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 نشریه علمی علم و تمدن در اسالم                
 

                                                                                                                                 2033 زمستان/ مده/ شماره )دوره جدید( ومسسال 
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 اثرگذاری تمدن اسالمی بر استفاده از تکنولوژی و فناوری در عصر اطالعات
 2/سید علی قریشیان 0هانیعلی نجات بخش اصف

 (229-91) 

 چکیده
را دست خوش های فراوان  بوده و تکنولوژی آنتمدن سازی از قدیم دارای تاریخی با  فراز ونشیبتمدن و 

ای برخوردار است. های مادی و معنوی ویژهتغییرات شکلی و هویتی کرده است. تمدن اسالمی از برجستگی
ایجاد مان های  تمدن اسالمی و به برکت مجاهدات رهبری فقیدلگوگیری ازویژگیکشور ما  نظام اسالمی را با ا

، علیرغم کوشش حاکمان و زمامداران مصلح، دست داشته باشیم کرد. اگر به تمدن اسالمی نگاهی تاریخی
یج سبک استعمارگران با استفاده از ابزار فناوری وتکنولوژی غیرسازنده، تبلیغات مخرب و تهاجم فرهنگی با ترو

دنبال استحاله این تمدن و نظام است. مسئلۀ اصلی تحقیق این است که شجره طیبه، زندگی تخریب گرایانه به
دهد که با پیوند معنوی و سالم تکنولوژی، زندگی دنیوی و اخروی ای میتمدن سازی اسالمی را حیات طیبه

کند واز ترویج فساد به وسیلۀ فناوری جلوگیری میهای تمدن غرب ها و رذیلتمسلمانان را ارتقا داده و ازتوطئه
آورد. سؤال تحقیق، میزان میعملناسالم، که چالشی درسطح جامعه وسبک زندگی اسالمی است، ممانعت به

گذاری تمدن اسالمی در استفاده از تکنولوژی و فناوری در عصر اطالعات است. روش تحقیق توصیفي و اثر
های غیر سازنده، ۀ میدانی است. محققین ضمن بررسی شوک آینده وتأثیرات فناوریتحلیل محتوا براساس مطالع

شدن تکنولوژی و پیوند آن را با اخالق و تمدن اسالمی بررسی کرده و با ارائه مدل محقق ساخته ضرورت اخالقی
یین و راهبردهای گیری از شجره طیبه اثرات فوق را تبکردن اثرات تمدن اسالمی بر فناوری با الهامبا مشخص

 نمایند.شناسانه را از این موضوع ارائه میآسیب
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 مقدمه 
دهد و مدعی است، جامعه مطلوب و هر مکتب و مذهبی، سبک زندگی خاصی برای بشر ارائه می

نماید. حقیقت این است وقتی وع و روش زندگی است که ارایه میزندگی سالم در نتیجه پیروی از ن
های آید، دو موضوع چیستی سبک زندگی و آفتسخن از سبک زندگی اسالمی و حیات طیبه به میان می

های نوین در عصر حاضر با شود. ظهور تکنولوژیعدم پیروی از سبک زندگی صحیح نیز مطرح می
گذار در سبک زندگی د آمده است، بسیاری از کارکردهای عوامل تاثیرلحاظ تحوالتی که همراه آن بوجو

ای، ارتباطی و های ماهوارهها را تحت تأثیر قرار داده است. امروزه با هجوم شبکهاز جمله خانواده
های غنی نشانه های اعتقادی و اخالقی فرهنگاجتماعی، که معلول و زاییدۀ تکنولوژی هستند، بنیان

گرایانه و غیردینی بر زندگی باعث شده که زندگی هر روز از های مادیهمچنین، غلبه اندیشه گرفته شده و
بر همین تفکرات، گرایش پیدا کند. معنای اصلی خود به سوی معناهای نمادی و ساخته شده مبتنی

  6ی محققین در مطالعۀ مقطعی از تاریخ به مواردی از زندگی انبیا از جمله زندگی حضرت سلیمان نب
الویری و اند که در ساختن معابد و مساجد و تمدن سازی نقش محوری ایفا نموده است.)برخورده

  (080:  0382مهدی نژاد، 
استفاده از تکنولوژی پیشرفته در ابعاد گوناگون جغرافیایی، طراحی، معماری و استفاده از عناصر 

گیری ابزار و تکنولوژی پیشرفته امواج و کارغیرطبیعی در ایجاد تمدن و اقدامات وسیع حکومتی و به
روایی بر باد و استفاده از عناصر غیرانسانی و قدرت ماورایی و اعمال والیت بر جنیان و بهائم و فرمان

زمین و تصرف بر عالم طبیعت و ماورای عالم طبیعت برای ایجاد تمدنی متعالی و غیرقابل دسترس برای 
:  2303دارد. )پیمان، سازی پرده برمیگی از نقش آن پیامبر در تمدنابنای بشر و خلق کارهای بدیع، هم

223-222 ) 
خدا ]رتبه[ کسانی از شما را که به دین گرویده و کسانی را که دانشمندند »در کالم الله مجید آمده است: 

گاه است]بر حسب[ درجات بلند گرداند و خدا به آنچه می  در  (با اندک دقتی22)مجادله :«. کنید آ
صورت برجسته مضامین آیات، روایات،احادیث و مفاهیم مرتبط با علم و استفاده از تکنولوژی، به

مشهود است که جایگاه عالمان، مقام بلند و رفیعی است و علم نافع بر علم مخرب برتری دارد. در 
ی آورده شده به شکل مفصل موارد متعددی از اهمیت و جایگاه علم و فناور 73تا  20کتاب بحار جلد 

 دهد. است و در اصول کافی، موضوع کتاب اول را علم وجهل تشکیل می
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کرده که این یک حضرت سلیمان براساس قول امام رضا )ع( از ساخت زره برای امرار معاش  استفاده می
های اساسی (؛ از طرفی یکی از شاخصه60:  2ق ،ج2036شود. )کلینی،فعالیت صنعتی محسوب می

در نهج البالغه  6دن سازی اسالمی تولید علم، پیشرفت وتکنولوژی است. حضرت علیفرآیند تم
اند: دانشمنِد رّبانی، طالِب علِم در مسیر نجات و رستگاری، و نابخردان بی سر اند: مردم سه دستهآورده

-روشنایی نمی گرایند، از نوِر دانشو پایی که در پی هر بانگی به راه می افتند و با هر بادی به سویی می

( در سیرۀ حضرت داود 206جویند. )نهج البالغه، کلمات قصار: گیرند و به پایگاه استواری پناه نمی
های آهنین و آموزش فنون نظامی و تجهیزات و تسلیحات دفاعی مشاهده )ع( لباس رزم و ساخت زره 

ْمناُه َصْنَعَة َلبُ »فرماید: شود، قرآن در این مورد میمی ( 13)انبیا: « …وٍس َلُکْم ِلُتْحِصَنُکْم ِمْن َبْأِسُکمَو َعلَّ
که عنوان حصن، دژ و سپر مطرح « ُتْحِصَنُکْم ِمْن َبْأِسُکم» ِویژه با عنایت به جملۀ تولید لباس و زره، به

