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 )مدظله العالی(ی امام خامنه ا از دیدگاهآن  تیعلم و اهم یریفراگ
  

 ، 2علمدار سمیه، *1محمد جواد کوچک یزدی

 این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است
) @yahoo.com2011salamdar) 

  

 

 چكیده 
بشر، در طول دوران برنامه دارد. از  یو اجتماع یفرد یتمام شئون زندگ یو کمال دارد و برا تیکه جامعاست  ینیاسالم، د نیمب نید

 جهیآنها، بر همگان روشن است. در نت دیو فوا یعلم یپژوهش ها جیامروزه و با گسترش روز افزون انتشار نتا زیعلم ن تیاهم گرید یسو

تواند ما را  یشود، م یآنچه علم خوانده م یمطرح کرده است، و بطور کل دیمف ریو علم غ دیمفاسالم به عنوان علم  نیمب نیتوجه به آنچه د

جهان  ۀخیفره یها تیاز شخص یکی زین یالشأن انقالب اسالم میرهبر عظ ،یو آخرت برساند. امام خامنه ا ایدر دن یبهتر به رستگار

 نیآن در جامعه داشته اند. بنابرا جینتا افتنیحث علم، گسترش آن، و تبلور به ب یا ژهیتوجه و ۀهستند که هموار یکنون یایدر دن استیس

معظم له را در دو  دگاهیاست؛ د افتهینگارش  ینترنتیو ا یو با مراجعه به منابع کتابخانه ا یلیتحل یتوصف ۀویپژوهش که به ش نیدر ا

مقام  اناتیذکر ب زی. روش کار نمیپرداز یاسالم م دگاهیعلم از د فیبه تعر یکل یاز نگاه پس گران،یعلوم، و آموختن از د یریساحت فراگ

مقاله  یدر انتها زیمعظم له ن شاتیفرما ۀجیو نت ندیبرا نیاست. همچن گرانیعلم، و آموختن از د یریموضوعات فراگ لیذ یمعظم رهبر

 .دیذکر خواهد گرد

  

 نه ایعلم، علم آموزی، آموختن، فراگیری، امام خامهای کلیدی: واژه
  

  مقدمه -1
نظام  تیدفاع از استقالل و امن نیمردم و همچن یسطح زندگ یو رفاه جامعه، ارتقا تیوجود ندارد که حفظ امن یدیترد

به  یابیجهان، دست یو صنعت شرفتهیپ یمداوم جهان استکبار و قرار گرفتن در صدر کشورها یالیاز است یریشگیو پ یاسالم

از  رشیچشمگ یهاشرفتیکه در جهان امروز علم با همه پ افتیدر توانیم یتأمل به سادگ یاندکاست. اما با  یعلم و فناور

را به خود مشغول داشته توجه به  نیاز متفکر یاریجوامع عاجز مانده است. آنچه که امروزه ذهن بس یحل مشکالت اساس

و  تیاو به امن دنیو رس نسانباعث رشد و کمال ا است؟ و دیمف یهر علم ایمعنا که آ نیعلم است. بد یدار بودن مقولهجهت

که جوامع و  یمواد مخدر صنعت دیدانش تول ایعلم است؟ آ ییایمیو مواد ش یمواد کشتار جمع دیدانش تول ایآ شود؟یآرامش م

 علم است؟   کشدیم یجوانان را به فساد و تباه

از علم چون استعمار،  یسو و آثار مخرب ناش کیاز  یعلم و تکنولوژ عیسر شرفتیجهان، که شاهد پ یکنون تیوضع در

است،  دیبارز علم در عصر جد یهایژگیقتل و خشونت که از و شیافزا ،یکشتار جمع یهاسالح ،ییاستثمار، مواد مخدر کذا

علم  یها جهت حرکت به سومحکم که چراغ راه جوامع و انسان یاشهیو اند یفکر انیبن کیاز  ی. ضرورت برخوردارمیهست

 است.  یضرور شیاز پ شیباشد ب

در  شودیافراد احساس م یو صحنه عمل اجتماع یفرد یزندگ یدر جزء جزء اجزا نیبه حضور د ازین شیاز ب شیب امروزه

 یبه طور کل ایها کاسته و حکومت یاجتماع یرا بر نهادها نید تیمختلف، نفوذ و حاکم یهاو بهانه لیدوران گذشته بنا به دال

                                                           
 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان یزد -1

 کارشناس ارشد علوم قران و حدیث -2
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تفکر را  نیدارند چوب ا یو غرب ییمنحصر کردند. امروزه جوامع اروپا یفرد اداتمودند و تنها در سطح اخالق و اعتققطع ن

 نوع نگرش است.  نیا یبها یغرب یروز افزون  فساد، فحشا، قتل و خشونت در کشورها شیافزا خوردندیم

 ازمندین ینظام اسالم یو نشان دادن کارآمد ایدر دن یاول علم یبه قله دنیجهت رس یانقالب اسالم دیترد یب

است. طرح مسأله  یعلم در جوامع غرب یهابیو مصون ماندن از آس شرفتیپ ریدر مس شتریجهت حرکت هرچه ب ییهاشاخص

مقام  یاز سو یرانیا -یاسالم یالگو هیبر پا یعلم شرفتیا و پیبودن در دن یعلم، مرجع علم دینهضت تول ،یافزارجنبش نرم

دانست.  یاسالم میتمدن عظ لیو تشک ینظام اسالم یتحقق کارآمد یدر راستا توانی( را می)مدظله العال یظم رهبرمع

چرا که اگر  تخود )اسالم( اس یاعتقاد یمناسب و هماهنگ با مبان یبه سازوکارها ازین ریمس نیجهت حرکت در ا نیبنابرا

 یاسالم  یخود بسازد جوامع و کشورها میها و مفاهخود را بر محور ارزش ازیغرب توانست پس از چند سده علوم مورد ن یایدن

 یدر نشان دادن کارآمد یخود سع یو اعتقاد یفکر یها و مبانعلم بر محور ارزش دیو تول شرفتیبتوانند با توسعه، پ دیهم با

 ورند. در آ یو فرهنگ ناب اسالم هاشهیاند ریرا به تسخ یجهان یکنند و عرصه ینظام اسالم

بشر و  یو اجتماع یفرد یتمام زندگ یو کمال است و برا تیجامع یکه مدع ینیاسالم به عنوان تنها د دگاهیبا د یآگاه

ها را از بلند، مؤثر و راهگشا در جهت حرکت به سمت علم باشد و جوامع و انسان یگام تواندیلحظه به لحظه آن برنامه دارد، م

انسان و  یباعث رشد و تعال تواندیدو دم است هم م ریدارد چرا که علم همچون شمش نعلم مصوخطر افتادن در پرتگاه عواقب 

 تیانسان و افتادن در قعر چاه ظلمت و جهل و سقوط از مرتبه انسان یباعث ذلت و خوار تواندیاو به کمال شود هم م دنیرس

 . میمسأله هست نیشاهد ا یغرب یشود همچنان که در کشورها

واال و  گاهیعالم و دانشمند چنان جا یاعم از زن و مرد واجب شمرده است و برا یعلم را بر هر مسلمان لیصتح اسالم

