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 گیری و فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی های شکلزمینه

 از منظر مقام معظم رهبری
 

 2و زهرا علیپورمقدم 1فاطمه حسینائی
 كارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه شاهد تهران 0

 سطح دو حوزه علمیه، جامعه الزهرا)س( قم 1

 
Email: f.hosaynaee@yahoo.com 

 

 

 چکیده
 

کتب اسالم همواره به دنبال تشکیل حکومت اسالمی بوده تا زمینه ساز اجرای احکام الهی به طور کامال باشاد.   م

 .دانست زمان هم اسالم باید ظهور با اسالمی را تمدن گیری شکل آغاز

 و بیرونای  برخای عوامال   امّاا  .داشات  شاکوفایی  و رشد به رو همواره اسالمی، این تمدن آغازینِهای سده در

تاوان  مای  ایاران ا را    اسالمی انقالب بروز ویژه به و اسالمی شد. قرن اخیرا تمدن حرکتِ کُندیِ موجب رونی،د

 و ایاران  ملات  رهبران انقالب اسالمی همواره هادف . آورد شمار به اسالمی تمدن برای جدیدی خیزش نقطه ی

 بیان کردند. اسالمی نوین تمدن یک ایجاد را اسالمی انقالب هدف

باشد.بر این اساس هدف ایان پاژوهش تبیاین نقشاه راه و     ین فرآیند نیازمند نظام سازی فکری متقن میتحقق ا

های شکل گیری و فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی در نظام فکری مقام معظم رهباری باا اساتفاده از    بیان زمینه

 باشد.روش توصیفی تحلیلی می

رسیم که فرآیند تحقاق  مفهوم تمدن اسالمی این نتیجه می از بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری در خصوص

 تمدن نوین اسالمی از منظر رهبری مستلزم پیمودن مراحل زیر است:

مراحال   "تشکیل دولات اساالمی  "، مرحله سوم "تشکیل نظام اسالمی"،مرحله دوم "انقالب اسالمی"مرحله اول، 

هکر نموده اند کاه بارای رسایدن باه آنهاا،       "المیتشکیل دنیای اس"و  "تشکیل کشور اسالمی"چهارم و پنجم 

 باشد.وظایف و انتظاراتی بر عهده ی مردم و کارگزاران نظام اسالمی می

 

 ها: تمدن نوین اسالمی،نظام اسالمی،دولت اسالمی،کشور اسالمی،مقام معظم رهبری.کلید واژه
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 مقدمه
ه جهانی در جهت تأمین معنویت و عدالت مبتنی بر وحی و ظهور رسول خدا)ص( دستی غیبی برای پاسخگویی به نیاز جامع

شکل گیری مدنیت جدید اسالمی بود؛ مدنیتی که متکی بر کرامت انسان و رشد و تعالی امکانـات دنیـوی و مـادی در خـدمت     

 امکانات و رشد معنوی انسان بود.

ا خداوند،جهان هستی ،انسـانهای دیگـرو نفـس    هایی دید که هویت و نسبتش را بباظهور اسالم ،بشر خود را در برابر آموزه

این تأثیر گذاری به حدی بود که بشر در برابر آن سر تسلیم فرود آورد و به این فرهنگ کـه  . خویش به خوبی ترسیم کرده است

 گرفت،گردن نهاد و از آنجا که آن را با عقل و فطرت سـلیم خـویش هماهنـگ   از منابع اصیل اسالم)قرآن و سنت(سرچشمه می

دید ،بـا رویـی گشـاده پـذیرای آن شـد.این فرهنـگ یعنـی فرهنـگ اسـالمی کـه از هسـتی شناسـی خـاص اسـالم بـر                می

 خواست،پیروانش را به سوی ایجاد تمدنی بزرگ کشاند که بتوانند حکایتگر چنین فرهنگ متعالی باشند.می

ت واساساَ آرمان مهدویت شیعی ایـن امـر را   تمدن اسالمی به صورت پویا وجود داشته و امروز هم این تمدن قابل تحقق اس

اید وما نمی توانیم منتظر بمانیم که دنیای غرب و تمدن مادی خود به خـود  کند.اما این مهم به سادگی به دست نمینمایندگی می

ماعی محتـاج  رو به افول برود،چرا که احیای تمدن اسالمی فقط با افول تمدن غربی ممکن نیست واین احیا درزمینه مدنی و اجت

توانیم محملی بدانیم برای ارتباط میان تمدن گذشته اینجاست که ما اندیشه امام )ره( و مقام معظم رهبری را می. به انقالب است

 [1های قدرتمند مرتبط با آن]و تمدن آینده به وسیله یک انقالب بزرگ اسالمی و حضور نهضت

 

 روش پژوهش
گیری و فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظـم رهبـری اسـت. جهـت      های شکلهدف این مقاله بررسی زمینه

ـ 2ـ معنای تمدن اسالمی و تفاوت آن با تمدن غیر دینی چیست؟1تحقق هدف پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤاالت هستیم که:

دن نوین اسالمی از منظر مقام معظـم  های شکل گیری تمـ مفهوم و زمینه3عوامل شکوفایی و افول تمدن اسالمی چه بوده است؟

ـ فرآیند شکل گیری تمدن نوین اسالمی از نظر مقام معظم رهبری چیست؟ با توجه به اینکه منابع موجود برای 4رهبری چیست؟ 

های ایشان بوده است بنـابراین بعـد از بررسـی    شناسایی دیدگاهها و نظرات مقام معظم رهبری در این خصوص بیشتر سخنرانی

م تمدن اسالمی به طور کلی، برای شناسایی دیدگاههای ایشان در مورد موضوع تمدن اسالمی در این تحقیق بـا اسـتفاده از   مفهو

جامعـه  . ها و فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری پرداختـه اسـت  روش توصیفی تحلیلی به بررسی زمینه

ای و بات ایشان در حوزه ی مورد مطالعه بوده است که از طریـق بررسـی کتابخانـه   ها و مکتومتنی پژوهش شامل کلیه سخنرانی

 . همچنین مراجعه به سایت دیدگاههای ایشان توصیف و تحلیل شده است

 

 های پژوهشیافته

 تعریف تمدن

گـرفتن   هـا و نهادهـا و هـم بـا در نظـر     تمدن هم با توجه به عناصر عینی مشترک همچون زبان،فرهنگ،تاریخ،مذهب،سـنت 
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هـایی پویـا هسـتند؛آنگونه کـه ظهـور و افـول       ها پدیدهتمدن. شودها تعریف میهای ذهنی و درونی انسانها و قرابتوابستگی

 [2شوند]یابند و در هم ادغام میکنند،انشعاب میمی

گیرند مترقی قرار می ها در پرتو آن تحت تأثیر تحوالت جدید وبه عقیده ی جامعه شناسان،تمدن حالتی مترقی است که ملت

 [3یعنی تمدن نهایت ترقی ملت هاست به سوی وصول به مقام بلند علمی و فنی.]

های مادی و معنوی بشر در طول تاریخ کـه  ها و ساختهتوان گفت که تمدن عبارت است از مجموعه ی اندوختههمچنین می

 [4زمینه ی مساعدی برای شکوفا شدن آزادانه ی هر استعدادی است.]