 شده، بیشتر گویای حقیقت تولید ابزار و ادوات پدافندی و استفاده از علم و فناوری است. 
پس از تجدید بنای کعبه، دست به دعا برداشتند و از خداوند  )ع(براهیم و اسماعیل همچنین حضرت ا

خواستند که پیامبرانی در میان فرزندانشان برانگیزد تا آیات الهی و کتاب و حکمت را به آنان تعلیم دهند 
کید اینو مردم را تزکیه کنند،  از دارند. همچنین رو آن دو بر کتاب و حکمت که از ارکان تمدن هست، تأ

ریزی او برای تولید و مقابله با قحطی و خشکسالی و برنامه 6ساز یوسف صدیقتوان به اقدامات تمدنمی
ریزی، تقدیر، نگری وی اشاره نمود، که مجموعه اقدامات آن حضرت خود از کتاب بزرگ برنامهو آینده

کند. )محمدی، ر حکیمانه رونمایی مینگری و تدابیداری، انسجام، آیندهگذاری، مردمتدبیر، سیاست
2399  :226-222 ) 

توانند آقایی و سیادت جهان را برعهده گیرند غرض از ذکر این مختصر آن است که مسلمین زمانی می 
که از منظر علمی و با نگاه اجتهادی دارای تمدنی سرشار از تعالیم اسالمی پویا و به دور از کجی و 

در توسعۀ علم در جامعه بکوشند بلکه با حرکتی شکوفا و تحول آفرین در تعامل انحراف باشند و نه تنها 
میان تکنولوژی و تمدن اسالمی به مسیر دانش بشری و نهادهای علمی از طریق تمدن اسالمی اعتال 

 بخشند.
و در همین راستا، مقاله حاضر تالش دارد به تبیین فرضیۀ اصلی بپردازد که به این قرار است : غایت  

های بر شکوفایی و پویایی شجره طیبه است که تحقق آن نیازمند پیشرانفرجام تمدن نوین اسالمی ناظر
های بود. همچنین برخی از یافتههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی خواهدمتنوعی در حوزه

هایی یازمند مولفهدهند که حیات طیبه تمدن اسالمی در سایۀ شجره طیبه برای تحقق، نمقاله نشان می
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نظیر: اصل توحید، معاد، وحدت، علم و فناوری، نظم، گسترش اخالق، استقرار عدالت، دین مداری، 
کارگیری تکنولوژی و فناوری مورد بحث قرار تقوی، کرامت انسانی و ... است. حال که پیشینۀ تاریخی به

ها نیز مورد واکاوی قرار گیرد تا لوژیگرفت، شایسته است تأثیر تمدن اسالمی در استفاده از این تکنو
 ضمن تمرکز بر بحث اصلی، جایگاه تکنولوژی  و فناوری در تمدن اسالمی تبیین شود.

 
 تعریف و مفهوم تمدن

گرفته شده و به معنای اقامت در شهر و خو گرفتن به اخالق مردم آن « مدینه»این واژه از اصل واژه عربی 
عمران »و « عمران َبدوي»ابن خلدون با تعبیرهاي  (22:  22، ج2399رفته است.)مصطفوی، کاربه

نشینان را مانند شهرنشینان داراي تمدن دانسته است، گرچه در نوع، چگونگي و درجات بادیه« َحَضري
عبارتي در سطح حوائج مادي انسان در بر جنبه علمي و عیني یا بهتفاوت داشته باشند. برخي آن را ناظر

کنند و به حاصل تعالي فرهنگي و پذیرش نظم اجتماعي یا به قول ابن خلدون عمران ميجامعه تعریف 
 گویند.   یافتن )و اجتماعي شدن( تمدن مي

گویند اگر فرهنگ از درون تکامل یابد، به نهادهاي ها فرهنگ را مقدمۀ تمدن شمرده و میآلمان
مرحله « culture»گلر آلماني فرهنگ شود. در نگاه اشپناجتماعي )شهرپذیري و تمدن( تبدیل می

است. به این معنا که  دورۀ پیري، رکود و دستاوردهاي مادي« civilization»و تمدن  جواني و شکوفایي
شوند، ولي در اوج خود دچار تصلب شده، به اي ميجوامع متمدن ابتدا موجد فرهنگ غني و پیچیده
هاي بدیل مي گردند و فرهنگ محبوس در پشت دیوارهشکل متحجر تمدن درآمده به امپراتوري عظیمي ت

شوند و فرو هاي عظیم از درون پوك میمیرد. در اثر این مرگ، تمدنتمدن پژمرده شده و به تدریج مي
 (23: 2313ریزند. )مکی، مي

هنگي دانند.  هانتینگتون نیز با اعتقاد به این که تمدن تمامیتي فرها فرهنگ و تمدن را یکي ميانگلیسي
تر و به دارد، جدایي آن را از تمدن رد کرده و گفته است که تمدن همان فرهنگ است در ابعادي گسترده

( دورانت تمدن را شامل 72: 2362ترین واحد مستقل فرهنگي است. )هانتینگتون، تعبیري تمدن گسترده
-ظمي اجتماعي تعریف ميداند و آن را نهاي معنوي و مادي در طول تاریخ انسان ميمجموعه اندوخته

کند. در باور او تمدن، انسان را به پذیر شده و جریان پیدا ميکند که با وجود آن، خالقیت فرهنگي امکان
و عقل  سازدو در شهر است که روح اختراع، وسیلۀ آسایش را فراهم مي اندازدفکر ایجاد مدینه و شهر مي

 (3: 2310)دورانت، شود. مردم بارور مي
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های  فرهنگ و تمدن، با معاني مختلف و مرتبط گاهي چنان به هم نزدیك بر رویکردها و تعاریف، واژهناب
ای که گونهگیرند و گاه متفاوت و دارای رابطۀ عام و خاص هستند، بهشوند که مترادف هم قرار ميمي

آن است. پذیرش هر بیني گر شیوه زندگي یك ملِت مشخص و محیط فکري، فلسفه و جهانفرهنگ بیان
رو، فرهنگ بخشي از تمدن و تمدن به معناي اینکار فرهنگي سبب ورود به مرحله تمدني است. از

 ( 220: 2369فرهنگ و تمدن است. زیرا فرهنگ فراگیرتر است. )آشوري، 
 نماید و در این مسیر، تمدن اسالمی دارای عاقبتیهر تمدنی برای خود غایت و اهدافی را ترسیم می

شود. حیات طیبِه است که براساس ادبیات قرآنی از آن به عنوان حیات طیبه در پرتو شجره طیبه یاد می
های مادی و روحانی است و برای بر پیشرفت و تعالی دو جانبۀ جامعه انسانی در عرصهتمدنی ناظر

ظور کسب عزت و منرسیدن به حیات پاکیزه و طاهر در فرایند تمدن اسالمی نیازمند تربیت الهی به
ساز، انگیزه بخش و های پیشرو با ارائۀ عناصر تمدنقدرت ملی برای جامعه تمدن ساز است. فرهنگ

های بشری را بر عهده دارند. در این میان، فرهنگ پیشرو تشیع غایت آفرین، نقشی اساسی در خلق تمدن
های بسیاری ازی نیز از قابلیتبه عنوان عامل بسترساز در پیروزی انقالب اسالمی، در مرحله تمدن س

