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 چکیده
ی علم و پژوهش و نهیدرزمای های امام خامنهدر این پژوهش بر اساس راهبردها و توصیه

شده است.  مدار پرداختهاخالق و معنویت در گام دوم انقالب به الگویابی دانشگاه اخالق
ضرورت چنین پژوهشی معطوف به نقش علم و فناوری و جایگاه آن یعنی دانشگاه در پیشبرد 

گیری ی چهارم و شکلمرحله عنوانبهاهداف کشور در جهت ایجاد جامعه و کشور اسالمی 
رسیدن  منظوربهی پنجم انقالب اسالمی و در گام دوم انقالب مدن نوین اسالمی در مرحلهت

 لیوتحلهیتجز، با تحلیل محتوای بیانات ایشان و نیبنیدرااست.  ارواحنا فداه() یعظمبه والیت 
نظر قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که و مداقّه موردبحثی مدنظر هامؤلفهمباحث، 

های جهان کنونی الگوهای دانشگاهی غربی نتوانسته نیازهای اساس وقایع تاریخی و واقعیتبر 
مداری که بتواند را برآورده کند. به همین دلیل الگویابی دانشگاه اخالق تیبشرمادی و معنوی 

 یی برخوردار بود.بسزاها را رقم بزند، از اهمیت ها و سعادت اخروی آنکمال مادی انسان
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 مقدمه 
از  ترتیبااهمدر راه پیشرفت هر جامعه و حکومتی علم، فناوری، دانش، آموزش، پژوهش و 

ی های رایج در امر حکمرانترین مقولهترین و محوریتربیت، تزکیه و تهذیب نفس از مهم هاآن
. اهمیت موضوع علم و پژوهش تا جایی است که دیگر ابعاد استمطلوب و متعالی در اسالم 

های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، امنیت و نماید. حوزهها را نیز از خود متأثر میحکومت
ها و . دانشگاهرندیرپذیتأث... هر یک به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم از مباحث علم و فناوری 

ها، زمینه و فضای اصلی و ی کسب این مهارتعنوان عرصهکز آموزشی و پژوهشی نیز بهمرا
باشند. لذا، اگر دانشگاه به جایگاه اساسی در کسب و نهادینه کردن آن در افراد و جوامع می

پژوهان فراهم نماید، لحاظ فیزیکی و معنوی نتواند فضای مناسبی را برای تعلیم و تعلّم دانش
ی متعالی مدنظر خود جامعهتواند نیروی انسانی سالم و متعالی را برای پیشبرد اهداف یقطعاً نم

ی هامؤلفهها و ترین شاخصهتولید و بازتولید نماید. بر همین اساس، اخالق و معنویت از مهم
و مراکز علمی و پژوهشی محسوب خواهد  های گوناگون در دانشگاهبر پیشرفت در عرصه مؤثر

های دولتی، هر کشوری دانشگاه کهییازآنجاتوان گفت می شدهمطرحی مباحث شد. بر پایه
تواند در شئون مختلف یک جامعه غیرانتفاعی، نظامی، کاربردی، دینی و غیره دارد، لذا می

هایی نظیر علوم انسانی، علوم مهندسی، علوم ها و رشتهها در زمینهدانشگاهتأثیرگذار باشد. 
طبیعی، علوم پزشکی، امور نظامی، انتظامی و امنیتی، علوم قضائی و غیره به تربیت و تعلیم 

پردازند و پس از طی سنوات و مراحل مختلف همین دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی می
ار وارد کارزار بازار، صنعت، درمان، کشاورزی، تولید و خدمات نیروی ک عنوانبهدانشجوها 

شوند و در صورت کسب صحیح تربیت دینی و علوم الزم خواهند توانست مسائل و می
مشکالت جامعه را حل و یا با تولید علم و ثروت مقدمات پیشرفت جوامع را فراهم نمایند 

ها، دانشجویان و اساتید و نخبگان، شگاه، دانگریدعبارتبه(. 15الف،  1398درچه، )عابدی
صورت ترکیبی کار موتورهای محرک و پیشران جامعه هستند. این موتورها با دو سوخت به

کنند؛ سوخت پرورش که متأثر از اخالق و معنویت است و سوخت آموزش که ناشی از می
ت که های مختلف دانشگاهی است. همچنین ذکر این نکته ضروری اسفراگیری تخصص

سوخت پرورشی بر آموزشی تقدم دارد، زیرا تا زمانی که ظرفی تمیز و پاکیزه برای نگهداری و 
برداری صحیح، درست و منطقی از آن نخواهیم ی نداشته باشیم، بهرهباارزشمنبع  استفاده

ی این تحقیق این است که اساساً علم چه نقشی در پیشرفت افراد و جوامع داشت. حال مسئله
ی جامعه شود؟ جلوروبهتواند باعث پیشرفت و حرکت چه نوع دانشگاه یا مرکز علمی می دارد؟

آیا تنها کسب علم کافی است؟ یا تربیت نیز ضروری است؟ و یا اینکه تربیت مقدم بر تعلیم 
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ی است که با بررسی همه وستهیپهمبهی یک رشته سؤاالتاین  ؟است یا تعلیم مقدم بر تربیت
مدار در گام دوم انقالب است را تحقیق که الگویابی دانشگاه اخالق سؤالتوان یم باهم هاآن

 تبیین نمود.

 ایرانی -الگویابی اسالمی
(. الگو، 255، 1388)دهخدا،  استالگو، به معنی سرمشق، مُقتَدی، اُسوه، قدوه، مثال و نمونه 

در زبان انگلیسی است. الگو یک مدل، یک الگو، طرح، معرفی  (Model)ی مدل معادل کلمه
ویژه کوتاه(، یا تشریح است که برای نشان دادن هدف اصلی یا کارکرد یک موضوع، سیستم )به

ای توان مجموعهالگو را می درواقع(. 63، 1389یا مفهوم در نظر گرفته شده است )میرمعزی، 
ها و مواردی شبیه به ها، رویهها، مدلهای کلی، نمونهها، راهبرداز قواعد، دکترین، سرمشق

های جزئی و کلی و برای کارهایی که قرار است با نیاز انجام فعالیتاین دانست که پیش
دست  شدهینیبشیپریزی و در مسیر درست و بهینه حرکت کند و بخواهد به اهداف برنامه

تعریف  نیچننیام معظم رهبری نیز الگو را (. مقا12، 1395پور، یابد، تعریف کرد )مختاریان

خواهد آن کاری که انسان می کهنیاالگو یک وسیله و معیار و میزانی است برای "کنند: می

(. از طرفی دیگر الگو را 1136-1125، 1392)وکیلی،  "انجام دهد با آن الگو تطبیق داده شود
ی مطلوب( آل، البته قابل دست یافتن )جامعهتوان تصویری کالن و جامع از یک نمونه ایدهمی

راه باشد ها و خطوط درشت و نقشه مشیدانست. الگو باید حاوی مبانی، اهداف، راهبردها، خط
از الگویابی، تفکّر و تدبر در منابع به همراه جستجو،  منظور درواقع(. 221، 1389مقدم، )مصباحی

ای است که با مبنا قرار دادن آن بتوان کشف و یافتن الگو، سرمشق، روش، شیوه و رویه
ریزی دقیق ی یک اقدام را از قبل ترسیم نمود و راهبردی تبیین و تشریح کرد تا با برنامهآینده

مشی بر مبنای اصول و قواعد اساسی این الگو خط و صحیح عوامل اجرایی و نظارتی بتوانند
های الگو انحرافی صورت تا در مسیر نیل به اهداف و آرمان ی پیمایش کننددرستبهرا  موردنظر
ی راه است که بایستی با غور در منابع و مآخذ مورد وثوق ، الگو یک نقشهگریدعبارتبهنگیرد. 