شود که هر کس با رویکردی خاص ایـن واژه را تعریـف   با دقت در تعاریف متعددی که از تمدن بیان شده است روشن می

مجموعه ی دسـتاوردهای مـادی و معنـوی    "تمدن"کرده است؛ ولی به طور خالصه همه ی آنها حکایتگر این حقیقت است که 

 [1]. بشر است

 

 تفاوت تمدن غیر دینی با تمدن دینی

مایز تمدن دینی با تمدن غیر دینی در جهان بینی حاکم بر آنهاست.بنیان تمدن غیر دینی بر اساس محدود دیدن زندگی وجه ت

انسان و نیازهای او تا پیش از مرگ و در نتیجه فراهم کردن شرایطی است که انسان در این محدوده بهره منـد از رفـاه شـود در    

شـود و  اما در تمدن دینی انسان در هر دو بعد حیوانی و خلیفه اللهی تعریف می. است این نگاه انسان موجود بی مبدأ و بی معاد

بر همین مبنا دغدغه آباد کردن هر دو بعد او را دارد و با اصالت دادن به جهان پس از مرگ ،آبادی دنیوی او را به عنوان زمینه و 

 [1]. دهدمقدمه ی حیات اخروی مورد توجه قرار می

 

 اسالمیچیستی تمدن 

ها را در جهت اتحاد و همگرایی و اندیشـه ورزی دعـوت کـرده انـد.     ها تعالیم انبیای الهی است که انسانمنشأ بیشتر تمدن

مسیحیت و اسالم دو دینی هستند که در پرتو آنها تمدنهای درخشانی پدید آمد و چهره ی تمـدن بشـری پـس از ظهـور آنهـا      

 دگرگون شد.

های دیگـر را تحـت تـأثیر قـرار دهـد.      زمان است تا در جهان گسترش یابد و فرهنگ و تمدن هر فرهنگ نوپدیدی نیازمند

حضرت رسول)ص( که پایه گذار فرهنگ تمدن اسالمی بود با کتاب آسمانی خویش قرآن و قول و سیره ی خود منبعـی اصـیل   

زمینه ی فرهنگی موجب تحول عظیمی شـد  برای این فرهنگ به یادگار گذاشت. دین اسالم ، پس از ظهور و گسترش نه تنها در 

 های بسیاری گردید.بلکه از نظر تمدن نیز منشأ الهام و خالقیت

دو تعریف اساسی از تمدن و مدنیت اسالمی وجود دارد:یکی تعریفی است که تحت تأثیر تفکر اومانیستی استعدادهای انسان 

در این تعریف جوامعی که در بعد مادی و ابـزار  . بینددهای آن میرا در جهت تکامل ابزار تولید و تکامل عقل ابزاری و دستاور

سازی انسان را در حد متکاملی تجهیز کرده اند،متمدن نامیده شده اند.تعریف دیگر که کمتر مورد توجه است،مدنیت انسـانی را  

زان اوج یا افول بودن یا نبودن تمدن از همین منظر و با همین محک می. داندناظر بر روابط انسانی،اخالقی و معنوی در جامعه می
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کند و البته به وجود روابط انسانی،دینی ،معنوی به عنوان تنها شاخص اکتفا نمی کنـد بلکـه رشـد    در یک جامعه را ارزیابی می

 [7دستاوردهای مادی را در پی دستاوردهای معنوی نیز مورد توجه قرار میدهد]

 

 عوامل پیدایش و شکوفایی تمدن اسالمی

شهادت تاریخ، مسلمانان در پرتو ایمان و اصول عالی اخالقی از همان آغاز در زمینه ی فرهنـگ ،تمـدن،علم ،سیاسـت و     به

اقتصاد در طی چند قرن در اوج عظمت و اقتدار ایستادند.عوامل پیدایش و شکوفایی تمدن اسـالمی را در دو عامـل داخلـی و    

هـای دینـی و   توان به محتوا ،سادگی،جامعیت،جاودانگی و فطری بودن آمـوزه از عوامل داخلی می. توان رهیابی کردخارجی می

همچنین عوامل خارجی نیز در دوبعد قابل رهیابی است یک بعد نقـاط  . سیره ی عملی مؤمنان که بر پایه ی ایمان بود اشاره کرد

المی تاب نیاورد و تسلیم شد و بعد های دیگر است که در برابر نقاط قوت فرهنگ و تمدن اسها و تمدنضعف و سستی فرهنگ

دیگر نقاط مثبت فرهنگ و تمدنهای دیگر بود که تمدن اسالمی با جذب و هضم آنها در خـود و بـا ایجـاد دگرگـونی مـادی و      

 [1صوری در آنها توانست فرهنگ و تمدن اسالمی را فراتر از سرزمینهای جزیره العرب گسترش دهد.]

انی اسالم و با استفاده از معارف الهی قرآن کریم از نظر فکری بـه حـد بـاالیی از کمـال     مسلمانان که به برکت فرهنگ آسم

های متفاوت ملل و تمدنهای دیگر جهان بودنـد.منبع اصـلی ایـن اشـتیاق     رسیده بودند،تشنه ی کسب اطالع از معارف و اندیشه

کرد از این رو نخستین گـامی کـه بـرای کسـب     ی،آیات قران و احادیث بسیاری بود که مؤمنان را به کسب علم و فن ترغیب م

های علمـی  نمود ترجمه آثار تمدنهایی بود که در آن عصر از باالترین پیشرفتهای مذکور ضروری میمهارت و دانش در زمینه

 [1کنند. ]یاد می« عصر نهضت ترجمه »ای که از آن به عنوان و فکری برخوردار بودنددوره

ها ،دانشگاهها و کتـاب  حتی در منصب وزارت مانند بوعلی سینا و خوارزمی،ظهور دائره المعارفوجود دانشمندان بی شمار 

های بسیار بزرگ در کنار مسجدها ،وجود فقیهان ،متکلمان ،فیلسوفان ،ادبیان و شـاعران بـزرگ همچـون شـیخ مفید،سـید      خانه

ألیف کتابهای بسـیار در موضـوعات متعـدد علمـی     های بسیار دیگر و همچنین ترضی،سید مرتضی،شیخ طوسی،فارابی و نمونه

 باشد.شاهدی گویا بر شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی در آن دوران می

 

 علل رکود تمدن اسالمی

های بسیار قوی جهت پیشبرد اهداف عالیه اسالمی همواره در معرض خطر و کید و تمدن اسالمی با وجود محاسن و پتانسیل

الم بوده است.واقعیت تلخی که از شش قرن پیش تاکنون تمدن اسالمی با آن رو به رو بوده ،این است مکر معاندان و دشمنان اس

ها به تدریج رو به ضعف نهادند و بدین سان کشور پهناور اسالمی مورد تجاوز بیگانگـان قـرار   که مسلمانان با وجود همه تعالی

 جامعه اسالمی به انحطاط گرایید. گرفت و با تجزیه آن،عزت و اقتدار مسلمین از میان رفت و

توان به طور کلی آنها را به دو گـروه علـل بیرونـی و    برای رکود و انحطاط تمدن اسالمی علل متعددی بیان کرده اند که می

درونی تقسیم کرد.از جمله عوامل بیرونی که موجب رکود تمدن اسالمی شدند؛ تهاجم دشمنان خارجی و بروز جنگهای صلیبی، 

و زوال حکومـت   یکی از وقایع تلخ در سـیر تـاریخ فرهنـگ و تمـدن اسـالمی     غوالن و پیامدهای آن،سقوط اندلس که حمله م
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 مسلمانان در این ناحیه از دنیا بوده است.

