنبده و اجبراء در منکبر از نهبی و معبروف بب  امر بنام همچنی  و عملی و علمی صحیح

 خورد،می چش  ب  دی  ای  در ه  اموری تری مه  از .باشند هوشا اوهی احکام نگهداشت 

 و پیوستگی همی  و باشدمی برقرار  ن اجزاء بی  ه  است هاملی پیوستگی ه  ب  و ارتبا 

 در مبا هب   ن توضیح. است شده دی  ای  اجزاء بی  هاملی وحدت موج  ه  است ارتبا 

 شبمار بب   ن اوویب  هبایهدف از یکتاپرستی و توحید روح ه  هنی می مشاهده دی  ای 

 اخلاق روح و بوده جاری اخلاقی فضای  و ملکات یهلی  در توحید روح ه  بطوری رود،می

 پیداست ترتی  ای  با و باشدمی منتشراند مکل   ن اناام ب  مردم ه  اعماوی هلی  در نیز

 و ترهیب  یمرحلب  در خبود توحیبد و است توحید ب  اسلامی دی  مواد جمیع برگشت ه 

 توحید عقیده رفیع پایگاه بنابرای . هندمی برگشت عملی وظای  و اخلاق همان ب  انضمام

 در نیز عم  و اخلاق و. بود خواهد عم  و اخلاق از عبارت  ید فرود خود واوای ةدرج از اگر

-922صبص ،همبان.« )رسبندمی یکتاپرسبتی ةعقید و توحید همان ب  خود صعودی سیر

921) 

 و فرهنبگ پیشبرفت در توحیبد عنصر حیاتی و مه  نقش ب  توانمی فوق عبارات از

 چرا. دانست فرهنگ ترقی و پیشرفت اساسی عام  را توحیدی بینی جهان و برد پی جامع 

 در مشبترک بصبورت هب  زمانی و دارد اهتسا  و انتقال قابلیت و است معرفت نو  از ه 

 تبلبور اوبتب . داشبت خواهبد فرهنگ اعتلای در مهمی نقش شود متبلور افراد اهثریت بی 

 وازمب  یعنبی ببود خواهبد تقبوا و ایمان مفهوم دو قاو  در عم  و اخلاق عرص  در توحید

 و اسبت ایمبان همبان ه  اخلاق در توحید جریان فرهنگ، و جامع  در توحید روح جریان

 .باشدمی تقواست، ه  عم  در  ن جریان
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 و برسبد اوج بب  تقبوا و ایمان  ن افراد سطح در ه  است فرهنگی توحیدی، فرهنگ

 است ترقی و پیشرفت همان ه  برهات موج  اعراف سورة 14  ی  طبق تقوا و ایمان ای 

َ: »بود خواهد ََو  وأ ََل  نَّ
 
ََأ ل  هأ

 
ُقریَأ ُنواَالأ ََآم  اَو  وأ ق  ناَاتَّ حأ ت  ف  ََل  یِهمأ ل  ََع  کات  ر  ََب  ماِءََِمن  ََالسَّ ِضََو  ََاْلأ رأ ََو  َلِکننأ

ُبوا ذَّ ناُهمأََک  ذأ خ 
 
أ ََکاُنواَِبماَف  ِسُبون   .«یکأ

 دانش و علم

 هبر هب  اسبت معتقبد و هندمی تقسی  نو  س  ب  را بشری هایدانش و علوم علام 

 هبایدانش همان علوم نو  نخستی . دارد پیشرفت و تکام  در اساسی نقش  نها از هدام

 و تکامب  مسبیر در حسبی و تاربی علوم برای اسلام علام  باور ب . است حسی و تاربی

 از یکی عنوان ب  تاربی علوم هری  قر ن در ه  چرا است  شده قائ  مهمی شأن پیشرفت

 بب  را طبیعبت جهبان توانبدمی بشبر  ن طریق از ه  است شده قلمداد اوهی هایموهبت

 در هب  انسبان ببرای زمی  و  سمان هردن مسخر است معتقد علام .  ورد در خود تسخیر

 شودمی خوانده حسی و تاربی ه  است علومی مرهون گردیده، اشاره  ن ب  متعددی  یات

 هبرده اعطبا بشر ب  غیره و بصر و سمع چون ابزارهایی طریق از را  ن توانمندی خداوند و

 :نویسدمی باره ای  در وی. است

 دسترسی توانایی بشر حواس ه  اشیایی خواص ه  است هسی همان سبحان خدای

 داده، تعلبی  او بب  او حواس طریق از و داده تعلی  بشر ب  را دارد را  نها احساس و  نها ب 

َ: »فرموده و هرده وی رام و مسخر است زمی  و  سمان در  نچ   نگاه ََو  ر  خَّ ُکنمأََس  َِفن َمناَل 
ماواِتَ ََالسَّ ِضََِف َماَو  میعاَ َاْلأ رأ ن ََُج   نبوعی ببا بشر ه  نبوده ای  برای جز تسخیر ای  و «ِمنأ

 بب  و برسد،  رزوهایش ب  و ا  زندگی اهداف ب   سمان و زمی  موجودات ای  در تصرف

  نهبا وسبیل  ب  بشر تا هرده مرتبط و زده گره بشر وجود ب  را عاو  موجودات دیگر عبارت

 بب  را او هب  هبرده خلبق متفکبر موجبودی را او موجودات از بردن سود برای و ببرد سود
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 بب  نتیا  در تا هند راهنمایی و هدایت موجودی هر استعمال چگونگی و تصرف چگونگی

