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 Purpose: To focus on the issues of civilization and move towards a 

new Islamic civilization, because the condition for the survival of 

the Islamic Revolution and, consequently, the protection of Islamic 

culture in the process of civilization, is important. In the present 

article, the focus is on explaining the theoretical foundations for the 

educational theory of Islamic civilization by emphasizing the view 

of the Supreme Leader. Undoubtedly, many factors are influential 

in the formation and expansion of modern Islamic civilization, but 

the researcher in this study seeks to answer the question of what 

theoretical foundations for the educational theory of Islamic 

civilization by emphasizing the views of the Supreme Leader? 

Materials and Methods: The method used in this research is 

descriptive-analytical and based on data collection has been done by 

library method, so that the necessary data are extracted from written 

and electronic sources and then explained. The research that is done 

on history and civilization is a descriptive-qualitative research. In 

the present study, the method of data description and historical 

analysis has been used using sources and documentary methods and 

referring to the library and the Internet. Statistical analysis is not 

usually used in historical research. For this reason, in the present 

study, the most common method in historical research, namely 

content analysis, has been used. 

Findings: In the present study, by analyzing the orders of the 

Supreme Leader (Modzaleh Al-Aali), we can count the components 

for the new Islamic civilization and better understand it. The most 

important of these components are: spirituality, scientism, ethics, 

rationality, justice, unity, progress, continuous struggle and the 

dynamism of culture. 

Conclusion: The results of the study indicate that by examining the 

ideas of the Supreme Leader from an educational perspective, he 

considers two dimensions for the new Islamic civilization: one 

dimension of power and advanced systems with the aim of efficient 

use of resources, and the other dimension of spirituality that can be 

Equated to the effectiveness of achieving the goal; Because we 

strongly believe that in various endeavors, the ultimate goal should 

be to gain God's approval. 
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 دهیچک
 جهت در حرکت و سازی: تمرکز و پرداختن به مباحث تمدنهدف
از آن جهت که شرط بقاء انقالب اسالمی و به  ،یاسالم نوین تمدن

 سازیسالمی در فرآیند تمدنتبع آن محافظت و صیانت از فرهنگ ا
 یمبان نییحاضر ، تمرکز بر تب یمقاله در. است اهمیت حائز است،

مقام  دگاهیبر د دیبا تأک یاسالم یسازدنتم یتیترب هینظر یبرا ینظر
و  یریگدر شکل یعوامل متعدد شکیاست. ب یمعظم رهبر

 نیهستند، اما محقق در ا رگذاریتاث یاسالم نیگسترش تمدن نو
سوال است که چه مبانی نظری برای  نیپاسخ به ا یپژوهش در پ

م مقام معظ دگاهیبر د دیبا تاک یتمدن ساز اسالم یتیترب هینظر
 کرد؟ ارائه توانمی یرهبر
 یلیتحل -یفیتوص قیتحق نیا در استفاده مورد روش :هاو روش مواد

ده انجام ش یاکتابخانه روش به هاداده یبوده و بر اساس گردآور
 یکیو الکترون یالزم از منابع نوشتار یهاصورت که داده نیاست.، بد

و تمدن  خیکه درباره تار ییهاپژوهش. اندشده نییاستخراج و سپس تب
است. در پژوهش  یفیک - یفیتوص یهااز نوع پژوهش شود،یانجام م

با استفاده از منابع و  یخیتار لیها و تحلداده فیحاضر از روش توص
 استفاده شده است. در نترنتیو مراجعه به کتابخانه و ا یروش اسناد

یاستفاده نم یآمار لیو تحل هیمعموالً از تجز یخیتار یهاپژوهش
 جیاز روش معمول و را شتریحاضر ب یررسدر ب لیدل نی. به همشود

 .محتوا استفاده شده است لیتحل یعنی یخیتار یهادر پژوهش
 یمقام معظم رهبر شاتیفرما لیدر پژوهش حاضر با تحل :هاافتهی

 یاسالم نینو یسازتمدن یرا برا ییهامؤلفه توانی(، می)مدظله العال
: از عبارتند هامؤلفه نیاحصا نمود و آن را بهتر شناخت. اهم ا

 ،ییگراعدالت، وحدت ت،یاخالق، عقالن ،ییعلم گرا ت،یمعنو
 .فرهنگ ییایمجاهدت مداوم و پو شرفت،یپ

شهیاند یاز آن است که با بررس یپژوهش حاک جینتا :یریگجهینت
دن تم یدو بعد برا شانیا ،یتیترب دگاهیاز د یمقام معظم رهبر یها
ا هدف ب شرفتهیبعد قدرت و نظامات پ یکیقائل هستند:  یاسالم نینو

آن  توانیکه م تیمعنو گریاز منابع، و بعد د نهیاستفاده به ییکارا

معتقد  اً یبه هدف دانست؛ چرا که ما قو دنیرس یخشرا معادل اثرب
خداوند  یکسب رضا دیبا ییمختلف، هدف نها یدر کارها میهست
 .باشد

 
 ،یاسالم نیتمدن نو ،یتمدن ساز اسالم یتیترب هینظر :هادواژهیکل
 یتینظام ترب ،یمقام معظم رهبر دگاهید

 
70/07/1399: افتیدر خیتار  
 13/09/1399:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولfarmahinifar@yahoo.com 
 

 مقدمه
که با نظامی ویژه برای  داردای از زندگی اشاره شیوهبه  اًتمدن عمدت

و هیچ واژه دیگری این همه موضوعات  تولید ثروت همراه است
 فرهنگ، مذهب، زندگی خانوادگی، مانند تکنولوژی، مختلف

اخالق جنسی و  ها،ارزش رهبری، تجارت سلسله مراتب، سیاست،
مجموعه یر در و تغی گیردمعرفت شناسی را به شایستگی در بر نمی

 .ها موجب به وجود آمدن تمدن جدید خوهد شداین پدیده
 یدو اقتصا فرهنگی، سیاسی وانبج یهمه یکنندهیانب یتمدن اسالم

تمدن گیرد. می در برفرد و جامعه را  یجامعه است که ابعاد وجود
محور آن بر  یهامؤلفه یاست که همه ینید یک تمدن ی،اسالم

ای که با تشکیل حکومت و حاکمیت گردد. جامعهمی یینبسالم تا
نظام دار شده و مناصب حکومتی تشکیل داده است تا بر رعایت نظم 

های زندگی شهری های زندگی فردی به حالتنظارت کند و از مدل
روی آورده و در این مقطع به رشد و تعالی فضایل و ملکات انسانی، 

ی حائز مدنیت است، چنین جامعهاخته ا.. پردچون علم، هنر و .
( بنابراین در تمدن هم باید سطوح مادی و ابعاد عینی آن را 1است )

مورد نظر قرار داد و هم به عناصر ذهنی و فرهنگی آن توجه نمود 
های مختلف به انسان و جامعه، متفاوت خواهند که بر اساس نگرش

 هاشود که صورت غایی تمدنآن نمیمانع  تفاوت . این اخالف وبود
 .ی عناصر مشترك باشددارا

ماهیت تمدن اسالم از نوع گرفتن و یا افزایش مرزها نیست، تمدن 
کری ثیر پذیرفتن فأبلکه به معنای ت ؛اسالمی ،کشورگشایی نیست

نند عطری است که فطرت م هما(. اسال2ها از اسالم است )ملت
دهد و پیروز واقعی کسانی هستند که می ها را نوازشپاك انسان
در  –همچنان که شان اوست  –کنند. ملت ایران می عطرافشانی

حال پدید آوردن یک تمدن است و هدف انقالب اسالمی این است 
 (. 3که به تمدن اسالمی نزدیک شود. )

است که با  "گراییتمدن"های تاثیرگذار در اسالم یکی از جریان
نگاهی نقادانه به غرب و نیز با نگاهی آینده گرا، تحقق چشم انداز 

گرایان تمدن. کندمی را برای جهان اسالم ترسیم تمدن نوین اسالمی
د تمدن ه بدنبال ایجالکب ؛تندبه دنبال بازگشت به تمدن اسالمی نیس

های های اسالمی و مقتضیات زمانه و پیشرفتنوین متناسب با ارزش
 (.4بشری در آینده هستند )

کند، مبانی  را از تمدن غرب متمایز می تمدن نوین اسالمیآنچه 
است که در سبک زندگی،  شناسی بینی و انسان شناسی، جهان هستی

 اری بر بعدزی خدادادی و ارزشگهاع و ظرفیتز منابفاده اشیوه است
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بحث تمدن نوین اسالمی  کند. نمود و تجلی پیدا می ،حیوانی انسان
ی ابا اعالم بیانیه مهم گام دوم انقالِب رهبر انقالب، اهمیت فزاینده

ورود  مهم گام دوم انقالب، به یانیهرهبر انقالب در ب(. 5پیدا کرد )
و  یپردازجامعه ی،خودساز مرحله ینبه دوم یرانا یاسالم انقالب

کردن انقالب به آرمان بزرگش  یکاشاره و بر لزوم نزد یسازتمدن
  (.6) کندیم یدتاک یاسالم ینتمدّن نو یجادا یعنی

توانیم می فرمایند: مامی در این خصوص ایاهلل خامنهآیتحضرت  
 باشد سرشار که بسازیم دنیاییا برپا کنیم و المی روین استمدن ن

(. از 2معنویت راه برود ) هدایت و معنویت کمک با و معنویّت از
منظر ایشان تمدن نوین اسالمی ارتباط تنگاتنگی با زندگی انسانی 

ند تمزندگی خوب و عز"دارد که البته در این مورد ایشان از تعبیر 
را در شکل گیری این "وتربیت نظام تعلیم "کنند ومی دهاستفا "

 فرمایند: می ایشاندانند. می زندگی و تمدن نوین اسالمی بسیار موثر
است که  یو معنو یماد هاییتظرف تمامها از انسان شدن مندبهره
و در  یعتدر عالم طبها، آن و کمالسعادت  ینتأم یبرا ی متعالخدا
 یت،ابتکار و خالقاز  یاخامنه اهللیتاست. آ قرار داده اآنهود وج

الملل و ینبهبود روابط ب ینما،مدرن، هنر، س یهاتوجه به رسانه
به عنوان  ،یبشر یدجد یازهایمتناسب با ن یصدور احکام فقه

ها شاخصه ینکه هم کندیم یاد یاسالم ینتمدن نو یهاشاخصه
 یظالمانه غرب را به سو یماد ینیبنرا دارند که جها ینا یتقابل

 (.6) سعادت برهاند
کند، هدف تعالیم اسالمی همواره دو هدف اساسی را پی گیری می

سازی است که آن هم فضای رشد تمدنو هدف دوم  یاول انسان ساز
ترین هدفی که حکومت کند. مهمو تعالی انسان کامل را تأمین می

ها را به سوی چیز است: اول انسانو د ،ارداسالمی به همراه د
شدن راهنمایی و مقدمات سیر و سلوك آن را فراهم  هللخلیفةا

 .(7) کردن، دوم کشور اسالمی را مدینه فاضله ساختن
 یربه سا یو الهام بخش ها درخششاز قرن پس مالاس یمتمدن عظ

 با صر حاضر،ا در عشد. امو ملل جهان، دچار افول و رکود  هاتمدن
و با آرمان سعادت  ینید یکردیرو ی، بامالب اسالانق یریشکل گ

 توانین، مالک یکه در نگاه ی آغاز شدمجدداً حرکت ،بشر یقیحق
 یایحا مسیر در یخیتار یو حرکت (ص) اکرم یامبرآن را ادامة بعثت پ

  نظر گرفت. ی درمالاس یمتمدن عظ
 گرفته خود به تمدنی و جهانیرویه  انسان در عصر حاضر، زندگی

 شمول جهان هایآموزه آسمانی با دین یک اسالم مکتب چون و

، با توجه به آن است، جهانی ابعاد در سازی تمدن ظرفیت با و
 می ارائه اجتماعی و فردی زندگی برای ساختار اسالمی یک تمدن

 یکی و داریم به دانش تمدنی نیاز آن، به ثمر نشستن برای که کند

 ویژه به اسالمی سازی تمدن یهامؤلفه دقیق تبیین آن، الزامات از

 قوام و گسترش الزمه راستا این در .بود خواهد بُعد تربیتی در

 تمدن سمت به اگر فرهنگی و است آن شدن فرهنگ، جهانی یک

 و داده ازدست را خود سازی جامعه قابلیت نکند، حرکت سازی
الگوی اسالمی  .شد خواهد هکاست وفر فردی و ی درونیهاالیه به

الگویی است سازی به طور خالصه یک سازی و جامعهبرای نظام
؛ این سه عنصر اصلی است. ایمان به مرکّب از ایمان و علم و عدل

معنای ایمان توحیدِی خالص که این ایمان توحیدیِ خالص، هم در 

جامعه و  ر ساخت، هم دساخت شخصیّت انسانها تأثیر میگذارد
گذارد، و هم در عمل شخصی امتداد ی عمومی جامعه اثر میقواره

هم علم ) انتهای آنی بیدارد، هم در شکل اجتماعی. علم با گستره
ها هنرشان را در آن نشان هم علم طبیعی به آن معنا که غربی، الهی

 جزو (اهتسخیر طبیعت و تسلّط بر طبیعت و مانند این دادند، یعنی
هایی است که در اسالم ممدوح است. بعد انسان عروج میکند چیز

از این مرحله به مراحل باالتر؛ علم به هویّت انسان، علم به عالَم 
ی این ها. این علم شامل همهحرف ملکوت و علوم الهیِ برتر از این 

مسائل است. عدل هم به معنای وسیع عدل؛ هم عدالت اقتصادی، هم 
عدالت به معنای واقعی  اجتماعی، یعنی عدالت ئی، همعدالت قضا

)بیانات در ارتباط  هکلمه. این، آن چیزی است که امام به ما یاد داد
 (.02/06/1399تصویری با هیات دولت، 

در  و حرکت سازیتمدن مباحث به در نتیجه تمرکز و پرداختن 
 انقالب بقاء شرط که جهت اسالمی، از آن نوین تمدن جهت

 در اسالمی فرهنگ از محافظت و صیانت آن تبع هب و میاسال

در  بود. چرا که خواهد اهمیت است، حائز سازیتمدن فرآیند
 خودش برای تمدنی امتداد نتواند که فرهنگی غالب، یهافرهنگ

 اسالمی سازی تمدن الگوی اگر نتواند و نشده جهانی نماید، ایجاد

بلند مدت  در بغر یایدن با تقابل موازنه در نماید، ترسیم را
 اسالمی سازی تمدن نظری یهابنیان درك عدم و خورده شکست

 تمدن و چیره شدن اسالمی تمدنی جوامع رویکرد از بین رفتن سبب

 ابتناء به توجه با بنابراین. شد خواهد مسلمان یهاملت بر غرب

-بی یهاظرفیت وجود الهی و یهاآموزه و وحی بر تمدن اسالمی

 گفتمان و علمی با تبیین است الزم سازی،تمدن برای یاسالم نظیر

 را اسالمی نوین تمدن به نیل جهت الزم یهازمینه تمدنی، سازی

 فراهم آورد. 
ی اسالمی یا تمدّن گیری به سمت جامعهجهتای اهلل خامنهآیت     

برای انقالب اسالمی و حرکت انقالبی  را یکی از عناصر الزم اسالمی
گیری مشخّصی داشته این حرکت باید یک جهت"انند. دمی مردم

گیری منطقی و قابل قبول، که در حرکت عمومی باشد؛ یک جهت
کنیم، این می کنیم و مطرحمی ملّت ایران که ما داریم پیشنهاد

ی اسالمی یا تمدّن اسالمی گیری به سمت جامعهگیری، جهتجهت
اسالمی؛  یامعهل یک جخواهیم برویم به سمت تشکیمی است؛ یعنی

و حرکت عمومی، ما را باید به اینجا و در نهایت به یک تمدّن 
رهبر معظم انقالب در  .(01/03/1398) "ی اسالمی برساندپیشرفته
اع، تربیت نسلی شج راراه برافراختن پرچم تمدّن نوین اسالمی نهایت 

د داننیم غیور و گام، خودباورباسواد، متدیّن، دارای ابتکار، پیش
 (.28/7/95نات در دیدار نخبگان، )بیا
های متعددی در زمینه تمدن نوین اسالمی نگارش البته پژوهش    

از تمدن نوین اسالمی اشاره  شده است که هر یک به ابعاد مختلفی
اما به موضوع تحقیق حاضر نپرداخته اند؛ به عنوان مثال  ؛اندکرده

 یاسالم ینتمدن نو یهالفهؤم نییتب های بدر مقاله (،5) صابر یبایید
 یآن در اسناد باالدست یگاهجا یلو تحل یمورد نظر مقام معظم رهبر

، یفراهان ینیفرمههمچنین  است. پرداخته یران،آموزش و پرورش ا
که چه  ال اساسی پرداخته استؤبه بررسی این س ایدر مقاله

ات و قتضـائچـه ا ( وی)سخت افـزار یاقتضائات و الزامات ابزار
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 نیبه تمدن نو یدنرس ی( برای)نرم افزار یقـیو حق یالزامـات اصـل
حاضر اما، تمرکز بر تبیین مبانی  یمقالهدر است.  یضرور یاسالم

کید بر دیدگاه مقام أسازی اسالمی با تتمدننظری برای نظریه تربیتی 
گیری و معظم رهبری است. بی شک عوامل متعددی در شکل

اسالمی تاثیرگذار هستند، اما محقق در این نوین  ش تمدنگستر
پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که چه مبانی نظری برای 
نظریه تربیتی تمدن ساز اسالمی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم 

 توان ارائه کرد؟رهبری می

  اهداف پژوهش
 هدف اصلی:

ر دیدگاه ید بتاکمی با تبیین مبانی نظری نظریه تربیتی تمدن ساز اسال
 مقام معظم رهبری

 اهداف فرعی:
تبیین چیستی نظریه تربیتی تمدن ساز اسالمی با تاکید بر  .1

 دیدگاه مقام معظم رهبری

تبیین چرایی نظریه تربیتی تمدن ساز اسالمی با تاکید بر  .2
 دیدگاه مقام معظم رهبری 

تبیین چگونگی نظریه تربیتی تمدن ساز اسالمی با تاکید  .3
 معظم رهبریه مقام ر دیدگاب

 پژوهش  هایالؤس
  :ال اصلیؤس

چه مبانی نظری برای نظریه تربیتی تمدن ساز اسالمی با تاکید بر 
 ؟دیدگاه مقام معظم رهبری می توان ارائه کرد

 :فرعی هایؤالس

های چیستی: با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری مولفه .1
 یست ؟سازی اسالمی چتمدن نظریه تربیتی 

ی: چه تبیینی از چراییِ)ضرورت، اهداف، نتایج( ایچر .2
 سازی اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبریتمدن نظریه تربیتی 

 توان ارائه داد ؟ می
 چگونگی: چه تبیینی از چگونگی نظریه تربیتی  .3

 سازی اسالمی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری ارائهتمدن
 شود ؟می
 

 هاروش مواد و 
است و از نوع  یهدف، از نوع تحقیقات نظرر از نظر پژوهش حاض

به  یباشد و از نظر چگونگ یممحتوا  یلتحل و یفیتوص -یلیتحل
از . باشدیم یرآزمایشیاز نوع غ یازموردن یهادست آوردن داده

در  یشیمایو پ یدانیم یهااستفاده از روشدر این پژوهش  ییآنجا
 روش از موضوع ادبیات یجهت گردآور  .باشدینم ریپذعمل امکان

اسناد و قوانین و تشکیالت  از و مقاالت و کتب از برداریفیش
 استفاده شده است. مصوب

مسائل حوزۀ  در موجود افزارهاینرم از استفاده در این پژوهش با
ت مطالعا و اطالعاتی هایپایگاه به رجوع و یاسالم یتو ترب یمتعل

 ،شده گردآوری تحقیق خام ادمو و اطالعات دسترس، در ایکتابخانه
 اساس بر سپس گرفته است. صورت مباحث تنظیم و بردارییاداشت

