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یاسالم نینو  تمدن تحقق و شرفتیپ ۀمسئل در یساختار  یتأمل  
 یرمضان سینح 

 
 ،یماسال تمدن نینو زشیخ نیادیبن ۀالزم که درک نیا بر ابتنا با حاضر، ۀمقال

 یعس است، یاقتصاد و یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ مختلف ابعاد در شرفتیپ
 تحقق ی  راهبرد و یارزش ،ینظر مراتب  از منضبط و روشمند یدرک دارد

 یزگذاریتما از پس رو،نیازا. دهد ارائه یاسالم نینو تمدن یراستا در شرفتیپ
 شرفتیپ ییالگو ابعاد یاتکا یچگونگ شرفت،یپ ی  مطالعات و یفلسف ابعاد انیم
 یاساس مقطع سه درادامه،. است نموده نییتب شرفتیپ یاسالم یۀنظر بر را

 تشرفیپ تحقق مراتب عنوانبه را یسازگفتمان و یپردازهینظر ،یسازمفهوم
 بسط که است نموده نییتب سپس است؛ نموده ییشناسا یعموم ساحت در

 نیتریادیبن ،یاتیعمل و یراهبرد ،ینظر یهاحوزه در یاسالم یهاارزش
 یهایستگیبا و اصول نیترمهم خاتمه، در. است شرفتیپ تیریمد راهکار

 ابعاد در شرفتیپ یمجرا از را یاسالم نینو تمدن یسو به لین یبرا الزم
 .است نموده ارائه اختصار،به مختلف،

 

 مقدمه
 عهجام تکامل به رو تحول و شرفتیپ ۀمسئل

 شمندانیاند تأمل و موردتوجه مسائل از همواره
 یاجتماع و یفرد کماالت انیم چراکه است؛ بوده
 یفرد مالک ییجو یپ و است برقرار میمستق ینسبت

 تکامل و کمال به نظر عطف مستلزم جامع
 و یفرد کمال انیم درواقع،. است یاجتماع

 ابلمتق و هیدوسو  یوندیپ یاجتماع یافتگیرشد

                                                             
 .69 ص ،2 ج ق، 1201 ششم، چاپ ،یاسالم نشر ۀمؤسس قم، ،(جلد 02) القرآن ریتفس یف زانیالم ن؛یمحمدحس ،ییاطباطب.  1

 عالمه مرحوم کهچنان برداشت، نیا. است برقرار
 آثار زا یبرخ در و فرموده انیب زانیالم در ییطباطبا

 یاساس درک نیا بر است، شده نییتب زین او یفلسف
 یدارا جامعه که است استوار جامعه تیماه از

 و آثار قوا، وجود، امتداد   و بوده، تیهو  یاگونه
  1.است افراد افعال

 نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس

 04 رۀشما جستار ،چهارم سال ؛«نیمب یجستارها»

 1/5/1315:  انتشار خیتار
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 یانسان ۀجامع شرفت  یپ از یوقت ،یرونیبد
 و کماالت شرفتیپ منظور د،یآیم انیم به سخن

 چارچوب در انسان یمعنو و یماد  لیفضا
 موجود روابط نظام که است یقواعد و ساختارها

 هدیبخش تیهو  را ملل و اقوام ها،گروه افراد، انیم
 داده قوام منظم و منسجم ساختار کی قالب در و

 نظام و یاجتماع یساختارها درواقع،. است
 رفتشیپ یینمارخ ساحت و بافت ،یانسان روابط

 ،یاجتماع روابط نظام و ساختارها. هستند
 و انسان یازهاین بستر در است، مشخص کهچنان

 ادیبن به ارجاع ازهاین و رندیگیم شکل جامعه
 یمنظر  در. دارند جهان و انسان ینیتکو  و یوجود

 ،یختار سا ییکارکردگرا دگاهید ریتأث تحت و ،یکل
 روابط نظام و ساختارها که است شده متداول

 اجتماع، فرهنگ، ساحت چهار به را یانسان
 چهار نیا  2.ندینما میتقس اقتصاد و استیس

 یازهاین از سنخ چهار ۀدهندپوشش ساحت
 ب،یترتبه هستند؛ اجتماع در انسان ی  اساس

 ساحت در یارزش و ییمعنا ،یمعرفت یازهاین
 قالب در منسجم و منظم ارتباط به ازین فرهنگ،

 اجتماع، ساحت در یقانون ۀعادالن یساختارها
 کننده،میتنظ دولت و تیحاکم وجود به ازین

 ادالنهع نیقوان ۀاجراکنند و کننده الزام دکننده،ییتأ
 جامعه، کی در افراد یذات حقوق نیتأم یراستا در
 یهابنگاه مردم، آحاد ی  شتیمع یازهاین و

 .   تیحاکم و دولت نهاد و یردولتیغ ی  خصوص
 کی در افراد یاجتماع ۀکپارچی تیهو  درواقع،

 ،یارزش ،ینشیب ی  مبان ی  نیع تبلور به ارجاع جامعه،

                                                             
2 . Parsons, Talcott; the Social System, Turner, Bryan (ed.), Routledge (Taylor & Francis Group), 
2005, pp. 1-14. 

