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 چکیده
های آن بر یهپاداند که یمترین محور در حیات مسلمانان را تشکیل حکومتی یاساسمکتب اسالم 

ز رگرفته ابن اسالمی با توجه به این مسئله، تمد اشد؛ب شده بنای فرهنگی اسالم هاارزشاساس 
ر از منظو ت.اس هاآنو بیانات و رفتار  )ع( ، پیشوایان معصوم)ص(قرآن کریم و سنت پیامبر

ات آن که ارکان و الزام است جتماعیا -فرهنگی جانبههمهسازی اسالمی، ایجاد نظام تمدن
 مورد م معظم رهبریخاص در نگاه مقا صورتبه این موضوع  برگرفته از مبانی اسالمی باشد.

 -وصیفیز روش تابا استفاده  ندهست صدمترنگارندگان  ،است. در پژوهش حاضر گرفته قرار توجه
ظم مقام مع در اندیشۀی را سازی نوین اسالمتمدن دهندهشکلارکان و الزامات فرهنگی  ،تحلیلی

 فرهنگی هایبایسته کهاست  قرار ینابه  اصلی پژوهش ی قرار دهند. سؤالبررس موردرهبری 
ها تهیاف؟ ه مورادی استنظر مقام معظم رهبری چمی از ماسال نوین تمدن گیریشکل سازینهزم

دارای  ،سازی نوین اسالمی استین عامل تمدنترمهممحور و راهبرد فرهنگی که دهند نشان می
ناسب و امات متیز الزهریک از این ارکان ناز  ؛استارکان چهارگانه دین، عقالنیت، اخالق و علم 

 گردد.یمهماهنگ اتخاذ 
 .فرهنگی هایبایسته اسالمی، نوین تمدن اسالمی، تمدن رهبری، معظم مقام :هاکلیدواژه

 
 
 
 



 1398، پاییز و زمستان 2، سال اول، شماره «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو. ................................................................... 26

 
 

 مقدمه
سیاسی  ، مدنیت است که بسیاری از مسائل فرهنگی وهای جمعی انسانیکی از ابعاد مهم زندگ

 و تنگاتنگ دارد. حاصل مدنیت و زندگانی سیاسی و فرهنگی بشر، دیگر با آن ارتباط نزدیک
لۀ جانشینی بخش مسئتواند تحققبه معنایی می ایجاد تمدن ساخت تمدن بر روی زمین است؛

( تمدن مظهر نظم و سامان اجتماعی 171: 1393 انسان از سوی خدا در زمین باشد. )جمشیدی،
 عنوانبهتمدن را » 1بیآرنولد توینگیرد. است و بدون آن پیشرفت و توسعه صورت نمی

  (141: 1377 )سوروکین، «.کندمی یمعرف یخیواحد مطالعات تار ترینشایسته
 وجود آمده به خاصی هایارزش و مبانی اساس بر گرفته،شکل جامعه جهانی در که تمدنی هر
ن ارکا نتیجه رد. دریگشکل می اسالمی هایارزش و مبانی اساس تمدن بر مکتب اسالم، در است.

حرکت  سیر در و آیدمی وجود به هاارزش این مبانی و به توجه با نیز فرهنگی هایو شاخص
  .شودمی گرفته کاربه سمت جلو به جامعه
ن اصلحمی و د توجه اندیشمندان اسالمکی از مسائل مهمی که در یکی دو قرن اخیر موری

جتماعی و ا»در امور « دین»و شأن « سیاست»و « دین»رابطه  ،اجتماعی قرار گرفته است
ینی به دیاست ساست که خصوصاً در  یکته مهمی که باید بدان توجه کرد، محور. ناست« سیاسی

انفکاک  هککسانی  قابل. اگر در مقرار بگیرد نظررعایت صالح جامعه باید همواره مدمفهوم تدبیر و 
ت هستیم، و سیاس دین ی و باالتر از آن آمیختگیکنند، معتقد به سازگاردین و سیاست را تبلیغ می

 تبدیل نیست، بلکه مقصود« سیاسی کردن دین»باید توجه کرد که این نکته به معنای 
قیقت و حیان یگر در تعارض مبه تعبیر د .طانی و حیوانی به سیاست دینی استهای شیسیاست

ها و ارزش قدمت ،د مقدم باشدها آنچه بایو در تعارض بین اصالت نظام و اصالت ارزش مصلحت
 حکومت و مصلحت است. ،ها بر حفظ قدرتهای دینی و حقیقتشاخصه

 اساس و شاهیمؤید کاملی بر راهبرد فوق است. در دوران ستم )ره(عملی امام خمینی ۀسیر
ای دهول عهای نظام شاهی حفظ تاج و تخت و گسترش نفوذ و قدرت و چپامحور همه فعالیت

های مختلف، هعرص دان سلطنتی و وابستگان آنان بود، گرچه نام این مقصود را درمعدود از خان
در  زعم خویشه و بهحفظ قدرت ایران و تالش در جهت سربلندی وطن و پیشرفت آن دانست

نا یاست معاین س ن شاه در سایهدینداری دولتمردا. تمدن بزرگ نیز قرار گرفته بودنددروازه 
زدند و ت میتظاهر، به نشر وسیع قرآن دس بود، گاهی برای« یاسیس»آنان « دین»یافت. می

ت و دستورا نارتفاوت از کگرفتند و زمانی نیز بیز در مقابل آیات صریح آن موضع میگاهی نی
ی گونه سیاستینر امهر بطالن ب ،و اعتراض گسترده ایشان )ره(گذشتند. فریاد اماماحکام الهی می

 (160: 1373د. )امام خمینی، شوسیر میزد که دین در پرتو آن تف

                                                           
1 .Arnold Toynbee 
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 حاکم جامعه را در الهی مبنای با اسالمی، حکومتی تمدن بزرگ معمار عنوانبه (ص)اکرم پیامبر
د دیگر همراه با عوامل متعد م بود،های فرهنگی اسالکه این حکومت مبتنی بر ارزش نمود
ساز ایجاد تمدن خالق زمینهایمان و ا داری،دین عقالنیت، چون توجه به علم و حکمت،هم

 هایی فرهنگیمؤلفه و هاشاخص به نیاز تمدنی هر گیریشکل بر همین مبنا، برای اسالمی گردید.
 تواننمی نشود، عجم کالبد یک در باهم منسجم صورتبه هاشاخص این که زمانی تا و است
  داشت. را تمدن یک گیریشکل انتظار

 برای را ردمم و است کرده بیان سازیتمدن برای را یهایشاخص در همین ارتباط اسالم
 با (ص)اسالم امبرپی است. کرده تشویق اسالمی تمدن گیریشکل جهت در هاشاخص این تحقق
 را اسالمی تمدن که برآمد درصدد اسالم در شدهانسانی مطرح هایشاخص ها وبه ارزش توجه
 در اسالمی هایشاخص محوریت با اسالمی تمدن و گردید حاصل اتفاق این و دهد شکل
ها صشاخ ها واین ارزش هب مسلمانان هرگاه نیز )ص(پس از پیامبر گرفت. شکل جزیره عربیشبه

 ،شده گیریکناره هاشاخص ها وارزش این از که هرجا و ارتقا یافته اسالمی تمدن بودند، ایبندپ
 .گرفتند قرار انحطاط مسیر در اسالمی جوامع
 نوعیبه و کرده راهمف را اسالمی تمدن گیریشکل هایزمینه که اساسی اماتالز جمله از 
این  نیاست، یع بوده فرهنگی هایشاخص کرده، تعیین و مشخص را اسالمی تمدن ومشیخط

 سیاسی بعد یا در و کرد اقدام باید نحوی چه به نظامی لحاظ از کرد،می مشخص که بود فرهنگ
ر عصر غیبت د .باشد شرایطی چه دارای باید اقتصادی بعد و زد دست اقداماتی چه به باید

اند و از این ها کوشیدهها و ارزشبزرگ دین در بیان و تبیین این شاخص دانشمندان و فقیهان
 ردند. اند بر توسعه و تکامل تمدن اسالمی افزوده و مانع انحطاط آن گطریق سعی کرده

توجه  ره()مینیخمام ی ایران به همت مردم و رهبری ادر دوران معاصر با پیروزی انقالب اسالم
 هبری بامعظم ر توجه و تأکید قرار گرفت و در ادامه مقام ها موردها و شاخصارزش به این

  .اندادهار دتوجه قر تأکیدی بسزا و خاص این موضوع را در بیانات و شرایط گوناگون مورد
در  م رهبریمقام معظ ش نظریان معاصر و تالویژه در دوربا توجه به اهمیت مسئله تمدن به

گیری تمدن لشکجهت سازی تأثیر فرهنگ و ارکان آن در زمینه ،توجه ما مورد مسئلۀ این زمینه،
 مقام معظدیشۀ مبه اینکه یکی از ارکان مهم انبر همین مبنا و با توجه  نوین اسالمی است.
 قیقدست با مرور اشده  یسع ین مقالهتمدن نوین اسالمی است، در اگیری رهبری مسئله شکل

 و اسالمی تمدن گیریشکل فرآیند در مهم که فرهنگی هایشاخص ارکان و ،ایشان اناتیب
 گیرد. بررسی قرار مورد ،اندداشته نقش آن پایداری
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 مدخل مفهومي پژوهش -1
 تمدن. 1-1

خانواده نَ و همتفعل از مَدَتمدن مصدر باب »گونه تعریف شده است: نامۀ معین تمدن ایندر لغت
آشنا  دم شهرمر بااخالقخوی شهری برگزیدن و  شهرنشین شدن،» با مدینه و مدنیت به معانی

