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 ۱۳۹۷و زمستان پاییز )، ۱۱۸(پیاپی  سوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسالمی 
 از نگاه مقام معظم رهبری

 ١فرزانه محمدباقر  
 ٢علی خیاط                

 ٣هادی صفرپور        
 

 چکیده
وجـود ه عطفی برای ایجاد تمدن نوین اسالمی ب ۀنقط ،با پیروزی انقالب اسالمی 

فضـای مناسـبی بـرای ، آمد و با دگرگون شدن معادالت حاکم بر زنـدگی جمعـی
از آنجــا کــه  ،ســازی اســالمی فــراهم شــد. مبحــث تمــدن نــوین اســالمی تمــدن

ته اصطالحی نوظهور و برای مفهومی خاص بوده است کـه در چنـد سـال گذشـ
پردازی و نگارش اثـری مسـتقل در ایـن  نظریه ،توسط رهبر انقالب مطرح گردیده

موضـوعی اسـت کـه توسـط  ،تمدن نوین اسـالمی موضوع صورت نگرفته است.
رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح و به عنوان غایت انقالب اسالمی ایران معرفـی 

رمـان انقـالب اسـالمی توان بزرگترین آ نوین اسالمی را می شد. دستیابی به تمدن

                                                 
 .۲۱/۰۷/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۰۱/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 . )Hosseinfarzaneh@gmail.com( دبیر شورای عالی حوزۀ علمیه خراسان. ١
 ).Khayyat313@gmail.comر دانشگاه علوم اسالمی رضوی (استادیا. ٢
 .(نویسندۀ مسئول) دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تمدن اسالمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ٣

 Safarpoor.h@razavi.ac.ir 
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۱۷۸

بـه دلیـل عـدم بررسـی ابعـاد مختلـف آن مشـکل  ،دانست که راه رسـیدن بـه آن
 ،مقـام معظـم رهبـری ۀنماید. تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسالمی در اندیش می

مقـام معظـم رهبـری  ۀاندیشـ ،کند. در این مقالـه تر می نیل به این مقصود را ساده
توصیفی تحلیلی  ،ین شده است. نوع تحقیق حاضرمبنی بر تمدن نوین اسالمی تبی

 باشد. اسنادی می و ایو روش گردآوری اطالعات کتابخانه
جامعـه ، ایمان، اسالم، مقام معظم رهبری، تمدن نوین اسالمی واژگان کلیدی:

 ی و نظام اسالمیاسالم

 مقدمه
سـتان ه اه العالی) در سـفری بـای (مد ظلّ  مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه

اهداف نظام اسالمی را پیشرفت معنـا ، ای جامع در نقشه ،۱۳۹۱خراسان شمالی در سال 
تعبیر کردند و هدف جامعه » تمدن نوین اسالمی«معنای این پیشرفت را  ،کردند. ایشان

ایجاد یک تمدن نوین اسالمی  ،و ملت ایران و هم چنین هدف انقالب اسالمی ایران را
 معرفی کردند. 

اند.  رسیدن به تمدن نوین اسالمی را در پنج مرحله ترسیم نموده ،معظم رهبریمقام 
انقالب اسالمی  ۱۳۵۷که در بیست و دوم بهمن ماه سال ، اول آن انقالب است ۀمرحل

کـه ملـت ایـران در ، دوم تشکیل یک نظام اسالمی است ۀ. مرحلایران به پیروزی رسید
سـوم دولـت  ۀاسالمی آری گفتند. مرحلـ به نظام جمهوری ۱۳۵۸سیزده فروردین سال 

چهـارم و  ۀاکنون ما در این مرحله هستیم. مرحل، که ایشان معتقد هستند ،اسالمی است
 اسالمی و تمدن نوین اسالمی.  ۀپنجم عبارت است از جامع

 ۀاز همـ، مسئولیت ایجاد تمـدن نـوین اسـالمی ۀای در زمین ه خامنهرت آیت اللّ حض
را  افـراد ۀو همـ اند قان و پژوهشگران طلب یاری خواستهو محقّ دانشگاهیان و حوزویان 
 دانند.  در این زمینه مسئول می

چنـد  برآنیم که بدانیم عوامل ایجاد تمدن نوین اسالمی کدام است؟ ،در این نوشتار
امکانات و رهبری در ، اند؟ عوامل باطنی و ظاهری آن کدام است؟ جایگاه مکتب دسته
گیری تمـدن نـوین اسـالمی  براساس شکل ،اجتماعی و مدیریتی، حوزهای فردی ۀبطرا

 چیست؟
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۱۷۹
 شناسی الف: مفهوم

 تمدن .۱
اسالیب شهرنشینی گزیدن و... آمده است کـه ، تمدن در لغت به معنای شهرنشینی

 ۀگری و خارج شـدن یـک جامعـه از مرحلـ ناظر بر بیرون آمدن انسان از حالت وحشی
. برای مفهـوم اصـطالحی )۶۱۵: ۱۳۷۱، عمید؛ »تمدن« ۀاژ: ذیل و ۱۳۷۳، (دهخداابتدایی است. 

مرحله یا نـوعی خـاص از فرهنـگ کـه در «مانند ، اند کار برده تعاریف بسیار به، تمدن
: ۱۳۶۶، (لوکـاس». عصر معینی موجودیت یافته و حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است

خالقیـت فرهنگـی ، آن نظمی اجتمـاعی کـه در نتیجـۀ وجـود«، )۴۸: ۱۳۷۶ ، توین بی؛ ۱۶
تمـدن ، و در تعریفی دیگـر )۵: ۱۳۶۵، (دورانت »کند شود و جریان پیدا می پذیر می امکان

آیـد  شـمار مـی ترین سـطح هویـت فرهنگـی بـه بندی فرهنگی و گسترده باالترین گروه
 .  )۴۷، تا بی، (هانتینگتون

تمـدن را  ،خواجه نصیر الـدین طوسـی و ابـن خلـدون ،در بین اندیشمندان اسالمی
 ،جعفـری ۀو عالم )۷۷: ۱۳۵۹، ابن خلدون؛ ۲۵۱: ۱۳۶۴، (طوسیحالت اجتماعی شدن انسان 

افـراد و  ۀها در حیات معقول بـا روابـط عادالنـه و اشـتراک همـ ل هماهنگ انسانتشکّ 
ابعـاد مثبـت معنـا  ۀهـا در همـ های جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسان گروه

 . بهترین تعریف است ،که همین تعریف اخیر )۱۶۲: ۱۳۵۹، (جعفریکرده است 

 اسالمیتمدن  .۲
نبـوی و  ۀبینی برخاسـته از مـتن قـرآن و سـیر  دینی است که با توجه به جهان ،اسالم

بشر برای تعالی خویش بدان نیازمنـد اسـت در اختیـارش  را که آنچه ۀهم، اولیای الهی
هـای آن بـر محـور دیـن اسـالم  فـهمؤلّ  ۀتمـدنی اسـت کـه همـ ،نهد. تمدن اسالمی می
: ۱۳۹۶، (جـان احمـدیدارای آغاز و انتهـا اسـت ، گردد. با توجه به همین پسوند پرمایه می
آن در میان اقوام و ملل و جلب و جذب  ۀبا پیدایش اسالم و انتشار سریع و گسترد .)۵۱

از فرهنـگ و تمـدن انسـان    بنـای مسـتحکم و عظیمـی ،های گوناگون بشـری فرهنگ
 تمـدن از منظـورملل و نژادهای مختلفی سهیم بودند.  ،گذاری شد که در ایجاد آن هپای
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۱۸۰

 هـای آموزه از الهـام بـا کـه اسـت صنایع و هنرها ،علوم ،عقاید ،افکار ۀمجموع   اسالمی
 کلـی طـور بـه را اسـالمی تمـدن ،نگـرش ایـن با. است آمده پدید مسلمین طتوّس  دینی
 اسـت تمـدنی، توحیـدی نگـرش بـا اسـالمی نتمـد :کـرد تعریـف گونـه ایـن تـوان می

 ،اسـالمی ۀجامعـ مادی و معنوی های اندوخته و ها ساخته از ای مجموعه با ایدئولوژیک
تمـدن اسـالمی  ،ایـن رو . ازدهـد مـی سـوق و مادی معنوی کمال سوی به را انسان که

اسـت کـه    های اسـالمی تمدن ملت، تمدن یک ملت یا نژاد خاص نیست بلکه مقصود  
المللی  (مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بینشود   ها و دیگران را شامل می ترک، ایرانیان، ها عرب

 ،و ادبـی   یعنی اسالم و زبـان علمـی   ،دین رسمی ۀکه به وسیل )۱۹۱، فرهنگ و تمدن اسالمی
ای از عظمت و  به درجه ،این تمدن .)۷ :۱۳۳۷، دیانت(ی عربی با یکدیگر متحد شدند یعن

گاهی از همـ کمال  ،انحـای آن ۀهای آن و احاطـه بـر همـ جنبـه ۀو پهناوری است که آ
 کاری بس دشوار است. 

پختگی شد و در عصر عباسیان به  ۀوارد دور  ،در زمان امویان در شام   تمدن اسالمی
م) و به ۷۵۰-۱۲۵۸های ( شهر بغداد در سال ،اوج خود رسید و مرکز این تمدن درخشان

 .)۱۴۰ :تـا بی، (حجـازیم بـود ۷۵۵-۱۴۹۲های  ان در انـدلس در سـالروزگار خالفت امویـ
دهـد کـه   و چگونگی انتشار اسالم در جهان نشـان می   مطالعه در اطلس تاریخ اسالمی

های آباد آن روز جهان مسلط شـد و قسـمت  بر بیشتر سرزمین ،اسالم در طول چند قرن
: ۱۳۷۴، (قربـانی اقتدار خـود درآورد را تحت سلطه وآفریقا و قسمتی از اروپا ، اعظم آسیا

افغانستان و در شرق تا چین و هند امتداد داشت. از جانب ، ایران، در مرکز از عراق .)۱۸
شـد  را شـامل می یکـی از فرغانـههای  تا کوه ،شمال شرقی تا سمرقند و بخارا و خوارزم

ند و سـاکنان آن  با فرهنگ و دین مشترکی به هم وصل شده بود ،این مناطق .)۱۷،(همان 
دانستند که مرکـز روحـانی و مـذهبی آن مکـه و  خود را عضو تمدن واحد و وسیعی می

ها به علم  تمدن ۀاین تمدن بیش از هم .)۱۶،(همان اش بغداد بود  مرکز فرهنگی و سیاسی
های جهـان را پدیـد آورده اسـت و بـا تلفیـق  ترین دانشگاه و دانش اهمیت داده و کهن

ای را تحویل بشـریت داد.  میراث عظیم و تکامل یافته ،ها افزودن بر آن علوم گوناگون و
، علـوم، عقایـد، افکـار ۀمجموعـ   توان گفت منظور از تمدن اسالمی می ،با این اوصاف

 های دینی توسط مسلمین پدید آمده است.  هنرها و صنایع است که با الهام از آموزه
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 توان اینگونه تعریف کرد: میرا به طور کلی با این نگرش تمدن اسالمی 
ای از  تمـدنی اسـت ایـدئولوژیک بـا مجموعـه، تمدن اسالمی بـا نگـرش توحیـدی

کـه انسـان را بـه سـوی کمـال  ،اسالمی ۀهای معنوی و مادی جامع ها و اندوخته ساخته
 دهد.  معنوی و مادی سوق می

معه ط عادی در جاآن بخش از حیات تمدنی است که در شرای ،»ساخته«مقصود از
نیـز آن چیـزی اسـت کـه از » اندوختـه«مـراد از  و سـازد وجود ندارد و انسان آن را می

تحت ، جوامع بشری ۀعات گذشتاو اختر  قراردادها، ها دانش، ها ها و داده انباشتن تجربه
  .)۵۱: ۱۳۹۶ ،(جان احمدیاسالمی به میراث رسیده است  ۀنفوذ حکومت اسالمی به جامع