استعمار نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در رکود فرهنگ و تمدن اسالمی است. بی شک استعمار گران همواره درصدد دسـت  

هـای  های اسالمی بوده اند تا به هر طریق عظمت اسالم را متزلزل سازند.استعمارگران برای نفوذ در سـرزمین ناندازی به سرزمی

اسالمی و تحقق اهداف خود به فعالیتهایی نظیر سست کـردن باورهـای مسـلمانان،ترویج فسـاد در میـان مسـلمانان ،تخریـب        

 [11]. زدودن استقالل از کشورهای اسالمی دست زدند. های اصیل اسالمی،برقراری روابط آزاد اقتصادی برایشخصیت

توان به انحراف فکری و عملی مسلمانان از انحطاط و رکود تمدن اسالمی عوامل درونی متعددی نیز دارد که از آن جمله می

که پـس از رحلـت    ها در جهان اسالم ،دنیا گرایی و انحطاط اخالقی ، فرقه گراییتعالیم اسالم ،استبداد و خود کامگی حکومت

های گوناگون تقسیم شـدند، اشـاره کـرد.    رسول خدا)ص(امت اسالم چه از نظر سیاسی و چه از لحاظ فکری و عقیدتی به فرقه

همچنین تحجرگرایی به معنای ایستایی و تحول ناپذیری در حوزه اندیشه و تفکر به عنوان عاملی بازدارنده در شکوفایی اندیشـه  

 [11آید. ]می به حساب میدینی و رکود تمدن اسال

 

 امام خمینی )ره ( احیاگرمجدد تمدن اسالمی

ی حیات اسـالم جریـان داشـت بـه عنـوان الگـوی       های اولیهامام خمینی)ره(، فرهنگ و تمدن بزرگ اسالمی را که در سده

ی اخروی توجه شده اسـت.  نگرد که در آن به ابعاد مختلف زندگی بشر و رشد مادی و علمی و تعالی معنوی و زندگمطلوبی می

اند هایی که در گذشته ظهور کردهبه نظر ایشان تمدن اسالمی به دلیل توجه به مسائل علمی، دینی و اخالقی نسبت به سایر تمدن

تر است و هیچ تمدنی نه در گذشته و نـه حـال نتوانسـته بـه جامعیـت تمـدن       تر و غنیو یا در دوران معاصر وجود دارند کامل

 [12ت پیدا کند.]اسالمی دس

به اعتقاد امام خمینی)ره( تمدن اسالمی با حکومت اسالمی ایجاد میگردد و حکومت اسالمی نیز با عزم راسخ امت مسـلمان  

.فضـایی کـه پـیش از    1به ویژه جوانان شکل میگیرد.در واقع ،دو فضا برای تحرک جوانان در چنین موردی تعریف شده است: 

به وجود آوردن آن تعریف میشود و بیشترین جنبه ی فرهنگـی و بیـداری و تحـرک و تقابـل بـا      ایجاد حکومت اسالمی در راه 

.فضایی که پس از ایجاد حکومت اسالمی در مقابل جوانان قرار گرفته و روند شکل گیری تمـدن اسـالمی را   2استعمار را دارد 

 [13رقم میزند.]

داننـد  می نند، بلکه تمدن اسالمی را دارای روحی سرشار از ایمانکهای علمی محدود نمیایشان تمدن اسالمی را به پیشرفت

 کند.های بشری متمایز میکه در تمامی ارکان آن جریان دارد و آن را از سایر تمدن

ی رفتاری پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( ی اسالمی، انعکاس همان شیوهی حضرت امام خمینی)ره( در احیای اندیشهشیوه

ی کار خود قرار ی محمد و آل محمد)صلی اهلل علیه و آله( را سرلوحهی اسالمی، سیرهی گسترش اندیشهاسالم و ادامهدر صدر 

هـا و  ای بخشید، امت مسلمان بدون توجه به اختالف میان گروهتحرک، روح و جان تازهدادند و در نتیجه به تعلیمات اسالمی بی

هـای اسـالمی)انقالب   ترین جنـبش را پذیرفتند. و بدین ترتیب یکی از بارزترین و پرخروش های امام خمینی)ره(ها، اندیشهفرقه

 .اسالمی( در جهان به وجود آمد
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« احیاء»اش، دین را در ابعاد مختلف امام خمینی)ره( به عنوان احیاگر اسالم ناب محمدی در عصر حاضر، در پرتو قیام الهی

ترین دسـتاورد  های گوناگون، اصالح کردو احیاء اندیشه و تمدن اسالمی به عنوان بزرگنهی متفکران اسالمی را در زمیو اندیشه

ها در ایران و جهان به ویژه جهان اسالم با تمسک به دین نقش بزرگی در بازشناسی انقالب اسالمی دانست. بازیابی هویت انسان

ی را در شکل بخشیدن و ایجاد انسجام در میـان نیروهـای   تمدن بزرگ اسالم و ایران برای جهانیان داشت و آن چه که نقش اصل

 [14.]ی آن انقالب اسالمی را هدایت و رهبری نمودانقالبی در ایران فراهم ساخت همانا اصولی بود که امام خمینی بر پایه

 

 تمدن اسالمی از منظر مقام معظم رهبری

 دو بخش اصلی تمدن اسالمی

شـود کـه ایشـان    به درستی روشن مـی  ظم رهبری در خصوص موضوع تمدن اسالمی،با بررسی دیدگاهها و سخنان مقام مع

دانند و از دیدگاه ایشان تمدن اسـالمی مرکـب از   ، ایجاد یک تمدن نوین اسالمی میرا هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی

 دو بخش است یک بخش ابزاری و دیگری بخش متنی و اصلی و اساسی است.

