
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پژوهشی با؛ مصاحبه

 دانشگاه هنر عضو هيات علمی حجه االسالم و المسلمين  علی سرلک 

 (7) اسالمی انقالب بيانيه گام دوم

  ؟چگونگی ؛چراییتمدن سازی نوین اسالمی 

 (؟ می رقار دار یاسالم  یسازاز تمدن یارد هچ رمحله)

 سياسیمعاونت 
 سياسی اهیاداره ژپوهش

 :زیر قابل دسترس استی در بخش های های خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 مهدی ناجیپژوهشگر:  
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ت اریان  شکوه ملّ ه ...انقالب ُپر افتخار را بدون خيانت هب آرمانهایش پشت رس نهاده و تنها انقالبی است هک یک چّل  ...ی ُپر

مین رمحله   است. شده  سازیتمّدن ُپدازی وی خودسازی و جامعهاینک وارد دّو

 ،22/11/1397)بیانیه گام دوم،  
 ی(ادفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه
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 مقدمه 

وارد دوّمین »اسالمی اعالم کردند: انقالب ی انقالب ساله ۴۰ی با مرور تجربه «گام دوم انقالب» یرهبر انقالب اسالمی در بیانیه

تالش »و با « ی نظام انقالبینظریه»گام دومی که باید در چارچوب «. استسازی شده پردازی و تمدّنی خودسازی و جامعهمرحله

والیت عظمی ایجاد تمّدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید »سوی تحقق آرمانِ به« و مجاهدت جوانان ایران اسالمی

-الف. بخش ابزاری یا سخت: اندرا به دو بخش تقسیم کرده المینوین اس 2تمدنرهبر انقالب اسالمی،  1.برداشته شود« )ارواحنافداه(

         5.ی ضروری استالمتحقق هر دو بخش در تمدن نوین اس.  ۴میالافزاری ـ حقیقی و اساسی ـ تمدن اسبخش نرم .ب  3افزاری

سازی نوین تمدن »، دانشگاه هنر االسالم والمسلمین علی سرلک، عضو هیات علمیچارچوب در مصاحبه پژوهشی با حجهدر این 

 را با طرح سئواالت زیر مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم: « ؟اسالمی چرایی و چگونگی

 

 

                                                           
 . 18/12/1397 ی،ااهلل خامنهحفظ و نشر آثار حضرت آیت، رقیه فاضل، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دفتر «گام دوم انقالب»پرونده  - 1

ها، است و مفهوم شهر در تاریخ است. البته تمدن، شهرنشینی نیست، اما انسان متمدن وارد مرحله شهرنشینی شده است. تمدن مجموعه اندوخته «مدن»تمدن از ریشه  -2

رهنگ مجموعه باورها و اعتقادات فرد یا گروهی خاص است. به بیان دیگر، فرهنگ عبارت است از: عقاید و باورها، های معنوی و مادی در طول تاریخ انسان است، اما فساخته

 .   9۴پاییــز و زمستــان-شمــاره اولسازی نوین اسالمی؛ بایدها و نبایدها. ؛ سعید ابوالقاضی، تمدنها و رفتارها، آداب و رسوم، نگرشها و ارزشعادت

 . المللی و نظایر آنشود؛ از قبیل: علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار بینشامل نمودهای پیشرفت می تمدن: افزاریاری یا سختبخش ابز - 3

  ت. در تمام مظاهر زندگی و حیات مسلمانان اس« میالسبک زندگی اس» کمیتشامل حا بخش نرم افزاری تمدن: - ۴

 . 23/7/1391آموزان و سایر جوانان خراسان شمالی، دانشجویان، دانشبیانات مقام معظم رهبری در جمع  - 5

 

 شفافیت و آرمان های بلند است.تمدن اسالمی: رویکرد بر اساس جذب حداکثری، پویایی و تحرک،  تحققهای اصلی برای ویژگی -

 است. هاریزش و هاباتالق اختالف، تنازع، شقاق، درگیریموانع تمدن اسالمی:  -

 های درست، استقامت و صبر دارند.گیریهتبالغ، ج تمایالتدر دولت، جامعه اسالمی و تمدن اسالمی :  راشدون  به تعبیر قرآن کسانی هستند:  که  -