اعتقـادات و ، آداب و رسـوم ۀای از همـ دن اسالمی مجموعـهتم گ وفرهن ،بنابراین
معنوی است که در میـان  علوم اسالمی و ذخایر مشترک مادی و، معارف، سنن، باورها
  .های مسلمان وجود دارد ملت

 تمدن نوین اسالمی .۳
بـه عنـوان تمـدن ، جدیدی عالوه بر همین تمـدن اسـالمیتعبیر مقام معظم رهبری 

فرمایند: تمـدن  معنا و چیستی تمدن نوین اسالمی می ۀند. ایشان دربار نوین اسالمی دار 
مصداق عینـی ک اگر ما به دنبال ی ،باشد جانبه می  نوین اسالمی به معنای پیشرفت همه

هـدف ملـت  تـوانیم بگـوییم می و خارجی برای درک معنای تمدن نوین اسالمی باشیم
بیانـات رهبـری در باشد ( ین اسالمی میتمدن نو ک ایجاد ی، ایران و هدف انقالب اسالمی

   .)۲۳/۷/۱۳۹۱ ،دیدار جوانان خراسان شمالی
اما از نگاهی دیگر که ؛ تمدن اسالمی همان تمدن نوین اسالمی است ،از یک نگاه

مقـام  .بخـش اصـلی دارد دو پیشرفت همه جانبـه ،ما تمدن نوین اسالمی را معنا کردیم
بخـش ، گـریبخش د ک ی؛ خش ابزاری استب ]بخش کی[«فرمایند:  معظم رهبری می

ست؟ بخش ابزاری عبارت اسـت از یمتنی و اصلی و اساسی است. آن بخش ابزاری چ
، اختـراع، م: علـمیکنـ یشرفت کشور مطرح میی که ما امروز به عنوان پیها ن ارزشیهم

غ و ابزارهـای یـتبل، المللـی نیبار باعت، اسی و نظامییاقتدار س، اقتصاد، استیس، صنعت
، قییاما بخش حق ]بخش دوم:[له است. یوس ،نها همه بخش ابزاری تمدن استیا؛ غیبلت
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۱۸۲

زندگی است که ک که همان سب دهدیل میی است که متن زندگی ما را تشکیزهایآن چ
ک سـب، خـانواده ۀلأمثـل مسـ قی و اصـلی تمـدن اسـتیبخش حق، نیم. ایعرض کرد 

کـه مـتن  های اصـلی تمـدن اسـت نها آن بخشیا؛ نوع لباس و...، نوع مسکن، ازدواج
 .(همان)زندگی انسان است 

آداب و  ۀای از همـ با توجه به معنای تمدن اسالمی (کـه خالصـه شـد در مجموعـه
معنوی  علوم اسالمی و ذخایر مشترک مادی و، معارف، سنن، اعتقادات و باورها، رسوم

معنای پیشرفت همه مسلمان وجود دارد) با تمدن نوین اسالمی (به  های که در میان ملت
 در تمدن نوین اسالمی هم هست.  ،آنچه که در تمدن اسالمی وجود دارد ۀهم ،جانبه)

بایـد بـا نقـد و  ،باید توجه شود که تعریف تمـدن اسـالمی و تمـدن نـوین اسـالمی
دن شـروع شـود تـا ایـن ای و کالسیک از تم های رسمی و کلیشه شکنی تعریف شالوده

هایی از تمدن که در مباحث باال ارائه شد و در  زیرا تعریف ،تفاوت و افتراق روشن شود
شناسی فرهنگ و... آمده است یـا نظراتـی  جامعه، فرهنگ ۀهای مربوط به فلسف کتاب

های ایدئولوژیک و جانبدارانـه  فرض آمیخته با پیش معموالً ، اند که فیلسوفان تمدن داده
  است.

ق بـه تمـدن بـه مفهـوم تخّلـ، کالسیک در تعریفی از تمدن در متون، به عنوان مثال
ال ایـن ؤ خشونت و جهل به معرفت آمده است. س، اخالق اهل شهر و انتقال از بدویت

 ۀاست که تمدن و گفتمان حاکم بر غرب در این صد و دویست سال اخیر که بـه نقطـ
، ترین فاصله را از خشـونت بیش، رسیده صنعتی و شهرنشینی و فراصنعتیۀ تکامل جامع

افـزاری  ها به لحاظ سخت ترین تمدن ت و جهل گرفته است؟! یا با یکی از وحشتیبربری
 افزاری در تاریخ بشر مواجهیم؟! و نرم

یک پیشرفت خطی تکاملی تاریخی وجود دارد کـه بـر ، طبق این تعریف کالسیک
یعنی از خشـونت و ؛ تر شده است املتر و ک متمدن، بشر هر چه جلوتر آمده ،اساس آن
دور و به عالم معرفت نزدیـک شـده اسـت. بـا ایـن پـیش فـرض بایـد  ،جهلبدویت و 

گاه، ترین انسانی در حالی کـه هرگـز ، تاریخ بشر باشد ۀترین قطع ترین و ضد خشونت آ
صـنعتی  ۀبشـر در تجربـ، امـا رشـد انسـانی نیامـده، این گونه نیست. تکنولـوژی آمـده

 لکه پسرفت نیز داشته است. ب، انسانی پیشرفت نکرده ۀاما در تجرب ،پیشرفت کرده
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، تر از جهان چهارصد سال پیش نیست؟ خشونت تر و حیوانی بدوی ،آیا دنیای امروز
امـا بـا  ،کشی و غـارت کمتـر از قبـل نشـده اسـت آدم، اشغال، قتل عام، ترور، وحشت

 شود.  ادبیات زیبا پوشیده می
لوژی خـود را در منـافع و ایـدئو ، ها فرض پیش، کنند یف میکسانی که تمدن را تعر 
دهنـد. بربـری  علمی ارائه می ۀطرفان تعریف بی ،کنند. در ظاهر تعریف تمدن داخل می

بودن یعنی چه؟ چه کسی بربر است؟ چه کسـی برتـر اسـت و بـر چـه اساسـی؟ کـدام 
ن یـا هـیچ کـدام؟ گرایی (اومانیسم) برتری دارد یا نوع خاصـی (فمنیسـم) از انسـا انسان
بله نگاه تعاریف تمـدن برگرفتـه از ایـن  ،های امروزی ینی در شهرنش نشینی یا متن حاشیه

شود مورخان قدیم را دید که بر جنایـت خلفـای اسـالم  تعاریف کالسیک است که می
 ،زنند و مورخان اخیر را که در برابر جنایت حکام فعلی کشورهای اسـالمی سرپوش می

شـود.  نتیجه ایـن مـی، از تمدنای  نگاه تعریف این گونه ،کنند. بله وادار به سکوت می
زن و  )۱۲(حجـرات / ﴾نثـیأو أمن ذکر ﴿فرماید  گذاریم کنار آیات قرآن که می این را می

ایمان و عمـل  ،جنسیت شما هیچ دخالتی در کرامت شما ندارد. مالک، مرد بودن شما
است که اهـل ایمـان و عمـل صـالح صالح است و حیات طیبه متعلق به مردان و زنانی 

، هـا شـما را از ملیـت ﴾و قبائـل جعلناکم شـعوباً ﴿فرمایند  . یا جای دیگر که میهستند
بلکـه ، کـه بـه هـم فخـر بفروشـید» لتخافروا« ها و نژادهای مختلف آفریدیم نه  قومیت

گـاه یـکاز نیـاز ، معرفتی پیـدا کنیـد ۀدوستان ۀیعنی با دیگر نیز رابط» لتعارفوا«  دیگـر آ
هـای  یبر مبنای دو نوع مختلـف بـا ضـ، ها نید. این نگاهشوید و تعامل انسانی برقرار ک

مختلفی از توحید و شرک و یا انسانیت و نفـی انسـانیت و از ایـن قبیـل مفـاهیم شـکل 
 روند.  ها به کار می گیرند که زیاد در تعریف می

انـد و  ه کامل نداشـتهمورخان اخیر اسالمی توج ،با توجه به مثال باال به نظر نگارنده
شان از غرب گرفته شده اسـت و بـا همـین مبـانی و تعـاریف بـه تـاریخ تمـدن مبانی ای

هـایی کـه در  دروغ تـاباید در فرصتی روی تاریخ تمـدن کـار کنـیم  .نگرند میاسالمی 
ما اصالح شود تا بتوانیم تمـدن  ۀدر ذهن هم گویند، میتاریخ علم و تاریخ تمدن  ۀحوز 

 ناسیم. نوین اسالمی را بش
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۱۸۴

 نوین اسالمی تمدنب: عوامل ایجاد 
انـد از  کـه عبـارت ایـم عوامل ایجاد تمدن نوین اسالمی را به دو دسته تقسـیم کـرده

 مـراد از عوامـل ایجـاد ظـاهری(عمومی).  و عوامل ظاهری(اختصاصی)  عوامل باطنی
ما در عوامل ایجـاد ا، در هر تمدنی الزم است، این است که این عوامل ایجاد(عمومی) 

برای تمدن نـوین اسـالمی الزم و ، الوه بر وجود آن در هر تمدنیع(اختصاصی)  باطنی
کنـیم و سـپس  ابتدا عوامل ایجاد باطنی را بررسی می ،ضروری و حیاتی است. در ادامه
 کنیم.  عوامل ایجاد ظاهری را تبیین می

 نوین اسالمی تمدنعوامل باطنی  .۱
کانات. اکنون برای ایجاد رهبری و ام، اند از ایمان و مکتب این عوامل باطنی عبارت

به تبیین این سه عامل از نگاه  ،این عوامل الزم است. در ادامه همۀ ،تمدن نوین اسالمی
 پردازیم.  مقام معظم رهبری می

 و مکتب ایمان یک.
 .ر مـا از زنـدگی اسـتیتـابع تفسـ، رفتار و حرکات ما در اجتماع و روش زندگی مـا

متناسب  عییطور طب به، مین کنیزندگی مع ست؟ هر هدفی که ما براییهدف زندگی چ
اصلی در این روش و سبک  ۀنقطک یشود.  یشنهاد میروش زندگی به ما پک ی، با خود

د وجـود یـمـانی باین ایچنـ، اصـلک یـمان بـه یمان است. ایا، زندگی وجود دارد و آن
 زندگی انتخاب خواهد شد. ک سب، مانین ایبر اساس ا و داشته باشد
 ،را شـکل داد اسـالمی تمـدن کیـشود  یدئولوژی نمیو بدون ا بدون مکتب ،پس

شـرفت هـم یدارای صـنعت و پ ،مان است. تمدنی که مکتـب و ایمـان داردیاج به ایاحت
ها خواهـد شـد. آن کـه  نیاۀ همۀ ت کننده و اداره کنندیهدا، ن مکتبیو ا خواهد بود
د یـبـه دنبـال توح ای کـه آن جامعـه، دهـد ید را مبنای کار خودش قرار مـیمکتب توح
دسـت خواهـد  بـه، سازی اسـت راتی را که متوقف بر تمدنین خیاۀ هم، کند یحرکت م

خـودش را  دار خواهد ساخت و فکر و فرهنگ شهیق و ر یتمدن بزرگ و عم کی؛ آورد
کـی از ی، مـانییا جامعه بـه بـیا گسترش خواهد داد. باید توجه کرد که کشاندن یدر دن



 

ن 
 نوي

دن
 تم

جاد
ل اي

وام
ن ع

تبيي
ري

رهب
ظم 

 مع
قام

اه م
 نگ

ي از
الم

اس
...