(؛ به همین دلیل است که خیلی از متفکران، با در نظر گرفتن 62: 2392برخوردار است. )شجاعی، 
محجوب، اند.)زمانیها دانستهترین تمدنابعاد مادی و معنوی برای تمدن، تمدن اسالمی را جامع

2392 :232 ) 
ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از ز اساسیدر عصر حاضر، تکوین تمدن نوین اسالمی یکی ا

( در این میان 13: 2392اندیشمندان در داخل و خارج کشور را به خود مشغول کرده است. )فرمهینی، 
تواند نقش مهمی های مهم تمدن بشری در تحقق جامعه آرمانی میعنوان یکی از پیشرانتکنولوژی به

 -سازی نوین اسالمی بدانیم و هدف انقالب اسالمیا به معنای تمدنجانبه راگر پیشرفت همهایفا نماید. 
را مد نظر قرار دهیم، دو بخش؛ حائز اهمیت است: بخش  -که ایجاد یک تمدن نوین اسالمی است

هایی که امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح از: ارزشاستابزاری و بخش متنی. بخش ابزاری عبارت
المللی و بخش متنییا سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین است: علم، اختراع، صنعت،

 سبک زندگی آن چیزهایی است که متن زندگی انسان را تشکیل می دهد.
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 چهارچوب مفهومی و نظری
شده زمینۀ تحقق تمدن نوین اسالمی و رسیدن به حیات طیبه که به ابعاد مختلف مدل طراحیتوجهبا

سالمی است، بررسی آثار آن بر تکنولوژی و فناوری مطمح نظر است که در این تحقیق با آرمان تمدن ا
-مولفهاثرات تمدن اسالمی بر فناوری را بررسی و طراحی مدل مفهومی مورد نظر به دنبال آن هستیم، 

شناسانه گیری از شجرۀ طیبه  اثرات فوق را تبیین وراهبردهای آسیب با الهامهای آن را شناسایی کنیم و 
 موضوع را ارائه نماییم.
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علم، فناوری و تکنولوژی از موضوعاتی است که در دوران و اعصار بنا به پیشرفت نوع ابزاری که توسط 
: 2391ای به درازای ادوار تاریخ بشری دارد. )والسیچ، شده است، تاریخچۀ گستردهها اختراع میانسان
اند به صورت مختصر ای تأثیر تمدن و تکنولوژی طراحی نمودهبه مدلی که محققین برتوجه( لذا با039

-تاریخ بشر توسط یک رشتۀ پیوسـته و تـدریجی از اکتشـافات، نوآوريها می پردازیم. به ذکر این دوران

هـا و تغییـرات در سـبک زنـدگی و شـیوه زیسـت آدمـی شکل گرفته اسـت. همچنـین ایـن تـاریخ 
-اند. دورههاي جدیـدي در تـاریخ بشـري ایجـاد کردههایی است که دورهبهـا و انقالشـامل جهـش

انقالب کشاورزي یکی از نقاط  هایی کـه بـا عنـاوین کشـاورزي، صـنعتی و اطالعاتی نامیده شده اند.
کلـی به هـا بـه طـورعطف تاریخ است. طی سالیان بسیار طوالنی پیش از انقالب کشاورزي، انسـان

گردآورنـده تمایـل داشـتند  -کردنـد. جوامـع شـکارچیگردآورنده زنـدگی مـی -عشایر شکارچیعنوان 
های تأمل در دورهها اعتقاد داشتند. هـاي کوچک باقی بمانند و به تساوي کامل انسانهمچنـان در گـروه

دهندۀ تغییر زمانی از عصر حجر گرفته تا عصر کشاورزی، عصر انقالب صنعتی و عصر اطالعات نشان
و تحوالت تمدن انسانی در اعصار گوناگون است که متناسب با علم بشری این تحوالت  قابل بررسی و 

 پایش است.
 

 شوک آینده
درپی و گسترده، پیوند های پیآینده برای بشر امروز در موارد بسیاری دیگر تداوم گذشته نیست. گسست

رود. تافلر ظرفیت آدمی برای تحمل تغییرات فراتر می اش گسیخته و از حدانسان معاصر را با گذشته
تواند خود را با سرعت تغییر محیط پیرامونش تطبیق معتقد است بشر دچار بیماری تغییر شده چراکه نمی

اند. تافلر رسالت نشده و بیهودهای ازاین تغییرات گریز ناپذیرند اما بخشی از آنها هدایتدهد. گرچه پاره
داند و ۀ معاصر را شناخت و هدایت تغییرات برای حفاظت بشر در برابر شوک آینده میانسان و جامع

تواند ما را در بـرابـر سـیالب های گذرا، کدام ستون محکم میپرسد که در این دنیای ناپایداِر پدیدهمی
 آینده حـفظ کند.

 
 شجره طیبه و شجره خبیثه

رند، لیکن در هوشمندی و استعدادهای فکری و ذهنی ها فرهنگی مشترک به نام فطرت الهی داانسان
ِة.»یکسان نیستند، بلکه:  ذَهِب َو اْلِفَضّ کتابی ( 223:  27، ج2379)کاشانی، « َاّلناُس معاِدُن َکَمعاِدِن اَلّ
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های متفاوت و در سطوح متعدد تبیین کند تا هیچ که جهان شمول است باید معارف فطری را با روش
بودن مطلب خود را از آن بی نیاز نپندارد و هیچ ساده اندیشی به بهانۀ پیچیدگی و طحیمحققی به بهانۀ س

 عمیق بودن معارف خود را از آن محروم نبیند.
آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طّیبه )و گفتار پاکیزه( را به درخت »فرماید: باره قرآن کریم میایندر

های خود را در هر ین( ثابت و شاخه آن در آسمان است؟! میوهای تشبیه کرده که ریشه آن )در زمپاکیزه
ها می زند شاید متذکر شوند )و پند گیرند( و دهد، و خداوند برای مردم مثلزمان به اذن پروردگارش می

« را به درختی ناپاک تشبیه کرده که از زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد.« کلمه خبیثه»)همچنین( 
 (20-27 )ابراهیم:

های قرآنی است، ایمان و کفر و فواید و آثار آن در در آیات فوق که از جمله زیباترین و شیواترین مثل
بر اعتقاد مفسرین مقصود از زندگی بشر در قالب تصاویر بدیعی به زیبایی تمام ترسیم گردیده است. بنا

ر زمین روح مؤمن روییده و سایر کلمه طّیبه در این تمثیل، همان اصل توحید و خداشناسی است که د
شود ها منشعب میزند و فضایل اخالقی هم از آن جوانهعقاید حقه براساس آن و روی آن تنه، جوانه می

زند. این درخت پاک است و طّیب، اما از چه صورت میوه از آنها سر میو همچنین اعمال صالحه به
اش پاکیزه، ومش این است که از هر نظر منظرهنظر؟ چون انگشت روی هیچ قسمتی گذارده نشده، مفه

خیزد نیز پاکیزه است. این اش پاکیزه و نسیمی که از آن برمیاش پاکیزه، شکوفه و گلش پاکیزه، سایهمیوه
ای هایی و هر کدام مأموریت و وظیفهای دارد و شاخهای است. ریشهشجره دارای نظام حساب شده

 ای بر آن است.ر آن، دلیل بر حاکمیت نظام حساب شدهدارند. اصوال وجود اصل و فرع د
تواند آن را از جا برکند.  ها و تند بادها نمیکه طوفانطوریاصل و ریشه آن ثابت و مستحکم است. به

 «َأْصُلها ثاِبت  »
َو َفْرُعها »های این شجره طیبه در یک محیط پست و محدود نیست، بلکه آسمان جایگاه اوست.  شاخه

ماءِ ِفی   «السَّ
ُتْؤِتی »این شجره طیبه  پربار است، نه همچون درختانی که میوه و ثمری ندارند. بنابراین موّلد هستند.  