مقام شفاعت دارند  اءیهمچون انب امتیقرار داده و در ق اءیخداوند در مرتبه بعد از انب شگاهیقائل شده است که او را در پ یمیعظ

 امبریاز پ یثیآنان عبادت است. در حد یبه چهره ستنیو نگر امبرانندیان وارثان پآن دارد، یبرتر دانیو مرکب آنان بر خون شه

 اتیتر آو گسترده ترقیدرجه از عابد، اما اگر به طور دق کی دیباالتر است و شه دیدرجه از شه کی: عالم میخوان یاکرم )ص( م

 کیه به ظاهر متناقض هستند به عنوان مثال اسالم از ک میخوریبر م یبه موارد میکن یمسأله را بررس نیا رامونیپ ثیو احاد

 یاما از سو خواند،یمردمان م نیترو دانشمندان را خداترس داندیسو دو رکعت نماز دانشمند را برتر از هزار رکعت نماز عابد م

 زیو لعنت کنندگان ن کندی( )خداوند لعنتشان م159قره: )ب «ونَ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ الالَّعِنُ» کندیآنان را لعنت م گرید

 -مشرکان و منافقان یحت -و از هر کس -نیچ یحت -سو بر قبول علم از هر جا کیاسالم از  نی(. همچنکنندیلعنتشان م

که از  دیبنگر دیریگیم اکه فر یدانش دیگویو م کندیم نییرا تع یطیانتخاب آموزگار شرا یبرا گرید یو از سو کندیم دیتأک

 یو حرکت به سمت علم بر اساس مبان یدوباره تمدن اسالم یایکه در صدد اح یاسالم رانی. حال ادیریگیفرا م یچه کس

 ثیکه در قرآن و احاد ییهای مزایا و ارزشو هدف همه ست؟یو عالم ک ست؟یاز نظر اسالم علم چ مینیبب دیاست با یاسالم

ی سعادت بشری کنندهو رهگشا و تأمین دیبه سمت کدام علم و کدام عالم است؛ آیا هر دانشی مف علم و عالم ذکر شده رامونیپ

 یرا برا تیدر خدمت جامعه باشد و صلح، صفا و امن تواندیم یو هر دانش کند؟یاو به کمال را فراهم م دنیاست و موجبات رس

 مردم است؟  یسعادت و رستگار یا روفر چراغیمردم و جوامع به ارمغان آورد؟ و آیا هر دانشمندی، 

 ی( حول موضوع علم و از سوی)مدظله العال یمقام معظم رهبر یسو رهنمودها کیشده است از  یپژوهش سع نیدر ا لذا

 شود.  یعلم بررس رامونیپ ثیقرآن و حد دگاهید گرید

 تعریف علم از دیگاه اسالم -2
یا کمیل العلمُ خیرٌ من »: ندیفرما یآن نسبت به دانش م یبرترعلم و  تیاهم ۀدربار لی)ع( خطاب به کم یحضرت عل

: یعنی؛ «المال، العلُم یَحرُسک و أنت تَحرُس المال. و المال تنقصُهُ النفقه، و العلم یَزکو على االنفاق، و صَنیعُ المال یَزول بزَواله.

که تو باید مال را حفظ کنى، مال به خرج کردن، است؛ زیرا دانش تو را حفظ مى کند، در حالى  مالاى کمیل! دانش بهتر از 
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کاهش مى یابد، ولى دانش با صرف کردن افزوده مى شود، و آن که ساخته مال است با زوال مال از بین مى رود. )نهج البالغه: 

 (147حکمت 

 است:  یتذکر دو نکته ضرور فیاز ارائه تعر قبل

 وجود دارد: هینه، سه نظر ایاست  فیقابل تعر که علم نیعلم؛ در ا فی( نکته اول: امکان تعرالف

 فیروشن تر از علم وجود ندارد تا ما با آن علم را تعر یزیچون چ ست؛ین فیاست و قابل تعر یهی: علم بدی: قول راز1_1

 .میکن

ته شناخ لیو تمث میتقس قیآن مشکل است و تنها از طر فیتعر یاست ول ی:علم نظر یو غزال نی: قول امام الحرم2_1

 شود. یم

 (1221: 2م،ج1996. )التهانوى،ستیمشکل ن فشیاست و تعر ی: علم نظر3_1

از  کیروش شود که کدام  دیعلم با فیآمده، در ارائه تعر یمختلف یعلم؛ از آنجا که علم به معان ی( نکته دوم: معانب

 علم عبارت است از: یاز معان یعلم مورد نظر است؛ برخ یمعان

 حکما است. فیتعر نیو ا ینیقی ریغ ایباشد  ینیقی ،یقیتصد ایباشد  یاه تصور. مطلق ادراک خوالف

 است. نیمذهب متکلم نیگفته شده که ا ؛ینیقی ریو چه غ ینیقیچه  ق؛ی. مطلق تصدب

 .قیتصد ای. ادراک مرکب؛ تصوّر باشد ج

 مسائل . نی. ملکه حاصله از ادراک اد

 نیاک مسائل و نفس مسائل و بر ملکه حاصل از مسائل؛ و علوم مدونه بر اشود بر ادر یهم گفتند علم اطالق م ی. بعضه

 (1220)همان:  "شود. یاطالق م ریاخ یمعنا

 رکیدر عقل؛ )م ئیش تیعلم ذکر کردند مانند: حصول ماه یبرا فیچند تعر مانیبودن علم، حک فیقابل تعر بنابر

باور است  نیاشراق برا خیلم و معلوم؛ صورت نقش بسته نزد عاقل؛ شعا نیب یذات اضافه؛ اضافه ا یتیفی( ک305: 1353،یالبخار

 است. ریعلم مانند نور خود ظاهر و آشکار و آشکار کننده غ نیاکه علم همان ظهور؛ و ظهور همان نور است، بنابر

از  یو گاهکند  یم فیتعر اتیو جزئ اتیاز خصوص دیتجر یعنی یبه صورت سلب یعلم را گاه یمرحلّه تعقل سیالرئ خیش

 یمجرد که اضاف یعلم را امر گریکند و بار د یم ادیمعقول است  تیآن به صورت مرتسمه در جوهر عاقل که مطابق با ماه

 داند. ی( است، می)اضافه اشراق

است که  علم عبارت است از حضور موجود مجرد از ماده نزد موجود مجرد  نیا هیقول قابل قبول در نظر حکمت متعال اما

است، مثل تجرد از ماده، و نه امر  یمعنا که علم نه امر سلب نیمجرد از ماده است؛ به ا یکه علم موجود نیا حیتوض ؛گرید

بلکه وجود بالفعل، و نه هر وجود بالفعل، بلکه وجود  ،یاست، آن هم نه هر وجود ی( است؛ بلکه امر وجودی)اضافه مقول یاضاف

 ینم یامر ماد یکند؛ ول ئینزد عالم حاضر شود تا صدق علم به ش کجایمعلوم  ئیش یعنیکه مشوب به عدم نباشد  یبالفعل

معنا که در هر جزء  نیاست؛ به ا تشدر ذا جیتدر یاست و حرکت جوهر یدر حرکت جوهر یتواند معلوم ما شود؛ چون امر ماد