ت شده اس انجام تألیف منطقی، نظم رعایت با و تحقیق عنوانی طرح

و در نهایت با استفاده از اصول و قواعد علمی مسلم با رویکرد علوم 
ی، رهای فکگرایش، توصیف و بدون هرگونه دخالت دینی و سیاسی

-اند. همچنین در پژوهش حاضر، از آنجاییایج عینی استخراج شدهنت

 ایکتابخانه مطالعه روش از موضوع ادبیات گردآوری که برای
 هب توجه با و ندارد وجود آماری بنابراین جامعه شده است؛ استفاده
 صورت گیری نیزبنابراین نمونه ندارد؛ وجود آماری جامعه اینکه

 .گیردنمی
 

  القیات اخمالحظ
صداقت در استناد به متون  ی وپژوهش، اصل امانتدار ینا یندر تدو

در مراجعه به متون  جانبداری از یزمورد استفاده، اصالت منابع و پره
 شده است. یترعا ها،یلتحل یا
 یپژوهش یشینهپ

 پیشینه داخلی:
می و مفهوم تمدن اسالبررسی  "در مقاله ای، به (1396) پناهی

با یادآوری اهمیت مذکور مقاله پرداخته است.  "آن هایشاخصه
موضوع شکل گیری تمدن تازه در دنیای اسالم، ضمن ارائه مفهومی 

های آن می ها و شاخصهروشن از تمدن نوین اسالمی، به بیان مولفه
پرداخته می شود،  هاپردازد. سواالت اصلی که در این مقاله به آن

ای هالمی و مولفهشناسی تمدن اس تی تمدن، مفهوماز: چیس ندعبارت
آن، تبیین نسبت تمدن اسالمی و تمدن نوین، و در نهایت تبیین 

های اصلی تمدن نوین اسالمی. در نوشتار حاضر، چند مطلب مولفه
به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شده است: جامع بودن اسالم، 

فتن زی و در نظر گرساامکان استفاده از مبانی اسالمی در تمدن
ی تمدن اسالمی در برخی موارد با تمدنی که مسلمانان تفاوت مبان

در طول تاریخ بر طبق آن عمل کرده اند. در نهایت باید گفت مفهومی 
سازی، تا حدود تواند اهداف نظام اسالمی را در بحث تمدن که می

زیادی در خود جمع کند و نشان دهنده راه باشد، مفهوم پیشرفت 
، به میزان زیادی تبیین کننده مسیر و نحوه پیشرفت ست. زیرا میزانا

حرکت در این زمینه خواهد بود. با توجه به اینکه تمدن اسالمی 
بخشی از واقعیتی است که سازنده زندگی امروز ما می باشد از اینرو 

های آن باید به منابع ها و شاخصهبرای بررسی دقیق و علمی مولفه
 جعه نمود.نقلی معتبر مرامعتبر عقلی و 

 یجرا هاییدگاهدبررسی  "در پایان نامه اش، بهی ارم یمیابراه
 "یو گسترش تمدن اسالم یدایشدرباره پ یرانیمتفکران معاصر ا
 ینعبدالحس های دکتراین پژوهش اندیشهدر پرداخته است. 

 ین کلدو عنوا تحتنصر  ینحس یدو س یعتیشر یعلدکتر  کوب،ینزر
 یگسترش تمدن اسالم همچنین عواملو  یاسالمدن تم یدایشوامل پع

اصلی اسالم به عنوان  ین مبیند مورد بررسی و تحلیل واقع شده است.
، و دانش و عوامل علم یو گسترش تمدن اسالم یدایشعامل در پ ینتر

 شابهمتاز موارد  یدر گسترش تمدن اسالم پیشین یهاو تمدن یرانیانا
 یهاتفاوت یانبه ب توانیم همچنین .هستند اندیشمندسه  ینا یانم

و  یدایشسه متفکر درباره عوامل موثر در پ ینا هایاندیشهبارز 
اص خ یدگاهد ینترعنوان مهماشاره کرد که به یگسترش تمدن اسالم

 ،بر عامل تساهل و تسامح کوبیناست. زر و بررسی آنان قابل طرح
 نصر بر عامل ینحس یدو س یودآگاهو خ یدئولوژیبر عامل ا یعتیشر
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 .دارند یدی ویژهتأک یعلم و عالمان در گسترش تمدن اسالم
و  یعتیشر کوب،ینزر هایبیان اندیشهبا  پژوهش یندر ا پژوهشگر

، یالمتمدن اس یدایش و گسترشکه گرچه پ نتیجه رسید یننصر به ا
ند اشده مرور پژوهش ینبوده است و در ا گوناگونی حاصل عوامل

 های گوناگونروشبا  تریقعم هایبررسی یمسئله جا نیاما هنوز ا
 بحث یبرا امر مهم ینانجام اکه .. را دارد و. ی، تاریخی و دینیفلسف

 یاسالم ینتمدن نو یبازساز یزو ن یفتعر و گفتگو درباره باز
 ضروری است. جهان معاصر یاتمتناسب با مقتض

 یتنمب یتیترب یالگو "بررسیهشی به در پژو یرزامحمدیمو  یرجب
 تحقق پرداخته اند. "ی اسالم ینتمدن نو یساز ینهبر جهاد در زم

کرده است و  یداای پیژهو یتدر عصر حاضر اهم یاسالم ینتمدن نو
مقاله هدف  یناست. در ا یدهگرد یمختلف بررس یایاز ابعاد و زوا

 رن مفهوم جهاد دقرارداد یتو با محور یتیاست که از منظر ترب ینا
بر  ینمبت یتشود و ترب یبررس یتحقق تمدن اسالم یقرآن چگونگ

 یمطرح گردد. برا یتحقق تمدن اسالم یاساس یستهجهاد به عنوان با
 یمفاهابتدا  م ی،مفهوم یلمنظور با استفاده از روش تحل ینبه ا یدنرس

آن ربر ق یدبا تاک یاسالم یهامختلف و ابعاد متفاوت جهاد در آموزه
 یریپذ یرتاث یچگونگ یلبه استنتاج و تحل یانو در پا دیگرد یبررس
جهاد پرداخته شد.  یتتمدن با محور وانسان  ینب یارزگیرو تاث
را بر اساس  یبرق هایبا تمدن ینوع مواجهه تمدن اسالم ،جهاد

کند. و هجرت مشخص می یههجوم، دفاع، تق یاروییچهار نوع رو
ام و مرحله نظ یوستهپ وقوعبه  یالب اسالمکه انق یطیاکنون در شرا

ت فعال یدر موقع یانجام گرفته است، الزم است تمدن اسالم یساز
 یبه چگونگ یمواجهه تمدن یندر ا یت. موفقیردقرار گ یو هجوم

بر جهاد  یمبتن یتیترب یدارد. الگو یساز بستگانسان تمدن یتترب
ه درعرص یجهاد یتترب یقلمروها یقدارد تا با تلف یعیوس یتظرف
 یبرا یکنش و منش جهاد ینش،ب یریبه شکل گ یو اجتماع یفرد

 کمک کند. یاسالم ینتحقق تمدن نو
 یسازو نقش آن در تمدن یاجتماع یدتوح"در رساله اش،  پورعباس

را مورد بررسی قرار داده است. او تالش کرده است  "یاسالم یننو
ارائه  هایبرداشت ینرتبا نقد مهم اابتد ی،انتقادو  یلیتحل یروش تا با

 یبه معنا ی،عباد یدتوح یلآن را ذ ی،اجتماع یدشده از توح
من ض تفهیم نماید، یاجتماع ندگیو ز یاتدر عرصه ح پرستییگانه

هادها نتشکیل و  یدر ارتباطات اجتماع پرستییگانه به شمار آوردن
مراتب  انیو ب اصلی به عنوان دو شاخصه یاجتماع هایسازمانو 
 مخلصانه یاجتماع یستز (2 یعانه،مط یاجتماع یستز (1نه: گاسه

 ترییقو عم گستردهو برداشت  عارفانه، فهم  یاجتماع یستز (3 و
 تامل و دقتبا تا  دهش تالشدر ادامه ارائه شود؛  یاجتماع یداز توح

خود  یِتمدن یهتمدن و در پرتو دو سو پردازانیهنظر یدر گفتمان علم
 یدجد ی، با جعل اصطالح)ع( یو تمدن مهدو ی)ص(تمدن نبو ییعن

به دانش  ی،وجود و یجادیبه عناصر ا ،سازعناصر تمدن یمو تقس
 یزاننقش و م ییندر جهت تبیده است؛ بخش یشتریب یخود غنا یتمدن

 ،یاسالم ینتمدن نو یدر ساخت بنا یاجتماع یدِ توح أثیرگزاریت
 ام ازاط با هر کدرا در ارتب یدحجلوه از تو ینمختلف ا یکارکردها

و  دادهقرار  یمورد بررس جداگانه و کامل طورساز بعناصر تمدن
 ستیدر قالب ز یاجتماع یدکه توح آیدنتیجه بدست می ینا نهایتاً،

خود نسبت به اعمال  یدیبا نقش تحد ،و ُمخلصانه طیعانهم یاجتماع
 یات،از ح یاعدر عرصه اجتمهای موحد انسان هاییزهانگ یو تعال

 یاونهگبه است، داشته یسازدر امر تمدن اساسیو  گسترده یکردارک
حقق امکان ت ی،اسالم ویژگیِ با یبه آن، تمدن و اعتقاد که بدون باور

 .ندارد
 تمدن به دستیابی یهاگام "در پژوهشی با عنوانمحمدی پویا 

 تربیت نو با هدف تبیی "معظم رهبری مقام دیدگاه از اسالمی

 رهبر معظم انقالب اندیشه باتأکید بر اسالمی نوین تمدن ساززمینه 
 احصا شده ی هایمؤلفه ازجمله که داد نشان العالی()مدظله اسالمی

 العالی()مدظله رهبری معظم مقام دیدگاه از اسالمی تمدن نوین تحقق
وحدت  عقالنیت، عدالت، اخالق، علمگرایی، معنویت، :از عبارتند

پژوهش  نتایج  .فرهنگ پویایی و مداوم دتاهمج پیشرفت، یی،گرا
 بر اثرگذاری با کشور، تحولی اسناد تربیت مبتنی بر که نشان داد

 نوین تمدن تحقق برای را زمینه اسالمی، نوین تمدن هایمؤلفه

 .سازدمی اسالمی فراهم
و  یاسیس ی،علم یرهنقش س "در پایان نامه اش، (1398) بهروز یباد

 یسالما ین( در تمدن نویهم)صلوات اهلل عل یتب اهلو  یامبرپ ریتییمد
 است یلیـ تحل یفیتوصمورد اشاره، پژوهش  را بررسی کرده است."

از منابع موجود و  بردارییشف هایها بر اساس فرمداده یو گردآور
رار ق یلو تحل یهمورد تجز یفی،ک هاییوهدر ادامه با ش مرتبط انجام

ر بست یاسالم ینآنکه تمدن نو صل پژوهش)روش( حا. است گرفته
 یهاانسان فرد فردِ ی( و رشد و تعالیو امکانات آرامش )سکون قرآن

ارکان تمدن )علم،  المی،اس ین. در تمدن نونمایدیرا فراهم م یشخو
منحصر به خود  یهامفهوم و شاخصه ی( دارایریتو مد یاستس

آن قر ،و سرمنشأ آن یآدم یو تعال رشد یازن یشچنان که علم پ .است
 زییاگریبر تقوا و دن یقرب و مبتن یرصامت و ناطق بوده و در مس

است و اساس آن را مدارا و  عدالت یابزار برقرار یاستاست. س
 یزتسظلم یتبه لحاظ ماه روین. ازادهدیم یلداشتن مردم تشک برپای
 تیفعال ید. مبنابا کفر و نفاق قرار دار یاروییدر رو یوستهخود پ

ر د یاو به تمام یاست و زندگ یاز دستورات اله یرویپ یاستمدارس
و  یریبا به کار گ کوشدیم یریتخدمت امور مردم است و مد

رهنمون شود.  یاهداف اله یرا به سو معهمنابع، جا یحصح یتهدا
 یرشعدم پذ یادر قبول و  یستیچ ها،یستگیبا یدارا یریتمد

ده ش یانب یستگانناشا یریتدم یامدهایآن پ است و در یتمسؤوول
 به دقت مورد توجه قرار گرفته است. یریتمد یو چگونگ

مدن با ت «وتربیتفلسفة تعلیم» یاننسبت م "در مقاله ای، ی وجدان
مقام  یدگاهمطلوب بر اساس د یتیفلسفة ترب یینو تب یاسالم یننو

 ینوتمدن ن ایجاد .را مورد بررسی قرار داده است" یمعظم رهبر
 یر،اخ یهادر سال ی،اسالم یبه عنوان آرمان نظام جمهور یاسالم

 یانم یتمورد توجه قرار گرفته است. ماه تریجد یدر محافل علم
مقوله را  از  ینا ضرورت پرداختن به یزن «یتمدن پژوه» یارشته

 یدر راستا ی،است. مقام معظم رهبر یدکردهابعاد گوناگون،  تأک
« انسان کارآمد یرویپرورش ن»بر مؤلفة  یاسالم ینتمدن نو یجادا

و  یوتربیت رسمو عالمانه به نظام تعلیم ینموده، نگاه اجتهاد یدتأک
 ینا اند. هدف از انجامنموده یهمناسب را توص یتیفلسفة ترب ینتدو

 یسازجامعه و تمدن یتیفلسفة ترب یانرابطه م یینپژوهش، اوالً، تب
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)بر یتمدن کردیمطلوب با رو یتیفلسفة ترب یینتب یاً،و ثان یاسالم نینو
( است. روش العالی()مدظلهی مقام معظم رهبر هاییدگاهاساس د

 یهوجت یقاست. ابتدا از طر یاستنتاج -یلیتحل -یفیپژوهش، توص
 ی،سازتمدن یالزم برا یانسان یةسرما یندر تأم یتینقش نظام ترب

کردن سبک  ینهنهاد الزم، یاخالق -یمعنو یاتپرورش خصوص
علم  یدو تول یورود به آموزش عال یبرا یسازآماده ی،اسالم یزندگ

 یبراجامعه ) ینخبگان فکر یبعد یهاو پرورش نسل یو فناور
 یانالزمند، رابطة م یسازتمدن ی( که برایفکر یو ارتقا یدتول

انه هارگچ یهاشد. سپس مؤلفه یهتوج یسازو تمدن یتیفلسفة ترب
 ت،یاهداف ترب ساز،ینهمطلوب در قالب: اقدامات زم تربیتیفلسفة 

در  ها،افتهی. بر اساس یدگرد یینتب یتو ابعاد ترب یتیترب یکردرو
تمدن  یانسان یةپرورش سرما یعنی) یتترب یهدف کل یراستا
 یتی،شخص -یروان ی،در هشت بعد: معنو یا(، ده هدف واسطهیاسالم
 یاقتصاد -یاو حرفه یجسم اسی،یس -یفرهنگ ی،دنم ی،علم ی،اخالق

مناسب، تحت عنوان  یتیترب یکردرو یت،به دست آمد. در نها
 .یدگرد یشنهادپ« انسان مؤمن کارآمد یتترب»

توان به در مورد تمدن نوین اسالمی از منظر رهبری نیز می
 های زیر اشاره کرد:پژوهش

 سالمی در تمدنعلوم انسانی ا نقش"در پژوهشی با عنوان  ابوطالبی 
به این موضوع پرداخته  "نوین اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری

است که از آن جا که رهبری، تمدن را بستر پیشرفت همه جانبه 
دانند و پایه و بخش اصلی تمدن را تعالی معنوی و سبک انسان می

علم، زندگی اسالمی، و بخش ابزرای تمدن را رشد مادی انسان یعنی 
، سه دانندتدار سیاسی، اقتصاد و نظامی میراع، سیاست، اقصنعت، اخت

سازی نوین اسالمی تاثیر ها را در تمدنکند و آنمحور را معرفی می
. بخش 1کند: داند. وی این سه محور را اینگونه معرفی میگذار می

. بخش ابزاری و سخت 2اصلی و نر افزاری تمدن یعنی سبک زندگی. 
. پیشرفت همه جانبه 3.. و. ، صنعت، اقتصادتمدن یعنی علم افزاری

 مادی و معنوی.
تبیین عوامل ایجاد "در پژوهش خود با عنوان صفرپور و همکاران 

با بیان اینکه تمدن  "تمدن نوین اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری
نوین اسالمی، موضوعی است که توسط رهبر معظم انقالب اسالمی 

ی ایران معرفی شده است، به ت انقالب اسالمو به عنوان غایمطرح 
تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری 

پردازد. وی این عوامل را در دو دسته عوامل باطنی )شامل؛ ایمان می
و مکتب، رهبری، شرایط و مقتضیات( و عوامل ظاهری )شامل؛ بستر 

 دهد.ح میی( به تفصیل شراجتماعی، فرد، مدیریت
ی عنوان جایگاه دیپلماس"نیز در پژوهشی با نعیم آبادی و پالیزپیشه 

 پس، "ایاهلل خامنهعمومی در تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر آیت
های تمدن نوین اسالمی از نگاه رهبری، به بررسی و از بیان شاخص

آن  شداخته و سپس نقهای دیپلماسی از نگاه رهبری پربیان شاخصه
مورد واکاوی قرار ز نگاه معظم له ق تمدن نوین اسالمی ارا در تحق

های تمدن نوین اسالمی را از منظر مقام معظم داده است. وی شاخصه
. 2.محوریت قرآن، 1شمارد: اینگونه بیان می  العالی()مدظلهرهبری 

_________________________________ 
1. Peter O'Brien 

.ایجاد 7.حکومت مردمی، 6. اخالق، 5. علم، 4. خردورزی، 3ایمان، 
های مدرن، هنر و سینما، .رسانه9ر عدالت، .استقرا8مومی، رفاه ع

لماسی های دیپ. بهبود روابط بین الملل. وی سپس با بررسی شاخصه10
و ادغام این دو به بررسی  العالی()مدظلهاز نگاه مقام معظم رهبری 

جایگاه دیپلماسی عمومی در راستای تحقق تمدن نوین اسالمی 
 .پردازدمی

 :پیشینه خارجی
مفهوم تمدن نوین اسالمی در ادبیات توسعه و دینی کشور نضج گرفته 

های صورت گرفته در این خصوص به آثار است و لذا بیشتر پژوهش
گردد و در خارج از کشور پژوهش قابل ذکری انجام داخلی بر می

 های انجام شده در زمینه تمدن اسالمی است.نشده و معدود پژوهش
یق دادن مفهوم همکاری علوم دینی ، پس از تطبعرسان کیالنی ماجد 

ها بر تمدن اسالمی و اروپایی، به و طبیعی و تاثیر آن بر رشد تمدن
 نتایج زیر دست یافت: 

های جهانی اسالم کمک بزرگی به امت اسالمی کرد که شامل هدف
ا مه از آنهاسالم در ادابرد.بود و انسانیت را گام به گام به پیش می

را بپذیرند و جواع غیر مسلمان را نیز با آنها ت تا این اهداف خواس
ی اسالمی تالش کرد اهدافی را که ی رو به توسعهآشنا کنند. جامعه

که باعث پیدایش علوم دینی و علوم  گردن نهاده است محقق کند.
جامعه کرد، شد.زبانی و علوم دیگری که در این کار او را یاری می

برای گسترش اهداف رسالت  ر پی وسائل الزماسالمی همچنین د
های گسترده برای دستیابی به که این کند و کاو به تالشبرآمد.
های اسالمی در این زمینه انجامید که در نهایت باعث پیدایش تجربه

در سه قرن نخست تاریخ اسالم، علوم اهداف یعنی  علوم طبیعی شد.
 شتند.یکی دابیعی همکاری نزدایل یعنی علوم طعلوم دینی، با علوم وس

این همکاری  هر یک از دو گروه در رشد و تعالی دیگری موثر بود.
  باعث پیدایش تمدن اسالمی شد.