ُکَلها  «ُأ
هایش دراز کنی سوی شاخهاّما نه در یک یا دو فصل، بلکه در هر فصل، یعنی هر زمان که دست به

 «ُکلَّ ِحیٍن »محروم برنمی گردی.  
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بی حساب نیست بلکه مشمول قوانین آفرینش است و طبق یک سنت الهی به اذن میوه دادن او نیز 
 «بأذن رّبها»دارد.. پروردگارش این میوه را به همگان ارزانی می

کنیم؟ مسلما در کلمۀ توحید و ها و برکات را در کجا پیدا میاکنون درست بیندیشیم و ببینیم این ویژگی 
با معرفت و در یک برنامه سازنده و پاک، اینها همه متحرک، روینده و محتوای آن، در یک انسان موّحد و 

های فراوان و سر به آسمان کشیده های محکم و ثابتند، همه دارای شاخهپوینده هستند ، همه دارای ریشه
ها و کثافات جسمانی و همگی فیض بخش و پر ثمرند . هرکس به کنار آنها بیاید و و دور از آلودگی

شان های لذیذ و معطر و نیرو بخشاخسار وجودشان دراز کند در هر زمان که باشد از میوهدست به ش
گیرد. مردان بزرگ و با ایمان، این کلمات طّیبه پروردگار، حیاتشان مایه برکت است، مرگشان بهره می

ان و حتی موجب حرکت، آثار آنها و کلمات و سخنانشان و شاگردان و کتاب هایشان و تاریخ پر افتخارش
-شان همگی الهام بخش ، سازنده و تربیت کننده است. اّما از آنجا که یکی از بهترین راهقبرهای خاموش

را در  -شجره طّیبه -ها برای تفهیم مسائل، استفاده از روش مقابله و مقایسه است، بالفاصله نقطۀ مقابل 
ای است که درخت خبیث و ناپاک و بی ریشهکند: مثل کلمه خبیثه و ناپاک همانند آیۀ بعد چنین بیان می

شود و قرار و ثباتی برای آن ای پرتاب میها هر روز به گوشهاز روی زمین کنده شده و در برابر طوفان
های گمراه کننده و نیست. کلمۀ خبیثه همان کلمۀ کفر و شرک، همان گفتار زشت و شوم، همان برنامه

 و خالصه هر چیز خبیث و ناپاک است. های ناپاک و آلودهغلط، همان انسان
بدیهی است درخت زشت و شومی که ریشۀ آن کنده شده، نه  رشدی دارد، نه ترّقی و تکاملی، نه گل و 

ای، و نه سایه و منظره و نه ثبات و استقرار. قطعه چوبی است که جز به درد سوزاندن و آتش زدن میوه
خداوند گاه گزنده، مجروح کننده و مردم آزار است!   خورد،  مانع راه است و مزاحم رهروان ونمی

کند که نتیجۀ آن کمال وجود سبحان غیر از این زندگی دنیایی، زندگی دیگری را برای انسان مطرح می
ِذیَن آَمُنوا »فرماید: . خداوند میآدمی و تحقق بخشیدن اغراض روحی و معنوی انسان است َها الَّ یا َأیُّ

ُه إِ اْسَتِجیُبوا ِللَّ  َه َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َو َقْلِبِه َو َأنَّ ُسوِل ِإذا َدعاُکْم ِلما ُیْحِییُکْم َو اْعَلُموا َأنَّ اللَّ َلْیِه ُتْحَشُروَن؛ ِه َو ِللرَّ
تان خوانند بدانچه زندهاید! اجابت کنید خدا و رسولش را زمانی که شما را میای کسانی که ایمان آورده

)انفال: « شوید.سوی او محشور میدانید که خدا حائل میان آدمی و دل اوست و اینکه بهسازد، و بمی
اند سخن به میان آورده است. طبیعتًا روشنی از حیات برای کسانی که خود دارای حیاتاین آیه به (26

 ویسند: نباره میها باشد. شهید مطهری در اینحیات موردنظر باید غیر از حیات معمول برای انسان
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یکی از آیاتی که رسمًا مردم را به دو دسته منقسم کرده است، دسته زندگان و دسته مردگان، و قرآن را »
ای است که شاید کننده معرفی کرده است، آیهعامل حیات و پیغمبر را محیی، یعنی حیات بخش و زنده

َها الَّ ترین آیات قرآن در این مورد است؛ میصریح سوِل اذا فرماید: "یا ایُّ ِه َو ِللرَّ ذیَن اَمُنوا اْسَتجیبوا ِللَّ
اید، گوید این پیغمبر برای شما حیات و زندگی آورده است. شما اآلن مردهَدعاُکْم ِلما ُیْحییُکْم"؛ ... می

فهمید؛ بیایید تسلیم این طبیب روحانی مسیحادم بشوید تا ببینید چگونه به شما زندگی خودتان نمی
 (668: 25، ج0379ری، )مطه« دهد.می

-ساز تحقق حیات طیبه در انسان، ایمان و عمل صالح است. خداوند متعال میهای زمینهاز دیگر مؤلفه

ُهْم َأْجَرُهْم ِبَأْح  َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَکٍر َأْو ُأْنثی»فرماید:  َبًة َو َلَنْجِزَینَّ ُه َحیاًة َطیِّ َسِن ما َو ُهَو ُمْؤِمن  َفَلُنْحِیَینَّ
ای حیات کاُنوا َیْعَمُلوَن؛ هرکس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعًا او را با زندگی پاکیزه

 (86 :نحل«)دادند، دهیم.بخشیم و مسلمًا به آنان اجر بهتر از آنچه انجام می
های این دو از زمینه به ایمان و عمل صالح، ودارد که حیات طیبه وابستهصراحت بیان میآیه شریفه به

ساز تعالی معنوی و های زمینهاعدادی و بسترهای اصلی حیات معنوی و طیب هستند. از دیگر مؤلفه
تحقق حیات طیبه در انسان، شکوفایی عقل و خرد انسانی است. عقل سرمایۀ بنیادین نهفته در انسان و 

شکوفا سازد، به همان میزان به تعالی  پایه و اساس شخصیت اوست؛ هرکسی به میزانی که این سرمایه را
 شود. امام صادق )ع( می فرماید: معنوی و حیات طیبه واصل می

گیرند. عقل، انسان پایه شخصیت انسان عقل است و هوش و فهم و حافظه و علم از عقل سرچشمه می»
ور خدایی مؤید را کامل کند و رهنما و بینایی بخش او و کلید اموِر اوست، و چون ]کسی[ عقلش به ن