۱۸۵

اند و اآلن هـم بـا  سازی اسالمی دنبال آن بوده دشمنان تمدنهایی است که  همان توطئه
 فرمایند: مقام معظم رهبری می ،کنند. در همین زمینه یدنبال م آن را شدت دارند
امـا آن ، ممکن است به ثروت و قـدرت برسـد، ]مانیمکتب و ا[بدون آرمان ۀ جامع«

وان یـح کیو  شود میحیوانیت  ۀتازه وارد مرحل، هم که به ثروت و قدرت برسد وقتی
تمدن نوین  .]شتر استیر بیوان سیو ارزش انسان گرسنه از ح[شود  ر و قدرتمند مییس

خواهـد. اسـالم طرفـدار انسـانی اسـت کـه هـم برخـوردار و هـم  ین را نمـیاسالمی ا
د. انسـان و یبسـا کت بـر خـایـعبود ۀ جبهـ؛ خـدا باشـدۀ قدرتمند و هم شاکر و بند

؛ خواهد یزی است که اسالم مین آن چیا ،و عبد خدا بودنخدا ۀ قدرتمند بودن و بند
» هدف ایجاد تمدن نوین اسالمی اسـت ،سازی الگوی انسان، خواهد انسان بسازد یم

 . )۲۳/۰۷/۱۳۹۱، دار جوانان استان خراسان شمالیی(بیانات در د

ا مـا مـان ر ین ایـابایـد مـان اسـت. ینیاز به ا، نیازِی اسالمِی نو س مدناز تین، بنابراین
 . نیمدا کیپ، اسالم بهن یمعتقد

 رهبری دو.
 ،شـجاع رهبری ،است رهبری ،برای تحقق تمدن نوین اسالمیمهم از جمله عوامل 

. چه کسی مدیریت کـالن یـا سیاسـت را بـر عهـده بگیـرد؟ ایجـاد عادل و مؤمن ،فقیه
بـه یـک  دگرگونی نیاز به قهرمان و رهبر و توان باالی مـدیریتی دارد. نیازمنـدی جامعـه

رهبری ایثارگر و برخـوردار از نیـروی فکـری و تـوان روحـی کـه توانـایی تسـلط بـر آن 
بسیار واضح اسـت ، از نظر معنوی داشته باشد ،خواهد دگرگون سازد ای را که می جامعه

مقام معظـم رهبـری  ،اند. در این زمینه جوامع از این امر مستثنی نبوده ،و در طول تاریخ
 فرمایند:  می

اسـالمی  ۀجامعـ ریک قدرت متمرکـزی د، یک فرماندهی، م است یک رهبریالز « 
از ، آیـد از مـن چـه برمـی، آید وجود داشته باشد که این قدرت بداند از شما چه برمی

، تا بـه هـر کسـی آن کـاری را کـه بـرای او الزم اسـت، آید های دیگر چه برمی انسان
یـد؟... در ا بافی را دیـده های قالی هبگوید عمل کن. مثًال در مقام تشبیه... این کارگا

بیفتـد... نیروها به کار بیفتد و همـه در یـک جهـت بـه کـار  ۀجامعه اگر بخواهد هم
 . )۷۰: ۱۳۹۱، ایمان جهادی ۀسسؤ(م» اش یک رهبری است الزمه
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۱۸۶ 

 شرایط و مقتضیات سه.
ــات و ، مقتضــیات ،ن نــوین اســالمیاز عوامــل دیگــر تحقــق تمــّد  شــرایط و امکان

هاست. مقتضیات و شرایط مربوط به فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه  توانایی
، حرکت به پیش و تحـول بـه وجـود نیایـد ۀتا زمانی که در مردم اراد ،برای مثال .است

تا زمانی که مردم شرایط موجود را به خـوبی  یعنی ؛امکان حرکت به سوی تمدن نیست
سـاخت تمـدن ممکـن ، نداشته باشـند درک نکنند و آمادگی رهایی از چنین وضعی را

ـُروا مـا ﴿فرماید:  نخواهد بود. خداوند هم در قرآن می ـی ُیَغیِّ ُر مـا ِبَقـْوٍم َحتَّ َه ال ُیَغیِّ ِإنَّ اللَّ
ْنُفِسِهْم 

َ
مردمـی ارتبـاط دارد.  ۀها نیـز بـه خواسـت و اراد امکانات و توانایی )۱۱(رعد/ ﴾ِبأ
های عینی و  به یک سلسله شرایط و موقعیت ،پیروزی هر فعالیت اجتماعی، طور کلی به

تـوان تحقـق تمـدن را بـه عـواملی نظیـر مشـیت الهـی یـا  نمی لذا ،خارجی بستگی دارد
های الهـی اسـت و  هـا بـرخالف سـنت زیرا این، بخت و اقبال و... نسبت داد، تصادف
ناسب و تواند فضای م می، البته اگر مشیت پروردگار تعلق بگیرد ،انسان است ۀنافی اراد

ولی این برخالف سنت آفرینش  ،طور اعجازآمیزی خلق کند آمادگی اجتماعی را هم به
چون تکامل انسان بـه ، زیرا بنای خلقت بشر بر امتحان و ابتالی خود اوست، حق است

این امتحان بستگی دارد. با توجه به ایـن کـه تحقـق تمـدن نـوین اسـالمی و حکومـت 
در فصـل پـنجم کتـاب والیـت و ، و مردمی بـودن دارد ارتباط مستقیم با مردم ،اسالمی

رسـد و بحـث مـردم و  حاکمیت اسـالمی مـی ۀگان وقتی بحث به عناصر سه ،کومتح
 فرماید:  مقام معظم رهبری می، آید ها پیش می امکانات و توانایی

 ۀوسیله برای دخالـت مـردم در ادار بهترین  ،حکومت اسالمی و تمدن نوین اسالمی«
حرکــت اصــلی بــه دوش مــردم و تــابع اختیــار  ،در حکومــت اســالمیامــور اســت و 

 . )۴۷۴: ۱۳۹۱، ایمان جهادی ۀسسؤ(م» آنهاست

  عوامل ظاهری .۲
نوبـت بـه عوامـل ظـاهری  ،پس از گذشت از عوامل باطنی ایجاد تمدن نـوین اسـالمی 
کـه ؛ فرد و مـدیریت، عبارتند از اجتماع ،رسد. عوامل ظاهری ایجاد تمدن نوین اسالمی می

 پردازیم: نگاه مقام معظم رهبری می ازدر ادامه به تبیین هر یک از این عوامل ظاهری 
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 اجتماعیبستر  یک.
بحث اجتماع است. ، کند ها را معنا می از عوامل بسیار مهمی که ایجاد و بقاء تمدن
بحثـی  ،هـای خـود را بـر طـرف کننـد یازاین که مردم با چه روشی به گرد هم بیایند و ن

تمدن نوین اسالمی که ما با توکل به خدا در صدد ایجاد  ،ار مهم است. در این راستابسی
فصـل مشـترک بـین کـارگزاران و  ،شود. محور اول آن آن هستیم با سه محور استوار می

نسـبت یعنی مسـئوالن  ؛ایم وفق و سازش را انتخاب کرده، مردم است که ما عنوان مدارا
مداراگونه داشته باشـند. محـور  ۀروحی ،ن نظام اسالمیمسئوالبه به مردم و مردم نسبت 

مسئوالن نظام اسالمی است که عدالت است و باید نسبت به مردم رعایـت  ۀوظیف ،دوم
سرسـختانه  ۀمبازر  ،های غلط و خرافی مردم است که با سنت ۀوظیف ،مکنند و محور سو 

 پردازیم.  یک می کنند. در ادامه به تبیین هر

 ق و سازشرف، مدارا اول.
تمدن اسالمی و عامل رشـد آن از بـدو ظهـور تـا بـه  یها ن شاخصیتر  از مهم یکی
 و عـدم تعصـب یبلنـدنظر، ن تسـامحیـا ۀنیمدارا و رفق و سازش بوده است. زم ،امروز

بر رفق و مدارا با اهل کتاب و دیگـر  نیات قرآن کریم و روایات معصومیآ است که
 ،نیشـیپ یهـا نسبت به تمـدن باید ،ن رویاز ا. داشتند دیآزار تأک مسلمانان و مشرکان بی

نمود و نه در  ییآرا ن صورت که نه در مقابل آنها صفیبد ،را اتخاذ کرد یا ژهیموضع و 
 یهـا و جـذب نقـاط مثبـت تمـدن یبلکه به رفع نقاط منف ،ها منفعل شد برابر آن تمدن

کـوب در ایـن بـاره  ندکتـر زریـ ،از ایـن جهـت .)۶۵-۶۸: ۱۳۸۴، ی(کاشـفگر پرداخـت ید 
 گوید:  می

 ۀسـابق بـود و نـه ادامـه دهنـد یها صرف از فرهنگ ۀد کنندینه تقل ،یتمدن اسالم«
 .)۲۹: ۱۳۸۱، ن کوبی(زر » ل سازندهیب کننده بود و تکمیبلکه ترک ،محض

رفق و مدارا در تمدن اسالمی آن بود که وظایف افـراد بـدون در نظـر گـرفتن  ۀنتیج
زانس و یشدگان دربار ب بیتعق ۀشد و هم یبه اهل آن سپرده م ،یده و مذهب شخصیعق
، نصـارا، عجـم، دعـوت کـرد و عـرب یاسـالم ۀت الحکمیبه ب ،را یرانیان ایجو  ا علمی

 یبه خلق آثـار علمـ ،ریناپذ ش و آرامش وصفیگر با آسایکدیهود در کنار یزردشت و 
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۱۸۸

 یو مدارا که در قلمرو اسـالمتسامح  ،ن رویاز ا .)۶۸: ۱۳۸۶، (جان احمدی مبادرت نمودند
 ید و مادر تمدن انسانیگرد  یرشد تمدن واقع ۀالزم ،جاد شدیان اقوام و ملل مختلف ایم

به  ،صورت آشکارا و صریح هقرآن بکه تا آنجا  ،)۲۱-۲۳، ۱۳۸۱، (زرکوباسالم لقب گرفت 
َها ﴿کند:  آمیز دعوت می صلح و زندگی مسالمت ِذیَن َیا َایُّ ْلِم  ِفی ٱْدُخُلواْ  َاَمنُواْ  ٱلَّ ـةً  ٱْلسِّ  کافَّ

ِبُعوْا ُخُطَواِت  ْیَطاِن َوَال َتتَّ  همگـی! آوردگـان ایمـان ای )۲۰۸/بقـره( ﴾ُمِبیْن  َعُدوٌّ  َلکْم  ِانَّهُ  ٱْلشَّ
 آشـکار دشـمن او کـه نکنیـد پیـروی شـیطانی هـای گـام از و درآییـد آشتی و صلح در

 . شماست
کنند و  ی مردم و جکومت اسالمی بیان میرا برا حقوق متقابلی ،مقام معظم رهبری

 فرمایند:  می
بازگردانـدن وافـر ، حقوق مردم برگردن حکومت عبارتند از خیرخـواهی بـرای مـردم«

گـاه ، های زندگی مادی به مردم بهره آموختن مردم تا جاهل نمانند و تربیت مردم تـا آ
ی بـرای خیرخـواه نصـیحت و، شوند. حقوق حکومت بر مردم وفای به بیعـت اسـت

، (والیـت و حکومـت» اجابت هنگام دعوت برای انجام کاری و اطاعِت امـر، حکومت
۱۳۹۱ :۲۲۸(. 

 محوری عدالت دوم.
در  یگـام سـپردن در شـاهراه دادگـر به اصـل عـدالت و یو عمل یق قلبیمان عمیا
ش و یدایـن علـل رشـد و تکامـل جوامـع و پیتـر  یاز اساس ،یگوناگون زندگ یها دانیم

را طرح  یعدالت و دادگر یاتیقرآن موضوع ح ،لین دلیها است. به هم دنتم ییشکوفا
سخت  ،ها ها و نظام تمدن، جوامع یآن در زندگ یقیجانبه و حق تحقق همه ینموده و برا

و  یتبــاه، فتنــه، اســتبداد، انحصــار، انحــراف، کوشــد و در رابطــه بــا ظلــم و ســتم یمــ
 دهد.  یسخت هشدار م ،یزیگر  نید 

ن یو وضـع قـوان ینظام حقوق، ینیب نش و جهانیدر نظام آفر  ل عدالتاص ،در اسالم
مـنش  و یسـتم اخالقـیس در ،زیـن و یدار جهـان، تیر یاسـت و مـدیس یاجرا، یزندگ
بـر کالبـد جوامـع و  یو بسان روح )۴۱۹: ۱۳۸۵، (کرمی فریـدونیف شده است یتعر  یانسان
 یروزیـاقتـدار و پ، وامد، توان گفت عـدالت باعـث قـوام یکه م یطور به؛ هاست تمدن

 جامعه و تمدن است. 