اکتشاف و استخراج قرار گیرد تا الگویی یافت شود، ، مورد فناهلهر مکتبی، توسط خبرگان و 
این فرآیند را الگویابی گویند. اگر الگویی قید اسالمی و ایرانی را داشته باشد، شروط الزم و 

ها و مشخصاتی است که از منظر اسالمیت و ایرانیت به آن اضافه شده کافی آن وجود ویژگی
نی پیشرفت شامل شش زیربخش مبانی باشد. لذا بخش مبانی در الگوی اسالمی ایرا

شناختی است. و دین شناختیشناختی، ارزششناختی، جامعهشناختی، انسانخداشناختی، جهان
را  مؤمناناین الگو در زیربخش مبانی خداشناختی اساس و محور حیات فردی و اجتماعی 
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حمانیت، رحیمیت، علیم نماید و از صفات او یکتایی، رمحور قرار دادن خداوند و توحید بیان می
و حکیم و غنی و ربّ و هادی و شارع و مالک و حاکم و عادل و واسع و ولی و حامی بودن 

شناختی اعتقاد به غیب و شهود، مراتب روحانی و مادی، است. همچنین در زیربخش جهان
دنیوی و اخروی، نظام علی و معلولی حاکم بر جهان، جهان محل عمل و آزمایش و در خدمت 

های آن است. در زیربخش انسان بودن جهان مادی جهت تکامل و تعالی معنوی از آموزه
اللهی، ساحات جسمانی و روحانی انسان، ابعاد شناختی دستیابی به مقام قرب و خلیفهانسان

جویی، خیرخواهی، گرایی، حقیقتورزی، کمالفطری انسان شامل خداپرستی، دین
های متعالی، کمال و سعادت اختیاری خواهی و دیگر ارزشزادیطلبی، آگرایی، عدالتزیبایی

هایی است که انسان، حیات پس از مرگ، توجه به حقوق انسان و اجتماعی بودن او از آموزه
 عنوانبهشناختی، جامعه را برای شناخت انسان معرفی شده است. در خصوص زیربخش جامعه

یافتگی جامعه یازها و شکوفایی استعدادها، ساختبستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع ن
ترین واحد جامعه، تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی بنیادی عنوانبهمبتنی بر فرهنگ، خانواده 

های الهی در جامعه، تأثیر عوامل فرهنگی، جمعیتی مشترک و فراگیر بر جامعه، حاکمیت سنت
ی ی جامعهابتدای و فناورانه در تغییرات اجتماعی، و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانش

گیری تاریخ های دینی، جهتگیری مناسبات اجتماعی بر اساس اصول و ارزشدینی بر شکل
ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان، تقوا و رهبری امام ی آیندهسوبه

. استر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شناختی دو پیشرفت حقیقی از مبانی جامعه معصوم
ها در واقعیت و ثابت، مطلق و ی ارزششناختی آن نیز مشتمل بر ریشهزیربخش مبانی ارزش

یی و تفصیل آن شناساقابلها از طریق عقل و فطرت شمول بودن اصول، اصول ارزشجهان
دا، خود و خلق و های ارتباطی انسان با خها در ساحتاز طریق کتاب و سنت، جریان ارزش

داند. در ها را موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی قابل تحقق میخلقت و همچنین ارزش
شمول و نهایی را اسالم و مبلغان آن را پیامبر خاتم شناختی، دین کامل، جهانزیربخش دین

معیشتی است که از سوی  -دین دستگاهی جامع معرفتی کهنیاو  پیامبر تیباهلو  )ص(
اوند متعال برای تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی نازل شده، هماهنگی اسالم با نظام خد

بدیل در تأمین نیازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی، هستی و سرشت انسان با نقشی بی
دنیوی و اخروی، خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقالیی مورد تأکید اسالم 

هایی شود. هر الگویی یک سری از آرمانوفایی عقل محسوب میی شکاست و وحی، مایه
های های الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، ارزشدارد که مبتنی بر مبانی آن الگوست. آرمان

ها، نیل به ترین این ارزشدهنده پیشرفت است. مبناییبنیادین فرازمانی و فرامکانی جهت
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از: معرفت  اندعبارتدهنده حیات طیبه ای تشکیلهخالفت الهی و حیات طیبه است. اهم ارزش
، رحمت و همنوعانبه حقایق، ایمان به غیب، سالمت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با 

برداری کارآمد و عادالنه از طبیعت، تفکر اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره
جانبه، تعاون، مداری، عدالت همهو عقالنیت، آزادی مسئوالنه، انضباط اجتماعی و قانون

الگوی  پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقالل، امنیت و فراوانی. همچنین این رسالتمسئولیت
ها در حرکت عقالنی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمان

ایرانی؛ مقام  -ی الگوی اسالمی(. درباره118، ب 1398درچه، )عابدی استبوم ایران زیست
 1389ی راهبردی در دهم آذرماه سال معظم رهبری در بیاناتی که در نخستین نشست اندیشه

در خصوص ایرانی بودن الگو؛ شرایط تاریخی، شرایط جغرافیایی، شرایط فرهنگی، "ودند: فرم
گذارد. این نکته هم شرایط اقلیمی، شرایط جغرافیای سیاسی در تشکیل این الگو تأثیر می

مطرح است که طراحان آن، متفکران ایرانی هستند؛ این کامالً وجه مناسبی است برای عنوان 
را که خودمان الزم  آنچهخواهیم خواهیم این را از دیگران بگیریم؛ ما مینمی ایرانی؛ یعنی ما

توانیم با آن تصویر و ترسیم کنیم، این را دانیم، آینده را میدانیم، مصلحت کشورمان میمی
بنابراین این الگو ایرانی است. از طرف دیگر، اسالمی است. به خاطر ؛ در یک قالبی بریزیم

ی های کار، همه از اسالم مایه خواهد گرفت؛ یعنی تکیهها و شیوهاهداف، ارزشغایات،  کهنیا
ی اسالمی هستیم، یک حکومت ما به مفاهیم اسالمی و معارف اسالمی است. ما یک جامعه

توانیم از منبع اسالم استفاده کنیم. خوشبختانه اسالمی هستیم و افتخار ما به این است که می
اختیار ما وجود دارد. قرآن هست، سنت هست و مفاهیم بسیار غنی و منابع اسالمی هم در 
بنابراین اسالمی ؛ ی ما و در کالم ما و در فقه ما و در حقوق ما وجود داردممتازی که در فلسفه

ایرانی یا اسالمی، مطلقاً به این معنا نیست  مییگویمما  کهنیاهم به این مناسبت است. البته 
آوردن علم، هیچ  به دستما برای  نهی دیگران استفاده نخواهیم کرد. که ما از دستاوردها

یی که علم وجود دارد، معرفت درست وجود دارد، هرجامحدودیتی برای خودمان قائل نیستیم. 
بسته و کورکورانه چیزی را ی صحیح وجود دارد، به سراغ آن خواهیم رفت؛ منتها چشمتجربه

شود از آن استفاده در دنیای معرفت وجود دارد و می آنچه یاز جایی نخواهیم گرفت. از همه

ریزی (. الگوی پیشرفت همان برنامه126-125، 1397)سبحانی،  "کرد، استفاده خواهیم کرد
ریزی عبارت است از یک جریان برنامه چراکهساله است  100تا  50ی بلندمدت برای یک دوره