رو بداند چگونه و چرا و از کجاست و باشد، دانشمند و حافظ و متذکر و باهوش و فهمیده باشد و ازاین
خیرخواه و بدخواه خود را بشناسد و چون آن را شناخت، روش زندگی و عوامل پیوند و نیز جدایی بخش 

های[ و چون چنین کند، ]سرمایهخویش را بشناسد و در یگانگی خدا و اعتراف به فرمانش مخلص شود 
رفته را جبران کرده و بر آینده مسلط گردد و بداند از کجا آمده و آمدنش بهر چه بوده و به کجا ازدست

 (25 :0ق، ج0616)کلینی، « .رود؟ اینها همه از تأییدات عقل استمی
ن است. مراد از روح گرفته از روحی جدید در انسااز آنچه بیان گشت روشن شد که حیات طیبه نشأت

است که با اجابت دعوت خدا و رسول و با ایمان و عمل صالح و همچنین « روح االیمان»مذکور همان 
طور پس بهشکفد. های حیات طیبه میشکوفایی عقل، از جانب خدا افاضه شده و بر شاخسارش شکوفه

های وجود انسان انسان شاخه های وجود انسان است، اخالقتوان گفت: اعمال انسان میوهخالصه می
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های درخت وجود انسان است و اساسا روح انسان جز یک درخت نیست. یک است، عقاید انسان ریشه
درخت پر ریشه، پرشاخه، پرمیوه و پر برگ، درختی که در این دنیا انسان باید خودش پیوند بزند و در این 

شده )و تشبیه مؤمن به های یادرو، مثالاین شود. ازدنیاست که این درخت، درخت طوبی یا زّقوم می
درختی پاک و استوار و کافر به درختی خبیث و بی ریشه( صرفا در حد یک مثال و تشبیه نیست، بلکه از 

 یک حقیقت مهم و اصلی ثابت و تحقق یافتنی در زندگی و سبک زندگی حکایت دارد.
 

 تمدن اسالمی و فناوری
است، رابطۀ تمدن اسالمی و فناوری است. روشن است که اسالم  یک دین بحثی که در اینجا مورد نظر 

-های نوظهور دارد مواجههویژه پدیدههای گوناگون، بهای با پدیدهعقالنی و مؤید عقل است و اگر مواجه

عنوان ابزاری برای بهبود زندگی اساس، اسالم با اصل فناوری بهای با پشتوانه عقالنی قوی است. برهمین
یچ مشکلی ندارد بلکه آن را برای آبادانی این دنیا و ارتقای مادی و معنوی زندگی انسان و جامعۀ انسانی ه

گونه سازگاری میان خط اصیل اسالم و فقر، درد، دشواری، داند. واقعیت این است که هیچالزم می
بردن د به کاهش فقر، ازبیننظمی و مانند اینها قابل مشاهده نیست؛ بنابراین اگر گسترش فناوری بتوانبی

سازی و رفع موانع برای رشد و دردها، ایجاد سهولت و نظم اجتماعی منجر شود و در مجموع به زمینه
تنها مورد تأیید  که دستیابی به آن مورد تأکید اسالم نیز هست. تعالی روحی انسان کمک کند، نه

بطۀ دین و دنیا و تصور اینکه فناوری لزومًا به ها با حصر فناوری در عالم مدرن و نگاه غلط به رابعضی
کنند. این در شود، مطلق فناوری را بدون هیچ قیدی، یک امر ضد دینی توصیف میدنیاپرستی ختم می

حالی است که نه برداشت آنان از فناوری صحیح است و نه دنیای موردنظر آنها با دنیای موردنظر اسالم 
گیری از دنیا و مواهب آن مذموم نیست بلکه آنچه مذموم سالم بهرههمسو است. آنچه مسلم است، در ا

کردن مقصد اصلی و ماندن در این دنیا است که از آن به دنیازدگی یا اگر همراه با شرک است، فراموش
 کنیم.باشد، دنیاپرستی تعبیر می

ر به تکنولوژی و فناوری های اخیبه اهمیت تکنولوژی در توسعۀ جوامع، در جامعۀ ما نیز در سالتوجهبا
یابی آن های جدی وجود دارد که ضروری است به ریشهتوجه زیادی شده است. ولی در این رابطه آسیب

هاي اجتماعي و رواني ساز نوع جدیدي از آسیبتواند زمینههاي نوظهور ميپرداخه شود. بروز آسیب
هاي نوظهور الزم و ضروري و کاهش آسیبدلیل، برنامه ریزي براي شناسایي، پیشگیري همینباشد. به

 هاي جدید است. هاي مرتبط با فناورياست. آسیبهاي نوظهور، آسیب
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 مرز میان فناوری خوب و بد
ارزش و مضر را براساس های بیهای ارزشمند و مفید از فناوریدر ادامه، مرزهای اصلی فناوری

 کرد. استنباطی که از خطوط کلی اسالم داریم، بیان خواهیم
 های اخالقی و احکام شرعی. انطباق با ارزش2 

شود که در کارکرد غالب آن )نه کارکرد نادر و هایی در اسالم مقبول و مفید شناخته مییقین فناوریبه
های اخالقی و احکام شرعی وجود نداشته باشد. البته گونه مغایرت و تضادی با ارزشاستثنایی(، هیچ

شناسی، در صدور فتوا یا حکم شرعی، مثابه موضوعها و کارکرد آنها بهۀ فناوریجانبشناخت عمیق و همه
نگرانه، به مقابل هم قراردادن احکام های سطحی و جزییای دارد و نباید برداشتالعادهاهمیت فوق

 ها منجر شود.شرعی و بعضی فناوری
 . دوستی و همراهی حقیقی با محیط زیست2

ها ضربات شت است که هر فناوری که آنی یا تدریجی به محیط زیست انساناین یک اصل غیرقابل برگ
کردن گری، تضییع منابع طبیعی، خارجمهلک و غیر قابل جبرانی بزند و در عمل، بشر را به مسیر اسراف

گرفتن حقوق دیگران وارد کند، مورد تأیید اسالم نیست؛ تبع آن، نادیدهمحیط زیست از توازن و تعادل و به
ا ِفی »فرماید:  می 271درواقع، قرآن مجید در آیات متعددی مانند سورۀ بقره آیه  اُس ُکُلوا ِممَّ َها النَّ یا َأیُّ

بًا ؛  ای مردم از آنچه در زمین است بخورید، درحالی ْرِض َحالاًل َطیِّ
َ
؛ در «که حالل و پاکیزه استاأْل

ِه َو »کند که  تأکید می 73طرف دیگر، قرآن در مواردی همچون سورۀ بقره آیه  ُکُلوا َو اْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق اللَّ
ْرِض ُمْفِسدیَن ؛  از روزی

َ
؛ درواقع، «های الهی بخورید و بیاشامید و در زمین فساد نکنید!ال َتْعَثْوا ِفی اأْل

 گیری از دنیا، فساد است.منطقه ممنوعه در بهره
 . دورنکردن بشر از حقیقت زندگی3

بشر دربارۀ حقیقت  تنها نباید زندگی انسان را به بازیچه تبدیل کند که باید باب غفلتنهفناوری خوب 
َع ُعُمَرُه فیما ال : »فرمایندمی 6اش را ببندد. امیرالمؤمنین امام علیزندگی َکفی بالرُجِل َغفَلًة أن ُیَضِیّ
مین بس که عمر خود را (؛ یعنی برای غفلت انسان ه2233 :1، ج2310شهری، ری)محمدی« ُینِجیهِ 

