
بر محور آن / آرمانها و  یخ بر محور تعالیم دینی و بررسی انقالب اسالمیفلسفه تار
 بایدها و نبایدهای انقالب

 22این مقاله از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین میرباقری در جمع کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات به تاریخ 

ه تاریخ و جریان حق پرداخته شده و سپس از آن منظر، بدست آمده که در آن ابتدا به فسلف 1831شهریورماه سال 

 .انقالب اسالمی و آرمان های آن و بایدها و نبایدهای آن را دنبال شده است

م یوانت یل را بهتر مین قبیاز ا یم سواالت مهمیل کنیخ تحلیا فلسفه تاریران را از منظر حکمت یا یاگر انقالب اسالم

 ییانقالب چه گام ها یعال یدن به آرمان هایرس یست؟ برایچ یت انقالب اسالمم: کمبودها و نقاط قویپاسخ گوئ

 ...چه؟ و یعنی ینید علم دیدارد؟ تول یچه ضرورت ید برداشت؟ جنبش نرم افزاریبا

 ده هایخ با پدینسبت تار -1

ن حال به یدر ا یخیتار یده هایوسته است. پدیره متصل و به هم پیک زنجیخ یا فلسفه تاریخ در نگاه حکمت یتار

گذر کرد و به  یده هاین است که از سطح پدیشوند. مهم ا یگر مشاهده میکدیصورت عناصر نظام مند و مرتبط با 

 یخ دخالت داشته اند شناسائیره تاریزنج یریرا که در شکل گ یق، عواملین طرید تا بتوان از ایعمق رابطه ها رس

 ندهیخ شناخت و موضع خود را نسبت به آیده را در روند حرکت تاریک پدیگاه یتوان جا یخ مینه حکمت تاریکرد. در آئ

 .مشخص کرد

 خیفلسفه تار یگونه ها -2

را « خیانسان، جامعه و تار»که  یخ و روند آن وجود دارد؛ نگاهینسبت به تار یعام، دو نگاه اساس یک دسته بندیدر 

ش خقلت و تکامل آن یدایاست که خداوند متعال، محور پ قتین حقیکه معتقد به ا یداند، و نگاه یبرآمده از ماده م

، یده تر شدن جبریچیر پیشود و همواره در مس یده مید یشک در نگاه اول، ماده به صورت مستغن یاست. ب

ق، ین طریگردد و از ا یمنجر م« اتیح»ش یدایر به پین مسیرآگاهانه و بدون احاطه خرد، در حال حرکت است. ایغ

 .شود یختم م« خیتار»و « جامعه»ش یدایت به پیو در نها دیآ یمد یپد« انسان»

ر یست. بلکه جبر غیبر آن حاکم ن یمانه ایر حکیاست که فراست و تدب یخ به گونه ایر و حرکت تارین نگاه، مسیدر ا

 یاصل یهاریکه به عنوان متغ ین عواملیآن است. بنابرا یانیخ به سمت مرحله پای، مبدا حرکت تاریخودآگاهانه ماد

 یان تابعین میز در ایهستند؛ و اراده انسان ن یکنند، همان عوامل ماد ینقش م یفایخ ایحرکت تار یریدر شکل گ

 .شوند یم ین عوامل طبقه بندیز بر اساس همیخ نیتار یاصل ین مراحل و گذرگاه هاین عوامل است. هم چنیاز ا

دگاه، ین دیاست. ا« یخیزم تاریالیماتر»ه یداشت، نظر یعلم ارزش یکه تا دو دهه قبل، نزد عده ا یاتیاز نظر یکی

حاکم بر حرکت را در قالب  یدر ابتدا قواعد کل یعنیکند؛  یر میتفس یزم فلسفیالیخ را براساس ماتریحرکت تار

د؛ و با بازگرداندن ینما یل میتحل یده مستغنیک پدیدارد؛ و سپس عالم را به عنوان  یعرضه م« کیالکتیمنطق د»



ن یکند. از ا یر میخ را تفسیده ها، انسان و تکامل تاریات پدی، حیماد یک جوشش درون زایعالم به  یحرکت کل

ه ین نظرید. صاحبان ایآ یبه وجود م یدیابزار و روابط تول یریه شکل گیاست که بر پا ینها محصول مراحلیمنظر، ا

و  یدر جامعه بشر یش تحوالت اساسیداید و مبدا پکن ینقش م یفایخ ایکه در حرکت تار ین عاملیمعتقدند مهمتر

ست، ین« یدیروابط تول»جز  یزیرد، چیگ ین اساس شکل میها بر ا یتمدن ساز یشود، و تمام یم یات انسانیح

ضاد ز براساس تین منطق نیان ایرد. بنیگ یک شکل میالکتیو براساس منطق د یند جبریک فرآیز در ین روابط نیکه ا

 .عال شدن آن در عرصه عمل استماده و ف یدرون

شود؛ به گونه  یف میتعر« یدیروابط تول»خ براساس تحوالت یتکامل تار یخ، در عمل سرحلقه هاین نگاه به تاریبا ا

 یجامعه به وجود م یدر روابط اقتصاد یق تر، تحولیش ابزار دقیدایشتر و پیب یجاد کارآمدیر در ابزار، و اییکه با تغ یا

ر د یک ابزار ساده کشاورزیبه عنوان « لیب»انجامد. مثال  یم یو روح انسان یر روابط اجتماعییت به تغید که در نهایآ

ش یدایمکمل توانست مبدا پ یشد و همراه با ابزارها یخاص یو اجتماع یجاد روابط اقتصادیش، موجب ایدایزمان پ

ن زمان یو در ا« گاو آهن»ن ابزار ساده، سپس به یگردد. اما هم یات انسانیخ حیاز تار یدر برهه ا« یبرده دار»نظام 

ز یات را نیشدند، و اخالق و معنو یدر جامعه بشر یش تحوالت اساسیدایک منشا پیل شد، که هر یتبد« تراکتور»به 

 یو فرهنگ یو فکر ین نکته را به اثبات برسانند که همه تحوالت روحیه اصرار دارند این نظریشکل دادند! صاحبان ا

« تیمالک»است که در آن  ین منظر به گونه ایز از ایخ نیتار یانیاست. مرحله پا یدیده تکامل ابزار تولی، زائیانسان

ر تکامل خود به یخ در مسیند تاریگو یدهند. م یخود را از دست م یز ضرورت وجودین« نید»و « دولت»وجود ندارد و 

ز که ابزار ین نیاست، لذا وجود دولت و د یت منتفیلکست، و چون مایمطرح ن یت فردیگر مالکیرسد که د یم ییجا

خارج و به صورت  یز از حالت فردیت نی، مالکیالین تمدن خیخواهند شد. در ا یت هستند موضوعا منتفیت مالکیتثب

ر یهستند. ناگز یات زندگیر ضروریشغل، مسکن، غذا و سا یشود. در آن جا همه انسان ها دارا یف میمشاع تعر

ک یالکتیخاص و براساس همان منطق د ید به گونه ایبا ین جامعه آرمانیدن به ایرس یز براین یخیتار یگذرگاه ها

 یل میتحل یه همان تضادیبر پا یخیتار یها و کشمکش ها یزیجنگ ها، خونر ین روزنه تمامیم شوند. از ایترس

ک جامعه مشاع یتوان منتظر بود که  ین حال مید. تنها در ایآ یجامعه به وجود م ین طبقات اقتصادیشوند که ب

ز به مفهوم ین یاسیرخت بربندد. البته فرهنگ دولت س ینیت دیبه منصه ظهور برسد و فرهنگ و معنو یاقتصاد

 .آن حذف خواهد شد یامروز

ک از یچ یشود که ه یخالصه م ین نکته اصلیات مشابه، در ایه و نظرین نظریا یرسد که مشکل اصل یبه نظر م

اند   جه نتوانستهیخ موفق نبوده اند؛ و در نتیات انسان و تکامل تاریرامون حیپ یاساس یطرح پرسش هاآنها در 

داند اما به  یاست که اندازه پا و بدن خود را نم یشان مثل کسیسته ارائه دهند. مثل ایدر خور و شا ییپاسخ ها

واع و اقسام لباس ها و کفش ها را د انیبا ین شخصیاست چن یعیگردد! طب یا کفش خوب میک لباس یدنبال 



ن ینداشته باشد قطعا زحمت او در انتخاب ا یکفش و پوشاک آگاه یز برایاز خود نیامتحان کند. و البته اگر از نوع ن

 .ملزومات دو چندان خواهد شد

شد  خواهد یگرفتار مکاتب خودساخته ماد ینخواه یده باشد، خواهیشیندین سواالت نیتر یکه به ابتدائ یکس

خ کجاست! یت نخواهد دانست که مبدا و مقصد ارابه تاریکنند؛ و او در نها یز میتجو یاو نسخه ا یک برایکه هر 

ت هم یز نائل شود، در نهاین یات مادیصاحبان نظر یم شده از سویترس یات اگر به آرمان هاین خصوصیبا ا یانسان

است اگر قدر و اندازه  یعیکند. طب یک استفاده ممشتر یچون مورچگان به صورت مشاع از کار و مسکن و غذا

خود آشناست،  یکه با اندازه وجود ینخواهد داشت! اما کس یین همه دغدغه، معناین حد باشد ایانسان تا بد

 .ندازدی، لنگر بین بار اندازیست در چنیحاضر ن

 موج»ه یکند و به نظر یر میتفس یان عالم را به صورت مادیاست که پا یه ای، نظریخ حسیتار یگر فلسفه هایاز د