 فتهایانتشار  عام ی  رفتار  اصول و ،یمنش و یاخالق
 یساختارها ضمن در افراد برکنش حاکم و

 نیا کالن   و یکل صورت. دارد ادشدهی ی  اجتماع
 افراد، انیم روابط بر حاکم قواعد و ساختارها

 تهافی نیتع خ،یتار  بستر در ملل و اقوام ها،گروه
 از افتهیتیهو  کپارچهی نحو به یفهم و است؛
 زمان و نیزم از یمشخص ۀپهن در که یمردمان

 دست به هستند یزندگ حال در ای و کرده یزندگ
 فرهنگ مفهوم مقّوم کالن، و یکل فهم نیا. دهدیم

 مفهوم ب،یترتنیبد. است تمدن و عام یمعنا در
 ،یخیتار  تأمالت بستر در که است یمفهوم تمدن،
 کالن و یکل یصورت به ارجاع و ابدییم ظهور

 در که دارد یمردمان یکنش و یمنش ،ینشیب تیهو 
 خص،مش ی  خیتار  و یفرهنگ ،ییایجغراف میاقل کی

 ممفهو  از معنا نیا لحاظ با. کنندیم و کرده یزندگ
 تحول و شرفتیپ از که یزمان تمدن، و فرهنگ

 هگفت یسخن خیتار  و زمان طول در جامعه یتکامل
 رب حاکم یساختارها شرفتیپ منظور، شود،یم

 تیهو  یدارا اجتماع   کی در افراد ی  جمع روابط
 تحول با مساوق معنا، نیا و است مشخص

 خواهد زین جامعه آن تمدن   و فرهنگ در یتکامل
 .بود

 میمفاه که شودیم مالحظه شد، انیب ازآنچه
 لحاظ به «تمدن» و «فرهنگ» ،«شرفتیپ»

 هستند؛ خانوادههم یمیمفاه ،ییمعنا
 نیا. دارند قرار ییمعنا چتر کی لیذ گر،یدعبارتبه

 قابل زین واژگان نیا یزبان تطّور در ییمعنا ارتباط
 ،یاسالم معرفت ساحت در. است مشاهده
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 زا یناش توحش و تیبدو  از خروج یعنی ت،یمدن
 هب اتصاف و ،یاله و ینید تیترب و ادب فقدان

 رماک ّی نب ۀاسو  وجود در آن یاعال مظهر که یلیفضا
 .است مشاهده قابل( سّلم و آله  هیعل الله یصلّ )

ا و  » که فهیشر  یۀآ نیا قالب در میکر  قرآن د   م  مَّ  ُمح 
الَّ  ُسول   إ  د   ر  ت   ق  ل  ن خ  ه   م  ل  ب  ُسُل  ق  ن الرُّ إ 

ف 
 
ات   أ و   مَّ

 
 ل  ُقت   أ

ُتم   ب  ل  ی انق  ل  ُکم   ع  اب 
ق  ع 

 
ن و   أ ب   م  ل 

نق  ی ی  ل  ی   ع  ب  ق 
ن ه  ع  ل   ف 

ُضرَّ  ه   ی  ًیا اللَّ ی و   ش  ز 
ج  ی  هُ  س  ین اللَّ ر  اک   آل) «الشَّ

 داده قرار داللت مورد را معنا نیا( 100: عمران
 ،معرفت داللت یمبنا بر یمانیا اجتماع که است

 رب یاتکا و ابدییم نضج ینبو عتیشر  و اخالق
 انقالب ،یرالهیغ ۀجاهالن و یظلمان رتیس

 اراستو  یبنا نیبنابرا است؛ سقوط و ییقهقرا
 زا برآمده معرفت یۀپا بر یاسالم تمدن و اجتماع

 رفتشیپ و رشد و است؛ استوار مأثور سنت و قرآن
 یخیتار  استمرار مبنا، نیهم بر زین آن یجیتدر 

 .  ابدییم
 حرکت شرفت،یپ شد، انیب آنچه اساس بر
 ،معرفت امتداد در یاسالم تمدن و فرهنگ یتکامل

 ،یشرفتیپ نیچن و است ینبو عتیشر  و اخالق
 یاسالم ۀجامع یخیتار  تکامل روح و جوهره

 ،یاسالم تمدن یر یگشکل روند درواقع،. است
 یمحور  ُبعد سه در جامعه فضائل انباشت ندیفرا

 که یعقالن لیفضا و کماالت نخست، است؛
 در ی  هست تیواقع قتیحق شناخت به معطوف

 کماالت دوم، است؛ یجمع و یفرد اتیح ضمن
 و اهشیگرا جادیا به معطوف که یاخالق لیفضا و

ّبان و دهنده رشد یهاخواست  سوم، و است؛ یر
 دامتدا در که یکنش و یرفتار  فضائل و کماالت

 رد آنچه. ابندییم تحقق ینبو عتیشر  چارچوب

 ابعاد بسط یچگونگ به توجه است، مهم نجایا
 قتحق اگر درواقع،. است شرفتیپ ی  عمل و ینظر 

 ییشکوفا موجب ادشده،ی چارچوب در شرفتیپ
پشیب  نآ مهم پرسش است، یاسالم تمدن شیاز

 ۀالمق ست؟یچ شرفتیپ تحقق ندیفرا که است
 ینظر  ،یمفهوم ابعاد ی  واکاو با دارد یسع حاضر،