  (134ص ،1ج ،9922 ،طباطبایی) .برسد هدفش

 عببارت هند،می اشاره  ن ب   ن نظایر و «تسخیر»  یات ذی  علام  ه  اساسی نکت 

 و سازد خود مسخر را زمی  و  سمان ه  دارد را توانمندی ای  بشر چند هر ه  ای  از است

 عنبوان بب  وقتبی پیرامبون جهبان بر انسان سیطره و تسخیر توان اما گیرند، بهره  نها از

 در خود فرد ب  منحصر توانمندی ای  از بشر ه  شودمی محسو  تکاملی فر یند و حرهت

 ایب  تمبام در زیرا. گیرد بهره خداوند با خود پیوند هردن مستحک  و متعاوی مقاصد جهت

  یبات ایب  در خداونبد فاعلیت هردن برجست  و است شده بیان خداوند تسخیر فاع   یات

 رو، ایب  از. اسبت خداوند ب  متکی ذاتا هستی عاو  ه  معنی ای  ب  است ظریفی اشارات

 ( 131ص ،همان) .هند فرامو  را اتکامندی جهت ای  نباید خود تصرفات در بشر

 تصرف ب  قادر را بشر ه  هستی عاو  قوانی  هش  و تاربی و حسی علوم بنابرای ،

 ندارد تکاملی ارز  تنها ن  پذیرد صورت متعال خداوند ب  توج  بدون اگر سازد،می  ن در

 هب  حقیقبت ایب  بب  بشبر تفطب . سازدمی فراه  را بشر انحطا  هایزمین  بسا چ  ه 

 علوم و دانش از استفاده است، اوهی اعطای موهون هستی جهان بر سیطره در او توانمندی

 .دهدمی سوق متفاوتی مسیر در را تاربی

 داشبت  نقبش بشبر پیشرفت و تکام  در تواندمی ه  دانشی نو  دومی : عقلی علوم

 علبوم هایتوانمنبدی خداونبد هب  گونب  همان است معتقد علام . است عقلی علوم باشد،

 تفکبر منشأ و توان است، هرده اعطا او ب  انسان تکام  و پیشرفت جهت را حسی و جزئی

. است شده نهاده ودیعت ب  او وجود در همال ب  انسان نی  منظور ب  نیز را عقلی و نظری

 و «یفقهبون» ،«یتبدبرون» ،«یعقلبون» چون هاییواژه  نها در ه   یاتی مفاد وی باور ب 

 ظرفیبت. است انسان عقلانی و علمی توانمندی از سنخ ای  ب  ناظر رفت ، هار ب   ن نظایر

 محبیط از خارج و ظاهری حواس از غای  ه  اموری ب  تا سازدمی قادر را بشر ه  عقلانی
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 را مادیت مرزهای  ن شعا  ه  عقلی علوم. نماید حاص  شناخت نیز است، مادیات و ماده

 علوم از سنخ ای  با ه  چرا هند،می ایفا انسان تکام  در اساسی نقش گذارد،می سر پشت

 ثانیبا نیستند  ادراک قاب  تاربی و حسی علوم با اووا ه  شودمی نائ  موضوعاتی درک ب 

 بب  علب  نظیبر سازد،می مکشوف انسان برای دانش از دست  ای  ه  را مسائ  از بسیاری

 (131ص ،همان) دارد. ارتبا  انسان ابدی شقاوت و سعادت با ...و معاد، توحید،

 بب  را انسبانی فبرد ب  منحصر ظرفیت و عرض  علام  دیدگاه از نظری و عقلی علوم

 پیشبرفت و تکام  هایقل  ب  را انسان تواندمی  ن پیشرفت و توسع  ه  گذاردمی نمایش

 .سازد ترنزدیک

 قس  زندگی سبک رایج ادبیات قول ب  یا زندگی تدبیر شیوه یا عملی علوم: عملی علوم

 هبار بب  را زنبدگی سببک مفهوم علام  چند هر. دارد نقش پیشرفت در ه  است علوم دیگر

 سببک با نزدیکی پیوند اجتماعی اعتباریات عملی، عق  عملی، علوم چون مفاهیمی اما نبوده

 و ترجیحبات از اسبت، عبارت هلی تعری  یک در زندگی سبک. دارند  دمیان زندگی شیوه و

 چبون مختلفی هایعرص  در روزمره، زندگی در اجتماعی عاملان ه  اوگومندی هایانتخا 

 بهبره  ن از ...و فرهنگبی هاواهبای و محصبووات از اسبتفاده فراغت، اشتغال، پوشش، نحوه

 هانبایسبت  و هایبایسبت  تقوا، و فاور نبایدها، و بایدها ب  عل  را عملی علوم علام . برندمی

 ناسبزاوار هبدام و داد، انابام بایبد و است سزاوار اعماوی چ  اینک  تشخیص هند می تعری 

  نچ  یا عملی علوم ه  است معتقد علام . است عملی علوم ب  مربو  هرد، ترک باید و است

 دیگبر شبناختی توانمنبدی دو از مستق  هرد، تعبیر زندگی سبک منطق ب   ن از میتوان ه 

 و حب  در ن  عملی علوم منشأ علام  اعتقاد ب . است نظری عق  و حسی علوم یعنی انسان

 (134ص ،همان. )است نهفت  انسان فطرت در ه  نظری عق  یا
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 بلکب  نیسبت، هبافی پیشبرفت ببرای انسبان نظری تفکر توان رشد علام ، اعتقاد ب 