 

ن 
 نوي

دن
 تم

جاد
ل اي

وام
ن ع

تبيي
ري

رهب
ظم 

 مع
قام

اه م
 نگ

ي از
الم

اس
...

۱۸۹

ن یتـر  جیرا ،افتخار به انساب و قبائل ،که از تمدن به دور بودند ان اقوام جاهلییدر م
نـژاد «و هر نژادی خـود را » برتر ۀلیقب«ای خود را  لهیتا آنجا که هر قب، افتخار موهوم بود

تر  مهم ،ها ارزش ۀاز هم» لهیقب«طی ظهور کرد که ارزش یقرآن در مح .شمرد می» واالتر
» خـون«و انسـان را از اسـارت  ن بت ساختگی در هم شکسـتیاما ا، شد محسوب می

و او را بـرای  آزاد سـاخت» ثروت«و » مقام«و » مال«و » نژاد«و » رنگ«و » لهیقب«و
بـا ظهـور اسـالم و  ،ش رهبری کرد! بنابراینیبه درون جان و صفات واال  ،شیافتن خو ی

ن یهـای کـاذب و دروغـ های انسـانی در برابـر ارزش زان واقعی ارزشیم ،یتمدن اسالم
   .)۲۲/۱۹۸: ۱۳۷۴، (مکارم شیرازی مشخص شد

 فرماید: عدالت در نظام اسالمی می ۀبار  مقام معظم رهبری (مّدظله العالی) در
استقرار عدالت اجتمـاعی و قسـط اسـالمی ، ترین هدف تشکیل نظام اسالمی فوری«

خدا و نزول کتاب و میزان الهی برای همین بود که مـردم از فشـار مبران است. قیام پیا
قسط و عدل زندگی کنند و در پرتـو آن  ۀدر سای، ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته

منهـای اعتقـادی ، به کماالت انسانی نایل آیند. دعوت به نظام اسالمی، نظام عادالنه
بلکـه غلـط و دروغ ، دعـوتی نـاقص ،گیر در راه عدالت اجتمـاعی راسخ و عملی پی

اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضـعفا و ، است و هر نظامی هرچند با آرایش اسالمی
(بیانـات مقـام « های آن نباشد غیراسالمی و منافقانه اسـت برنامه ۀدر سرلوح، محرومین

   )۲۰/۱۲/۱۳۹۲و  ۱۸/۰۳/۱۳۸۳و  ۱۴/۰۷/۱۳۷۹، معظم رهبری

، یرانیا، ر عربیاقوام و ملل مختلف نظ ،یدن اسالمع تمیوس ۀن جهت در حوز یاز ا
 ،کردنـد. در واقـع یمـ یان زنـدگیـذم یو حتـ ییقـایآفر ، یمغـول، ینـیچ، یهند، کتر 

مسـلمانان در فتوحـات سـر  یهـا امین پیکه در اول یو برادر یعدالت و برابر یها وعده
هـا جـذب نـه تن ،مختلـف یاز مـردم نـواح یاریداشت که بس یتیچنان جذاب ،داده شد

 داشتند.  ییسزا هسهم ب یشرفت تمدنیو پ یفرهنگ، یبلکه در گسترش فکر ،اسالم شده

 غلط اجتماعی و فرهنگ حاکم بر جامعه های سنتمبازره با  سوم.
 ،عرب ۀبعد از ظهور در شبه جزیر  ،بینی دین اسالم و تمدن برگرفته شده از این جهان

هـای غلـط  یایی وسیعی بـا بسـیاری از سـنتجغراف ۀبلکه در گستر  ،نه تنها در آن منطقه
 ،هـا به مبارزه پرداخت تا آنجایی کـه بسـیاری از ایـن سـنت اجتماعی و فرهنگی حاکم
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۱۹۰

آن  با ،ها که در قرآن این سنت ۀطور کلی در جامعه به فراموشی سپرده شدند. از جمل هب
 دیگـر روهیحمی و استئثار است که به نفع جمعی و به ضرر گ ،و امثال آن مبارزه شده

بسـیاری از  ،زمـان جاهلیـت مرسـوم و متـداول بـودهاست. ایـن سـنت کـه در  از مردم
، داد و دیگـران از حقـوق اقتصـادی ثروتمند جامعه در آن زمـان مـی ۀطبق امتیازات را به

های غلط  این سنت شود ماندند و از این رو است که گفته می مالی و... خود محروم می
 آید.  شمار می دم تأمین رفاه مطلوب بهمانعی برای ع ،اجتماعی

 ۀر عادالنـیـم نـابرابر و غیاز عوامـل مهـم تقسـ، یعیحمی و استئثار اموال و منابع طب
 ین کـاریـنوا اسـت و ایدست و بیر تهیمترف و مسرف و فق یغن ۀش طبقیدایثروت و پ

نظـام  دررا اصـل یـز  ،یعـینش و هدف از خلقـت مواهـب طبیاست برخالف سنت آفر 
م سـخن از یقـرآن کـر  یاست. در هر جـا یعموم یبردار م نفع و بهرهیتعم بر ،شنیآفر 

را  یبـردار مخاطب قرار گرفته و بهره یبشر ۀناس و جامع یها توده ،رفته یعیمواهب طب
 کنند.  خالف این را عمل می ،گرانکه استئثار  در حالی ،از آن همگان دانسته است

خی از مردم سرزمین بکر و سرسبزی را بـا بر  ،عربستان ۀدر عصر نزول در شبه جزیر 
ای کـه صـدای  معمول این بـود تـا فاصـله و کردند ای در آن از آن خود می ساختن کلبه
اولـین کسـی کـه ایـن  .)۶۳ :۱۳۷۷، (اصغری دانستند رفت را متعلق به خود می سگشان می
و آن را  با ظهور اسالم حمی را نهـی کـرد کلیب بن وائل بود که پیامبر ،کار را کرد
اسـتأثر «استئثار یعنـی:  .)۱۴۹ :۱۳۶۷، (جوادعلیکارهای دوران جاهلیت دانست  از افعال و

نسبت بـه چیـزی اسـتئثار  ،)۳/۱۹۹ :۱۳۷۵، (طریحی» به نفسه استبد به وخّص  یأ؛ ء یبالش
خـود سـاخت (آن را در انحصـار خـود  ۀستبداد بـه کـار بـرد و آن را ویـژ یعنی ا؛ ورزید

   .درآورد)
اسالم با هرگونـه کسـب و درآمـدی کـه از راه اسـتئثار و تصـاحب حقـوق ، لر کد

 ۲۹ ۀمخالف است. قرآن کـریم در آیـ یا بدون کار و تالش به دست آید دیگران باشد و
مجـوز منطقـی و  کیگری که بدون حق و بدون یهرگونه تصرف در مال د  ،نساء ۀسور 

عی یکـه مفهـوم وسـ» باطل«نوان عو همه را تحت  داند میممنوع را عقالنی بوده باشد 
  .)۳/۳۵۵ :۱۳۷۴، (مکارم شیرازیقرار داده است  دارد 

های غلط حاکم بر جامعه  ن ضّد ارزش و سنتیتر  ککی از خطرنای استئثار ،بنابراین
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۱۹۱

اسی و سقوط یبلکه فساد اجتماعی و س، است که نه تنها موجب انحطاط اخالقی است
 :میخـوان مـی م علـیحکمت هـای منسـوب بـه امـاز به دنبال دارد. در یها را ن دولت

، اخـتالف و اخـتالف، دشمنی و دشـمنی، آورد و حسادت حسادت می، انحصارطلبی
ان رفـتن یـزوال دولـت و از م، زبونی و زبونی، ضعف و ضعف، پراکندگی و پراکندگی

خ اسالم و بررسی علل انحطاط اّمت اسالمی نشان می دهد که یق تار یدق ۀنعمت. مطالع
ن ضربه را به نفوذ و گسـترش یشتر یب، تئثاِر (انحصارطلبِی) شماری از سردمداران اّمتاس
 در روایتـی از پیـامبر .)۱/۲۰۹: ۱۳۹۰، (محمدی ری شهرین آسمانی وارد ساخت یین آیا

ای است یکی از  الدعوه مورد لعنت من و هر پیامبر مستجابنقل شده است: پنج کس 
سـؤال  امـام صـادقاز و یـا اینکـه  )۶۹/۱۱۶: ۱۴۰۴، لسی(مج است ءآنها المستثار بالفی

ن حـق ی: (کمتر فرمودست؟ یبر برادر مؤمن خود دارد چ یکه مؤمن ین حقیشد: کمتر 
در انحصـار ، از داردیـشتر بـه آن نی) بینیرا که بر او (برادر د  یزیست که چا نیمؤمن) ا
 .)۷۱/۳۹۱ :۱۴۰۴، (مجلسیرد یخود نگ
مـانعی بـرای متمـدن شـدن جوامـع  ،جتماعی و فرهنگیهای غلط ا سنت ،ر نتیجهد

ی در برابـر عنـوان سـّد  هاز ایـن طریـق کـه بـ ،آیـد شـمار مـی هجوامع اسالمی ب خصوصاً 
و به  گیرند فرهنگی... و بهتر شدن شرایط زندگی مردم قرار می های اقتصادی و پیشرفت

هایی پرداخته  ین سنتبارزه با چنبه م ،دلیل چنین آثار سوئی است که در آیات و روایات
 شده است. 

 فرماید:  مقام معظم رهبری در این زمینه می
انحصــارطلبی را  ۀکلمـ، قالبـی مـانا ۀسـتئثار در فرهنـِگ امـروزِی جامعــدر مقابـل ا«

مقابـل ایثـار  ۀنقطـ ،کنـیم اسـتئثار را و بشـکافیمتوان گذاشت و اگر بخواهیم معنا  می
اسـتئثار یعنـی خـود را بـر دیگـران ؛ رجیح دادنران را بر خـود تـیعنی دیگ ،است. ایثار

 ۀدر بیشتر یـا همـ، طور عام هطلبی باین انحصار ، ترجیح دادن... این ترجیح دادن خود
انسان میل دارد کـه هـر  ۀدارد. غالبًا طبیعت تربیت نشد های تربیت نشده وجود انسان

کننـد  هایی که مـی تادیان الهی با تربیچیز خوبی را برای خود بردارد. منتهی اسالم و 
یـل طبیعـی دهند که این صفت را در خود سرکوب کنـد و تسـلیم م به انسان تعلیم می

هـا و  هـا بـرای خـود و در انحصـار گـرفتن لـذت خـوبی ۀبه منحصر کردن همـ ،خود
اما در مواردی فقط موعظه و تربیت کافی  ،ها به این میل طبیعی تسلیم نشود جویی کام
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۱۹۲

هم الزم است گذاشته بشود که بسیاری از حدود و قـوانین یک حدود قانونی ، ستنی
بـرای همـین اسـت کـه افـراِد انسـان را از  ،اسالمی در امور مالی یا در امور اجتمـاعی

 .)۱۳۵ :۱۳۹۱، ای خامنه(خود مانع بشود  ۀتجاوز و تخطی از حق خود و از انداز 

 فرد دو.
د اسـت. اینکـه بـا چـه فـر  موضـوع ،یکی از عوامل مهم ایجاد تمدن نوین اسـالمی