 ئیش کیشود؛ پس  یحقق مجزء در آن واحد م کیو عدم کل شرط است؛ چرا که فقط و فقط  گرید یاز حرکت عدم اجزا

قابل اشاره  ریاست که غ یماد ریغ یعلم امر وجود نیتواند معلوم باشد بنابرا یکند پس نم دایتواند حضور تمام پ ینم یماد

 (2/7/1387. )اسالم کوئست، ستا یو وضع یحس

، هر نوع حصول که باشد؛ ما حاصل است، بالضروره یبرا هیاسفار: صورت علم هیدر حاش ییعالمه طباطبا یایگو انیب به

جمع نباشد، بعض از اجزا از  ئیوجود ش یاجزا عیآورد؛ چرا که اگر جم ینم دیعلم پد گرید زیچ یبرا یزیمجرد حصول چ یول

که  یدر حال _گونه است نیهمانطور که در حرکت ا_شود  یم بیغا جموعخواهد بود، و مجموع اجزا از م بیغا گریبعض د

 یکه صورت علم یدر حال ستندیو عوارضشان متحرکند و حاضر الوجود ن یجواهر ماد یفات دارد؛ از طرفبودن با علم منا بیغا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 (95)شهریورکنفرانس  بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری  
International Conference on Humanities and behavioral sciences (september15,2016) 

 

 

 
                                                         

                                                                                                                                                

 4 

حاضر  یگریکه نزد د ستجوهر باشد و چه عرض، نزد عالم حاضر است و اگر نزد خودش حاضر نباشد، محال ا یچه صورت علم

: 3م،ج1981ن،ی)صدرالمتأله "عالم حاصل شوند. یبرا ینفسه مجرد باشند، تا به نوع یف یعلم یشود؛ پس الزم است صورتها

288) 

روشنتر از معرَّف  دیاست که، معرِّف با نیا فیتعر طینشده: از شرا تیرعا فیسوال کننده شرط صحت تعر فیدر تعر .2

است،  سانکی یاستفاده شده که با معرَّف از نظر معرفت یکه در آن از کلمات یفی( پس ارائه تعر48ق: 1412زدى،یباشد )ال

 فیبا خودش تعر میبود فشیآن چه را در صدد تعر یعنیمطلوب است؛  بهمصادره   فیتعر نیکه ا نیعالوه ا ست؛ین حیصح

 .ستین ایگو فیتعر نیاز کلمه دانستن استفاده شده که ترجمه علم است؛ پس ا ف،یتعر نیدر ا رایز م؛یکرد

ذات  دیق ینشده چرا که وقت تیاست، رعا تیکه جامع فیتعر گریمذکور شرط د فیاست که در تعر نیا گرید مشکل

که علم به  نیشود مثل علم به اعراض و... حال ا یخارج م فیاز تعر ستندیکه به ذات مربوط ن یرا ذکر کرده تمام علوم اءیاش

 (2/7/1387اعراض هم علم است. )اسالم کوئست، 

وجود هر شئ  یشود و برا یاداره م ریناپذ رییتغ ینیالم باقوانع نکهیا"پرسش آمده است که  نیکه در ا نیا گرینکته د .3

آن  رهیدر دا اءیکه همه اش یواحد بر جهان است . اصل یاصل تیاثبات گر حاکم میگرد یاز آن شئ م شیپ یبدنبال طرف مقابل

سخن آن  نیاشکال ا .". پس عالم عدل محور استستیجز عدل ن یزیو آن اصل چ شدبا یقرار دارند وخروج از آن نا ممکن م

اگر هر کدام از  رایبا عدل منافات نداشت؛ ز زیعالم ثابت نبود ن نیچرا که اگر قوان ست؛یثابت، مالزم ن نیاست که عدل، با قوان

 شده است. )همان( تیمناسب خود باشند باز هم عدالت رعا یدر جا ریمتغ نیقوان نیا
 

 علوم یریره فراگ( دربای)مدظله العالیمقام معظم رهبر دگاهید -3
و  یعیطب یها تیواقع رامونیپ ،یاست منظم از دانسته ها و معارف اسالم یکلمه، مجموعه ا عیوس یعلم به معنا

 یو روابط در رشته ها نیمجموعه از قوان نی. حال چنانچه اتهایواقع داریو روابط پا نیاست از شناخت منظم قوان یا نهیگنج

 (41: 1385،یخواهند شد. )غفور یدیجد نیقوان قکنند، منجر به خلحاصل  وندیپ گریکدیگوناگون با 

و تعلم نبود و همه  میاز تعل یکه خبر یزمان ندیفرمایعلم، م رامونیپ شاتشانی( در فرمای)مدظله العال یمعظم رهبر مقام

نشان دهنده  نیود: بخوان! که افرم امبرشیشروع کرد و به پ« اقرا»فرا گرفته بود اسالم دعوتش را با  یخبریرا جهل و ب ایدن

 است. یموهبت اله کی یجامعه انسان کی یکه علم برا میبدان دیاسالم است، و با دگاهیعلم از د تیاهم

و تعلم وجود نداشت اسالم و قرآن ما با  میتعل یهااز علم و سواد و درس و مشق و نشانه یخبر ایکه در دن یآن وقت» .1

متعلق به چهارده  نیدادن چند کلمه آزاد کرد. ا ادیرا در مقابل  یجنگ رینوشته سوگند خورد و اس شروع کرد و به قلم و« اقرا»

هُوَ الَّذِی َبعَثَ »  سواد؛یب یعنی ،یامّ -عرب  یمکرم ما )ص( موجب شد که جامعه ام یاسالم و نب یاست همان کارها شیقرن پ

از علم و دانش  یخبر چیامروز ه یکه اروپا یدر زمان -« امِت درس نخوانده انیاست که در م یاو کس( »2)جمعه:« فِی اْلأُمِّیِّینَ

)در « شود. گرانیو د گرانیو د هاحانیو ابور اهایزکرو محمدبن ناهایسو ابن هایدانشمندان و فاراب نیبزرگتر ینداشتند، دارنده

 (4/7/1369از مسؤوالن و مردم،  یجمع دارید

که به انسان  یو هم علوم ،یو علوم معرفت یاست: هم علوم ارزش یموهبت اله کی ،یانسان یجامعه کی یعلم برا» .2

 عتیانسان در طب یکه خدا برا ییهانهیبزرگ، از گنج یخلقت شگفت آور خدا نیو در ا میعظ عتیطب نیتا در ا کندیکمک م

 (.5/6/1387 ،ینخبگان جوان دانشگاه داری)در د« و بهتر استفاده کند. شتریقرار داده، ب

و از او  کندیسو انسان را دعوت به زهد و انس با خدا م کیدو مسئله: که اسالم از  نیا انیمعظم له با ب نیهمچن

را آباد کند،  ایکه دن خواهدیو از او م کندیم یمعرف نیزم یخدا رو فهیاو را خل گرید ینشود و از سو ایکه دلبسته دن خواهدیم
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را که خداوند در عالم  ییهاییاستعدادها و توانا نکهیخدا را کرد و هم ا یعبادت و بندگ هم توانیکه م با علم است ندیفرمایم