 فتمعر  یمبان چارچوب در شرفتیپ ۀمقول ی  ارزش و
 از یراهبرد و نگرانهکالن یدرک به ،یاسالم

 . دیآ نائل یاسالم نینو  تمدن تحقق یچگونگ
 
 ی  مطالعات و یفلسف ساحت و مفهوم. 1
 شرفتیپ

 در. است ممتنع و سهل یمفهوم شرفت،یپ
 ،یعرف و یلغو مرادات و استعماالت ساحت

 در جلوهروب مؤثر و دیمف حرکت مثابهبه شرفت،یپ
 و یشناخت ،یماد یهایتوانمند افتنی تیفعل

 شناخته جامعه، و انسان ای جامعه در انسان یمعنو
 انتظار آن از یداللت نیچن عموماً  و شود؛یم
 تشرفیپ اما، ،یفلسف تأمالت ساحت در. رودیم

 دهیچیپ یمفهوم اصطالحاً  و دارد دهیچیپ یتیماه
(complicated concept )یدارا شرفتیپ. است 

 با مرتبط آنچه( الف: است یاساس ُبعد دو
 اصول و یمبان ابعاد، ت،یماه باب در ینظرورز 

 ادی  «شرفتیپ یۀنظر » به آن از که است شرفتیپ
 تشرفیپ یاجرا و عمل با مرتبط آنچه( ب. شودیم

 که ستا طیشرا و ازهاین نه،یشیپ به دیمق تیواقع در
 . شودیم برده نام «شرفتیپ یالگو» به آن از

 و ینظر  و یمفهوم ی  کل وجوه شرفت،یپ یۀنظر 
 رب را شرفتیپ ثابت ی  ساختار  و یمنطق وجوه

 انسان، وجود االمر نفس و تیواقع از آنچه اساس
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 نییتب است کرده درک یانسان ۀجامع و جهان
 بر مشتمل شرفت،یپ یالگو و د؛ینمایم

 خ،یتار ) نهیشیپ با قیتطب در که است ییراهبردها
 یسع موجود، طیشرا و ازهاین ،(فرهنگ و ایجغراف

. اردد شرفتیپ یۀنظر  به دنیبخش یعمل تحقق در
 ۀففلس» ساحت در شرفتیپ یۀنظر  به پرداختن

 و کالن یالگوها نیتدو  و است سریم «شرفتیپ
 تشرفیپ مطالعات ساحت در شرفتیپ ی  اعرصه
 نخس از ترشیب شرفت،یپ مطالعات. است ممکن

 علوم ،یشناختجامعه) یاجتماع و یفرهنگ علوم
...( و ،تیر یمد ت،یترب و میتعل اقتصاد، ،یاسیس

 یروندها و موضوعات که یعلوم هستند،
 ند؛ینمایم نییتب و ییشناسا را یجزئ و یاعرصه

 و یکل یورود که شرفتیپ ۀفلسف برخالف
 زین نکته نیا انیب. دارد شرفتیپ ۀمسئل به جانبههمه

 نبدو شرفت،یپ مطالعات که است الزم نجایا در
 رگونهه چراکه بندند؛ینم صورت شرفتیپ ۀفلسف
 شرفتیپ ی  چگونگ و یستیچ باب در یپرداز هینظر 

 ایجغراف ،خیتار ) نهیشیپ با قیتطب در و عرصه کی در
 و میمفاه اتخاذ بدون ط،یشرا و ازهاین ،(فرهنگ و

 و یاختشنمعرفت ،یشناختیهست) یفلسف ی  مبان
 هب اتکاء بدون گر،یدعبارتبه ای( یشناختارزش

 یوس از و ست؛ین سریم مکتب ای میمتاپارادا کی
 ساحت در افتنی امتداد بدون شرفتیپ ۀفلسف گر،ید

 یالگوها ۀکنندنیتأم که شرفتیپ مطالعات
 زا و بود خواهد ناقص و ابتر هستند، شرفتیپ

 یاجتماع اتیح یجار  تیواقع در ینیآفر نقش
 . است ناتوان و منعزل

 که است نیا دینمایم رخ نجایا در که یدرنگ
 اساساً  شرفتیپ که اندگمان نیا بر متفکران از یبرخ

 متأثر یهادگاهید همانند. )است یفرهنگ یمفهوم
 هک اندگمان نیا بر زین یبرخ( یاقاره ۀفلسف از
 ۀجربت قالب در محقق و ثابت یصورت شرفتیپ

 همان و دارد اروپا ونیزاسیمدرن و یساز  یعقالن
. تاس جهان نقاط ریسا در تکرار قابل اروپا، ۀتجرب

 و سمیتو یپوز  از متأثر یهادگاهید همانند)
 (یمنطق سمیپراگمات
کم و یمعرفت یمبان به توجه با  و ،یاسالم ی  ح 

 که نیادیبن درک نیا به توجه با خاص، طوربه
 یعنام به فطرت) یفطر  یصورت از مندبهره ،یهست
 زین و است متعال خداوند ۀدیآفر  که است( اعم

 اب تواندیم انسان که یشناختمعرفت یمبنا نیا
 الیخ عقل، ،یوح) اشیادراک یقوا از یر یگبهره

 رتصو  با یانگرانهواقع ی  شناخت ارتباط   ،(حس و
 د،ابیدر  را آن ت  یواقع و باشد داشته عالم یقیحق