هایی که مستقیم و در چیزی که مایۀ نجات او نیست صرف کند؛ بنابراین ازنظر اسالم، فناوری
دهند یا آن را از سیر خود از مبدأ به معاد دچار معنایی سوق میغیرمستقیم بشر را به سمت پوچی و بی

مثابه به 6آن مجید در سورۀ یونس آیۀ شوند، همچنان که قرهای مضر شناخته میکنند، فناوریغفلت می
ذیَن ُهْم َعْن »فرماید: یک قاعده کلی می وا ِبها َو الَّ ْنیا َو اْطَمَأنُّ ذیَن ال َیْرُجوَن ِلقاَءنا َو َرُضوا ِباْلَحیاه الدُّ ِإنَّ الَّ
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یا خشنود شدند و بر آن آیاِتنا غاِفُلوَن؛  آنها که ایمان به مالقات ما )و روز رستاخیز( ندارند، و به زندگی دن
 «اند.تکیه کردند، و آنها که از آیات ما غافل

 . حفظ کرامت انسانی0
ْمنا َبنی»فرماید: می 63اسالم آمده است تا به انسان کرامت دهد، قرآن مجید در سوره اسراء آیۀ   َو َلَقْد َکرَّ

ْلناُهْم َعلی آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفی اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم  باِت َو َفضَّ یِّ ْن َخَلْقنا َتْفضیاًل ؛ ما  ِمَن الطَّ َکثیٍر ِممَّ
های راهوار( حمل کردیم و از انواع آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا )بر مرکب

م، برتری ایهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردهروزی
 «بخشیدیم.

با این وصف، انسان موردنظر اسالم، موجودی با شرافت است و اگر فناوری به این شرافت و کرامت 
انسانی خدشه وارد کند و ضمن تحقیر و تخفیف انسان، حقوق عمومی و مسلم انسان را ضایع کند، 

 حتمًا ازنظر اسالم قابل قبول نیست.
 زدگی. اجتناب از رفاه2 

ناپذیر با لذاید دنیوی و زدگی یعنی مواجهه حریصانه و سیریزدگی متفاوت است، رفاهرفاه رفاه با
کس که آن»فرمایند: می 6کردن نقش ابزاری رفاه در جهت رسیدن انسان به مقصد. امام علیفراموش

، قلب او با دنیاپرستی پیوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشکل خواهد شد: اندوهی رهانشدنی
هایی (؛ از این منظر، حتما فناوری766 :2369دشتي، «. )نیافتنیحرصی جدانشدنی و آرزویی دست

 کنند، مورد تأیید اسالم نیستند.زدگی میکه انسان و جامعه را وارد مسیر رفاه
 گرایی و شیء انگاری زندگی. دوری از سطحی7

اندیشی، زندگی و مناسبات و عاقبت نگریها ضمن دورکردن انسان از تفکر، عمقبعضی از فناوری
دهند که برحسب منافع مادی انسان انسانی را در حد یک شیء و کاالی قابل خرید و فروش تنزل می

ها نیز از این جهت که بشر را در تمایالت حیوانی خود متوقف جایی است. این فناوریسیال و قابل جابه
 مقبول اسالم نیستند.کنند، کرده و از حقیقت و گوهر زندگی دور می

 . حفظ هویت شخصی بشر6
های سازی و کورکردن چشمه استعدادها و ظرفیتدستها با سلب آزادی بشر به سمت یکاگر فناوری

مداری و ها بروند و به دنبال آن، یک سبک زندگی خاص؛ فارغ از ارزشمتنوع مادی و فرامادی انسان
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ها در اسالم قابل قبول شناخته نخواهند این جنس از فناوری ها تحمیل کنند، حتماً گرایی به انسانحق
 شد.

 پذیری فناوری. مدیریت1
بر انسان مسلط شود، اختیار و اراده او برای زندگی و شیوه استفاده  نباید از نظر دور داشت که اگر فناوری

فناوری ازنظر اسالم   از فناوری را سلب کند و نوعی جبر اجتماعی را برای انسان رقم بزند، حتمًا این
موردتأیید نیست. همۀ آنچه در این هشت بند ذکر شد، در عرض هم نیستند بلکه ممکن است بتوان در 

حال، هدف از ذکر بندی متفاوت، بعضی از این بندها را ذیل بندهای دیگر قرار داد؛ بااینیک تقسیم
توان به هشت بندی اینکه به یقین میدادن اهمیت آنها است. ضمن صورت مستقل، نشانبعضی موارد به

گیری از که عرض شد موارد دیگری را هم اضافه کرد؛ مهم این است که بدانیم شرط تولید یا بهره
صراحت به اهم آنها اشاره شد. البته یک مطلب مهم در اینجا، به ها، رعایت مرزهایی است که بهفناوری

کند. گردد که درک این مرزها را به غایت دشوار مییهای نوظهور برمهای حاکم بر فناوریپیچیدگی
بردار است؛ بنابراین، کند و به دنبال فریب بهرهحتی در مواردی، فناوری به عمد عیوب خود را پنهان می

های پنهان آن در تشخیص مفید یا مضر دانستن آن نقش فهم درست ماهیت و کارکرد یک فناوری و الیه
 اساسی دارد.

 
 فهوم فناوری اسالمیامکان و م

های اسالمی حرکت کرد که توان به سمت تولید فناوریبحث آخر، پاسخ به این سؤال است که آیا می
بودن فناوری چه چیزهایی است؟ در منتج به سبک زندگی سالم باشد؟ اگر پاسخ مثبت است، اسالمی

در فرایند عقلی متولد شده و به مند پاسخ باید گفت به یک تعبیر، هر فناوری، همین که به شکل ضابطه
حسن و قبح عقلی پشت نکرده و اخالقیات را زیر سؤال نبرد، اسالمی است. به تعبیر دیگر، چنانچه یک 

بودن در همین بینی و شریعت اسالمی نداشته باشد، اسالمی است و اسالمیفناوری مغایرتی با جهان
هایی اسالمی ، آن فناوری-تر استمحققین دقیق که از نظر-حد قابل احراز است. اما به تعبیر سوم 

شوند و در بطن هستند که از ابتدا ازسوی مسلمانان با هدف تحقق اهداف کلی یا جزیی اسالم متولد می
خواندن این رسد، اسالمیبینی شده است. به نظر میآنها آنچه برای تحقق این اهداف الزم است، پیش

های فرهنگی های نرم یا فناوریها، فقط فناوریهرچند این نوع فناوریتر است، فناوری به صواب نزدیک
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توان ماهیت و کارکرد آن را به شکل حداکثری با های سخت نیز مینیستند بلکه در ساحت فناوری
 خواسته اسالم منطبق کرد.