 بایبد نیبز  دمیان هنش و رفتار منطق یا عملی عق  خردورزی، و نظری عقلانیت همدو 

 .هند پیدا تکام  و رشد

 تفسبیر نبافع علب  معنبای بب  را «طیب  هلام» فاطر سوره ده   ی  تفسیر در علام 

 شده معرفی پیشرفت و تکام  اساسی عام  نافع عل   ی  ای  در ه  است معتقد و هندمی

 فهمانبدمی هب  جامع، است هلامی نافع، عل  و صاوح عم  با  در شریف   ی  ای » :است

 و هند، صعود عزوج  خدای سوی ب  ه  است ای  حق، اعتقاد هر یعنی نیکو هلام هر هار

 بب  وحظب  هب  اسبت ای  عل  رفت  باوا ه  است معلوم و هند، نزدیک خدا ب  را صاحبش

 ،طباطبایی« )گردد. هام  بدان، نف  توج  و گشت  خاوص تردید، و شک و جه  از وحظ 

 (922ص ،2ج ،9922

 در نیبز دیگبر علبوم اما است، خداشناسی عل  همان نافع عل  اهم  مصداق چند هر

 نبافع علب  مصبادیق از سبازد، فبراه  توحیدی تعاوی  گستر  برای را زمین  ه  صورتی

 .باشد داشت  نقش انسان تکام  و پیشرفت در تواندمی و شودمی شمرده

 عقلانیت

 انبد،بهرهبی  ن از انوا  سایر و دارد اختیار در انسان ه  را ایسرمای  و ابزار تری مه 

 تشبکی  اندیشب  و فکبر را انسبان وجبودی ظرفیبت تری بنیادی. است تعق  و تفکر ابزار

 در منحصبر را انسبان همال و انسانی جوهر تنها را تفکر فلاسف  اغل  ه   ناا تا دهد می

 . انددانست  خردورزی و تفکر رشد

 تمبام. اسبت خردورزی قوه و عقلانی توان محصول انسان تاریخی پیشرفت و تکام 

 هبار بب  خبود اجتمبا  تبدبیر و نظ  در و مسک  وباس، خوراک، در انسان ه  هاییتحول

 و حیوانبات سبایر ه  است دوی  همی  ب . دارند انسان خردورزی و تعق  در ریش  بردمی
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 اند،نگذاشت  فراتر قدمی خود موضع و موق  از تاهنون اندشده خلق ه  روزی  ن از نباتات

 خبود، زنبدگی ابعباد تمبامی در انسبان  نک  حال و اند،نگرفت  خود ب  محسوسی تحول و

  دم بنبی هب  ای  خلاص  و. داردمی بر همچنان و برداشت  همال سوی ب  بزرگی هایقدم

 خباطر بب  و گردیبده برخوردار ایخصیص  و ویژگی یک از عاو ، موجودات سایر میان در

 بب  هب  اسبت عقلبی  ن و یافتب  امتیاز جهان موجودات دیگر از ه  است خصیص  همان

 ،9922 ،طباطبایی. )دهدمی تمیز مضر از را نافع و شر از را خیر و باط  از را حق  ن وسیل 

 (491ص ،99ج

 انسان ه  است ورزی خرد و عقلانی توان همی  اساس بر هری  قر ن علام  اعتقاد ب 

َ»  ی  ذی  علام . است دانست  موجودات تمام از برتر را ََو  دأ ق  ناَل  مأ رَّ ن َک  ََب  م  ََآد  ََو  نناُهمأ لأ م  َِفن َح 
ر َ ب  ََالأ ِرََو  حأ ب  ََالأ ََو  ناُهمأ قأ ز  ََر  یباِتََِمن  ََالطَّ ََو  ناُهمأ لأ ضَّ ل َف  ثیر ََع 

ََک  نأ ناَِممَّ قأ ل  ضیلَ َخ  فأ   (23)اسبرا  یب  «ت 

 دست  یک ب  ناظر تکری :»هندمی بیان اینگون  را انسان ب  هرامت اعطای و تکری  از مراد

 هیچ ب  ه  است عق  دادن ب  تکریمش شده، داده انسان ب  ه  است اوهی هایموهبت از

 از را نیک و مضر از را نافع و شر از را خیر  ن وسیل  ب  انسان و نشده، داده دیگری موجود

 تسخیر و استخدام و موجودات سایر بر تسلط قبی  از دیگری هایموهبت هد،می تمیز بد

 هب  شبودمی محقبق زمبانی  ن امثال و خط و نطق قبی  از هاهدف ب  رسیدن برای  نها

 (  492ص ،99ج ،9922 ،طباطبایی.« )باشد عق 

. اسبت انسبان حیات عرص  در پیشرفت شاووده و اساس ورزی خرد و تعق  بنابرای ،

 و پیمبوده را تکامب  مسبیر هب  است بوده تعق  توان از برخورداری همی  دوی  ب  انسان

 .است  ورده وجود ب  را جانوداران و انوا  سایر از متمایز حیات

 مورد چند در اما است اد  رعایت با توأم همواره قر ن خطابات: گویدمی مطهری شهید

 مبوارد  ن از یکبی اسبت، دشبنام نبوعی تقریبا ه  گشایدمی تعبیری ب  زبان قر ن ه  است

 (21، ص2، ج9921)مطهبری،  .هننبدنمی استفاده خرد و عق  از ه  است افرادی ب  مربو 
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َ: »فرمایبدمی افبراد گونب  ای  مورد در قر ن ََِإنَّ نرَّ ََش  ا   و  ََالندَّ ند  نِ ََِعنأ ََاللَّ نمُّ ُمََالصُّ نُبکأ ََالأ نذین  َالَالَّ
َ ِقُلون   ببدتری  گیرنبدنمبی بهبره خبود خرد و عق  از ه  افرادی  ی  ای  در (44)انفال، ی «یعأ

َ: »خوانی می دیگر  ی  در یا است  شده نامیده جنبدگان ََِإذاَو  ُهُمََقیل  ِبُعواَل  ََماَاتَّ ل   َ ن نأ
 