 ی  سففل صورت که رفتیپذ بتوان رسدیم نظر به
م شرفت،یپ باب در تأمل  ،یانیوح ریذخا از ُمله 

 و یلک یصورت تواندیم یتجرب و یقلب ،یعقالن
 در ابتث و یکل صورت نیا لکن باشد داشته ثابت

 ،(فرهنگ و ایجغراف خ،یتار ) نهیشیپ با تناسب
 و هاروش مختلف، یانهیزم طیشرا و ازهاین

 ،یرونیبد. ابدییم عمل در یمتفاوت یالگوها
 و یلعم ُبعد به ارجاع شرفتیپ ۀمقول ی  فرهنگ وجه
 .دارد آن یی  اجرا

 
 از شرفتیپ باب در مطالعه و تأمل. 2

 و گراوحدت مند،نظام نگر،جامع یمنظر 
 مبناگرا

 رفت،شیپ ۀمقول باب در نکات نیتر مهم از یکی
 ۀلمسئ به «جامع نگاه» با االمکانیحت که است آن
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 ولتح و شرفتیپ چراکه شود؛ توجه شرفتیپ
 که است یحادث ندیفرا جامعه، و انسان یتکامل

 و انسان یجمع و یفرد تیهو  ابعاد   ۀهم
 نآ حدوث در یعیمابعدطب و یعیطب یهاتیواقع

 شرفتیپ به جامع کردیرو  اتخاذ. دارند دخالت
 به یاشبکه و «مندنظام نگاه» ی  ر یکارگبه مستلزم

 در مندنظام و جامع نگاه. است شرفتیپ ۀمقول
 تمعرف ادیبنفطرت و نگرانهواقع کردیرو  بستر

 «ییمبناگرا» و «ییگراوحدت» مستلزم ،یاسالم
 ییگراوحدت. بود خواهد شرفتیپ ۀمقول به نگاه

 در فتشر یپ ۀمقول متکثر ابعاد که است معنانیبد
م یدیتوح تیواقع بستر  ی  دیتوح تیغا زین و عال 

 نیهم به زین نظر ساحت در و است شده واقع آن
 ۀمنظوم کل ،یرونیبد شود؛یم ییشناسا وصف

 شرفت،یپ ی  اجرا و فهم به معطوف ی  دانش
 کهچنانآن است، هماهنگ و سازوار یامنظومه

 جهان، و انسان تکامل و تحول ی  نیع تیواقع
 گر،ید یسو از. دارد هماهنگ و سازوار یروند

 ندیفرا ییشناسا در مندنظام و جامع نگاه نیا ظهور

 انسان ی  تکامل اتیح شرفت  یپ ی  دیتوح و کپارچهی
 چراکه است؛ «انهیمبناگرا» ،یانسان ۀجامع و

 اساس بر را یانسان ستیز  یی  روبنا صور همواره
 انانس اتیح االمر  نفس در واقع و یفطر  یربناهایز 
 . دینمایم ریتفس و فهم جهان، و

 آن از نجایا در ادشدهی یهایژگیو  به توجه
 شرفت،یپ ۀمقول که دارد تیاهم ثیح

. است عمل و نظر یملتقا و نیالبحر مجمع
 و یعقل ،یانیوح معارف ۀمنظوم که معنانیبد

 ی  اصهعر  یهادانش ۀمنظوم کنار در یستیبا یفلسف
 ریتدب به ناظر فنون و علوم و یاجتماع
 ،یاجتماع ،یفرهنگ) مشخص   یکارهاگردش

 تا ندشو  جمع گریکدی کنار در( یاقتصاد و یاسیس
 ستگاهد کل گر،یدعبارتبه افتد؛ اتفاق شرفتیپ

 و یفرد کنش   و منش نش،یب ۀکنندتیهدا ی  نظر 
 شناخت با یستیبا( یُحکم نظام) یاجتماع

 هاکنش تیر یمد یهامهارت و کنش موضوعات  
( یموضوع نظام) یاجتماع یروندها ضمن در

 .دهد رخ شرفتیپ تا شود جمع
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 و یپرداز هینظر  ،یساز مفهوم. 3
 در انشد دیتول مراتب مثابهبه یساز گفتمان

 شرفتیپ باب
 باب در تیاهم حائز نکات از گرید یکی

 آن ،شرفتیپ باب در یاجتماع و یفلسف مطالعات
 ۀولمق ییشناسا به ناظر ی  معرفت ۀمنظوم که است

 بدان نیا. باشد کامل یدستگاه یستیبا شرفتیپ
 ییشناسا با مرتبط یهادانش ۀمنظوم که معناست

 و واژگان ی  تخصص استعماالت و میمفاه نظام
 یهاعرصه در و موضوعات در یپرداز هینظر 

 مقّوم که یاجتماع و یانسان علوم ی  تخصص
 از برآمده هستند، جامعه در شرفتیپ یر یگشکل

 چراکه باشند؛ یخود ی  میپارادا اصول و یمبان
 ونبد یعنی است یپرداز هینظر  مقّوم   ،یساز مفهوم

 شکل یزبان و یذهن صورت در هینظر  م،یمفاه
 و یتخصص میمفاه گرید یسو از و ردیگینم

 ارائه و نییتب که است اتینظر  ضمن در یاصطالح
 چارچوب در خود زین یپرداز هینظر  و شوند؛یم