بـه  ،افراد یک جامعه با هم مرتبط شوند و نیازهای هم را مرتفع کنند. در ادامـه ،نگرشی
عقالنیـت و ، انـدوزی علـم و دانـش، بینی و آرمان جهان، گرایی اخالق، کرامت انسانی

 پردازیم.  خودباوری از نگاه مقام معظم رهبری می، خردورزی

 کرامت انسانی اول.
رود. قـرآن  های ماهیت انسان به شمار می ترین مشخصه یکی از مهم، انیکرامت انس

ــد:  کــریم می ــ﴿فرمای ــا َبِن ْمَن ــْد َکرَّ ــدان آدم را کرامــت  ؛)۷۰(إســراء/ ﴾آَدمَ  یَوَلَق ــا فرزن م
قـت انسـان بـه او عطـا فرمـود خل کـه خداونـد متعـال در ین گـوهریتر  . مهممیدیبخش

ر موجـودات و عامـل یز انسـان از سـایموجـب تمـا ،مهـم یژگـین و یاست. ا» کرامت«
پیونـد اساسـی برقـرار اسـت و  ،بین کرامت انسانی و تمدن این رو سازی است. از تمدن

 فراز و فرود هریک بر دیگری اثر دارد. 
از هر ، گیرد زمانی که انسان یا جامعه انسانی در سراشیبی ذلت قرار می ،طور کلی به 
عزتمنـد ، انسـانی ۀزمانی که همـین انسـان یـا جامعـ اما، شود قیتی تهی میکار و خّال ابت
به سمت ابتکار و ؛ کند فعلیت پیدا می های واال در او پتانسیل رسیدن به هدف، شود می

سـازی اسـت. بـرای ایـن  تمدن، این تغییر ۀکند. نتیج ل میرود و خود را متحّو  ابداع می
یعنـی ، ای اعـراب جـاهلیه خی ارائه کرد. یکی از ویژگیتوان مصداقی تاری می ،لهأمس

؛ احساس حقارت و ذلت بود، پیش از بعثت رسول خدا عربستان ۀاعراب شبه جزیر 
برای خودشان شخصیت انسـانی تعریـف نکـرده بودنـد و بـه ؛ شناختند خودشان را نمی
بـه رسـالت  هدف واال و آرمان بزرگی نداشتند. وقتی پیـامبراکرم، عنوان یک انسان
کیـد بـر عزتمنـد، هایشان برای اعراب جـاهلی ترین آموزه همیکی از م، مبعوث شدند  تأ
ُة َجمیعـاً ﴿خوانیم: در قرآن کریم می .بودن انسان بود ـِه اْلِعـزَّ َة َفِللَّ یـُد اْلِعـزَّ  ﴾َمْن کـاَن ُیر
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۱۹۳

ُة َوِلَرُسـوِلِه َوِلْلُمـْؤِمنیَن ﴿و نیز  )۱۰(فاطر/ ـِه اْلِعـزَّ بـه  . رسـول خـدا)۸(منـافقون /  ﴾ َوِللَّ
تواند منشأ بسیاری از تغییرات مثبت باشد. بر این  انان آموخت که انسان عزتمند میمسلم
سازی اسالمی است و مسلمانان با اتکا  کلیدهای تمدن عزت و کرامت یکی از شاه، مبنا

های دانش و فرهنگ جهان را فـتح و تمـدن  قله، توانستند در مدت کوتاهی، به عزتشان
 فرمایند:  مقام معظم رهبری در این باره میبزرگ اسالمی را ایجاد کنند. 

هم ، هم کرامت انسان؛ اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم است، شاخص دوم«... 
هـم ارزشـمند و ، ت انسانییهو ، اسی امامیانسان. در مکتب س ۀکننده بودن اراد نییتع

اشـتن ارزشمندی و کرامت د ۀجیهم قدرتمند و کارساز است. نت، دارای کرامت است
فـا ید نقـش اساسـی ایـآراء مردم با، جامعه کیسرنوشت بشر و  ۀن است که در ادار یا

   .)۱۴/۰۳/۱۳۸۳ ،نی (ره)ین سالگرد ارتحال امام خمیانات در مراسم پانزدهمی(ب» کند

 گرایی اخالق دوم.
 یرشد و تعـال، ها و عوامل بقا یکی دیگر از شاخص ،یاخالق انسان رد اسالم بیتأک

ن یـد ا،ن رابطه در قرآن وجود داریکه در ا یاتیآید. از مجموع آ شمار می هب یتمدن بشر
، یسقوط اجتماع ۀمقدم ،تیو بحران معنو  یشود که سقوط اخالق یافت میقت در یحق

از  یکـین یـهـا اسـت و ا هـا و تمـدن نظـام یو عامـل نـابود یو نظام یاسیس، یفرهنگ
تواند به  یم یمعه و تمدن هنگامجا کیچون  ،خ استیحاکم بر جامعه و تار  یها سنت
دوار باشـد یرشد و تکامل خود ام، ییایو پا ییایات سعادتمند خود ادامه دهد و به پو یح

تـا  ،)۴۱۹ :۱۳۸۵، (کرمـی فریـدونید یـت نمایها و اخالق را در جامعه رعا ارزش، که اصول
یش بعثـت خـو  ۀنقل شده است کـه ایشـان در مـورد فلسـف آنجا در روایتی از پیامبر

ْخَالِق « فرمودند:
َ
َم َمَکاِرَم اْأل َتمِّ

ُ
برای اتمام مکـارم و  ؛)۶۷/۳۷۲ :۱۴۰۴، (مجلسـی »ُبِعْثُت ِأل

صراحت  این معنا با ،فضایل اخالقی مبعوث شدم. در حدیث دیگری از امام صادق
 ؛»عمـاروحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی األ  البّر  نّ إ« ید:فرما می و بیشتری آمده 
، (مجلسـیکنـد  ها (و شهرها) را آباد و عمرها را زیاد می خانه، کوکاری و حسن اخالقنی

 فرماید:  مقام معظم رهبری در این زمینه می .)۶۸/۳۹۵ :۱۴۰۴
همـین اقتـدار و ، و از لحـاظ سیاسـت اگر ما از لحاظ اقتصاد به باالترین مقام برسـیم

، اخالق اسـالمی نباشـد، مردم ما های اخالق، چند برابر بکنیم، عزتی که امروز داریم
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۱۹۴

اساس کار از بین خواهد رفـت. ، بینی نباشد صبر و حلم و خوش، در میان ما گذشت
م مکارم تمّ بعثت أل«، اخالق حسنه است ۀها مقدم این ۀهم، اخالق است، اساس کار
، ها در این فضـا تربیـت بشـوند حکومت اسالمی برای این است که انسان، »االخالق

  .)۲/۲/۱۳۷۷ ،دیدار با علماء و روحانیون(ا تعالی پیدا کند... اخالق آنه

 بینی و آرمان جهان سوم.
بینـی متعـالی و  داشـتن جهـان ،ترین شاخص تمـدن اسـالمی ترین و اصلی زیربنایی

اعـم از رشـد ، عوامل رشد انسـانی ۀبرای اینکه دین اسالم به هم ،گرایانه است جانبه همه
مکتبـی جـامع اسـت کـه هـم بـرای ُبعـد عقلـی و  ،اسـالممعنوی و مادی توجـه دارد. 

عـد جسـمی و رفتـاری و ظـاهری عد روحی و اخالقی و هم برای بُ هم برای بُ ، اعتقادی
عد مادی انسان و پیشرفت مادی بنا شد لذا اگر تمدنی فقط بر مبانی بُ  ،انسان برنامه دارد

، واهد شد. به تعبیر دیگرگرفتار تباهی و فساد خ، رشد معنوی غفلت ورزیدو از ارزش و 
افزا و  سـاز و وحـدت تمدن، عقـل و علـم، ویژه اخـالق بـه، تمسک به دیـن و لـوازم آن

عدی از ابعاد وجـودی بشـر عد یا پرداختن به بُ گرفتن از یک بُ  فاصله؛ آفرین است عدالت
اگر امتی بخواهد قدرتمند و متحد ، است. به همین دلیل برافکن و فسادانگیز تمدن ،نیز
 آن را خواهد یافت. ، افتخار اسالم زیر پرچم پر، اشدب

بزرگ از جمله  یها م که در تمدنیابی یدر م ،تمدن یمذهب یبا در نظر گرفتن مباد 
، یاســیو تجــارب س یو علمــ یاعــم از نظــر یاجتمــاع یهــا تیــفعال ،یتمــدن اســالم

 ینـید  شیو گـرا ینگـاه مـذهب یبرخاسته از نـوع ،یو فلسف یفکر، یاخالق، یاقتصاد
 ،که برگرفتـه از قـرآن و سـنت اسـت ینین د یاز قوان یا با مجموعه یاست. تمدن اسالم

جامعه  یو اقتصاد یفرهنگ، یاسیس، یو اجتماع یات فردیق حیو دقا یابعاد زندگ ۀهم
را بـه جامعـه  ،یقرون متماد یط ه استل توانستین دلیشود و به هم یرا شامل م یاسالم

ات یـح یعـیبـا اصـول طب ینـین قواعـد د یا ،گریاز طرف د د. یت نمایسمت تکامل هدا
و  یمکان ۀمحدود ،کوتاه ین جهت توانست در مدت زمانیمطابقت داشت و از ا یبشر

 یان قـرن اول هجـریکه تا پا یطور به ،را بسط و گسترش دهد یتمدن اسالم ییایجغراف
م بـه اهتـزاز درآمـد پرچم اسال ،ج فارسیقاز تا خلانوس اطلس و از قفیاز هندوستان تا اق

 ۀشـیآنچنـان کـه اند ،)۶۳۳ :۱۳۶۶ حتـی، لیـخل؛ ۱۹ :۱۳۷۶، لسـترنج ؛ ۲۸۷-۱۸۱ :۱۳۷۶، ی(بالذر 
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۱۹۵

عبارت بـود  امبر اسالمیافته و شعار پی یه تجلّ اللّ  ن اسالم در پرتو ال اله االید  یاسیس
اقـوام  ۀهمـ ،قیطر ن یاسالم از ا .)۱۸/۲۰۲ :۱۴۰۴، (مجلسی »ه تفلحوااللّ  ّال إله إ قولوا ال«از:

ت گرد آورد یوحدان یر لوایقرار گرفتند را ز  یجامعه اسالم ۀطیو ملل مختلف که در ح
ان را به اتحاد یاد  ۀهم یژگین و یاسالم با ا ،ان آنها برقرار نمود. بنابراینیم یقیوند عمیو پ

ای اهـل کتـاب! «بگـو:  :دیفرما یخواند. خداوند در قرآن م یدر پرستش خداوند فرا م
م و یگانه را نپرستیکسان است که جز خداوند یان ما و شما ید به سوی سخنی که مییایب
 - گانـهیر از خـدای یـغ - گر رایبعضی د ، م و بعضی از مایزی را همتای او قرار ندهیچ

د کـه مـا یگـواه باشـ«د: ییـبگو ، ن دعوت،) سرباز زنندیهر گاه (از ا »ردیی نپذیبه خدا
 . )۶۴(آل عمران/» م!یمسلمان
داشـتن  ۀجـینت ،د اسـالم اسـتییـکـه مـورد تأ یکپـارچگیاصل وحدت و  ،نیبنابرا
 ،و در نتیجـه ایجـاد امنیـت، شـرفت اسـالمیمهـم در پ یبینـی پویـا اسـت و عـامل جهان
 ،یکـه گوسـتاو لوبـون فرانسـو  یطـور به؛ شود یآن محسوب م ییو شکوفا یساز تمدن
مسـلمانان  یابیشرفت و کامیپ ۀعمدسبب  ،آن یانان را تحت لواد و اجتماع مسلمیتوح
 فرمایند:  مقام معظم رهبری می ،مین زمینههدر  .)۷۹۰: ۱۳۵۸، (لوبونداند  یم

ای  یـک منظومـه ،های اسـالمی اسـت های نظام اسالمی که در حقیقت آرمان آرمان«
تـر و  ها اهداف غائی بعضی از این، مراتب مختلفی دارد ،ای است یک مجموعه، است
را باید دنبال کـرد. ها  این ۀها هستند. هم آرمان ءاما جز، بعضی کوتاه مدتند و تر نهایی

هـا  یـک و برتـرین آرمـان ۀهای درج آرمان ءجز ،معنوی ۀعادالنه و پیشرفت ۀمثًال جامع
  .)۲۳/۵/۱۳۹۲ ،دیدار با دانشجویان(» است

 اندوزی علم و دانشچهارم. 
آمـوزی و علمـاء  نهـادن بـه علـمارج  ،های تمدن اسـالمی یکی از بارزترین شاخص

علم و حکمت را فراگرفتند و چـون  ،ایدن ۀگوش مسلمانان از هر ،ن اساسیاست. بر هم
ل آن پرداختنـد و بـر فرهنـگ و آداب و رسـوم بسـیاری از یبه تکم، د صرف نبودندمقلّ 

ن علمـی و هنـری و ثیرگذار شدند. همانطور که آمده است تمّد أجوامع دور و نزدیک ت
 ،هاســت. مســلمانان برگرفتــه از علــم و دانــش مســلمان ،کشــورهای اروپــایی فرهنگــی

، فلسـفه ،شـیمی، هیـأت، ریاضیات، جغرافیا، ادبیات، های سیاست متخصص در زمینه
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۱۹۶ 

، (پـاک نیـا» شـوند در واقع معلمان تمـدن غـرب محسـوب مـی معماری و نظامی و، طب
۱۳۸۵ :۲۱۳۹(.   