 :شمارندیبر م نیخود را چن لیدال شانیبشر استفاده کرد. ا شرفتیپ یقرار داده است را کشف کرد و از آن برا عتیطب

نشود؛  ایدن یدلباخته و دلبسته یعنیزهد بورزد. زهد  کندیم هیفرد، توص کینگاه به انسان به عنوان  کیاسالم در » .3

 نیهم ایدن ست؟یچ ای. دنشمارندیرا ممنوع م ایو کنار گذاشتن دن ایبا دن یقطع رابطه کند،یبه زهد م هیتوص نکهیا نیاما در ع

ماست.  یفرزند ما، ثروت ما، خانهما،  یما، اقتصاد ما، روابط اجتماع استیما، س یجامعه ،ما یبدن ما، زندگ نیهم عت،یطب

دلباخته  نیشد. ا دیاست. دلباخته نبا یکار مذموم ،یخطاب فرد نیها، در انمونه نیدلباخته شدن به ا ا،یدن نیبه ا یدلبستگ

در  یاله یهااز نعمت ا،یدن نتیز ا،یاز متاع دن یکرد. کس دیرا رها هم نبا هانینشدن، دلبسته نشدن، اسمش زهد است؛ اما ا

«  أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَۀَ اللَّهِ الَّتی»هم ممنوع است.  نیرو برگرداند، ا ایدن

رام کرده است؟! بگو: را ح زهیپاک یهایو روز ده،یبندگان خود آفر یرا که برا یاله یهانتیز یچه کس»بگو: (. »32)اعراف: 

جزو مسلّمات و  هانیاعراض کند. ا ایحق ندارد از دن یکس یعنی« اند؛آورده مانیاست که ا یکسان یبرا ا،یدن یدر زندگ نهایا»

از  ینگاه به فرِد انسان، اسالم استفاده نیا دراست.  ینگاه فرد ن،یبدهم. ا حیتوض خواهمیاست که من نم نیمعارف روشن د

لذت باالتر را که لذت انس با خدا و لذت ذکر خداست،  کیاما در کنار او  کنند؛یما مباح م یرا برا اتیو لذائذ ح یندگلذائذ ز

 نیانتخاب کند و در ا دیبا ار،یاخت یو دارا شمندیبه عنوان انسانِ اند یراه نیچن کی. انسان در دهندیم ادیآن را هم به او 

انسان است.  یتالش هم رستگار نیحرکت و ا نیگاه، مخاطب البته فردِ انسان است. هدف ان نیصراط حرکت کند و برود. در ا

 داری)در د« نگاه است. کی نی. اشودیکه به او داده شده است. عمل بکند، رستگار م یادستورالعمل و نسخه نیاگر انسان به ا

 ( 25/2/1386مشهد،  یفردوس دانشگاه انیدانشجو

شده؛  یمعرف نیخدا در زم یفهیاست، خل یکه مخاطب به خطابِ فرد یانسان نیدر نگاه کالن، هم گرید یاهیدر زاو» .4

 «هایوَ اِسْتَعْمَرَکُمْ فِ»آباد کند؛  دیرا با ای. دنایدن تیریمد یفهیبه او واگذار شده و آن عبارت است از وظ یگرید یفهیوظ کی

از  یعنیچه؟  یعنی ایرا آباد کند. آباد کردن دن ایسان مأمور است که دنان نیهم«. واگذاشت ماآن را به ش یآباد( »61)هود:

ها استعدادها را استخراج کند و از آن نیقرار داده، ا عتیطب نیمتعال در ا یکه خدا یشمارش رقابلیفراوان و غ یاستعدادها

را گذاشته  هانیمتعال ا یست که خداه ییاستعدادها ن،یزم رامونیو پ نیزم نیبشر استفاده کند. در ا یزندگ شرفتیپ یبرا

 )همان(. « کند. دایرا پ هانیا دیاست و بشر با

 کیهم  نیکردن؛ ا یاعتنائ یغفلت کردن و به آن ب یو مواهب زندگ اتیاز مواهب ح یعنیغفلت کردن  ایاز دن» .5

و  یاتفاق افتاده. اقبال به مسائل اخرو داران در گذشته نید یکه در مجموعه یهائ یاز گرفتار یاریاست. مثل بس گریانحراف د

از  یکیهم  نیعالم قرار داده است؛ ا نیمتعال در ا یکه خدا یعدادهائو است اتیبه مواهب عالم ح یتوجهیو ب ،ینید

آن را به شما  یو آباد د؛یآفر نیاو است که شما را از زم»( ؛ 61)هود:  «هَایهُوَ اَنشَأکُْم مَِن االَرضِ َو اسْتَعمَرَکُمْ فِ»هاست انحراف

که در عالم ماده وجود  یانیپایب یاستعدادها یعنیچه؟  یعنی ی. آبادنیزم ی؛ خدا شما را مأمور کرده است به آباد«واگذاشت!

مسئله  نیبه جلو بردن. ا لهیوس نیانسان قرار دادن و انسان را به ا یها را در معرض استفادهکشف کردن، آن یکی یکیدارد را 

 (27/2/1388کردستان،  انینشجوو دا دیاسات داری)در د« است. نیناظر به ا م،یگوئیکه ما م یمسائل نیعلم و ا دیتول علم و

 د؛یریرا به دست بگ یابزار مادّ د؛یبرو ایدن نیو ساختن ا یعیبه سراغ کشف منابع طب دیگویکه م یهمان اسالم» .6

کند، هر چه  شرفتیچرا که هر چه علم پ د،یخدا باش ادیبه  د؛یخدا بکن یبرا همه را نیا دیگویم د؛یذهن را مجهّز به علم کن

فشرده در  یروهایهر چه ن رد،یدقّت علم قرار گ ریدر ز شتریاها و صحراها و ذرّات، بیشناخته شود، هر چه در شتریها بکهکشان

 گاهیاست، پا دهیچیو پ میدستگاه عظ نیا یو فراهم کننده نندهیکه آفر ییبه خدا مانیشناخته شود؛ ا شتریوجود انسان ب

از مسؤوالن و مردم،  یجمع داری)در د« .تانسان اس یتالش هم رستگار نیحرکت و ا نیخواهد کرد هدف ا دایپ یمستحکمتر

4/7/1369) 
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علم  نکهیدعوت همه جانبه است اما امروزه با ا کیدعوت اسالم به علم  ندیفرمایم شاتشانیدر فرما نیله همچن معظم

 بوده است. یبعد، آن هم بعد ماد کیعلم تنها در  شرفتیکرده، پ یادیز یهاشرفتیپ

علوم مربوط به  -یعیو طب یبعد خاص. علوم ماد کیداشته است؛ منتها در  یادیز یهاشرفتیعلم بشر، امروزه پ» .7

و  نشیه ذهن بشر را نسبت به مبدأ آفرک ییزهایچ -یکرده است؛ اما بشر در علوم معنو شرفتیپ تیبشر نیدر ب -یماد یزندگ