 یمبان و مفروضه اصول مسّلمه، اصول
 و یشناختارزش و یشناختمعرفت ،یشناختیهست

 تبمک کی ۀشدرفتهیپذ ی  روش یندهایفرا و قواعد
 کی گر،ید طرف از و رند؛یگیم شکل م،یپارادا ای

 و یخیتار  ظهور در مکتب، و میپارادا
 در یپرداز هینظر  قیطر  از را خود اش،یاجتماع
 نموده یمتجل که است مختلف مسائل با مواجهه

ک. دهدیم گسترش و  مفهوم از استفاده بر دیتأ
 مفهوم ارز  هم میمفاه ریسا مقابل در «شرفتیپ»
 میمفاه ریسا چراکه روست؛نیهم از شرفت،یپ

 یظر ن ،ییبارمعنا... و توسعه رشد، ،ینوساز  رینظ

 تهینمدر  ۀتجرب از متأثر که را خود خاص ی  گفتمان و
 .دارند همراه به است، ییاروپا زمیمدرن و

  
 تربس در شرفتیپ ی  عمل و یعلم تکّون. 0

 ینید معرفت
 ی  ر یگشکل شد، انیب تاکنون آنچه ۀمالحظ با

 یانر یا یاسالم یالگو و یاسالم شرفتیپ یۀنظر 
ک با شرفت،یپ  سریم یانزم ت،یاسالم وصف بر دیتأ

 در دآمدهیپد اتینظر  و میمفاه که است مقدور و
 و همف ۀپشتوان که یانسان و یاجتماع علوم ۀمنظوم

 بستر رد هستند یاسالم ۀجامع شرفتیپ روند ریتدب
 یفقه و یاخالق ،یدتیعق مکتب و میمتاپارادا

 رند؛یگ شکل و افتهی تکّون( سنت و قرآن) اسالم
 کل هبلک شرفتیپ یۀنظر  تنهانه گر،یدعبارتبه

 چارچوب در ،یاجتماع و یانسان علوم ۀمنظوم
 ،یشناختیهست یمبان و مفروضه و مسّلمه اصول

 و قواعد و ،یشناختارزش و یشناختمعرفت
 رفتهگ شکل یاسالم ۀشد رفتهیپذ ی  روش یندهایفرا

 . باشند
 میپارادا چارچوب در گرفتن شکل» از منظور

 اثتر  بر میمستق یابتنا لزوماً  ،«ینید معرفت
 هک است آن منظور بلکه ستین ینقل و یانیوح

 یمعرفت تیحج طیشرا دآمده،یپد معارف و علوم
 کهآن ولو باشند داشته ینید معرفت منظر از را
 مدهآ دست به یتجرب صرفاً  یندیفرا از المثلیف

 تاس آن یمعرفت تیحج طیشرا نیتر مهم. باشند
 هیوجت قابل یتجرب ای یعقالن ای یعقل نحو به اواًل،

 معارف اب تضاد در ًا،یثان و باشد؛ یاسیقـیاستدالل
 یاسالم یفقه و یاخالق ،یدتیعق اصول و حیصر 

 الفمخ یاله عتیشر  یکل مذاق با ثالثًا، و نباشد؛
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 ۀدنب در یطیشرا نیچن آوردن چنگ به طبعاً . نباشد
 سطح در یاجتماع و یانسان علوم ژهیو به علوم

 اشفهیوظ که دانش از سطح آن یعنی هیپا اتینظر 
 روش خاذات ازمندین است، یفلسف عام یمبان نییتب

 که یاگونهبه است، یاجتهاد استظهار و استنباط
 از منبعث شده،ارائه یمبان شود حاصل نانیاطم

 (یفقه و یاخالق ،یدتیعق معارف) ینید معارف
 . هستند

 لومع یمیپارادا یمبان و یسیرئ میمفاه چنانچه
 بستر در یاجتماع و یانسان علوم خاص طوربه و

 یاسالم ی  میمتاپارادا یمبان و یزبان دستگاه
 ،یشناسانسان ،یخداشناس عام، ی  شناسیهست)

 ،یشناسنید ،یشناساجتماع ،یشناسجهان
 اشندب گرفته شکل( یشناسارزش و یشناسمعرفت

 ینظر  ۀشبک سپس و اتینظر  داشت انتظار توانیم
 االب سطور در که نحو بدان زین شده دیتول دانش و
 صورتنیا در تنها و باشد؛ یاسالم شد، انیب

 یعنی «گفتمان» داشت انتظار توانیم که است
 ی  معنا به جامعه ی  معرفت و یزبان یفضا و نظام

 وازمل از یکی نیبنابرا. است یاسالم کلمه، ق  یدق
 ۀجامع در «شرفتیپ یساز  گفتمان» یجد

 و یانسان علوم ساحت در تحول ،یاسالم
 و یانسان علوم نیا چراکه است؛ یاجتماع
 و هازهیانگ ها،تیذهن که هستند یاجتماع

 تیهدا و آورده دیپد را یجمع و یفرد یهااراده
 یمبنا بر یاجتماع و یانسان علوم اگر. ندینمایم

 یفقه اصول و یآرمان یهاارزش نظام و ینیبجهان
 در ار  جامعه باشند، افتهی تکّون یاسالم ی  رفتار  و