هـای  دانشمندان به عنوان یکی از ویژگـیبرای علم آموزی و علما و  ،در قرآن کریم
جایگاهی بس رفیع و ارزشمند ذکر شده اسـت: ای کسـانی کـه ایمـان  ،تمدن اسالمی

شود در مجالس به یکدیگر جا بدهید جا دهید تـا خـدا  وقتی به شما گفته می ،اید آورده
شـود برخیزیـد تـا شـخص  مـیو وقتی هم گفته  هم جای شما را در بهشت وسعت دهد

شدگان را بـه  و علم داده خدای تعالی مؤمنین را به یک درجه ،می بنشیند برخیزیدمحتر
 . )۱۱(مجادله/ کنید با خبر است چه می چند درجه برتری داده و خدا بدان

ای طراحـی  گونـه بـه ،طـور مثـال بـه .دانایان با نادانان برابر نیستند، در تمدن اسالمی
آیا کسی که در ساالری بر آنها حاکم است.  تهشایس، امیلیشوند که به جای روابط ف می

ترسـد و  در حال سجده و ایستاده به عبادت مشغول است و از آخـرت مـی ،اوقات شب
خبران است؟ بگو آیا آنهـا کـه  مانند از خدا بی ،امیدوار رحمت پروردگار خویش است

شـوند کـه  کسـانی متـذکر مـی ولی تنهـا ،دانند یکسانند؟ هرگز دانند و آنها که نمی می
 . )۹(زمر/ دارای خرد باشند
ارشـاد و راهنمـایی ، پنـد و موعظـه، طابـههـایی ماننـد ایـراد خ از راه پیامبر اکرم

مکاتبـه و ، نوشـتن حـدیث، مسلمانان یا از طریق قرائت قـرآن و سـفارش بـه نوشـتن آن
خواندن آموزی و  همواره مسلمانان را به علم ،ها فرستادن مبلغین اسالمی به سایر سرزمین
تـوان گفـت کـه  نمودنـد و بـه ایـن صـورت مـی و تعّلم و فراگیـری دانـش تشـویق مـی

(ابـن رود.  شـمار مـی هتمدن اسالمی ب ۀهای اولی ها و ویژگی یکی از شاخص ،آموزی علم
قدری مهم شمرده شده که انسان از همان آغاز زندگی تـا  به ،. طلب علم)۳۷۳ :تا بی، سعد

در دوران رسـالتش بـه ایـن  دنبال آن باشد و پیامبر اکرمآخرین لحظات عمر باید به 
کید بسیار مـی  :تـا بـی، (ابـن سـعد »لحـدلـی الإ طلبـوا العلـم مـن المهـدأ« فرمودنـد: امر تأ

که باعث  ای است وسیله ،از گهواره تا گور دانش را فرا بگیرید. علم و دانش ؛)۱۶/۱۲۸
بـدر بـرای تعلـیم  ۀاز اسـیران غـزو  ،نخداست. همچنی ها با انسان ۀبرقراری پیوند و رابط

  .)۱۵: ۱۳۷۳، سباعی؛ ۲۲ :تا بی، (ابن سعدخواندن و نوشتن به یارانش بهره بردند 
برای رشد علم  های الزم را زمینه، و عمل به سخنان آن حضرت سفارشات پیامبر



 

ن 
 نوي

دن
 تم

جاد
ل اي

وام
ن ع

تبيي
ري

رهب
ظم 

 مع
قام

اه م
 نگ

ي از
الم

اس
...

۱۹۷

ینـه ها در ادوار بعدی فراهم آورد. مقام معظم رهبری در این زم و دانش در میان مسلمان
یک کشور است. این حدیث را من یک وقتی  ۀجانب پیشرفت همه ۀپای، علم«فرماید:  می

توانـد  می، اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشته باشد علم ؛»العلم سلطان«خواندم: 
مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران جهانی بـه برکـت علمـی کـه بـه آن  ۀبه هم

 »دنیا زور بگویند. البته ما هرگز زور نخواهیم گفـت ۀبه همتوانستند ، دست پیدا کردند
 .)۱۳۹۰/۱۱/۱۴ ،های نماز جمعه تهران (بیانات در خطبه

 و خردورزی عقالنیت پنجم.
های تمدن است. مقـام معظـم رهبـری در معنـای  ترین مؤلفه یکی از مهم ،عقالنیت
تخراج کردن و آن را بر انسانی را اس یعنی نیروی خرد ،عقالنیت«فرمایند:  عقالنیت می

تا راه را با این مشعل تشخیص دهد و قـادر بـر  ،تفکرات و اعمال انسان حاکم قراردادن
انسـان را بـه دیـن ، دهـد طی کردن راه باشد. عقل است که انسان را به دین راهبـرد مـی

عقـل اسـت ؛ کند عقل است که انسان را در مقابل خدا به عبودیت وادار می؛ کشاند می
بیانـات مقـام ( »دارد دادن به دنیا بـاز مـی آمیز و دل سان را از اعمال سفیهانه و جهالتکه ان

، . اگر یک نظام فکری در پس یک تمـدن نباشـد)۲۹/۰۴/۱۳۸۸، معظم رهبری در عید مبعث
تمدن نـوین اسـالمی اسـت.  ۀمایبن ،تمدنی شکوفا نخواهد شد. عقالنیت و خردورزی

هـای بـارز تمـدن اسـالمی  دورزی را یکی از شاخصمقام معظم رهبری عقالنیت و خر 
اسـالمی و تمـدن  ۀفاضـله و امـت واحـد ۀبرای تشکیل مدینـ«فرماید:  شمارد و می می

باید عقل را معیار و مالک قرار بدهیم. اولین کار در این راستا این اسـت ، بزرگ اسالم
در ، سـاسبـر همـین ا .)همـان(» که تقویت نیروی عقل و خـرد در جامعـه انجـام شـود

، تـا بـی، (عیاشـی ن برتر از عبادات چندین ساله استیک ساعت اندیشید ،روایات اسالمی
۲/۲۰۸(.   

، (طباطبـاییسیصد مرتبه انسان را به خردورزی دعوت کـرده اسـت  ،خداوند در قرآن
ابتدا الزم است سـطوح ، سازی اسالمی رای فهم جایگاه عقل در تمدنی .)۵/۲۵۵ :۱۹۷۴

، بیین شود: سطح اول عقالنیت معرفتی است. این سطح از عقالنیتمختلف عقالنیت ت
انسان  ۀحیات و موقعیت انسان در آن و شأن عقل در تنظیم رابط ۀبه دنبال شناخت فلسف
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۱۹۸

با جهان و خالق هستی و حصول حقیقت توحید است. اینکه انسان از کجا و چرا آمده 
 ،. سـطح دوم عقالنیـت)۲۲ :۱۳۷۲، مینـیامـام خ؛ ۱۲۱ :۱۳۷۸، (امام خمینـیرود  و به کجا می

هـا را مطـرح  هـا و نبایـدهای اخالقـی و ارزش اخالقی و ارزشی است. عقلـی کـه بایـد
گـردد. در ایـن  انسان و اخالقیـات او بـاز مـی ۀبه رابط، کند. شأن عقل در این مورد می

انسـان در پـی آن اسـت کـه عمـل خـود را در مسـیر رسـیدن بـه  ،ساحت از عقالنیـت
مجاهـده  ۀپای ،مطابق اخالق حسنه و ملکات فاضله کند. این نوع از عقالنیت، اهدفش

در تمـدن ، همین اسـاس . بر)۶ :۱۳۷۸، (امام خمینیبا نفس و کسب خلقیات حسنه است 
ای جایگاه ندارد.  اما در تمدن غرب چنین مقوله، آید اسالمی از ارزش سخن به میان می

نـابودی نهـاد.  ۀاخالق را در ورط ،تمدن غربدانش از ارزش جداست و لذا  ،غرب در
مهندسـی  ،ابزاری (عقل معـاش) اسـت. کـارکرد عقـل در اینجـا ،سطح سوم عقالنیت

 معیشت فردی و اجتماعی بشر است. 
، پذیرد و به همـین عقالنیـت ابـزاری عد از عقالنیت را میفقط همین بُ  ،تمدن غرب

زیست به هم  ،عقالنیت اسالمی کهدر حالی ؛ بسنده کرد، اش تکنولوژی است که ثمره
بـر همـین اسـاس اسـت کـه عقالنیـت ؛ مادی بشر توجه دارد و هم به زیست معنوی او

عـد مـادی تنهـا بُ  ،تمدن غرب را به چالش کشیده است. در عقالنیت ابـزاری ،اسالمی
 ،گوینـد: عقـل با تکیه بر همین عقالنیت ابـزاری مـی ،برجسته است. امثال مارکس وبر

، نظـر اسـالم در عقالنیت مّد که در حالی  ،منطقی در تنظیم وسیله با هدف یعنی کنش
بلکه در تعریف خود هدف نیز بایـد ، عقل فقط در خدمت تنظیم وسیله با هدف نیست

اما افزون ، این عقل جایگاه دارد ،حجت و ناظر باشد. در تمدن نوین اسالمی نیز ،عقل
نیز مد نظر است. در این زمینه مقام معظـم  عقل معاد، بر این عقل ابزاری یا عقل معاش

 فرمایند:  رهبری می
در بخـش  - میم عرضـه کنـیخـواه یزی کـه مـا مـیآن چ - ن اسالمییدر تمدن نو «

زی اسـت یـن همـان چیا؛ نها متن زندگی استیا؛ شود یل میزها تشکین چیاز ا، اصلی
بـه معنـای  فقـط، ند: عقل معاش. عقل معـاشیگو  یکه در اصطالح اسالمی به آن م

چگونه پول خرج ، میاور یکه چگونه پول در ب، ستیپول در آوردن و پول خرج کردن ن
عقـل معـاش اسـت. در کتـب  ءجـز، عی که گفته شـدیوسۀ ن عرصیاۀ هم، نه؛ میکن
آن کتـاب العشـرة ؛ »کتـاب العشـرة«ل و مهم ما ابوابی وجود دارد به نـام یثِی اصیحد
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۱۹۹

ن یـات فراوانی وجود دارد که ناظر به ایم آیکر  زهاست. در خود قرآنین چیهمۀ دربار 
  .)۲۳/۰۷/۱۳۹۱ ،دیدار با جوان خراسان شمالی(» زهاستیچ