ن ََُأ َقناُلواَاللَّ

َ لأ ِبُعََب  تَّ یناَماَن  ف  لأ
 
یِ ََأ ل  ناَع  ََآباء 

 
ََأ ََو  نوأ ََل  ُهمأََکنان  ُُ ََالَآبنا ِقُلنون  نیااَ َیعأ ََش  ََالَو  نُدون  ت   (923)بقره، یب  «یهأ

 تقلید شانگذشتگان هایشیوه از تعق  و سناش بدون ه  جوامعی و افراد  ی ، ای  براساس

 سبل  خبود از را پیشبرفت و تعباوی امکان و دارند قرار گمراهی و ضلاوت مسیر در هنند،می

 و خبردورزی اهمیبت با  در ه  روایات از شماری پر تعداد و هری  قر ن در تأم  اند.ازهرده

 اسبلام منظبر از هب  شبودمی استفاده روشنی ب  است شده وارد دینی متون در تفکر و تعق 

 بسبیاری اهیمبت از پیشبرفت و فرهنبگ و انسان جمعی و فردی حیات تنظی  در خردورزی

 و معرفبت ببر و دارد وجبود جامعب  افراد تک تک در قوه ای  ه   ناایی از و است برخوردار

 ارتبا  و زیادی نقش دارد وجود  ن ارتقای و انتقال و اهتسا  قابلیت و دارد تأثیر افراد هنش

 .باشدمی عرص  ای  در پیشرفت ساز زمین  و دارد فرهنگ با تنگاتنگی

 تنهبا اسلام ایشان اعتقاد ب . است معنوی و مادی بعد دو دارای علام  نظر از پیشرفت

 جسمی و روحی رشد و همال بر را خود شرایع اساس بلک  نگرفت ، نظر در را مادی هماوات

 ،9922 ،طباطبایی. )است خواست  را دو هر معنوی و مادی سعادت و داده قرار ه  با دو هر

 مادی وذائذ سایر خوردن بیشتر و بهتر ب  تنها  دمی سعادت: »نویسدمی وی (433ص ،4ج

 دیگبر عببارت بب  یبا و جسب  سبعادت و روح سبعادت از مؤوب  است امری بلک  نیست،

 دیگبر سبوی از و شبود برخبوردار مادی هاینعمت از سو یک از ه  است  ن در سعادتش

 سبعادت ه  است صورت ای  در گردد،  راست  اوهی  حقّ  معارف و اخلاقی فضائ  با جانش

 سعادت هردن رها هلی ب  و مادی، وذائذ در رفت  فرو اما و شودمی ضمانت  خرتش و دنیا

 ( 941ص ،2ج ،9922 ،طباطبایی.« )باشد تواندنمی بدبختی جز چیزی روح،
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 و مبادی هبدف یبک معاصر، جوامع اغل  در پیشرفت اساسی هدف علام  اعتقاد ب 

 از اجتمبا  هب  اسبت ای  هاهدف  ن هم  جامع و است هاانسان دنیایی زندگی ب  مربو 

 معاصبر مبدرن جوامبع. برسبد بهتبری مادی زندگی ب  و گشت  برخوردار بیشتری مزایای

انبد داده قرار خود حرهت غایت را دنیایی و مادی حیات مزایای از برخورداری و مندیبهره

 اسلام نظر از اما. هنندمی تلا   ن تحقق پی در ه  است  رمانی تنها جهانی ای  سعادت و

 تروسبیع بسبیار  ن یگسبتره بلک  شود،نمی خلاص  مادی وذائذ از برخورداری در سعادت،

 برخبورداری تر مه  بخش و است دنیا زندگی از برخورداری همی   ن بخش یک است،

 پایبان طبیعبی حیبات یبافت  پایبان با انسان زندگی منظر ای  از. است اُخروی سعادت از

 تبأمی  اسبلام. اسبت  خبرت زنبدگی همان ه  واقعی زندگی اسلام، نظر از بلک  یابد،نمی

 از نفب  طهبارت و اخلباق مکارم با جز را بشر اخروی زندگی یعنی واقعی زندگی سعادت

 وقتبی را مکبارم ایب  رسیدن تمام و همال حد ب  باز و داندنمی شدنی تأمی  رذائ ، هم 

 ببر هب  باشبد حیباتی دارای و باشد، صاوح اجتماعی زندگی دارای بشر ه  داندمی ممک 

 بشبر تعامب  ببر تعباوی خبدای ربوبیبت مقتضیات برابر در خضو  و سبحان خدای بندگی

 ( 924ص ،2ج ،9922 ،طباطبایی). باشد متکی اجتماعی، عداوت براساس

 نبو  دو فبردی، هبایهنش و اعمال و اجتماعی فر یندهای برای هلی طور ب  علام 

 در احسباس منطبق. تعق  منطق و احساس منطق از عبارتند ه  سازدمی مطرح را منطق

 منبافع را  ن شباووده هب  دامنب  تنبگ و محدود عقلانیت از است عبارت هلی تعری  یک

. هنبدمی دعوت دنیوی و مادی منافع ب  تنها را انسان و دهدمی شک  جهانی ای  و مادی

 هبرد احسباس را  ن ه  مادی انسان و باشد هار در مادی نفع پای ه  زمان هر نتیا  در

 سبودی اگر ووی شودمی تحریک عم   ن اناام سوی ب  و نموده پیدا بدان علاق  و عشق

 یبک انتخبا  ملاک تعق ، منطق در ووی.  وردنمی روی عم   ن اناام ب  نبیند عم  در

 حق عملی ه  شود داده تشخیص اگر است  عم  یک حقانیت دادن اناام منظور ب  عم 

 قلمبداد عمب  سبودمندتری  حبق از پیبروی و نماینبدمی مبادرت  ن اناام ب  افراد است



 44 ییعلامه طباطبا یدگاهفرهنگ از د یشرفتپ یشیو گرا ینشیعوامل ب 

 