خلق به ت» نامۀ دهخدا آمده است:و در لعت« مکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانیه ،شدن
بیانگر  کهت اس« تاخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرف

 در است. سوی زندگانی منظم شهری همراه با پیشرفت و تدبیر امور عمومیتحول و توسعه به
 ت انسانالقیخاصطالح تمدن ایجاد شکلی خاص از نظم فراگیر اجتماعی و مدنی است که حاصل 
وم مفهبا  ابطهرو تالش عملی او در مسیر پیشرفت است. هنری لوکاس در کتاب تاریخ تمدن در 

 سیاسی ی،اقتصاد ای اجتماعی،که همه رویداده است یدههم تنای بهتمدن پدیده» گوید:تمدن می
ریعتی مفهوم تمدن را شعلی  (16: 1لدج ،1368 )لوکاس، «.گیردیو حتی هنر و ادبیات را در برم

ه در ن چیزی است کآمقصود  های انسانی،گوییم ساختهوقتی می» کند:به این صورت بیان می
 ۀبر ساختدر برا انسانی ۀاختس بنابراین، سازد.طبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را می

 (6-5: 1لدج ،1370 )شریعتی، «گیردطبیعت قرار می
پذیر نی امکاخالقیت فرهنگ نتیجه وجود آن، که در» عبارت از نظمی بدانیم اگر تمدن را

این نظم بیانگر بعد وجود جمعی  (3: 1، جلد1376، ورانت)ویل د «کندشود و جریان پیدا میمی
 هنگی(فر )بعد خرد و ناطق در مسیر حرکت به جلو است که مبتنی بر اندیشه و باورانسانی صاحب
 است. اقتصادی و...( سیاسی، )بعد اجتماعی، و عمل و اقدام

 

  اسالمي تمدن. 1-2
 شود،یماضافه  مدنتکه به  یکلمه اسالمی به بیان وصف اسالمی است. باتمدنی  تمدن اسالمی،

ر ست و ببه اسالم ا متصلکه  یتمدن یعنی ،است یوصف بیترک نیوصف است و ا کی درواقع
ه ب یسمانآ نید کیمحصول  حاکم بر آن و روح فرهنگ آن، نشیاست و ب گرفته شکلاساس آن 

هدف است و هم  هم بیانگروصف اسالمی برای تمدن  (19: 1380 )برومند اعلم،. نام اسالم است
در  وهای اسالمی زشبر مبنای ار تمدن اسالمی نوعی از تمدن است کهبدین معنا که  بیانگر مبنا.

 یتمدن اسالم ،توان گفتمی دیگر بیانیبه گیرد.جهت تحقق اهداف مکتب اسالم شکل می
 موعل و نفنو ختراعات،ا ها،یتخالق سنن، باورها، عقاید، از اییافتهسازمان و هماهنگ مجموعه

 همفرا مسلمانان و اسالمی جامعه در و بوده اسالمی اندیشه متأثر از انحاء از نحوی بهاست که 
 :دنفرمایمی سالمیا تعریف تمدن با رابطه در رهبریمقام معظم  (247: 1390 حاتمی،) .است آمده

 از و معنوی لحاظ از فضا آن در انسان که فضایی آن یعنی اسالمی نتمد»
 برای را او متعال خدای که مطلوبی غایات به و کند رشد تواندمی مادی لحاظ
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 عزتمندی باشد، زندگی داشته خوبی زندگی برسد؛ ،است کرده خلق غایات آن
 دارای ابتکار، دارای اراده، دارای قدرت، دارای انسان عزیز، انسان باشد، داشته

 مقام معظم بیانات) «.نای یعنی اسالمی تمدّن طبیعت؛ جهان سازندگىِ
 (14/6/1392 رهبری،

 

 فرهنگ. 1-3
 ها،اندیشه ها،مجموعه برداشتفرهنگ » گوید:فرهنگ میتعریف محمدجواد باهنر در 

 «.سترسوم و روابط حاکم اجتماعی ا نن،س آداب، فلسفه، ادبیات، هنر، های فکری،گیریموضع
 فرهنگ عبارت»دارد: بیان می ف فرهنگدر تعری عالمه محمدتقی جعفری (258: 1387 )باهنر،

ی ی و معنوهای حیات ماداست از کیفیت یا شیوه بایسته و شایسته برای آن دسته از فعالیت
 تکاملی ولها که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شده آنان در حیات معقانسان
 (10: 1379)جعفری، « باشد.

نسان خالقی او ا نریها و دستاوردهای معرفتی و هنگرش رها،فرهنگ مجموعه باو این مبنا، بر    
رای رهنگ دافحیث  از این زندگی است و از این حیث با تمدن ارتباط تام دارد. خردمند در عرصۀ

ف و مادی ها، اعتقادات، اخالقیات، قوانین و معاربینیدو بعد معنوی یعنی مجموعه باورها، جهان
تیجه فرهنگ ن است. در صنایع و... ها، عادات، تکنولوژی ونتیعنی مجموعه هنرها، آداب، س

یت شخص بیانگر موجودیت معنوی و مادی یک ملت یا یک مجموعه انسانی است که هویت و
همیت تنها دارای اهاز همین رو در نگرش انقالب اسالمی فرهنگ ن کند.افرادش را نیز تعیین می

 رهبری: معظم مبیان مقا به ای آن است.هدن و ارکان و پایهکننده تمبلکه تعیین
 باشد، میزت هوا این اگر کنیم؛می ستنف ما که است هوایی معنای به فرهنگ،»

 فرهنگ .اردد دیگری آثار باشد، کثیف هوا این اگر شما؛ بدن در دارد آثاری
 باورهای یعنی فرهنگ .دارد آثاری باشد، درست اگر است؛ هوا مثل کشور یک

 آن با وزمرهر زندگی در مردم که چیزهایی آن مردم، عادات دم،مر ایمان مردم،
 «.است هاآن اعمال و حرکات در مردم بخشالهام و دارند دائمی سروکار

 (1/1/93 رهبری، مقام معظم بیانات)
 

 سازیفرهنگ و تمدن ؛نظری مباني -2
« خاص هر جامعه. منظمی از کردارهای اکتسابی است از مجموعۀ تمدن عبارت»گوید: لمتون می
را در عرصه حیات  که انسان آنسازی ندارد مگر اینقابلیت پیادهاین امکان ( 31: 1333)لینتون، 

 (5: 1364 )ارسطو، .است بودن بالطبع مدنی انسان، هایویژگی از لذا یکی جمعی تحقق بخشد؛
 ،است شده لحاظ او آفرینش در که استعدادی اساس بر نیز و دارد که سرشتی برحسب انسان یعنی
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 شرایط و زمینه هم و دارد وجود او در تمدن از مندیبهره و مدنیت به گرایش و میل هم
 (4 :1394 تبار،شریعتی). تمدن از برخورداری

 مبنا، براین انسان. و طبیعت :آیدمی وجود به اساسی عامل دو با تمدنتوان گفت که درواقع می
 بر حاکم انینقو شناسایی حاصل که است طبیعی نیروهای بر غلبه در تالش انسان محصول تمدن

دانش و  وسیلۀبه خود نفع به طبیعت نیروی تصرف و کنترل امکان و عقل و دین طریق از آن
 مادی بعد گیریشکل در طبیعی نیروهای تأثیرات بر غلبه شامل هم غلبه پس این .است فناوری
 شرایط غلبۀ از انینفس و روحی تأثیرپذیری رد انسان ضعف بر غلبه هم و شودمی انسان زندگی

بلکه  ،ستیمحض ن دهیو ا رؤیا .رویدمی نیو نه از زم آیدمیتمدن نه از آسمان اما  محیطی.
و  آوردمی دوجو هبتمدن را ی دو رکن اساس درواقع .انسان و عمل شهیاند بر یاست مبتن یتیواقع

 رکن مهم، دو نیا نیش و عمل. در بکن یگریو د نگرش شهیاند یکی ،دهدمیآن را شکل 
 دگاهیدنظر و  و شهیعمل و کنش بدون اند رایز؛ برخوردار است یبرتر گاهیو جا تیاز اهم شهیاند

اعتقاد و بینش  اور،بعالوه اندیشه مبتنی بر هب (35: 1394 ،یدی)جمش. نخواهد برد ییجا هراه ب
 است. 
 انانس ردنک توانمند (ع)و امامان معصوم (ص)الماس پیامبر میان، برمبنای نگرش و سیرۀ این در

ا ایجاد لذ .شود منجر نیز اول بعد رد او نیرومندی به تواندمی تر است کهبسیار مهم دوم بعد در
 که دهدمی نشان ریخیتا تجربۀ نیست؛ زیرا پذیرامکان بینش و باور صحیح، ارائۀ با جز تمدن
 نفسانی هایضعف بر شدن چیره بدون و فنّاوری، دانش طریق از طبیعی محیط بر انسان غلبۀ

 عیطبی قوای برابر در انانس ضعف یعنی گردد؛می انسانی ارادۀ بر فناوری دانش و سلطه به منجر
 دهد.می تکنولوژی برابر در او ضعف به را خود جای

 ملعوا نقش تواندمی اش،نهفته شکوفایی استعدادهای نسبت به انسان دینی، بینش اساس بر
الم در صدر اس شگرف تحول این ساز ایجاد تمدن گردد.کند و زمینه خنثی و رنگکم را محیطی
و  سلمانانم عقالنی و عاطفی -معنوی بنیادی دگرگونی سبب که بود (ص)پیامبر رهبری حاصل

های فکری وششکتمدنی که در فرآیند تاریخی خود توانست » ؛شد درنتیجه ایجاد تمدن اسالمی
 قیت،ری و خالنوآو ،د و توأم با ابتکارکندهی ماعی را در ذیل خود جمع و سازمانو اجتو سیاسی 