 اش فراموش شده و، اهداف انسانیاتر شده انسان غربی تنهه تعبیر الوین تافلر ب. و رده استانسان را اقناع نکغربی:   تمدنو ابزار  افزارسخت -

 است. اش رو به گسترش تنهایی

 .را ندارند یهستند که توان تحمل بار نگاه انقالب اسالم هاییسازمان ؛یدولت اسالم لیمانع بر سر تشک نیبزرگتر. میهست یما در مرحله دولت اسالم-

 

 
 

 

 

 

 

 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673


 

2 

 ؟ تمدن چيستـ  1

    : دانشگاه هنر عضو هیات علمی حجه االسالم و المسلمین  علی سرلک
 

رغم علیدر درون خودش و ذیل خودش ها را رنگارنگی و  هاو گوناگونیتنوعات  تواندآن چتر بازی است که میتمدن به مثابه 

. و ژانری استای است شعبه ؛ای استهرکسی قبیله 1.گونه آفریدیمگونهشما را ما  : فرمایداینکه قرآن می . این تنوع بپذیردپذیرش 

های هویتآنها بتوانند با حفظ و  ؛به آنها جایگاه دهد، درون خودشبتواند این تنوعات و تکثرات را بزرگی است که قوی  2هاضمه تمدن

در عین سنجیدگی و شدگی و حساب ،یعنی آنقدر باید از عقالنیت  3.حاضر شونددر یک جریان بزرگتری با میل و پذیرش خودشان 

  ۴.همه همراه شوندکه  ؛پیش بودن برخوردار باشد رو بهحال سیستم بودن و 

 تمدن چيست؟اصلی های ـ  ویژگی2

  

  :دانشگاه هنر حجه االسالم و المسلمین  علی سرلک عضو هیات علمی
 

. استو به تعبیر خود رهبری رویکرد بر اساس جذب حداکثری نگر و آن نگاه کالنآن گارد باز : یک تمدن مهمترین ویژگیو  اولین  

  .بتوانند احساس کنند ، های گوناگون خودشان رایعنی مجموعه

   6.پراهمیت استها جوان یعنیپرتوان جامعه نقش قشر فعال و   5.و تحرک استپویایی  ین ویژگی:ومـ د

سوء از آن خاکستری که های منطقه ،مجامله و رودربایستیاز احساس جامعه را شفافیت، . شفافیت استبحث  سوم:ویژگی ـ 

آهنگ جامعه به سمت افتد که تمدن وقتی اتفاق می .های بلند استآرمانتمدن چهارم: . ویژگی دهدشود نجات میاستفاده می

  7.آرمان بزرگی باشد

 این مختصات باید در آن باشد. ؛به بحث تمدن برسد ،اگر بخواهد مراحل انقالب است کهها عناصر اصلی این ویژگی  

 

                                                           
 زن و مرد یک از را شما ما! اى مردم(.  31. )حجرات، اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌلِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ  وَ جَعَلْنَکمْ شعُوباً وَ قَبَائلَ یَأَیهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَکم مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثى   - 1

  .ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست، خداوند دانا و خبیر استدادیم، تا یکدیگر را بشناسید، ولى گرامی قرار هاقبیله و هاتیره و آفریدیم،

 .مطعاهضم کننده   - 2

شوند؛  اما همه این فرهنگ جهانی را افتد معنایش این نیست که همه مسلمان یا شیعه میمیمثال حکومت جهانی حضرت ولی عصر)ارواحنا فداه( که اتفاق  - 3

ها چون سخن امام و نگاه امام را هم جامعه نخبگانی، هم توده مردم و پذیرند؛ بخواهم برای تقریب به ذهن بگویم:  در اوایل انقالب در انقالب و راهپیماییمی

ها، اینها آمده بودند و خودشان را ها، یهودیها، ارمنیرغم تکثراتی که داشتند. مثال آنوقت زرتشتیدند؛ همنوا شده بودند؛ علیعموم قاطبه مردم، پذیرفته بو