 اسبت معتقبد چبون باشد، نداشت  یا باشد داشت  مادی سود ه  ندارد تفاوت دیگر شود می

 (922ص ،همان. )است ترباقی و بهتر است خدا نزد  نچ 

 تفکبر دو ایب  در عقب  ه  است نقشی در دینی تفکر برابر در مادی تفکر تمایز وج 

 تمایلبات و نفسبانی هبوای یهننبده مهار ه  عقلانیتی براساس دینی تفکر. هندمی بازی

 هب   ن حال دهد می سوق فضیلت با توام زندگی سمت ب  را انسان است، انسان شهوانی

 زندگی راه ه  گیردمی قرار استفاده مورد درجایی تنها و یابدمی تنزل عق  مادی، تفکر در

 گرایی احساس منطق تفکر ای  بر حاه  منطق. هند هموار بردن وذت و هامروایی برای را

 عقلانیت شاخص اما است مادی هامروایی نهایت از برخورداری هدف، و است طلبی وذت و

 تفکر گرایی احساس معیار طبع، با موافقت  نک  حال است  حق از پیروی و مطابقت دینی،

 ( 949ص ،همان. )مادی

 تفکبر چبارچو  در و شبودمی فرهنبگ پیشرفت موج  ه  خردورزی و عقلانیت وذا

 همبی  بب  و دارد مبدرن تفکر در ابزاری عقلانیت با بنیادی تفاوت شودمی مطرح اسلامی

 خباص هایشباخص و طباطبایی ویژگیهبا علام  منظر از فرهنگ پیشرفت ه  است دوی 

 .هندمی پیدا را خود

 اسبت محبیط عقب  ه  قدسی عق  با  ن اتصال ه  دوی  ای  ب  مدرن، عقلانیت در

 سبهود هبردن بیشبین  و انسبانی  مال نهایت انسان جهانی ای  مندی بهره گردیده، قطع

 انسان و هستی ب  بعدی تک نگاه و بینی هوتاه. رودمی شمار ب  عقلانیت اعلی نمون  مادی

. است گردیده  ن دچار  سمان با ارتبا  قطع اثر در مدرن عق  ه  است ویرانگری عارض 

 افزایش جهت در تلا  ه  است شده باعث نگریست  بعدی تک ب  ابتلاء و بینی هوتاه ای 

 عقلانیبت از فبار  هبایتلا  مبدرن، انسبان نگباه در معنبوی هماوبات هس  و معنویات

 بهبره دوی  ب  است مطرح اسلامی اندیش  در ه  عقلانیت اوگوی حاویک  در. شود محسو 

 را جدیبدی اندازهی چش  است،  دم و عاو  بر محیط ه  قدسی عق  افاضات از  ن مندی
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 رنج، و وذت زیان، و سود از انسان تعری  انداز چش  ای  در ه  هندمی باز انسان روی فرا

 نبو  دو ایب  پیامبد. شبودمی متحول هاملا غیرواقعی و واقعی اهداف و بدبختی و سعادت

 عینبک ببا هب  اجتماعی انسان. بود خواهد متفاوت بسیار اجتماعی عم  حوزه در عقلانیت

 عقلانیبت نبو  ایب  مقتضای واقعاً ه   نچ  شود،می اجتماعی تعاملات وارد مدرن عقلانیت

. بیاندیشبد خبود شخصبی سبود و فبردی منبافع هس  ب  صرفاً انسان ه  است ای  است

 منطق چارچو  در اخروی و معنوی هایپادا  خواهی، دگر دوستی، نو  نظیرهایی  رمان

 ذاتبی مقتضبای هب  مبداری خبود و خودخبواهی. است ناپذیر توجی  واقعا مدرن عقلانیت

 بب  را بیشبتر چ  هر دنیاگرایی و طلبی وذت تنها است، دینی هایریش  از منقطع عقلانیت

  نابا تبا دنیبا بب  انسبان خاطر تعق  دینی عقلانیت در اما. سازدمی موج  خیراعلی عنوان

 در عقلانیت بنابرای ،.  نگردد او سعادت و خدا از غفلت موج  ه  است پسند خود و عقلانی

 در وذا. هندمی فرق سکووار یا مدرن تفکر چارچو  در عقلانیت با اسلامی اندیش  چارچو 

 هایتفاوت شودمی تعری  دینی عقلانیت پای  بر ه  اسلام دیدگاه از پیشرفت نیز علام  باور

 عقلانیبت و احساس منطق بر مبتنی ه  غربی مدرنییس  منظر از پیشرفت اوگوی با مهمی

 و نظب  یبک مبنای تواندنمی احساسی عقلانیت علام  اعتقاد ب . هندمی پیدا است، ابزاری

 و اسبت استوار مادی ناپایدار و نسبی متزوزل، سو مبنای بر همواره زیرا باشد، پایدار توسع 

. شودمی مفهوم نیز  ن بر مبتنی توسع  و نظ  رسانی سود بر حاه  معادوات شدن عوض با

 نیبز  ن از حاصل  تکام  و حرهت و است حقانیت مبنای بر ه  اسلامی عقلانیت  نک  حال

. مانبدمی بباقی پایبدار و ثاببت اسبت، شبده ریزی پی استوار و مستحک  مبنای همی  بر

. سازدمی استوار مادی سود مبنای بر را جنبشی حرهت هر محور سود و احساسی عقلانیت

 منبافع پایداری و بقاء مدار دایر هاحرهت ای  از حاص  نتایج ثبات ه  است معنا بدان ای 