 (25 :1389 )درخشه،« ی بشر بیافریند.جهان زیست متفاوتی را برا
 بشر وجود معنوی و روحانی ابعاد به اصالتاً قرآنی  تمدن و تکاملبر مبنای نگرش اسالمی، 

 مادی، تمدن و توسعه در آنچه بنابراین .نیست راههم مادی توسعۀ با ضرورتاً و است مربوط
 در و دیگر معنایی در دینی، اعتقادی نظام در شود،می پنداشته تکامل و تعالی هایشاخص

 معلول کهمادی  تمدن هایجوییلذت درواقع، .شودمی گذاریارزش و پذیرفته خاصی گیریجهت
 و دهندمی دست از را خود اصالت دینی دنتم در است، مادی جهان تصرف و کنترل از ناشی رفاه
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 نویسندگان، از جمعی). شوندمی دهیجهت و تعدیل دینی، و اخالقی هایمحدودیت چارچوب در
1386: 104) 

 .دارد نقش متعددی لعوام آن ایجاد در لذا گیرد،نمی شکل خأل در که است مرواریدی تمدن
 کنندهتعیین نقش عقلی نیمبا کنار در دینی انیمب ،تمدن به دهندهشکل و سازنده عوامل میان در
 عنوانبه اخالق و دین به تمدن پردازاننظریهو  محققان توجه رغمعلی که نقشی دارند؛ اساسی و

 جهتو ضرورت( 31 :1394 جمشیدی،). است نگرفته قرار هاآن اغلب توجه مورد ساز،تمدن عوامل
 مسلمان دیشمندان هر که است چیزی موجود، ریخیتا شرایط از عبور جهت اسالمی نوین تمدن به
 مسیری است، مهم آنچه بین این در .دارد را تمدن آن تحقق دغدغه و بوده آن متوجه متعهدی و

 در مختلف عوامل و مبانی ها،مؤلفه شناخت .گردد طی تمدن این به رسیدن برای باید که است
 قدم،مبهزادی). بپردازد هاآن به باید متفکری ره که است الزاماتی از بدان دستیابی و بخشی تحقق
1394: 241) 

 هاشاخص این هک زمانی تا و است الزاماتی ارکان و به نیاز تمدنی هر گیریشکل برای
 داشت. را تمدن یک گیریشکل انتظار تواننمی نشود، جمع کالبد یک در باهم منسجم صورتبه
 برای را مردم و ستا کرده بیان سازیتمدن برای را هاییشاخص ارکان و اسالم همین اساس، بر

 توجه نیز با (ص)سالما پیامبر .است کرده تشویق اسالمی تمدن گیریشکل جهت در هاتحقق آن
ازآن دهد. پس شکل ار اسالمی تمدن که برآمد درصدد اسالم، در شدهمطرح هایاین شاخص به

 دنتم بودند، ها پایبندبدان و کردند عمل یاصل هایبه ارکان و شاخص مسلمانان که نیز هرجا
 مسیر در اسالمی معجوا ،شده گیریکناره هاشاخص این از که هرجا و بوده اوج در اسالمی
 علم ،یخردورز ،ینآقر نیقوان تیمحورتوان به ها میاین شاخصازجمله گرفتند.  قرار انحطاط

 دالت،ع ستقرارا از تحجر، زیپره ،یحکومت مردم در راه خدا، مجاهدت ،متعالی اخالق ،باوری
  .نظایر آنها اشاره کردبر ربا و تکاثر و  یاز اقتصاد مبتن یدور

 را آن ومشیخط نوعیهب و کرده فراهم را اسالمی تمدن گیریشکل هایزمینه بعد اصلی که 
 نحوی چه هب نظامی لحاظ ازکه  سازدمی مشخص فرهنگ یعنیاست؛ فرهنگ  کند،می مشخص

 چه دارای باید یاقتصاد بعد و زد دست اقداماتی چه به باید سیاسی بعد در و کرد اقدام باید
 بر لی جامعهو عم فکری مبانی که است، حاکم خاصی فرهنگ ایجامعه بر هر .باشد شرایطی

بنابراین فرهنگ  .رودپیش میآن به اساس بر مردم زندگی فرآیند و گیردمی شکل اساس آن
اهلل آیتعظم رهبری، ممقام  پذیر نیست.تحقق تمدن بدون فرهنگ امکان اساس تمدن است و

 :دنفرمایمی نقش فرهنگ رابطه در ایخامنه
 درس اصلی بستر فقطنه دانیم؛می انسان زندگی اصلی بستر را فرهنگ ما»

 آن عمومی حرکت اصلی کشور، بستر هر فرهنگ .آموختن علم و خواندن
 هاستاین .است فرهنگی بستر در هم اشمیعل و سیاسی حرکت .است کشور

 ذلیل و سرافکنده یا کند،می مستقل و جسور و غیور و شجاع یا را ملت یک که
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 رهبری، مقام معظم بیانات) «.کندمی فقیر و نشینخاک و فرودست و
17/10/83) 

 تصاد واق ،یاستفرهنگ زیربنای تمدن است و محورهای دیگر همچون س که،حاصل این نتیجۀ
سازی مدنترهنگ در فنند. بنابراین نقش کمعنی پیدا میتوجه به فرهنگ  بعاد اجتماع باسایر ا

 قالنیت،ع ن میان دین،که در ایرهنگ خود دارای ارکان متعددی است اما ف ؛است انکارغیرقابل
 علم و اخالق اهمیت اساسی دارند.

 

 اسالمي نوین تمدن سازندۀ فرهنگي ارکان و الزامات -3
گیری شکل سالمی ایران،اهای انقالب ترین دغدغه، یکی از مهممطالب ذکر شده به توجه با

 یاسالم وینن تمدن به یابیدست تمدن نوین اسالمی یا به بیانی دیگر احیای تمدن اسالمی است.
اهمیت  فرهنگی های اولیهین میان ارکان و شاخصدر ا نیاز دارد، هاییارکان و شاخص به نیز

 اب اسالمی نوین سازیتمدن دهندۀشکل فرهنگی هایدر ادامه ارکان و شاخص دارند.اساسی 
 شود:بررسی می رهبری مقام معظم بیانات بر تمرکز

 

 مداریدین و الزامات معنایي دین. 3-1

ایت و صورت وحی با رسالت هدتعالی و به حق جانبه که از ناحیۀای است کامل و همهبرنامه ،دین
ظام نبارت از عدین » ،دیگر به بیانی گرفته است. پیامبران قرارها در اختیار دت انسانتأمین سعا

مردم  تا شده است،وحی که از جانب خدا بر پیامبرانپیوسته است هماعتقادی و عملی و اخالقی به
د به لحاظ عملی بای درنتیجه (71: 1361 )باهنر، «.داساس ارشاد کرده و راهنمایی نمایرا بر آن 

 ی اخالقیرورش اصول عالبرای اصالح فکر و عقیده و پ جانبه،یک نهضت همه دین،» اشاره شود؛
ساس دا و احخان به در پرتو ایم و حذف هرگونه تبعیض ناروا،و حسن روابط افراد اجتماع انسانی 

  (10: 1351 )مکارم شیرازی،« .مسئولیت درونی است
 ایابزاره با تواندمی هکاست  آن مقوم و تمدن رکن ترینمهم و تریناساسی ،دینالجرم، 

 عناصر سایر تقویت در بخشیده و هویت نیز تمدن به ،جامعه هدایت ضمنفراملیتی،  و معنوی
های ترین شاخصمهم (17: 1391 همکار، و فوزی). باشد مؤثر هنری معرفت و سنن اخالق،چون 

 از: ندااین رکن عبارت
  

 توحید محوری .3-1-1
ین بد است؛ و پیروی از آن جانبه در تمام شئون زندگی بر دیناتکای همه محوری،از دینمنظور 

 امۀبرن دین اسالم، نظر از گیرند.می قرار دین خدمت در نهادها همۀ اسالمی جامعۀ درمعنا که 
 زاده،یوسف). گیردمی فرا را جامعه و فرد حیات ابعاد جمیع کهاست  آدمی زندگی مطلوب و صحیح
1385 :57)  
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 اساس و محور کهبل نیست، عناصر سایر کنار در عنصری دین اسالم، فرهنگی نظام در اصوالً 
 تا پزشکی از و ادبیات تا معماری از فرهنگی مظاهر تمامی در آن تجلی و است اسالمی فرهنگ

ید در نقش توحباقر صدر،  اهللبه اعتقاد آیت (5: 1378 مفتخری،). است مشاهده قابل ورسومآداب
ع را از موان ن،کیفی آ و با رشد حرکت کمی وتأیید این راه دور و دراز انسان » سازی بیانگرتمدن

  (237تا: بی )صدر،است.  «برداشتن سر راه
 فرهنگ و انی،انس زندگی بنای سنگ توحید اصل اسالم، در باید اذعان کرد کهدر نهایت، 

 و عزت آفرینی، حرکت امیدواری، .است پویایی لحا در همواره کهاست  باوری توحید .است تمدن
 کهچنان .ستموحدان ا به توحیدی عقیده ارمغان اخروی و دنیوی رستگاری اجتماعی، اعتالی

 شمار به هاتمدن و جوامع انحطاط عامل حق، دستورات از نافرمانی و خدا آیات انکار کفرورزی،
  (67: 1394 همکار، و آرانیخاری). روندمی

 کنند ومیگرایی مطرح محوری را در قالب اسالمباوری و دیندین رهبریمعظم مقام 
 :دنفرمایمی بارهدراین

 که پرسدمی او از گرمصاحبه کردند؛ مصاحبه آمریکایی سیاستمدار یک با»
نیست،  سمتروری آمریکا دشمن گویدمی جواب در او کیست؟ آمریکا دشمن
است؛  «گراییاسالم» آمریکا دشمن نیستند، هم هامسلمان آمریکا دشمن
 اییزهانگ و برود و بیاید را راهش تفاوتبی وقتی تا مسلمان گرایی یعنیاسالم
 وقتی امّا ؛کنندنمی او با دشمنی احساس باشد، نداشته اسالم به نسبت
 میان به اسالم اکمیتح و اسالم به تقیّد و پایبندی آمد، میان به گراییاسالم

 شروع هایدشمن آمد، میان به وقتی اسالمی تمدّن همان زیِ ریپایه آمد،
     ،مقام معظم رهبریت بیانا) «است گراییاسالم او دشمن گفته، راست ؛شودمی

8/10/94) 
عتقادی های دینی و اکه مبنایش ارزشهدف این است که تمدنی را شکل دهیم  مبنا، راینب
ر محو سازی،مدنتیعنی باور و عمل به دین است؛ سی آن اسا تمدنی باشد که محور و پایۀ باشد.