ه دیعرضه گرد یگوناگون یل هاینوشته شده است و تحل یین رابطه کتاب هاین تافلر( مشهور است. در ای)الو« سوم

م یتقس« یو فراصنعت ی، صنعتیکشاورز»خ به سه مرحله یه، تارین نظریدا کرده است. براساس ایز پین یو طرفداران

 .شود یم

به افراد ساکن شده در مزارع  یشکارچ یاز انسان ها یو تحوالت انسان یج، شامل کشاورزا موین مرحله یاول

شده و  یزید متمرکز و برنامه ریتول یحرکت به سمت روش ها  رندهیاست که دربرگ یاست. موج دوم، انقالب صنعت

 یو مبتن یان صنعتمخلوق آن است. موج سوم هم، تحول پس از دور یکار است که جهان صنعت یروین یسازمانده

ن یو نماد سوم« خط مونتاژ»ن تمدن، ی، نماد دوم«لیكج ب»ن تمدن هنوز یبر اطالعات و ارتباطات است. نماد نخست

 .وتر استیتمدن، كامپ

 ن تمدنیب یق و گسترده ایعم یریدرگ یرا پشت سر گذاشته و نوع یتافلر معتقد است بشر تاكنون دو موج تحول

ت قرار دارد. در یبشر یش رویموج دوم و موج اول پ یعات و ارتباطات است، با تمدن هاكه حاصل اطال یموج سوم

كار  یروین« موج دوم»کند، بخش  ین میرا تأم یو معدن یمنابع كشاورز« موج اول»، بخش ین جهان سه مرحله ایا

 یابد كه مبتنی یت مدس یطره ایبه س« موج سوم»د انبوه مشغول است و بخش یكند و به تول یارزان را فراهم م

 .از اطالعات است یتازه بهره بردار یوه هایبر ش

ان تر و آس یده تر، زندگیچین فضا، نظم پیه قبل ندارد بلکه تنها در ایبا نظر یز چندان تفاوتیه نین نظریا یجامعه آرمان

 .شود ینائل م یانسان به رفاه گسترده تر

گر یتواند فراتر از د یشود، نم یم میترس یخیمراحل تار یراه بین نظریکه براساس ا یریمس یالبته محصول ط

شود و زد و  یده تر میچین جا فقط انسان، پیداشته باشد. در ا یانسان معاصر در پ یبرا یزیچ یات مادینظر

، ین جامعه آرمانیز قرار است انسان در ایت نید. در نهاینما یگر رخ مید یخوردها، جنگ ها و کشمکش ها به گونه ا



ه خود، به مراجعه به یحتاج اولیرفع ما یبرا یبه آرامش و رفاه کامل برسد؛ و حت یکیده الکترونیچیق ارتباطات پیاز طر

اجات یش عمده احتیارتباطات و کنترل از راه دور برسد و در درون خانه خو ینداشته باشد و به تکنولوژ یازیز نیبازار ن

 .ل استین قبیاز ا یا تحوالتید یخ، تابع تحول در ابزار تولیتکامل تار ز مراحلین جا نیخود را بر طرف کند. در ا

اه ن نگیر کرد. در ایخ تفسیتار یرا برا یگریست و مراحل گذار دیخ و تکامل آن نگریگر به تارید ید به گونه ایاما با

 :ن منظریا است. از یهست یده های، عالم، مخلوق خداوند متعال است، خداوند خالق انسان و کل پدیاله

 .ستیبه ذات ن یک: عالم، مکتفی

باشد. او عالم را مدام  یز میوم عالم است، رب و پرورش دهنده عالم نیدو: همان گونه که خداوند متعال، خالق و ق

( پس عالم، 05طه/«)یخلقه ثم هد یکل ش یاعط یربنا الذ»ت اوست. یکند لذا تکامل عالم، تابع ربوب یت میریمد

سخن گفت و تکامل عالم را  یماد یتوان از درون جوش ین حال نمیدر حال تکامل و رشد است. در ا ت اویتحت ربوب

خلق کند؛ چرا که هم اصل ماده و هم کمال آن، مخلوق  یخود کمال یتواند برا یل نمود. ماده نمین اساس تحلیبر ا

ت است که عالم را به سمت کمال یبوبن ریمحتاج است؛ و هم یت الهیالدوام به ربوب یاست، و عل یتعال یذات بار

 .کند یت میهدا

، تا بدان جا یات مادیم طرفداران نظریدیست. چنان چه دیخ، نقش انسان ها قابل حذف نیان حرکت تاریسه: در جر

 یو ربوب یگفتند و اراده انسان یخ سخن میحاکم بر حرکت تار یماد یکردند که از جبر درون ینقش ماده را مطلق م

ست ین یداند، مدع یخ میرا حاکم بر روند کل تار ین آنکه اراده ربوبیدر ع یخ الهیکردند. اما حکمت تار یم یرا نف

ست که یه قائل نین نظریان بهتر، ایوجود ندارد، و جبر مطلق حاکم است؛ به ب یدر طول اراده اله یگرید یکه اراده ا

ن منظر، اراده و یدهد؛ بلکه از ا یگر سوق مید یه ابه نقط ی، عالم را از نقطه ایخداوند متعال به صورت جبر

 .حاکم است یهست یار و اراده انسان برتمامین وجود اختی، در عیت الهیومیق

ن نکته ید از ایل است، اما نبایقابل تحل یت الهیت و قدرت انسان در طول اراده و ربوبیچهار: هر چند اصل اراده، فاعل

تواند مطلقا  ینم یچ مخلوقیندارد، ه یاصل پرستش و خضوع از خود اراده ا ز غفلت نمود که انسان نسبت بهین

ر تابع ین حرکت ناگزیاست، اما ا یا حرکت بدون پرستش و خضوع داشته باشد. اصل حرکت، جبریحرکت نکند و 

 یکند به طرف آن حرکت م یدا میتعلق پ یزیبه چ یک شیا یکه انسان و  یخاص است. زمان یتعلق و اراده ا

ف یک»تواند  ین چارچوب انسان میمعنا کرد، اما در ا« حرکت»و « پرستش»از  یتوان انسان را خال ید، لذا نمینما

ف ین محدوده قابل تعریانسان در ا یآورد؛ اراده و آزاد یرو یا خداپرستی یرا انتخاب کند و به بت پرست« پرستش

 .است

توان  ین حال میقابل طرح خواهد بود. در ا« مان و کفریا»و « نایطاعت و عص»رفته شود آنگاه بحث ین اصل پذیاگر ا

انسان است که نحوه تکامل او را مشخص  یف تولیک یعنیاست؛ « تیو وال یتول»محصول « تکامل»ادعا کرد که 



ر اراده انسان در تکامل است. یوجود سهم تاث یست بلکه به معنایمطلق بودن اراده ن ین امر به معنایکند. ا یم

حرکت و بدون  یتواند ب یان نمین میشود و در ا یا خارج میاز دن یگذارد و روز یا میپا به عرصه دن یسان روزان

ن از اراده آنها خارج است؛ و البته آن چه حاکم است یر باشد. ثبات محض و مطلق در مخلوقات وجود ندارد و اییتغ

تش حاکم بر عالم بوده و اراده انسان تنها در یو ربوب تیاست که وال یاله ین سنت قطعیاراده قاهر خداوند است. ا

 .ف حرکت، موثر باشدیک

تواند به  یآورد. او م یان در میا سر از عصیشود و  یت حق منجر میا به اطاعت از ربوبیانسان  یریپس موضع گ

رد. یگ ین جایو در جمع کافر ان وارد شودیتواند از در طغ یا میرد و ین قرار گیگردن بگذارد و در زمره مومن یت الهیوال

ز یکند؛ او ن یم یز مانند مومن زندگیا کافر باشد. کافر نیتواند مومن  یمان و کفر، فعل انسان است، انسان میا

ف پرستش و موضع یگذارند. پس انسان در ک یمتفاوت روزگار م یریگر و در مسیت دیکند اما تحت وال یحرکت م

شود.  یم ین امر ناشیمان و کفر از همیان و ایآزاد است و طاعت و عص ش نسبت به خداوند متعالیخو یریگ

ش ین حرکت به دنبال توسعه پرستش خویر ایکند، در واقع در مس یر میس یکه در پرستش نفس و هو یانسان

پرستد به دنبال توسعه پرستش خداوند است و  یپرستد توسعه دهد اگر خدا را م یخواهد آن چه را م یاست؛ م

 .است یاپرستیپرستد به دنبال توسعه دن یا را میدناگر 

ن امر یدا کنند. و همیگر حضور پیکدید اراده ها در یمحقق شود. با یا مادی یآنکه توسعه پرستش اله یپنج: برا

 .است« پرستش»نه ساز توسعه یو زم« جامعه» یریشکل گ یمبنا

ش جامعه، یدایگردد. مبدا پ یباز نم« استخدام»و « بالطبع بودن یمدن»چون  یت به اموریجامعه در نها یریشکل گ

خواهد در آن جهت به توسعه قدرت نائل  یبه توسعه پرستش بازگشت دارد. انسان هر طرف را که انتخاب کرد، م

نش است، در عمل دو نوع یتوسعه قدرت و پرستش قابل گز یر برایشود و از آن جا که تنها دو انتخاب و دو مس

 یم بندین تقسین اولیبر محور کفر. ا یمان و جامعه ایبر محور ا یرد؛ جامعه ایگ یخ شکل میارر تیجامعه در مس