محتاج آموختن و فرا  -شده است دهیآن آفر یکه بشر برا یکند به آن سمتیم تیدل او را هدا کند؛یروشن م یاله دیبه توح

مختلف مردم در سالروز  یمسؤوالن نظام و قشرها داری)در د« دعوت همه جانبه است. کیگرفتن است. دعوت اسالم به علم، 

 (20/5/1386، ص امبراکرمیپ مبعث

 ندیفرمایو... هستند م یاقتصاد ،یاسیس ،یاعم از اجتماع هانهیزم یعلم در تمام شرفتیخواستار پ نکهیله ضمن ا معظم

به کدام طرف؟ و به سمت چه  م؟یفتیراه ب دیبه کجا با میتا بدان میالزم دار نشیب کی میحرکت کن ریمس نیما در ا نکهیا یبرا

و آخرت  ایقرآن را مشعل راه خود قرار دهند تا به سعادت دن ریمس نیحرکت در ا یابر خواهندیاز جوانان م شانیا ؟یهدف

 برسند 

اما  د،یایبه نظر ب یو فن یممکن است در درجه اول، علوم مربوط به مسائل صنعت شود،یاز علم صحبت م یالبته وقت» .8

که  یو مسائل گوناگون یعلوم اقتصاد ،یاسیعلوم س ،یعلوم اجتماع ،یلوم انسانع کنم،یرا عرض م نیو مطلق ا یمن به طور کل

 ر،یرکبیام یدانشگاه صنعت انیو دانشجو دیاسات داری)در د« الزم است. یکشور به صورت علم کیجامعه و  کیاداره  یبرا

9/12/1379) 

راه  دیبه کجا با میالزم است که ما بدان نشیب کی م؛یفتیو راه ب میالزم است که ما از آن استفاده کن لهیوس کی» .9

 است؛یها الزم است. آن دنانسان یزندگ یهر دو، برا نی. از کجا و به کجا، از کدام طرف؟ از کدام راه و به کدام هدف؟ امیفتیب

 ایکه انب یهمان ینعی شود؛یم« و االخره ایو االخره؛ حصل الدن ایسعد الدن»جمع شدند،  همهر دو اگر با  نیآخرت است. ا ن،یا

 ،یدر پ یکرد؛ اما پ هیتک اتیرا آورد، بر معنّو یریآورد، همان جهت گ نیاکرم )ص( د غمبریپ دینیبیاند. لذا مآن را خواسته

 یامور زندگ یو علم مربوط به اداره یعلم زندگ یعنی -علم را تاًرا خودش، مباشر ییرا هم به دست مردم داد. جاها یابزار مادّ

 د،یریبگ ادیعلم  دیها را امر کرد که بروو محتاج تخصّص بود. آن شدیم تردهیچیجا هم که کار پ کیه دست مردم داد. ب -را

 (.24/9/1372وحدت حوزه و دانشگاه،  زبه مناسبت رو ان،یدانشجو داری)در د« .دینگاه کن ایبه اش دیبرو د،یکن دایپ نشیب دیبرو

که  نجاستی. ا"مشعل" شودیم د،یکه شما دار یقرآن نیراه، خوب حرکت کنند، ا نیها بخواهند در ااگر جوان» .10

مشعل را در دستتان  نیا دیبا شرفته،یپ یهاشما با استعدادها و شما جوان ها،زهوشی. شما تدیبودن را فهم ینقش قرآن شودیم

 یفقر علم د،یباش دیجد یهابه فکر راه د،یفکر کن د،یو درس بخوان دیمشعل قرآن را در دلتان نگه دار دی. در واقع بادینگه دار

 شودیم نی. ادیکن یرا همراه با قرآن ط هانیا یو همه دیرا برطرف کن قاتیفقر تحق د؛یکشور را با تالش خودتان برطرف کن

نا هستند، به مراتب آش یکه با قرآن و معارف اسالم ییهاو به جوان دوارمیام اریها بساست که من به جوان نی. اآلدهیآن ا

 (13/2/1379استعداد درخشان،  یدانش آموزان قرآن داری)در د« .دوارترمیام

 گرانیدرباره آموختن علم از د یمقام معظم رهبر دگاهید -4
روند  نیترجمه شدند و ا یاروپائ یهادانشمندان مسلمان به زبان یهادوران رنسانس کتاب یاست که در ط نیا تیواقع

و  قیحکام ناال یفرمائو حکم یداخل یهادوران بود که مسلمانان دچار جنگ نیدر ا د؛یگرد هاییاروپا تشرفیباعث پ

عامل را نقطه افول علم  نیهم نیاز علوم دور ماندند که اکثر مورخ جیتدرشدند و به یاروپائ یهادولت یاستعمار یهااستیس

 یبه علوم دنیو سبب شد تا فکر رس دیدراز به طول انجام انیمسئله سال نیدانند که ا یم رانیا الخصوصیدر جهان اسالم و عل

شده و  دهیکش یبه سمت مصرف علوم غرب کثرارو ا نیو از ا دیایمسلمانان دشوار به نظر ب یاند برا افتهیبه آن دست  انیکه غرب

 یها ازین دیتول یکه برا یو کشور افتی رییتغ یمعادالت به کل یکمتر به سمت کسب دانش بروند. اما با ظهور انقالب اسالم
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نانو و سلول  یاست که در حوزه فناور ییمحتاج بود امروزه گام به فضا گذاشته و در زمره محدود کشورها گرانیخود به د هیاول

رو  نیاست. از ا دهیگرد ستهیشا ییمسلمانان جهان الگو گرید یسبب برا نیدارد و به هم یبر م یاساس یقدم ها یادیبن یها

 یبرا یحرف یتواند در مقامات علم ینم ینیو حکومت د نیشد که در دل مسمنانا القاء کنند که د نیتمام تالش دشمنان ا

با مشغول کردن  گرید یو از سو نیتفرقه و جنگ در مناطق مسلمان نش جادیبا ا سو کیگفتن داشته باشد و همواره از 

 (1/8/1393عامل اقتدار آور بازدارند. )قم فردا،  نیبه ا دنیز رسآنها را ا ت،یموارد کم اهم یمسلمانان به برخ

متون و مدارک.  ۀاز راه مطالع ای عت،یطب قیحقا ۀو مشاهد قیتجربه، تحق قیشود: از طر یم لیبه دو روش تحص علم

 شیآن را پحوادث مهم  عت،یبتوان ضمن کنترل طب لهیوس نیاز کسب علم است، تا بد یگونه ا ییهدف غا عت،یشناخت طب

 (41: 1385،یکرد. )غفور ینیب

 دیمعتقد به تقل یو به عبارت میرا که غرب رفته برو یراه دیبا میبرس شرفتیبه رشد و پ میخواهیمعتقدند اگر م هایبعض

 مانیو با توکل و ا یاسالم یهاما با آموزه ندیگویهستند و م دگاهید نیمخالف ا گرید یو چرا از غرب هستند و بعض چونیب

و  دیکه با اسات یداری( در دی)مدظله العال یمقام معظم رهبر میبرس انددهیرس یغرب یاکه کشوره ییهاشرفتیبه پ میتوانیم