های مختلف زندگی دین با هدایت دقیق عرصه محوری است. تاباوری و دیندین اساسی آن
 انسان و جامعه را به سعادت دنیوی و اخروی برساند. انسانی،

 

 نمازو پایبندی به الزامات اقامه  .3-1-2
 سبحان خداوند کهاست  الهی واجب نخستین نماز .ز استاقامه نما ،باوریدینیکی دیگر از مبادی 

 ای از شعائر و آداب ونها مجموعهنماز ت .دین و عامل بقای دین است ستون و داشته مقرر مردم بر
نفسانی و متعالی  تر اسالم و  عامل خودسازی و سلوکبلکه روح عبودیت و نماد بر الفاظ نیست،

ل مطلق هستی یا تغییر کیفی در حرکت انسان در مسیر ایدئانهایت و بیشدن انسان و ارتباط با 
ست که عبادت پیشه را عاملی ا ]نماز[» به تعبیر شهید صدر: (234-233تا: بی )صدر،. تمدن است
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نفس پر عزت و غرور و اعتمادبه بخشیده و او را از مادی... لذات اعتنائی بهو روح بی نیروی اراده
پیش و ی اولیه برای حرکت بهمعنوی و سلوک و این گام (128-127 تا:بی )صدر، «کندمی

 :کهاهمیت نماز بیانگر آن است  خواهد.پشتوانه روحی و معنوی می حرکت، زیرا سازی است؛تمدن
 و متعال خداوند سویبه سلوک و سیر و سازندگی برای وسیله بهتریننماز »

 نمونه امعهج و نیتانسا هدف واالترین سویبه تکاملی حرکت بنیادین هسته
 این بگان،نخ از بسیاری بلکه و مردم عموم که اندوه و درد بسی .است بشری

 آنکهحال شناسند،نمی باید، کهچنانآن را شکوفایی و حرکت و حیات مایۀجان
 و فرد سازندگی در نماز اعجازگونه نقش بر شریف سنت و کریم قرآن آیات

 (24: 1387 رحیمی،)« ورزند.می جامعه، تأکید
 نسانا وجود کیفیت به توجه با .بخشدمی تداوم را خود محبت و آشنایی رشته پیوسته نمازگزار،

 ار او روان نهر یک صورتبه و گشته جایگزین جانش زوایای در تدریجبه نماز فطریش، استعداد و
 معظم مقام (8 :1389 خیرالهی،). رهانید خواهد گناه و عصیان شهوت، شرک، هایپلیدی از

 ازنم فرهنگ گسترش رایب نیز را مختلفی راهکارهای و اندکرده تأکید نماز محور بر بارها رهبری
تحکیم  محور عنوانبه مازن با رابطه درایشان  .است توجه نیازمند اند کهکرده مطرح جامعه در

 :فرمایندمی جامعه
 نماز با را نمردمما همۀ و هاجوان همۀ ما که است این الزم و اول مقدمۀ»

 با دلشان وقتى ها..انسان.بدهیم شرح هااین براى را نماز اهمیت و کنیم آشنا
 طوربه ند،شد آشنا و مأنوس متعال خدای با نماز طریق از و گرفت انس نماز

 حساس گناه به نسبت هایشاندل شود؛مى دور هااین از گناهان طبیعى
 تدریجبه است، داریدین قوامِ مقدس شرع در که تقوایى حالت آن و شودمى
 رهبری، معظم مقام بیانات) «.است این نماز مسئلۀ .شودمى حاصل انسان در
27/6/85) 

 سازیتمدن رایبکه دارد  وجود محورهایی اجتماعی بعد چه و بعد فردی چه ،انسان زندگی در
ب از دروغ و تقل یدور و عدالت تحقق طبقاتی، فاصلۀ از دوری وحدت، مثل هستند؛ توجه نیازمند

 موارد ینا باید است، مازن اهل که کسی و ددار وجود موارد این همۀ نماز که در، و ریا و تظاهر و...
 در این حالت رد،ک پیدا عینی نمود مسلمانان جوامع در موارد این وقتی دهد. شکل خودش در را

 از نهی و معروف به امر وا،تق به را انسان نماز .شودمی فراهم سازیتمدن گیریشکل برای زمینه
 بانیم این اساس بر عمل و نظر در مسلمانی وقتی خواند.و تکامل حقیقی فرامی راست راه منکر،

 اسالمی نوین تمدن گیریشکل باعث اجتماعی بعد در آن نتیجۀ کند، تنظیم را خودش حرکت
 .شودمی
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 اسالم به بازگشت .3-1-3
تمدن  گیریشکل راهبرد و راهکار ترینمهم تب جامع و کامل،مثابه یک مکاسالم، به به بازگشت

این  هتردید، توجه ببی و است مکتب اسالم اسالمی، تمدن اصلی بنیاد درواقع، .است اسالمی نوین
 در .است بوده در صدر اسالم اسالمی تمدن درخشان و فرهنگ گیریشکل عامل اصلی مکتب،
 کی لوازم همۀ چراکه گیرد،می قرار سازتمدن ادیان زمرۀ در اسالم نیز جهان ادیان بندیتقسیم
 .ستا فراهم آن متن در مدنت ایجاد بستر و شدهگنجانده آن هایآموزه در سازنده، و انسانی تمدن

 و رهجوه عی جامعه،اجتما -یسیاس نظام درباره اسالم تعالیم مجموعهاست که  این امر علت این
  .انجامدمی تمدن ایجاد به هاآن به ملع و رعایت و دارد تمدنی رویکرد
 .پرداخت اسالمی نتمد نوسازی و گسترش به توانمی زمان هر در ،نگرش و بینشی چنین با

 را فرهنگ و لمع تولید ظرفیت اسالم (گذشته) مشخص زمان یک در تنها که نیست گونهاین
 و زنده همیشه اسالم بلکه باشد، نداشته وجود مسلمانان میان در زایشی چنین دیگر و داشته
 بود؛ «توحید» آن صلیا جوهرۀ ولی بود، جانبههمه نهاد، بنا اسالم که فرهنگی .است سازتمدن
 :دیگر به بیانی .آن بیرون نه کرد، وجوجست اسالم خود در باید را اسالمی تمدن مبنای رو،ازاین

 و فرهنگ ساسا بلکه نیست، رعناص سایر کنار در عنصر این اسالم، فرهنگی نظام در اصوالً »
 زا و ادبیات تا معماری از ها،حوزه تمام در آن تجلی و است آن تعالیم و اسالم اسالمی، تمدن

 هب باید اسالمی تمدن نوسازی و گسترش برای رو،ازاین خورد،می چشم به ورسومآداب تا پزشکی
 راه رهبری ظممع مقام ساس،بر این ا (121 :1390محجوب، زمانی) «.بازگشت آن اصول و اسالم
 رهبری، ممقام معظ بیانات) دانند.می بازگشت به اسالم را هااز همۀ گرفتاری مسلمانان نجات

15/2/87) 
 

 . اخالق و ملزومات مبتني بر اخالقیات3-2
ست که الیل دکاری سهل و ساده نیست. این امر هم بدین  ،سخن گفتن در باب اخالق اسالمی

 سخن اخالق از کههنگامی و است مطرح فلسفی -یالق در گفتمان فکردین معنا از اخچن
از  معموالً چندین معنام. گیریمی مراد آن از منظوری و معنا چه که نماییم مشخص باید گوییممی

اهی است و گ شود. گاهی از اخالق هنجارهای اخالقی در جامعه مدنظراخالق به ذهن متبادر می
اخالق  مبانی فلسفی علم ،م از اخالقهکنند و گاهی ا مشخص میمعرفتی که این هنجارها ر

 د.توان پررنگ کرکنیم که حداقل سه معنا از اخالق را میمورد توجه است. پس مشاهده می
ای است که در آید گاهی مدنظرمان مبانی و مبادیزمانی هم که از اسالم سخن به میان می

ای مواقع حضرت محمد )ص( مورد توجه است و در پارهگاهی رفتار و سنت  ،نداقرآن مجید موجود
د. به همین جهت کنه ما را به خود جذب و جلب میهم اعمال مسلمانان در طول تاریخ توج

. گاهی منظور از اخالق اسالمی گیردبرمیمختلفی را در  شقوق و وجوهمفهوم اخالق اسالمی 
ای توجه ویژه هاآنبر  )ص(ل اسالمکند یا رسومجموعۀ هنجارهایی است که قرآن ترویج می



 1398، پاییز و زمستان 2، سال اول، شماره «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو. ................................................................... 36

 
 

که در طول تاریخ مسلمانان در جوامع  و هنجارهایی توجه داریم هاارزشگاهی هم به  ،اندداشته
-معرفتی و علمی  هاینظاماند. در این میان مسلمانان در طول تاریخ متفاوت مورد توجه بوده

ع هنگام سخن گفتن از اخالق این معنا مورد ای مواقاند که در پارهاخالقی متفاوتی به وجود آورده
 (103: 1394 مالیی،). گیردتوجه قرار می

 

 پاسداشت کرامت انساني .3-2-1
و  ان الهینشمنداخالق است و همواره دا ۀمباحث اساسی و بسیار مهم در فلسفیکی از  ،کرامت

مت در ست. کرارخوردار اب. در اسالم نیز کرامت از اهمیت ویژه اندکردهطبیعی در اهمیت آن بحث 
ار ابز عنوانبهیز اما جسم ن ؛به روح است، متعلق اصل درانسان یک نوع کمال نفسانی است یعنی 

ی و امت ذاتدو نوع کر . انسان از دیدگاه قرآن ازاست مندبهرهو خدمتگزار روح از این کرامت 
است و  وقاتسایر مخل کرامت ذاتی انسان همان برتری او نسبت به اکتسابی برخوردار است.