 خودباوریششم. 
مقام معظم رهبـری اسـت و بایـد بـرای  ۀهای عالی یکی از مسائل مهمی که از آرمان

در  خودباوری و اعتماد بـه نفـس، گیرد ایجاد تمدن نوین اسالمی بیشتر مورد توجه قرار
 خداست.   کنار توکل به

، باید به این معنا باشد که انسان باور کنـد توانـایی ،البته اعتماد به نفس و خودباوری
هایی دارد و معتقد باشد که این امـور را خـدا بـه او داده و خـودش در  استعداد و داشته

ْنـُتُم ْحَزُنـوا َو َوالَتِهُنـوا َوال تَ ﴿یـد: فرما داشتن آنها مستقل نیست. خداونـد در قـرآن مـی
َ
أ

ْعَلْوَن ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمن
َ
و سسـت نشـوید و غمگـین نگردیـد و شـما  ؛)۱۳۹(آل عمران/ ﴾َن یاْأل

 برترید اگر ایمان داشته باشید. 
کنـد و سـپس  ابتدا مسئوالن را گوشـزد مـی ،خودباوری ۀمقام معظم رهبری در زمین

 فرماید:  را میآحاد جامعه اسالمی 
ان یـخودبـاوری در م ۀیـف روحیر تضعیهای متمادی اس سال، از انقالبملت ما قبل «

ج آحـاد مـردم چشـم یتدر  هبعد ب، خود بوده است. از آن وقتی که اول مسئوالن دولتی
ج یتـدر  هبـ، علمـِی غـرب مبهـوت شـدند ۀکننـد  رهیشرفت خیباز کردند و در مقابل پ

ان ملت یکشور و در م نینی در ایب   احساس خودکم، رتاحساس حقا، احساس کمبود
ن حالـت و یـا ،از جملـه؛ ز را دگرگون کردیج شد. خوشبختانه انقالب همه چیما ترو 

هـم ، دانش ۀیانگذاری کارهای اقتصادی بر پایبن ،نیه را دگرگون کرد. بنابراین روحیا
. خـود اسـییهـم قـدرت س، ت ملـی اسـتیـت و هو یه و شخصیت روحیموجب تقو 

عـالوه بـر قـدرت ؛ دهـد یاسـی مـیقـدرت س، کشـور کیاستقالل و خوداتکائی در 
از پژوهشـگران و مسـئوالن  یجمعبا دار ی(دعی است و وجود دارد یطب، اقتصادی که خب

 . )۸/۵/۱۳۹۱ ،انیبن دانش یها شرکت

 مدیریتیسه. 
اکنون نوبت به  ،بیان شد یاجتماع بستربحث فرد و  ،بعد از اینکه در عوامل ظاهری

گاهانهرسد.  عامل مدیریتی می باعث ایجـاد تمـدن نـوین اسـالمی  ،مدیریت کالن و آ
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۲۰۰

، ایجاد تمدن متکی بـه معنویـت، غرب ۀشود. در این مبحث برآنیم که زدودن اندیش می
از نگاه مقـام معظـم  ،اهمیت دادن به علوم اسالمی و تالش و جهاد (مدیریتی جهادی)

 تبیین کنیم. را رهبری 

 تمدن غرب ۀزدودن اندیش اول.
هـای تمـدنی  زدودن اندیشه ،های ایجاد تمدن نوین در بحث مدیریتی لفهؤ ز میکی ا 

ه و خطر وجود دارد و آنچه غرب را گرفتـار دو غّد  ،تمدن غرب ۀغرب است. در اندیش
هـا  یعنـی آن؛ د روحیکی انکار معاد و دیگـری انکـار تجـرّ ؛ ه استهمین دو غّد  ،کرده

و حساب و کتابی در کار نیست! این نوع  شود کنند انسان بعد از مرگ تمام می فکر می
محصـولی جـز جنـگ جهـانی اول و  ،داند که انسان را تنها یک حیوان ناطق می، تفکر

 های نیابتی امروزه ندارد.  دوم و جنگ
ایـن اسـت کـه انسـان و ، سازی صـورت داده تمدن ۀاولین اقدامی که در حوز ، دین

شوند و انسـان  جهان به ابدیت ختم می فرماید انسان و می .جهان را تعریف نموده است
گویـد انسـان در  تواند مظهـر اسـماء الهـی باشـد. دیـن مـی آن قدر ظرفیت دارد که می

توانـد  این آن تفکـری اسـت کـه مـی، میراند نه اینکه بمیرد مرگ را می، مصاف با مرگ
 تمدن ایجاد کند. 

 .کنـد تـر مـی بحـث را روشـن ،ی مد نظر اسالمبیان مثالی در خصوص تمدن حقیق
فقر را از بین بـردن تمـدن اسـت نـه ، در حقیقت؛ مصداق تمدن نیست، کمک به فقیر

هایی بـرای کمـک  نهادها و سازمان ،کشورهای دنیا ۀفقط به فقرا کمک کردن. در هم
 ۀصـدر حالی کـه مشخ، کمک به فقیر یک امر عاطفی عادی است، به فقرا وجود دارد

خص کرده و فرموده ما باید گردن فقر را بـزنیم و مش تمدن را حضرت امیر المومنین
ایـن معـارف ، این مهم با تولید و اشتغال و هم چنین با رعایت عدالت امکان پذیر است

 تواند تمدن ایجاد کند.  است که می
بـه وجـود  تواند تمـدن حقیقـی نیـز بیان این مطلب که تنها اسالم ناب و حقیقی می

، متمدن بودن را آموخت که به او فهماند، ی به انسانخداوند وقت .ضروری است، بیاورد
گفتار و کردار خود مسئول اسـت و  ۀاوًال انسان موجودی ابدی است و ثانیًا در برابر هم
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۲۰۱

سـاز حقیقـی  زمینه ،باید پاسخگو باشد. باور انسان به تعهدی که نسبت به خداوند دارد
 ایجاد تمدن است. 

گونه تربیت شود و رفتار  فرشته ،تو معارف اسالمیانسان این ظرفیت را دارد که در پر 
این رفتار را در دوران دفاع مقدس و پایبندی و عدم نقض قطعنامه بعد از  ۀکند که نمون

ه از آن سلوک رفتاری جانبازان به جای ماند ،همچنین .توان مشاهده کرد می ،آن دوران
مصـداق رفتـار ، هسـتنددر همه حـال بـاز هـم شـاکر خـدا ، ها مشقت ۀدوران که با هم

هـا خضـوع دارنـد و  و همین است که مالئکه نسبت به برخی از انسان گونه است فرشته
کـه در » مـن روحـی«این یـاء  .کنند پس از مرگ از آنها استقبال و آنها را مشایعت می

این ظرفیـت  )۲۹(حجر /  ﴾یوِح ِه ِمن ر یَوَنَفْخُت فِ ﴿: آمده استخطاب خداوند به انسان 
تمدن ، علم و عقالنیت ۀدهد که به این مقام باال دست پیدا کند و در سای انسان میرا به 

 های خود را شکوفا سازد.  نوین ایجاد کند و ظرفیت

 متکی به معنویت  تمدنیایجاد  دوم.
معنویت دارای اهمیت زیـادی اسـت.  ۀلأمس ،برای ایجاد و بقاء تمدن نوین اسالمی

 فرمایند:  مقام معظم رهبری می
، متکی به وحـی الهـی، متکی به خدا، تیجاد تمدنی است متکی به معنو یما اۀ یداع«

ن تمدنی را ملت های یچن کیت الهی. امروز اگر یمتکی به هدا، م الهییمتکی به تعل
 - اند اند و به پا خاسته دار شدهیهای اسالمی ب اری از ملتیه بسکه بحمداللّ  - اسالمی
جمهـوری اسـالمی و ۀ یـشـر سـعادتمند خواهـد شـد. داعب، گذاری کننـد هیبتوانند پا

هـای  ن را شـما جـوانیم. این تمدنی هستیچن کیما دنبال ؛ ن استیانقالب اسالمی ا
انـات در محفـل انـس بـا ی(ب» دیـار قرار بدهین را شاخص و معیا، دیز به خاطر بسپار یعز 

 . )۴/۱۳۹۱/ ۳۱ ،قرآن

 دادن به علوم اسالمی اهمیت سوم.
توانایی و امکان ایجـاد تغییـرات را  لذا ،ساز است گرا و تمدن ی تکاملانسان موجود

جامعه و زندگی عمومی داراست. تکامل و تحّوالت و تغییراتی که در جامعـه  ۀدر عرص
 دو ُبعد اساسی و عمده دارد: ،گیرد صورت می

 ؛توسعه و مطلوبیت، بهینه شدن، . حرکت به سوی بهتر زیستن۱
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۲۰۲

 .ها پاکی نفس و تعالی افکار و بینش، . حرکت به سوی تهذیب۲
 تحت عناوین جهاد اصغر و اکبر در روایات اسالمی آمده است.  ،و این دو ُبعد

علـم و  ،کنـد یکی از عواملی که در ایجاد تمدن نوین اسالمی نقش بسیاری ایفا می
برای هر کس کـه  ،اندوزی است. اهمیت دادن به علم و دانش در دین مبین اسالم علم
آیـات و  ،تاریخ اسالم آشنایی جزیی داشته باشد قابل درک و فهم است. در این مورد با

باب علم و اهمّیت » اصول کافی«روایات بسیار زیادی وجود دارد که در کتاب شریف 
ببینیـد «فرمایـد:  ام معظم رهبری در این زمینه مـیها آمده است. مق قسمتی از آن ،عالم

؛ کنـد دن و تدبر کردن و از گذشته درس گرفتن تکیه میقرآن چه قدر به علم و نظر کر 
باید بهتر از ، ما که پیشاهنگ حرکت نوین عالم هستیم؛ ما که مسلمان و انقالبی هستیم
(چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن دفاتر نماینـدگی ولـی ». دیگران این دانش را بلد باشیم

کشــور «فرماینــد:  همچنـین ایشــان مـی )۲۷/۶/۱۳۷۰ ،فقیـه در سـپاه پاســداران انقـالب اســالمی
و اسالم  اسالِم بدون کج اندیشی،... اسالمی یعنی کشوری که اسالم حیات بخش،...

ها به سوی علم و دانش بر آن حاکم است... سیطره و تسلط علمی  انسان ۀهدایت کنند
بیانـات در (». آورد رفاه اقتصادی و فضایل اخالقی هـم مـی، عزت سیاسی ،به دنبال خود

 . )۲۸/۵/۱۳۸۴ ،نماز جمعه تهران ۀخطب

 تالش و مجاهدت (مدیریت جهادی)  چهارم.
ها میسر  ها در پرتو تالش مستمر انسان تکوین و گسترش تمدن، گذاری پایه بی شک

تالش و کوشش مستمر افراد آن ، ها های بارز ایجاد و بقاء تمدن است و یکی از شاخصه
ن تالش مستمر مورد توجه تام قـرار گرفتـه و از آن بـا عنـوان ای ،است. در منابع اسالمی

در رشد و دوام تمدن اسالمی دارد. این  ،مجاهدت یاد شده است که تأثیری بس عظیم
مختصات مربوط به خود را دارد که در هیچ تمدنی مسبوق به سابقه نیست.  ،مجاهدت

دسـتور بـه  ،مقـاطع مختلـفاین واژه در فرهنگ قرآنی نیز مورد توجه قرار گرفتـه و در 
در حالی که در ، مجاهدت در همه امور داده است. کار در فرهنگ جاهلی ننگ است

تالش و مجاهدت عبادت است و منابع دینی مانند قرآن و نهج البالغه  ،فرهنگ اسالمی
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۲۰۳

توجه به زمـان نیـز مهـم  ،مملو از عباراتی در تمجید افراد پرتالش است. در همین راستا
 ی تالش و مجاهدت به موقع و همیشگی. یعن ،است

امـا خـود تمـدن ، سـازی دارد اسالم اگرچه در ذات خود قابلیـت تمدن، نتیجه آنکه
و بـه کمـک دسـتورات   گیـر ها هستند که با کار و تـالش پی بلکه این انسان، سازد نمی

م به تمـدن اگر بخواهی ،بنابراین .)۱۷۵و  ۱۹۱-۱۶۳، سال نهـم، (الویریسازند  اسالم تمدن می
آن کـار و تـالش اسـت. بـر ایـن  ۀفباید بدانیم یک مؤلّ ، نوین اسالمی دست پیدا کنیم

شـامل کـار ، کار بـه معنـای وسـیع کلمـه«مقام معظم رهبری بیان کرده است: ، اساس
ت و در واقع محـور پیشـرف، کار فکری و کار علمی و کار مدیریتی، کار جسمی، یدی

 ،دی داروپخـشیـانات در اجتماع کـارگران کارخانجـات تولی(ب »حرکت و حیات مستمر جامعه است
۱۰/۰۲/۱۳۹۱(.   