 گیری در مورد آوردن آینده به زمان حالتصمیم ظورمنبهها ی انتخاب و تعیین اولویتآگاهانه
های اثربخش جهت های درست و انتخاب مسیر مناسب و تعیین فعالیتتا بتوان با تعیین هدف

ریزی چیزی نیست جز شناخت دقیق های یادشده، کاری برای آن انجام داد. برنامهتحقق هدف
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طلوب که در آن باید تعیین کرد چه و صحیح وضع موجود در تعیین فرایند رسیدن به وضع م
فعالیتی و کاری؟ چگونه و با چه روشی؟ از سوی چه کسی یا سازمانی؟ با کمک چه کسانی یا 

چه وسایل و ابزار و منابعی؟ انجام  ای؟ و باهایی؟ در کجا؟ در چه زمانی؟ با چه هزینهسازمان
اما راهبرد ؛ (7، 1388زاده، ی)قاض افتیدستشود تا از وضع موجود به وضع مطلوب در آینده 

های مختلفی بلندمدت جمهوری اسالمی ایران در گام دوم انقالب اسالمی پیشرفت در عرصه
محوری، است که پیشرفت فکری، علمی، معنوی و اخالقی و نیز پیشرفت در امنیت، عدالت

 کالمکدر یرفاه عمومی، استقالل و آزادی، عزّت ملّی و اقتدار ملّی، تعاون و همکاری و 
دستیابی به جایگاه واالی حکمرانی متعالی اسالمی مبتنی بر منابع و علوم اسالمی هدف اصلی 

 (.20الف،  1398درچه، این الگوی پیشرفت است )عابدی

 تمدن نوین اسالمی
های معنوی و مادی ها و اندوختهی ساختهتمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه

های انسانی، مقصود آن چیزی است که در طبیعت در ساخته مییگویمی انسانی. وقتی جامعه
ی ی انسانی در برابر ساختهسازد، بنابراین ساختهحالت عادی وجود ندارد و انسان آن را می

بندی (. از نظر هانتینگتون، تمدن باالترین گروه5، 1389گیرد )شریعتی، طبیعت قرار می
(. تمدن 47: 1374آید )هانتینگتون، ترین سطح هویت فرهنگی به شمار میفرهنگ و گسترده

لغوی عبارت از شهرنشینی، اخالق مردم شهرنشین را پذیرفتن، از حالت خشونت و جهل  ازنظر
ها و اسباب شهرنشینی را خالصه روش طوربهقال یافتن و به حالت معرفت و شهرنشینی انت

(. در ادبیات فارسی، تمدن به معنای همکاری افراد 1337اختیار کردن است )مجیرشیبانی، 
رود جامعه در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اُنس گرفتن با آداب و اخالق شهریان بکار می

الطبع و چون بشر مدنیّ طبع خود بشر نهفته است(. علت نیاز بشر به تمدن در 1375)معین، 
ی تمدن هگویند. واژاست، حتماً نیازمند حیات اجتماعی است و این حیات اجتماعی را تمدن می

اند. طاهرزاده به نقل از فردریک هایی هستند که عمالً به همدیگر پیچیدهواژه 1ی فرهنگو واژه
و در  اندیا معنوی انسان را با فرهنگ یکی دانسته نویسد در مواردی تکامل روحیبارنارد می

شود و گاهی نیز جزء خاصی از تمدن بحث می عنوانبهمواردی با تمدن. گاهی از فرهنگ 
تمدن به فرهنگ شهرها محدود شده  آنکهحالاند و تر محسوب کردهفرهنگ را لفظی کلی
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که منشأ حرکات  استدی فکر گفت که فرهنگ همان مبا طورنیاشاید بتوان  درمجموعاست. 
است و در مورد تمدن از  موردنظرمبادی فکری  عنوانبهکه در بحث ما اسالم  گرددافراد می

و از  "تمدن، ظهور نهایی فرهنگ است"گوید: هستیم که می دهیعقهمبا اشپینگلر  جهتکی
نگریم و توجه به شهری و جمعی بودن طبع انسان می 1ی مدنیّتبه اصل واژه جهتکی

(. همچنین تاملین معتقد است مقصد تمدن انسانی ایجاد مناسبات انسانی 24، 1389)طاهرزاده، 
ای شکل گیرد و در آن مناسبات انسانی ایجاد شود و این است به این معنا که هرگاه جامعه

توانیم آن را تمدن بنامیم ی خدادادی انسان را شکوفا کند، میمناسبات استعداد و قریحه

توان به شکل کلی تمدن را می"گوید: (. ویل دورانت در تعریف تمدن می49، 1385تاملین، )
پذیر ی وجود آن، خالقیت فرهنگی امکانجهیدرنتآن، عبارت از نظمی اجتماعی دانست که 

بینی کند. تمدن دارای چهار رکن و عنصر اساسی است که شامل: پیششود و جریان پیدا میمی
و کوشش در راه معرفت و بسط هنر  امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن اخالقیو احتیاط در 

(. شهید مطهری نیز ضمن انتقاد از تمدن غربی که در آن به 3، 1390)دورانت،  "شودمی
که ابتدا  شماردیبرمای شود، تمدن حقیقی را مجموعههای حقیقی انسان توجهی نمیارزش

ریف کند و بعد کمال جامعه را که همان کمال انسان است کمال و استعدادهای انسان را تع
تواند انسان را به نهایت استعدادهای خودش، به مشخص کند که جامعه در چه نظامی می

(. هنری لوکاس، 242، 1369کمال فرهنگی خودش، به کمال معنوی خودش برساند )مطهری، 
های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ی رویدادداند که همهای به هم تنیده میتمدن را پدیده

(. تمدن اسالمی یعنی نوعی از 16 -7، 1366)لوکاس،  ردیگیبرمحتی هنر و ادبیات را در 
ترین شکل جواب دهند ها بتوانند به تمام ابعاد مادی و معنوی خود به کاملزندگی که انسان

های بزرگ یکی از تمدن عنوانبه(. به لحاظ تاریخی نیز تمدن اسالمی 34، 1389)طاهرزاده، 
(. شهید 36، 1394ها بوده است )جمشیدی، بشری حاصل مبانی دین اسالم و باور به آن

و  درآمدندملل بسیاری به اسالم گرویدند و در خدمت این دین "نویسد: می بارهنیدرامطهری 
اشکوه به ی با یکدیگر تمدن عظیم و بمساعکیتشردر راه نشر و بسط تعالیم آن کوشیدند و با 

(. تمدن نوین اسالمی از رهگذر 14-13، 1357)مطهری،  "نام تمدن اسالمی به وجود آوردند
بازخوانی مجدد تمدن اسالمی با توجه به مقتضیات زمان و مکان و بازسازی مفهومی و عملی 
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در آفرینی الملل به نقشنظام اعتقادی اسالم قابلیت آن را دارد که در دوران گذار در نظام بین
اسالم نه محدود به مکانی خاص و نه  کهنیای جدید قدرت جهانی بپردازد. نظر به هندسه

ی بشریت با افقی وسیع است تا برادری تمامبهای خاص است بلکه متعلق مختص به طبقه
های آن برای انسانی تحقق بخشد، تمدن نوین اسالمی که بر نظام اعتقادی اسالم و آموزه

دینی متناسب با دنیای جهانی شده استوار است، قابلیت آن را دارد که  تحقق وظایف مختلف
تبعیض نژادی،  هرگونهها و آیین ناشی از مجموعه اعتقادات اسالمی را فارغ از دستورات، سنت