 .خ استیتار

داشته اند و  یتول یطانیو ش یت مادیا به والیو  یو ملکوت یت الهیا به والیخ یگر، انسان ها در طول تاریان دیبه ب

خ منجر شده یداش جامعه و تاریخود، به پ یابیبوده است که در توسعه  یو ملکوت یطانیش ین پرستش هایهم

ا یز قابل توسعه و یف است که البته هر دو نیمان و کفر قابل تعریدر دو قالب ا یخیره تارین رو، دو زنجیاست. از ا

خ یز که در تارین یتصرفات یم. تمامیخ روبرو بوده ایت در طول تاریو وال یباشند. لذا با دو نوع تکامل تول یتکامل م

 .ت بوده اندیو وال ین نظام تولیاز هم یتابع یشده است همگ

ازند، مورد امداد والت یدست  یطانیت شیچنگ زنند و چه به وال یت الهیمان و کفر، چه به والیفه ایهر دو گروه از طا

 یرحمت مپردازند. ما از خداوند متعال طلب رزق و  ین امداد، به تصرف میرند و سپس متناسب با ایگ یخود قرار م



رزق و امداد آن است که  یخورد. معنا یت او رقم میم. تکامل ما با ربوبیم و به صورت مستمر به امداد او محتاجیکن

 یا حاالت درونیاز اعضا ما  ین مخلوق زمانیکند تا تابع اراده و قدرت ما باشد. حال ا یما خلق م یرا برا یاو مخلوق

کند و  ین موجود خلق شد، قدرت و اراده ما در آن نفوذ میکه ا یحال زمان ماست؛ به هر یرونیابزار ب یما و زمان

ف ن تصریار انسان قرار گرفته اند. انسان با ایاست که به عنوان تابع در اخت یتصرف انسان در مخلوقات ین معنایهم

ح ین رو صحیاز ا نه ساز توسعه انسان متصرف است؛ی، زمینائل شود. الحاق فاعل تبع یتواند به توسعه وجود یم

 یاست؛ اگر تول« تیو وال یتول»ق یخود از طر یم انسان ـ اعم از کافر و مومن ـ به دنبال توسعه وجودییاست که بگو

دن جه آن توسعه کفر است. تمیکفرآلود بود نت یافتد، و اگر تول یز اتفاق میمان نیبود به تبع، توسعه ا یمانیانسان، ا

دا یبروز پ یو الحاد یمانیت هستند که در دو شکل ایو وال ین نظام تولیده همیزائ زیخ نیموجود در طول تار یها

 .را ارائه داده اند ینینو یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیس یاند و ساختارها  کرده

ان، به صورت مستقل از ین دو جریک از ایچ یم که هیمان و کفر روبرو هستیان ایخ، با دو جرین نگاه به حکمت تاریدر ا

ن ایک از دو جریکه در هر  یا یه هستند و متناسب با تولیت الهیشوند، بلکه هر دو تحت ربوب یف نمیگر تعریدکی

ن یپردازند و محصول ا یت مینین امداد، به تصرف در عیشوند و براساس هم یشود، طرفداران آن امداد م یدا میپ

ابند؛ و با توجه به یه هر دو تمدن توسعه ن است کیباشد. نکته مهم ا یدو تصرف متفاوت، دو تمدن مختلف م

 ین جاست که میرقابل اجتناب است. از همیان آنها غیم یریحرکت، در عمل تعارض و درگ یایمشترک بودن جغراف

 .ف پرستش دانستیموجود در عالم را ک یها یریدرگ یتوان محور اصل

را ا پرستش انسان؛ چیا پرستش خداوند متعال و یست؛ یف نیا قابل تعریش از دو نوع پرستش در دنیان بهتر، بیبه ب

ا خود را ین حال مومن است؛ و یم به امر موالست که در ایند، و تسلیب یه نمیت الهیا انسان خود را در مقابل والیکه 

خواهد ن حال، او کافر یکند؛ در ا یت خداوند متعال را انکار میده و با محور قرار دادن خود، والیت دین والیدر مقابل ا

 یگریره دیو خروج از دا یکیرش یت به پذیان دو نوع پرستش مختار است و در نهایز همواره میبود. عقل انسان ن

 .زند یت انسان است که حرف آخر را مین اراده و مسئولیگذارد. پس ا یگردن م

 یتواند به تول یافتد و م یشود که تنها آن بخش از وجود انسان که اراده او در آن کارگر م یح مشخص مین توضیبا ا

گر وجود انسان که از اراده او خارج یمنجر شود موضوع بحث ماست، واال بخش د ین تولیا خروج از ایه و یت الهیو وال

م یش تسلیو خالق خو یکه انسان اراده خود را به مول یرد. زمانیدان، موضوع بحث قرار گین میتواند در ا یاست نم

دهد عمال به  یخود را محور قرار م یشود و در آن جا که در مقابل اراده اله یه میت الهیوال یکند در عمل مجرا یم

قرار  یان، به معنایاست و عص یم کردن اراده خود به اراده ربوبیتسل یآورد. طاعت، به معنا یم یان رویان و طغیعص

متفاوت است  یرین دو موضع گیان همیز میخ نیدر طول تار یریدادن اراده خود در مقابل اراده اوست. و اساس درگ

 .را رقم زده است یش تمدن خاصیخو یک برایکه هر 



ز ین یز وجود دارد؛ دو جنگ اول و دوم جهانین یگری، کشمکش و نزاع دین است که در درون تمدن مادینکته مهم ا

 ین تمدن مادیاک را همن دو جنگ هولنیا یریدر شکل گ یا نبود؛ و نقش اصلیدر پرستش دن یجز تنازع درون یزیچ

ر از یدن به توسعه، ناگزیرس یبرا ینداشت. اگر چه تمدن ماد ین دو جنگ، رنگ مذهبیک از ایچ یفا کرده است. هیا

خ، یدر عالم و در طول تار یرین درگیتر یتوان ادعا کرد که محور یاست، اما باز م یجاد جنگ و کشمکش درونیا

ان، توسعه و تکامل ین میست، که هر دو در ایجز تنازع دو نوع پرستش ن یزیچ نیمان و کفر است؛ و ایان ایم یریدرگ

ا ت ریاز و ارضا، ربوبیند نیر و فرآیتواند در مس یاست که م یکنند. جوهره انسان به گونه ا یز جستجو میش را نیخو

ف کند. یاز و ارضا را تعریان نیل جرخاص از تکام یاز و ارضا بپردازد و نوعیف نیمحور قرار دهد و با آنکه خود راسا به تعر

 .منجر خواهد شد یگریخاص متفاوت با د یان به تمدنین دو جریک از ایقطعا هر 

ست که ین نیا یدهد به معنا یش را محور تکامل و توسعه خود قرار مین که انسان، اراده خویالبته سخن گفتن از ا

د در یرد که بایپذ یز در کنه وجود خود میست. او نیمتعال نازمند امداد خداوند یش نیدن به مقاصد خویرس یاو برا

ست که بتواند به طور کامل خود را از امداد ین نیاو دراز کرد. چن یاز به سویمقابل خداوند متعال خاضع بود، و دست ن

گونه  ز بدون امداد خداوند متعال مجال تحقق نخواهد داشت. هر چه هست بهین یبداند. تمدن ماد ی، مستغنیاله

ن یدر عرصه عالم وجود دارد و برا یا ملکوتی یطانیالدوام در قالب ش یت به صورت علیو وال یان تولیاست که جر یا

ت یشه حق به والیشود؛ چرا که ر ین جا آغاز میز از همیر حق و باطل نیخورد. تفس یاساس دو نوع تمدن رقم م

م یو خروج از اراده مستق یت، انسان را به ورطه نفس محورین نوع از والیبا ا یگردد و عدم هماهنگ یه باز میاله

 .خ استیان تمدن ها در طول تاریحق و باطل در جر یگاه ارزشین همان پایدهد. ا یسوق م یاله

ز ین تنازع نیاست. اساس ا ین دو، قهریان ایر قابل انکار است و تنازع میحق و باطل غ یرین که شکل گیخالصه ا

انسان، تنها به پرستش، و ابتهاج به  یاز اصلیمتعال است نه غذا و پوشاک و مسکن؛ چرا که ن ف پرستش خداوندیک

با پرستش  ییان حق و باطل وجود دارد، اما غلبه نهایان جریخ، هر چند تنازع میحکمت تار ینیآن است؛ در نگاه د

است که در  یانیمان همان جری( ا31اسراء/«)جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا»خواهد بود.  یملکوت

ود. خ، ارائه شیتکامل تار یرد و براساس آن، سرحلقه هاید اصل قرار گیخ بایا به عبارت بهتر حکمت تاریخ یفلسفه تار

ان یب د و امثال آن. بهیف کرد نه براساس تحول ابزار تولیخ را تعرید تاریهم السالم( بایا اولوالعزم )علیبراساس بعثت انب

خاص از معارف  یشود نوع یخداوند متعال فرستاده م یامبر صاحب رسالت، از سویکه پ ی، هر مرحله اگرید

 یزندگ یشود و از آن جا که تمام یت او به ارمغان آورده میهدا یبشر و برا یو فکر ی، متناسب با بلوغ روحیانیوح

باشد. انسان  یافت که از پرستش خالیاز شئون انسان را  یتوان شان یدهد لذا نم یل میانسان را پرستش تشک

 .ن پرستش متفاوت استیف ایدن است اما کیهمواره در حال پرست



ت به اسالم، به عنوان محور یاست که در نها یان الهیخ، همان مراحل نزول ادیتکامل تار ین نگاه، سرحلقه هایدر ا