 دگرگون  نها ترجیح در هاانسان اووویت یا شدند، عوض منافع ای  اگر. هاست انسان مادی

 ،9912 ،دیگبران و )ثاببت.شبد خواهد تغییر و دگرگونی دچار نیز  ن از حاص  نتایج شود،

 ( 132ص
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 اخلاقی - گرایشی عوامل

 ایمان

 «ن-م-ءم» مباده از هلمب  ایب  و قلب  در اعتقاد شدن گیر جا از است عبارت ایمان

 امنیبت هبرده پیبدا اعتقباد وی راسبتی ب  ه  هسی ب  ایمان با شخص هانّ  یافت  اشتقاق

 تردید دچار خود  اعتقاد در هرگز ه  دهدمی اطمینان و دوگرمی چنان  ن یعنی دهدمی

 نگباه از فرهنبگ پیشبرفت عوام  تری مه  از( 24ص ،9ج ،9922 ،طباطبایی) .شودنمی

  یات در  ن هاربرد و دارد ایگسترده معنای قر نی فرهنگ در ایمان. باشدمی ایمان قر ن،

  ی  در تقوا هنار در ایمان. دارد دینی معارف منظوم  در  ن اهمیت از نشان قر ن، از زیادی

 طباطبایی علام . است شده ذهر فرهنگ و جامع  پیشرفت مه  عوام  از اعراف سوره 14

 :فرمایندمی اومیزان تفسیر در  ی  ای  ذی 

. است مربو  و متص  یکدیگر ب  بدن یک اعضای مانند عاو  اجزاء هم  هلّی طور ب 

 اعضاء سایر از افعال صدور در عضو یک انحراف و استقامت و سق  و صحت ه  طوری ب 

 ایب  و. دارد جریبان  ن اطبراف و اجزاء هم  در  ثار و خواص در تفاع  ای  و داشت  تأثیر

 هب  هبدفی  ن و سببحان خبدای سوی ب  هم  هرده، بیان شری  قر ن ه  بطوری اجزاء

  ن اجزای از جزء یک حرهت اختلال و انحراف اند، حرهت در هرده مقدر  نها برای خداوند

 و گبذاردمی باقی سوء اثر نمایان بطور اجزاء سایر در باشد برجست  اجزای از اگر مخصوصا

 ایب  از هب  فسادی شده، فاسد دارند جزء ای  در عاو  اجزای سایر ه  ه   ثاری نتیا  در

 بب  یا خود خودی ب  مزبور جزء اگر. گرددبرمی خود  ب  بود یافت  راه اجزاء سایر در جزء

 برمبی ه  انحرافش از قب  رفاه حاوت  ورد دست ب  را خود قبلی استقامت دیگران همک

 ادام  نیز ابتلاء  و محنت و حال فساد دهد ادام  خود اعوجاج و انحراف ب  اگر ووی گردد

 اسببا  و اجبزاء سبایر هبار و بگبذرد حبد از طغیبانش و انحبراف ه   ناا تا یافت خواهد

 ببا و نمبوده، قیبام او علی  جهان اسبا  هم  ه  اینااست بکشاند، تباهی ب  را مااور 
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 سبسرده ودیعب  ب   نها در وجودشان حفظ و ذات حری  از دفا  منظور ب  خداوند ه  قوایی

 استهایی سنت از یکی خود ای .سازندمی نابود و برده بی  از شود خبردار تا را مزبور جزء

 ایب  نب  سباخت  جباری است انسان  نها از یکی ه  عاو  اجزای جمیع در تعاوی خدای ه 

 از امتبی اگبر اسبت چنبی  چبون و.است مستثنا  ن از انسان ن  و است بردار تخل  سنت

 ببرایش خداونبد هب  انسبانی سعادت راه از نتیا  در و گردد، منحرف فطرت راه از هاامت

 اختلال است او ب  مربو  و است  ن ب  محیط ه  ه  ایطبیعی اسبا  بماند باز هرده مقدر

 چشب  بب  هایشهاروی دود خلاص  و گردد برمی او خود ب  اختلال ای  سوء  ثار و یافت 

 (422ص ،2ج ،9922 ،طباطبایی. )رودمی خود 

 رقیق ، عواط  رفت  بی  از و قل  قساوت و اخلاق فساد: »فرمایندمی ادام  در ایشان

. هندمی انقراضش ب  تهدید مصیبات، تراه  و بلیات هاوم و برده بی  از را عمومی روابط

 در و نمبوده دریب  درختان و زراعت رویاندن از زمی  و فصلی هایباران باراندن از  سمان

 زوزوب  با زمی  و انداخت  راه ب  صاعق  و طوفان سی ، فصلی، غیر هایباران  سمان عوض

 ( 422ص ،همان.« )بردمی فرو خود در را  نها خس  و

 و فرهنبگ و جامعب  در انسبان خلقیبات و افکبار و اعمبال تبأثیر بیان از پ  علام 

 تعاوی و پیشرفت در ایمان نقش تبیی  ب  هانقمت و هانعمت و طبیعت بر  نها اثر همچنی 

 لَفَتَحْنا  ات َقَوْا وَ آمَنُوا الْقُری أَهْلَ أَن َ لَوْ وَ» جمل : »فرمایندمی و پرداخت  فرهنگ و جامع 

 سبب  بب  هبابرهت اببوا  افتتاح اینک  بر دارد دواوت «الْأَرْضِ وَ الس َم ءِ مِنَ بَرَک تٍ عَلَیهِمْ