های کژفهمی دینی در جامعه اسالمی پدیدار از قرن دوم هجری نشانه
 که باعث شد جامعه از عرضه اهداف مرحله تمدنی باز بماند. شد.
دیگر راه برای پا به میدان نهادن هدف شد  و بار  نتیجه وسایل بی در

ی ای عربمنظور از این منابع تعصبات قبیله منابع کهن اهداف باز شد.
ها بدنبال این دگرگونی های یونانی و هندی و ایرانی است.و فلسفه

اهدافی برای زندگی رقم خورد که بر محور منافع مادی و پیامدهای 
 امان علوم وسایل درآویختند.اهداف جدید به دبود و در نهایت ها آن

ها هر یک از دو گروه علوم دینی و علوم در نتیجه این کژفهمی
که این اختالف و  طبیعی دیگری را به فتنه و فسردگی متهم کرد.

گسست در خود این علوم هم اثر نهاد که باعث فروکاهش سطح 
 سالمی نیز تاثیرگرایی بر امت ا این فروکاهش و واپس ها شد.آن

های در نتیجه از حل مشکالت داخلی خود و پاسخ به نیاز گذاشت.
خود بازماند و در رویارویی با تهدیدهای خارجی هم فروماند و کار 

  امت و تمدن اسالمی به انحطاط کشید.
 "بررسی تمدن اسالمی و مدرنیته غربی "در مقاله ی خود به 1اوبرین

اسالم با علوم و فنون ر رابطه نده در اثر مذکوداخته است. نویسپر
در مواجهه  یتمدن اسالم یدرون یهاواکنش غربی را بررسی کرده و
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نت س ها عبارتند از :واکنش ینا .کرده است یینتب رابا تمدن غرب 
و  یابیبازار"در ادامه از  یسندهنو .ییو واقع گرا ی، تجدد طلبییگرا
سخن گفته و با  یتمدن اسالم هایشبه عنوان واکنه ب ینید یایاح

برخورد "و "ها تمدن یگفت و گو" یهنظر یا یدهطرح دو ا
 یدو تئور ینرا در قالب ا یسم، رابطه تمدن اسالم و مدرن"هاتمدن
 .کندیم یحتشر

را بررسی کرده است.  "تمدن اسالمی عربی "( در مقاله ای8) الخلف
اعتالی  نقش اعراب را درتالش کرده است  در این مقاله نویسنده

د پردازتمدن اسالمی برجسته نماید. نگارنده به نقد این دیدگاه می
های غیر عرب بیشترین نقش را در شکل گیری و توسعه که ملت

گیرد که نباید رویکرد نژادی در تمدن اسالمی داشته اند و نتیجه می
 این خصوص مد نظر قرار گیرد.

 "بررسی اساس و بنیان تمدن اسالمی "های ب( در مقاله9) الخطیب
 یبرا ییخداوند ظهور اسالم را روشناپرداخته است. از دیدگاه وی، 

او انسان  که جهان در آن به وجود آمده، ساخته است. ییهایکیتار
تمدن  یهایهکرده و پا یعربستان مجدداً بازساز یرهرا در شبه جز

مهم  یهپا یناس چندبر اس یدن اسالمتم را قرار داده است. یدجد
اثرگذاری دین بر تمدن در دو ساحت قابل تصور  و شده است یستأس

که به ظواهر تمدن مانند بناها، آثار علمی و  ردساحت خُاست: 
که به بنیان اندیشه ای  ساحت کالنآداب و رسوم مربوط است و 

ی و روح حاکم بر تمدن مربوط می گردد. ساحت نخست، با مرور
ل اثبات است و ساحت دوم در آثار ط، به آسانی قاببر منابع مربو

بیش مورد توجه قرار گرفته است. در کم و نظریه پردازان تمدن، 
قلمرو اسالم نیز اثبات ساحت نخست به دلیل بدیهی بودن، از 
استدالل بی نیاز است. برای اثبات ساحت دوم می توان افزون بر 

دی اس فرسالم، در دو مقیعقلی دست زد. ا تجربه تاریخی، به استدالل
های خود و به و اجتماعی، برای باالبردن ضریب اثربخشی آموزه

ها را به الگوهایی آرمانی ها آنعنوان گامی برای تکمیل این آموزه
 .پیوند زده است

 
 مفاهیم پژوهش

 : 1تبیین
ى هاما آیات ]و راه" :خوانیممی 2سوره آل عمران 118در آیه 

واژه . "دبیان کردیم اگر بیندیشیها[ را براى شما یشگیرى از شرّ آنپ
در بسیارى از آیات قرآن به معناى ظهور و انکشاف و وضوح « تبیین»

به چیزى گفته مى شود که دلیل روشن و « بیّنه»آمده است؛ لذا 
آشکارى است، خواه عقلى باشد یا محسوس. به همین دلیل به دو 

اطالق  «بینه»مدرك است  ر قضایى شهادتشانشاهد عادل که در امو
به « بیان»گفته شده است، و « بینه»مى شود. به معجزات انبیاء نیز 

معناى پرده بردارى از چیزى است، خواه به وسیله نطق بوده باشد یا 
انواع مختلفی دارد که  "تبیین"(. 11) نوشتن یا اشاره یا شاهد حال

لمی، تبیین تبیین ع ین استقرایی است.بیین قیاسی و تبیها تمهمترین آن

_________________________________ 
1. Explanation 

 . قَدْ بَیِّنَّا لَکُمُ اْألَیاتِ انْ کُنْتُمْ تَعِقلُونَ ) آل عمران ، 118 (2

بیین ای یا دورانی، تبیین تاریخی، تعلّی، تبیین کارکردی، تبیین دایره
 (.10نیز سایر انواع تبیین هستند ) آمیزعامیانه و تبیین سفسطه

 وتربیت: تعلیم
 تعالی و تکوین ساز زمینه تعاملی فرایند از است عبارت تربیت

 نظام بر مبتنی و پارچه یک صورتی به متربیان، تهوی پیوستة

 جهت شدن مسیرآماده ایشان در هدایت منظور به اسالمی، معیار

(. 12ابعاد ) همة در طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه تحقق
ت؛ چرا که کلمه و از باب تفعیل اس« وَبَرَ»از ریشه  3واژه تربیت

 ها بر وزنشود، مصدر آنباب تفعیل برده میقص، هنگامی که به نا
 (.13) …شود. مانند: تربیه، تزکیه، تحلیه و تفعله می

ق.م( در تعریف تربیت گفته است:  427-346افالطون )
وتربیت عبارت است از کشف استعدادهای طبیعی و شکوفا تعلیم

ای از ق.م( نیز تربیت را مجموعه 384-322ارسطو ) ها.نساختن آ
اعمالی دانسته است که به وسیله خانواده یا دولت برای ایجاد فضایل 

 .پذیرد دانسته استاخالقی و مدنی در افراد صورت می
اند، برای تربیت زیستهدر قدیم می در میان اندیشمندان اسالمی که

ه.ق( در تعریف  339-260فارابی ) نیز تعاریفی بیان شده است.
وتربیت عبارت است از هدایت تربیت بیان داشته است که: تعلیم

وسیله فیلسوف و حکیم برای عضویت در مدینه فاضله به فرد به
ر نهایی دمنظور دستیابی به سعادت و کمال اول در این دنیا و کمال 

 گونه تعریفتربیت را اینه.ق(  428 – 363یا  373ابن سینا ). آخرت
به ریزی و فعالیت محاسوتربیت عبارت است از برنامه: تعلیمکندمی

شده در جهت رشد کودك، سالمت خانواده و تدبیر شئون اجتماعی 
 .دت جاویدان الهیبرای وصول انسان به کمال دنیوی و سعا

 ی: اسالم یشمنداناز نگاه اند یتترب
 یعنیتربیت کند: می تربیت را چنین تعریفمطهری)ره(  استاد

 ءاى را که بالقوّه در یک شىپرورش دادن، یعنى استعدادهاى درونى
 رموجود است به فعلیّت درآوردن و پروردن و لهذا تربیت فقط د

انسان صادق است و اگر این نى گیاه و حیوان و مورد جاندارها یع
ه ایم، نکلمه را در مورد غیرجاندار به کار ببریم مجازاً به کار برده

 (.14) ایمء را پرورش دادهکه به مفهوم واقعى، آن شىاین
تربیت عبارت است از عملی که قوای جسمانی و روانی و عقلی انسان 

ای با استمداد از ویژه ا با نظام و سازمانوفا ساخته تا آن قورا شک
های او به میزان توانایی و درون و متبری و به مدد کوشش

 .استعدادهای خود رشد و پیشرفت نماید
 که استعدادهایرفع موانع و ایجاد مقتضیات برای آن یعنیتربیت 

تربیت عبارتست از فرآیند . انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود
اثرگذاری و اثرپذیری که میان مربی و متربی به منظور ایجاد صفتی 

 (.15) شودمی یا تغییر و اصالح در شخصیت متربی برقرار
ان شتربیت دینی با ای عبا موضوکه  هم در مصاحبه ایه( استاد مصباح 

: تربیت، فراهم است تعریف کرده چنین، تربیت را شکل گرفته بود
که استعدادها و نیروهای یک هایی است برای اینکردن زمینه

 
3 Education 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             7 / 23

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1113-en.html


 265... دگاهیبر د دیبا تاک یتمدن ساز اسالم یتیترب هینظر  

Journal of Islamic Life Style Volume 4, Issue 3, Autumn 2020 

موجود رشد کند تا بتواند از این نیروها برای رسیدن به کمال خودش 
 .(15) مند شودبهره

ه شرح برا  تربیت اسالمی متفکران با همین نوع نگاه،برخی از همین 
 :اندتعریف کرده ذیل
 های فکری و تربیت اسالمی یعنی پرورش همه جنبه

عاطفی و جسمی و اجتماعی شخصیت اسالمی و ساماندهی رفتارهای 
سالم های ااو بر اساس مبانی و دستورهای اسالمی برای تحقق هدف

 .گوناگون زندگیهای در زمینه

  تربیت اسالمی یعنی شناخت خدا به عنوان رب یگانه
انسان و جهان برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت 

 (.16) او و تن زدن از ربوبیت غیر
 فایی استعدادهای ی عبارت است از شکوتربیت اسالم

ادادی در هر انسان، به منظور ایجاد اعتدال در زندگی و با قصد خد
  رسیدن به اهداف و کمال مطلوب مورد نظر خداوندی

 ی: اسالم یسازتمدن
 1تمدن یبرای واژه لغت جدید و قدیم زبان عربیی هافرهنگ یهمه

تقریبًا در این معنای مشترك هستند. معنا  در یک )حضارت(
 ، مقابلشهرآئینی و تمدنبه معنی  حضارتهماهنگ و مشترك، 

(. 19ص،فرهنگ لغت عربی، ) است بادیه نشینیبه معنی  بداوت
برابر که معنای جدید حضاره کند می بیانمعجم متن اللغه  نویسنده

ت و در زبان انگلیسی اس( Civilistion) یمعادل واژهو 
 . او همچنینرفته استیآن را پذبه زبان عربی،  ستان مصرفرهنگ

 یکلمهتحضّر و تمدن برای معنایی معادل تاکید کرده است که 
(Urbanisationبه معنی ) ریزی شهری به کار رفته استبرنامه 
زندگی ای که  کردنیعنی آسان  تمدن(؛ 20ص،فرهنگ لغت عربی، )

 چیزهائیاً . خصوصشده است ممکن صنعت و برنامه ریزیبوسیله 
مردم را  های عمدهگروه در خور شان و کرامت انسانیِکه زندگی 

تمدن را با  کند. پیروزمند و همکاران می امکان پذیر جوامعبرای 
 بروز و ظهورکنند: می جمع بندی تعاریف گوناگون اینگونه تعریف

 داشته آن هنگفر در ریشه که است جوامع عینی و مادی جنبه

 هاینظام تنظیم و زندگی سبک عرصه در عقالنی اهیاستگبا خ و

 هاخرده نظام سایر و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، نظام شامل اجتماعی

می هامطلوب رسیدن به جهت مقبول، نظام اساس بر و نموده بروز
 .باشد
توجه  و تمدنی اسالمی، نگاه انقالب گفتمان خصوصیات از یکی

 تمدنی رویکرد  .است دوران کنونی در تمدن اسالمی سازیباز به

های تمام حوزه در انقالبی و اسالمی و الهی اندیشه انعکاس مستلزم
 است. این اجتماعی و خانوادگی و فردی هایو ساحت معرفتی

 یهاساحت تمام نگاه در این تجلی در خود را تمام تالش منشور
 وانبعن اسالمی کرد، امتروی این در  .است گرفته بکار تربیت

 امتیازات و است، همچنین جایگاه شده گرفته نظر در کل یک

 (.17نیز مورد توجه قرار گرفته است ) ایران
 یت: ترب یو چگونگ ییچرا یستی،چ

_________________________________ 
1. Civilistion 

  :مجموعه به این در تربیت، تعریف موضوعچیستی 

 رایج اصطالح برحسب و تربیت تعریف از مدنظر مقصود لحاظ

 اجتماعی هدفمندی یهافعالیت و تدابیر از دسته آن شامل تنها

 و رشد منظور به یافته رشد نسبتاً  یهاانسان سوی از که است
 آدمی افراد دیگر وجود وجمعی فردی یهاجنبه همة اصالح پایدار

 طول در گوناگون مخاطبان به نسبت اَشکال مختلف به طبیعتاً و

 نظر مورد تعریف اصطالح، بنابراین .شودمی انجام یشانا زندگی

 حتی و الهی شامل تربیت آن واجتماعی انسانی صبغة لحاظ به

به خویشتن  نسبت سال بزرگ یهاانسان اصالحی اعمال و تدابیر
 جامع باید عملی تربیت را شود.نمی –نفس  وتهذیب خودسازی -

العمر(  میشگی )مادامفراگیر و ه هماهنگ، پارچه، تدریجی، یک و
 آگاهانة اختیاری و تحول ساز زمینه فرآیندهای تمام بر مشتمل و

 پیوسته تعالی و تکوین با واحد، امری صورت به که دانست آدمی

 منزلة به انسان، وجود واجتماعی فردی ابعاد تمام ویک پارچة

م کرین رآق دیدگاهتی تربیت از چیس (.17دارد ) کار و سر کل، یک
 رشد دادن وتربیت یعنی برانگیختن، " :نیز  به این صورت است که

 لیاقتشکه  ، آنچنانهای انسان در جهت کمالاستعداد شکوفا کردن
موارد و  پیش نیازها یا قسمتی ازتمام  اختناز راه فراهم سرا دارد، 

 همچنینی و آدم هایدر شکوفایی استعداد تاثیرگذارو  مورد نیاز
مربی، همراه با  طرفموانع کمال و تعالی انسان از  کردنبرطرف 

ون ش، خود را مدیتربیت قدرکه متربی به  او، بطوریو دلسوزی  سعی
 (.18مربی بداند )

  :وجودی فلسفة بیان به ناظر تربیت چرایی بحثچرایی 

 اجتماع( در جایگاه آن و تربیت لزوم و اهمیت فرآیند)وجوه این

 فرایند واهداف کلی هدف اختصاصی، نتیجة و غایت تبیین نیز و

پس مورد  است انسان حیات ارتقاء است. تربیت محور اصلی تربیت
و تصمیم   هاریزی تربیتی در برنامه مصالح تاکید قرار گرفتن

 جریان کمک به و رسدمی های اجتماعی ضروری به نظرگیری

 تعیین و هاگزاری سیاست در هامعیار ترین مهم تربیت، از

 (.17آید )می اجتماعی به شمار یهااولویت
  :غایت، تحقق نحوه ی بیان به ناظر بحث اینچگونگی 

 انواع و تشریح قالب توضیح در تربیت جریان اهداف و کلی هدف

 نیز و بیتتر مؤثر و سهیم عوامل ذکر ،هاآن بین روابط و تربیت

 عام اصول شرح و تربیت فرآیند توصیف ارکان آن، موانع بیان

 (.17است) فرآیند این بر حاکم
 یتی: ترب یهنظر
 هاآن از برخی به که است شده ارائه متعددی تعاریف نظریه برای

 شود:  می اشاره
 بیانگر که است ییهاگزاره و مفاهیم نظریه علمی مجموعه ای از

 اند مفاهیم آن میان اطتبار
 را زمینه که شود می اطالق مرتبطی قضایای رشته یک به نظریه

ایجاد  و اجتماعی زندگی بینی پیش و تبیین و دانش تنظیم برای
 چارچوب یک نظریه. سازند می فراهم نوین تحقیقی یهافرضیه

 درباره بنیادین روضاتفم از ای مجموعه در فتهیا تجسم فیزیکی
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 از بسیاری شمار دربرگیرنده مقتصدانه چارچوب یک و عالم

 هابینی پیش و معادالت از مشخصی مجموعه هاست. نظریهپدیده

 با آمیز موفقیت توافق واسطه به که ییهاآن دهد، می ارائه را

 (.19اند )شده احراز تجربی نتایج
 هم به یهاگزاره و تعاریف ،اهسازه ای ازمجموعه هنظری یک

 با متغیرها، بین روابط ساختن مشخص طریق از که است مرتبط

 هاپدیده از ای یافته نظام ، دیدهاپدیده بینی پیش و تبیین هدف

 .کندمی ارائه
دهد که از دیرباز حداقل در بعضی از وتربیت نشان میتاریخ تعلیم

ی یا تمدن جدید در ان باستان، تمدن اسالمها، مثل تمدن یونتمدن
وتربیت در های عملی تعلیمعصر صنعتی و فراصنعتی، فعالیت

های نظری خاصی صورت گرفته که اهل فن آن را چارچوب آموزه
های وتربیت زمینههای تعلیموتربیت نامیده اند. نظریهنظریه تعلیم

به فرآیند کنند و می را فراهم وتربیتفعالیت عملی تعلیم
بخشند. افزون بر این، نظریه می وتربیت نظم و انسجام و جهتعلیمت

تربیتی تا حدودی منش، شخصیت و صفاتی را که متعلمان باید دارا 
 باشند و نیز نوع دانش و بینشی که شایسته است فراگیرند، مشخص

 .کندمی
 

 ها یافته
مقام  یدگاهر دب یدبا تاک یاسالمساز  تمدن یتیترب یهیستی نظرتبیین چ

 :یمعظم رهبر
مندی های تمدن نوین اسالمی، بهرهمعظم له شاخصه یدر اندیشه

است که خداوند برای  های مادی و معنویظرفیت یها از همهانسان
تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان 

ایمان، علم، اخالق،  ،قرآنده است. محوریت قوانین تعبیه کر
مجاهدت، حکومت مردمی و اندیشه پیشرفته، اجتهاد و پاسخگویی 
به نیازهای نوین بشر، پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و 
التقاط، ایجاد رفاه عمومی، استقرار عدالت، خالص شدن از اقتصاد 

ت اس " دفاع از مظلومان عالم "خواری، ربا، تکاثر و مبتنی بر ویژه
له و های تمدن اسالمی در دیدگاه معظممشترك شاخصه وجه که

سایر اندیشمندان اسالمی است. ایشان از ابتکار و خالقیت، توجه به 
الملل، صدور احکام های مدرن، هنر، سینما، بهبود روابط بینرسانه

ی تمدن هافقهی متناسب با نیازهای جدید بشری به عنوان شاخصه
ها قابلیت این را دارند کنند که همین شاخصهمی نوین اسالمی یاد

 .انه غرب را به سوی سعادت برهاند بینی مادی ظالمکه جهان
 
 محوریت قوانین قرآن ( 1

در اندیشه مقام معظم رهبری، قرآن و جایگاه قوانین آن در تمدن 
 یگیراعتقاد ایشان شکل مهمی برخوردار است. به اسالمی از جایگاه

مبانی مشترك همه مذاهب »تمدن نوین اسالمی باید با توجه به 
ن تریو نه ایران شیعی باشد. بدیهی است که اوّلین و عالی« اسالمی

ق اسالمی، قرآن عظیم است. ایشان همچنین رَمنبع مشترك بین همه فِ
یعنی اسالمی را همین موضوع  عامل اصلی دشمنی معاندان با ایران

. علت اهمیت داند ی برگرفته شده از قرآن میمحوریت قوانین اله
بسیار قرآن کریم، جامعیت قوانین آن و جوابگویی آن به همه 

نیازهای فردی و اجتماعی بشر است. همچنین امام )ره( اعتقاد به 
حده و تمدن نوین های امت وافرضاز پیش محوریت قوانین قرآن را

 .انددانسته اسالمی
 ( ایمان2

ه ها به یکتاپرستی و ایمان باوّلین هدف بعثت پیامبران، دعوت انسان
 اوَلَقَْد بََعثْنَا فِی کِلّ أُمٍَّة رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاْجتَنِبُو»خدا است. 