 یالتع یسو به خود ی  تمدن و یتکامل تحول ریمس
 تیهو  ۀغلب. داد خواهند سوق الله یال قرب و

 و یانسان علوم یمجرا از جامعه بر یاسالم یارزش
 وجه هک زین یفن و یعیطب ه،یپا علوم بر ،یاجتماع

 در را هاآن و گذاشته ییالقا ریتأث دارند، یابزار 
. برد خواهد کار به یاسالم یهاارزش امتداد

 ی  اجتماع و یانسان علوم چهچنان گر،یدعبارتبه
 یاسالم جامعه، ی  معرفت و یزبان یفضا بر حاکم
 یۀپا تاینظر  و یمبان م،یمفاه امتداد در یعنی باشند
 اشتد انتظار توانیم باشند، گرفته شکل یاسالم

 ساحت در چه و «علم دیتول» ساحت در چه
 درواقع،. باشد یاسالم هاکنش ،«علم کاربرد»

 دیتول در هم یانسان عنصر یمجرا از یانسان علوم
 .  گذارندیم ریتأث آن کاربرد در هم و علم
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 مثابهبه یاسالم یهاارزش نظام بسط .5
 شرفتیپ راهکار نیتر یادیبن

 جامعه یتکامل تحول ندیفرا مثابهبه شرفت،یپ
 یعجم یساختارها و آحاد یتکامل رشد به وابسته
 رشد، ی  اساس اریمع یاسالم ۀنگر  در. است

 بدان نیا. است «الله یال قرب» و «یتعال»
 ۀدننیآفر  دیبا ،یجمع و یفرد کنش که معناست
 نظام در که باشد یلیفضا و یکمال اوصاف

 عنوانبه و اندمندرج اسالم، یآرمان یهاارزش
 محسوب انسان، نوع   یاله صورت اوصاف

 که رفتهشیپ و مندلتیفض ۀجامع نیبنابرا شوند؛یم
 گاهن در شود،یم ادی «یالنب نةیمد» ریتعب با آن از

 یکوین ۀاسو  مدار بر که است یاجامعه اسالم،
( ّلمس و آله و هیعل الله یصلّ ) الله رسول یعنی یاله

 مند،لتیفض انسان کهچنان باشد؛ گرفته شکل
 هب را یوجود شباهت نیتر شیب که است یانسان

 داشته( سّلم و آله و هیعل الله یصلّ ) الله رسول
 .باشد

 است نیا است مهم آنچه شرفتیپ موضوع در
 به جامعه، عمل   و علم ساحت در میبتوان که

 مشاهده یاله ۀحسن ۀاسو  وجود در که ییهاارزش
 و ینهاد ،یساختار  ،یراهبرد نیطن میینمایم

 که تاس سریم یزمان مقصود نیا. میببخش یرفتار 
 و «فرهنگ» یمجرا از یاسالم ن  یادیبن یهاارزش

 یرزشا منطق به «تیترب و میتعل» سازوکار اثر در
 افراد وجود در و شده لیتبد اجتماع افراد ۀهم

 «نیتقن» یمجرا از گر،ید یسو از و شوند؛ نهینهاد
 ی  نهاد ی  هاهیرو  و هانظام وضع در گذاشتن ریتأث و
 کالبد در «کارآمد» و «عادالنه» ،«یعقالن»

. ندینما جادیا انضباط ،یاجتماع یساختارها
 ۀمدارانارزش عملکرد با شرفتیپ درواقع،

 یساختارها قالب در شرو،یپ و متعهد یهاانسان
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 سریم یاجتماع منظم و کارآمد عادالنه، ،یعقالن
 .شودیم

 ولتح روند یارزش تیهدا یبرا ب،یترتنیبد
 نینو  تمدن اندازچشم یسوبه جامعه ی  تکامل
 «ینبو مندلتیفض ۀجامع» همان که یاسالم
 یرهنگف و یارزش ،یمعرفت یفضا بتوان دیبا است

 یاسالم بخشیتعال یهاارزش امتداد در را جامعه
 اواًل، منظور، نیا یبرا. نمود یراهبر  و تیر یمد

 رد یاسالم نشیب و ینید معرفت ۀمنظوم بسط
 ی  فرامکان و یفرازمان یهاارزش نظام قالب

 لیتبد سپس و یاجتماع و یفرد( هاآرمان)
 اهداف و هااستیس اصول، به یآرمان یهاارزش
 است؛ یضرور  شرفتیپ از عرصه هر در یراهبرد

 را امعهج یارتباط و یعموم یفضا بتوان دیبا ًا،یثان
 رنظ به. نمود تیر یمد هوشمند و گسترده نحو به
 که «یاشبکه خاّلق تیر یمد» یالگو رسدیم

م  و دلهم ی  انسان یروهاین جیبس ۀتجرب از ُمله 
 نیتر شیب است، ارزش و باور لحاظ از کنوای

 ی  ر یگجهت دیبا درواقع،. باشد داشته را یاثرگذار 
 و یانانس یهادانش دیتول ،ینید معرفت دیتول یکل

 مهارت، و یفناور  دیتول علم، دیتول ،یاجتماع
 ینمادها و یزندگ سبک دیتول ثروت، دیتول

 اب راستاهم را... و یهنر  یکاالها دیتول ،یفرهنگ
 یهاارزش و یآرمان نیادیبن یهاارزش ۀشاکل