 
 ماهیت تکنولوژی
د محصوالت فرهنگی و ارتقای به تولیبر اینکه ماهیت فرهنگی و اقتصادی دارد، منجرتکنولوژی عالوه

-های اقتصادی، درآمد، اشتغال و رونق اقتصادی را دربر میشود و در فعالیتسطح دانش جامعه نیز می

ها و ساختار تشکیالتی آنها در  به ماهیت سیاسی آن نیز حائز اهمیت است، آنجایی که دولتگیرد. توجه
تاثیرگذار هستند. در خصوص چگونگی و استفاده از ها و موانع گسترش تکنولوژی و یا اعمال محدودیت

های مناسب و نحوۀ کاربرد و گسترش آنها در جوامع، باید این نکته را مدنظر قرار داد که تکنولوژی
ای که از آن استفاده می نماید های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعهتکنولوژی مناسب باید با بنیان
گونه است که فایده یا ارزش تکنولوژی آمیخته با قلمرو ژی مناسب اینسازگار بوده و ماهیت تکنولو

 نماید. اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سرزمینی است که از آن استفاده می
 

 نتیجه گیری
گیری )پرسشنامه محقق ساخته( با استفاده از نظر به مدل طراحی شده و سنجش ابزار اندازهتوجهبا

گیری  ابعاد تمدن و تکنولوژی طراحی و ای برای  اندازهعۀ پیشینۀ پژوهش، پرسشنامهخبرگان و  با مطال
نفر از کارشناسان حوزۀ تمدن و فناوری بود  233روی نمونۀ آماری پژوهش اجرا شد. نمونۀ آماری شامل 

سی روایی گیری تصادفی از هفت انتخاب شده بودند. در این مطالعه برای بررکه با استفاده از روش نمونه
( روایی سازه )با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی CVRاز روش روایی محتوا)با استفاده از روش  

-و تأییدی( و پایایی از روش همسانی درونی )با استفاده از آلفای کرونباخ( استفاده شد. برای تحلیل داده

 ستفاده گردید. ا SPSSنرم افزار  25نرم افزار لیزرل و نسخه  8/8ها از نسخه 
در هر یک از سؤاالت مطلوب بود. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  CVRنتایج نشان داد ضریب 

درصد واریانس بود. این  47های مربوطه با تبیین نشان دهنده ارتباط  و تعامل تمدن و تکنولوژی با مولفه
( و پایایی پرسشنامه نیز با  0.00رابر با ب P valueعوامل نیز به وسیلۀ تحلیل عاملی تأییدی تصدیق شد )

 گزارش و تأیید گردید.  0.853استفاده از روش آلفای کرونباخ  
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. An error of 

the Estimate 
1 a.627 .393 .001 1.16114 

a. Predictors: (Constant),    تمدن 
 

درصد از پراکندگی متغیر وابسته)تمدن( از طریق متغیر مستقل)فناوری(  03ز مدل رگرسیون، با استفاده ا
 درصد معنادار است. 93به جدول فوق در سطح اطمینان توجهقابل تبیین است که این مقدار با

 
Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.919 .036  8.694 .000 

 087. 1.064- 65. 095. 649. تمدن
a. Dependent Variable:    فناوری 

 
 به جدول فوق، معادلۀ رگرسیون تأثیر فناوری در تمدن به صورت زیر است:توجهبا

Y= 2.919 + 0/65)فناوری( 
Correlations 

 تمدن خوب فناوری خوب 

 اوری خوبفن

Pearson Correlation 1 .695 
   

Sig. (2-tailed)  .023 
N 126 126 
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 تمدن خوب
Pearson Correlation .695 1 

Sig. (2-tailed) .023  
N 126 126 

است که این  792/3ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر فناوری خوب و تمدن خوب در حدود 
 درصد معنادار است. 92رابطه در سطح اطمینان 

 گانه تحقیق به شرح ذیل است:های صورت گرفته، جدول نتایج دهرسیبه برتوجهبا
 گانه و تشریح دستاوردهای تحقیقهجدول نتایج د

 توضیحات حروف التین در جدول:
A.اومانیسم، سکوالریسم، نهیلیسم، ظلم، ظاللت، گمراهی، کفر، نفاق : 
B.ایمان، توحید، حق تعالی، اهل البیت، دین، جهاد : 
Cشود.های شجره طیبه فاصله گرفته و شکاف زیادتر میسازی طاغوتی از مولفهای تمدنه: مولفه 
Dکند.سازی همگرایی با شتاب باال شکاف از وضعیت مطلوب را کم می: در تمدن 

-های تمدنمولفه گانه مدلابعاد ده ردیف

سازی با رویکرد 
الی الطاغوت و 

 شجره خبیثه

های مولفه
سازی با تمدن

کرد الی الله روی
 و شجره طیبه

اثرات 
 واگرایی

اثرات 
 همگرایی

تشریح اثرات تمدن نوین اسالمی بر 
 فناوری )ایجابی و سلبی(

 A B C D E تمدن نوین اسالمی 2
 F G H I J تکنولوژی 2
 K L M N O تمدن رایج 3
 P Q R S T واگرایی 0
 U V W X Y همگرایی 2
 Z AA BB CC DD قرون و اعصار 7
 EE FF GG HH II شجره طیبه 6
 JJ KK LL MM NN شجره خبیثه 1
 OO PP QQ RR SS دولت اسالمی 9

 TT UU VV WW XX بیانیه گام دوم 23
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E.اثرات تمدن نوین اسالمی، سازنده، امید بخش و جهت دهنده است : 
F.فساد، ابتذال، ناتوی فرهنگی، تخریب : 
G ،دهد.دقت، اثربخشی و کارایی را شتاب می: سرعت 
Hکننده و انهدام جامعه را دارد.سازی طاغوتی، اثر سلبی و تقویتهای تمدن: در هم افزایی مولفه 
Iدهد.: با جهش و خیزش، اثر بخشی و برآورد نیازهای صادق را شتاب می 
Jدهنده است و از سی، شتاب: اثرات مثبت و سازندۀ تکنولوژی در پیشرفت از جهات اقتصادی، سیا

 جهت منفی هشدار دهنده است.
Kوری از فضایل انسانی اثر اصالحی دارد ولی همسنگر تخریب است.: بسته به میزان بهره 
Lشود.که به یقین برسد استفاده می: از تجربیات آن 

Mکننده و در برخی موارد بازدارنده است.تضعیف  3به ستون : نسبت 
Nفیدش که عقالنی و معارض وحی نباشد.: از تجربیات م 
Oبرداری است.شده که در جهت نیازهای صادق و قابل بهرههای تجربی و آزمون: مولفه 
Pدهنده است.: شتاب 
Qهای دینی آن را اصالح کرد.گیری آموزهتوان با تربیت و بهره: می 
Rدار از مطلوب است.کننده و فاصله: بسیار تشدید 
Sتواند واگرایی را اصالح و نتیجه را به همگرایی مبدل کند. المی می:تمدن نوین اس 
Tکنندۀ باطل و همین واگرایی از منظر اعراض از باطل سازنده است.: واگرایی در رویکرد خبیثه تشدید 
U.سلبی و بازدارنده است : 
Vافزایی باالیی دارد.: هم 

Wکننده دارد.: اثرات سازنده و اصالح 
Xصورت رمز موفقیت و  سازندگی است.ه: کلیدی و ب 
Y وحدت، انسجام و همگرایی در مسیر مطلوب با تکنولوژی دقت و سرعت، نیل به مقصود را تسریع :