ن هر امتی فرستاده و در حقیقت در میا(. »36)نحل، « الطَّاغُوتَ
ت پیامبر رسال«. برانگیختیم تا خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید
سال نبوت،  23اعظم )ص( نیز در همین مسیر بود. ایشان در طی 

ها و ای از این هدف واال غافل نشد و همه جهادها، جنگلحظه
ری و دعوت به همین هدف، یعنی خدامحو هایشان برایدلسوزی

د متعال بوده است. این موضوع از چنان اهمیتی سوی خداون
ها ها، عامل اساسی همه پیشرفتبرخوردار است که در همه تمدن

  شود. محسوب می
در اندیشه رهبر معظم انقالب در درجه اوّل، نیاز تمدن نوین اسالمی 

ز جدایی دیانت از سیاست ابه ایمان مطرح است. ایشان معتقدند 
مسلمانان به همه ابعاد اسالم که سیاست مظاهر شرك است که تا 

نیز یک بعد مهم آن است، ایمان نیاورند، وارد اسالم واقعی 
له نقطه اصلی در تمدن اسالمی را ایمان به خداوند شوند. معظمنمی

 کنند و معتقدند یکسبحان و به معنای عمیق توحید ناب معرفی می
ید به تعیین هدفی آن، ایمان است و ما با نقطه اصلی وجود دارد و

 :بپردازیم که به آن ایمان پیدا کنیم. ایشان معتقدند که
ها میسر نیست و کار به نحو بدون ایمان، پیشرفت در این بخش "

شود. اکنون آن چیزی که به آن ایمان داریم، صحیحی انجام نمی
حید ناب باشد. ا تویسم، کمونیسم، فاشیسم یتواند لیبرالیسم، کاپیتالمی
خره به یک چیزی باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این باال

ایمان و اعتقاد پیش رفت. مسئله ایمان، مهم است. ایمان به یک اصل، 
ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد؛ یک چنین ایمانی باید وجود 

 .دک زندگی انتخاب خواهد شداشته باشد. بر اساس این ایمان، سب
ترین شاخص جامعه و تمدن نوین اسالمی در اندیشه بنایراین، مهم

هاست که رهبر انقالب، همان خدامحوری و ایمان به خالق انسان
باید در همه سطوح جامعه اجرا شود و روابط اجتماعی، سیاسی، 

 گیرد.اس آن شکل میاقتصادی و فرهنگی بر اس
ی اصلی وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفی را باید طهنق یک"

به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان،  -هدف زندگی را  -ترسیم کنیم 
پذیر نیست؛ کارِ درست انجام نمیگیرد. پیشرفت در این بخشها امکان

واند باشد، میتحاال آن چیزی که به آن ایمان داریم، میتواند لیبرالیسم 
تواند کمونیسم باشد، میتواند فاشیسم باشد، سم باشد، میکاپیتالی

میتواند هم توحید ناب باشد؛ باالخره به یک چیزی باید ایمان 
ی مسئله .داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت

ایمان، مهم است. ایمان به یک اصل، ایمان به یک لنگرگاه اصلی 
 ر اساس این ایمان،اید وجود داشته باشد. بتقاد؛ یک چنین ایمانی باع

 .سبک زندگی انتخاب خواهد شد
ها عرض ای وجود دارد، که من برای شما جواندر اینجا یک مغالطه

رح را مط« زدائیایدئولوژی»نمای غربی عنوان بکنم: چند تا فیلسوف
شنفکری، عنوان بینید گاهی در بعضی از این مقاالت روکردند. می
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شود شود: آقا جامعه را با ایدئولوژی نمیمطرح می« زدائیژیایدئولو»
اند؛ یک نمای غربی این را گفتهاداره کرد. چند تا فیلسوف یا فیلسوف

وار، بدون اینکه عمق این حرف را درك ای هم اینجا طوطیعده
رار ککنند، بدون اینکه ابعاد این حرف را بفهمند چیست، همان را ت

ارد، سازی دی تمدنکنند. هیچ ملتی که داعیهار میکردند، باز هم تکر
بدون ایدئولوژی نمیتواند حرکت کند و تا امروز حرکت نکرده 
است. هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک 

سازی کند. همینهائی که امروز شما مالحظه مکتب نمیتواند تمدن
 لوژیاند، اینها با ایدئودهدن مادی را به وجود آورمیکنید در دنیا تم

وارد شدند؛ صریح هم گفتند؛ گفتند ما کمونیستیم، گفتند ما 
طرح داری اعتقاد داریم؛ مکاپیتالیستیم، گفتند ما به اقتصاد سرمایه

کردند، به آن اعتقاد ورزیدند، دنبالش کار کردند؛ البته زحماتی هم 
بدون داشتن  .ر دوش آنها گذاشته شدای هم بمتحمل شدند، هزینه

یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان، و بدون تالش برای 
 .سازی امکان نداردهای آن، تمدنآن و پرداختن هزینه

البته بعضی از کشورها مقلدند؛ از غرب، از سازندگان تمدن مادی 
اند، زندگی خودشان را بر اساس آن شکل دادهیک چیزی را گرفته

 برسند، به یک ست به یک پیشرفتهائی هماند. بله، اینها ممکن ا
ز ساپیشرفتهای صوری و سطحی هم میرسند، اما مقلدند؛ اینها تمدن

پذیرند؛ اگر چنانچه یک طوفانی به ریشه و آسیبنیستند، اینها بی
دار نیستند. عالوه وجود بیاید، اینها از بین خواهند رفت؛ چون ریشه

رخی ب آورد،پدرشان را در می آنها تقلید است و تقلیدبر اینکه کار 
اش گیرشان آید و بسیاریاز منافع تمدن مادی غرب گیرشان می

 .آیدهای آنها گیرشان میی زیانآید، اما همهنمی
خواهم از کشورها اسم بیاورم. بعضی از کشورها هستند که من نمی

ز و نوشتار برخی ا رشد اقتصادی آنها به عنوان یک الگو، در گفتار
شود. بله، ممکن است آنها به یک صنعتی فکران ما مطرح میروشن

ی مادی یا در هم دست پیدا کرده باشند، پیشرفتی هم در زمینه
ی علم و صنعت کرده باشند، اما اوالً مقلدند؛ ذلت تقلید و زمینه

ی ی بر این، همهفرودستی تقلید، روی پیشانی آنها حک شده؛ عالوه
ولی اکثر منافعش  غرب را آنها دارند، های تمدن کنونی مادییبآس

را ندارند. امروز این تمدن مادی غرب دارد نشان میدهد مشکالتی 
 .را که برای بشریت و برای پیروان خودش به وجود آورده

پس بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمیتوان یک تمدن را به وجود 
ود، دارای تمدن دارای علم خواهد بآورد؛ احتیاج به ایمان است. این 

د بود، دارای پیشرفت هم خواهد بود؛ و این مکتب، صنعت هم خواه
ی اینها خواهد شد. آن که مکتب ی همههدایت کننده و اداره کننده

ای که به دنبال توحید را مبنای کار خودش قرار میدهد، آن جامعه
قف بر ی این خیراتی را که متوکند، همهتوحید حرکت می

مدن بزرگ و عمیق ه دست خواهد آورد؛ یک تسازی است، بتمدن
دار خواهد ساخت و فکر و فرهنگِ خودش را در دنیا و ریشه

گسترش خواهد داد. بنابراین، این مطلب اول، که احتیاج به ایمان 
هائی است ایمانی، یکی از همان توطئهکشاندن جامعه به بی .است

االن هم با شدت  اند ومی دنبال آن بودهسازی اسالکه دشمنان تمدن
 .کننددارند دنبال می این را

های های روشنفکری، کسانی هستند با شکلامروز در محیط
های گوناگون، اینها ما را از شعارهای مکتبی گوناگون، با قد و قواره

است،  60ی برحذر میدارند؛ دوران اوج شعارهای مکتبی را که دهه
ارهای مکتبی و شعارهای ؛ امروز هم از تکرار شعزیر سؤال میبرند

انقالبی و اسالمی، خودشان واهمه دارند و میخواهند در دل دیگران 
گویند آقا، هزینه دارد، دردسر دارد، تحریم دارد، واهمه بیندازند؛ می

تهدید دارد. نگاه خوشبینانه این است که بگوئیم اینها تاریخ 
خ اینها اگر تاری - بدبینانه هم وجود دارد هایالبته نگاه -اند نخوانده

نده بودند و اطالع داشتند از سرگذشت و منشأ و مبدأ تمدنهائی خوا
که وجود دارد و همین تمدن مادی غرب که امروز میخواهد دنیا را 

اطالعند، فتح تصرف کند و این حرف را نمیزدند. باید بگوئیم اینها بی
 .اندتاریخ نخوانده

ون ایمان، ممکن است به ن آرمان، بدون مکتب، بدی بدوجامعه
ثروت برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتی هم که به ثروت و قدرت 

و ارزش انسان  -برسد، تازه میشود یک حیوان سیر و قدرتمند 
اسالم این را نمیخواهد. اسالم  -گرسنه از حیوان سیر بیشتر است 

هم قدرتمند باشد، و طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد، 
ی عبودیت بر خاك بساید. انسان ؛ جبههی خدا باشدشاکر و بندههم 

ی خدا و عبد خدا بودن؛ این آن چیزی بودن، قدرتمند بودن و بنده
سازی است که اسالم میخواهد؛ میخواهد انسان بسازد، الگوی انسان

 .است
یمان است. این سازیِ اسالمیِ نوین به ای اول، نیاز تمدنپس در درجه

ایم. ایمان ما، ایمان به اسالم پیدا کردهما معتقدین به اسالم،  ایمان را
ی آنچه را است. در اخالقیات اسالم، در آداب زندگی اسالمی، همه

که مورد نیاز ماست، میتوانیم پیدا کنیم؛ باید اینها را محور بحث و 
اسالمی زیاد پژوهش خودمان قرار دهیم. ما در فقه اسالمی و حقوق 

می و عقل عملی اسالمی هم یک یم؛ باید در اخالق اسالاکار کرده
ها مسئولیت دارند، حوزه -کار پرحجم و باکیفیتی انجام دهیم 

دانشوران مسئولیت دارند، محققان و پژوهشگران مسئولیت دارند، 
مان قرار دهیم، آن ریزیآن را مبنای برنامه- دانشگاه مسئولیت دارد

ست که امروز ما کنیم؛ این چیزی اهای خودمان وارد آموزشرا در 
اول  یبه آن احتیاج داریم و باید دنبال کنیم. این مطلب اول و نکته

سازی نوین اسالمی و به دست آوردن و رسیدن به این در باب تمدن
 .بخش اساسی از تمدن است، که سلوك عملی است

د م و گفتم، شما نمیتوانیکدام از این چیزهائی که من فهرست کردهیچ
ورت خاص، یا تحت یک عنوان عام، در اسالم پیدا کنید که یا به ص

به آن پرداخته نشده باشد. انواع سلوك با افرادی که انسان با آنها 
ارتباط دارد، انواع رفتارهای ما، انواع چیزهائی که در زندگی 

مورد سفر  اجتماعی برای انسان وجود دارد، اینها در اسالم هست؛ در
مورد سوار شدن و پیاده  وآمد هست، درمورد رفت کردن هست، در

شدن هست، در مورد پدر و مادر هست، در مورد تعاون هست، در 
ی رفتار با دشمن هست. در ی رفتار با دوست هست، در زمینهزمینه
ی چیزها، یا به طور خاص در منابع اسالمی ما موجود است، یا همه

ستنباط و اهل نظر لی وجود دارد؛ که اهل اتحت یک عنوان ک
نند آن چیزی را که مورد نیازشان است، از آن به دست بیاورند میتوا

  . و پیدا کنند
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 ( خردورزی3
مایه ترین بنبه عنوان مهم "خردورزی"رهبر معظم انقالب بر 

رند. در لسان روایات، ن نوین اسالمی تأکید داسبک زندگی در تمد
ک ساعت اندیشیدن در آغاز و فرجام زندگی و اعتقادات دینی که ی

نوعی خردورزی است، از عبادت چندین ساله برتر شمرده شده است. 
خداوند در قرآن سیصد مرتبه انسان را به خردورزی دعوت کرده 

سه نشئه  تقدند انسان به طور کلی(. همچنین امام )ره( مع13است )
نشئه آخرت، عالم غیب و  -ه مقام و عالَم استدارد و صاحب س

 العالمین و مقاممقام روحانیت و عقل؛ نشئه برزخ و عالم متوسط بین
از این رو، به اعتقاد  -خیال؛ نشئه دنیا و مقام مُلک و عالم شهادت

خوردار است که بعد ایشان انسان از سه الیه عقلی، قلبی و ظاهری بر
اخالقی نیازمند تربیت؛ و بعد ظاهری  ، نیازمند به کمال؛ بعدعقلی

او نیازمند به عمل است و دستورات انبیا و اولیاء الهی برای عقل، 
کمال و برای قلب، تربیت و برای جوارح حسی، عملی مناسب 

عقالنیت انسان . ایشان معتقد به سه سطح برای شودمحسوب می
؛ ج: «عقالنیت اخالقی»ب: ؛ «عقالنیت معرفتی»لف: هستند. ا

(. از دیدگاه امام )ره( مراد از عقل مستند به 20« )عقالنیت ابزاری»
( 11، بی تا: 1)کلینی، ج « العقُل ما عُبَِد بِه الرَّحمن»حدیث شریف 

؛ دهای انسانی برسانارزش عقل سلیمی است که بتواند انسان را به
ایشان، ممکن است شخصی دانشمند باشد، امّا عقل  بنابراین، از دیدگاه

 ها کند.نداشته باشد و دانش خود را صرف فساد و تباه کردن ملت
ارکان، مبانی و چارچوب نظری دیدگاه رهبری معظم انقالب در 

ینی م خمسازی نوین اسالمی، برگرفته از مبانی فکری اماحوزه تمدن
گسترش و تکمیل آن مبانی برخی موارد شکوفاسازی، )ره( است و در 

است. چنانچه معظم له در مراسم اوّلین سالگرد ارتحال امام خمینی 
راه ما همان راهی است که امام بزرگوارمان ")ره( تصریح نمودند: 

را که یکی از مقام معظم رهبری عقالنیت  "ترسیم کردند
اند: ی است، چنین تعریف کردهبارز و مهم تمدن اسالم هایشاخصه

عقالنیت یعنی نیروی خرد انسان را استخراج کردن و آن را بر »
تفکرات و اعمال انسان حاکم قرار دادن. برای تشکیل مدینه فاضله 
و امت واحده اسالمی و تمدن بزرگ اسالم، باید عقل را معیار و 

روی قویت نیاین راستا این است که تبدهیم. اوّلین کار در  مالك قرار
کاری، عقل و خرد در جامعه انجام شود. عقالنیت به معنای محافظه

همچنین به اعتقاد ایشان یکی از مشکالت «. مسامحه و تساهل نیست
بزرگ مسلمانان، به کار نبستن عقل و خرد خدادادی است که سبب 

ل امت یوی و اخروی شده و تشکیهای مادی، معنوی، دنخسارت
له دوری . معظمرا با اخالل مواجه کرده است بزرگ واحد اسالمی

روحانیت غربی از عقالنیت و خردورزی در دوره قبل از رنسانس 
 .کندش تمدن منحرف غربی معرفی میرا عامل اصلی پیدای

  
 علم (4

ن آغاز و این باعث تفاوت اسالم با سایر )ص( با خواندرسالت پیامبر
بر برتری عالمان بر کسانی  1رمَ سوره زُ 9(. قرآن در آیه 21ادیان شد )

_________________________________ 
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَآءَ الَّیْلِ سَاجِداً وَقَآئِماً یَحْذَرُ اْلآخِرَۀَ وََیرْجُواْ رَحْمَةَ رَِبّهِ قُلْ  .1

 ذَکَّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِلَمُونَ إِنَّمَا َیتَهَلْ یَسْتَِوى الَّذِینَ یَْعلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْ

که از این ارزش برخوردار نیستند، تصریح کرده است. در سوره طه 
 شود که ازبر)ص( امر میبه پیام« وَقُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْمًا»...  114آیه 

خود را طلب کند. در آیات دیگر قرآن مانند  درگاه الهی افزایش علم
 15، عنکبوت/5، یونس/11، انعام/190، عمران/95، نحل/280بقره/

وق شوند. نکات ف.. کسانی که اهل علم نیستند، پیوسته سرزنش میو.
کنار هم  بیانگر اهمیت علم در قرآن است. در قرآن علم و ایمان در

(. 56)روم، « لْمَ وَ الْإِیمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْالَّذینَ أُوتُوا الْعِ وَ قالَ»است: 
افزایی مسلمانان بسیار های مکرر پیامبر )ص( درباره دانشسفارش

فراوان است که گاهی موجب تعجب عموم پژوهشگران شده است 
سی را بخواهد، او را بختی هر کخداوند نیک»(. روایاتی مانند 21)

زیر پای های خود را فرشتگان بال»(؛ 22دین دانا گرداند ) در
و « انددانشمندان وارثان پیامبران»؛ « گستراننددانشجویان می

( 23« )ترین مردم به درجات نبوت، اهل علم و جهاد هستندنزدیک»
خوب پرسیدن »رت است. م در اسالم و نزد آن حضبیانگر اهمیت عل

برای طلب و فراگیری دانش تا چین (. »24« )می از دانش استنی
« ستلم برای همه مسلمانان واجب ابروید، پس فراگیری ع

پیامبر)ص( برای آزاد کردن بعضی از اسرایی که در جنگ بدر اسیر 
د کنند، شرط گذاشت که نداشتند تا خود را آزا شدند و پول کافی

د شونمی گر ده نفر از مسلمانان را باسواد کنند، از قید اسارت آزادا
های پروری و نیاز به درك صحیح آموزه. اهتمام ویژه اسالم به دانش

اسالمی باعث گردید مسلمانان درصدد توسعه علم و دانش و گسترش 
آیند و به گسترش تعلیمپیشرفت تمّدن انسانی برفرهنگ و 

 .بپردازند  وتربیت
مجاهده علمی  ،مد ظله العالی معظم انقالب  رهبر اندیشه دراز این رو، 

و شکستن مرزهای علم، چراغ راه تمدن اسالمی است.به اعتقاد 
ایشان، فردای بدون علم تاریک است و چراغ راه تحقق تمدن 

آور است و م از دیدگاه ایشان سلطهی، مجاهده علمی است. علاسالم
سازد. ایشان به میزان بسیاری جامعه صاحب علم را قدرتمند می

کنند که علم را باید فراگرفت و به تولید و صدور آن تأکید می
 شناسی تولید علم ازپرداخت و به مصرف آن نباید بسنده کرد. روش

ینی ط از منابع دنای مصطلح، یعنی استنبادیدگاه ایشان، اجتهاد به مع
به عقلی است که پشتوانه آن وحی است. در این صورت  و رجوع

تواند در مسیر رشد و اعتالی تمدن اسالمی باشد. به تولید علم می
اعتقاد ایشان دشمن از هیچ تالشی برای عدم تحقق این اصل فروگذار 