 .نمود یراهبرد مطلوب
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 دیبا شرفت،یپ یراهبرد ساختار خصوص در
 :داشت مدنظر لیذ قرار به را نکته چند

 ۀمقدم موردنظر، ۀچندگان ی  طول مراتب اواًل،
 و مسائل با مواجهه ۀستیبا یهاروش تحقق

 رفتشیپ به منجر که هستند ییندهایفرا تیر یمد
 رد شرفتیپ تحقق گر،یدعبارتبه. شوندیم

 ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع مسائل با مواجهه
 ییهاروش اتخاذ مستلزم ،...و یتیامن ،یاقتصاد
 و یانسان/ سخت و نرم) امکانات که هستند

 در را جامعه...( و یمعنو و یماد/ یکالبد
 به افزوده،ارزش به یابیدست و مسائل حل یراستا

 شرفت،یپ تحقق یهاروش. رندیگیم خدمت
 ی  وضع یروندها و ینهاد یهاتیوضع درواقع،
 انامک که هستند یایقانون ای یُعرف ای یتخصص

 ینهادها قالب در را افراد یجمع مشارکت  
 هم، با هاسازمان و نهادها ای هاسازمان و یاجتماع

 .آورندیم فراهم یفرامل و یمل سطح در
 ققتح یراهبرد تیر یمد ۀچندگان مراتب ًا،یثان

. هستند یانعکاس و متقابل یوندیپ یدارا شرفت،یپ
 بروز ابهمثبه شرفتیپ تحقق که معناست بدان نیا

 ،یاجتماع و یفرد ،یکالبد و یانسان یاستعدادها
 یهاروش قالب در جامعه، کی ی  معنو و یماد

 ارتباطات و روابط میتنظ و مسائل با مواجهه
 به هک یتوان و یانرژ  از است یتابع و ندیبرآ ،ینهاد

 شده ریسراز  باالتر مراتب از یارزش و یمعرفت لحاظ
 و ترمناسبت یهامواجهه و هاروش جهیدرنت و

 ینگاه در. )است نموده جادیا مسائل با یتر منظم
 و لمسائ با مواجهه گر،ید یسو از( نییپا به باال از

 بر اقدامات، یبازخوردها افتیدر  و ط،یشرا
 و ریتفس شودیم باعث و افزوده یاجتماع تجارب

 در یارزش و یمعرفت یمبان از یتر کامل درک  
 ینگاه در. )دیآ فراهم طیشرا و مسائل با مواجهه

 (باال به نییپا از
 رد شرفتیپ تحقق یراهبرد تیر یمد ثالثًا،

 که امعننیبد است؛ یخیتار  یندیفرا الگو، سطح
 یفطر  و ثابت قیحقا ی  مکان و یزمان یامتدادها

 ی  آرمان یهاارزش و( ینیبجهان) ینظر  یمبان یعنی
 و یخط یروند در جامعه، و یاجتماع انسان
 و فرد یواقع تجارب شیافزا اثر بر و یانباشت

 و یانضمام یهاتیواقع با مواجهه در جامعه،
 هاقرائت. ابدییم نو یقرائت همواره جامعه، زمانمند  

 از ییهاجلوه ظهور درواقع، شونده، نو ریتفاس و
 درش یهمپا که هستند ینیتکو  و یفطر  قیحقا

 تکامل و رشد جامعه، و انسان تجارب و دانش
 عمل و نظر ۀتوسع و بسط ،یرونیبد. ابندییم

 قیحقا یاالمر نفس صورت انیم ۀواسط انسان،
 و یانضمام صورت و یروش و یارزش ،یمعرفت

 .رودیم شماربه هاآن ۀافتیتحقق
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 ققتح یراهبرد تیر یمد ۀچندگان مراتب رابعًا،
 راکهچ است؛ ایپو ( ستمیس) نظام کی شرفت،یپ

 و ینیتکو  رابطه هم به نسبت ادشدهی یطول مراتب
 ۀهم گر،یدعبارتبه. دارند( ینیتکو  دیتول) یدیتول

 ارهارفت در انضباط محصول شرفت،یپ یماد مظاهر
 به صائب ی  هاروش و رفتارها و هستند هاروش و
 و یراهبرد ی  هاارزش به یمتک شرفت،یپ و جهینت

 شهیر  هک هستند یقتیحق به صائب و نیراست ی  آرمان
 یهاارزش البته و دارند؛ انسان فطرت و وجود در

 و جهینت قت،یحق به صائب ی  آرمان و یراهبرد
 واراست و نیراست رتیبص و معرفت ی  ارزش ظهور  

 ۀدیچیپ ساختار کی ستم،یس نیا کل. هستند
 و ینیتکو  اقتضائات یمبنا بر که است یانسان

 نحو به انسان( یروحان و یروان ،یعیطب) ی  وجود
 .ابدییم تکّون یفرهنگ و یخیتار 

  

 ساحت در شرفتیپ یراهبرد تیر یمد. 6
 الگو

 ابعاد نییتب شد، اشاره ترشیپ کهچنان
 در یماسال معرفت منظر از شرفتیپ کیمیمتاپارادا
 تیر یدم اما افتد؛یم اتفاق شرفتیپ یۀنظر  ساحت