است از همین ارزشهائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم: علـم، اختـراع، صـنعت،     بخش ابزاری عبارت»

المللی، تبلی  و ابزارهای تبلی ؛ اینها همه بخش ابزاری تمـدن اسـت؛ وسـیله    سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین

 .«است

 .که متن زندگی ما را تشـکیل میدهـد   چیزهائیبک زندگی است همان اما بخش حقیقی و اصلی از نگاه مقام معظم رهبری س

ی ی زبـان، مسـئله  ی خـط، مسـئله  ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات، مسئلهمثل مسئله

سیاسی، رفتـار مـا در ورزش،    کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت

ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما رفتار ما در رسانه

ار مـا بـا دشـمن،    با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفت

 .رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است

ـ آورافزاری تمدن به حساب میی بخش نرممنزلهمقام معظم رهبری سبک زندگی را به  یعنـی بخـش    د؛ و آن بخـش اول را ن

پیشرفت در بخش سخت افزاری تمدن یعنـی همـان    کنند.ایشان معتقدند کهتمدن محسوب می افزاریبخشهای سختابزاری را 

  [11ابزار به تنهایی و بدون پیشرفت در سبک زندگی نمی تواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد. ]

 

 های شکل گیری تمدن نوین اسالمی لوازم تحقق و زمینه

 ایمان و ایدوئولوژی

ان داشتن ایدوئولوژی و ایمان را الزمه ی ایجاد و رشـد یـک   شود که ایشبا بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری روشن می

توانـد حرکـت    سازی دارد، بدون ایدئولوژی نمـی ی تمدنهیچ ملتی که داعیه »دارند کهدانند و بیان میتمدن بزرگ اسالمی می

سـازی  توانـد تمـدن  کند و تا امروز حرکت نکرده است. هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتـب نمی 
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همه ی تمدنهای مادی مانند کمونیسیم و کاپیتالیسم نیز که در دنیا به وجود آمده اند همواره با یک ایدوئولوژی وارد شدند .« کند

سازی امکان های آن، تمدنبدون داشتن یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان، و بدون تالش برای آن و پرداختن هزینهو

  .ندارد

ایم. ایمان ما، ن به اسالم، پیدا کردهاسازی اسالمی نوین به ایمان است. این ایمان را ما معتقدی اول، نیاز تمدنس در درجهپ»

ی آنچه را که مورد نیاز ماست، میتوانیم پیدا کنیم؛ بایـد  ایمان به اسالم است. در اخالقیات اسالم، در آداب زندگی اسالمی، همه

ایم؛ باید در اخالق اسالمی و تحقیقِ خودمان قرار دهیم. ما در فقه اسالمی و حقوق اسالمی زیاد کار کردهاینها را محور بحث و 

سازی نوین اسالمی و ی اول در باب تمدناین مطلب اول و نکته .عقل عملی اسالمی هم یک کار پرحجم و باکیفیتی انجام دهیم

 [11] .است، که سلوک عملی استبه دست آوردن و رسیدن به این بخش اساسی از تمدن 

 

 عدم تقلید از تمدن غرب

ی دومی در اینجا وجود دارد و آن این است که ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسالمی، بشدت باید از تقلیـد  نکته»

نـد. امـروز مظهـر    پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی که سعی دارند روشهای زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملتها تحمیل کن

ی اول این است کـه  شرط رسیدن به تمدن اسالمی نوین در درجه .کامل و تنها مظهر این زورگوئی و تحمیل، تمدن غربی است

اصل قضـیه، درسـت   .ایم تقلید کنیماز تقلید غربی پرهیز شود. ما متأسفانه در طول سالهای متمادی، یک چیزهائی را عادت کرده

تالش کنیم. تمدن نـوین اسـالمی    فرهنگ زندگی است. باید در این بخش واخالق عمومی ،ر اجتماعی رفتا،کردن سبک زندگی 

اش هستیم و انقالب اسالمی میخواهد آن را به وجود بیاورد، بدون این بخش تحقق پیـدا نخواهـد کـرد بایـد همـه      که ما مدعی

ی بـا تمـدن   یکی از حدود و ثغور این کـار، مواجهـه   احساس کنند که مسئولیت ایجاد تمدن اسالمی نوین بر دوش آنهاست؛ و

 [17آن انجام نگیرد.] غرب است، به صورتی که تقلید از

 

 سبک زندگی اسالمی

در معارف اسالمی، »: کنندبیان میضرت آیت اهلل خامنه ای، با اشاره به توجه عمیق اسالم به مفهوم سبک و فرهنگ زندگی ح

ود، مترادف مفهوم سبک و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم نیـز آیـات فراوانـی در    اصطالح عقل معاش در مفهوم جامع خ

 .«این زمینه وجود دارد

رهبر انقالب اسالمی، در تشریح مفهوم سبک و فرهنگ زندگی، مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی 

در واقع سبک زندگی بـه   کنند؛را مطرح می در محیطهای مختلفمصرف، تفریحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی 

 د.دهنگردد که متن زندگی انسان را شکل میهمه مسائلی بر می

داند و ما نیز باید بطور جدی به های اصلی فرهنگ صحیح میرا مایه« ورزی، اخالق و حقوق خرد»اسالم، ایشان معتقدند که 

در ترسیم چگونگی شکل گیری سبک « .اسالمی و تمدن نوین اسالمی شکل نخواهد گرفتاین مقوالت بپردازیم وگرنه پیشرفت 

و هـر هـدفی را در زنـدگی    زندگی است  افراد ازمتأثر از تفسیر  در جامعه فرهنگ زندگی کنند کهنیز تأکید میو شیوه زندگی 

مکتـب و نظریـه   »لی تعیین شـده در هـر   ایشان، تحقق هدف اصکند. کنند سبک و شیوه ی زندگی آنها را مشخص میتعیین می
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بدون اعتقاد جدی و تالش هیچ هـدفی   دانند و معتقدند کهرا نیازمند اعتقاد و ایمان به آن هدف می« سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

 [11] .محقق نمی شود

گی بوجـود آیـد،   اگر گفتمانی در زمینه آسیب شناسی و چاره جویی مشکالت موجود در سبک و فرهنگ زند معتقدندایشان 

و  با توجه به نشاط و استعداد جوانان، حتماً درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز، چشم جهانیان را متوجه خود خواهـد کـرد  

تغییر و اصالح سبک زندگی مردم به سبک زندگی اسالمی زمینه ی مهمی در فرآیند تحقق تمدن نـوین اسـالمی در جهـان بـه     

 آید.حساب می

 

 الی تمدن اسالمیلوازم اعت

 توان از جمله آنها شمرد :اعتالی تمدن اسالمی در عقیده و عمل لوازمی دارد که موارد زیر را می

 

 توجه به خدا و معنویت

این اقبالی که دلهای شما به سوی خدا و معنویت و ذکر و خشوع و توجه و تضرع دارد ،خیلی با ارزش اسـت. این،همـان   »

م را از یک جمع محدود غریب به یک تمدن عظیم جهانی تبدیل کرد و این تمدن،قرنها ـ الاقـل در  عامل است که یک روز اسال

چند قرن از قرون اولیه ـ دنیا را اداره کرد و امروز هم دنیا ،مدیون تمدن اسالمی است.توجه به خدا و توجه به معنویت ،باعـث   

 [11چنین تمدن ماندگاری به وجود نمی آمد.]ها و تالشهای مادی،تکوین چنین تمدنی شد ،واال با انگیزه

 

 وحدت مردم و مسؤوالن

اگر ملت ایران ،همچنان که بحمداهلل تاکنون بوده است و بعد از این هم به فضل الهی همینگونه خواهد بود،وحدت ارزشمند »

ار،همواره در سطوح بـاالی  و آگاهی و هوشیاری و پیوند و رابطه ی مستحکم خودش با مسؤالن را حفظ کند و به فضل پروردگ

هـای  ای به خدمت مشغول باشند،نظام مقدس جمهوری اسالمی،این امکان را پیدا خواهد کرد که پایـه این نظام،مسؤوالن شایسته

 [21را در این کشور بلکه در همه ی کشورهای اسالمی و جوامع اسالمی،مستحکم کند.]« تمدن اسالمی»