 یهم السالم( ختم میا )علیانب ین محور تمامه و آله( به عنوایهللا عل یمکرم اسالم )صل یخ و شخص نبیتکامل تار

قلمداد  یش و تحول در جامعه بشریدایل، گاوآهن و چرخ و امثال آن به عنوان مبدا پیآنکه ب ین منظر، به جایشود. از ا

 هخ بیهم السالم( به عنوان محور تکامل تاریا اولوالعزم )علیگر انبیا دیه السالم( یبر حضرت نوح )عل یشود، نزول وح

ا ب یعالم انسان یه السالم( ـ به عنوان نقطه ارتباطیل )علیتوسط جبرائ یگاه نزول وحیکه جا ید. زمانیآ یحساب م

و  ی، فرهنگیاسیس»شناخته شد، و تکامل  ی، به خوبیش تکامل در عالم انسانیدایـ در منشا پ یعالم ربوب

کند؛ تکامل به مرتبه باالتر قرب و  یدا میر پییغز تید، آنگاه اصل مفهوم تکامل نیف گردیبه وضوح تعر« یاقتصاد

ن دینه رسیابد. در عمل زمی یدست م یشود و بشر در پرستش خداوند متعال به مرتبه کامل تر یف میپرستش تعر

گر ین جا دیشود. در ا یجاد میا ین پرستشیک تمدن برتر بر محور چنیجاد یبه پرستش، خضوع و قرب در قالب ا

ن دو تمدن متفاوت، به صورت یا نخواهد بود. گرچه ایجاد تمدن برتر بر محور پرستش دنیتن از اسخن گف یبرا یمحل

 یبقا ین امر مشترکند که برایده تر شدن هستند اما هر دو در ایچیدو سلسله کامال متضاد، در حال رشد و پ

 .د در جامعه هستندیجاد ارتکازات جدیو ا یازمند فرهنگ سازیش، نیخو

ا امکانات در تکون ی یاستوار است. گرچه نقش تکنولوژ یکرد که اساساً روح تمدن ها بر توسعه انسان د غفلتینبا

 یز بر محور رشد و تکامل انسان رقم مین یین تمدن هایرقابل انکار است اما اساس توسعه چنی، غیتمدن ماد

است که  یتین واقعیاصل است. ا یاله یدر تمدن ها یا تحقق تمدن ها، حتیش یدایدر پ یخورد، و توسعه انسان

ر ییجامعه تغ یدانند که اگر بافت انسان یبه آن واقف شده اند. آنها م یز به خوبین یه پردازان مادیطراحان و نظر

 .ز متحول نخواهد شدین یاجتماع ینکند ساختارها

و  ده تریچیارتباط پ یتر به معناان برتر و کاملیتوان غفلت کرد که مراحل نزول اد یز نمیت نین واقعیهم چنان که از ا

ن حال انسان ها یاست. در ا یخیش تکامل تاریدایاست که مبدا پ یو عالم ربوب یان عالم انسانیافته تر میتوسعه 

 یرود. سرحلقه ها یش میخود پ ییک گام به سمت کمال نهایخ یشوند و تار یاز تکامل نائل م یبه مرتبه باالتر

ان یم نینخواهد بود. در ا یان الهیا و ادیا و اوصیز جز انبیخ نیشوند و محور تکامل تار یف مین تعرین چنیخ ایتکامل تار

ستند. یهم السالم( نیت عصمت و طهارت )علیه و آله( و اهلبیهللا عل یمکرم اسالم )صل یجز نب یمحور کل، کس

 یو کذلک جعلنا لکل نب»د: یفرما یآن من جاست که قریا طاغوت قرار دارند و از همیز اولین که در طرف مقابل نیچه ا

 .گر در حال نبردندیکدیاما متخاصم با  یان موازیخ است که به صورت دو جریشه تاریهم یرین درگی( ا112انعام/«)عدوا

 یخ الهیبا حکمت تار ینسبت انقالب اسالم -3



آنکه به  یخ است. برایل تاردر طو یشگین نزاع همیاز ا یگرید ینیز تبلور عیران نیا یانقالب شکوهمند اسالم

ه شید ریم. بایکن یآن را بررس یامتداد فرهنگ یم و چگونگیدوران معاصر آشنا شو یخین حرکت بزرگ تاریبا ا یخوب

 .میکن ییع ناب زاده شده است را شناساین نهضت بزرگ که از درون تشیا یمکتب یها

است.  افتهیز در قالب اسالم تبلور ین تکامل نیود و اش یف میان تعریخ به تکامل ادیتار یم حرکت کلیچنان که گفت

مقدورات  ی، تمامیخین حرکت مقدس تاریه و آله( به عنوان سلسله جنبان ایهللا عل یمکرم اسالم )صل ینب

اورند و آنها را یاز جبهه کفر را به جبهه نفاق ب یت ها را به کار گرفتند و توانستند بخش عمده ایر ظرفیو سا یانسان

به دست با  ین پرچم نورانیه آله( ایهللا و عل یمکرم اسالم )صل یاسالم قرار دهند. پس از رحلت نب یایدن سپر

م یه تسلیت الهیکه به وال یرا متولد کردند؛ جامعه ا یعیشان جامعه شیه السالم( افتاد و ایر مومنان )علیت امیکفا

ه السالم( یکاظم )عل یتا دوره امام موس یبه گونه ا کیهه السالم( هر یله ائمه اطهار )علین حرکت بوسیاست. ا

در دوران امام رضا  یعی، رو به تکامل گذاشت اما بلوغ معرفت شیخین حرکت تاریافت و رفته رفته فرهنگ ایادامه 

بود که باعث شد تا امروز پرچم قدرتمند مکتب  ین تکامل فرهنگیافت. و همیگر تبلور ید یه السالم( به گونه ای)عل

ت یه السالم( در آن دوران که جمعین رو نقش امام رضا )علیبماند. از ا ید کماکان در دست مسلمانان باقیوحت

ش د فرامویاست. نبا یبردند نقش قابل توجه یپهناور اسالم به سر م یایان به صورت گسترده و متفرق در دنیعیش

ه السالم( یم که بعد از امام صادق )علینیب یماسالم آن روز بودند. اگر  یایان محور فرهنگ در دنیعیکرد که ش

د یآورند در واقع با یم یرو« ابن مقفع»امثال  یت الحکمه( و نهضت ترجمه از سویب»ج یهارون و مامون به ترو  امثال

هارون و مامون در   ن امثالیقیع قلمداد شود. به ییونان در مقابل فرهنگ تشیاز ورود فرهنگ غرب و  یبه عنوان موج

ب یه السالم( ترتیامام رضا )عل یهارون برا  که یگفتن نداشتند. مناظرات یبرا یحرف ین فرهنگ منسجمیابل چنمق

ع رقم یبه نفع جهان تش یج معکوسیفتاد و نتاین حربه کارگر نیع بود. اما ایداد با هدف محاکمه فرهنگ تش یم

 .خورد

مهم است.  یه امریت الهیج والیق ترویعه از طریان شجه یه السالم( در فرهنگ سازین نقش امام رضا )علیبنابرا

ه وجود ندارد یت الهیدر عرض وال یزیپرداختند که چ یت مین واقعیان ایگوناگون به ب یه السالم( با زبان هایامام )عل

عه یبود که باعث شد جهان ش یم نورانین تعالیست. همید نیجز مناسک توح یزیم چیو آن چه ما بدان دعوت شده ا

را یب خاطر پذیان خود با طیرا در م یبرسد که حاضر شود امام خردسال نه ساله ا یه به مقامیت الهیرش والیا پذب

ع صورت نگرفت. یدر جهان تش یچ انشعابیرون آمدند و هین امتحان سخت سر بلند بیان در آن زمان از ایعیباشد. ش

 یاسیقدرت س یک پادشاه دارایشان یکه ایارند؛ در حاله السالم( گردن گذیان بر امامت حضرت جواداالئمه )علیعیش

جهان « یو اقتصاد ی،فرهنگیاسیس»امامت  یمقتدر در سن خردسال یشوایک پیمطلق نبودند، بلکه به عنوان 

 یت بزرگین ظرفیت، چنیاست که با درا یع و قبل از آن، امامان مقتدرین افتخار جهان تشیاسالم را بر عهده گرفتند. ا

د: یفرما یه السالم( که میمنقول از امام رضا )عل یتین جاست روایجاد کردند و از همیعه ایوح و فکر جهان شرا در ر



 یع دستاورد مهم وجودیداست که رشد فرهنگ تشیپ«. عه با برکت نبودیش یچ کس به اندازه فرزند من برایه»

عه به امتحان شدن به امام یابد که جهان شی ین رشد تا بدانجا ادامه میه السالم( است. ایامامت جواد االئمه )عل

ن، مفاخر ینو یرد که جهان اسالم به عنوان پرچمدار تمدنیگ یصورت م ین امر در زمانیشود، و ا یز مبتال میب نیغا

، یفرهنگ یات قوین خصوصیبا ا ین جامعه ایداشت. در چن یارزان ی، را به جهان بشریو علم یبزرگ فرهنگ

ع به وجود یتش یایز در دنین یچ انشعابیاست که ه ین در حالیشوند. ا یب امتحان میام غاان به وجود امیعیش

گر ید یتیفید و با کیجد یست به صورت دوره اینک بایدا کرده بودند که جامعه ایرا در خود پ ین آمادگیامد؛ و همه این