 فسبق و هفبر چبون  نهبا، از نفبر دو و نفبر یبک ایمان ن  هاست جمعیت تقوای و ایمان

 ب  نکت  ای ( 419ص ،همان.« )هندمی را خود هار باز نفر، چند تقوای و ایمان با جمعیت،

 هب  هنبد پیدا همگانی و مشترک صورتی هاجمعیت در باید ایمان ه  دهدمی نشان خوبی

 را فرهنبگ تعاوی عوام  از یکی وذا. دهدمی نشان خوبی ب  را ایمان فرهنگی جنب  همی 
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 مختلب  سبطوح است، مختلفی مرات  دارای ایمان ه   ناایی از و دانست ایمان توانمی

 .بود خواهد جامع  و فرهنگ یک پیشرفت سطح نشانگر  ن

 93 و یبون  42 حج، 22 فاطر، 93 رعد، 41 نح ، 12 اوبت   یات دیگری مانند  یات

 فرهنبگ پیشرفت در ایمان نیز نقش  نها ذی  در طباطبایی علام  تفسیری ومطاو  جاثی 

 .دهدمی نشان را

 تقوا

 بب  یا و اسمی صورت ب  هری  قر ن در است، دینی رایج و شایع هلمات از هلم  ای 

 و صیانت و حفظ معنای ب  ه  است «وَقی» ةماد از هلم  ای . است  مده زیاد فعلی صورت

 یبک محافظبت از اسبت عبارت وقای » :گویدمی مفردات هتا  در راغ . است نگهداری

 ببی  از نچب  قبراردادن وقای  در را نف  یعنی تقوا و رساند،می زیان او ب  هرچ  از چیزی

 سب  مورد در مسب  وفظ استعمال قاعده ب  گاهی ما ه ، است ای  مطل  تحقیق .رودمی

 اسبتعمال خبوف جبای ب  تقوا و تقوا جای ب  خوف مسب ، مورد در سب  وفظ استعمال و

 بب  هشباندمی گنباه ب  را انسان  نچ  از نف  نگهداری یعنی شر  عرف در تقوا. گرددمی

 (422ص ،99ج ،9921 ،مطهری. )هند ترک را محرّمات و ممنوعات اینک 

. هنندمی «نف  بر تسلط» ب  تعبیر ب   ن از ه  است معنوی و روحی حاوت یک تقوا

 و هببابرخواهش ایمببانش و عقبب  و اراده واقببع در و خببود بببر خببود بتوانببد انسببان اینکبب 

 نیروی ای  دارد، نگ  را خود  خود  بتواند ه  طوری ب  باشد داشت  تسلط هایشهوس

 (911ص ،42ج ،9921 ،مطهری. )است «تقوا» اسمش نگهداری خود

 و نمباز یبا و شبده ببرده نام هری  قر ن در عم  و ایمان از ه  اندازه همان ب  تقریباً

 ای . است شده برده اس  تقوا از شده، ذهر روزه نام مثلاً ه  مقدار  ن از بیش و  مده زهات

 جهت ای  از. است فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و فردی مختل  هایجنب  دارای مفهوم
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 پدیده بصورت و هنند عم   ن براساس و شوند تقوا ب  متص  همگی جامع  یک افراد ه 

. شودمی تعاوی و پیشرفت موج  و هندمی پیدا فرهنگی جنب  در ید اواذهانی بی  مشترک

 هب  داشبت وجود زیادی  یات نیز شد ذهر مطلو  فرهنگ برای ه  قر نی هایمعادل در

 سبوره 14  یب   یات، ای  از یکی. هردمی بیان مطلو  فرهنگ ب  رسیدن در را تقوا نقش

َ: »فرمایدمی ه  است اعراف ََو  وأ ََل  نَّ
 
ََأ ل  هأ

 
ُقریَأ ُنواَالأ ََآم  اَو  وأ ق  ناَاتَّ حأ ت  ف  ََل  یِهمأ ل  ََع  کات  ر  ََب  نماِءََِمن  َالسَّ

َ ِضََو    سمان از برهاتی شدند،می پرهیزهار و  ورندمی ایمان جوامع  ن مردم اگر یعنی «اْلأ رأ

 جامعب  یبک افراد اهثر یا هم  اگر اینک  بر هندمی دواوت ه . گشودی می  نان بر زمی  و

 هبایببار  فبراوان و بهنگام نزول مانند زمینی و  سمانی برهات شوند، تقوا و ایمان اه 

 سبلامت و صبحت  نهبا، از  فبات دفع و دامسروری و هشاورزی محصووات ازدیاد  سمانی،

 عکب . یابدمی چشمگیر افزایش بر نان اجتماعی امنیت و روحی،  رامش و  سایش بدنی،

 و فسبق و ظل ، نفاق، شرک، و هفر راه جامع  یک افراد اهثر اگر: است ممک  ه  امر ای 

 افعبال، و صبفات ایب  نبامطلو  و ببد تکبوینی تبعات و عواق  بگیرند، پیش در را فاور

)مصباح یبزدی،  .شد خواهد اند،صاوح و مؤم  خود ه  هسانی حتی افراد، ةهم گیر گریبان

 (242، ص9913

 :هب  هننبدمی بیبان اینگون  را فرهنگ پیشرفت در تقوا نقش  ی  ای  ذی  ه  علام 

  نهبا، از نفبر دو و نفر یک ن  هاست جمعیت تقوای و ایمان از سب  برهت، ابوا  افتتاح»

 ،طباطببایی.« )هندمی را خود هار باز نفر چند تقوای و ایمان با جمعیت، فسق و هفر چون

 ( 419ص ،2ج ،9922

َ: »است  مده نیز یون  سوره 42 و 49  یات در نذین  ُننواَالَّ ََآم  ََکناُنواَو  ُقنون  َ*  یتَّ نذین  َالَّ
ُنوا ََآم  ََکاُنواَو  ُقنون   داشبت  جریبان  ن در تقبوا و ایمان ه  ایجامع   ی ، ای  مفاد طبق  «یتَّ