ی قومی و زبانی تحقق بخشد. تمدن نوین اسالمی ضمن تحکیم اُخوت و برادری همه
های آورد که با یکدیگر در زمینها برای آنان فراهم میهای قومی و نژادی، این امکان رگروه

ی زندگی فکری و فرهنگی خود مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند و به توسعه
ی عربی است که از (. تمدن یک واژه95، 1394در سطح فراملی اقدام نمایند )دهشیری، 

ی عقل و انسانیت و سوبهو به معنای  شدهگرفتهی مدینه و به معنای شهر و شهرنشینی ریشه
(. 1348نظم دادن به امور زندگی و به اخالق شهری گرائیدن تفسیر شده است )زمانی، 

شود به علم اخالق، علم تدبیر منزل و علم سیاست مُدُن ی عملی تقسیم میفلسفه کهییازآنجا
ی مُدُن ی تمدن قرابت بسیار زیادی با واژهواژه کهنیا( و نیز با توجه به 129، 1383)مطهری، 

توان گفت در می درواقعدر مفهوم سیاست مُدُن، یکی از سه زیربخش حکمت عملی دارد. 
ریزی و مدیریت شهر و کشور توسط مدیران و سیاست مدن، امورات سیاسی، برنامه

گردد اجرا میریزی و سیاستمداران در جهت نیل به پیشرفت همراه با عدالت برنامه
ی از هر سه نوعبهمدار (. در این تحقیق، از اتفاق دانشگاه اخالق121ب،  1398درچه، )عابدی

برد. علم اخالق و معنویت و علم تدبیر منزل که با می ی عملی بهرهقسم حکمت و فلسفه
محوری، رفاه عمومی، استقالل و ی زندگی نظیر امنیت، عدالتمباحث پیشرفت در عرصه

 دارد و همچنین سیاست مُدُن سروکارزادی، عزت ملّی و اقتدار ملّی، تعاون و همکاری و غیره آ
شود، هر سه ارتباط تنگاتنگی با موضوع که مربوط به سیاست حکمرانی و کشورداری می

ی زیرا اگر دانشگاه اصالح شود، همه؛ مدار در گام دوم انقالب اسالمی دارنددانشگاه اخالق
داری که مالک و معیار اقدامات و گردد. در حکمرانی و حکومتاصالح میامور کشور 

ای صحیح های آن بر شالودهبایست پایه و اساس بنیانهایش دانشگاه باشد، در ابتدا میبرنامه
درچه، به انحراف خواهد رفت )عابدی ایثراین خشت کج تا  وگرنهو سالم استوار شده باشد، 

 (.21الف،  1398
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 پیشرفت
های است، نه وارداتی و بار معنایی ناسازگار با مبانی و ارزش فهمقابلی پیشرفت بومی و واژه

اسالمی را ندارد. توسعه مفهومی ایستا و پیشرفت مفهومی پویا دارد. توسعه به یک وضعیت 
، 1389مقدم، شود )مصباحیشود، پیشرفت به حرکت رو به هدف گفته میمطلوب گفته می

عه در ادبیات علمی کالسیک و مرسوم است. ی توسی پیشرفت معادل واژ(. واژه222 -221
است و از ادبیات علمی غرب به عاریت گرفته شده  Developmentی ی کلمهتوسعه ترجمه

یافتگی و راهبردهای توسعه مبتنی بر دئیسم، شکاکیت یا انکار است. در این ادبیات توسعه
سعادت انسان و جامعه، خداوند، اصالت ماده، اصالت فرد، اصالت تجربه و تفسیر خاصی از 

ی توسعه، احتراز از بار بینشی و جابهی پیشرفت شود. علت انتخاب واژهتفسیر و تعیین می
ها ها و منشی بینشی توسعه است. در تعریفی عام که بر اساس همهارزشی همراه واژه

درست است، پیشرفت عبارت است از فرایند حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت 
تحلیل وضعیت موجود  -1ب. بر این اساس، الگوی پیشرفت باید مشتمل بر سه امر باشد: مطلو

راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب. الگوهای پیشرفت،  -3تبیین وضعیت مطلوب  -2
در یکی از این سه با یکدیگر اختالف دارند و یکی از دالیل اصلی اختالف نیز  کمدست
گوهاست؛ چیزی که از آن با عنوان متاپارادایم الگوهای توسعه یاد بینی حاکم بر این الجهان

ی فوق را بر ها، علوم انسانی سه وظیفهپوزیتیویست دیعقاشود. در یک نگاه کالن با ردّ می
ی دوم و در بخش هنجاری یا دستوری به عهده دارند. علوم انسانی در بخش اثباتی به وظیفه

هایی . علوم انسانی موجود، این سه وظیفه را از طریق تئوریپردازندی اول و سوم میوظیفه
، 1389های غیراسالمی است )میرمعزی، بینی و ارزشدهند که غالباً مبتنی بر جهانانجام می

وضعیت موجود و احصاء  لیوتحلهیتجز، در حکمرانی مطلوب با تشخیص و درواقع(. 70 -62
 عنوانبهنمایند تا عیتی مطلوب را تبیین و ترسیم مینیازها، معایب، نواقص و موانع موجود، وض

ی راه پیشرفت، مالک و معیار و میزان قرار گیرد، این معیارها را راهبرد حرکت از وضعیت نقشه
، این حرکت یک سیر تکاملی از الگوی گریدعبارتبهگویند. موجود به وضعیت مطلوب می

 .استلت حکمرانی مطلوب جهت پیشرفت در یک کشور یا دو
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 (123ب،  1398درچه، ی علم و فناوری )منبع: عابدی( سیر تکاملی الگوی حکمرانی مطلوب در حوزه1شکل 

، توسعه در معنای کلی در چهار زیرمجموعه اشاره دارد که   نظرانصاحب از دیدگاه بسیاری از  
سعه  اندعبارت سعه از: تو سعه   ی اجتماعی، تو صادی، تو سعه    ی اقت سی و تو سیا فرهنگی   یی 
سازی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نظام هایی، عرصهطورکلبه(. 21 -18، 1377)ازکیا، 
ی علم و  ی فرهنگ و اجتماع، عرصه ی سیاست، عرصه   ی اقتصاد، عرصه  از: عرصه  اندعبارت

 قرار. البته یک نکته را باید مدنظر ست یزطیمحی ی نظامی و امنیتی و عرصه فناوری، عرصه 
و آن این استتت که مقام معظم رهبری تحوالت پس از انقالب استتالمی را در قالب چند    داد

شریح نموده  شان از منظر آینده مرحله ت سالمی را مقدمه  اند. ای شکیل دولت ا ای برای نگرانه، ت
سته     سالمی دان شکیل تمدن ا شتیم، بعد نظام     ت سالمی دا شان ما یک انقالب ا اند. به اعتقاد ای

ی بعد، تشکیل کشور   کیل دادیم، مرحله بعد، تشکیل دولت اسالمی است، مرحله   اسالمی تش  
شکیل تمدن بین اسالمی است و مرحله   ست )امام خامنه  ی بعد، ت (.  1383ای، الملل اسالمی ا

اند و بر اهمیت فکر و نیروی  آوری دانستهسازی را دستیابی به علم و فنی تمدنایشان الزمه
سان تأکید نموده  ی ایشان  توان گفت در اندیشه (. بدین ترتیب، می1384ای، د )امام خامنهانان

شم  ست. این      شرو یپ اندازچ شکیل تمدن ا سالمی ایران برای آینده، به دنبال ت ی جمهوری ا
ی راهبردی یعنی  المللی دارد که دستتتیابی به آن، مستتتلزم طی چهار مرحلهتمدن، بُعدی بین