بت یرا در غ یع بزرگ و دردناکیعه وقایافت و جهان شیادامه  یان متمادین اقتدار سالیشود. ا یو متفاوت سرپرست

به شکست کشاندن اسالم  یها برا یبیمغول ها و صل ین تجارب بزرگ همدستیاز ا یکیش تجربه کرد. یامام خو

ه یاسالم رشد کرد و دولت صفو یایحالت تصوف در دن ین زمان بود که نوعیبود. در ا« عباس یبن»پس از شکست 

ن یمحصول آن است. امروز ا« هیت فقیوال»متولد شد که  ینیو رفته رفته فقه نو رخ نشان داد یعیان تصوف شیاز م

ا ر« هیت الهیوال»را توانست یبرد؛ ز یران در اوج به سر میت، جامعه ایاست که از نظر معنو یبه گونه ا یخیتکامل تار

 .بشر رقم زند یجتماعا یرا در زندگ ینینه انتخاب کند و فصل نوین گزیبه عنوان بهتر« یدموکراس»در عصر 
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مال ت به کین ظرفیاز به تکامل ندارد؛ پرواضح است که اگر این ینیت دیریان مدیست که جریم بدان معنا نیآنچه گفت

انقالب »کرد که  یتوان چشم پوش یز نمیت نین واقعیشرفت نخواهد کرد. از ایز پین یخود نائل نشود، تمدن اله

ژ ه از رنسانس تاکنون به یاست که به و یاست و نقطه مقابل آن هم تمدن ماد یعیمرحله تکامل تفکر ش« یاسالم

 .ده استیشرفت خود رسیاوج پ

 یکند و به مرحله ا یابین تمدن توانست خود را بازیکه ا یاست؛ به گونه ا یتمدن ماد یعصر رنسانس، عصر نوزائ

ده گرفت و بر ضعف آنها چشم بست، یجاد نهضت رنسانس نادیسا را در ایتوان نقش کل ید. قطعا نماز بلوغ نائل شو

در  یو بازپرور یهم السالم( توانست به بازسازیا )علیر انبیان در مقابل نهضت عالمگین است که جریا یاما نکته اصل

ز ین تمدن نین بپردازد. اساس روح اید یزوامظاهر قدرت، به ان یار گرفتن تمامین همت گمارد و با در اختیمغرب زم

 یاست که تمام یبه گونه ا« انسان محور»ن مکتب یاست. ا« زمیاومان»شود و آن  یک کلمه خالصه میتنها در 

ن حال، عقل انسان، یکند. در ا یجاد میدر او ا یچالش درون یآورد و نوع یارزش ها را از برون انسان به درون م

رش انسان یت با پذیند و در نهایب یت، خود را سرگردان مین والیرش ایت او، و عدم پذیو وال رش حضرت حقیان پذیم

سته ها یسته ها و نباین صورت، محور بایکند. در ا یف میات نقس تعریارزش ها را حول سالئق و تمن ی، تمامیمحور

 .ان به بشر عرضه شده استیداست که توسط ا یین همان نقطه مقابل ارزش هایست و ایات نفس نیجز تمن یزیچ



هم چون  ییج سخت افزار، و قبل از آن نرم افزار الزم را در قالب شعارهاین تمدن توانست به تدریبه هر حال، ا

و « یبرال دموکراسیل»در قالب  یکند. و دو جناح عمده به عنوان دو بال تمدن ماد یطراح« استین از سید ییجدا»

است، در ین از سید ییبا محور جدا یان مادینشان داد. نقطه اشتراک هر دو جرسم( رخ یا کمونی« )سمیالیسوس»

 ید و خداپرستید، بلکه اصل توحیش و مناسک توحیاین حال نه تنها نیشود. در ا ین خالصه میکردن د یمنزو

ش تاکنون یا سال پر از ده هین تحقیشود. ا یر مید تحقیرد؛ و اصل کلمه توحیگ ید و انکار قرار میاز ترد یهاله ا  در

ل کرده است از یبه بشر تحم یرا در قالب تفکرات علم یمتفاوت یشه هاین شکل محقق شده است. و اندیبه بدتر

کرد و اصحاب  یم یمعرف یو نظام بورژواز یه ساالریده سرماییون ملت ها و زاین را افیزم دیالیجمله اردوگاه سوس

 یمطرح م« ریزر و زور و تزو»ت یدر محکوم یید. آنها شعارهایکش یه مر به محاکمین را به عنوان طرفداران تزوید

ن ید ن نبود ویت بهتر از ایز وضعیدند. در جبهه مقابل نینام ین اضالع مثلث میاز ا یکینده حداقل ین را نمایکردند، و د

ت، عالمت عدم یمعنوش به یشد، گرا یقلمداد م یروان یاز ترس و عقده ها یا ناشیبه عنوان معلول جهالت بشر و 

 ی، مورد دفاع و استناد قرار می، در محافل روشنفکریکامال علم یه هایشد و به عنوان نظر یخوانده م یتعادل روان

 از ید را ناشیسخن گفت که اصل کلمه توح یمعنو ین و ارزش هایه دین بر علیتوان بدتر از ا یا میآ یگرفت. راست

کند و انسان را  یدا میش ظهور پیایکه در قالب ن یکرد؛ غرائز یورده او معرفانسان و غرائز سرخ یروان یعقده ها

 برد؟ یش فرو میدر اوهام خو

ن دامنه نفوذ یدر مغرب زم یرگذارین بپردازد و با تاثید یان، به انزواین دو جریتوانست با ا ین که تمدن مادیخالصه ا

توسعه دهد؛ و متاسفانه در هجوم خود موفق شدند و  زین نیمشرق زم یعنی یان الهیش ادیدایخود را به مهد پ

ر د دیقرار گرفت. شا یطره فرهنگ غربیهم السالم( بود عمال تحت سیا )علیکه خاستگاه ظهور انب یاز مراکز یاریبس

کشور و در مهد جهان  ین نهاد علمیاز دانشگاه ها به عنوان شاخص تر یادها باشد که قبل از انقالب و در بعضی

 یبه عنوان خرافه مورد هجوم قرار م یانیوح یشه هایشد، و اند یسم دفاع میکمون یشه هایگونه از اندع چیتش

فتح نمود و با ساخت نرم افزار و سخت  یگریپس از د یکیاز سنگرها را  یارین تفکر و تفکرات مشابه بسیگرفت. ا

به ظاهر  ین شعارهایقرار داد. آنها با طرح ار یکره خاک مورد تاث یبشر را در تمام یش، زندگیاز خویافزار مورد ن

 .بود ین همان نقطه اوج تمدن مادیان را مورد هجوم قرار دادند و این شعار ادیتر ی، محوریعلم
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 یعت از مرزهادر عالم اتفاق افتاد؛ و به سر ین نهضت بزرگ معنویران، ایا یط بود که انقالب اسالمین شرایدر هم

مطرح شد.  یفرامل یده هایاز همان اوان تولد به صورت ا ین نهضت معنویا یخود گذشت. اهداف عال یایجغراف

ک یدر  یشود؛ حت یخالصه نم یران از وابستگیا یمنابع اقتصاد یتنها در آزادساز یهدف عمده انقالب اسالم

فراوان است. اساسا شاخصه  یت هایق با ظرفیار عمیبس ین حرکتیگردد. ا یز محدود نمین یمبارزه ضداستعمار



ت یز در نهایصرف ن یک حرکت ضداستعماریشود؛ چنان که  یخود محدود م ین است که در مرزهایا یک حرکت ملی

 یش از ربع قرن از عمر انقالب مبارک اسالمید ختم شود، حال آنکه با گذشت بیک فرهنگ جدیجاد یتواند به ا ینم

ک یاز  یدیت جدیا هویو اح یریخود عبور کند، مبدا شکل گ یه انقالب توانسته است از مرزهام کیران، شاهدیا

تمدن  یاز جناح ها یکی، یالدیان قرن گذشته میم فراخواند، و در پایعظ یب را به چالشیباشد، تمدن رق یتمدن اله

 .دیفراهم نمارا  یبا جناح دوم تمدن ماد ینه تنازع جدیدان به در کند و زمیب را از میرق

ن نظام خود ساخته بود و هم یا یدرون یسم، هم معطوف به ضعف هایزم و کمونیالیبدون شک، شکست سوس

ان، ظهور انقالب ین مین عنصر در ایمهمتر یر نبود، ولیتاث یدر هدم آن ب یبرال دموکراسینظام ل یزیبرنامه ر

ع منتقل نمود. از یبه کانون تش یان تمدن مادیدعرا جابجا کرد و از دست م یاست که پرچم عدالت خواه یاسالم

 یا حداقل ملیو  یو معنو ینیران از صبغه دیا یجهان بعد از نهضت اسالم یانقالب ها ین روست که تمامیا

ن عوامل ین است که از مهمتریر از ایاست. مگر غ یاسیقدرت در حوزه س یجابجائ ین امر به معنایبرخوردارند. ا

ر ن امید بر علت شد اما ایز مزین یبود و اگرچه ضعف اقتصاد یاسیسم، ضعف اقتدار سیالیسوینظام س یفروپاش

جامعه  یبود که شدت وحدت روح یاسیل است. همان ضعف سی، قابل تحلیک عامل تبعیتنها در قالب 

 یمادام ن جامعه رقم زد. واالیان شهروندان ایرا در م یرا در هم شکست و تشتت و تنازع اجتماع یستیالیسوس