مهم  شناخت. نکته بسیارکند و بنابراین، باید ترفندهای دشمن را نمی
علم، شکستن مرزهای دانش به وسیله  در دیدگاه ایشان درباره

گرایی در خصوص مسلمانان است. به اعتقاد ایشان، تحجر و جزم
های علمی گذشتگان یا متفکران غربی، آفت اصلی تحقق رشد یافته

 .رفت از این آفت استیشی راه برونعلمی است و آزاداند
شان، ارزش علم منوط به معنویت است و علم بدون قاد ایبه اعت

معنویت فاقد هر گونه ارزشی است. زیرا علم بدون معنویت همان 
شود که اکنون تمدن غربی با آن مواجه است. تمدنی که چیزی می

های بزرگی به دست های پیچیده علمی توانست موفقیتبا روش
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ها گردید. ین خسارتتراظ معنویت دچار عظیمآورد. امّا به لح
ید رهبر معظم انقالب بر علم همراه با معنویت به این دلیل است تأک

آورد و اگر این قدرت رها باشد، عامل که علم با خود قدرت می
شود. بر عکس زمانی که معنویت علم را انگیزی میفساد و فتنه

مت آرامش و امنیت شود و در خدفرماندهی کند، عامل سعادت می
ای سوءاستفاده از علم، استفاده گیرد. مثال گویقرار میمردم 

 ای در قتل وغیرانسانی ایاالت متحده آمریکا از فناوری باالی هسته
 .گناه هیروشیما و ناکازاکی است عام مردم بی

یکی از ارکان و  دیدگاه راهبردی امام )ره( در زمینه علم به عنوان
 «الهی»ت که همه علوم با نیت الهی، تمدن نوین اسالمی آن اسمبانی 

شوند. همچنین تقارن علم با عمل، ضرورتی تام دارد؛ به محسوب می
طوری که علم و عمل دو بالی هستند که انسان را به مقام انسانیت 

عمل  ورسانند. بنابراین علم تنها اثر ندارد، بلکه گاهی مضر است می
(. در آثار امام 268، 8ج  جه است )امام خمینی ره،نتیبدون علم، بی

به میزان بسیاری تأکید شده است که علم غیر از ایمان است و تصریح 
ممکن است انسان، برهان داشته باشد، ولی در مرتبه "فرمایند: می

  "کفر و شرك باقی بماند
 ( اخالق 5

ت باطنی انسان است که به معنای نیرو و سرش« قخُل»اخالق جمع 
قط با دیده بصیرت و غیرظاهر قابل درك است. علم اخالق، علمی ف

است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب 
کند و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و ها را معرفی میبا آن

 ی بد و اعمال ناپسند راانجام اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسان
. قرآن مسأله اخالق را در ردیف اهداف اصیل عامه دهدنشان می
داند و زندگی انسان را در ساحت اخالق، زندگی سعادتمند نبوت می

 (. 1داند )عصر، و زندگی بدون اخالق را متضرر می
تمدن نوین اسالمی های بارز ترین شاخصهاخالق یکی دیگر از مهم

است. ایشان معنویت و  مد ظله العالی معظم انقالب  رهبردیشه در ان
داند که یک روز اسالم را از یک جمع اخالق را همان عامل می

محدود غریب، به یک تمدّن عظیم جهانی تبدیل کرد و این تمدّن، 
ست. ها دنیا را اداره کرد و امروز نیز دنیا، مدیون تمدّن اسالمی اقرن

معنویت، باعث تکوین جّه به خدا و توّجه به به اعتقاد ایشان تو
چنین تمدّنی گردید، در غیر این صورت چنین تمدّن ماندگاری با 

. رهبر انقالب شرط آمد های مادّی به وجود نمیتالشها و انگیزه
االت را اصلی ساختن یک تمدن پیشرفته و دارای کمترین اشک

معتقدند که معنویت دینی دانند و دین اسالم می معنویت متکی بر
 ها و پیشرفتگیری مناسب از آنساز شناخت استعدادها و بهرهزمینه

 .عاد و با کمترین آسیب خواهد بودمطلوب در همه اب
 الم،اس» اسالمی نوین تمدن کارگشای مبانی عنوان به ایشان 

 و داندمی صحیح فرهنگ اصلی مایه را حقوق و اخالق خردورزی،
 تپیشرف وگرنه بپردازیم مقوالت این به جدی طور به باید نیز ما

در زمینه  لهمعظم. «گرفت نخواهد شکل اسالمی نوین تمدن و اسالم
ش دارد؟ اینکه اخالق چیست و وجود و عدم آن در جامعه چه نق

اخالق آن »فرمایند: دارد؟ میعقالنیت و دیانت و علم چه ارتباطی با 
ها هوای لطیفی است که در جامعه بشری اگر وجود داشت، انسان

 زا اخالق که«. توانند با تنفس او زندگی سالمی داشته باشندمی

مهندسی و مدیریت الیه دوم وجود آدمی را بر عهده  ایشان دیدگاه
ها به همان مقدار نی انسانیع، "هوای لطیف"ت است از دارد، عبار

بنابراین در ه به هوا، نه به آب و نه به غذا به اخالق نیاز دارند ک
 گیرد.سایه محیط سالم است که تمدن شکل می

  
 ( مجاهدت6

و ها فقط در پرتگذاری، تکوین و گسترش تمدنبدون تردید پایه
 بارز هایشاخصه ها میسر است و یکی از ش مستمر انسانتال

 نای اسالمی منابع در. است آن افراد مستمر کوشش و تالش ها،تمدن
 مجاهدت عنوان با آن از و گرفته قرار تام توجه مورد مستمر تالش

عظیم در رشد و دوام تمدن اسالمی  بس تأثیری که است شده یاد
ط به خود را دارد که در هیچ دارد. این مجاهدت مختصات مربو

تمدنی مسبوق به سابقه نیست. این واژه در فرهنگ قرآنی نیز مورد 
توجه قرار گرفته و در مقاطع مختلف دستور به مجاهدت در همه 

تُطِعِ الْکافِرِینَ فَلَا »امور داده است. چنانچه مفسران واژه جهاد در آیه 
( را به معنی مجاهدت علمی 52ان/)فرق« وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کبِیرًا

بر این اساس در بیان مقام معظم رهبری، واژه  (25،26،27)اند دانسته
آن در ای استراتژیک است که با توجه به آثار عمیق مجاهدت واژه

ا به های مختلف همه ررشد و دوام تمدن نوین اسالمی، در مناسبت
اند. ایشان با استناد به آیه مجاهدت در همه امور دعوت کرده

« وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمََع الْمُحْسِنِینَ»
، حصول موفقیت ( معتقدند که در صورت مجاهدت69)عنکبوت، 

اهلل آیت و دریافت تأییدات الهی قطعی است. در دیدگاه حضرت
ای مجاهدت فوق با تالش معمولی بسیار تفاوت دارد که خامنه
ترین تفاوت آن با تالش معمولی با استناد به آیه فوق، موضوع اصلی

و  22/3/1383مهم اخالص است )مقام معظم رهبری، 
« ینَّهُمَْلنَهْدِ»و تأکید « فِینَا»ا توجه به قید (. در آیه فوق ب14/12/1391

رباره همه امور جهادی که در جهت رضای الهی باشد، به صراحت د
وعده موفقیت قطعی و نصرت الهی داده شده است. بنابراین به اعتقاد 

 گیری تمدن اسالمی است. معظم له، مجاهده یکی از ارکان شکل
به تمدن نوین اسالمی باید جهاد کرد. ایشان معتقدند برای دستیابی     

و جهاد اصغر، مبارزه با دشمن خارجی و جهاد اکبر، مبارزه با نفس 
استکبار جهانی است. مقام معظم رهبری با مطرح کردن جهاد 
سیاسی، جهاد اقتصادی و جهاد علمی، مسلمانان را تشویق به مجاهدت 

، شه آن حضرتتوان نتیجه گرفت که در اندیکند. بنابراین میمی
شود و در ها موجب پیشبرد اهداف متعالی میجهاد در همه زمینه

شود. ایشان در دیدار مسئوالن کشور در نشینی نمیمقابل دشمن عقب
: فرمایندمی  در خصوص مجاهدت و 1390روز عید مبعث در سال 

و دارد که بشریت را به سعادت برساند،  داشت را توانایی این اسالم»
برساند و از لحاظ مادی و معنوی او را رشد دهد. این  به کمال

پایه ایمان، پایه عقالنیت، پایه  -که پیغمبر گذاشتند هایی پایه
)مقام « های اصلی جامعه اسالمی استپایه -مجاهدت، پایه عزت 

 (.29/8/1392و  9/4/1390معظم رهبری، 
 ( حکومت مردمی 7

بدیل در تمدن اسالمی شی بیدر اندیشه رهبر معظم انقالب، مردم نق
ز مکتب سیاسی امام خمینی های باردارند. ایشان ضمن تبیین شاخصه
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کند که مورد توجه تام )ره( از مردم به عنوان عامل شاخص یاد می
امام بوده است. در مکتب سیاسی امام و رهبری، هویت انسانی، هم 

نتیجه  ارزشمند و دارای کرامت است، هم قدرتمند و کارساز است.
 ارزشمندی و کرامت داشتن این است که در اداره سرنوشت بشر و

یک جامعه، آراء مردم باید نقش اساسی ایفا کند. از این رو، 
ساالری در مکتب سیاسی امام که از متن اسالم گرفته شده مردم

ساالری امریکایی و ساالری حقیقی است؛ مانند مردماست، مردم
های مردم نیست. مردم با اغواگری ذهن امثال آن، شعار و فریب و

ان راه و مسئوالن خود را نیز انتخاب رأی، اراده، خواست و با ایم
کنند. مقام معظم رهبری اوج مردمی بودن حکومت امام )ره( را می

دانند و معتقدند در به رأی گذاشتن قانون اساسی در اوایل انقالب می
ه هاست کدلیل کرامت آن کننده است و این بهکه رأی مردم تعیین

نان واگذار شده است. در به واسطه دین از ناحیه خداوند متعال به آ
ساالری از متن دین برخاسته است. مکتب سیاسی امام و رهبری، مردم

هو الّذی ایدك بنصره و »( و 38)شورا / « امرهم شوری بینهم»از 
 (.14/8/1383برخاسته است )بیانات مقام معظم رهبری، « بالمؤمنین

  
 ( پرهیز از تحجر 8

و تحول انعطاف نشان متحجر کسی است که در مقابل نوآوری 
پذیرد و از پذیرش های همسو با اندیشه خود را میدهد و اندیشهنمی

(. تحجر یکی از موانع و 28ورزد )اندیشه دیگران اجتناب می
مدن نوین اسالمی است های جدی نوآوری و شکوفایی در تبازدارنده

روز شاهد تحول در  که باید به شدت از آن پرهیز کرد؛ زیرا ما هر
های مختلف زندگی هستیم. در تاریخ اسالم خوارج اوّلین حوزه

انگاری مبتال شدند. امام علی)ع( گروهی بودند که به تحجر و مطلق
ا ا بکوشم که دردها رمن می»ها فرمودند: با تعابیر تندی درباره آن

سی اید. کدرمان شدهشما درمان کنم، در حالی که شما خود درد بی
ام که خار در پایش خلیده است و او ناگزیر است با را مانند شده

 داندکمک خاری دیگر، خار را از پای بیرون کشد؛ و حال اینکه می
 (. 29« )آن خار در جای خار اول بشکند

نگری در تمدن نوین اسالمی به میزان جر و قشریخطر تح    
له مدام بر قام معظم رهبری قرار دارد و معظمبسیاری مورد توجه م

ها تأکید اساسی دارند. ایشان تولید فکر و نوآوری در تمامی زمینه
ها الزم دو عنصر اساسی را در ایجاد تمدن اسالمی، همانند سایر تمدن

 بمعظم انقال رهبریگری پرورش انسان. داند: یکی تولید فکر، دمی
ایرانی پیشرفت آن  -طرح الگوی اسالمیضمن حمایت از  مد ظله العالی

داند که در این را نیازمند جرأت، شجاعت و انگیزه بسیار قوی می
باید در طراحی »میان فکر و اندیشه، روح اصلی این حرکت است. 

فکر، علم، معنویت بر چهار حوزه  پیشرفت، ایرانی –الگوی اسالمی
ر از بقیه تبنیانی «فکر»و زندگی تأکید شود که در این میان، موضوع 

گویند: ها است. همچنین ایشان درباره برتری فکر اسالمی میحوزه
خود فکر اسالمی مثل یک دریای عمیق است؛ یک اقیانوس است. »

تواند ادّعا کند که اقیانوس را هر کس که لب اقیانوس رفت، نمی
ناخته است. هر کس هم که نزدیک ساحل پیش رفت یا چند متری ش

تواند بگوید اقیانوس را ای فرو رفت، نمییک نقطه در آب در
شناخته است. سیر در این اقیانوس عظیم و رسیدن به اعماق آن و 

کشف آن کاری است که همگان باید انجام دهند؛ کاری است که 
فکر در هر زمانی متناسب با در طول زمان باید انجام شود. تولید 
رف ممکن است )بیانات مقام نیاز آن زمان از این اقیانوس عظیم معا

 (.14/07/1379و  14/12/1391معظم رهبری، 
 
 ( ایجادرفاه عمومی9

های تمدن اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری، از دیگر شاخصه
شان در ایجاد رفاه عمومی برای مسلمانان به نحوی عادالنه است. ای

ن البیانات خود به این موضوع مهم توجه بسیاری داشته و به مسئو
 آسایش، برای که است نموده توصیه  کشور و حاکمان اسالمی

 بدون .کنند تالش بیشتر باید مردم اقتصادی و روانی و روحی امنیت
 هاستتمدن گیری شکل هایزمینه و لوازم از عمومی رفاه شک
که در اسالم نیز  -ه معظم له این امر مهم بنابراین در اندیش است،

 اداعتق به. است گرفته قرار تأکید مورد –به آن توجه ویژه شده 
 دارد و وجود اسالم در فقط و خاص اسالم اقتصادی ایشان،رویکرد

 دالتع و عمومی رفاه ایجاد باید اقتصاد کلی سیاست که است این آن
 اهللآیت حضرت .باشد جامعه افراد تک تک بین در اجتماعی

 میرفاه عمو زمینهدر مقاومتی،  اقتصاد هایسیاست تبیین در ایخامنه
در ". به اعتقاد ایشان اند داده قرار توجه مورد را آن و فرموده بیاناتی

های این مجموعه ایجاد تحرك و پویایی در اقتصاد کشور واقع مؤلفه
ال، د ملی، اشتغهای کالن از قبیل رشد اقتصادی، تولیو بهبود شاخص

یانات مقام )ب "استرفاه عمومی  و وریکاهش تورم، افزایش بهره
 (.20/12/1392و  12/5/1372معظم رهبری، 

 
 ( استقرار عدالت10

های عمده تمدن عدالت که از اصول دین است، یکی دیگر از شاخصه
ا یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُو»کند. ورزی امر میاسالمی است. قرآن به عدالت

ت ارسال (. در جایی دیگر غای135)نساء، « کونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ
لَقَْد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالَْبیناِت »کند. پیامبران را اقامه عدالت معرفی می

(. 25)حدید، « وَ أَنْزَْلنا مَعَهُُم الْکتاَب َو الْمیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِْسطِ
وصف کل مردم آورده است که خود دلیل  در این آیه عدالت را

ورزی در تمدن اسالمی است. در اهمیت بسیار حضور روح عدالت
ها ظلم بوده است که نقطه تاریخ یکی از عوامل اصلی زوال تمدن

مد ظله  مقام معظم رهبریمقابل عدالت است. بر این اساس در اندیشه 

ها بعد از آنکه به نهاست و تمدّها معلول انحراف، زوال تمدّن العالی
های خود رو به رافها و خألها و انحرسند، به دلیل ضعفاوج می

روند و اکنون نشانه این انحطاط در تمدّن غربی قابل انحطاط می
مشاهده است. به طوری که تمدّن علم بدون اخالق، مادیت بدون 
معنویت و دین و قدرت بدون عدالت است. معظم له در جایی دیگر 

ترین خطوط ترین و اصلیدالت اجتماعی به عنوان یکی از مهماز ع
کنند و معتقدند که باید عدالت اجتماعی سیاسی امام یاد می در مکتب

های حکومت، در های طبقاتی در همه برنامهو پُر کردن شکاف
گذاری، در اجرا، در قضا مورد نظر و هدف باشد. به اعتقاد قانون

ر ها دکنیم، امّا ثروتر را ثروتمند میایشان اگر ما بگوییم کشو
بار شود و عده کثیری از مردم نیز ای به نفع یک عده انگوشه
سازد. پُر کردن شان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمیدست
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شکاف اقتصادی در بین مردم و رفع تبعیض در استفاده از منابع 
ت رین مسئولیتترین و سختگوناگون ملی در میان طبقات مردم، مهم

کسانی که  گذاران، مجریان و همهریزان، قانوناست و همه برنامه
های گوناگون مشغول کار هستند، باید این موضوع را در دستگاه

های حرکت خود ترین شاخصمورد توجه قرار دهند و یکی از مهم
های اقتصاد مقاومتی درباره به حساب آورند. ایشان در تبیین سیاست

 فرمایند: ماعی میعدالت اجت
مهم عدالت تر، شاخص کلیدی و ها مهماین شاخص یاز همه "

اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت 
اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم. کشورهایی 

هایشان خیلی خوب است، مطلوب است، رشد هستند که شاخص
لی باال است؛ لکن تبعیض، اختالف طبقاتی، نبود اقتصادیشان خی

محسوس است؛ ما این را به هیچ وجه منطبق  عدالت در آن کشورها
دانیم. بنابراین یکی با خواست اسالم و اهداف جمهوری اسالمی نمی

های ما، شاخص عدالت اجتماعی است. باید ترین شاخصاز مهم
نای واقعی کلمه طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به مع

و 14/7/1379)بیانات مقام معظم رهبری،  " مند بشوندبهره
 (.20/12/1392و 18/3/1383
 

 ( دوری از اقتصاد مبتنی بر ربا و تکاثر11
در حدود نهصد آیه از قرآن، مباحث و مسائل اقتصادی به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده است. در قرآن، اهداف اقتصادی 

اپذیری نلت اقتصادی، فقرزدایی و غیره( مبانی اقتصاد )پایان)مانند عدا
(، محوریت انسان در منافع جهان، مالکیت حقیقی خداوند، منابع

روی تضمین روزی همگان، و اصالت آخرت، اصول اقتصادی )میانه
های الهی و اخالقی و نفی ربا و غیره( تعاون، همراهی اقتصاد با ارزش

تصادی )تأثیر امور معنوی در رشد اقتصادی و پردازی اقو نیز نظریه
(. با توجه به آیات قرآن، اقتصاد و 30غیره( مطرح شده است )

خواری، هدف نیست، بلکه مقدمه رسیدن آوری ثروت و ویژهجمع
ای اهل ایمان! یقیناً بسیاری از عالمان یهود و »به اهداف عالی است. 

خورند و همواره ]مردم را[ از راه میراهبان، اموال مردم را به باطل 
اندوزند و آن را در ا که طال و نقره میدارند؛ و کسانی رخدا باز می

(. از 34)توبه، « کنند، به عذاب دردناکی مژده دهراه خدا هزینه نمی
دیدگاه قرآن، سرمایه وسیله تولید و کار است. از این رو نباید به 

له رباخواری شود که مانع رشد سازی شود یا وسیصورت گنج ذخیره
پروا کنید، و اگر مؤمن هستید  ای اهل ایمان! از خدا»اقتصادی است. 