ر پیدا ها منافقانه حضوگشتند. این مثال را که زدم بخاطر اینکه اشتباه نشود طبیعتا بعضیکردند؛ و به دنبال جایابی  میذیل گفتمان حضرت امام تعریف می

 شان را سوا کردند. دانیم و بعدها هم مسیر و خطکردند این را هم می

کنند و همه از آن برند آنهایی که به عنوان مثال کیفیت یک جنس یا کیفیت یک برند وجود دارد؛ مثال برند لباس یک کیفیتی در آن است؛ همه از آن کیفیت استفاده می - ۴

کنند. چون همنوای با یا جغرافیایم آن است. یا مثال یک غذای خیلی خوشمزه که برند شده یا معروف شده است همه از آن استفاده می گوید من مذهبمبتوانند. فرد نمی

 هاضمه همه خواهد بود.

کند. مرحوم هم این است که دارد تحرک میها را سر راه دارد. ولی مها و مبارزهها و درگیریرو به جلو بودن، رو به پیش بودن، منافاتی با این ندارد که مزاحمت - 5

رسید ولی ایمان ساکن، کند و نهایتا به ایمان میهای گوناگونی را تجربه میفرمودند: حتی کفر متحرک به ایمان می رسد مثل فردی که دینآقای صفایی    می

 رسد.به انجماد، جمود و تعصب می

کند نیروی جوانی است. و جوانان البته نه به معنای پیرزدایی چون باالخره پیران هم یک جایگاه خردمندی و پختگی دارند که باید  سازیباالخره نیروی انسانی که بتواند تمدن - 6

 آن بر دوش جوانان است. در جایگاه خودش باشد ولی باالخره تمدن بار سنگین

تواند تحرک و پویایی خودش را عملی ای میگویند. به واقع تمدن در جامعهه به آن سمت سخن میبیانیه گام دوم رهبری از والیت عظمای حضرت ولی عصر)ع( و توجه جامع - 7

 کند که به آرمان دست نیافته بزرگ، به یک آرمان شهر،  به یک اتوپیا، و هر تعبیری راجع به آن به کار ببریم به آن توجه داشته باشد. 
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  تمدن چيست؟  نقاط مقابلـ  3

 

  : دانشگاه هنر حجه االسالم و المسلمین  علی سرلک عضو هیات علمی 
 

فرمول ها حقیقتا آن اینها، درگیریشقاق، ، تنازع، باتالق اختالف؛ در قرآن هم مورد توجه قرار گرفته استکه ط مقابل این تمدن انق

  1  سازی هستند.ها به یک معنا مهمترین مانع تمدنریزش است.سازی حرکت جامعه به سمت تمدنبزرگ و سد بزرگ 

 ؟ ضعف تمدن غرب چيست -4

  : دانشگاه هنر علی سرلک عضو هیات علمیالمسلمین  االسالم وحجه
 

، در اروپابعد از انقالب صنعتی بعد از رنسانس و ؛ سنگ را از همانجا که آمده باید برگرداند : گویدالمثل عربی مییک تعبیر و ضرب

صورت اگر هیمنه شتکار عظیمی آدمتمدن غرب  شد؛ که حقیقتا یک کار جدی و با پ صه ها آنجا انجام دادند. بندی  حقیقتا در عر

صاد ،فرهنگ ست و  اقت سیدندمعادالت وها به فرمولسیا ساس یک تالش باکس .شان ر سالههای خالی را بر ا ست  ای نزدیک دوی

به خودشان االن این چیزی است که است. تهی شده لی از درون و ،وجود داشتههیبت زیبایی و  گرچه ، نمایهبه لحاظ که  .پرکردند

ولی در  .گویند دموکراسی آخرین ورژنی است که به آن رسیدیممی و ؛دانندلیبرالیسم میجریان وقتی پایان تاریخ را  . اندآن رسیده

 غرب حقیقتاابزاری که حقیقت قصه این است که  .دست پیدا کردندها تضادها و پارادوکس ،هاتناقضبه چه درون این دموکراسی 

گرچه  .اش رو به گسترش باشدو تنهایی شدهو انسان به تعبیر الوین تافلر تنهاتر  .انسان را اقناع نکند سبب شده؛ تولید کرده است