 :ندیفرمایمسئله اشاره کرده، م نی( داشتند به ا19/2/1384استان کرمان ) یهادانشگاه انیدانشجو

را  هانیو امثال ا یشیرقابت رو آزاداند دانیلم و مع شرفتیهستند که توسعه و رشد و پ یدسته کسان کی» .1

«. ره چنان رو که رهروان رفتند»  کنندیفکر م کنند،یجستجو م یغرب یمطلق از الگوها دیاما راه آن را در تقل خواهند،یم

 یمتحده االتیا یشورهاشامل اروپا و ک ؛یغرب یکه عبارتند از کشورها امروز، یایدر دن یتیهستند؟ فعاًل اقل یرهروان چه کسان

. به قول آن شاعر: ندیجویم شیرا در خو شیهستند که خو یعده هم کسان کی. گرید شرفتهیپ یاز کشورها یو بعض کایآمر

که در  کنندیفکر م هانی. ابساست و  نیکن کمال ا دایپ شیرا در خو شیاست و بس، خو نیکن کمال ا دایگوهر خود را هو

 دنیرس یبرا تیبه قدر کفا یرانیا داریجوان آگاه و ب کیو  رانیملت ا اریت و دستورالعمل موجود در اختو معرف شهیمجموعه اند

 « .ستندیهم کم ن هانیبه آن الگو به شکل کامل راه وجود دارد ا

( دعوت به 180: 1،ج1393،ی)مجلس «نِیاُطلُبوا العِلمَ ولَو ِبالصِّ»: ثیبر حد دی( با تأکی)مدظله العال یمعظم رهبر مقام

بداند. و  ازینیکشورها ب گریخود را از علم د تواندینم ،یکشور چیه ندیفرمایو م کنندیکشورها م گریآموختن علم از د

 است.  یبلکه آموختن هر گونه دانش ستیفلسفه و فقه ن ختنآمو ثیحد نیمنظور از ا ندیفرمایم

آن  دیهم باشد؛ برو یدور دست یاگر علم در نقطه ؛«نِیالعِلمَ ولَو بِالصِّاُطلُبوا »فرمود  شیما در چهارده قرن پ امبریپ» .2

از علم و  دیبا ن،ی. بنابرادیها را در علم و صنعت، مورد استفاده قرار بدهو آن دیها استفاده کنآن یاز علما دی. بادیریبگ ادیرا 

از  یجمع داری)در د« .میساختن، همت کن یو برا ادگرفتنی یبرا دیاستفاده کرد؛ اما خود ما هم با گرانید یعتصن یهااندوخته

 (13/9/1370مسؤوالن و مردم، 

 د؛یریبگ ادی نیفقه را از چ ایفلسفه  دیبرو دیبگو خواهدینم ؛«نِیاُطلُبوا العِلمَ ولَو بِالصِّ» دیفرمایم غمبریپ کهنیا» .3

 ادی -یبشر یفراوان سرپنجه یهاییو توانا یفناور یعنی ود؛شیعلم و آنچه که بر علم مترتب م ؛یهر دانش -دانش را دیبرو

 (. 5/6/1387 ،ینخبگان جوان دانشگاه داری)در د« است. یزمال یزهایچ هانیا د؛یریبگ

 یعلم مدت یاست. اگر درها ینه. علم، داد و ستد ازم؛ینیب گریمن از مردم د دیبگو یکه هر کشور ستین یزیعلم چ» .4

 یعنیخواهد رفت؛  نیچه که در درون خودش از استعداد هست، از بنکرد، آن یااستفاده گرانیشد و از دکشور بسته  کیدر 

 م،یشو ازینیب میگویاگر م ن،ی. بنابراکندیم دایاست که با تبادل و داد و ستد رشد پ یسرکوب خواهد شد علم از جمله مقوالت

 نیدر ا -بدهد و بستاند دینه. انسان در اوج علم هم با م؛ینداشته باش یمداد و ستد عل یکس چیبا ه گریکه د ستین نیمقصودم ا

حرکتشان دو طرفه  یاست که از لحاظ علم یانهمتاسفانه به گو ،یعلم یعقب مانده یکشورها یمنتها وضع کنون -ستین یشک
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)در « !دهندینم یادیو مقدار ز هنددیم یها هم مقدارها التماس کنند و بخواهند؛ آناز آن دیطرفه است. فقط با کی ست؛ین

 (. 19/7/1378سراسر کشور،  ینخبگان علم دارید

 کیبه  گرید یعلم از کشورها یریکسب علم و دانش و فراگ رامونیپ شاتشانی( در فرمای)مدظله العال یمعظم رهبر مقام

 اشتباه گرفت. یعلم را با وابستگ یریبه فراگ اقیاشت دی: نباندیفرمایمسئله مهم اشاره کرده م

اشتباه کرد.  -دنبال آن خواهد رفت ابد،یکه هر جا انسان آن را ب -علم یریبه فراگ اقیبا اشت دیرا نبا یوابستگ نیا» .5

ندارد. ارزش علم  یاشکال نیا م؛یریگیو از او علم را فرا م میزنیزانو م م،یرویدشمن م شیعلم در دست دشمن ماست؛ پ یگاه

آن  ریاست؛ تحت تأث ثیحد کی نیکه با او مخالف است، نرود. ا یسراغ کس یآن، حت طره انسان به خااست ک نیفراتر از ا

 یچه که برااست. آن گریبحث د کی -گرید یزهایفرهنگ و چ است،یس یجنبه یعنی -علم یجنبه ریدشمن قرار گرفتن از غ

است.  یدوم نیکردند، ا یزیو برنامه ر ندهان سوم خواستج -جیبه اصطالح را -یچه که برااست. آن یدوم نیما درست کردند، ا

 لیسالگرد تشک نیبه مناسبت هفتم ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا یاعضا داری)در د« .ردیانجام نگ یکردند که اول یاتفاقاً کار

 (. 20/9/1370شوار،  نیا

دست به  دیبا گانگانیاده از فکر و عقل ب: ما در کسب علم و دانش و استفندیفرمایم شاتشانیدر فرما نیله همچن معظم

از دشمن خودمان فرا  یاز هر کس، حت میندار ییو با اصولمان سازگار است ابا یو آنچه را که خوب و منطق میبزن نشیگز

 میریگیم

 یو برا میهر چه را که الزم داشت یعنی م؛ینشیمعتقد به گز گانگان،یب یما در استفاده از محصول فکر و عقل و تجربه» .6

را که خودشان  یهر روش هایکه خارج میمخالف نیبا ا م؟یما با چه مخالف م،یداریو بر م میکنیم نشیما خوب بود، گز

هر چه  میخواهی. ما هم امروز ممیمخالف نیکنند و به ما بدهند، ما با ا نشیگز هاآن یعنیکنند؛  قیبه ملت ما تزر خواهند،یم

طالب و  داری)در د« .میخودمان بردار یو برا میانتخاب کن یاست، خودمان از تمدن و فرهنگ غرب دیمف مانیو برا میرا الزم دار

 (27/9/1373 ه،و اقشار مختلف مردم، به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگا انیدانشجو

 م؛یریبگ ایدر دن یسو با اصولمان سازگار است، از هر ک یو معقول و منطق بایچه خوب و زکه آن میندار ییما ابا» .7