مانده رها کنید. و اگر چنین آنچه را از ربا ]بر عهده مردم[ باقی
نکردید به جنگی بزرگ از سوی خدا و رسولش ]بر ضد خود[ یقین 

 (. 278-279)بقره، « کنید
به بحث اقتصاد سالم در تمدن نوین  ظله العالیمد  مقام معظم رهبری    

ر خواری و ربا و تکاثو از اقتصاد مبتنی بر ویژهاسالمی عنایت دارند 
ه کنند و پیوسته به قوکه آفت رشد اقتصادی است، به شدت نهی می

ها در بازی، و به دولتخواری و رانتقضاییه درباره مقابله با ویژه
یل دهند. دلای اقتصاد سالم تذکر میهخصوص پیگیری اجرای سیاست

مسائل پیرامون آن به منابع اسالم باز  توجه بسیار به مبانی اقتصاد و
اند از: له دو پایه اقتصاد اسالمی عبارتگردد. به اعتقاد معظممی

که کشور اسالمی باید کشور ثروتمندی باشد « افزایش ثروت ملی»
لی پیش ببرد. پایه دوم، الملو اهداف واالی خودش را در سطح بین

)بیانات « است« سالمیتوزیع عادالنه و رفع محرومیت در جامعه ا»
اقتصاد مقاومتی از سوی  ایده(. 13/11/1385مقام معظم رهبری، 

رهبر انقالب و تحمل آن توسط مردم ایران یکی از پارامترهای 
 گسترش تمدن نوین اسالمی است.

 
مقام  یدگاهد بر یدبا تاک یاز اسالمتمدن س یتیترب یهتبیین چرایی نظر

 :یمعظم رهبر
مدن ت یتیترب یهنظرکاربست چرایی ی عظم رهبرمقام م یدگاهداز 

تحقق دولت اسالمی و انتقال مرحله به در توان میرا  یساز اسالم
 :ی زیر دانستهاگام درمرحله جامعه اسالمی 

 الف( تولید فکر و نظریه
ر افکندن طرحی نو و پی ریزی تمدنی انقالب اسالمی بدنبال د اساساً

وکراسی و کمونیستی غرب و شرق جدید در مقابل مکاتب لیبرال دم
بیش از آنکه انقالبی سیاسی و اقتصادی باشد انقالبی بود و از این رو، 

تحول خواه و فرهنگی است. از همین روی موفقیت انقالب اسالمی 
ای است که دیشهو دستیابی آن به اهداف، منوط به تکمیل طرح ان

ریه پردازی انقالب اسالمی منادی آن است. لذا بدون شک بدون نظ
و تولید فکر اساساً امکان سیر نظام اسالمی به سمت تحقق جامعه 
اسالمی و شکل گیری تمدن اسالمی وجود ندارد. از این رو، مقام 

سازی دانسته و برای معظم رهبری، تولید فکر را در درجه اول تمدن
)مقام معظم رهبری،  شی حیاتی و تاریخ ساز قائلندآن نق

توجه به ماهیت انقالب اسالمی، در طراحی (. با 25/03/1385
الگوی حرکت بیش از هر چیزی عالوه بر استفاده از دستاوردهای  
دیگران نیاز به تولید فکر و نوآوری برآمده از منابع اسالمی وجود 

با اشاره به جایگاه عدالت  دارد. به عنوان نمونه مقام معظم رهبری
 فرمایند:این باره می در کنار رفاه و معنویت در کنار علم در

خواهیم کشورمان از همه جهات ـ از لحاظ علمی، از لحاظ ما می"
ـ به پیشرفت برسد، مردم  اقتصادی، از لحاظ فناوری، از لحاظ سیاسی 

ر کشو خواهیمبه رفاه دست پیدا کنند؛ اما در کنار پیشرفت، می
ی از عادالنه و با عدالت اداره بشود؛ این مهم است. ممکن است بعض

های اقتصادی بگویند: آقا نمی صاحب نظران و به اصطالح تئوریسین
شود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید، ناچار باید 

کنیم فاصله طبقاتی را قبول کنید و بپذیرید! اینجاست که ما عرض می
های اقتصادی غرب، آخرین حد نباید خیال کرد که نسخه«. رینوآو»

ای دارد؛ ای است، دورهبشری است؛ نه، این هم یک نسخهدستاورد 
د؛ شوشود و فکر تازه و فکر نویی به میدان وارد میآن دوره طی می

: )همان "بگردید آن فکر نو را پیدا کنید؛ شاخص باید این باشد
01/01/1387.) 

سازی بدون تولید فکر و تدوین مبانی رهبری، تمدنمقام معظم 
دارند دانسته و با توجه به همین ضرورت بیان می معرفتی را ناممکن

های مورد نیاز در باید با یک کار پرحجم و کیفی، مدلکه می
زندگی، هم در ساحت نرم افزاری که حوزه سبک زندگی است و 

 (.23/07/1391ن: )هما هم در ساحت سخت افزاری استخراج گردد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            14 / 23

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1113-en.html


  و همکاران                پور  یعباس بهرام  272

Journal of Islamic Life Style Volume 4, Issue 3, Autumn 2020 

کنند که در ایشان برای تحقق هر تمدنی دو شرط اساسی مطرح می
راس آن تولید فکر قرار دارد و دیگری، پرورش و تربیت نیروی 

های علمیه و ای حوزهخامنهاله  آیتاز نظرگاه  انسانی الزم است.
ها در فرآیند تولیدفکر و تربیت منابع  انسانی نقش اول را دانشگاه

دارا هستند و در فرآیند ایجاد تمدن نوین اسالمی باید این نقش را 
 ایفا کنند.

نگاه اجتهادی و عالمانه »مقام معظم رهبری با توجه به همین عامل 
می، وتربیت رسهای گوناگون، از علوم انسانی تا نظام تعلیمبه عرصه

درن ی مهاو از اقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و فناوری، و از رسانه
ز لوازم مهم تا هنر و سینما، و تا روابط بین الملل و غیره و غیره را ا

(. ایشان مسیر برآمده از 09/02/1392)همان:  دانندسازی میتمدن
های خالی دارد کنند که خانهانقالب اسالمی را به جدولی تشبیه می

باید با خردورزی و تولید و موانعی پیش روی آن وجود دارد و می
(. مقام معظم رهبری تولید 14/03/1393)همان:  کر کامل گرددف

بتنی بر مبانی اسالمی را وظیفه اصلی حوزه علمیه دانسته و نظریه م
 فرمایند:در این زمینه  می

های اداره نظریه پردازی سیاسی و نظریه پردازی در همه جریان"
 .یک ملت و یک کشور در نظام اسالمی به عهده ی علمای دین است

 بتوانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باآن کسانی می
مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر 
نظر اسالم را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند و دین را بشناسند. 
اگر جای این نظریه پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار را 

های مادی جای های غیردینی، نظریههای غربی، نظریهنکردند، نظریه
ای در خأل نمی هد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعهآنها را پر خوا

تواند مدیریت کند؛ یک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی 
دیگری، یک نظام سیاسی دیگری که ساخته و پرداخته اذهان مادی 

ه در آن مواردی که این شود؛ همچنان کآید جایگزین میاست، می
.. وقتی اینها رایج تادشد و وجود داشت، این اتفاق اف خألها محسوس

آیند در شوند؛ همین مدیران میها تربیت میشد، مدیران براساس آن
رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، 

 گیرند.خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار می
هایی هستند که موظفند لمیه و علمای دین پشتوانههای عحوزه

در این زمینه از متون الهی بیرون بکشند، مشخص  نظریات اسالمی را
های کنند، آنها را در اختیار بگذارند، برای برنامه ریزی، برای زمینه

های گوناگون، امروز نیاز وجود دارد؛  هم برای گوناگون... در زمینه
سطح کشور، هم در سطح جهان، تبیین معرت نظام اسالمی، هم در 

و سیاسی اسالم، مفاهیم فقهی و  شناسی اسالم، تفکر اقتصادی
دهد، های آن تفکر اقتصادی و سیاسی را تشکیل میای که پایهحقوقی

وتربیت، مفاهیم اخالقی و معنوی، غیره، غیره، همه اینها نظام تعلیم
های رائج جهان آماده اندیشهباید دقیق، علمی، قانع کننده و ناظر به 

اجتهاد، این کار عملی هاست. با و فراهم شود؛ این کار حوزه
 (.29/07/1389)همان: "است

نیز در جمع روحانیون و فضالی  1379مقام معظم رهبری در سال 
حوزه علمیه قم در فیضیه در پاسخ به این سؤال که نقش آفرینان 

 علمای دینه همین حقیقت، تمدن اسالمی چه کسانی هستند، ناظر  ب
 ند:را دارای محوری ترین نقش دانسته و فرمود

بدون شک مدیران جامعه جزو نقش آفرینانند؛ سیاستمداران جزو "
نقش آفرینانند؛ متفکران و روشنفکران جزو نقش آفرینانند؛ آحاد 

توانند در خور استعداد خود نقش آفرینی مردم هر کدام به نحوی می
علمای دین... یک نقش یگانه است؛ نقش منحصر به  کنند؛ اما نقش

م برای اینکه بتوانند درست نقش آفرینی کنند، فرد است. مدیران ه
به علمای دین احتیاج دارند. سیاستمداران و فعاالن سیاسی در جامعه 

های گوناگون علمی و روشنفکری نیز همین نیز همین طور. محیط
ین منحصر نمی کنیم؛ اما جایگاه طور... نقش آفرینی را به  علمای د

های دیگر برجسته تر ایگاهنقش آفرینی علمای دین را از همه ج
بینیم؛ به این دلیل روشن که در این راه، اندیشه دینی و ایمان دینی می

ها الزم است؛ تولید فکر اسالمی برای این راه، ضروری و برای انسان
، دیگری نمی تواند این الزم است و اگر علمای دین سر صحنه نباشند

  "کار را انجام دهد
 ب( تولید علم

سازی و رسیدن از  دیدگاه مقام معظم رهبری، علم کلید اصلی تمدن
به نقطه مطلوب و همچنین الزمه پیشرفت همه جانبه کشور است. 

د قداند و معتمقام معظم رهبری الزمه تأثیرگزاری را اقتدار علمی می
 است:

 گوشتواند سخن خود را به یک ملت، با اقتدار علمی است که می"
تر تواند سیاست برهمه افراد دنیا برساند؛ با اقتدار علمی است که می

)مقام معظم رهبری ، "و دست واال را در دنیای سیاسی حائز شود
23/05/1369.) 

 داردتولید علم، انحصار در علوم پایه و فنی و مهندسی و تجربی ن
ی ها و شاید مهم ترین حوزه، علوم انسانبلکه از مهم ترین حوزه

 فرمایند: است. مقام معظم رهبری در این باره می
، بلکه .. نیستمسئله تولید علم فقط مربوط به علوم پایه، تجربی و."

شامل همه علوم و از جمله علوم انسانی است. نکته مهم رابطه بین 
ولید علم است. این رابطه در علوم انسانی تولید فکر و نظریه با ت

ر های حاکم، تأثیر تام بنگ  است و نظریهای مستقیم و تنگاترابطه
 (.14/06/1389)همان: "علوم انسانی دارند

ایشان در همین رابطه با اشاره به رابطه نظریه و علوم مدون در 
 فرمایند:.. میحوزه اقتصاد و مدیریت و.

 گوییم علوم انسانیانسانی غیرمفید است؛ ما میما نمی گوییم علوم "
ست؛ بحث سر این است... بحث سر این نیست به شکل کنونی مضر ا

یت وتربکه ما جامعه شناسی یا روان شناسی یا علم مدیریت با تعلیم
ای ندارد. چرا؛ قطعا خوب نمی خواهیم یا چیز خوبی نیست یا فایده
هایی که دارم، همین رشته است؛ قطعا الزم است. من یکی از حرف

نیست که این علوم مفید وتربیت در حوزه است. بحث در این تعلیم
نیست؛ بحث در این است که اینی که امروز در اختیار ما قرار دادند، 
مبتنی بر یک جهان بینی است غیر از جهان بینی ما. علوم انسانی مثل 

هان ج پزشکی نیست، مثل مهندسی نیست، مثل فیزیک نیست که
را، چ بینی و نگرش نسبت به انسان و جهان در آن تأثیرنداشته باشد؛
نید. کتأثیر دارد. شما مادی باشید، یک جور علوم انسانی تنظیم می

علوم انسانی ما برخواسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن پانزده و 
ای وجود نداشته است؛ آنها شانزده اروپاست. قبال که علوم انسانی

ند همین اقتصاد را، همین جامعه شناسی را در قرن هجدهم و آمده ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            15 / 23

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1113-en.html


 273... دگاهیبر د دیبا تاک یتمدن ساز اسالم یتیترب هینظر  

Journal of Islamic Life Style Volume 4, Issue 3, Autumn 2020 

یک خرده قبل، یک خرده بعد تدوین کردند و ارائه  نوزدهم و
 دادند؛ خب، این به درد ما نمی خورد.

این علوم انسانی، تربیت شده و دانش آموخته خود را آنچنان بار 
 آن علمآورد که نگاهش به مسائل مبتال به آن علم و مورد توجه می

دـ باشوتربیت ـ چه حاال اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم
بینیم همان شخص متدین در داخل دانشگاه نگاه غیراسالمی است. می

که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، هرچه با او درباره مبانی 
زنیم، به خرجش نمی رود. نه اینکه رد دینی این مسائل حرف می

؛ اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسالمی با او حرف کند، نهمی
های علمی او، با آن دو دو تا چهارتاهایی که او در افتهزنید، با یمی

 (.02/08/1389)همان:  "علم تحصیل کرده، جور در نمی آید
ایشان در ادامه همین موضوع ، تاثیر این نظریات را در حوزه علم و 

م موثر می دانند.ایشان علم بدون فناوری حداقل در جهت گیری عل
های نفسانی و استضعاف وساخالق و معنویت را ابزاری برای ه

 (.24/08/1372دیگران می دانند )همان: 
ای اساسی بر این اساس رابطه دو نهاد حوزه علمیه و دانشگاه رابطه

و خطیر بوده و یکی از اساسی ترین و پیچیده ترین و عمیق ترین 
ست. در این رابطه، عالوه بر اینکه جهت گیری مسائل انقالب ا

گردد و احکام متناسب با مسائل تصحیح می زندگی فردی و اجتماعی
گردد، زندگی نیز در روز و حادث شونده به طور عمیق استخراج می

 (.24/09/1377)همان:  گرددهای علمی تسهیل میاثر نوآوری
 

 ج( کاربست الگو در عرصه زندگی
توان کاربست و عینیت بخشی به زنجیره اقدام را میگام بعدی در 

باید در آمده دانست. بی شک این الگوها میالگوهای به دست 
های مختلف دولت اسالمی به معنای عام آن مورد بهره برداری بخش

ها و اقدامات صورت بگیرد؛ قرار گیرد و بر این اساس، برنامه ریزی
حله ی پس از نظام اسالمی، چرا که شکل دهی جامعه اسالمی در مر

بری معتقدند که دولت بر عهده دولت اسالمی است. مقام معظم ره
های به معنای عام آن باید در تمام شئون خود را با قواعد و قالب

 فرمایند:اسالمی منطبق کند. ایشان در این باره می
قوای مقننه و قضائیه و مجریه و مسئوالن گوناگون ما باید بتوانند "
ها و معیارهای دینی و اخالقی حد قابل قبولی خود را با این قالب تا

اسالمی تطبیق دهند. این مرحله سوم است؛ ما االن در این مرحله 
)همان:  "قرار گرفته ایم و باید دائم تالش ما این باشد

21/09/1380.) 
بر این اساس از منظر ایشان با صرف وجود وزراء و نمایندگان و 

های مختلف، دولت اسالمی محقق نمی در بخشمسئولین خوب 
ولت اسالمی، انطباق دولت با قواعد و گردد، بلکه الزمه تحقق د

 (.28/05/1384)همان:  های دینی استچارچوب
های مستخرج از دو حلقه تولید فکر اما در کنار این فرآیند که مدل

در  تواند و هم بایستیو نظریه در حوزه و علم در دانشگاه، هم می
 ارکان مختلف حاکمیت مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس اقدام

های مردمی خودجوش در صورت گیرد، معظم له همواره به فعالیت
_________________________________ 

 64سوره مبارکه نساء ، آیه . 1

سطوح خُرد و تاثیر آن در جریان سازی کالن تاکید دارند. به عنوان 
نمونه، ایشان حرکت خودجوش جوانان دانشجو و دانش آموز در 

را مبدأ صدور فرمان امام خمینی )ره(  خدمت رسانی به محرومان
 فرمایند:رده و میدر تشکیل جهاد سازندگی برشم

های دانشجو و ها شروع شد؛ خود جواناین کار، اول از خود جوان"
های مختلف، این حرکت را شروع کردند؛ در دانش آموز در بخش

گزارش این حرکت زیبا و پرشکوه به ما رسید و منجر شد  79سال 
ینکه پیام بسیج سازندگی به قاطبه جوانان کشور داده شود. یعنی به ا
یک حرکت خودجوش مردمی است؛ درست مثل جهادسازندگی  این

در آغاز انقالب. جهادسازندگی هم همین جور بود؛ اول، خود 
ها شروع کردند، خودشان رفتند توی روستاها مشغول جوان

پیچیده. این حرکت، خدمتگزاری شدند در آن اوضاع بسیار دشوار و 
 رد. کار مردم، الهامامام بزرگوار را به فرمان جهادسازندگی تشویق ک

 (.31/06/1389)همان: "بخش اقدام مدیران و مسئوالن است
های فرهنگی خودجوش، ای دیگر با اشاره به فعالیتایشان در نمونه

آن را دارای نقشی برجسته در پیشرفت کشور و ایستادگی در مقابل 
 (.01/01/1393نمایند)همان: نان ارزیابی میدشم

 
 

 کشور اسالمی گیری جامعه وشکل د(
ای به گونه گیری جامعه و کشور اسالمی است.مرحله چهارم شکل

که مقررات و روابط مسئوالن و مردم، به معنای واقعی کلمه، 
های اسالمی ساخته ای بر اساس آموزهاسالمی شود و کشور نمونه

 شود.
ام ها چه هستند؟ جزو چیزهایی که بنده اینجا یادداشت کردهنآرما"

ی اسالمی و تمدّن ی ایجاد جامعهوان آرمان ها، یکی مسئلهبه عن
ای از قرن ها عدّهاسالمی است؛ یعنی احیای تفکّر اسالم سیاسی؛ یک

پیش، سعی کردند اسالم را از زندگی، از سیاست، از مدیرّیت جامعه 
دور کنند و منحصرش کنند به مسائل شخصی؛ هرچه می توانند 

اش محدود کنند به مسائل قبرستان و مسائل شخصی را هم یواش یو
الّا »قبر و مجلس عقد و از این حرف ها؛ نه، اسالم آمده است که 

جورند. ی پیغمبران همینفقط هم اسالم نیست؛ همه «1لِیُطاعَ بِِاذنِ اهلل
در جامعه پیاده بشوند، در جامعه اند برای اینکه ادیان الهی آمده

رین آرمان تاّتفاق بیفتد. یکی از مهم تحقّق واقعی پیدا کنند؛ این باید
 (.20/04/1394 ،)بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان "ها این است

 باالی یهارده از آن در که استای جامعه اسالمی جامعه"     

 و قوانین خدایی یعنی کند؛ خداوند حکومت تا پایین، حکومت
 آورد، ودبه وج خداوند را دین سیستم و تشکیالت باشد، الهی

روابط  زندگی، سبک حقوق، حکومت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد،
ای جامعه چنین در .مشخص کند خداوند دین همه را ...و اجتماعی

شد،  مبعوث وقتی اسالم)ص( پیامبر .گیردصورت می انسان سازی
 رساندن کمال برای به من ؛"االَخالق  مَکارِمَ تَمِّملِاُ ُبعِثتُ  "فرمود:

 جامعه برای آمد پیامبر)ص( بنابراین؛ ام شده گیختهبران اخالق

ای گوشه را به فردی هر که نبود این پیامبر)ص( تفکر سازی؛ نوع
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 بود این پیامبر)ص( تفکر کند، بلکه ارشاد و کند نصیحت و ببرد