 

 ایستادگی و مقاومت

گی و مقاومت در یک ملت،جوهر نفیس و گرانقدری است. با همین جوهر است کـه ملـت ایـران بـه فضـل      جوهر ایستاد» 

تمـدن  »پروردگار،با هدایت الهی،با کمکهای معنوی غیبی و با ادعیه ی زاکیه و هدایتهای معنوی ولی اهلل االعظم خواهد توانسـت 

 [21«]اسالمی را بر افراشته نماید را بار دیگر در عالم سر بلند کند و کاخ با عظمت تمدن«اسالمی

 

 همراهی دانش و معنویت

کند ،این را هدف گرفته ایـم کـه   ما در تمدن اسالمی و در نظام مقدس جمهوری اسالمی که به سمت آن تمدن حرکت می»

 [22«]دانش را همراه با معنویت پیش ببریم.
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 معرفت،جدیت و همکاری

 [23«]ل به حیات طیبه ی تمدن اسالمی...مشهود و مورد قبول همگان است.نیار به معرفت و جدیت و همکاری برای نی»

 

 اعتماد به خدا و احکام الهی

را پایه گـذاری کنـد کـه ایـن     « تمدن اسالمی»این چه عاملی بود که توانست اینطور اقتدار اسالمی را پیش ببرد و بعد هم »

اوج تأللو و اقتدار باقی ماند؛فرهنگ دنیا را تحت تـأثیر قـرار    تمدن اسالمی،حتی در دوران انحطاط قدرت سیاسی اسالم هم در

داد ؛علم را گسترش داد و فرهنگ اسالمی را رایج کرد؟یقیناَ یکی از عناصری که عامل پیشرفت اسـالم بود،اعتمـاد بـه خـدا و     

خود پیامبر و مؤمنـان صـدر   «به و رسلهامن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل امن باهلل و مالئکته و کت»احکام الهی بود:

اسالم،از اعماق دل به پیام اسالم معتقـد بودنـد و شـعارهای اسـالمی،حقایق اسـالمی و کـافی بـودن اسـالم را بـرای نجـات           

 [24«]بشریت،حقیقتاَ از بن دندان قبول داشتند. این ایمان عامل بسیار مهمی است.

 

 ا(هدف قرار ندادن منافع مادی)بی رغبتی به دنی

های مادی برای خود انسان یک عامل دیگر،الاقل در رأس این حرکت این بود که به خود ـ آنچه به شخص و به بهره مندی »

گردد ـ بی اعتنا بودند. این عامل بسیار مهمی است.این همه که ما در روایات،در نهج البالغه ،در کلمات نبی اکرم و ائمـه   بر می

بـه  . ره ی بی رغبتی به دنیا و به اعتنایی به زخارف دنیا برای شخص خود تأکید و توصـیه داریـم  )علیهم السالم( و بزرگان دربا

خاطر تأثیر عظیم این عامل است. البته دشمنان اسالم و مسلمانان کج فهم،گمان کردند یا وانمود کردند در اسالم گفته شده است 

ندگی نروید در حالی که مسأله این نبـود بلکـه دنیـای بـد و دنیـای      زهد؛یعنی دنبال دنیا به معنای مظاهر عالم وجود و مظاهر ز

مذموم و اینکه من وشما ،خود و منافع مادی خودمان را هدف قرار دهیم و دنبال آن باشیم،مورد نظر بود. این آن چیزی است که 

 [21«]بیچاره کننده و ویران کننده و اساس بدبختی هاست.

 

 اعتالی اقتصادی

هضت حرکت معنوی و اخالقی بود و هدف اعالی اسالم عبارت است از ساخت انسان متکامل و منطیق بـا  گرچه اسالم و ن»

طراز اسالمی،لکن بدون شک پیشرفت علم و پیشرفت و اعتالی اقتصادی جزو هدفهای اسالمی است؛لذا شمامالحظه کنیـد کـه   

دنیا ظهور کرد؛اما هنوز پنجاه سال از عمر آن نگذشته بود در تمدن اسالمی،اسالم در یکی از فقیر ترین و عقب مانده ترین نقاط 

که بیش از پنجاه درصد از دنیای متمدن آن روز در زیر پرچم اسالم قرار گرفت و هنوز بـیش از دو قـرن از عمـر ایـن تمـدن      

ی مدنی و اقتصـادی  نگذشته بود که دنیای بزرگ اسالمی در آن روز ،قله ی تمدن بشری از لحاظ علم و انواع دانش و پیشرفتها

شد؛این نبود مگر به برکت تعالیم اسالم. اسالم به ما نمی گوید که معنویت را مالحظه کنیم اما از متن زندگی جامعـه ی انسـانی   

ما باید برای استقالل امت اسالمی و برای عزت آن،همه ی تـدابیر الزم را بـه کـار ببـریم کـه یکـی از مهمتـرین        . غافل بمانیم

اقتصاد است بنابراین،تالش برای رشد و توسعه و اعتالی جنبه ی اقتصادی دنیای اسالم،از کارهایی است کـه بـی    آنها،مسأله ی

 [21«]شک جزو هدفهای اسالمی است.
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 تالش علمی

هنوز دو قرن بطور کامل از طلـوع  . تمدن اسالمی به برکت حرکت علمی که از روز اول در اسالم شروع شد،به وجود آمد» 

 [27«]شته بود که حرکت علمی جهش وار اسالمی به وجود آمد.اسالم نگذ

 

 تقوای فردی و جمعی

وقتی کشور اسالمی پدید آمد تمدن اسـالمی بـه وجـود خواهـد     . آورد)دولت اسالمی است که کشور اسالمی به وجود می

و تقـوا عملـی اسـت؛تقوای     آمد؛آن وقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت. اینها همه اش با مراقبـت 

 [21«]فردی و تقوای جماعت و امت.

 

 تعامل صحیح با مکاتب و تمدنهای دیگر

فرهنگ اسالمی و تمدن اسالمی همواره در مصاف با معضالت جدید و نیز در چالش با مکاتـب و تمـدنهای دیگر،شـکفته    »

 [21«]است.