می، تشکیل دولت اسالمی و تشکیل کشور اسالمی است.  انقالب اسالمی، تشکیل نظام اسال   
اسالمی باشد، این کشور الگویی برای سایر جوامع      معناتمامبه کشور که آنگاه با تشکیل یک  

شکیل می    سالمی خواهد بود و نظایر آن در دنیا ت سالمی    ا شاهد تمدن نوین ا گردد و جهان، 
خدمت رستتتتگاری و تحقق عدالت در  خواهد شتتتد. تمدنی که در آن علم، قدرت و ثروت در

ی بشتتتری خواهد بود و در آن علم و معنویت، تونمان خواهند بود. به اعتقاد ایشتتتان،       جامعه  
های ، تقوای فردی و جماعت و اُمّت و دستیابی مسلمانان به قله ادشده ی تحقق تمدن یالزمه

ا باید گفت که بنا ام؛ (59 -29، 1392ی جهانی استتتت )کالنتری و همکاران، علمی در حوزه
ایم و با به فرمایشات ایشان ما فقط از دوران انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی گذشته       

ی ستتتوم یعنی تشتتتکیل دولت استتتالمی  گذشتتتت چهل ستتتال از انقالب، هنوز در مرحله

تحلیل  
وضعیت 
موجود

راهبرد  
حرکت از  
وضعیت 

موجود به 
مطلوب

تبیین  
وضعیت 
مطلوب
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ماندگی و یا توقف در این مرحله، عدم ابتنای علم . شاید یکی از دالیل این عقب میاماندهیباق
و فناوری بر اخالق باشد، به این معنا که تعلیم از تربیت پیشی گرفته است. علم دانشگاهی و      

ی زیادی از اخالق و معنویت گرفته استتت. این اختالف و افتراق میان علم و  تجربی فاصتتله
له      پژوهش و معنویت و اخالق می  به ق یدن  ما را از رستتت ند  به      توا یل  های رفیع در جهت ن

سالمی، جامعه   های جمهوآرمان سالمی یعنی گذر از مراحل دولت ا سالمی و تمدن   ری ا ی ا
 نوین اسالمی و تحقق والیت عظمی با مشکل مواجه کند.

 (124ب،  1398درچه، ی تحقق تمدن نوین اسالمی )منبع: عابدیگانه 5( سیر تکاملی مراحل 2شکل 

 

ها و بر اساس آرا، افکار، نظریهمدار دستیابی به الگویی از دانشگاه اخالق، هدف این تحقیق
برای پیشرفت در گام دوم انقالب اسالمی در جهت  (یالعالمدظلهای )های امام خامنهاندیشه

تحقق و  منظوربهی پنجم حکمرانی اسالمی تشکیل تمدن نوین انقالب اسالمی در مرحله
که بر اساس این الگو  ارواحنا له الفداء() یمهدظهور والیت عظمی و تشکیل حکومت الهی حضرت 

های کلی حرکت علمی و فناورانه کشور مشخص گردد. فرض تحقیق بر مشی و سیاستخط
ی آن تربیت و این است که علم نقش مهم در پیشرفت جوامع دارد، البته علمی که مقدمه

های اصلی دانشگاه و شاخص هامؤلفه عنوانبهی نفس باشد و اخالق و معنویت تزکیه
 ار در آن جامعه کاربردی حقیقی داشته باشند.مداخالق

 شناسیروش

، با توصیف ی(العالمدظله) ایهای امام خامنهها و اندیشهمحقق با سیر و جُستاری در آراء، نظریه
ی دانشگاه، علم اخالق و معنویت مطلوب و متعالی در اسالم، افکار و بیانات ایشان در زمینه

ها و بیانات ایشان استخراج ها، مقالهای شامل کتابهای ایشان را از منابع کتابخانهاندیشه
 رغم اینکهآن پرداخته شده است. همچنین تحقیق از حیث نوع، علی لیوتحلهیتجزنموده و به 

ها و نیز از این منظر که این ها و سفارشاما بر مبنای توصیه استبه لحاظ الگویابی بنیادی 
ی نوعبهی اجرا در آمده است، ها تا حدودی قبالً هم در جوامع دانشگاهی به مرحلهشاخص
 کاربردی است. -ایتوسعه

انقالب 
اسالمی 

نظام اسالمی 
دولت 
اسالمی 

کشور اسالمی
تمدن نوین 

اسالمی 
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 نتایج
ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دانش، آشکارترین وسیله

ساله دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست
های اخالقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی تهیدستی در بنیان باوجودفراهم کند و 

را به دست گیرد. ما به  هاآننده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد مابه جوامع عقب
کنیم، اما مؤکداً به نیاز کشور به از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی سوءاستفاده

ورزیم. بحمداهلل استعداد علم و تحقیق در ی دانش در میان خود اصرار میجوشاندن چشمه
وجود  جهتنیازا(، 21-20، 1397ای، التر است )امام خامنهملّت ما از متوسط جهانی با

ساز عزّت ملّی، اقتدار ملّی و افزایش قدرت ملّی هر کشوری شود، هایی که بتواند سببدانشگاه
های اصول اساسی اسالم و بنیان برهیتکای است اما دانشگاهی که با از ضروریات هر جامعه
مسئولین اجرایی آن نیز مقید به اجرای قوانین و مقررات گذاری شده و معنوی و اخالقی پایه

هایی گِرداگِرد های علمی با ویژگیحاکم بر آن باشند. در این حالت، دانشگاهی مبتنی بر پایه
در  )ع( اخالق، منشأ تعالی و پیشرفت خواهد شد. به همین دلیل است که یکی از معصومین

سلطان و حاکم است، زیرا کسی که صاحب علم نافذ ، علم "العلم سلطان"فرماید: حدیثی می
 و قوی باشد، بر همه حاکم و چیره خواهد بود.

اخالص، ایثار، توکّل،  لیقبهای معنوی از دیگر، معنویت به معنی برجسته کردن ارزش از سوی
هایی چون خیرخواهی، گذشت، ایمان در خود و در جامعه است و اخالق به معنی رعایت فضیلت

نیکو است.  اتیخلقو دیگر  نفساعتمادبهیی، شجاعت، تواضع، گوراستبه نیازمند، کمک 
های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی ها و فعالیتی حرکتی همهجهت دهندهمعنویت و اخالق، 

سازد و نبودن ، محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی، بهشت میهاآنجامعه است که بودن 
(. در بیان و تعریف 22، 1397ای، آفریند )امام خامنهی مادی، جهنم میآن حتی با برخوردار

توان اشاره کرد و ی بسیار مهم میاز معنویت و اخالق به یک نکته ی(العالمدظله) ایامام خامنه
آن وجود ارتباط انسان با خدا در معنویت و اصالح امور خود با خدا در این حوزه است و در 

صحیح انسان با خود و با افراد جامعه؛ به معنای دیگر در معنویت انسان  اخالق وجود ارتباط
ی خود و خداوند را ارتقاء ببخشد و در اخالق به تکامل شناخت و ارتباط با خود و باید رابطه

ی خود را با فرماید: هر کس رابطهمی )ع( گونه که در حدیثی معصومافراد جامعه بپردازد. همان
کند. شعور معنوی و وجدان ی او را با خَلق اصالح میاید، خداوند رابطهخداوند اصالح نم

گمان محتاج آورد. این، بیاخالقی در جامعه هر چه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می
ها توفیق چندانی نخواهد جهاد و تالش است و این تالش و جهاد، بدون همراهی حکومت
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توانند ها نمیآید، پس حکومتا دستور و فرمان به دست نمییافت. اخالق و معنویت، البته ب
 آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند، اما اوالً خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند

میدان  بارهنیدراو ثانیاً زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی 
ی معقول بستیزند و خالصه های ضدّ معنویت و اخالق، به شیوهکانون دهند و کمک برسانند؛ با
(. 22، 1397ای، ها مردم را با زور و فریب، جهنمی کنند )امام خامنهاجازه ندهند که جهنمی

توان اخالق و معنویت را در با دستور و فرمان نمی هرچندفرمایند طور که ایشان میهمان
ها اماکن تولید و تربیت نیروی محرک جامعه هستند دانشگاه کهیینجاازآجامعه نهادینه کرد، اما 

های رشد و توان زمینهبا تدوین و اجرای قوانین مبتنی بر اخالق و معنویت اسالمی ناب می
از سواد دینی و اخالقی هم ممکن است  برخوردار ریغتعالی جامعه را فراهم کرد. البته افراد 

به بهشت ببرند اما قرار  زوربهها قرار نیست کسی را ها و حکومتپیدا بشوند و بگویند دولت
ی علمی و دانشگاهی هم نیست حکمرانان مردم جامعه را با میل خودشان به جهنم ببرند. جامعه

های پنهان و آشکار ور اخالقی در الیهکه مدیران ارشد، میانی و اجرایی آن معتقد به تثبیت ام
ای ها و جوامع ندارند. ابزارهای رسانهآن نباشند، مسلماً میلی به تعالی و سعادت و کمال انسان
های ضدّ معنویت و ضدّ اخالق نهاده پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون

های پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهاالن افزون دشمنان به دلتهاجم روز اکنونهماست و 
 بارهنیدراهای مسئول حکومتی بینیم. دستگاهگیری از این ابزارها را به چشم خود میبا بهره

این البته  ؛ ووظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامالً مسئوالنه صورت گیرد
رو باید ی پیشِی نیست. در دورهحکومت ریغبه معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای 

، 1397ای، مدت جامعی تنظیم و اجرا شود )امام خامنهمدت و میانهای کوتاهبرنامه هابارهنیدرا
 عنوانبههای همراه و دیگر ابزار ها، اینترنت، تلفن(. فناوری علمی مانند ماهواره22-23

 عنوانبهها و فضاهای مجازی کانالها و های، سایتافزاری و شبکههای سخترسانه
ای پیشرفته و فراگیر که معموالً اخالق و معنویت در آن نمود عینی افزارهای رسانهنرم

خاص  طوربههای اساسی انحرافات اخالقی و معنوی مردم و چشمگیری ندارد، یکی از حوزه
ن فضاهایی به لحاظ فضای دانشگاه و دانشجو به چنی کهیدرصورت. استجوانان و دانشجویان 

ی سبک زندگی منحرف شوند، هامؤلفهاخالقی، اعتقادی، سیاسی، فرهنگی، جنسی و دیگر 
در  ی(العالمدظله) اینخواهد بود. امام خامنه پذیری امکانراحتبهای و جامعه اصالح چنین دانشگاه

برای همه  باید"فرماید: های پیشرفت مییکی از عرصه عنوانبهی معنویت خصوص عرصه
های دیگر، هیچ روشن شود که معنویت نه با علم، نه با سیاست، نه با آزادی، نه با عرصه

های علم را صاحب توان با معنویت قلّه. میهاستنیای منافاتی ندارد؛ بلکه معنویت روح همه
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ن شد و فتح کرد؛ یعنی معنویت هم وجود داشته باشد، علم هم وجود داشته باشد. دنیا در آ
ی زندگی انسان است. دنیای امروز، دنیای جنگلی صورت دنیایی انسانی خواهد شد که شایسته

است. دنیایی که در آن علم همراه باشد با معنویت، تمدّن همراه باشد با معنویت، ثروت همراه 
ظهور ی کامل این دنیا در دوران باشد با معنویت، این دنیا دنیای انسانی خواهد بود. البته نمونه

های پیشرفت از (. عرصه88، 1395)سیاهپوش،  "اتفاق خواهد افتاد ارواحنا فداه(اهلل )حضرت بقیه
ی زندگی نظیر ی علم، عرصهی فکر، عرصهاز: عرصه اندعبارتدیدگاه مقام معظم رهبری 

ی ی چهارم عرصهامنیت، عدالت، رفاه، استقالل، عزّت ملّی، آزادی، تعاون و حکومت و عرصه
(. 127، 1397هاست )سبحانی، ی اینی همهتر و روح و نتیجهمعنویت است که از همه مهم

مدار هایی هستند که یک دانشگاه اخالق ی فکر، علم، زندگی و معنویت، زمینههر چهار عرصه
ی در بیانیه ی(العالمدظله) ایتواند در آن نقش اساسی و مهم ایفا کند. همچنین امام خامنهمی

ترین و بزرگ عنوانبهبسیار مهم گام دوم انقالب ضمن معرفی انقالب پُرشکوه ملّت ایران 
ی پُرافتخار را بدون داند که یک چلهیترین انقالب عصر جدید آن را تنها انقالبی ممردمی

مقاومت به  رقابلیغهایی که ی وسوسههایش پشت سرنهاده و در برابر همهخیانت به آرمان
ی مرحله نیدومرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد نظر می

انات ایشان در دو بخش به سازی شده است. در ادامه بیپردازی و تمدّنخودسازی و جامعه
 -1پردازند. در بخش اول برکات بزرگ انقالب اسالمی نظیر: تشریح و تبیین این بیانیه می

ی علم و فناوری موتور پیشران کشور در عرصه -2ثبات و امنیت و حفظ تمامیّت ارضی ایران 
ت مردمی و به اوج رسانیدن مشارک -3های حیاتی و اقتصادی و عمرانی و ایجاد زیرساخت

ی سنگین کردن کفه -5آور بینش سیاسی آحاد مردم ارتقاء شگفت -4رسانی ی خدمتمسابقه
افزایش چشمگیر معنویت و اخالق در فضای  -6عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور 

بیان  جهان راایستادگی روزافزون در برابر قُلدران و زورگویان و مستکبران  -7عمومی جامعه 
هایی را برای آرمان بزرگ انقالب اسالمی یعنی نیل به سپس در بخش دوم توصیه نموده و

 عنوانبهتمدّن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنا فداه( 
 اندعبارتها در طول تاریخ بشریت بیان کردند. این توصیه گرفتهشکلترین حکمرانی مطلوب

استقالل  -5عدالت و مبارزه با فساد  -4اقتصاد  -3معنویت و اخالق  -2علم و پژوهش  -1از: 
ای، سبک زندگی )امام خامنه -7عزّت ملّی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن  -6و آزادی 

هم در بخش برکات  ی(العالمدظله) ایی گام دوم انقالب نیز، امام خامنه(. در بیانیه29 -3، 1397
ی علم، پژوهش و فناوری و نیز معنویت و اخالق پرداخته مؤلفهها، به دو و هم در بخش توصیه

، علم و معنویت، پژوهش و اخالق، فناوری و حُسن خلق، از اموری هستند گریدعبارتبهاست. 
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الب اسالمی برکات بزرگ انق عنوانبههای که در رُخ داده و که در گام اول انقالب پیشرفت
از آن یاد شده است و نیز در گام دوم انقالب هم به دلیل اهمیت بسیار زیاد مجدداً مورد تأکید 

، علم و پژوهش و معنویت و اخالق ی(العالمدظله) ایهای امام خامنهدر توصیه کهنیا. اندقرارگرفته
در  هاآن تیحساسو  ی اهمیتخود نشان از درجه اندذکرشدهی ابتدایی مؤلفهدو  عنوانبه