 الهی را قوانین جامعه این پایین ات باال از و بسازدای جامعه که

 به را کنندمی جامعه تنفس این در که افرادی تمامی و کند استوار

 جامعه این و کند آشنا الهی با قوانین )فرد به فرد و نه( کلی طور

انسان  یا کنندمی زندگی آن در که کسانی و سازی کند انسان
 .کنند رخوردانسانی ب و الهی قوانین مجبورند طبق یا شوندمی

 صتشخی چیزی هر کسی هر لیبرالی یا آزاد جامعه در برعکس
 این در .دارد آزادی و دهدمی انجام است آور برایش لذت دهد

 گاهی شویمی مجبور زیرا داشت؛ زندگی سالم نمی توان جامعه

 گاهی بخوری، ربا گاهی شویمجبور می بگذاری، پا زیر را حیا

 نداری آن به اعتقاد که کاری را هر هستی مجبور فشارها خاطر به

 اما .نکنی سالم زندگی که کندمی ضااقت قانون زیرا دهی، انجام را

 انسان است که این و ندهی انجام هستی مجبور اسالمی جامعه در

 شودپیاده می اسالم دین مبانی تمام اسالمی جامعه در .شودمی سازی

 بخش در .کندمی یداپ تحقق داشته بشر برای که اسالم آرزوهای و

در  و شد بیان سازیتمدن برابر در اسالمی دولت وظایف گذشته
 بخش (زندگی سبک در مردم وظایف و شناسی آسیب بخش این

 زیرا کند؛ پیدا تحقق باید )اسالمی نوین سازیافزاری تمدن نرم

 .هستند اسالمی اعظم جامعه بخش مردم
 بسیار نیز ر روایاتد که مهم بخش 8 در مردم وظایف طورکلی به

 سازی بدانتمدن ایبر باید که یابدمی سامان شده، اشاره آنها به

 این به تا زیرا کنند؛ نزدیک حالت این به را خود و کنند عمل

 :کنند نمی پیشرفت نشوند حاالت نزدیک
 مراحل، تمامی در اندیشه و تفکر سالم، اندیشه و فکر (1

 .بماند رؤیا حد در افراد یهاایده نباید .کلیات زندگی و جزئیات

 زن ماعیاجت وظایف و عزت کرامت، سالم، خانواده (2

 باشد، آن کاهش در سعی و مشخص هاعلت طالق شود، مشخص

 شود، مشخص ولد و زاد صحیح کند، حد پیدا افزایش صله رحم

 سالم و اسالمی فرزند شود، تربیت رعایت فرزندان و همسر حق

 .باشد

 مناسب لباس طراحی و عنو و سالم آرایش و پوشش (3

 مناسب مردان و زنان آرایش نوع و اسالمی باشد ایرانی فرهنگ

 .باشد مردم دین و فرهنگ

 .گردد عمل و مشخص سالم تفریح و رفتاری الگوی (4

 نوع .شود آن از جلوگیری و مخدر شناسی مواد آسیب در سعی

 .باشد صحیح جامعه در برخورد

 .کند یداپ افزایش مفید کار ساعات وکار، کسب (5

 از پس کار کمیت و باشد نظر مد کمیت آن از بیشتر کار کیفیت

 و ربا ریشه باشد، وکار در کسب کاری محکم .شود بهتر کیفیت
 .شود خشکیده بازی واسطه

 کنترل گرایی تجمل و گرایی مصرف مصرف، الگوی (6

 در گری اشرافی .مصرف در اسراف و نبود صرفه جویی .شود

 .گردد کن ریشه جامعه

 .شود اصالح همسایگی روابط و شهری زندگی (7

 و هامعماری نوع .شود الحنشینی اص آپارتمان فرهنگ
 .باشد عقالنی و مناسب هاشهرسازی

 قوی جمعی کار فرهنگ و اجتماعی و فردی خلقیات (8

 غیبت، دروغ، .شود رعایت کار در نظم و فرهنگ رانندگی .شود

 پیدا رواج گرایی قانون و برود از بین کارگریزی و پرخاشگری

  (.23/07/1391، ی)بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمال"کند
 داریم مشکل آن یهازیرمجموعه و مورد 8 این در کلی طور به ما

 رعایت موارد این نو تمدنی داشتن برای باید و پذیر هستیم آسیب و

 مدو بخش گاه گفت : هر توانمی گونه این پیاده شود. جامعه در و
 تمام در اسالمی زندگی سبک یعنی حاکمیت اسالمی، نوین تمدن

)همان ،  گوییممی کشور اسالمی آن به کرد پیدا تحقق ،جامعه
مسلمانان  برای وقت آن آمد وجود به اسالمی کشور اگر .(1391

 است صورت این (. در12/9/80)همان ، شویممی اسوه و الگو عالم

 فضای اسالمی فرهنگ و آمد خواهد وجود اسالمی به تمدن که

 (.25/8/84) خواهد گرفت فرا را بشریت عمومی
 قبل گفته شد بخش در که هاییظرفیت به توجه با خالصه طور به
 اول قسمت رهبری، و مدیریت کوشش، تالش، با توانمی

 زندگی سبک اصالح با و بخشید تحقق را اسالمی سازی نوینتمدن

 تحقق را اسالمی نوین سازیتمدن مدو قسمت توانایرانی می اسالمی

 بخشید.
اسالمی است که بتواند جامعه را به هدف، ایجاد یک حاکمیّت "

ی مورد نظر و آرمانی اسالم تبدیل بکند؛ ما دنبال این هستیم جامعه
ی اوّل، حاال بحث در درجه-دیگر، ما می خواهیم کشور خودمان 

یک  -ا نمی کنیمالمللی و جهانی رکشورهای دیگر و مسائل بین
 این خطوطکشوری بشود که به آن خطوط آرمانی اسالم برسد، که 

آرمانی یک چیز مطلوب و شیرینی برای هر انسان متفکّری است؛ 
یعنی هرکسی که بنشیند فکر کند، مطالعه کند، از این وضع آرمانی 

ای که در آن، هم علم هست، ی اسالمی لذّت می برد؛ جامعهجامعه
هست، هم عزّت هست، هم عدالت هست، هم قدرت هم پیشرفت 

ی هست، هم ثروت هست؛ یک تصویر ی با امواج جهانمقابله
جوری؛ ما به این می گوییم تمدّن نوین اسالمی، می خواهیم این

ها، )بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه"کشورمان به اینجا برسد
 های علم و فناوری،ها، مراکز رشد و پاركپژوهشگاه

20/08/1394.)  
 ر حجی استثنائی است. دحج یک فریضه"ایشان با بیان اینکه 

های اسالمی جمع شده است که در هیچ واجب  ای از ارزشمجموعه
همه خصوصیّت از خصوصیّات  ی دیگری ایندیگری، در هیچ فریضه

یک را  حج  ،"اسالم وجود ندارد مورد تمجید اسالم و مورد تعریض
ای از و در واقع یک نمونه ی اسالمی برترامعهجنمودار کوچکی از 

-دانند و می، میمدّن اسالمی، مورد نظر داریمآن چیزی که ما در ت

تمدّن اسالمی، این را باید به بشریّت اهدا کند. در تمدّن ": فرمایند
نوین اسالمی، معنوّیت در کنار مادّیّت، عروج اخالقی و معنوی و 

ار پیشرفت زندگی مادّی است؛ حج روحی و تضرّع و خشوع، در کن
 ، در دیدار کارگزاران حجبیانات )"مظهر یک چنین تمدّنی است

12/04/1398.)  
مهم دیگری که از بنیانی ترین و اساسی ترین ارکان هر نظام  یمسئله

و حکومت است مسئله رویش ها و ریزش ها است . مقام معظم 
قدس جمهوری رهبری درزمینه رویش ها و ریزش ها در نظام م
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 سی تریناسالمی بسیار حساس بوده و آنرا یکی از مهم ترین و اسا
مسائل می دانند . ایشان هر حرکت و انقالبی را در عالم که رویش 
های نوین و پی در پی نداشته باشد ، محکوم به زوال و فنا می دانند 

 و می فرمایند:
ى، یکى از نو در نظام جمهورى اسالمنو به هاى ى رویشمسئله"

 حرکت و ترین مسائل است. اگر هر انقالبى و هرترین و مهماساسى
درپى نداشته باشد، محکوم به هاى نوین و پىنهضتى در عالم، رویش

سال توانسته است  35زوال و فنا است. جمهورى اسالمى در طول این 
اى نو و متناسب با نیاز، بُروز بدهد. اى از خود جلوهدر هر برهه

ها بر ریزش ها غلبه ادى نگران ریزش ها بودند؛ گفته شد رویشافر
د کرد؛ و همین شد. آنچه مهم است این است که نگاه نسل نو خواهن
-مت به اهداف و آرمانى کسانى که نیروى جوانى را در خدو همه

فقط  -هاى روشن و دور باشد خواهند، باید به آیندههاى بلند   می
ى دور، ایجاد تمدن اسالمى آینده -ینیم جلوى پاى خودمان را نب

ه هاى امروز بشریتى کا نیازها و ظرفیتاست؛ تمدن نوین، متناسب ب
هاى اخیر زخم خورده است، مجروح است، از حوادث گوناگون قرن

غمگین است و نسل هاى جوان آن دچار یأس و نومیدى و 
، دى برسانداند. اسالم می تواند این نسل ها را به آفاق جدیافسردگى

ى ب و شایستهکه متناسچناندل هاى آن ها را شاد کند و آن ها را آن
کرامت انسان است، کرامت ببخشد؛ تمدن نوین اسالمى یعنى این. و 

آینده متعلق  .هاى مهم و اساسى و اصلى در ایجاد این تمدنیدشما هسته
ع واق ى این تمدن و درى کشور و آیندهبه شما است. سازندگان آینده

ى ى جهان، شما جوان هاى امروزید. بخشى از مجموعهآینده
رشد رویش ها در نظام جمهورى اسالمى در این بخش یعنى در هروب

حسین تحقق پیدا می کند. در هرجا هستید؛ چه آن هایى دانشگاه امام
اى از کشور ها در هر نقطهى جوانکه در این دانشگاهند، و چه همه

آفرین باشند)بیانات در توانند نقشی کنند، میکه احساس تعهد م
 ،السالمت پاسداری امام حسین علیهبیدانشگاه افسرى و تر

31/02/1392.)  

هایتان بازگشت به اسالم است؛ که البته به خواست عمومی ملت"
عی اللّه واقنیست. اگر انقالب ها باذن« بازگشت به گذشته»مفهوم 

صلی ی اتوطئه یا استحاله نگردند، مسئله بمانند و ادامه یابند و دچار
نویسی و مدیریت کشور و انقالب قانونسازی، شما، چگونگی نظام

سازیِ اسالمی مجدد در ی مهم تمدنها خواهد بود؛ این همان مسئله
 .عصر جدید است

در این جهاد بزرگ، کار اصلی شما این خواهد بود که چگونه یک 
 دینی و فقر و وابستگی حاکم برو بی ماندگی و استبدادتاریخِ عقب

شاءاللّه جبران کنید و زمان ها ان ترینکشورهایتان را در کوتاه
ساالرانه و رعایت ای مردمچگونه با رویکرد اسالمی و به شیوه

سازی کنید و تهدیدهای داخلی و خارجی را عقالنیت و علم، جامعه
« ق اجتماعیآزادی و حقو»یک به یک از سر بگذرانید؛ چگونه 

 منهای« نظم»، و «مارکسیزم»منهای ـ« برابری»، و «لیبرالیزم»منهای 
را نهادینه کنید؛ چگونه تقید خویش به شریعت « فاشیزم غرب»

آنکه گرفتار جمود و تحجر شوید؛ مترقی اسالم را حفظ کنید، بی
آنکه منزوی شوید؛ چگونه پیشرفت کنید، چگونه مستقل شوید، بی

آنکه ته شوید؛ چگونه مدیریت علمی کنید، بیآنکه وابسبی

از جمعه تهران + های نم)خطبه"ر شویدکاسکوالریزه و محافظه
  (.14/11/1390 ،ترجمه خطبه عربی

 
 ( ایجاد تمدن اسالمی  ه

الملل اسالمی است. گیری امت اسالمی و تمدن بینمرحله پنجم شکل
ت. با وجود جهت و رویکرد کلی انقالب تحقق تمدن اسالمی اس

ت اسالمی آمدن جامعه اسالمی و کشور اسالمی زمینه برای ایجاد ام
عوامل  العالیمدظله شود. از منظر رهبر معظم انقالب اسالمیفراهم می

تشکیل دهنده تمدن اسالمی ایمان به خدا و احکام الهی، اخالص، 
 )بیانیه گام دوم انقالبتقوای فردی و اجتماعی امت اسالمی و... است

 (.1384ای، خامنهاله آیتاسالمی، 
 بین ارتباط بردن باال ر جهتد هاروش تریناساسی از یکی

 یافتن است، اسالمی نوین تمدن برای مهم زمینه که مسلمانان

 کشورهای و مسلمانان .هست اسالمی کشورهای مشترکات بین

 و منابع دین، تاریخ، فرهنگ، در فراوانی مشترکات دارای اسالمی
 مشترکات این به پایبندی و عالیق رو ازاین هستند، و دشمن افع،من

 و مسلمانان بین همگرایی و همبستگی میزان ب افزایشموج
 موجود به مشترکات مسلمانان اگر .گرددمی اسالمی کشورهای

 از توانندمی راحتی به باشند داشته توجه اسالمی امت بین در

 دیگر بار را شخوی تمدن و شوند امروزی خالص مشکالت

  .نندخلق ک را اسالمی نوین تمدن و دهند توسعه و بازسازی
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در "

دوران پهلوی و قاجار بشدّت تحقیر شده و بشدّت عقب مانده بود، 
در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژیم ننگین 

ساالری تبدیل کرد طنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردمسل
جانبه و حقیقی ی پیشرفت همهمایهی ملّی را که جانارادهو عنصر 

 داراست در کانون مدیرّیت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میدان
ما می»و باور  ی مدیرّیت کرد؛ روحیهاصلی حوادث و وارد عرصه

اتّکاء به  ان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان،را به همگ« توانیم
 ؛ا به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شدتوانایی داخلی ر

ی علم و فنّاوری و ایجاد ثانیاً: موتور پیشران کشور در عرصه
های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون ثمرات زیرساخت

یان، بن. هزاران شرکت دانششود روز فراگیرتر میی آن روزبهبالنده
های عمران ر در حوزههزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشو

ونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزی و آب و حمل
ی دانشگاهی یا در حال تحصیل، کردهها تحصیلو غیره، میلیون

ها طرح بزرگ از قبیل هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده
های بنیادی، فنّاوری نانو، ای، سلّولی سوخت هستههچرخ

های نخستین در کلّ جهان، شصت برابر و غیره با رتبه فنّاوریزیست
شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، 

ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فنّاوری ده
های گوناگون مهندسی از جمله رشتهبومی، برجستگی محسوس در 

های مهم و حسّاس پزشکی و در صنایع دفاعی، درخشش در رشته
ی دیگر از پیشرفت، محصول ها نمونهجایگاه مرجعّیت در آن و ده

آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقالب برای 
ی و فنّاوراز انقالب، در تولید علم کشور به ارمغان آورد. ایرانِ پیش 
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هنری جز ترجمه  جز مونتاژ و در علم بهصفر بود، در صنعت به
، خطاب به ملت ایران« گام دوم انقالب»بیانیه )"تنداش
22/11/1397 .) 
 

 یدگاهبر د دیبا تاک یتمدن ساز اسالم یتیترب یهتبیین چگونگی نظر
 :یمقام معظم رهبر
 که یدوم انقالب اسالم گام ییانیهدر ب( یالعالظله)مدیمقام معظم رهبر

عنوان سند چشم انداز هب یدوم انقالب اسالم یآن را همزمان با چله
رو اعالم کردند، مراحل و  یشدر چهل سال دوم و پ یانقالب اسالم

تمدن  تییترب یهنظر بر اساس  یبه تمدن اسالم یلو ن یابیدست یهاگام
 :برشمردند یلرا به شرح ذ یساز اسالم

 سالمی: آغاز انقالب ا .أ

ند به واتدر فضای نظام غیر دینی، انسان اگر خیلی هنر کند فقط می
وظایف فردی خود عمل کند که آن وظایف فردی دینی هم در آن 
شرایط تاثیر الزم را نمی گذارد؛ یعنی آن تعالی و نورانیت الزم را 

طبیعی است که  –رود بخش مهمی از آن هدر می بوجود نمی آورد.
و  –ر انسان، با محتویات ذهن انسان اصطکاکی دارد فضای محیط ب

این حداکثر چیزی است که در نظامی که  کند.میبخشی از آن اثر 
دیین حاکمیت ندارد و مجاری امور در دست دین خدا و قانون الهی 

این  (.21/9/1380آید )مقام معظم رهبری، نیست، گیر انسان می
ضمن  العالی(ظله)مد ب اسالمیمرحله که به تعبیر رهبر معظم انقال

 میالدی، 19 قرن  رحله است.ترین مو آسان نخستینهای آن، سختی

 با دانشمندان همه اروپا بود. در تحقیر دین و دین با مقابله قرن

 در سکوالریسم، سعی نهایت در و گرایی عقل و بر اومانیسم تکیه

می آن از ییهانمونه به کردند که دین گرفتن سُخره به و حذف
 ست.ا مرده گفت: خدا و کرد رشد پردازیم: مکتب نیهیلیسم نیچه

 زیر به را خدا گفتند: اگر دانشمندان ماتریالیسم از دیگری نمونه

 و خلقت کرد رشد ندارد. داروینیسم وجود پس جراحی نیاوریم تیغ

 ریزیپایه الئیک، با 1سارترِ پل ژان برد. سؤال زیر را انسان الهی

 فلج گفت: اگر بود، انسانگرا بسیار زیستانسیالیسم کهاگ مکتب

مالمت کند. لنین  را خودش باید نشود دو مسابقه انمادرزاد قهرم
 و دانشمند هر .ستهاتریاك توده و مخدر افیون، گفت: دینمی

 و کرد جامعه کردن به سکوالریزه شروع دین حذف با متفکری
آغاز  را خود ... کارو فرانسه و انگلیس همان زمان استعمار در

 اسالم به د شروعآم آسیا به استعمار برای انگلیس کردند. وقتی

 یشهاخواسته مانع اسالمی تفکر اسالم و دانستمی زیرا کرد؛ زدایی
 و مسلمین اسالم بردن بین از برای داشت توانی هر رو شود، ازاینمی

 دنکر مدرنیزه نوع لباس، فرهنگ، نوع در تغییر .گرفت به کار

 عیش و بندوباری بی استعمار، ی اسالمی،هاکشور کردن غربی و

 ایران در .داد رواج کشورها این در توانستمی را تا شونو

 سعی و داد قرار را آتاتورك ترکیه و در و محمدرضاشاه رضاخان

 نیز داخلی و روشنفکران هاگروه برخی .کرد دین بردن بین از در

 آرام اسالم .کردند کمک نگلیسا به و زدند دامن موضوع بدین

_________________________________ 
1. Jean-Paul Sartre 

 و عبادات به بعدها و درآمد شخصی حالت به و رفت کنار آرام
 دوران در که رفتند پیش جایی تا حتی رسید. خرافات در نهایت

 مجبور ،بود ها اهل نمازدانشگاه در کسی اگر محمدرضا پهلوی

 شد!می مسخره زیرا نبیند، را او کسی بخواند که مخفیانه بود

 حال در انسان نیز از زداییهویت )از خودبیگانگی( و2اسیونالین

ماشین  به شدن تبدیل حال در انسان حتی چیز همه و دبو رواج
 لطف به آمدنش، با اسالمی انقالب که بود حال این در .بود

 حال در که دینی و دمید جامعه در کالبدای روح تازه خداوند،

. کرد آب بر نقش را ی غربهانقشه و کرد احیا را بود مردن
 را مردم دین که دیدند کردند،می مسخره را دین که کسانی تمامی

عامل  قویترین هم هنوز دین شد معلوم و درآورد حرکت به
 اسالم خواندن، نماز که بود دوره این در .ستهاانسان حرکت

 به اسالم دنیای هایتمام ملت و شد افتخار بودن و مسلمان داشتن

  اسالمی انقالب اگر شدند. خار کردند و امیدوارحرکت افت این
 نداشته باشد، خود پرونده در دیگری کار مورد هیچ همین جز

 کرد کار به شروع که زمانی نیز اسالم است! پیغمبر کافی او برای

 کند، پیاده را اسالم توانست کرد تا پا به انقالبی عربستان در

 بنابراین .آورد اسالمسمت  به را کسی شد نمی فرد به فرد وگرنه

 را گذرانده سازیمدنت زنجیره از مرحله نخستین اسالمی انقالب با

است؛  اسالمی نظامی ساخت کار نخستین انقالب از پس حال ایم.
ها، . تغییر ارزشباشد اسالمی حکومت، کلی شکل باید یعنی

عبودیت خدا، کار برای خدا، دنیاشناسی، پیشرفت و تعالی در محور 
انقالبی ملت مسلمان ایران بود. هدف انقالب آماده سازی حرکت 

ها، اصالح مفاسد، محور ایجاد نظام جدید، تغییر ارزشمحیط برای 
شدن عدالت، استقرار شریعت اسالمی، رفع سلطه بیگانه، ایجاد نظام 

 بر اساس اندیشه و تفکر اسالم بوده است.
 