 

 فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
فرآیند تحقّق هدفهای اسالمی، یک فرآیند طـوالنی و البتـه   های مقام معظم رهبری میتوان دریافت با بررسی و مطالعه دیدگاه

ایجـاد  اسـالمی   هدف ملت ایران و هدف انقـالب های مختلف ضمن تاکید بر اینکه . ایشان به دفعات و در موقعیتاست دشوار

ی حلقـه » ی منطقـی اسـت.  که تحقق این تمدن اسالمی نیازمند عبور از یک زنجیره است بر این باورندیک تمدن نوین اسالمی 

ی اسالمی اسـت،  اول، انقالب اسالمی است، بعد تشکیل نظام اسالمی است، بعد تشکیل دولت اسالمی است، بعد تشکیل جامعه

 [31.«]ی مستمری است که به هم مرتبط استبعد تشکیل امت اسالمی است؛ این یک زنجیره

ایشان در جای دیگرضمن تأکید بر گذر از مراحل فوق در تحقق تمدن نوین اسالمی؛به تبیین این مراحل پرداخته و معتقدنـد  

پُرهیجانتر و پُرسروصداتر از همه است، ایجاد انقالب اسالمی است. قدم بعدی، ترتّب نظـام اسـالمی بـر انقـالب      که قدم اوّل»

 .اسالمی بشود؛ که این هـم شـد  ، ی عمومی جامعهمی، که گفتیم نظام اسالمی، یعنی هندسهاسالمی است؛ یعنی ایجاد نظام اسال

ی تأللؤ و تشعشـع نظـام اسـالمی    ایجاد دولت اسالمی است بعد از این مرحله، مرحله -که از اینها دشوارتر است  -قدم بعدی 

وقت برای مسلمانهای عالم، الگـو و اسـوه میشـویم:    ی ایجاد کشور اسالمی. اگر این مرحله به وجود آمد، آناست؛ یعنی مرحله

طور قدم به قدم اسالمی، همین تمدن ی بعدی، ایجاد دنیای اسالم است. فرآیند تحقّقوقت مرحلهآن «لتکونوا شهداء علی النّاس»

 [31] .«به نتایج نهایی خود نزدیک میشود

توان چنین نتیجه گرفت که مسیر تحقق تمـدن اسـالمی   ایشان می با توجه به تآکید فراوان مقام معظم رهبری در بیانات متعدد

 باشد.از منظر ایشان مسیری روشن و گام به گام است که هر مرحله از آن مقدمه ی تحقق مرحله ی بعدی می
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 مرحله اول انقالب اسالمی

حقیقی و به معنـای واقعـی کلمـه    از منظر مقام معظم رهبری اولین گام در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی ایجاد یک انقالب 

 باشد که نتیجه ی شناخت مردم یک جامعه از شرایط زمانشان و عدم تحمل آن شرایط است.اسالمی می

آنچه که انسانها را وارد میدان مبارزه . شودها و ایمان تضمین میها و تحوالت اجتماعی با آگاهیبنا بر بینش اسالمی،حرکت

کند،خشم کور طبقاتی نیسـت ؛مبـارزه   آورد و نظامهایی را به نظامهای دیگری بدل میبه وجود می کند و تحوالت تاریخی رامی

 [32آید.]ای است که با معرفت صحیح و با ایمان کامل در میان انسانها به وجود میآگاهانه و روشن بینانه

ی ایـن مراحـل   ه یک معنا انقالب شامل همهحرکت انقالبی است؛ والّا ب -است  ی اولکه حلقه -منظور از انقالب اسالمی »

میشود. اینجا منظور ما از انقالب اسالمی، یعنی همان حرکت انقالبی و جنبش انقالبی که نظام مرتجع را، نظام قـدیمی را، نظـام   

 [33« ]وابسته و فاسد را سرنگون میکند و زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده میکند.

ها و خصوصیاتی است که نه تنها در باورهای عمیق اسالمی ریشه دارد ،بلکـه پتانسـیل آن را   شخصهانقالب اسالمی دارای م

اسـالم  :»هـا عبارتنـد از   ها و پیامدهای تمدن اسالمی محسوب شود از منظر ایشـان ایـن مشخصـه   نیز دارد که به مثابه ی ریشه

نفس ملی،عظمت یافتن ایـران در جهان،مبـاره بـا تهـاجم     محوری،استقالل سیاسی،مردم ساالری،خود باوری علمی و اعتماد به 

ها بنای یک تمـدن  تواند امیدوار باشد که بر روی این پایهفرهنگی وقتی در یک کشور این پایه هاگذاشته شد ،آنگاه این ملت می

 «تواند پایه گذاری کند.عظیم و جدید را می

است.اگر این شد انقالب برای دیگران الگو واقع خواهد شـد   مهمترین این خصوصیات همین ثبات و استقامت و ایستادگی»

هایی که یک جا بزند و خاموش بشود خیلی نمی تواند الگو سازی کند،انقالب ما اینطور بوده است.انقالب ما توانسـته  ؛واال برق

ای اصلی است.که ایـن انقـالب   هاست الهام بخش باشد ،الگو ساز باشد؛واین بر اثر ثبات و استقامت و ایستادگی بر اصول وپایه

 [34«]به وسیله ی امام اعالم کرد.

 باشد.می« اسالمی بودن»های انقالب اسالمی ایران که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند یکی دیگر از ویژگی

مـا از لحـاظ   آنها با ظـواهر خیلـی کـاری نداشـتند ا    . پیش از انقالب،نظام حاکم بر کشور ،یک نظام اسالم ستیز عمقی بود»

 های ایمان اسالمی مردم بودند... انقالب آمد نقطه مقابل آنها،اسالم را محور اداره ی کشور قرار داد؛عمق،حقیقتأ دنبال زدن ریشه

 [31محور مدیریت قرار داد؛احکام و قوانین اسالمی ،معیار و مالک رد و قبول قوانین کشور و معیار عمل مجریان کشور است.]

ما یک دید خاصی در تحلیل و تفسیر انقالبمان داریم؛این تفسیر فقط مخصوص انقالب مـا  »کنند که: بیان می ایشان همچنین

هـا  های اسالمی است. ما دید جامعه شناسـی مـادی را از انقـالب   های مردمی و به خصوص انقالبنیست تفسیر همه ی انقالب

دانیم کـه  ما انقالب را یک تحول اخالقی،فرهنگی و اعتقادی می. است دانیم. تفسیر انقالب ،یک تفسیر اسالمی و الهیمنسوخ می

 [31«]آید.به دنبال آن تحول اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آنگاه رشد همه جانبه ابعاد انسان می

 

 مرحله دوم نظام اسالمی

را بـه دنبـال تمـدن اسـالمی      مرحله ی بعد در تحقق تمدن اسالمی ایجاد نظام اسالمی است مه مقام معظم رهبری تحقق آن
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داننـد.از  های ناکام جهان را در همین اصل نظام اسالمی میضروری دانسته و تفاوت اساسی انقالب اسالمی ایران با سایر انقالب

رسد که بر مبنای اصـولی متعـالی باشـد. ایشـان در تبیـین ایـن مسـأله        منظر ایشان یک انقالب زمانی به هدف حقیقی خود می

 ند:فرمایمی

ی بعد، نظام اسالمی است. منظور من در اینجا از نظام اسالمی، یعنی آن هویت کلی که تعریـف مشخصـی دارد، کـه    حلقه»

جمهوری اسالمی.  :آن را انتخاب میکنند. در مورد ما، مردم ما انتخاب کردند -که مردم هستند  -کشور، ملت و صاحبان انقالب 

ساالری از اسالم گرفته شده است و با ارزشهای اسالمی همراه اسـت. مـا از ایـن    ، مردمجمهوری اسالمی یعنی نظامی که در آن

 [37.«]حلقه هم عبور کردیم

 نظـام  امـا  بگیـرد،  انجـام  توانسـت مـی  انقالبی نهضت و انقالبی شورش. شد تشکیل اسالمی انقالب از پس اسالمی نظام »

 کسـانی  رسـید،  نتیجه به نهضت که آن از بعد اما. بود طور همین جزایرال در شده؛ طور این جاها خیلی. شود تشکیل غیراسالمی