 بی مواه  و فراوان هاینعمت مشمول اخروی حیات در ه  و دنیوی زندگی در ه  باشد

. شبودمی شباننصی  خوشبحاوی و سرور هاینعمت ای ، خاطر ب  و گردندمی اوهی پایان
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 برخورداری و سو یک از تقوا و ایمان بی  یرابط  ه  شودمی استفاده  ی  ای  از همچنی 

 رابطب  یبک بلکب  نیسبت، دادی قبرار و جعلبی رابط  یک دیگر سوی از اوهی مواه  از

 و سازد پیش  را خداپرستی ه  ایجامع  است  اوهی تغییر قاب  غیر هایسنت از و تکوینی

 و پیامد نماید، مشخص را  ن عاملان هایهنش و اعمال چارچو  تقوا، معیارهای و ضوابط

)مکارم شیرازی،  .«بود خواهد معنوی و مادی مواه  انوا  از برخورداری  ن تکوینی نتیا 

 (424، ص49، ج9923

 وبزوم ببر دواوبت ه  اندهرده ذهر را مهمی نکت  فوق  یات ذی  ه  طباطبایی علام 

 هلم   وردن با» :فرمایندمی ایشان. دارد اخروی و دنیوی مواه  تحقق برای تقوا استمرار

 :فرمبوده. اندداشبت  مسبتمر تقبوایی  وردن ایمبان از قب  خدا اوویای ه  فهمانده «هانوا»

 جمل  ای   وردن با و «یتقون هانوا و» ه  هرده عط  جمل  ای  بر سس  و «امنوا اوذی »

 ،طباطبایی.« )اندداشت  تقوا دائماً  نان، از ایمان ای  تحقق از قب  خدا اوویای ه  فهماندمی

 (941ص، 93ج ،9922

 تعاوی و پیشرفت باعث ه  است افراد اهثر بی  مشترک و همگانی و دائمی تقوای وذا

 افبراد اعمبال مبنبای و اسبت اهتسابی ه  است مشترهی خصلت ه  چرا شودمی فرهنگ

 .باشدمی تقوا فرهنگی جنب  همان ای  و جامع 

 استقامت

 خبط بب  هب  رفتب می هار ب  طریقی خصوص در اص  در استقامت:»گویدمی راغ 

 راهی چنی  ب  را حق«المسنتقیمَالصراطَاهدنا» شریف   ی  در و باشد، شده هشیده مستقی 

 طریق  ملازم همواره ه  است معنی ای  ب  انسان استقامت و: گویدمی سس  هرده، تشبی 

َ» :فرموده هاییانسان چنی  باره در تعاوی خدای ه  باشد مستقی  ینَإن  ناَقالواَالذ  َثنمَالل َرب 
  ، ماده قوم(9294)راغ  اصفهانی،  «استقاموا
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 گوینبدمی وقتبی» :گفتب  و گرفت  اعتدال معنای ب  را استقامت اولغ ، صحاح در ووی

 )جبوهری، «ببود اعتبدال حبد در او ببرای امبر ای  ه  اینست معنایش «اوامر و  استقام»

  (432ص ،1ج ق،9232

 ه  ای ینده از شریف   ی  ای :»فرمایندمی فصلت سوره 93  ی  ذی  طباطبایی علام 

 تقویت  ن و دهدمی خبر  یند،می ایشان استقبال ب   ن با ملائک  و است مومنی  انتظار در

 در شما اوویای ما ه  دهندمی ادام  ملائک  و. است هرامت ب  بشارت و  نان دوگرمی و دوها

  ینبده و پیشب  استقامت مومنی  حال حس  بیان ای  و بودی  دنیا در ه  همانطور  خرتی 

 (119ص ،92ج ،9922 ،طباطبایی.« )باشدمی است، انتظارشان در ه  نیکویی

 و صببر رابطب  خبوبی بب  عمبران  ل 941 و انفبال 21  یبات ذی  ایشان همچنی 

 گرفبت نتیاب  تبوانمی و. انبدنموده تبیبی  را جامعب  و فبرد تعاوی و پایداری و استقامت

 راه در اسبتقامت شبود،می فرهنبگ پیشبرفت موجب  جمعی تقوای و ایمان ه  همانگون 

 و جامع  پیشرفت در بسزایی سه  ه  استهایی خصلت از نیز است توحید همان ه  هدف

 .داشت خواهد وحی  یات طبق فرهنگ
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 گیرینتیجه

 همب  در فطبری صبورت ب  و است توحید فرهنگ اعتقادی وای  موثرتری  و تری  عمیق

 گبرایش از و در یبد جمعبی صبورت ب  فطری معرفت و بینش ای  اگر. دارد وجود جامع  افراد

 در  ن بازتبا  و هنبدمبی پیدا فرهنگی جنب  شود هشیده اجتما  صحن  ب  و شود خارج فردی

 و جامعب  فرهنبگ پیشبرفت موجب ... و اقتصباد و سیاسبت همچنبی  و هاارز  و هاگرایش

 شبوند خارج فردی حوزه از وقتی فردی اخلاقیات و و معارف هاگرایش و هابینش سایر. شودمی

ببود. علب  و دانبش و عقلانیبت  خواهند اثرگذار فرهنگ پیشرفت در هنند پیدا اجتماعی رواج و

هایی مانند ایمبان وتقبوا و گرایش منظر علام  طباطبایی هستند. بینشی پیشرفت ازدیگرعوام  

 از منظر ایشان دارند. همچنی  استقامت نقش زیادی در پیشرفت فرهنگ
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