و روح  ها است. بنابراین جسمخوبیبه آراستن و هاپستیکرامت اکتسابی به معنی پیراستن از 
 (85-83: 1389. )افضلی، انسان محترم است و نباید آن را آلوده یا نابود کرد

 انمی در جایگاه نباالتری در را او که است کرامتی و شخصیت دارای اسالم دیدگاه از انسان
 در سوره اسراء 70 آیه در منان خداوند (62: 1384 طاهری،). است داده قرار هستی هایپدیده

 مِّنَ  رَزَقْنَاهُموَ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِی حَمَلْنَاهُمْوَ آدَمَ بَنِی کَرَّمْنَا لَقَدْ وَ» :فرمایدمی انسانی کرامت خصوص
 آنان و داشتیم گرامى ار آدم فرزندان ما راستیبه ؛یلًاتَفْضِ خَلَقْنَا مِّمَّنْ کَثِیرٍ عَلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّیِّبَاتِ

 را هاآن و دادیم روزى انایش به پاکیزه چیزهاى از و برنشاندیم ها(مرکب )بر دریا و خشکى در را
 هک است کرامتی و ارزش دهندهنشان آیه این «.دادیم آشکار برترى خود هاىآفریده از بسیارى بر

 از نگهبانی و حفظ است مطرح که اینکته ارزش، این مقابل در و است قائل انسان برای خداوند
 و قرآن در کهاست  و ارتقا یافته در وجود آدمیبعد عملی  ارزش و تبدیل بعد ذاتی آن به این

 .گرفته است مورد تأکید قرار روایات
 تریناساسی از یکی ر،بش آرزوهای زا یکی عنوانبه انسان کرامت حفظ بر ناب اسالم تأکید

 ممکن تعالیم اخالقی به جانبههمه عمل در تنها هدف، این به نیل کهست ا سازیتمدن هایمؤلفه
 است. 

 :فرمایندمی انسانی کرامت با رابطه در رهبری معظم مقام
 حوادث از که بشریتى امروز هایظرفیت و نیازها با متناسب نوین، تمدن»

 و است غمگین است، مجروح است، خورده زخم اخیر هایقرن گوناگون
 این تواندمی اسالم .اندافسردگى و نومیدى و یأس دچار آن جوان هاینسل
 را هاآن و کند شاد را هاآن هایدل برساند، جدیدى آفاق به را هانسل
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 نوین تمدن ببخشد؛ کرامت است، انسان کرامت شایستۀ و متناسب کهچنانآن
 (31/2/93 رهبری، مقام معظم بیانات) «.این یعنى ىاسالم

 

 سبک زندگي مؤمنانه .3-2-2
و مطالعات  شناسیروان، شناسیجامعهجمله مفاهیم جدیدی است که در حوزه  سبک زندگی از

ی در یکرد کله دو روامروز و است هاانسانکار رفته است. سبک زندگی ناظر به رفتار فرهنگی به
 ست وس وبر ایر ماکحت تأثکه بیشتر ت شناسانهجامعهدگی وجود دارد؛ رویکرد ارتباط با سبک زن

فهوم مفتار در رأکید بر عنصر ت» باید توجه داشت که .استکه متأثر از آدلر  شناسانهروانرویکرد 
 . است های مربوط به سبک زندگیرویکرد ، عنصر مشترک«سبک زندگی

 گرددمیق یدار اطالز الگوهای رفتاری نسبتاً پاا ایمجموعهسبک زندگی یا نحوه زیستن به 
سبک  .شودمیعینی متجلّی  صورتبهدر رفتار  و آدمیان متأثر بوده هایارزشو  هابینشکه از 

زشی فاهیم ارمبا اخالق و نیز  دانشی مستقل در نظر گرفت که مثابهبه توانمیزندگی اسالمی را 
در نظر  هااشتراکمایزها و تبه دو صورت  توانمیرا  هانسبتو پیوندهایی دارد. این  هانسبت
 (5-1: 1397 . )فعالی،گرفت

سبک زندگی  ،یگیری تمدن نوین اسالمرای شکلهای فرهنگی بترین شاخصاز مهم
 ن جامعۀدالیل گوناگو ها و فضایل اخالقی اسالم است. امروزه بهمسلمانان بر اساس ارزش

 قرار غربی هایارزش مسیر در و گرفته فاصله اسالمی خالقیمسیر فضایل ا حرکت در از اسالمی
لی عم مسلمانان زندگی در های اخالقی اسالمیارزش و نگردد اصالح مسیر این اگر و است گرفته
  وجود ندارد. اسالمی مبانیاساس  تمدن برگیری امکان شکل نگردد،

 سازیمدنت و پیشرفت یحقیق و اساسی بخش را «زندگی سبک» اسالمی، انقالب معظم رهبر
 ،مهم مفهوم این به تنپرداخ»به  را اندیشه و فکر صاحبان و نخبگان و دانندمی اسالمی نوین

 کنند.دعوت می «مینهز این در جوییچاره و ایران در زندگی سبک موجود وضع شناسیآسیب
  نند:دامی صیرورت و حرکت، راه کنندهتداعی را پیشرفت ایشان مفهوم

 را اسالمی تمدن ابزاری بُعد که سیاست و اقتصاد و صنعت و علم در تپیشرف»
 حیحص فرهنگ و سبک به دستیابی برای است ایوسیله ،دهدمی شکل

 برداشتی هر در .حقیقی پیشرفت و تعالی امنیت، آرامش، به رسیدن و زندگی
 رفتار زندگی، کسب پیشرفت، ناپذیرتوقف مفهوم از (معنوی چه و مادی چه)
 به را جانبههمه پیشرفت اگر .دارد فراوانی اهمیت زیستن شیوه و جتماعیا

 و زاریاب بخش دو دارای تمدن این بگیریم اسالمی نوین سازیتمدن معنای
 شکیلت را آن حقیقی بخشزندگی سبک که بود خواهد «اساسی و حقیقی»

 (07/91/ 23 ،)بیانات مقام معظم رهبری «.دهدمی
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 ی و منشپایه سبک صحیح زندگی و مراعات آداب اجتماع تمدن بر پیشرفت و نتیجه در
نی جتماعی مبتاو رفتار  زندگی بنابراین اگر سبک یابد.گیرد و استمرار میاخالقی درست شکل می

بعدی و مادی و کت تمدن است ممکن آن حاصل نباشد، دخیل گیری تمدندر شکل بر فضایل
 و فرد بین انستنتو ولی رسید، توسعه و پیشرفت به غرب تمدن عاری از اخالق و معنویت باشد.

  کند. برقرار اخالقی و منطقی رابطۀ تمدن گیریشکل برای جامعه
 

 عقالنیت . 3-3
اشتن د. اول، دکرصه توان در چند مؤلفه خالمقام معظم رهبری را می ۀمفهوم عقالنیت در اندیش
و  تاقعیووجه به کاری، سوم، تافظهو به دور از محدوم، نگاه انقالبی  ،گررویکرد منطقی و محاسبه

 یمفهومی فلسف که مفهومی سیاسی و اجتماعی باشد،مفهوم عقالنیت پیش از آند. وضعیت موجو
. به ارنددو بینشی است که مکاتب فکری و فلسفی مختلف رویکردهای متعددی نسبت به آن 

 ۀد از واژخورس تکارانه و همراه با هتعبیر مقام معظم رهبری برخی برای توجیه نگاه محافظ
قعیات ق با وامطاب کنند؛ اما در حقیقت عقالنیت، آن نگاه صحیح، منطقی ویعقالنیت استفاده م
 :رسدمی انسان عقل تأیید مورد و منطقی نتایج به گریاست که با محاسبه

 ۀدرست است؛ محاسب ۀعنای محاسبما عرض کردیم که عقالنیّت به م»
ست. ادرست و دستگاه محاسباتی سالم؛ عقالنیّت به این معنا  صحیح و

ن آورند، منظورشان از عقالنیّت ترسیدها اسم عقل و عقالنیّت را که میبعضی
عنی از یید، گویند عاقل باشید، یعنی بترسید، یعنی منفعل باشاست؛ وقتی می

سم ند ا، ]این درست نیست[؛ ترسوها حق ندارمقابل دشمن فرار کنید! نه
اسمش  ردن،عقالنیّت را بیاورند. ترسیدن و فرار کردن و میدان را خالی ک