  داشت کارها همین هم جا این. گرفتند دست در را قدرت آمدند نداشتند، اسالمی تفکر مبانی به اعتقادی که

 حرکـت  ایـن  بـر  را کـارگری  حرکت یک و کارگری جنبش یک خودشان اصطالحِ به که کردندمی حرکت داشتند. شد می

 ی طبقـه  انقـالب  یعنـی  - است معمول دنیا در سوسیالیستی نظامهای آمدن کار روی در که فرمولی همان و کنند تغلیب عمومی

 ولـی .خوردنـد  ضـربه  سخت لذا بودند؛ نکرده محاسبه را امام منتها بیایند؛ کار سر نفر چند یک هم بعد و بدهند تحقق - کارگر

 [31] « .شد تشکیل اسالمی نظام

دانند و معتقدنـد  ظم رهبری وجود نظام اسالمی را ضروری دانسته و آن را معیار اجرا و رکن تصمیم گیری کشور میمقام مع

نظام اسالمی عالوه بر شکل،که همان ارکان حکومت و قانون اساسی است محتوایی نیز دارد که به معنـای اسـالمی شـدن مـتن     

 باشد.زندگی مردم می

 ی قـوه  - حکومـت  ارکـان  چیست؛ شد معلوم کشور در گیری تصمیم ارکان و اجرا مالک و راینکه معیا یعنی اسالمی نظام

 پایـه  لـذا  کرد؛ تثبیت را اینها ی همه آمد اساسی قانون و شد چیده - ارکان دیگر و قضاییه ی قوه رهبری، مقننه، ی قوه مجریه،

 مـردم  زندگی واقعیت در باید کارهایی یعنی دارد؛ یمحتوای نیست؛ شکل فقط اسالمی نظام این. گرفت انجام اصولیهای گذاری

  [31بگیرد.] انجام

را بـه  « نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکـر »ای از قرآن کریم، چهار شاخصِای با اشاره به آیهحضرت آیت اهلل خامنه

ند متعال وعده داده است، هر ملتـی  برشمردند و افزودند: خداو« های شکل دهنده هندسه نظام اسالمیترجمان و شاخص»عنوان 

ایشان تاکید کردند: هـر یـک از ایـن     .ها باشد، نصرت دهد و از زیر سلطه قدرتمندان جائر خارج کندرا که دارای این شاخص

 [41].های فردی و همچنین اجتماعی هستند که در نظام سازی اسالمی، نقش موثری دارندها دارای جنبهشاخص

 

 المیمرحله سوم دولت اس

 سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسالمی ایجاد دولت اسالمی است.

 نظامهـای  بـا  رفتـار  و خودمان، بین رفتار مردم، با رفتار فردی، اعمال خواهیممی ما که است این اسالمی دولت شعار معنای
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 [41است.] باارزش بسیار شعار، این. کنیم نزدیکتر اسالمی ضوابط و معیارها به را جهانی امروز ی سلطه نظام و المللیبین

ای از همـه ی کـارگزاران کشوردانسـته و آن را منحصـر در قـوه ی مجریـه       مقام معظم رهبری دولت اسالمی را، مجموعـه 

 دانند.نمی

ی تعیین نظام اسالمی به وجود آمـد، یـک قـانون اساسـی     منظور از دولت اسالمی این است که بر اساس آنچه که در دوره»

ی نهادهای مدیریتی، دولت اسالمی اسـت.  ی کشور و مدیریت کشور معین شد. این مجموعه؛ نهادها و بنیانهای ادارهدرست شد

ی یـک کشـور را برعهـده    های مدیریتی کشور که ادارهی مجریه نیست؛ یعنی مجموع دستگاهدر اینجا منظور از دولت، فقط قوه

 [42]. شودمل میبلکه همه کارگزاران نظام اسالمی را شا، دارند

پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی که با همت و هوشیاری امام راحل و مردم صـورت گرفـت، تشـکیل    

دولت اسالمی بعنوان زمینه ساز شکل گیری کشور اسالمی، همواره مورد نظر مسووالن نظام بوده اسـت و گامهـایی در ایـن راه    

ولت اسالمی را امری محتوایی و منوط به انطباق جهت گیری و عمل کارگزاران نظام با مبـانی  ایشان تحقق د. برداشته شده است

 می شمارند.اسالم و اهداف انقالب بر

و  دانسـته  رهبر معظم انقالب اسالمی در همین زمینه، عملکرد کـارگزاران را در رفتـار و زنـدگی مـردم، کـامالً تأثیرگـذار      

ان کشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصاب الزم و در خور شأن جمهوری اسالمی برسند نبایـد  اگر مسووالن و مدیر»: افزایندمی

شـود و کشـور نیـز    مردم را مالمت کنند چرا که اگر کارگزاران نظام، حقیقتاً اسالمی شدند رفتار مردم هم، بالطبع اسـالمی مـی  

 [43«]اسالمی خواهد شد

نی مسؤوالن قوه ی مجریه، قوه ی قضاییه، قوه ی مقننه، کـه مجمـوع اینهـا دولـت     یع دولتمقام معظم رهبری با بیان اینکه 

بر این باورند که مسؤالن و کارگزاران نظام بایـد  د؛ اما نسهم خوبی از حقایق اسالمی و ارزشهای اسالمی را دار -اسالمی است 

عنی عدالت، تقوا، پارسـایی، پاکـدامنی، بـی    ی -روح زندگی علوی و  ندمؤمنانه زندگی کردن بروو بیشتر به سمت اسالمی شدن

 [44].ندرا در خود زنده کن -پروایی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدتِ در راه خدا 

و  خیـز  و افـت  منتهـا  شـد؛  شـروع  اول روز از همـان  اسالمی دولت تشکیل برای اقدام و از نگاه مقام معظم رهبری تالش

 بوده است. ناموفقای برهه و در موفق یجاهای در داشته است؛ عقبگرد و پیشرفت

 در دیگر اسالمی جمهوری دولت چند ما از قبل والّا نیست؛ کافی باشد، اسالمی دولت ما ایشان همچنبین معتقدند اینکه اسم

 و عمل باید نیست؛ کافی باشد، اسالمی دولت ما اسم بنابراین. هست هم االن و داشته وجود دیگر جاهای و آفریقا و ما ی منطقه

 بـه  اسالمی دولت تا است الزم که یی پوینده و مداوم و مستمر حرکت شد، پیدا اختالل اینها در اگر. باشد اسالمی ما جهتگیری

 در کلمـه،  واقعـی  معنـای  به کامل اسالمی دولت البته. افتدمی عقب کار طبعاً و شودمی مکث دچار بگیرد، شکل کامل صورت

 [41.]شد دخواه تشکیل کامل انسان زمان

 

 وظایف دولت اسالمی

دولت اسالمی جایگاه اجرایی و مدیریتی در تحقق تمدن اسالمی دارد. از منظر مقام معظم رهبری وقتی کشور اسالمی شـکل  
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شمرند که در این جا گیرد که دولت و دولتمردان آن اسالمی شوند. بر این اساس ایشان وظایفی را برای دولت اسالمی بر میمی