ما  م؛یکنیرا هزار و چهارصد سال است مرتب تکرار م «نِیاُطلُبوا العِلمَ ولَو بِالصِّ»اگر آن کس دشمن خودمان باشد. ما که  یحت

 زهیجا یما که حت م؛یکنیم جیو ترو غیو تبل میابودند، آورده هایرا که مبتکر و مروج آن غرب یمخودمان علو یهاکه در دانشگاه

 گانگان،یرا از ب یزیکه گفته شود هر چ میستیتهمت ن نیسزاوار ا م،یداریرا به خواندن آن علوم وا م انمانیو دانشجو میدهیم

داشته باشند، ما آن فرهنگ را  یفرهنگ خوب گانگانیکه ب. چنانستین نیاصالً چن ر؛ی. خمیکنیهر چند خوب هم باشد، رد م

 (.6/12/77 ،یمجلس خبرگان رهبر یااعض داری)در د« .میریگیهم م

اشاره  ینکته اساس نیبه ا میشاگرد بمان شهیهم یبرا دینبا گرانیمسئله که ما در آموختن علم از د نیا انیضمن ب شانیا

 اشتباه شود.  گرانیبا گرفتن فرهنگ د دینبا گرانیگرفتن علم از د ندیفرمایکرده م

 ر،ینخ م؛یها بمانشاگرد آن دیما با شهیهم میکن الیکه خ ست،یرد ماندن نشاگ یکردن اوالً، به معنا یپس شاگرد» .8

کردن در فرهنگ  دیتقل یکردن در علم، به معنا یشاگرد اًی. ثانرندیبگ ادیاز شما  شوندیها مجبور مآن دید دیخواه د؛یهمت کن

فرهنگ  دیدارند. پس ما با یبر ما برتر یعلم از لحاظ هایچون غرب کنندیفکر م یا عدهاست... یمهم اریبس ینکته نیا ست؛ین

در  یاشتباه است. اگر استاد نیا م؛یریبگ ادیها را از آن مانیاسیو س یو روابط اجتماع یو آداب معاشرت و آداب زندگ دیو عقا

باس خود را همان رنگ ل دیحتمًا با ایآ د،یهم داشته باش هباشد و به او عالق یهم استاد خوب یلیکالس به شما درس بدهد و خ

 داری)در د «د؟یریبگ ادیعادت بد را از او  نیا دیهم داشت، شما با یاستاد عادت بد نیاگر ا پسندد؟یکه او م دیانتخاب کن یرنگ

 (. 17/4/1383استان همدان،  یهادانشگاه انیمعلمان و دانشجو د،یجوانان، اسات
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و اخالقشان هم  یزندگ ستمیخوب است، پس فرهنگ و س هایعلم غرب دیبگو یاست که کس یبزرگ یمغالطه نیا» .9

 نیا یحت ست؛یفرهنگ ن نیا یو ساخته دهیعلم، پرور نیندارد. علمشان خوب است؛ اما ا یابا هم مالزمه هانیخوب است؛ نه. ا

کرد. فرهنگ  دایها را پنآ دیخاص خود را دارد؛ با ی. علم، مولدّها و عناصر به وجود آورندهزندیعلم ضرر هم م نیفرهنگ به ا

 یغلط یهافرهنگ ،یمادّ یهاو ارزش یگریدانستن مادّ لیبه پول و ماّده و اص شیگرا ،یخودپرست ،ینید یب ،یبندوبار یب

 یدانش برا نیبودند، ا ایبه زحارف دن عتنابکم ا کوکار،ی. اگر آن مردم، پارسا و صالح و نهاستنیاست که امروز غرب دچار ا

به وجود  یبرجستگان علم ،یدر قرن چهارم و پنجم و ششم هجر یاسالم ییشکوفا یکه در دورههمچنان شد؛یم دیمف ایدن

 و یبندوبار یفرهنگ ب -است جیکه امروز در غرب را یوجه فرهنگ چیآن روز رساندند و به ه یآمدند و دانش را به اوج قلّه

 ن،ی... بنابرا گران،یو د هایخوارزم ها،یراز یایمحمدبن زکر ناها،یابن س ها حاکم نبود؛ مثلبر آن -هانیو امثال ا ینیدیب

 یادهایالمپ دگانیاز برگز یجمع داری)در د« .دیفرهنگ غرب ندان یبرتر یوجه به معنا چیغرب را به ه یعلم یو برتر یشرویپ

 (3/7/1381، 1380-1381سال  یسراسر یهاآزمون ازو افراد ممت یو کشور یجهان

از ما علم دارند؛ خوب، ما  شتریها ب. آنمیمسلمان باش دیو با می. ما مسلمانمیبمان یرانیا دیو با میهست یرانیما ا» .10

 یچه منطق غلط نیا م؛یریبگ ادیها را آنعادات و فرهنگ و رفتار و آداب معاشرت  دیچرا با م؛یریگیم ادیعلمشان را  میرویم

 (.17/4/1383استان همدان،  یهادانشگاه انیمعلمان و دانشجو د،یتجوانان، اسا داری)در د« است؟

 دیکشور با کی شرفتیتصور کند که پ یکه کس میطلسم باش نیدر صدد شکستن ا دیما با ندیفرمایم نیهمچن شانیا 

از آن جهت که بر  یممطابقت داشته باشد، اسال یرانیا -یاسالم یبا الگو دیما با شرفتیبلکه پ رد،یانجام گ یغرب یلزوماً با الگو

فکر و ابتکار  یدهیاز آن جهت که زائ یرانیاسالم استوار باشد، و ا یانسان شناخت یانمب نیو همچن یو فلسف ینظر یمبان یهیپا

 باشد.  یرانیا

 دیکشور با شرفتیتصور کند پ یطلسم که کس نیکدام طلسم؟ ا م؛یطلسم فکر کن نیشکستن ا یبرا دیما حاال با» .11

 یذهن یبا شرائط خودشان، با مبان یغرب یکشور است. الگو یبرا یکاماًل خطرناک تیوضع نی. اردیانجام بگ یغرب یاً با الگولزوم

 کی ،یغرب شرفتیپ ی: الگومیگویرا م نیناموفق بوده. بنده به طور قاطع ا عالوهکرده؛ ب دایخودشان، با اصول خودشان شکل پ

 یهاشرفتیاند. پرا دچار فاجعه کرده تیاما بشر اند؛دهیبه ثروت رس اند،دهیه قدرت رسناموفق است. درست است که ب یالگو

جور،  کیعقب مانده  یکشورها برند؛یم نجدارند از آن ر تیبشر یو همه ایدن یاست که امروز همه ییهاشرفتیپ ،یغرب

 یهااز خانواده یمعدود و انگشت شمار یهاروهاست که توانسته گ یاو توسعه شرفتیهمان پ نیجور، ا کی شرفتهیپ یکشورها

 لیتحمو استعمار کرده؛ جنگ به وجود آورده و حکومت  ریرا دچار اسارت و تحق گرید یهاثروتمند را به ثروت برساند؛ اما ملت