 یّت یعنیها است؛ عقالنعقالنیّت نیست، اسمش همان ترس و فرار و مانند این
 ا تلقینلط رکند عقالنیّت به آن معنای غدرست. البتّه دشمن سعی می ۀمحاسب

نات )بیا «.کنندهای دشمن را تکرار میهم نادانسته گاهی حرف کند، بعضی
 (99 /21/07 ،مقام معظم رهبری

 

 اجتماعي وحدت و انسجام .3-3-1

 نقشی تمدنی و تمدن چون جمعی امور تحقق در کهانسانی  است فضیلتی ،انسجام و وحدت
 (59: 1394 جمشیدی،) .ستا گرفته قرار اساسی اصلی عنوانبه اسالم توجه مورد لذا ؛دارد اساسی
 حکومت حتی یا و فرد چند یا یک وسیلهبه کهنیست  مریا اسالمی تمدن عظیم بنای ساخت
 این نزول و ستنده عالم خداوند ویژه عنایت نیازمند شک بدون آرمان این شدن محقق .شود انجام

 ( 78: 1394 مالیی،). است دولتمردان و مردم همۀ همدلی و همراهی مستلزم خاص رحمت
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 به گوناگون هایمناسبت در تنهانه کهبوده  مطلب این از عمیق درک با مقام معظم رهبری
 ار مسئوالن و مردم میاسال نوین تمدن تحقق مسیر در بلکه اند،دهکر تأکید همگانی وحدت لزوم

 :فرمودند تصریح و فراخوانده همدلی به
 به هم این زا بعد و است بوده تاکنون بحمداهلل که همچنان ایران، ملت اگر»

 و وشیاریه و آگاهی و ارزشمند وحدت بود، خواهد گونههمین الهی فضل
 روردگار،پ فضل به و کند حفظ را مسئوالن با خودش مستحکم رابطۀ و پیوند

 مشغول خدمت به ایشایسته مسئوالن، نظام این باالی سطوح در همواره
 که دکر خواهد پیدا را انامک این اسالمی، جمهوری مقدس نظام باشند،

 و اسالمی یکشورها همۀ در بلکه کشور؛ این در را اسالمی تمدن هایپایه
 (6/2/76 ،مقام معظم رهبری بیانات) «.کند مستحکم اسالمی، جوامع

ن آسیب از آ دنیای اسالم باید در مقابل دشمن مشترکی کهدر اندیشۀ مقام معظم رهبری 
 هرا و بکند یواحد تبلیغ بدهد، واحدی ارهایشع نیسم متحد شوند،اند یعنی استکبار و صهیودیده

 به سلمانانم وحدت، وجود بدون (1/5/76 رهبری، مقام معظم بیانات) .دنبپیمای را واحدی
 است رهبری ظرمدن که اسالمی نوین تمدن و یافت نخواهند دست منطقه در خود هایخواسته

 مانند مطلوب، یتوضع به رسیدن برای کلمه اتحاد جهدرنتی .شد نخواهد عملی ،اتحاد وجود بدون
 .است ضروری و الزم اسالمی، نوین تمدن

 

 آزاداندیشي آزادی و .3-3-2
 اییشکوف و رشد سبب کهاست  اموری از انسان، واقعی مصالح کلی چارچوب آزادی در

 لبس مقابل، رد .است اعیاجتم پیشرفت ساززمینه و افراد ذهنی هایخالقیت و فکری استعدادهای
 .شد خواهد جامعه ماندگیعقب و خمودگی مایۀ نیز، اجتماعی خفقان ایجاد و مشروع هایآزادی
 در یآزاد ریشۀ .است وتمتفا آن غربی مفهوم به آزادی مبنای با اسالم در آزادی منشأ و مبناالبته 
 هر کهطوریبه ست؛ا انسان تمایالت و خواست آن مبنای و بوده استوار انسان رنج و لذت بر غرب

 و پسندیده باشد، اشتهد هماهنگی او قلبی هایخواهش با و بوده آورلذت انسان برای که چیزی
 نیز جوامع این در گذاریقانون مبنای مرا این کهاست  مذموم و ناپسند ،گردد او رنج سبب هرچه

 هایزادیآ و آورده وجود به ار ونقان جامعه، افراد اکثریت تمنیات و آرزوها چراکه آید؛می حساببه
 (72 :1394همکار،  و آرانی خاری) .دهدمی قرار خود چارچوب در را عمومی

 و است وب اسالمیو جامعه مطل اسالمی انقالب هایویژگی ترینمهم از آزاداندیشی 
 ایجاد برای .شودب میمحسو اسالمیهای نظام روی پیشِ  تهدیدهای از یکیآن  به توجهیبی
 را خود انتقادی هایهمتفکران، اندیش و نویسندگان آید که فراهم فضایی اسالمی، باید نوین نتمد

 خپاس پی در نیز فن ننخبگا و دانشمندان از گروهی و دهکر ابراز را خود هایکرده، نظریه طرح
 (220: 1394رش، همکا و دوانی رجبی)کنند.  بررسی و نقد را هاآن و برآمده انتقادها این
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 و است انسان رد تزکیه و تقوا وجود آزادی حقیقت کهاین به اشاره با اسالمی انقالب برره
 و فرهنگ در آزادی ود، ریشۀش پیروز عالم بزرگ هایقدرت بر تواندمی صورت این در تنها انسان
 ۀاندیش در آزاداندیشی (72: 1394 همکار، و آرانی خاری). انددانسته توحیدی روح را اسالمی تمدن
  .ستادر دهه پنجم  انقالب اسالمی استراتژی بلکه گذرا شعار یک نه اسالمی، انقالب معظم رهبر

 دولت اسالمی، منظا اسالمی، انقالب) اسالمی انقالب اهداف تحقق گانهپنج فرآیند در
 سال مهر ارمبیست و چه بارنخستین ایشان که (اسالمی تمدن و امت واسالمی  کشور اسالمی،

 دوباره دورو راه ندیشیآزادا ،دنفرمود بیان کرمانشاه استان دانشگاهیان و دانشجویان جمع در 1379
 ان؛. براساس فرمایش ایش(225: 1394محجوب،  زمانی)است.  اسالمی تمدن جاده به

 کشور یعنی چهارم مرحلۀ به ورود آستانه در واسالمی  دولت مرحله در اآلن»
 هایتمسیس و ساختارها از بسیاری آن در که ایمرحله هستیم، اسالمی

 تغییر است، نگردیده اصالح قبلی مراحل در که ...و اجتماعی و اقتصادی
 مؤثر و حیحص انجام .شود بازتعریف اسالمی اصول اساس بر باید و کرد خواهد

 کشور شرفتپی برای دقیق و جامع کامل، الگویی تدوین به نیاز تغییرات این
 است الگویی چنین تدوین برای نیاز تریناصلی و نتریمهم علم تولید است؛

 مگر شودنمی حققم مرا این وکند می آماده اسالمی نوین تمدن برای را ما که
 (24/07/1379)بیانات مقام معظم رهبری،  «.آزاداندیشی با

 باز را ر جامعهد تحول و نوآوری ،آزاداندیشی راه باید ،اندیشۀ مقام معظم رهبریبر اساس 
 هایپایه زدن هم بر و شکنیشالوده و ساختارشکنی به تا کرد مدیریت را آن البته باید شت؛گذا

 (18/8/85 ،مقام معظم رهبری بیانات). نینجامد ملی هویت
 :اعتقاد دارند و کرده نفی را آزادی مطلق از تفسیر ،ایشان

 در را مندش دست گذاشتن باز من کنم؛نمی تأیید را آزادی از غلط فهم من»
 سیاسی یا فرهنگی فضای در و کند تولید سمّی گاز مرتباً اینکه برای داخل
 پرورش رایب میدان بودن رها و آزادی توسعۀ اما کنم؛نمی تأیید بدمد، کشور

 آدم که است الزم ظرافتی .ندارد هااین به ربطی فهم، و علم و اندیشه و فکر
 بیانات) «.ندبک معین را هانای مرز و بازبشناسد همدیگر از را منطقه دو این

 (29/03/85 رهبری، مقام معظم
 هاانسان» کند:می نفی مردم از را بزرگ نعمت این سلب و داندمی مردم حق را آزادی شانای

 خودش بندۀ و اسیر و برده را هاانسان ندارد حق کسی و هستند آزادی حق دارای هاانسان آزادند،
 که زمانی تاهمچنین  (14/9/65 ،بیانات مقام معظم رهبری) «.کند سلب را آنها آزادی حق و بکند

 تواننمی باشد، نداشته وجود کرده مطرح اسالم که محوری همان اساس بر آزادی جامعه، در
 که زمانی و است نخبگان خصوصبه مردم فکر حاصل تمدن .شود متمدن جامعه که داشت انتظار



 14  .....................................................................................(العالی مدظله) ایخامنه اهللآیت منظر از اسالمی نوین تمدن فرهنگی هایبایسته

 

 کشور یک به درنتیجه و شده منجمد جایک در امعهج .نباشدفراهم  افکار ابراز برای فضا
 شودمی خیره آن به آن، استثمار برای مستکبری نظام هر چشم کهشود می تبدیل اینیافتهتوسعه

 حاکم جامعه در باید معقول، آزادی پس .داشت خواهد توجه آن به برده چشم با استکباری نظام و
 نوین تمدن درنتیجه و گردد فراهم پیشرفت و توسعه ۀزمین اطالعات تبادل در آزادی با تا شود،

 .گردد حاکم اسالمی
داشته  آزادیز ه نیاندیشبیان  دیشی باشد و جامعه در مسیر تفکر ودر جامعه آزادان زمانی که

ی که دد؛ زماندها در جامعه شکوفا گرا استعدات آوردوجود می هایی را بهاین آزادی زمینه باشد،
 رسد؛حول میت رحلۀمنوبت به  شکوفایی رسید، مرحلۀواسطه آزادی نیز به معه به استعدادها در جا
لت مجامعه و  رشد و پیشرفت گذارد که دستاورد آن،م در مسیر تغییر و تحول مییعنی جامعه گا

ر آن سانیت دو مسائل ان یکرامت انسانکه باشد الجرم، باید آزاداندیشی در جامعه محقق  د.باشمی
و  عد معنویهای پیشرفت مردم و جامعه در بزمینه ای عملی گردید،اگر چنین مسئله حفظ شود و

خواهد  هروندانزادی شتعبیری دیگر، سعادت و تعالی جامعه در گرو آ مادی را نیز فراهم کند. به
 بود.