پیشبرد اهداف انقالب در گام دوم است. در هم تنیدگی این دو مورد تا جایی است که در قرآن 
کریم که چهار مرتبه به تعلیم و تربیت در کنار یکدیگر پرداخته شده است، در سه مورد یزکیهم 

تزکیه و تهذیب و تنها در یک مورد یعلمهم و یزکیهم آمده است. تقدم  شدهانیبو یعلمهم 
ی اطهار در روایات مختلف بوده است. عالمی نفس بر تعلیم تأکید خداوند در قرآن و نیز ائمه

شود اما که باعث سرنگونی خود و جوامع مختلف می بساچهکه اخالقش مهذب نشده باشد، 
شرط فقیه دارا بودن از شرایط اصلی حکمران و ولی کهییازآنجادر حکمرانی متعالی اسالمی 

ی فضایل اخالقی هامؤلفهعنوان یکی از عدالت، فقاهت و درایت و کارآمدی است، عدالت به
شوندگان به این و حکمرانی متعالی، ویژگی مهمی است که متخلّق بودن حکمرانان و حکومت

. از استفضیلت اخالقی یکی از موضوعات اساسی برای نهادینه شدن این اصل در جوامع 
نیازمند است را به  هاآنمطهری مقوّمات حکومت را که هر حکومتی به سوی دیگر، شهید 

وضع قانون  -3حفظ امنیت داخلی  -2دفاع از جامعه در برابر دشمن  -1کند شرح زیر بیان می
ارتباط با واحدهای اجتماعی دیگر )امور خارجه( اما تدریجاً که  -5قضا و دادگستری  -4

اند که ها به عهده گرفتهسله کارهای دیگر را هم حکومت، یک سلداکردهیپها تکامل جامعه
و یا اگر وجود داشته، ملی بوده و مردم  نداشته، چون موضوعش وجود نداشته قبالً یا وجود

 اندعبارتدادند. این امور مربوط به تأمین نیازها و امکانات اجتماعی است و خودشان انجام می
 -7صنایع  -6بازرگانی  -5راه  -4مخابرات  -3فرهنگ و هنر  -2 وپرورشآموزش -1از: 

 وپرورشآموزش(. لذا تأمین امکاناتی نظیر 47 -38، 1396کشاورزی )مطهری،  -8بهداشت 
باشد از موارد الزم و ضروری است  اتیو معنوو همچنین فرهنگ و هنری که مبتنی بر اخالق 

نماید. تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و تواند مقوّمات هر حکومتی را تقویت که می
پذیر است که بر اساس اصول اسالمی و در رنس آن اخالق و متعهد تنها در دانشگاهی امکان

تواند به ها دارند، میمعنویت شکل گرفته باشد. در این میان برخی از وظایفی که حکمرانی
جامعه کمک شایانی کند. برخی  ، پژوهش، اخالق و معنویت دروپرورشآموزشنهادینه شدن 

 اندعبارتالبالغه در نهج ع() نیرالمؤمنیامی اسالمی از دیدگاه از وظایف حکومت و رهبر جامعه
مبارزه با دشمنان  -3تأمین امنیت ظاهری و معنوی جامعه  -2المال آوری بیتجمع -1از: 

توجه به اموال  -4زنند می ی که نظم، امنیت و آسایش عمومی را بر همواوباشاراذلخارجی و 
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احقاق حق  -6المال بیت لیومفیحپرهیز از اسراف و  -5عمومی و حفظ و حراست از آن 
توجه به دین و پاسداری از آن در  -8ی حق و قضاوت عادالنه اقامه -7ضعیفان از نیرومندان 

نای مبارزه طلبی به معاصالح و اصالح -9ی شخصی برابر تحریف و تفسیر به رنی و سلیقه
خوانی مقررات و قوانین هم -10و ظلم و تعدّی نسبت به مردم  تیحاکمهای نادرست با شیوه

 -13رعایت عدالت  -12خیرخواهی رهبری نظام دینی برای مردم  -11با دستورات الهی؛ 
-56، 1387کیاسری، )سلمانی واالمقامهای فکر و روح جامعه و تربیت انسان وپرورشآموزش

جرای تمامی این وظایف با تکیه بر تربیت و آموزش مدیرانی کارآمد و اثربخش، (. ا61
گذاری و اجرایی ممکن خواهد در امور حکمرانی، مدیریتی، سیاست متبحّردان، متعهد و قانون
و شریف و  واالمقامهای فکر، روان و روح افراد جامعه و تربیت انسان وپرورشآموزششد. 

الق حسنه است که راهگشای مشکالت کشور و تعالی مادی و معنوی دارای مناعت طبع و اخ
تواند به پیشرفت شود اما وجود دانشگاهی عاری از منابع و محتوای اسالمی نمیجامعه می

ای باشد و گرایش اساتید و کشور کمک کند. دانشگاهی که محتوای آن غربی و ترجمه
اشد، نخواهد توانست که کمک شایانی به دانشجویان آن تنها به سمت کتب و مقاالت غربی ب

بر پیشبرد اهداف گام دوم انقالب نماید. دانشگاهی که جذب و ورود اساتید و دانشجویان آن 
بخش جامعه و کشور اسالمی و نیل به تواند تحققصالحیت و شایستگی نباشد، نمی اساس

ای انجام شایسته حوبه نتمدن نوین اسالمی شود. تا زمانی که جذب استعدادهای درخشان 
ی غیرانقالبی و غیرمتخصص و سفارش شدهباشد، افراد  فرماحکمنشود و روابط بر ضوابط 

های متخصص و کارآمد ترجیح داده شوند، افراد ناصالح و ناکارآمد وارد غیرمتعهد بر انقالبی
یا مانند نعمتی ها خواهند شد و بسیاری از نخبگان و مغزها از کشور خارج خواهند شد و دانشگاه

ای مشغول فعالیت خواهند شد. دانشگاهی که در آن حقوق معطّل و غیرقابل استفاده در گوشه
ها و ها، مقالهاساتید و دانشجویان رعایت نشود، دانشگاهی که در فضای علمی آن در کتاب

تید های پژوهشی که حجم زیاد آن را دانشجو انجام داده و حتی در برخی موارد اسافعالیت
دهند، قانون رسمی کشور این باشد که اسامی اساتید ها را به خود نمیزحمت خواندن پژوهش

یی، شجاعت، تواضع، گوراستدر باالی اسم دانشجو باشد، از مصادیق اخالقی نظیر ایثار، 
در ذیل توصیه به معنویت و اخالق در گام دوم  شدهاشارهورزی و سایر فضایل اخالقی عدالت

 ایی گام دوم انقالب، امام خامنهدر بیانیه کهییازآنجازیرا ؛ فاصله گرفته استانقالب 

های ی ابتدایی توصیهمؤلفهعنوان دو علم و پژوهش و نیز معنویت و اخالق را به ی(العالمدظله)
خود بیان نموده و به شکل تأکیدی عدالت و مبارزه با فساد را که یکی از مباحث اخالق و 

اند، نشان از اهمیت این های خود تجویز نمودهی چهارم و سفارشعنوان مولفهمعنویت بوده به
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است، زیرا  موضوع داشته که از اتفاق فضای نهادینگی آن در جامعه مراکز علمی و پژوهشی
گونه که شود. همانگیرد و به جامعه سرازیر میها شکل میدر این مجموعه وپرورشآموزش