 کند.می
Zمداری.های تمدن بدون تعهد شده است، دوری از حق: باعث اتصال مولفه 

AA.روشن گرایانه و امید بخش : 
BBیسم رابطۀ بده بستانی دارد.: با اومانیسم، نهیلیسم و سکوالر 
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CC.اثرات خیزشی، پیشرفت و اقتدار داشته است : 
DDدهی ایجابی آن مثبت و از نظر سلبی به میزان بهره: موج اول، دوم، سوم و هم اکنون چهارم بسته

 نامطلوب بوده است.
EEکننده است.گرانه و اصالح: روشن 
FFدهنده است.: شتاب 

GGکند.اگرایی جلوگیری میکننده و از و: اصالح 
HH.بسیار مثبت و آرمان گرایانه است : 

IIکند.های آن و استفاده از تکنولوژی، نیل به تمدن مهدوی را تسریع میبر مولفهتکیه: با 
JJدهنده و سلبی است.: شتاب 

KKکننده است ولی رویکرد طیبه، بازدارندگی دارد.: گرچه تخریب 
LLکننده است.: تشدید 

MM :کننده جناح باطل، اما تمدن نوین بازدارندگی دارد.تقویت 
NNشود.جویان باعث تأخیر به تمدن نوین میهای مربوطه در مقابل حقبه مولفهتوجه: با 
OOکش.جو و ستمکننده، مبارزه: بازدارنده، جهاد 
PPکننده و سعادت بخش.دهنده، شکوفا: شتاب 

QQح کننده است.: با برخورد با عوامل فساد اصال 
RRکننده.دهنده و امیدوار: شتاب 
SS.مسیر قطعی استقرار دولت کریمه و عزت بخش به جامعۀ مهدوی است : 
TTکننده.دهنده، اتمام حجت: هشدار 

UUدهنده.ها، تجربهدهنده، ضمن تذکر آسیب: امید 
VVکننده.: بازدارنده و اتمام حجت 

WWکننده.تعیین تکلیف دهنده وصورت راهبردی خط مشی: به 
XXدهنده، استمرار مشیت شناسی چهل ساله اول و امیدهای جدول در دو بخش آسیببه مولفه: باتوجه

 الهی برای تعجیل در ظهور حضرت حجت)عج(
 گانه طراحی و تأیید شده است.شود مدلی با ابعاد دهکه در جدول مشاهده میطور.همان2
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های تمدن اسالمی با رویکرد الی الله)شجره طیبه( با ذکر ادبیات از مولفه. این مدل ارتباط خود را با 2
 اسناد باال دستی نمایش داده است.

های تمدن رایج با رویکرد الی الطاغوت )شجره خبیثه( با ذکر ادبیات از . در این جدول همچنین مولفه3
 اسناد و مدارک باال دستی نمایش داده است.

اوری  اثرات تخریب کننده داشته باشد، تمدن طاغوتی بیشتر ماهیت خود را . هرچه تکنولوژی و فن0
 دهد. نشان می

-. هرچه قدرت تکنولوژی و فناوری اثرات سازنده داشته باشد، نیل به تمدن نوین اسالمی را مهیاتر می2

 کند.
 ر الزم است:سازی ظهور حضرت ولیعصر)عج(  الزامات زی. برای نیل به تمدن نوین اسالمی و زمینه7

 های تمدن نوین اسالمی در ساختار نیروی انسانی، حکمرانی دولت اسالمی؛ کردن مولفهنهادینه -الف
عنوان یک فرصت در تحقق خصوص در دولت سیزدهم بههای فرهنگی بهشدن دستگاهترلزوم فعال -ب

 بند قبلی؛
رسانی و رهنگی و تقویت اطالعکردن شورای عالی فضای مجازی برای برخورد با تهاجم ففعال -ج

 سازی در فضای مجازی؛فرهنگ
های امامین انقالب الزم است موضوع امر و اولیای معصومین و آموزه 9از سیرۀ رسول اکرماستفادهبا -د

 به معروف و نهی از منکر برجسته شود؛
 داشت.ها باید فاصله تا وضع مطلوب را از میان بربه آثار دوسویه مولفهتوجهبا -ه

ها و هنجارهای اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است. یکی از تغییرات تکنولوژیکی، ارزش
-ها، برخورد با این پدیده است. چون اساسًا ورود تکنولوژی همراه با ارزشهای فرا روی فرهنگچالش

از عناصر موجود یکه برخآورده است. چراوجودهای جدیدی را در کشورهای دیگر بههای غربی، چالش
ایرانی( است. داشتن شیوۀ زندگی اسالمی،  -های اسالمیدر این پدیده مغایر با فرهنگ خودی )ارزش
جانبه است، رسیدن به این شیوۀ زندگی و عمل به آن اهمیت بسترساز تمدن نوین اسالمی و پیشرفت همه

مشی زندگی، تربیت فردی و اجتماعی با دهد. یکی از عوامل بسیار مؤثر بر شیوه و خود را بهتر نشان می
 های موثر بر آن از جمله تکنولوژی و فناوری است. کنترل مولفه

تر است. های دینی در او بسیار آسانکردن و آموزش آموزهورز پرورش دهیم، نهادینهوقتی کودکی را خرد
ظم آفرینش ساختۀ کدام ناظم توان برای او سؤال ایجاد کرد که این نآسانی میدر این صورت است که به
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فهم دینی را ادامه داد که کاربرد تکنولوژی های عقلی و همه است؟ و با همین سؤال ساده، استدالل
آید. تکنولوژی بر پایۀ علم حساب میمناسب برای رشد جامعه از ابزارهای توسعۀ تمدن نوین اسالمی به

های اخالق بر رعایت مولفهی در جامعه است و عالوهنافع به دنبال گسترش رفاه و آسایش برای آحاد بشر
توان به تکنولوژی دریافت و ورزد که از نمونه های آن میبر تحکیم آنها در جامعه نیز اصرار می

های بنیادی در کاهش آالم نیازمندان و دردمندان اشاره نمود. همچنین باید معنویت را نگهداشت سلول
همین ترتیب شود. بههای کاذب و انزواگرایانه جدا میبانیت یا عرفانتشریح کرد، معنویتی که از ره

پذیری شود که مسئولیتشادابی و نشاط را هم باید تعریف کنیم و رواج باورهای حیات طیبه باعث می
حرکت به سمت علم و های اخالق در جامعه استوارتر گردد. تر شود و پایهدر قبال دیگران پر رنگ

بر اثرات گذاری مدینه فاضله که متکیی را می توان درجوشش وجنبش مسلمین در پایهتکنولوژی ربان
شجره طیبه بوده پیدا کرد که با عنایات حضرت حق، انقالب اسالمی که در آستانه برپایی تمدن اسالمی 

ال تولید دنبهایی که در گذشته اتفاق افتاده، بهو با رویکرد تهذیب و تعلیم وتربیت علیرغم فراز ونشیب
منظور در مهندسی فرهنگی و فناوری کشور شورای عالی همینعلم وفناوری با نگرش اسالمی است و به

ها دراین انقالب فرهنگی مسئولیت تأمین این منظور را در نقشۀ جامع علمی وفناوری کشور دارد و تالش
 جهت متمرکز شده است.
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