 نهیشیپ با نسبت در که جهتازآن شرفت،یپ یراهبرد
 کی طیشرا و ازهاین ،(فرهنگ و ایجغراف خ،یتار )

 تاس یعملکرد افتد، اتفاق دیبا یانسان اجتماع
. است شرفتیپ یالگو ساحت در مندرج که

 الگو ساحت در آنچه تر،ساده صورتبه درواقع،
 و ینشیب ی  مبان «نمودن لیتبد» د،یآ دیپد دیبا

 اهداف و هااستیس اصول، به یآرمان یهاارزش
 ۀمطالع قیطر  از مطلوب، نیا. است یراهبرد
 و ضعف و قوت نقاط درک و موجود وضع

 از مقطع هر در موجود یهایتوانمند و هابیآس
 با مواجهه در و عرصه هر در جامعه یتکامل حرکت
 .است سریم مشخص مسائل
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 ران  یمد و رکنندگانیتدب یبرا نجایا در آنچه
 است، مهم کالن، سطح در جامعه شرفتیپ روند
 نش،یب در یی  نواهم و یکپارچگی جادیا» اواًل،
 و اهداف سنجش یارهایمع و هاارزش ر،یتفس

 ؛«است ُخرد سطح در رانیمد یعملکردها
 شرفتیپ که است آن تیواقع گر،یدعبارتبه

 ی  نهادها و هابنگاه افراد، متکثر عملکرد محصول  
 بر  عملکردها نیا اگر است؛ یعموم و یخصوص

 به متفاوت یهاروش و هاارزش ها،نشیب اساس
 بلکه بود نخواهند افزاهم تنهانه برسند، انجام

 و یانداز راه» ًا،یثان و بود؛ خواهند زین متضاد
 و یآرمان یهاارزش و هادهیا کردن یاتیعمل

 جامعه در مردم یزندگ یجار  تیواقع در راهبردها
 ممکن یاتوسعه یهاپروژه یاجرا قیطر  از که

 که یتشرفیپ یالگو هرگونه گر،یدانیببه.« شودیم
 یور  دیبا است شرفتیپ یۀنظر  ساحت از برآمده

 .برساند اثبات به را خود ییکارآ نیزم
 

 یر یگجهینت و یبندجمع
 رسد،یم نظر به شد، انیب آنچه اساس بر

 یاتیعمل یهایستگیبا که ییراهکارها نیتر مهم
 : از اندعبارت سازندیم ممکن را فوق

 ،یاخالق ،ینظر  ،یمفهوم ابعاد نییتب.1
 ینید معارف منظر از شرفتیپ ی  ساختار  و یفرهنگ

کم و  شرفتیپ یۀنظر  کالن قالب در ،یاسالم ی  ح 
 ؛یاسالم
 کالن حسط در شرفتیپ ییالگو  ابعاد نییتب.2

 بلندمدت؛ افق در یرانیا ۀجامع یبرا هیپا و
 قیطر  از شوندهاصالح و ایپو  یسند میتنظ.3

 ثیح) اتینظر  مستمر   ی  ابیارز  و نقد ندیفرا
 و ایجغراف خ،یتار ) نهیشیپ ۀمالحظ با و( یُحکم

 موجود طیشرا و ازهاین ،یاسالم رانیا( فرهنگ
 و ینظر  ،یمفهوم چارچوب در( یموضوع ثیح)

 چارچوب در زین و یاسالم شرفتیپ یۀنظر  ی  ارزش
 در یالماس رانیا شرفتیپ هیپا یالگو کالن ریتداب
 بلندمدت؛ افق
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 گرا،نخبه یسازمان ی  انداز راه و دیتمه.0
 ی  خیتار  تکامل روند که فعال و خاّلق مبنا،شهیاند

 به لین یراستا در را یاسالم ۀجامع شرفتیپ
 ه،مطالع وستهیپ ،یاسالم ۀجامع یتمدن اندازچشم
 رمؤث و دیمف راهکارها و نموده یشناسبیآس رصد،

 به کالن یاتیعمل ندیفرا و الگوها قالب در را
 دهد؛ ارائه رانیمد و رکنندگانیتدب

 و جامعه سطح در یگفتمان یفضا جادیا.5
 در یدانشگاه و یحوزو جوامع سطح در ژهیو به
 حل یبرا دنیشیاند راهکار و یپرداز هینظر  ۀنیزم

 شرفتیپ یۀنظر  از الهام با کشور متنوع مسائل
 شرفت؛یپ یرانیا یاسالم یالگو و یاسالم

 یهاپروژه یبرخ ی  انداز راه و یطراح.6
 یاسالم یالگو قالب در شده یطراح ی  اتوسعه

 و شاخص یهاپروژه عنوانبه شرفت،یپ یرانیا
 ر؛یتکث و یالگوبردار  جهت نمونه،
 و یمردم مشارکت باز یفضا جادیا.7

 از که یاتوسعه یهاپروژه یاجرا در یردولتیغ
 اقتباس نمونه، یاتوسعه یهاپروژه و الگوها

 اند؛شده
 یاشبکه خاّلق تیر یمد یالگو از استفاده.8

 تیر یمد و یانداز راه در( رمتمرکزیغ تیر یمد)
 و هابنگاه مردم، توسط یاتوسعه یهاپروژه

 .یردولتیغ و یخصوص ینهادها
 