ات یده ها و نظریشد و ا یده میدر جامعه آنها به وضوح د یروح یبهره مند بودند هماهنگ یاسیکه آنها از اقتدار س

 .کرد یعمل م یبه عنوان محور هماهنگ یستیالیسوس

عالم ه بر سراسر ین نظری، ایشورو یاند تصور نمودند با فروپاش  داشته یبرال دموکراسیآنها که دل در گرو تمدن ل

 یماد یبشر در قالب یشود. آنها در انتظار جامعه آرمان یک میخود نزد یانیخ به مرحله پایغالب شده است و تار

 یرید از درگیجد ییدر دوران جنگ سرد، فضا« برخورد تمدن ها»ه یبا طرح نظر« نگتونیهانت»مانند  یبودند. اما کسان

رد و جنگ یگ یک تمدن بر محور فرهنگ شکل میت یبودند که هو م کردند. آنها قائلیترس یان دو حوزه تمدن مادیم

ات را در زمان جنگ سرد، ین نظریه ایر قابل اجتناب است. آنها اگر چه شبیغ یان آنها امرین تمدن ها و برخورد میب

آنها را به تواند  یکه م ین تمدنین امر واقفند که مهمتریز بر ایدانستند و اکنون ن یم یکردند اما به خوب یمطرح م

 .است یچالش بکشاند تمدن اسالم

 یو درون یمعنو یه هایبرخاسته از ال یاست که امروز در عالم اتفاق افتاده است حرکت ین حرکتیدر هر حال، ا

ست نقاط قوت یبا یز نمین هدف بزرگ است اما ما نید. گرچه ایجو یرا م ینیت، اقامه تمدن دیانسان که در نها

 یریاز درگ ینه کامل تریانسان ها زم یه بر فطرت خداجویتواند با تک یم یم. انقالب اسالمیریده بگیخود را ناد

شود  یسخن گفته م« امتالء عالم از جور»عه از یث شیان حق و باطل را فراهم کند. اگر در احادیان دو جری، میخیتار

ه پردازان یکه نظر یدانست. زمان یاله یبا ارزش ها ین مصداق آن را در نحوه برخورد تمدن مادید بتوان مهمتریشا



ت نابسامان یا معلول وضعیو  یاز عدم اعتدال روان یده جاهالنه و عقده ناشیک عقید را به عنوان ی، اصل توحیماد

شمندان مسلمان، ین همه گرچه اندیتوان عالم را آکنده از جور و جفا دانست؟ با ا یا نمیکنند آ یم یمعرف یاقتصاد

م که ینبوده است هر چند کماکان شاهد یبه ارائه پاسخ پرداخته اند اما کاف یتمدن ماد یم فرهنگمتناسب با هجو

ان یه جریاز باطن عالم بر عل یست که حرکت بزرگتریت نین واقعیا یاین امر گویا همیدر حال افول است. آ یتفکر ماد

ران، یاز مردم ا ید بعضیاست؟ شا یباطن ن حرکتیا ینده واقعیران، نمایا یآغاز شده است و انقالب اسالم یماد

ن حرکت واقف نبوده اند اما هر چه یبه عمق و گستره ا یدند به خوبین پرچم مقدس صف کشیکه پشت ا یزمان

ر شدن یان همواره رو به گسترش و در حال عالمگین جریکرد که ا یتوان چشم پوش یت نمین واقعیهست، از ا

 ن مرحله سخت و مهم گذر کرد؟یتوان از ا یت؟ و چگونه مسیان نقش ما چین میاست. حال در ا
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 یو طراح یک تمدن الهیجاد یا ید تالش برایسم، بایآکنده از مدرن یفه ما در فضاین وظیرسد که مهمتر یبه نظر م

م است. ید علوم و مفاهیاز به تولی، نیتمدن ساز یبرارا ین تمدن باشد. زیاقامه ا ینرم افزار و سخت افزار الزم برا

ست. یت و امداد، ممکن نی، والیز امداد شدند؛ چرا که تکامل جز با تولین خصوص نیآنها علم سکوالر ساختند و در ا

 یکه مصلحت کل یجناح باطل به والت جور، آنها را به نسبت یش، متناسب با تولیخداوند متعال بنابر سنت بالغه خو

م یهمت گمار یت و گسترش تمدن اسالمیا اگر ما در جهت تقویخلقت در آن نهفته است، امداد کرده است. حال آ

 م شد؟یواقع نخواه یمورد امداد اله

 یرسد نقاط ضعف اصل یچه بوده و چه هست؟ به نظر م یاما اساسا نقاط ضعف جبهه حق در اقامه تمدن اسالم

ت در یو وال یان تولیباشد. همواره دو جر یت کفر میبه وال یکماکان متولات است که یاز ح یجبهه حق در شئون

شت یدر شوون مربوط به نظام معاش و فرهنگ مع یر جوامع اسالمیاخ یعالم وجود داشته است اما در سده ها

خود،  یراد بیده اند که باینرس ین ضرورت و جمع بندیچ گاه به ایش گرفته اند و هیاز کفار را پ یخود، دنباله رو

دارند از ضرورت بازگشت جامعه به قرون قبل و اقامه  یاز صاحب نظران سع یف کنند. برخیتعر یفرهنگ معاش خاص

ابد از آن جا که ما با دو یشت توسعه ید توجه کرد که اگر بنا باشد نظام معیند. اما بایط سخن بگویبس یک زندگی

جاد و یجز ا یچ چاره ایم، هیروبرو هست یو اله یدو تمدن ماد و دو هدف و روح متفاوت در« تیو وال یتول»ان یجر

و  میم، و به مفاهیت کنیو پسند و ناپسند آنها تبع یباشناسیکه ما از ز یست. مادامین ید فرهنگ معاش الهیتول

ر شئون با آنها یو سا یشک ذائقه خود را در پوشاک، مسکن، روابط اجتماع یم، بیداشته باش یعلوم آنها تول

ر دهند، و ییما را تغ یشناس یبائیج عالئق و زیق توانسته اند به تدرین طریم. اساسا آنها از همیماهنگ کرده اه

ن یا ایکند. آ یز تحمل نمیم خود را نینوع غذا، پوشاک و مسکن نسل قد یاکنون حت ید جوامع اسالمینسل جد

 ین نقطه اصلیاست؟ ا یر، در جامعه اسالمیت غیوال و یان تولیت جرین جز حاکمیا ایر ذائقه دارد؟ آییجز تغ ییمعنا



که ما در آنها به  ییص است؛ عرصه هاین نقاین گام در راه رفع این عرصه ها اولیتک تک ا ییضعف ماست، و شناسا

ت موضع یده اند و در نهایم. آنها از عرصه روح و قلب شروع کرده اند و به فکر و فرهنگ رسیکفار گردن گذارده ا یمش

ن همان یم. این نداریجز ا یخود راه یبازگشت به ارزش ها یز برایرا رقم زده اند؛ ما ن یدیجد یو علم یعمل یریگ

ابد و سپس به ی یادامه م« زبان»شود و به  یآغاز م« قلب»از منکر است که از  یمراحل سه گانه نه یمعنا

ن یتوان به عمل نائل شد. شروع ا ی، نمیشود، اما هر چه هست اصوال بدون حرکت قلب یو اقدام ختم م« عمل»

نخواهد  یه آن اقدامیند بر علیب یبا میکه در قلب خود، منکر را ز یحرکت، همواره از قلب است واال انسان مادام

 .کرد
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فه خود ید وظیها به جامعه را با ن عرصهین مرحله، شناساندن اید در اولیم که بایکن ین جاست که ادعا میاز هم

مجموعه  ید تمامیک روشنفکر مسلمان بایاست.  یجامعه اسالم ین رسالت روشنفکران کنونین مهمتریدانست؛ ا

 ن تمدنیرا که ا ییز بشناساند؛ بحران هایگران نیکند و آن را به د ییابعاد و شئون آن شناسا یتمدن غرب را با تمام

ستن یز ینیبودن به زم یل نموده است، و او را از آسمانیتحم یرا که بر جامعه بشر یریجاد کرده است، تحقیا

که  یاست واال مادام ینیک تمدن دیجاد ین مقدمه ایکند؛ ا یبعد معرف ید و نسل هایعادت داده است به نسل جد

م و از اصطالحات یا ، به تمدن غرب چشم دوختهیو فرامل یتوسعه مل یبرا یزیو برنامه ر یدر بعد علوم، تکنولوژ

ه یم توانست پایچ گاه نخواهیم هیکن یآنها هماهنگ م یخود را با شاخصه ها یباشناسیم و زییجو یآنها سود م

 رییز با تغین امر نیاست. ا یجستن از تمدن موجود ماد ین گام، تبریم، پس اولیدر جهان باش ینیک تمدن دیگذار 

آگاه است. او  یت به خوبین واقعیاست که به ا یکس ینیروشنفکر د رد.یپذ یذائقه نسبت به مظاهر آن صورت م

 .بر او مجاز است ینید یشناسد واال اطالق نام روشنفکر یم یان حق و باطل را به خوبیان دو جریم یریابعاد درگ

ز صورت یمتناسب با آن ن ید حرکت اجتماعین آغاز راه است و بعد از شناختن و شناساندن ابعاد مسئله، بایاما ا

تواند کوتاه و کوتاه  یبا امداد خداوند متعال م ین زمان طوالنیهم یاست ول یازمند زمان طوالنین امر نیرد. قطعا ایپذ

شناخته و  ید نقش خود را در عالم به خوبیما با یوست ولیخود به وقوع خواهد پ ین حرکت در ظرف زمانیتر شود. ا