با تفکر انسان ولی اهداف را فراموش کرده است. ابزار را به خوبی کشف کرده  است.تر نشده انسانولی ، تواناتر شدهو داناتر انسان 

  .بدون اینکه محوری برای خودش قائل باشدمحور است محوری خودش 

 ؟  کردهای تمدن غرب مبتال نشویم چه باید برای اینکه به ضعف -5
 

    :دانشگاه هنر حجه االسالم و المسلمین  علی سرلک عضو هیات علمی
 

یک قالبی و یک  .و یک محتوایی داردیک فرمی دارد  2یرتی دارد.ســـدارند که انقالب یک صـــورت و یک یک تعبیر خود رهبری 

شویم .و یک درون مایه داردیک قلبی دارد  .شکلی دارد شت آنها محتوم ن سرنو سانی و  ؛اگر ما بخواهیم به  آنها حقیقتا به لحاظ ان

سقوط زیادی معنوی در دره سکه   3اند.افتادههای  شه ،  ۴نتمبزرگانی مثل پ ضیح دادهو اعتراف را این شان در اندی ها خیلی ؛اندتو

: کندمعرفی میرا اینچنین  5راشــدون که قرآن : مهم اســت بحث جهت: در یک کلمهاند که ما به پایان خودمان رســیدیم. گفته

                                                           
ستند: اینها بجای اینکه به اهداف مشغول شوند؛ به خودشان و به اشتباهات طرف مقابلشان با نیت سرکوب کردن و منکوب کردن وقتی که نیروهای انسانی و کسانی که موثر ه - 1

یزش راش چیز به اندازه اختالف و درگیری و آنچه که در تعبیر رهبری است نتیجهو محدود کردن مشغول شوند: طبیعتا فاتحه حرکت به سمت تمدن را باید خواند. هیچ

های کوتاه شده مقصد آنها، باعث شده با هم درگیر شوند؛ به هم بدبین شوند؛ و فضای های بزرگی داشتند؛ سقفهای خسته و پشیمانی که یک روزی هدفشود؛  آدممی

 تحرک جامعه و پتانسیل جامعه را مصروف کنند. 

 ظاهر و باطن.: صورت و سیرت - 2

معنویت به معنای توجه به معنای زندگی و معنای آنچه که دارد انجام  -تواند بدون یک معنویت عمیقبه آنجا نرسیم. اینکه اساسا انسان نمیبحث اهداف:  اگر ما بخواهیم  - 3

همند فراگیری داشته باشیم تواند به رشد واقعی خودش برسد.  اگر بخواهیم به تمدن بالنده شکوو توجه به این معنا و تصدیق و ارجاع ابزارش به آن اهداف، نمی –دهد می

اش این است که فرض کنید مثال عدالت را باید گسترش دهد.  اگر از هدف مکرر باید نسبت به هدف انسان، هدف جامعه، هدف حکومت، که اصال حکومت هدف اصلی

 اند. ولی در فرم و  در قاب و دره و شکل دیگری.ران شدهشویم که دیگاش فاصله بگیرد و خودش برای خودش اسارت شود؛  دوباره ما به همان چیزی مبتلی میاصلی

 نیل پستمن.  - ۴

 رشد یافتگان.  - 5



 

۴ 

ستند. ناشگوید اینها در تمایالتمی شید   بالغ ه ست که تمایالتجامعهجامعه ر ستی گیریجهتو   ای ا جامعه   1.داردهای در

صرف زده،  ساد جامعهم سترش داردای که در آن ف شدتواند تمدننمی ؛گ سی چرخه اگر  2.ساز با ساالری و بوروکرا در جامعه، دیوان

شود صالح ن ست.از تمدن یک زدن حرف ؛ ا شد تمدن به این را باید   3خوش خیالی ا سایهاتفاق نمییادمان با  -1  : افتد مگر در 

  . کندمتوقف میرا کند  و موانع و مشکالتی که حرکت به سمت هدف برطرف کردن  -2 پررنگ کردن اهدافاصالت دادن و 