را  زهایچ نیخانواده و ا یرانیفحشا، فساد، سکس، و ت،یاز معنو یکرده است و در داخل خود آن کشورها هم اخالق فاسد، دور

 (.25/02/1386مشهد،  یدانشگاه فردوس انیدانشجو داری)در د« .ستیموفق ن نیرواج داده، بنابرا

و چرا  یاسالم میگوئیاست. چرا م یاتیما ح یبرا نی. امیکن دایپ یرانیا -یاسالم یرا با الگو شرفتیپ دیما با» .12

استوار است. چرا  یاسالم یانسان شناخت یاسالم و مبان یو فلسف ینظر یبر مبان کهنیبه خاطر ا یاسالم ؟یرانیا میگوئیم

ملت ما بوده است  نیهم بود. ا گرید یهاملت اریرا به دست آورده؛ اسالم در اخت نیا ،یرانیچون فکر و ابتکار ا ؟یرانیا میگوئیم

هم از آن، بدون  گرید یاست. البته کشورها یانریا یاسالم یو فراهم کند. پس الگو هیالگو را ته نیا تواندیم ایکه توانسته است 

الگو قرار  زهایاز چ یاریاز کشورها در بس یاریبس یو کشور ما برا اکه تا امروز هم ملت م یاستفاده خواهند کرد؛ هم چنان دیترد

 )همان(.« ها خواهد شد.از ملت یاریو متابعت بس دیالگو مورد تقل نیا ناًیقیجا هم  نیگرفته، ا

است  نیاول ا یدر درجه م،یبدان یخودمان ناکاف یجامعه شرفتیپ یرا برا یغرب یما الگو شودیچه که موجب منآ» .13

با نگاه  -است نیها اآن یهمه ندیمختلفند؛ اما برآ یغرب یهاالبته فلسفه -به انسان یغرب یهاو فلسفه یغرب یکه نگاه جامعه

انسان است، در  یلهیانسان و به وس یکه برا شرفتیدارد. لذا پ یاشهیو ر یانیفاوت بنت کی ؛متفاوت است یاسالم به انسان، بکل
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است؛ محور، سود  یماد شرفتیاز نظر غرب، پ شرفتیتا در منطق اسالم. پ کند،یم دایپ یگرید یغرب معنا یمنطق فلسفه

است که غرب  یشرفتیپ یمعنا ن،یقدرت. او  روتث شیشده است؛ افزا شتریب شرفتیشد، پ شتریب یاست؛ هرچه سود ماد یماد

 شیشد، معنا یماد یوقت شرفتی. پکنندیم هیرا به همه توص نیبه دنبال اوست و هم یو مدل غرب یبه دنبال اوست؛ منطق غرب

 و خالقا یکند؛ ول دایدست پ شرفتیملت به پ کیکرد.  یقربان یشرفتیپ نیدر راه چن شودیرا م تیاست که اخالق و معنو نیا

. لهیمطلوب است، اما به عنوان وس یماد شرفتی. البته پستین نیا شرفتیدر او وجود نداشته باشد. اما از نظر اسالم، پ تیمعنو

 )همان(« انسان است. یهدف، رشد و تعال

که  یشرفتیاسالم باشد، پ ینیکشورمان بر اساس جهان ب شرفتینقشه پ میخواهیما م ندیفرمایم شانیکالم ا کی در

 برسد. یکه در آن انسان بتواند به رشد و تعال یشرفتیورش انسان است، پمح

داده شود که انسان بتواند  بیو ترت یزیبرنامه ر یطور دیبا شود،یم یمنته شرفتیکه به پ یکشور و تحول شرفتیپ» .14

. یرانینه انسان ا یاز انسان، حت یااست، نه طبقه تینشود. هدف، انتفاع انسان ریبرسد؛ انسان در آن تحق یدر آن به رشد و تعال

چه برسد  ست،یسودمند ن یرانیانسان ا یفقط برا م،یمعنا کن یبر اساس اسالم و با تفکر اسالم میخواهیکه ما م یشرفتیپ

« نگاه به انسان است. ،یتفارق اساس یاست. نقطه تیانسان یو برا تیکل بشر یبرا شرفت،یپ نیخاص. ا یاطبقه یبرا میبگوئ

 همان(. )

اسالم  ینیکشورمان را بر اساس جهان ب شرفتیپ یاست که نقشه نیا م،یدار ازیکه ما به آن ن یزیآن چ ن،یبنابرا» .15

با  شرفتیمعنا ندارد که پ گریو تحول، د شرفتیپ ینقشه نی. در امیکن هیانسان، انسان در منطق اسالم، فراهم و ته نیا یبرا

که محورش  یشرفتیخواهد بود. پ شرفتیپ نیا یاساس یهیپا ت،یباشد. معنو همراهب فساد فحشا، با غوطه خوردن در منجال

 دهدیقرار م یالهیرا وس یزندگ تیو ثروت و فعال ایکه علم و دن یاست و انسان یقو یبعد معنو یکه دارا یانسان است و انسان

  )همان(« متفاوت است. یلیخ رفتشیپشرفت با آن پ نیمتعال، ا یخدا یو رفتن به سو یروح یتعال یبرا

 

 گیرینتیجه -9
دیدگاه اسالم به عنوان تنها دینی که مدعی جامعیت و کمال است، و برای تمام ساحت های زندگی فردی و اجتماعی 

ن، برنامه دارد؛ دربارۀ علم روشن و تاکنون نیز پژوهش های بسیاری در اینباره، یعنی دیدگاه اسالم نسبت به علم و انواع آ

صورت گرفته است. در این پژوهش ابتدا تعریفی کلی دربارۀ علم ارائه شد و سپس دیدگاه امام خامنه ای، رهبر فرزانۀ انقالب 

 اسالمی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.

 بدین شرح است:  دربارۀ فراگیری علم و اهمیت آن نتیجۀ فرمایشات رهبر معظم انقالب

شروع کرد که در دنیا جز جهل و بی خبری چیز دیگری یافت نمی شد و قوانین « اقرأ»ا اسالم زمانی دعوتش را ب .1

 علمی به نحو امروزی وجود نداشتند.

 علم برای جامعۀ انسانی یک موهبت الهی است. .2

 .بر روی زمین و پیرامون آن، استعداد هایی وجود دارد که خدای متعال آنها را قرار داده و بشر باید آنها را بیابد .3

 کشف منابع طبیعی، ساختن دنیا، به دست گرفت ابزار مادی، مجهّز کردن ذهن و... همه باید برای خدا باشد. .4

 آشنایی با قران و معارف اسالمی در داشتن زندگی خوب بسیار موثر است. .5

 هیچ کشوری نمی تواند خود را از علم دیگر کشورها بی نیاز بداند. .6

 دینی، فلسفه و فقه نیست؛ بلکه آموختن هرگونه دانش مفید است. منظور از آموختن دانش، تنها علوم .7

 وابستگی با اشتیاق کسب علم متفاوت است. .8

 محصول فکر و عقل و تجربۀ بیگانگان باید گزینش و استفاده بشود. .9
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 برای گرفتن افکار و ایده های علمی خوب و زیبا و معقول از دیگران، نباید ابایی داشت.  .10
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