خود غفلت  یفه اجتماعیاست و از وظ« دولت مستعجل»ست و به دنبال ل مبتالیکه به تعج یم. جامعه ایفا کنیا

 .ق محروم خواهد بودیکند حتما از سعادت و توف یم

آنها را  یاسیت سیریر شود و مدیدرگ یموجود تمدن ماد یتوانسته است با الگوها ییدر عرصه ها یانقالب اسالم

ت یریج شده است که مدیدر سراسر عالم ترو یب اسالمشه توسط انقالین اندیقرار دهد. امروز ا ید جدیمورد ترد

ز توسط یآنها ن یو اقتصاد یت فرهنگیریا مدیظالمانه و متکبرانه است؛ اما آ یتیریموجود، مد یتمدن ماد یاسیس

 یکه آنها برا ییو ساختارها یاقتصاد یا الگوهاینقد شده است؟ آ یشمندان جامعه اسالمیروشنفکران و اند



 یش هایرسد نه تنها گرا ین شده است؟ به نظر مییتب یاند توسط دانشمندان اسالم  ف کردهیرشت بشر تعیمع

 .گردد یج میز ترویبه آنها ن یتعلق اجتماع یشود بلکه نوع ین خصوص مشاهده نمیدر ا یمنف

امر، اقبال جامعه  نیاست که الزمه ا یعیپرداخته شود. طب« یتمدن اله»اقامه  یجاد نرم افزار الزم براید به ایپس، با

گفتن نداشته  یبرا یحرف یاله ینه ارائه الگوهایزان در زمید است. واال اگر برنامه ریجد یرش الگوهاینسبت به پذ

ست ارتکازات موجود جامعه را نسبت به ین روست که بایا جامعه اقبال نکند، موضوع ابتر خواهد ماند. از ایباشند و 

د یرش نرم افزار جدیپذ ینه برایر داد تا زمییاند تغ  مطرح کرده« موج سوم»ه یدر نظر «تافلر»که امثال  یمطلوب یزندگ

 .فراهم شود

ات خود شکست یدر تحقق منو یاست و جامعه اسالم یافتنین هدف دست نین ادعا که این وصف، طرح ایبا ا

ت یع نهضت و وضعدر شرو یت انقالب اسالمیان وضعیسه میبه مقا یاساس است. اگر کس یخواهد خورد، ب

ن ید»کرد که  ین سخنان دفاع میاز ا یروز، تمدن مادیخواهد برد. تا د ین ادعا پیبه نقض ا یبپردازد بخوب یکنون

« در عالم ندارد یداری، خریمعنو یش هایاین»؛ «سرخورده است یاز عقده جنس ین دارید»؛ «ون توده هاستیاف

 یدفاع م« جرج بوش» یاستکبار یاست هاین آنکه از سیدر ع ییکایمرنفر از روشنفکران آ 05امروزه حدود  یو... ول

 یکائیآمر یکردن ارزش ها یند. آنها، هم از جهانیگو یز در سطح عالم سخن مین« نیدفاع از د»کنند اما اجبارا از 

 ین ارزش هاق حاکم کردیخواهند از طر یستند و مین باور نین! گرچه آنها قلباً دیرش دیند و هم از پذیگو یسخن م

 .کنند یریجلوگ ین المللین در عرصه بینقش د یفایدر جهان، از ا یماد

دا یش پیگرا یاسالم یاسینظام س یغرب دل کنده و به سو یاسیهمان گونه که جامعه ما موفق شد از نظام س

را  یدیمات جدینظق، تین طریز حرکت کند، تا بتوانند از این یاله یفرهنگ یساختارها و الگوها یست به سویکند با

ر کند حتما یس« یجامعه مدن»د. اما اگر جامعه در سراب یدنبال نما« یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیس» یدر عرصه ها

را به مفهوم  یاست که جامعه مدن یاتفاق نخواهد افتاد. خوشبختانه در جامعه ما کمتر کس یاسیدر آن، تحول س

رت مضاعف در جامعه یجاد بصیست از ضرورت ایبا یز نمیآن سو ناز  یآن قبول داشته باشد. ول یغرب یتمام نما

 .جاد نمودیتوان تحول مطلوب را ا ین صورت نمیر ایغفلت کرد؛ در غ

ن یجامعه حرکت کند، بفهمد و بفهماند تا از ا ین است که جلوتر از بدنه عمومیز در همینقش روشنفکر مسلمان ن

 نیرا ایست؛ زین ین کافیاست، هر چند تنها ا یک ضرورت حتمی، یمومرت عیجاد بصیکند. ا یق بتواند پرچمداریطر

توان به  یم ید اداره اجتماعیبرنامه جد یجاد خواهد کرد که فقط با طراحیجامعه ا یرا برا یتشنگ یرت، نوعیبص

در زمان خود  میعالم بتوان یم که در حرکت کلیفراهم کن ینه را به گونه اید زمیپاسخ داد. با ین و عمومیمطالبات نو

از به نرم یاز ن ی، جامعه را به مرزیبا حرکت انقالب اسالم ید موازیم. باید را به جامعه عرضه نمائیجد یبرنامه ها

ن یدر مقابل علوم سکوالر، دفاع کرد. اقبال به ا ینید از علم دیم که همگان درک کنند بایبرسان یاسالم یافزارها



 ین علمید چنیتول یست سازوکار الزم برایرت خواهد گرفت و البته در کنار آن بااز صوین احساس نیعلم تنها پس از ا

 دیتول»و « ینینسبت به علم د یاز اجتماعیجاد نیا»، در ید دو حرکت هم زمان و موازین، بایفراهم شده باشد. بنابرا

 .شود یزیبرنامه ر« ین علم در سطح عمومیا

اعراض و  یق بتوان نوعین طریتمدن غرب باشد تا از ا ین چهره واقعست حول شناساندیدر حرکت اول با یموج اصل

را نسبت به آن  یعموم یش هایجاد کرد و رفته رفته گرایاسالم ا یاین تمدن در دنیرا نسبت به ا یعموم یتبر

 شدن حرکت اول یروح و فکر مسلمان کاست. اما در گام دوم و پس از عموم یایف داد و از حضور آن در زوایتخف

سوق دارد؛ هر  یاسالم ید نرم افزار و برنامه هایو روشنفکر جامعه را به سمت تول یست بدنه نظام کارشناسیبا

د، اما به هر حال، به زعم ما ینخواهد رس یاسیبه اندازه جنود لشکر س یچ گاه ِعده و ُعده لشکر فرهنگیچند ه

 .ر استیذق امکان پین طریتنها از ا یجاد نرم افزار اسالمیزم ایمکان
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 یانسان ید را در دست دارد. آنها هم که وقوع تحول در ارزش هایو علم جد ید تکنولوژیتول یاکنون تمدن غرب رهبر

در جامعه « یانقالب فرهنگ»ک یبه « رنسانس»قت، روح یداند. در حق یدانسته و م یتوسعه ماد یرا عامل اصل

است  یشت با وحیارتباط مع یو نف یستیغالب نسبت به حرکت سکوالر یش هاین گرایت دارد. همغرب بازگش

ن نظام خاص از یمان و ایان آن ایقرار داد و ارتباط م یر جدیز تحت تاثین را نیموحد در مغرب زم یکه انسان ها

ده یاست که گسترش اهوا و ا یا ابعاد به گونه ین در تمامید در مغرب زمیشت را متحول کرد. امروز نظام تولیمع

انا با یکه اح یموحد یستند انسان هایخود انتخاب کرده است؛ گرچه کم ن یرا به عنوان هدف اصل یشخص یها

، از شکل ین نهضت فرهنگیش غالب و روح حاکم بر ایت درصدد کمک به نوع بشر بوده و هستند، اما گرایحسن ن

 .برخوردار است یده مادیچیپ

ر خود یز تحت تاثیرا ن یاسالم یو حت یشرق یغالب که کشورها یرین جهت گیر اییتغ یکه گذشت براهمان گونه 

 ین موازیست، اما در عید نرم افزار مناسب نیدر کنار تول یعموم یجاد احساس تبریجز ا یقرار داده است چاره ا

ز غفلت ین یم کاربردیو مفاه یاسالمد اطالعات یدر شبکه تول یجاد محور هماهنگیست از این دو حرکت نبایبودن ا

 یم کاربردید اطالعات و مفاهیت مطلوب در تولیریاعمال مد ین شبکه را برایست روش کنترل ایم. در واقع ابتدا بایکن

گر یکدین جهت با یشمندان مسلمان را در ایژه محققان و اندیت ویو فعال یزش عمومیف کرد و سپس انگیتعر

 یوحدت قابل قبول در تمام یاست که نوع یت شبکه غرب به گونه ایرید اطالعات در مدیهماهنگ نمود. امروز تول

ک، یزیو ف یمیمانند ش یشود و در رشته هائ یمشاهده م یماد« یو تجرب یه، نظریپا»علوم  یعرصه ها

آنها هم  ین رو نسخه هایگردد. از ا ید میبه صورت هماهنگ تول یو... ، اطالعات کاربرد یات، انسان شناسیاضیر

د علوم فاصله دارند اما همواره در جهت هماهنگ یک وحدت کل در تولیدن به یشوند. آنها هنوز تا رس یز میجهت تجو



ش یجز پاال یز چاره این یش اطالعات، عمل کرده اند. جامعه اسالمیبا هدف پاال یشبکه اطالعات ماد یساز