    ؟    اسالمی قرار داریم سازیای از تمدندر چه مرحله -6
        

  : دانشگاه هنر عضو هیات علمیحجه االسالم و المسلمین  علی سرلک 
 

سر   ستیم و بزرگترین مانع بر  سالمی ه سالمیما در مرحله دولت ا شکیل دولت ا ستند که سازمان :ت نگاه توان تحمل بار هایی ه

تحرک خواهان دنیا یبسیاری از آزاددر توانسته درون خودش آن شعارهای جذابی که در که دیوانساالری . انقالب اسالمی را ندارند

 ؛استبزرگترین مانع با شعارهای انقالبی های نامتناسب یا نامتجانس مساله سازمانبه مسلخ برده است.  شعارها را آن ؛ایجاد کند

سالمی عبور کنیم.بتوانیم از مرحله دولت  باید سازی ا شکاالت دیگر در مرحله دولت  ست: یکی از ا سانی ا  .بحث کادر و نیروی ان

ها را رونق بتوانند این گفتمان کهبه دولتمردانی نیاز داریم  چنین: همدر مرحله دولت سازی  ۴.سازی کنندجریانبتوانند مردانی که 

  .و جاری کنندتحقق دهند  ؛دهند

     کالم آخر 

 چگونه مسير را تا تحقق تمدن اسالمی طی کنيم؟  ـ 
 

 : دانشگاه هنر حجه االسالم و المسلمین  علی سرلک عضو هیات علمی
 

در این مسیر خسته شدن، رها کردن، فریب خوردن و   5آن استقامت است. ؛ مهمترین کندبه نظرم همان چیزی که قرآن نقل می 

اگر شما استقامت  ؛که اگر شما صبور باشید: دهدها را میقرآن مکرر این وعده  .صبر و ممنوع است. کلید واژه استقامتترسیدن 

این اختالفات و  6صبوری یعنی مدارا بین خودتان به حداکثر برسانید. : دو ویژگی دارداین صبر  . ببریدباال تان را اگر تحمل ؛کنید

بدون تردید  ؛کشی را بدنبال دارد. اگر این اتحاد باشد از آنطرف هم اشداء علی الکفار باشدسازی و امیددعواها بزرگترین مانع تمدن

                                                           
. رَّاشِدُونَ هُُم الأُولَئِکَإِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَاَن  وَکَرَّهَ قُلُوبِکُمْ  فِی وَز َیَّنَهُ  الْإِیمَانَ  إِلَیْکُمُ حَبَّبَ  اللَّهَ وَلَکِنَّ لَعَنِتُّمْ  الْأَمْرِ  مِنَ  کَثِیرٍ فِی یُطِیعُکُمْ  لَوْوَاعْلَمُوا أََنّ فِیکُْم رَسُوَل اللَِّه   - 1

افتید و لیکن خدا مقام ایمان را محبوب شما و بدانید رسول خدا در میان شماست، که اگر در بسیاری از امور رأی شما را پیروی کند خود به رنج و زحمت می(  7)حجرات، 

  .ردانید و در دلهاتان نیکو بیاراست و کفر و فسق و معصیت را زشت و منفور در نظرتان ساخت. اینان به حقیقت اهل صواب و هدایتندگ

بیفتد. هدف مرتب یادآوری شود. ها اتفاق رسد؛ باید این سبکبالیای را با غل و زنجیر ببندید و بعد تپانچه را شلیک کنید. حتما به خط پایان نمیمثل اینکه دست و پای دونده - 2

 ها زدوده شود؛ تا بتوانیم بحث تمدن را مطرح کنیم.و این پیرایه

  خواهی است. به تمدن برسد.و دنبال تظلمای که مدعی و دنبال دادستان دهد؛ جامعههای دادرسی اجازه نمیمثال اطاله - 3

آوینی، تفکری داشته کتاب نوشته، دست به دوربین بوده و مکتب فکری راه انداخته است. جریانات فکری متناسب با قرائت  مثال ببینید ما در حوزه هنر، آدمی پیدا شده به اسم - ۴

 ها در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ به غایت دستمان خالی و فقیر هستیم.انقالب اسالمی را راه انداخته است. مثال فردی مثل قاسم سلیمانی، از اینجور آدم