 

 محوری تمسک بر عدالت. 3-3-3
 ن،جا عمق از و بوده رنجور هاتبعیض و هانابرابری از هاانسان همواره بشریت، تاریخ طول در

 وسیلهتاکنون به دیرباز بشری از هایتمدن غالب بین، این در اند.داشته برابری و مساوات تمنای
 سالما خورشید طلوع با رویه این .اندشده هدایت ستیز مساوات و پیشهستم حاکمان و زمامداران
 دنتم برافراشتن در برش،پیام و ینآی این اقدامات و شعارها ترینمحوری از یکی و گردید دگرگون

 (162 :1394 جعفری،) .بود جامعه در مساوات برقراری اسالمی عظیم
 پیامبران بعثت مهم هایحکمت از را آن برقراری و واال هایارزش زمرۀ در را قرآن، عدالت

 25 آیۀ در کریم رآنق (73 :1393 روشن، سعیدی) .شماردمی آسمانی هایکتاب نزول و الهی
 بِالْقِسْطِ  اسُ النَّ لِیَقُومَ الْمِیزَانَوَ الْکِتَابَ مُمَعَهُ اوَأَنْزَلْنَ اتِبِالْبَیِّنَ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ» :فرمایدمی حدید سورۀ
؛ عَزِیزٌ قَوِیٌّ اللَّهَ نَّإِ بِالْغَیْبِ وَرُسُلَهُ رُهُیَنْصُ مَنْ هُاللَّ لِیَعْلَمَوَ لِلنَّاسِ  وَمَنَافِعُ شَدِیدٌ بَأْسٌ فِیهِ الْحَدِیدَ وَأَنْزَلْنَا

 و حق شناسایی) میزان و (آسمانی) کتاب هاآن با و فرستادیم، روشن دالیل با را خود رسوالن ما
 قوت آن در که ردیمک نازل را آهن وکنند  عدالت به قیام مردم تاکردیم  نازل (عادالنه قوانین

 کنندمی یاری را رسوالنش و او کسی چه بداند خداوند تا مردم، برای منافعی و است، شدیدی
 «.است ناپذیرشکست و قوی خداوند ببینند، را او آنکهبی

 اساس بر مردم همۀ حقوق تأمین و عدالت اجرای درکه  است آن اسالمی، متمدن جامعۀ پس
 جامعه در قسط و عدل ۀپادارند به نظام از مندیبهره اساس، این بر .کوشدمی آنان هایشایستگی

 رشد عوامل و اسالمی تمدن و جامعه هایبایسته و معیارها از جامعه، افراد به وستمظلم از پرهیز و
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 .است هستی طبیعی نظام با مخالفت آن، انگاشتن نادیده و رودمی شمار به جامعه شکوفایی و
 (74 :1392 روشن،سعیدی)

 و قومی ای نژادی تبعیض نفی و اجتماعی التعد بر را توسعه اساس اسالمی، نوین تمدن
 کهاست  محور عدالت عۀتوسبا  .است داده قرار محور اُمت ایآینده ساختن برای فقر کنیریشه
 دوری مفاهیم با را پیشرفت خطی مفاهیم کهزند  رقم را ایآینده است، قادر اسالمی نوین تمدن
 ویمعن تعالی قتصادی،ا توزیع با را اقتصادی رشد و سازد، پیوندهم و همبسته زمان بستر در توسعه

 العظمیاهللتآی دیدگاه در (102: 1394 دهشیری،) .گرداند سازگار و همگون سیاسی توسعه و
 اسالمی تمدن ست، گویاا جدی بسیار اسالمی تمدن پردازیمفهوم در عدالت به توجه ایخامنه
: 1393بهمنی، )یابد. می یتهو عدالت با اسالمی تمدن در جامعه .شود معنا تواندعدالت، نمی بدون
 :فرمایندمی رهبری معظم مقام (214

 یکسان ایمعن به نیست؛ هابرخورداری همۀ بودن یکسان معنای به عدالت»
 هایفرصت از بتوانند باید همه .است حقوق بودن یکسان هاست؛فرصت بودن

 و تمگرانس گریبان عدالت سرپنجه باید .شوند مندبهره پیشرفت و حرکت
 ممقابیانات ) «.کنند پیدا اطمینان این، به مردم و بگیرد را حدود از متجاوزان

 (20/8/85 رهبری، معظم
 

 دانش و الزامات آن. 3-4
 در قالب ایمان علم .3-4-1

 ال تمدنو کم دانش ماده الزم برای رشد ترین سنگ بنای هر تمدنی دانش و علم است.از مهم
 سالما امبریپه بر ک یاتیآ نیدر نخست صور تمدن بدون معرفت و دانش ناممکن است.اساساً ت است.

ما ا است؛ تمدن ۀیاعلم پ ساز اعالم شد.مر مهم تمدنا دو ب،یبه غ مانیو ا علم د،ینازل گرد )ص(
ن شاهد آ که دنیا شودیم یزیچ ب،یبه غ مانیا یعلم منها ۀجینت .ستین تیمدن یبرا یشرط کاف

 قائل یزشحق و ار ت،صداق یو نه برا قتیحق ینه برا ها،ملت ینه برا انسان، یبرا که نهاست 
بداند  وال کند دنب و ردیبگ یرا جد بیبه غ مانیعلم به همراه ا دیجهان اسالم با نیبنابرا است.

کل شرا  یالمامت واحده اس یهاهیاز پا یکیآور است و اقتدار ب،یبه غ مانیکه علم همراه با ا
 ( 67: 1391 پور،ینی)مع .ددهیم

 گردد.رف میاای است و شامل تمام علوم و معدر این نگاه علم دارای مفهوم وسیع و گسترده
ه شود کهایی از علوم مانند اعتقادات و فقه تواند هم شامل رشتهاین اصطالح می»به بیانی 

مل و هم شا گرفته است ها مورد تأیید و تشویق دین اسالم قرارآن فراگرفتن و پژوهش دربارۀ
ولیای ها مؤیداتی در کلمات شارع مقدس یا اهای علمی شود که برای محتوای آننظریات و گزاره

 (181 :1392 )مصباح یزدی، «شود.معصوم دین پیدا می
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 اهر چراغ و تاس تاریک علم بدون فردای کهرهبری بر این است  معظم ی اعتقادی مقاممبنا
 صاحب جامعۀ و است آورسلطه ایشان دیدگاه از علم .است علمی دهمجاه اسالمی تمدن تحقق

 دارند، خود چنبرۀ در یعمل و علمی حیث از را معاصر دنیای که کسانی .سازدمی قدرتمند را علم
 بایسته بلکه و فراگرفت را علم باید کهکنند می فراوان تأکید رهگذر، این از .اندآورده زیر به را علم

 تولید روش .کرد خوشدل و بسنده نباید آن مصرف به و شد آن صادرکننده و هتولیدکنند است
ت اس عقلی به رجوع و دینی منابع از استنباط یعنی مصطلح، معنای به اجتهاد ایشان، نظر از علم
 تمدن الیاعت و رشد مسیر در علم تولید کهاست  صورت این در .است وحی آن نۀپشتوا که

  (70 :1391 ،همکار و پورنیمعی) .بود خواهد اسالمی
 ترینمهم از یکینشان از این دارد که گذشته  قرون طیمسلمانان  انحطاط و بحران مسئلۀ
 درواقع .است غرب هانج از مسلمانان فناورانۀ و علمی ماندگیعقب بحران، این بارز نمودهای

 ماندگیعقب لعل و ماهیت بررسی به را مسلمان متفکران اخیر، قرون طی کهاست  مسئله همین
 شده طرح دینی اندیشۀ احیاگری هاینهضت قالب در آنان هایفعالیت که است واداشته مسلمانان

 حل رایب دین و علم مقولۀ دو به توجه ها،سلیقهاختالف وجود با اسالمی، متفکران میان در .است
 درخشان نتایج ۀواسطبه گروهی برای یعنی است؛ خاصی برجستگی دارای مسلمانان، تمشکال

 هاآن چراکه است؛ پذیرامکان مسلمانان بحران رفع برای آن از پوشیچشم غربی، فناوری و علم
 باعث که دانندمی مدرن علم محوریت بر را غربی ملل گذشتۀ قرن چند عظیم تحوالت رمز

  (582 :1391 قربانی،). است شده سرزمین آن در کنندهخیره هایپیشرفت
 با پوشیده و ملبس که علمی ولی است، ارزش دارای علم اسالمی مبانی درر، به عبارت دیگ

-می انحراف یرمس در گام نشود، محافظت واقعی دین اساس بر اگر علم چون باشد، دینی مبانی

 تنزل اخالقیات یول کرد، پیشرفت علم یعنی هستیم، آن شاهد ما غربی تمدن در که چیزی د،گذار
 محور ترینپایین در قیاخال بعد در ولی رسید، هاقله به مادی لحاظ از عهجام درنتیجه کرد، پیدا