با آن  ید حرکت اجتماعیاست که با یقا همان نقطه این دقیا ندارد و ینید یخود با محور کارآمد یاطالعات اجتماع

 یرا در سر م یم کاربردید مفاهیخواص که آرمان تول ین همان مرحله متأخر از ادراکات اجتماعیوند بخورد. ایپ

 یما پم؛ اید در سطح گسترده هستیجد ید نرم افزاریازمند تولین نکته برسند که ما نید به ایشان بایپرورانند است. ا

ان خواص جامعه شروع یست از میبا ین نهضت علمیست. این یچ گاه متوقف بر حرکت عمومین حرکت هیا یزیر

 .شود

تواند آن را مستند به خود کند. هر چه هست از آن  ینم یکه شروع شود، کس یا گروهین حرکت، از هر فرد یا

ات زودتر دست ین واقعیبه ا یا گروهیست فرد عالم را بر عهده دارد. ممکن ا یاست که سرپرست« هیت الهیوال»

 .کند یفا میت حضرت حق ایان، والین میرا در ا یابند اما نقش محوری

جامعه با  یکارشناس یجز همراه کردن بدنه عموم یچاره ا یاسالم ین نهضت علمیتحقق ا یبه هر جهت، برا

روشن از آن که  یلم سکوالر و ارائه مفهومد عیه تولیک سویان یست. تنها با محکوم کردن جرین حرکت نیاصل ا

زه را در جامعه ین انگیتوان ا یغرب است م یت ساختار فرهنگینسبت به ماه یک نقد منصفانه و جدیانگر یب

بر نظام تمدن غرب « پست مدرن ها» یاز سو یادیز یکشور به وجود آورد. البته سالهاست که نقدها یکارشناس

از تمدن غرب است. خواص و کارشناسان  ینسبت به بخش یز از روزنه تنگ مادیدات نن انتقایرد اما ایگ یصورت م

 سم ویا دوران مدرنید آشنا شوند تا رفته رفته همگان بدانند آیجد یگر از روزنه اید یست با نقدهایبا یجامعه اسالم

 یرا به او ارزان یواقع یت و آزادیسم توانسته است در خدمت به نوع بشر، موفق باشد و رفاه و امنیپست مدرن

ک انسان یم از یتوانست یا باز مید آیپوش یز جامه عمل میسم نیمدرن یایدارد؟ مثال اگر آرمان شهر و اتوپ

 یو سعادت اخرو یست خود به نحو مطلوب در جهت توسعه رفاه مادیط زیم که از محیسخن بگوئ« سعادتمند مرفه»

 یایخلق شده است؟ اتوپ یماد ین آرمان شهرهایدن به همیرس یا واقعا انسان براید؟ آیجو یش بهره میخو

 د؟یتوانست داشته باش یا میداشته است و  یبشر در پ یبرا یو امثال او چه ارمغان« تافلر»

 یت در دهه هایانت ها را در حق بشرین خیح از چهره خشن تمدن غرب که بزرگتریک نقد صحیاست با ارائه  یعیطب

د به دنبال دولت یتوان روشنفکران مسلمان را با خود همراه کرد. چنان چه گذشت نبا یقبل مرتکب شده است م

م به یمجبور شو یست. ممکن است در مقاطعیر هم نین حرکت امروزه شروع شده است و توقف پذیمستعجل بود. ا

ر یراگک جنگ فیت عین طبیم اما ایرا فتح کن یگریم تا سنگر دیرا واگذار یم و سنگریتن ده یکیتاکت ینیعقب نش

ق باشد هر یدق یزین حرکت، با برنامه ریکند. اگر ا یو حمله مجدد را طلب م یاست که حمله، بازساز یفرهنگ

جنگ است. از  یما از دشمن و بالعکس، جزو الفبا یریارگیخواهد بود.  یمهم تر یشروی، مقدمه پینیعقب نش

 یکا و اروپا به مسجد میاز جوانان در آمر یآورند و بعض یم یما به ماهواره رو یاز جوان ها ین جاست که برخیهم



شوند و آنها جزو  ینها جزو تمدن غرب میکنند. ا یخود انتخاب م یمبارزات یرا به عنوان شعارها« هللا اکبر»روند و 

را خداوند  ین نوع از طراحیم و آنها در جامعه ما! مهم آن است که ایریگ ی؛ ما در جامعه آنها عضو میجامعه اسالم

م که خداوند یگنجد. ممکن است ما ندان یق تر از آن است که در تصور انسان ها میار دقیدهد و بس یمتعال انجام م

را خلق کرده « انسان»داند که چرا خداوند  یز نمیرا خلق کرده است و آن ن« مورچه»مانند  یمتعادل چرا موجود

ف خود و یفه هر مسلمان، شناخت تکلیل ما جلو برود. وظیاس مست انتظار داشت که حوادث عالم بر اسیاست. نبا

؛ میکباره خود را از مظاهر تجدد جدا کنید به یبا یمبارزه با تمدن ماد ید تصور کرد که برایعمل به آن است. البته نبا

ند یگو یه آن سخن میکه بر عل یکه مدافع سر سخت تجدد هستند و هم کسان ین خطاست. هم کسانیا

ر یتجدد امکان پذ یبا مظاهر اجتماع یوتر و... را قبول دارند. اصوال مبارزه فردین امکانات مانند کامپیه از ااستفاد

 .ستین

 ین صورت منزولیر اید بزند؛ در غیرا ق یاست که بتواند حضور تمدن ماد یح است اقامه تمدن اسالمیآنچه صح

 یم گفت! اگر کسیو... سخن خواه ینیته و غارنشصدها سال گذش یم شد و از ضرورت عقب رفت به زندگیخواه

موجود  یحتاج خود را به دست خود و به دور از روابط اجتماعیاز ما یتواند بخش یند حتما میرا هم برگز ینیغارنش

به عنوان ابزار گردش اعتبارات « پول»ازمند حضور در جامعه، استفاده از یگر، باز نید یبخش ید اما برایبر طرف نما

 یب سازینش هوشمندانه و ترکیدا و پنهان بانک ها خواهد بود. پس، گزیو افتادن در چرخه قدرت ارباب پ یاداقتص

 .است یدن به تمدن الهیما تا رس یش روینه پیهدفمند، تنها گز

 جا در حال گذر و برون رفت از تجدد موجود است.یده است که تدریبه آن مرحله از بلوغ رس یخوشبختانه جامعه جهان

کا یآمر ین رو خطر فروپاشیجاد شده است. از ایز در خود غرب این موج آن نیا آغاز و بزرگتریدر دن ین حرکت معنویا

ن یز بر ایاست و آنها ن یر، کامال جدیت در سطح فراگیه در جهان( به خاطر رشد معنوی)به عنوان محور نظام سرما

 .واقف شده اند ینکته به خوب

برخوردار  یا مادی یتواند از دو صبغه اله یبرسد که علم م یبه مفاهمه عموم یخوب ن نکته مهم بهیست ایبا

از  یک ناشیرمسلمانان متفاوت است؛ چرا که هر یکنند با علوم غ ید میکه مسلمانان تول یباشد. قطعا علوم

خاص از  یال کاربردهاآن است. در واقع چون مسلمانان بدنب یو کاربردها« علم»و « زهیانگ» یر ناخودآگاهیتاث ینوع

 یخاص یازهایبه ن ییت منشا پاسخگویکند تا در نها ید و رشد میعلوم هستند لذا علوم آنها به شکل خاص تول

 ین و فضا برایدر زم یشود و درصدد توسعه مقدورات ماد ید میاست که امروز در غرب تول یر از علمین، غیباشد. ا

 .است یماد یبهره بر

فلسفه و علوم  ین جاست که اسالم، دارایاست و از هم یقطع« علوم»بر « زهیانگ»ناخودآگاه ر ین اساس، تاثیبرا

د پس از آن، سازوکار یاست که با« علم»و « نید»ان یق رابطه مین دقیین موضوع مستلزم تبیخاص خود است. ا



است که در  ین اتفاقیام. یکن ییژه شناسایو ید منطق هایق تولیز از طریرا ن یاسالم یدن به علوم کاربردیرس

اطالعات و علوم  یه تمامیت الین و در پرتو والیبه د یخواهد دارد. بشر تا نتواند در تول یبشر رو یخیمرحله بلوغ تار

 یم یتمسک خواهد کرد. تنها زمان یبه علوم ماد ینه نرم افزاریمستند کند، حتما در زم یبه وح یخود را به نحو

 یدر امور اجتماع« ن حداکثرید»به  یفرد یدر امور« ن حداقلید»د که از یبشر سخن گو ین داریتواند از بلوغ در د

ن اتفاق به نحو گسترده ید. تا امروز ایاستخراج نما یاز، بلکه فلسفه خود را از متن وحیمنتقل شود و علوم مورد ن

ند از ضرورت گذر فلسفه از رس ین بحث میکه به ا یز زمانین که فالسفه بزرگ مسلمان نینداده است؛ چه ا یرو

( است یبه وح یبه بداهت ها )و نه عقل متک ین عقل متکیکنند که ا ین استدالل میمعبر عقل سخن گفته و چن

 ید و فضالیاسات ید است با همراهیر علوم به کار گرفته شود. امید فلسفه، منطق و ساید به عنوان ابزار تولیکه با

 ینه الزم برایزم« یفقه حکومت»براساس کتاب و سنت استخراج شود و در کنار  «یعلوم کاربرد»حوزه و دانشگاه، 

 .فراهم گردد« یاله یتوسعه اجتماع یبرنامه ها» یطراح

 