 .  [ در راه درست، پایدارى ورزند، قطعاً آب گوارایى بدیشان نوشانیمو اگر ]مردم(:  16. ) جن، ا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًاوَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُو - 5

مَثَلُهُمْ لُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ  - 6

(: 29. )فتح،  وَأَجْرًا عَظِیمًاعْجِبُ الزُّرَّاَع لِیَغِیظَ بِهُِم الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُْم مَغْفِرَةً فِی الْإِنْجِیِل کَزَرٍْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِِه یُ 

عالمت  .بینى فضل و خشنودى خدا را خواستارندو سجود مى آنان را در رکوع ؛محمد ]ص[ پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند

اى است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر این صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل چون کشته .هایشان است]مشخصه[ آنان بر اثر سجود در چهره

گفت آورد تا از ]انبوهى[ آنان ]خدا[ کافران را به خشم دراندازد خدا به کسانى از آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته هاى خود بایستد و دهقانان را به ششود و بر ساقه

  . است اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده دادهکرده

http://quran.ahlolbait.com/verse/72/16/40,39/118/122/121/%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-(%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
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طلب ها اگرچه کمالقله تمدن شکل گرفته است. و بسیار کار سختی است؛ نوعا انسان آن گام بلند و آن حرکت صحیح به سمت

تواند کمک کند. همین داشتن جنبه مبارزه، داشتن روحیه درگیر شدن با .  آن چیزی که می1هستند؛ راحت طلب هم هستند

سران هستند؛ مگر کسانی که به حق و به صبر ها در خفرماید انسانچیزی که مزاحم حرکت است؛ این اصالت دارد. اینکه قرآن می

این اساسا تمدن نیست؛ بله چشم  ۴و نرتع و نلعب 3هاها و سرابها و حبابفرماید: اگر همین هوساینکه در قرآن می  2توصیه کنند.

طلبد. اینکه قرآن بارها شود؛ ولی تمدن نیست؛ تمدن اگر بخواهد جنبه بالندگی و پیشرو را داشته باشد خیلی مقاومت مینواز می

  5فرموده اگر صبر کنید و ما را دعوت به صبر کرده است؛ برکات خواهد آمد. دقیقا همین معنا است.

  

 

                                                           
 است. اینها توصیه طبیعی زندگی زمانه ماست.های مصلحت اندیشانه طلبیدردسر بودن و عافیتدر دنیای امروز توصیه به راحتی و راحت گرفتن و بی - 1

مگر آنان که ایمان آورده و نیکوکار شدند و به درستی و راستی و پایداری)در دین( یکدیگر را سفارش (: 3.)عصر، إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ - 2

تر هایش فراوانخواهیم تمدن الهی را شکل دهیم. خیلی صبوری بیشتر الزم دارد؛ و سختیین خیلی حرف مهمی است چون ما دنبال تمدن مادی نیستیم؛ بلکه میا). کردند

 شوند.( ها زیاد میاست. همواره اینجور بوده به اندازه قله بلندی که یک فاتحی بخواهد فتح کند؛ به همان اندازه دره

خواهید ماند؟!  نعمت در این ناز و امنیت کنید که همیشه در نهایتآیا شما چنین تصور مى(.  26. )شعرا، نواطیعو اهلل فاتقوافی جنـت وعیون... . تُترَکُونَ فی مَا هَهُنَا ءَامِنِینَ أَ  - 3

 .( . باشدمی امنیت ، توجه به ناپایداری رفاه وتقوا های گرایش بهیکی از زمینه. )زا جاودانى است غفلت پندارید که این زندگى مادى وآیا چنین مى

 .کردیمبازی و تفریح مینعمت داشتیم و   - ۴

آن شهرها که به عذاب گرفتار شدند،  و اگر مردم(: 96. )اعراف، یَکْسِبُونَ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری - 5

گشودیم، ولى پیامبران و آیات ما را دروغ انگاشتند، ما نیز آنان را به عذابى که نمود هایى بر آنان مىایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، به یقین از آسمان و زمین برکت

 .گناهانشان بود گرفتار ساختیم
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