بنابراین، ؛ "شودها اصالح شود، کشور نیز اصالح میاگر دانشگاه"نیز فرمودند:  ره() ینیخمامام 
موتور محرک و عنوان و قوام نیابد، چگونه دانشگاه به استقرارها ورزی در دانشگاهاگر عدالت

ی هفتم گام دوم انقالب در جامعه عنوان مؤلفهتواند سبک زندگی اسالمی را بهپیشران می
تواند ی که تخصص نداشته و یا متعهد به مبانی دینی نباشد نمیاستاد شکل دهد. همچنین،

دانشجوی خوب و مطلوب گام دوم انقالب تربیت کند. دانشجو و استادی که برابر مقررات و 
وانین، فرصت الزم را برای آموزش، تربیت و پژوهش اختصاص ندهند، این دانشگاه ظرفیت ق

ذات  گریدانیببهکند و اهداف انقالب اسالمی را تأمین نمی ازیموردنتربیت نیروی انسانی 
بخش. دانشگاهی که قوانین و مقررات آموزشی بخش/ کی تواند که شود هستینایافته از هستی

و پژوهشی آن از صدر تا ذیل مطابق با دستورات الهی، منابع دینی و اسناد باالدستی نظام 
نگردد، قطعاً از اخالق و معنویت به دور است. دانشگاهی که مروّج فساد و  اجراتدوین و 

وباری باشد و ورود دانشجو به آن با هر نوع پوشش و حجابی آزاد باشد و با تساهل و بندبی
تواند منشأ خیر اخالقی و پیشرفت نمی نیقیبههای اخالقی برخورد گردد، تسامح با آلودگی

ی کسب علم و دانش، امور متفرقه نظیر جابهشود. دانشجویی که تمام تالش و کوشش او 
یی و حزب گراآزادانه،  صورتبه، استعمال دخانیات در فضای دانشگاه ارتباط با جنس مخالف

تواند بخشی از موتور اخالق سیاسی و اسالمی باشد، نمی دورازبهبازی سیاسی صرف جناح
مدار بر ها اساتیدی مهذّب و اخالقدانشگاه کهیدرصورتمحرک جامعه شود. از سوی دیگر، 

نیز به تربیت و آموزش دانشجویان واجد شرایط  هاآنمبنای اصول اسالمی جذب نموده و 
افزایی، ی ذکر، دعا، نماز، ایثار، جهاد، معنویتاخالقی بپردازند و در این فضای سالم روحیه

 گرفتهشکلپذیری، احترام به حقوق افراد جامعه نظیر استاد، والدین و غیره مداری، والیتدین
شگاهی تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد، و نهادینه شود، مسلماً خروجی چنین دان

های دینی و اخالقی و سرشار از معنویت خواهد بود که معادالت اثربخش، متعهد به بنیان
ی شخصی بررسی ی جامعه را تنها با اصالت بخشیدن به سود و فایدهزندگی خود و آینده

اهداف خود ترسیم خواهد  ی اسالمی را در صدرنکرده و کسب اقتدار، عزّت و پیشرفت جامعه
های علم، فناوری، صنعت، عنوان موتورهای پیشران کشور در عرصهها بهنمود. دانشگاه

کشاورزی، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امور نظامی و امنیتی، مهندسی و عمرانی و دیگر شئون 
معنویت  با عدالت و اخالق و کهیدرصورتتواند باعث توسعه شود اما این توسعه حکمرانی می

 عجین نگردد، باعث پیشرفت در گام دوم انقالب نخواهد شد.
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 گیرینتیجه
در دنیای کنونی و در گذر از مکتب خسته و ناتوان دموکراسی که نتوانسته نیازهای مادی و 

ی معنوی ابناء بشر را تأمین کند، معرفی یک ایدئولوژی و مکتب سیاسی با عنوان اندیشه
های عظیم تنها در چهل سال، رن بیستم میالدی و کسب موفقیتسیاسی اسالم در پایان ق

تمامی جغرافیای جمهوری اسالمی ایران را از برکات خود متأثر نموده، بلکه توانسته با  تنهانه
قدرت و نفوذ ژئوپلیتیکی سیاسی و اعتقادی خود فضاهای جغرافیایی دیگری را نیز فتح کرده 

موفقیت بزرگ مدیون پیشرفت  د. این پیوند مبارک وی دین اسالم متصل نمایو به جرگه
نسبی در جوامع دانشگاهی و علمی  صورتبهعلمی کشور به همراه اخالق و معنویتی است که 

کامل  طوربهشده است. ذکر این نکته ضروری است که اگر جامعه و دانشگاه ما  فرماحکمما 
ت و شدت نفوذ و تأثیر آن در با معنویت الهی و اخالق حسنه ممزوج گردد، سرعت حرک

قدری افزایش پیدا خواهد کرد تا چشم تمامی اندیشمندان را ی خودی و دیگر جوامع بهجامعه
برخی مدیران و مسئولین که نه خود  برخالفبه خود دوخته و آنان را متحیّر خواهد ساخت. 

ن خُلق افراد و های معنوی هستند و نیز اعتقادی به حُسمتخلّق به اخالق حسنه و ویژگی
با تالش و مجاهدت  ی(العالمدظله) ایبرابر فرمایشات امام خامنه کهیدرصورتجامعه ندارند، 

ی حفظ و گسترش اخالق و معنویت در محافل علمی و دانشگاهی جهادی پا در عرصه
ی مرحله عنوانبهنهادند، رشد و شتاب علمی کشور در جهت ایجاد جامعه و کشور اسالمی می

ی پنجم انقالب اسالمی در گام دوم انقالب، گیری تمدن نوین اسالمی در مرحلهچهارم و شکل
 گردید.نیز کوتاه، سهل و آسان می ارواحنا فداه() یعظممسیر برای نیل و دستیابی به والیت 
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(. تاریخ تمدن از آغاز آفرینش تا تمدن مادی. تهران: دانشگاه 1337الدین )مجیرشیبانی، نظام .21
 تهران.

 فصلنامهدو (. مدل فرایندی طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت. 1395پور، مجید )مختاریان .22
 .30-10(، 4) 4، لگوی پیشرفت اسالمی ایرانیپژوهشی ا -علمی

ی تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت. سوبه(. گامی 1389 ماهیدمقدم، غالمرضا. )مصباحی .23
 .225 -221های راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، صص نخستین نشست اندیشه

 انتشارات صدرا.(. خدمات متقابل اسالم و ایران. تهران: 1357مطهری، مرتضی ) .24

 ی تاریخ. جلد اول، تهران: انتشارات صدرا.(. فلسفه1369مطهری، مرتضی ) .25

فلسفه. چاپ سی و سوم، قم:  -(. کلیات علوم اسالمی. جلد اول، منطق1383مطهری، مرتضی ) .26
 انتشارات صدرا

 ای بر حکومت اسالمی. چاپ اول، تهران: انتشارات صدرا.(. مقدمه1396مطهری، مرتضی ) .27

 (. فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.1375ین، محمد )مع .28

سازی (. الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، محصول اسالمی1389 ماهید. )نیحس دیسمیرمعزی،  .29
 -61های راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، صص علوم انسانی. نخستین نشست اندیشه

75. 

ایرانی پیشرفت دفاعی. مجموعه  -ی طراحی الگوی اسالمی(. هندسه1392وکیلی، سعید ) .30
صص مقاالت دومین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت، )

 (. تهران: مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.1125-1136

ها. ترجمه: مجتبی امیری، تهران: دفتر یه برخورد تمدننظر(. 1374هانتینگتون، ساموئل ) .31
 المللی وزارت امور خارجه.اسی و بینمطالعات سی

 