 گیری نتیجه
ها و  فهمؤلّ  ،نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمدن نوین اسالمی برای ایجاد و بقاء

تالش و پشتکار در ، تسامح تساهل و، هایی دارد که برخی همانند توجه به علم شاخص
توجـه ، شود و برخی از آنها همانند مبنا بودن دین و اخالق های دیگر نیز یافت می تمدن

 تمدن نوین اسالمی است.  خاّص ، به عقالنیت معرفتی و ارزشی

عامل باطنی است که با ایمـان و مکتـب و  ،ن عامل ایجاد تمدن نوین اسالمیینخست -
 رسیم.  و رهبری به آن میشرایط و مقتضیات 

ی تمدن نوین اسالمی نه به نـژاد خاّصـ ،بین ترتیعامل دیگر عامل ظاهری است. به ا -
بلکـه تمـدنی اسـت ، ق داشته باشدی تعلّ ی است که به مردم خاّص تعلق دارد و نه ملّ 
رونـق و طـراوت و ، شیدایـای را که در پ گروههای نژادی و قومی ۀگسترده که هم

  گیرد. در بر می ،اند ی نقش داشتهیگسترش و نفوذ آن در دوران اوج شکوفا
ق یـگران و تطبید  یرش افکار تازه و عناصر فرهنگیپذ یبرا یتساهل و تسامح و آمادگ -

فرهنـگ و تمـدن نـوین  یزات اساسیّ گر ممیاز د  ،اسالم یدیساختن آن با روح توح
، کردنـد ن ُبعد از مذهب خود توجه نمیینظرانه به ا بود. اگر مسلمانان تنگ یاسالم

 نشست.  درخت تمدنشان به بار نمی
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۲۰۴

نظام اخالقی است. حقیقـت امـر ایـن  ،یکی دیگر از عوامل مهم تمدن نوین اسالمی -
؛ جـز در فرهنـگ و تمـّدن اسـالمی ادا نشـده اسـت ،اخالقی تمدن ۀجنبکه است 

 ،طور خاص هاست و بعثت پیامبرش به  فرهنگ و تمّدنی که مبتنی بر اخالق و ارزش
هـا   زمانی بود که اخالق و ارزشبرای اتمام و اکمال مکارم اخالق بوده است و این 

 آن روز جایگاهی نداشت.  ۀدر جامع
جـای قـرآن عدالت و دادگری است که در جای ،های تمدن اسالمی هیترین پا از مهم -

ان آمده است و بـرای ایجـاد تمـدن یر قسط و عدل از آن سخن به میم با دو تعبیکر 
 نوین اسالمی به آن احتیاج داریم. 

عـزت و  موجب ،تمدن نوین اسالمی را برخالف اومانیسم غرب ،ریمقام معظم رهب -
، توانسـتند در مـدت کوتـاهی، و مسلمانان با اتکا به عزتشان دانستکرامت انسانی 

 های دانش و فرهنگ جهان را فتح و تمدن بزرگ اسالمی را ایجاد کنند.  قله
تـرین  ی از مهـمعقالنیت و خـردورز، در کنار توجه به علم و شکستن مرزهای دانش -

، تمدن نوین اسالمی است که در هر سه سطح عقالنیـت معرفتـی ۀمایها و بن مؤلفه
 اخالقی و ابزاری مورد توجه بوده است. 

از دیگر عوامل تمدن نوین اسالمی است که در سایر  ،و آزاداندیشی مجاهدت ،تالش -
 ها نیز مورد توجه است.  تمدن

 نامه کتاب
 .قرآن کریم .۱
بنگاه ترجمه و نشـر  ،تهران، محمد پروین گنابادی ۀترجم، ابن خلدون ۀمقدم، عبدالرحمن، ابن خلدون .۲

 . ۱۳۵۹ ،کتاب
 دار صادر. ، بیروت، الطبقات الکبری ،محمد، ابن سعد .۳
چـاپ ، انتشـارات اطالعـات ،تهـران، احتکار له رشوه وأمس فقهی دو بررسی حقوقی و ،محمد، اصغری .۴

 . ۱۳۷۷ ،اول
 . ۱۳۷۶ ،نقره، تهران، محمد توکل ۀترجم، فتوح البلدان ،ییحیبن  احمد، یبالذر .۵
 . ۱۳۸۵ ،نسیم کوثر، اکرم های پیامبر ویژگی ،عبدالکریم، نیا پاک .۶
 ،تهـران، محمدحسـین آریـا ۀترجمـ، دوازده جلدی) ۀدور  ۀبررسی تاریخ تمدن (خالص ،آرنولد، بیتوین .۷

 . ۱۳۷۶ ،امیرکبیر
 . ۱۳۸۶ ،معارف، قم، مدن اسالمیتاریخ فرهنگ و ت ،فاطمه، جان احمدی .۸
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۲۰۵

 . ۱۳۵۹ ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران، ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،محمدتقی، جعفری .۹
چـاپ ، نشر مشهد ،مشهد، یناحمحمدحسین رو ۀ ترجم، اسالم تاریخ مفصل عرب قبل از ،علی، جواد .۱۰

 . ۱۳۶۷، اول
گاه، تهران ،ندهیابوالقاسم پا ۀترجم، تاریخ عرب ،لیپ خلیلیف، یحت .۱۱  . ۱۳۶۶ ،آ
 . ۱۳۸۲ ،تیقات و نشر معارف اهل البیسسه تحقؤ م، تهران، حدیث والیت ،علی، ای خامنه .۱۲
 ،تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی ۀسسؤ م ،تهران، شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) ،هروح اللّ ، خمینی .۱۳

۱۳۷۲ . 
 . ۱۳۷۸ ،آثار امام خمینیسسه تنظیم و نشر ؤ م ،تهران، شرح حدیث جنود عقل و جهلــــــــ ،  .۱۴
ع. پاشـایی و امیرحسـین ، ترجمه احمـد آرام، تاریخ تمدن (مشرق زمین: گاهواره تمدن) ،ویل، دورانت .۱۵

 . ۱۳۶۵ ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،تهران، آریانپور
 . ۱۳۷۳ ،دانشگاه تهران ،تهران، لغت نامه ،علی اکبر ،دهخدا .۱۶
 . ۱۳۸۱ ،ریرکبیام، تهران، اسالم ۀنامکار  ،نیعبدالحس، کوب نیزر  .۱۷
، محمـد جـواد مهـدوی، محمـد عباسـپور ۀترجمـ، های مسـاجد تاریخ کتابخانه ،محمد مکی، سباعی .۱۸

 . ۱۳۷۳ ،های اسالمی بنیاد پژوهش ،مشهد
 ق.۱۳۹۴ ،علمی للمطبوعاتسسه األ ؤ م ،بیروت، المیزان فی تفسیر القرآن ،محمدحسین، طباطبایی .۱۹
 . ۱۳۷۵ ،چاپ اول، شی مرتضویو کتابفر ، تهران، البحرین معمج ،فخرالدین، طریحی .۲۰
 ،تهـران، تصـحیح و توضـیح مجتبـی مینـوی و علیرضـا حیـدری، اخالق ناصـری ،نصیرالدین، طوسی .۲۱

 . ۱۳۶۴ ،شرکت سهامی انتشارات خوارزمی
 . ۱۳۷۱، امیرکبیر ،تهران، فارسی عمید فرهنگ ،حسن، عمید .۲۲
 االسالمیه.  ةالعلمی ةالمکتب ،تهران، رسولی محالتی تحقیق سیدهاشم ،تفسیر العیاشی، عیاشی .۲۳
 . ۱۳۸۵ ،نسیم انتظار، قم، ها از دیدگاه قرآن ظهور و سقوط تمدن ،علی، کرمی فریدونی .۲۴
 . ۱۳۸۵ ،نسیم انتظار، قم، ها از دیدگاه قرآن ظهور و سقوط تمدنــــــــ ،  .۲۵
 . ۱۳۸۴ ،یعلوم اسالم یانمرکز جه، قم، یخ فرهنگ و تمدن اسالمیتار   ،محمد رضا، یکاشف .۲۶
  .و فرهنگی یعلم، تهران، محمود عرفان ۀترجم، های خالفت شرقی سرزمین ،یگا، لسترنج .۲۷
 . ۱۳۶۶ ،مؤسسه کیهان ،تهران، عبدالحسین آذرنگ ۀترجم، تاریخ تمدن ،هنری، لوکاس .۲۸
 . ۱۴۰۴ ،بیروت ،سسه الوفاءؤ نشر م، لبنان، بحاراالنوار ،محمدباقر، مجلسی .۲۹
 . ۱۳۹۰ ،چاپ اول، دار الحدیث، قم، حدیث قرآن وۀ دانشنام ،محمد، هریش محمدی ری .۳۰
 . ۱۳۷۴ ،چاپ اول، دارالکتب االسالمیه ،تهران، نمونهتفسیر  ،ناصر، مکارم شیرازی .۳۱
ای مد ظلـه  ه خامنهروشنای علم (مروری بر بیانات حضرت آیة اللّ ، فرهنگی حدیث روح و قلم ۀسسؤ م .۳۲

  .۱۳۹۰، انتشارت انقالب اسالمی، تهران، )علمالعالی پیرامون دانش و توان 
 خیتار  ۀدوفصلنام، ینب بن مالك شهیاند در تمدن و نید ۀرابط ،محسن و سیدرضا مهدی نژاد، الویری .۳۳

 . ۱۳۹۲ ،زمستان و زییپا، هجدهم ۀشمار ، نهم سال، یاسالم تمدن و
-کتاب ،تهران، مینو احمد سرتیپ ۀترجم، ها و بازسازی نظام جهانیتمدن ،تا) ساموئل (بی، هانتینگتون .۳۴

 سرا.
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۲۰۶ 

Determining the Factors  for Creating Modern 
Islamic Civilization from the View of the Supreme 

Leader Ayatollah Khamenei 
  Muhammad Baqer Farzaneh1 
  Ali Khayyat2 
  Hadi Safarpoor3 

The modern Islamic civilization is an issue that has been 
propounded by the Supreme Leader Ayatollah Khamenei and 
has been introduced as the aim of Iran's Islamic Revolution. To 
access this modern Islamic civilization can be the highest goal of 
the Iran's Islamic Revolution which it is difficult to achieve for 
not examining its different dimensions. The determination of the 
factors for creating this modern civilization in the thought of the 
Supreme Leader Ayatollah Khamenei causes to acieve it easier. 
This note has expressed the thought of the Supreme Leader 
Ayatollah Khamenei about the modern Islamic civilization. Then 
it has stated the factors for building this modern civilization 
which have been categorized on two types: inward factors and 
outward factors. It has been discussed the subjects of the belief, 
school, leadership and equipment in inward factors of creating 
modern Islamic civilization. In outward factors of   creating 
modern Islamic civilization, it has been mentioned the subjects 
of society, individual and management. 

Keywords: the modern Islamic civilization, the Supreme Leader 
Ayatollah Khamenei, faith, Islamic community and Islamic system 
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