 ی:نظام اسالم یلتشک .ب

، طاغوت یمبر رژ یرانملت ا یروزیپ و یحلقه پس از حرکت انقالب
معنا که پس از  ینه بود به امورد توج ینظام اسالم یریگشکل

هبر ر یردر کشور برپا شود. به تعب یاسالم یانقالب، نظام یروزیپ
 یجامعه، اسالم ی(، شاکله عمومیالعال)مدظله یمعظم انقالب اسالم

 کنند،یم انتخاب م(، مردینید یساالر )مردم ی،نظام اسالم شود. در
بان منتخ یلهه وسو سرنوشت اداره کشور را ب گیرندیم یممردم تصم

 یهخواست و انتخاب در سا یندارند، اما ا یارخودشان در اخت
و از  بردیجاده صالح و فالح راه نم یرونهرگز به ب الهی،یتآهد

 یبنظم و ترت یعنی یاسالم نظام .شودیخارج نم یمصراط مستق
 یطرح مهندس یعنی یباشد. نظام اسالم یبخش اسالم یکر موجود د

 ی،)مقام معظم رهبر کردن یادهپ ییرا در جا یالماس یو شکل کل
 یشود.  نظام اسالم یجامعه، اسالم یهندسه عموم یعنی (.21/9/97

 ها عبارتند از : از آن یدارد که برخ هایییژگیو
ت و حاکم خداوند اس یعنیخداوند بر مردم:  یتحاکم .1

 ؛شود یادهدر جامعه پ یاله ینقوان

2. Social alienation 
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وسط ت یامبرو پس از پ یامبرخداوند توسط پ ینابالغ قوان .2
 یند یهتوسط فق یبت،امام معصوم و پس از امام معصوم در دوران غ

 یه(؛فق یول)شناس و عادل و آگاه به زمانه 
نوع  یناست. در ا یدیتوح یدر نظام اسالم ینیجهان ب .3

 ؛وجود ندارد یفاصله طبقات ینیجهان ب
دور  یتها که از اسالمبخش ینظارت کامل بر تمام .4

 ند؛نشو
 .در نظام ینید یمردم ساالر .5
ند هست یاسالم ینظام کل یک هاییژگیو ینپنج مورد از مهم تر ینا 

بدهد،  ینظر یادن یخواست از آن سو یشوند تا اگر کس یادهپ یدکه با
 یز ساخت نظام اسالماست. پس ا یبداند نوع نظام فالن کشور اسالم

خود را  یارهایمع ی،کارگزاران نظام اسالم یاست که تمام یازن
دولت  یی،مجموعه کارگزاران و عوامل اجرا هکنند که ب یاسالم

 :(21/9/97 ی،)مقام معظم رهبرگویند یم
را عرضه  «ینید یساالرمردم» یاسی،مسائل س یینهما امروز در زم"
ابتناء تمدن بر » ی،اجتماع یِعموممسائل  یینهدر زم یم؛کنیم

 «کرامت انسان»گوناگون،  هایینهمدر ز یم؛کن یرا ارائه م «یتمعنو
 .یمکن یرا مطرح م «یو زندگ یند یختگیآم» یم؛کن یرا مطرح م

 یوجود نداشته؛ حتّ یاوقت در دن یچه ینهااست؛ ا یحرف نوئ ینهاا
آمدن  کار یغرب و رو یسمو اومان گرییقبل از دوران ماد

اه همرتوأم و  یبا زندگ یننبود که د ینجورسکوالر هم ا هاییشهاند
 " (.1391/05/22ها،  دانشگاه یداسات یداردر د یانات) )ب"باشد
ر و دشوا یچیدهپ یکار ینشما است. ا یکار بزرگ و اصل یسازنظام

 یسمیونالناس یا ی،غرب یبرالیسمل یا یکالئ یالگوها یداست. نگذار
ند. ک یلخود را بر شما تحم یستی،چپ مارکس هاییشگرا ای ی،افراط

و بلوك غرب فقط با خشونت و  یختچپ فرو ر اردوگاه شرق
آن متصور  یبرا یریجنگ و خدعه بر سر پا مانده و عاقبت خ

اسالم است. هدف  یانآنها و به سود جر یان. گذشت زمان به زیستن
بر  یدجد یدن اسالمتم یجادو ا یاسالم یامت واحده یدرا با ینهائ

 ."و علم و اخالق، قرار داد یتو عقالن یند ییهپا
 1358 ینفرورد 12از  توانیرا م ینظام اسالم یستاس یطور کل به
که  یدمنجر شد نام یقانون اساس یکه به همه پرس 1358آذر  12تا 
 ینما در ا یبه عبارت شکل گرفت. "جامعه  یعموم یهندس "آن  یط

 یتمرحله و تثب ینا .یمهست ینظام اسالم یریگ مرحله شاهد شکل
) "دیابیادامه م یلیجنگ تحم یانتا پا یظام سازن یمآن و البته تتم

 (.1390/06/26، یاسالم یداریب المللییندر اجالس ب یاناتب
 

 ی:دولت اسالم یلو تشک یجادا .ت

که منش و روش  یااست، به گونه یدولت اسالم یجادمرحله سوم ا
بر  یاداره کشور مبتن یبرا ین و ساز و کارها و نهادسازمردادولت

دولت در کشور  (.12/9/1379 ی،ه شود)مقام معظم رهبراسالم آماد
جمهور، معاونان، مشاوران،  یسکارگزاران شامل: رئ یتمام یعنی

شهرداران و کارمندان و... و دولت  نداران،وزرا، استانداران، فرما
و  هایریجهت گ یدبا یاسالم کارگزاران نظام یعنی یاسالم

دهند تا بتوانند به اهداف  قیتطب یاسالم یارهایرفتارشان را با مع
 یهاشاخصه ین(. مهم تر8/6/84 ی،برسند)مقام معظم رهبر

به مالک  هنهج البالغ 53از نامه  یدرا با یکارگزارن دولت اسالم
بته لکارگزاران است.  ا یسند حکومت ینآورد که مهم تر یروناشتر ب
که  پردازیمیم یدهاییها و باشاخصه یانپژوهش تنها به ب یندر ا

کشور در جهت  یعموم یربه آن عمل کنند تا مس یدکارگزاران با
شاخصه ها شامل : حق  ینهموارتر گردد؛ ا یاسالم ینبه تمدن نو یلن

قدرت، سالمت  یشجاعت و ابزارانگار ی،محور التعد ی،طلب
کار  ی،و کرامت انسان یسالمت اخالق یاسی،س یو تقوا یاعتقاد
و  یسالمت اقتصاد ی،و عهدمند یصلح مدار یی،و مردم گرا یجهاد

 هستند؛ ییقانون گرا
باشد : رشوه،  یدگونه با ینا یزن یمسئوالن دولت اسالم یدهاینبا 

م، به مرد ییاعتنا یب ی،کم کار ی،خوار یژهو ی،و اقتصاد یفساد ادار
چه برعکس آن یالمال و به طور کل یتب بردن یناز ب ی،گر یاشراف
 :یندفرما یم ینهزم یندر ا یظم رهبرآمده است. مقام مع یدهادر با

 که یطیخودشان را با ضوابط و شرا یدمسئوالن و دولتمردان با" 
چنان  یابدهند  یقاست تطب یمسئول دولت اسالم یکمتعلق به 

مت دشان را به ساگر ناقصند خو یاو  یاینداگر هستند سرکار ب یافراد
اول ما  گونه ین؛ ا"ببرند یشکمال در آن جهت حرکت دهند و پ

آن وقت عمل ما  یمشد یاسالم قتیو و شویمیم یمسئوالن اسالم
خواهد شد؛  یخواهد کرد و کشور اسالم یمردم را مسلمان واقع

 )مقام" یاوردبه وجود ب یکشور اسالم تواندیم یدولت اسالم یعنی
 (.21/9/97، یمعظم رهبر

 
 گیرییجهنت

 بر دتأکی با اسالمی زسا تمدن تربیتی نظریه هدف با حاضر پژوهش
 کلی، تعریفی در رهبری معظم رهبری انجام گرفت. مقام دیدگاه

 هایظرفیت همه از هاانسان مندیبهره را اسالمی تمدن شاخصه
 آنان، تعالی و سعادت تأمین برای خداوند که دانندمی معنوی و مادی

 جمله از. است کرده تعبیه آنان خود وجود در و طبیعت عالم در
 در اسالمی مورخان و اندیشمندان که اسالمی تمدن هایاخصهش

 یترمنسجم شیوه به رهبری معظم مقام و کردند بیان اسالم تاریخ
 قرآنی، قوانین محوریت از اندعبارت گفتند، سخن هاآن درباره

 مردمی، حکومت خدا، راه در مجاهدت اخالق، علم، خردورزی،
 اقتصاد از دوری عدالت، استقرار عمومی، رفاه ایجاد تحجر، از پرهیز
 درك با و خویش درایت با له معظم اما .تکاثر و ربا بر مبتنی

 جدیدی هایمؤلفه با را اسالمی نوین تمدن مسأله زمان، مقتضیات
 سینما، هنر، ن،مدر هایرسانه به توجه خالقیت، و ابتکار مانند
 نیازهای با متناسب فقهی احکام صدور و المللبین روابط بهبود
 رقابت در و شود پویا اسالمی تمدن تا نمودند مطرح را بشری جدید

 عتقادا به. کند حفظ را خود پویایی و بماند باقی غرب مدرن دنیای با
 ازنی جمعیدسته خرد و همت به اسالمی نوین تمدن گسترش لهمعظم
 خدا، به ایمان تالش، کار، انضباط، وحدت، سایه در که دارد

 وجود به قوی هایرسانه داشتن و علمی توانایی قالنیت،ع خالقیت،
 .آیدمی

، «الکامل»، «تاریخ طبری»در منابع مربوط به تاریخ اسالم مانند 
و غیره به طور پراکنده درباره دستاوردهای تمدن « تاریخ ابن خلدون»

تاریخ »های پژوهشی مانند شده است. در کتاب اسالمی بحث
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فرهنگ و تمدن »احمدی،  ألیف جانت« فرهنگ و تمدن اسالمی
تألیف والیتی و غیره مطالب فراوانی نوشته شده است. در « اسالمی

برخی از کتب مذکور درباره بیداری اسالمی در ایران از دیدگاه 
 صحبت( ره) خمینی امام جمله از مذهبی –های سیاسی شخصیت

 مهنایانپا مقاله، تاکنون مندنظام مطالعات اساس بر ولی است؛ شده
 ممعظ مقام اندیشه در اسالمی نوین تمدن هایشاخصه درباره کتابی و

 موضوع این حاضر پژوهش در رو، این از. است نشده تألیف رهبری
 .ه قرار گرفته استتوج مورد

طور عام و تمدن اسالمی  های تمدن بهلفهؤنگاه گذرا به شرایط و م
نظر مقام معظم  به طور خاص، بیداری و احیای تمدن اسالمی از

رهبری، مورد اهتمام تحقیق حاضر است. پویایی ماهیت اسالم، 
تجربه انقالب اسالمی عصر نبوی، شکل گیری تمدن عظیم اسالمی 

گرایی و قانون مندی تمدن اسالمی، در مدینه النبی )ص(، آرمان
زشمند بازگشت به اسالم و ارزش های دینی، پیروزی احساس ار

، همه نوید بخش پیروزی «ره»هبری امام خمینی انقالب اسالمی به ر
 .انداسالم و احیای تمدن اسالمی

از دیدگاه ایشان، بازگشت حقیقی به قرآن و اقتدا به سنت رسول   
ن اهلل )ص( و ائمه اطهار، الهام بخش بیداری اسالمی و شرط بنیادی

احیای تمدن اسالمی است. چرا که شرایط و مولفه های تمدن ) نظام 
 نشینی، شهر مداری، قانون الهی، مقتدر حاکمیت  زشی، رهبری،ار

مام اهت. بگیرند الهام سنت و قرآن از باید( اجتماعی و سیاسی نهادهای
به وحدت جهانی، نظام سازی، بازخوانی اصول انقالبی، آسیب شناسی 

آفات بیداری اسالمی، جزء اولویت های کاری بیدارگران  و مبارزه با
بدین ترتیب،  .ین اهداف و مصالح امت اسالمی استدر راستای تأم

احیای تمدن اسالمی در دوران معاصر از مسائل حساس و سرنوشت 
ساز جهان اسالم است. این مسئله، با در نظرداشت روند پر شتاب 

حول اجتماعی ـ سیاسی معاصر، بیداری اسالمی به مثابه مهم ترین ت
 .یابداهمیت دوچندان می

 رهگذر در سو، یک از ای خامنه اهللآیت ضرتح تمدنی اندیشه
 تمدنی تجربه تاریخی تحلیل بستر بر عمل و و نظر عرصه میان اتصال
 یعتش و حضور تطور تجربه نیز و غرب تمدنی تجربه اسالم، صدر

 بر دیگر، سوی از و است اخیر هایسده در حکومت عرصه در
-پایه شانای حکومتی هایمنصب و فلسفی فقهی و هایتوانمندی

 و انقالب درون تجربه در تمدنی، اندیشه این و شده است گذاری
 اندیشه یابد. درمی   تکوین حاضر، عصر در ایران اسالمی جمهوری

 امت مشترك انداز چشم و حرکت غایت اسالمی، نوین تمدن ایشان،
 سطح در اسالمی جوامع در زندگی الگوی و کالن سطح در اسالمی

 نظریه در اسالمی، تمدن دستیابی به چگونگی درباره. است خُرد
است،  خورده گره ایران اسالمی جمهوری تکوین سیر با که ایشان

 دول سازی،نظام انقالب، آن در که است شناسایی قابل فرآیندی
 هدانست اسالمی نوین مدنت به مقدمه دستیابی سازی،جامعه و تسازی

 است گرو الزاماتی در بعدی مرحله به مرحله هر از گذار. شودمی
 .یابدمی معنا هاآن با اسالمی نوین تمدن به دستیابی که

 )مدظله رهبری معظم مقام فرمایشات تحلیل در پژوهش حاضر با
 احصا اسالمی نوین سازیتمدن برای را هاییتوان مؤلفهمی العالی(،

    معنویت،: از ها عبارتندمؤلفه این اهم. شناخت بهتر را آن و ودنم

 پیشرفت، گرایی،وحدت عدالت، عقالنیت، اخالق، گرایی،لمع
 معظم مقام هایاندیشه بررسی با .فرهنگ پویایی و مجاهدت مداوم

 تمدن بعد برای دو ایشان که گفت توانمی تربیتی دیدگاه از رهبری
 هدف اب پیشرفته نظامات و قدرت بعد یکی: تندهس قائل اسالمی نوین

 آن وانتمی که معنویت دیگر بعد و منابع، از استفاده بهینه  کارایی
 معتقد قویاً  ما که دانست؛ چرا  هدف به رسیدن  اثربخشی معادل را

 خداوند رضای کسب باید نهایی هدف مختلف، کارهای در هستیم
 باشد.
 داندمی   منطقی را نتیجه گیری چنین هم، مختلف هایپژوهش مرور

 .است همراستا اسالمی نوینتمدن  زمینه در گذشته تحقیقات با و
برایند تحقیق، نشانگر تحقق وعده حتمی الهی )پیروزی اسالم و 

 گرایی اصول هنگهما تجلی احیای تمدن اسالمی( است. تمدنی که
 عقالنیت و معنویت، ارزش و معرفت، اخالق و خالقیت، و

ی را باید امت واحده نهایی هدف لذا،. است قداست و تعالی  قدرت،
 و علم و عقالنیت و دین یپایه بر  اسالمی و احیای تمدن اسالمی

 داد. قرار اخالق،
 پیشنهادات 

 شود:ه میبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر ارائ
 رانای ملت به خطاب است مطلعی تجدید« گام دوم انقالب»بیانیه 

 مرحله دومین»برای  مثابه منشوری به که جوانان به ویژه و
و فصل جدید  بود خواهد« سازیتمدن و پردازیخودسازی، جامعه

انقالب  دیگر، زد. به عبارت خواهد رقم اسالمی را جمهوری زندگی
 آن در اسالمی سازیتمدن که است شده دخو مرحله دومین وارد
 سمت به باید انقالب دوم گام در لذا. است شده واقع اهمیت مورد
 شناخت صحیح تمدن، در تعالی الزمه و کرد حرکت تمدن این تعالی

 هاییمأموریت کدام هر کشور، باالدستی اسناد از همین رو. است آن
 جرمن آن به عمل هک اندکرده و تربیت مشخص تعلیم نظام برای را
 هب آن به تبع و فراگیران شده در )تمدنسازی( هایمؤلفه تعالی به

 . شود می منجر اسالمی رویکرد با سازتمدن ایجامعه
 جمهوری اساسی قانون مانند باالدستی از اسناد برخی راستا، درهمین
 در کشور، جامع علمی نقشه و 1404 انداز چشم سند ایران، اسالمی

 نظام برای را هاییمأموریت جامعه، مختلف ابعاد به اختنپرد کنار
 مختص که باالدستی اسناد از دیگر برخی و اندکرده مشخص تربیتی

 (،31) وپرورش بنیادین آموزش تحول سند مانند هستند؛ تربیتی نظام
نظام  در تحول ایجاد کلی هایسیاست (،32) ملی درسی برنامه سند

 مصوبات (،1392 رهبری، معظم مقام ی)ابالغ پرورش و آموزش
 انقالب شورای عالی تپرورش، مصوبا و آموزش عالی شورای

شورای  مجلس مصوبات وپرورش، آموزش نظام در مورد فرهنگی
 ارتقای به منظور مستقیماً و پرورش، آموزش نظام درمورد اسالمی

 هایآموزه از گیریبهره اند. از همین رو،شده طراحی آموزشی نظام
 بیتی،نظام تر در است اسالم مبین دین بر مبتنی که تحولی اسناد این

 افزون و شده فراگیران در اسالمی سازتمدن هایمؤلفه تعالی موجب
 یسازتمدن عرصه در خود که کندمی را تربیت فراگیرانی آن، بر

 .کرد خواهند تقش ایفای اسالمی،
 معظم مقام رگهربا و ارزشمند سخنان بر مبتنی الگوی براساس

 و فرهنگی الزامات و شرایط توان می اسالمی، رهبریانقالب
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 که ار پیشرفت رفتاری و معنوی بعد و سیاسی اقتصادی، اجتماعی،
 جامعه در شود می ایران اسالمی نظام جانبه همه پیشرفت موجب

 هر که دارند وظیفه قشری هر از و مردم مسئولین لذا. کرد اجرا
 حوزۀ اساس بر و بشناسند ابتدایا را لزاماتا و شرایط این از یک

 و برسانند ظهور منصة به را کدام هر خود اختیارات و وظایف
 .کنند اجرایی
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