 صرف رهبری معظم مقام .داندمی دین با همگام را علم و توسعه و پیشرفت اسالم .ماند باقی
 پایۀ علم کش بدون» :فرمایندمی بارهدراین و دانندنمی کافی سازیتمدن در را علم کارگیریبه

 (22/02/825 ،مقام معظم رهبری) «.نیست درست مدنیّتِ  یک برای کافی شرط اما است؛ تمدّن
 ی در اینول ت،برای پیشرفت و رشد یک جامعه، نیاز به علم و تکنولوژی اس که،نتیجه این

ست و فی نیولی شرط کا شرط الزم برای پیشرفت وجود علم است، مسیر صرف علم کافی نیست.
آن  که درت افی اسکعلمی الزم و  در بیانی دیگر، نویت است.نیاز به مکمل دارد و این مکمل مع

به  رفت،قرار گ س علمه وقتی ایمان در رأبه سبب اینک ایمان حاضر باشد و در حاشیه قرار نگیرد،
حرافی ان مسیر گذارد که علم دردهد و نمیعلم مسیر اصلی و رشد همراه با انسانیت را نشان می

آیا  اشد،بایمان  دهی کار باایمان در رأس کار بود و فرمان ای،م هستهمثالً اگر در عل قرار گیرد؛
ه ب ای رسیدنولی بر است، پس علم برای رشد الزم افتاد؟هیروشیما و ناکازاکی اتفاق می حادثۀ
 به نام ایمان است. نیاز به محور دیگری ،کفایت مرحلۀ
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 آموزشي و تحقیقي تحول مراکز علمي، .3-4-2
دهای ز و نهادین در مراکجانبه و بنیاتحول همه گیری آن،علمی در تمدن و شکل از الزامات مهم
سازند بلکه اهل علم را نیز در تنها علم را تباه میبسا نهادهایی که نهزیرا چهعلمی است؛ 

 کشوری گرا گردند.های تنگ دیوانی خود زندانی کرده و مانع رشد و پیشرفت علمی میچارچوب
 اهداف هتج است در الزم کند، اقدام سازیتمدن به آگاهانه یا شود، دنتم صاحب بخواهد
که  سازیتنها فرهنگنه مدت،کوتاه و بلندمدت هایبرنامه قالب در و فعال صورتبه شدهتعیین

 و همم بسیار نهادهای زا یکی راستا این در .پیش کنداصولی و همگام با حرکت به ساختارسازی
  .هستند هادانشگاه ،تأثیرگذار

 این .کندمی سازد و بالندهمی، شدهترسیم تمدن با متناسب را کشور عمومی فرهنگ دانشگاه،
ماعی، صنعتی، اجت مختلف هایحوزه در هافرهنگخرده صورتبه دانشگاه برونداد در بالندگی

 در عمومی هنگفر مجرای از هااین همه سپس شود.می دیده اقتصادی و سیاسی، فرهنگی
 بازتولید و دهیشکل برعالوه هادانشگاه طرفی از .سازدمی محقق را گیری تمدنشکل ازمدتدر

 کردن، یاجتماع روند در دانشگاه .کنندمی ایفا اساسی نقش نیز هاآن استمرار و پویایی در ها،تمدن
 تدسبه را خود هویت ملت انتقال، این در .دهدمی انتقال جامعه عمومی سطح به را فرهنگ

 مسخ کرده، گم روزگار حوادث نکورا در را خود و است ریشهبی ملتی هویت،بی ملت آورد؛می
 تمدن و شده استحاله فرهنگی تهاجم کشاکش در گردد،می بیگانگان مرعوب راحتیبه شود،می
 حرکت، سازی،هویت نای مسیر در و دهدمی هویت جامعه به دانشگاه .دهدمی دست از را خود

 کارآفرینی مسیر زا و گرفته کار به را خود خالقیت ایجادشده، او در خودکفایی به میل و تالش
 و یابدمی استمرار شدهراهمف تمدن که است پایدار توسعۀ این مدار بر شود؛می فراهم پایدار توسعه
 با رابطه در رهبری ظممع مقام( 174: 1388 ،همکار و خرمشاد) .شودمی حفظ بالنده و پویا مدام

 :فرمایندمی «اسالمی نوین تمدن» ایجاد در آفرینینقش منظوربه دانشگاه
 فتپیشر سرعت کاهش از جلوگیری آینده، و حال برای علمی نیازسنجی»

 لی،عا آموزش در کیفیت به توجه علمی، جامع نقشه دقیق اجرای علمی،
 صاداقت در هادانشگاه آفرینینقش صنعت، و دانشگاه ارتباط جدی پیگیری

 دینی بصیرت بخشیعمق اسالمی، و ایمانی فرهنگ فضای گسترش مقاومتی،
 از متدین، و انقالبی ارزشی، اساتید و دانشجویان به دادن میدان و سیاسی و

 . بایداست اسالمی نوین تمدن گیریشکل در هادانشگاه آفرینینقش لوازم
 تمدن ایجاد در ینیآفرنقش جهت در هادانشگاه حرکت مسیر و هابرنامه تمام
 (20/8/94 ،بیانات مقام معظم رهبری) «باشد. اسالمی نوین

سازی ترین محورهای تمدنانشگاه از مهمتحول در مراکز علمی و تحقیقاتی همچون د
رفت ینه دچار پسسازی قرار بگیرد و در این زمکه جامعه در مسیر تمدنبرای این اسالمی است،
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 های اسالم باشد،البته این تغییرات باید در راستای مبانی و ارزش دارد. نیاز به تحول و تغییر نشود،
ترین اصل در آن تبعیت از که مهمتمدن اسالمی در جامعه حاصل گردد  چون هدف این است که

با  که دانشگاه اسالمی را شکل دهد،ما نیاز به این دارد  پس جامعۀ های اسالمی است.ارزش
 ها نیاز است.به آن تمامی تغییر و تحوالت که

 

 گیرینتیجه
 یک زنجیرۀ در اسالمی تمدن به رسیدن اسالمی انقالب نهایی هدف ،مقام معظم رهبری منظر از

 اری برخوردگیری چنین تمدنی، بعد فرهنگی از اهمیت اولیه و بنیاندر شکل .است مستمر و منطقی
 و علم ن، عقالنیت، اخالقدی کنر چهار برگیری تمدن ان، بعد فرهنگی شکلاست. در نگاه ایش

 ارکان یرد، بایدگب شکل اسالمی نوین سازیتمدن گیریشکل زنجیرۀ کهای برای .است استوار
 تیح این صورت، در غیر باشند؛ و فعال داشته مستمر حضور آن در اخالق و دین، عقالنیت، علم

 هن که بود دخواه فعلی غرب مدنت بعدی مانندنهایت ناپایدار یا تک گیرد، در شکل تمدنی هم اگر
 نه و -زارییت ابو البته نه عقالن –عقالنیت متعالی انسانی سایۀ نه و است حاکم آن دین بر
 ومعنویت  وبعدی و فارغ از معنا هم علم تجربی و تک آن-تنها رکن علم بر سر آن، بلکه اخالق

رکانی نگاه رهبری ا است. لذا در هشد حاکم آن بر که است اخالقی مبانی از ابزاری فارغ عقالنیت
حسوب دن مچون اخالق، دین، عقالنیت و علم چهار ستون اصلی راهبرد فرهنگی سازنده تم

حقق تکه د ناردن و معیارهای مشخص اماتی روشیک از این ارکان چهارگانه الز شوند. البته هرمی
 گیری تمدن گردد. ساز شکلتواند زمینهها میجانبه آنهمه

 مطلوب نتیجۀ هب و کند طی را اسالمی روند اسالمی سازیتمدن زنجیرۀ کهاین برای تیجهدر ن
فرهنگی  هایخصارکان و شا که است برسد، نیاز است اسالمی مبانی با تمدن گیریشکل که

اساسی اسالم  هایارزش همان نوعی بیانگربه که گیرند مبنای عمل قرار عنوانبه سازیتمدن
 هستند. 

 زنجیرۀ در...  و صادیاقت ،سیاسی هایشاخص که داشت انتظار توانمی زمانی وه،عال هب
ین تعریف و تبی فرهنگی هایبر مبنای ارکان و شاخص که باشند ثمر مثمر اسالمی سازیتمدن
 گردید سازی نوین اسالمی مطرحگیری تمدنهنگی شکلدر چهار رکنی که برای بعد فر گردند.

کزیت اندهی و مرگیرد و محور فرمدین در رأس همه قرار میاخالق(  دین، )عقالنیت، علم،
لش ، حاصو اخالق بدون دین عقالنیت و علم زیرا سازی با دین است؛راهبری حرکت تمدن

عالی تلی معنویت که و گیری تمدنی چون غرب خواهد شد که در آن مادیت وجود دارد،شکل
شکل  اسالمی اصول وکه تمدنی با مبانی س برای اینحضور ندارد. پ انسان و انسانیت است، دهندۀ

 ه باشد.نوعی محمل تجلی و بروز دین در جامعبگیرد، باید دین زیربنا باشد تا تمدن به
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سازنده تمدن نوین اسالمی ارکان و الزامات فرهنگی  

 دین و الزامات

 معنایی آن

 

 اخالق و الزامات آن

 

 عقالنیت

 

 دانش محوری

 دین باوری و توحید محوری

میتحول مراکز عل  

 علم در قالب ایمان

 اقامه نماز

 سبک زندگی و رفتار اخالقی

 پاسداشت کرامت انسانی

 وحدت

 آزادی و آزاد اندیشی

 بازگشت به اسالم
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