 شود:ی از این وظایف اشاره میبه بخش

آزاداندیشـی   یی و آزاد اندیشی را از وظایف دولت اسالمی برشمرده ودر تبیین مفهـوم گسترش علم و دانامقام معظم رهبری 

 باید فضایی فراهم شود که انسانها واقعاً آزادانه فکر کنند تا آزادی بیان هم محقق شـود زیـرا آزادی بیـان تـابعی از     »:افزایندمی

 ..آزادی فکر است و اگر فضای آزاداندیشی و آزادفکری وجود نداشـته باشـد آزادی بیـان هـم عمـالً وجـود نخواهـد داشـت        

ای و شـجاعانه بـا ابعـاد    عاقالنـه، حرفـه  ی مبارزه با فساد، تأمین عزت ملی و به تعبیر رایج غرور ملی و مبارزه همچنین  ایشان

 دانند.دولت می فمختلف نظام سلطه جهانی را از دیگر وظای

 نیـز از هـای خـدمت رسـانی و پاسـخگویی را     رهبر معظم انقالب اسالمی خدمت رسانی محسوس به مردم، تحول در شیوه

همه اعضای هیأت دولت و مسوالن و مدیران وزاتخانه ها، باید هم در برابر خطاهایی کـه انجـام   دانسته ومعتقدند  وظایف دولت

رهبر معظم انقالب اسالمی کـار متـوازن و هماهنـگ و    .الزمی که انجام نمی شود پاسخگو باشندشود و هم در برابر کارهای می

دولت را به پیگیری ،استقامت در راه و تقویت ارتباط مسـتمر بـا خداونـد توصـیه      هموارهو هساده زیستی را بسیار مهم برشمرد

 [41کنند.]می

 

 مرحله چهارم جامعه اسالمی

ی اسالمی را تحقق ببخشـد.  تشکیل شد، مسئولیت و تعهد این دولت اسالمی این است که جامعهبعد از آنکه دولت اسالمی 

ای که در آن، آرمانهای اسالمی، اهداف اسالمی، آرزوهای بزرگی که اسالم برای بشر ترسیم کـرده  ی اسالمی یعنی جامعهجامعه

ی کشـور، در  ای کـه مـردم در آن، در اداره  آزاد، جامعـه ی ی عادل، برخوردار از عدالت، جامعـه است، تحقق پیدا کند. جامعه

ای برخـوردار از  ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعـه ی خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعهآینده

و  -دی، پیشرفت سیاسی پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصا -جانبه ای دارای پیشرفتهای همهرفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه

البتـه ایـن    .ای است که ما دنبالش هسـتیم توقف و در حال پیشروی دائم؛ این آن جامعه و ای بدون سکون، رکودباالخره جامعه

 .ی ماجامعه تحقق پیدا نکرده، ولی ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند. پس این شد هدف اصلی و مهمِ میانه

مهمترین مسئولیت این جامعه این است که انسـانها بتواننـد   »می افزایند که:«هدف میانه »هبری در توضیح مفهوم مقام معظم ر

ما خلقت الجنّ و االنس الّا »سار چنین اجتماعی، چنین حکومتی، چنین فضائی، به کمال معنوی و کمال الهی برسند؛ که: در سایه

ی اسالمی است، که هدف بسـیار بـزرگ و   است؛ و هدف قبل از آن، ایجاد جامعه ؛بنابراین هدف نهائی، همان عبودیت«لیعبدون

ای به وجود آمد، زمینه برای ایجاد امت اسالمی، یعنی گسترش این جامعه هم به بسیار واالئی است. خب، وقتی یک چنین جامعه

 [47وجود خواهد آمد.]

 

 مرحله پنجم تمدن اسالمی

برای این ملت ،قضیه ی »نمایند.سالمی را در راستای مقیاس جهانی انقالب اسالمی تحلیل میآیت اهلل خامنه ای،مبنای تمدن ا
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بنای یک نظام و تمدن اسالمی و یک تاریخ جدید یک قضیه جدی است.آن را جدی بگیرید. یک وقت در کشوری،یکی کودتـا  

گیرد و همه چیز بـه  یکی دیگر از او تحویل می رود یاآید آن نظام چند صباحی هست بعد هم میکند و نظامی بر سر کار میمی

 [41«]گردد. اما آنچه در ایران اتفاق افتاد مسئله ی یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی است.حال اول بر می

البته نتیجه ی این حرکت را جهانگشایی و تصرف ممالک دیگر ندانسته،که تجربه ی جمهـوری اسـالمی در چنـد سـاله ی     

 [41این خصلت ناشی از پیام جهانی است که در بطن انقالب وجود دارد.]. دهدن میگذشته این را نشا

کنند دانند و بیان میرا نتیجه ی احیای تمدن اسالمی می« حیات طیبه»مقام معظم رهبری در سخنان و دیدگاههای خود مفهوم

الَ به فکر زندگی و مادیـات نباشـند،نه،حیات   حیات طیبه معنایش این نیست که کسانی فقط نماز بخوانند،عبادت کنند و اص»که:

رسـاند،قدرت علمـی و   کند،صنعت و بازرگانی و کشـاورزی را بـه اوج مـی   کند،سازندگی میطیبه،یعنی آن ملتی که تالش می

 آورد اما در همه ی این حاالت ،دل او هم با خداست و روزکند.پیشرفتهای گوناگون در همه جهت به دست میتکنیکی پیدا می

 [11«]شود. این هدف نظام اسالمی است.به روز هم با خدا آشنا تر می

 

 گیرینتیجه
دهد که ایشان در یک نظام فکری مشـخص  بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم تمدن اسالمی نشان می

داننـد و بـرای   اسـالمی در جهـان مـی    و بر اساس تعالیم انبیاء و اولیای الهی هدف انقالب و نظام اسالمی را تحقق تمدن نوین

 دستیابی به این هدف جهت گیری و مسیر مشخصی را در نظر دارند.

بررسی مجموع بیانات ایشان در حوزه ی مورد مطالعه بیانگر این است که ایشان تعریف مشخص و روشنی از مفهوم تمـدن  

ل از دو بخش ابزاری و متنی و حقیقی یا به عبارتی همـان  اسالمی و همچنین مسیر دستیابی به آن دارند و تمدن اسالمی را متشک

دانند و معتقدند که برای تحقق تمدن نوین اسالمی مهمتر از پیشرفت در بخش ایزاری یعنی پیشـرفت در علـوم   سبک زندگی می

پیشـرفت در علـم و    های اسالمی باشد.،فناوری واقتصاد و... باید شیوه و سبک زندگی مردم در جامعه بر اساس اصول و آموزه

ای است برای دستیابی به سبک و فرهنگ صحیح دهد وسیلهصنعت و اقتصاد و سیاست که بُعد ابزاری تمدن اسالمی را شکل می

 .زندگی و رسیدن به آرامش، امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی

د که به طـور خالصـه شـامل انقـالب     داننفرآیند و زنجیره ی دستیابی به این هدف متعالی را نیز در طی مسیر و مراحلی می

باشد.ایشان معتقدنـد  اسالمی،تشکیل نظام اسالمی،ایجاد دولت اسالمی،جامعه ی اسالمی و باالخره برپایی تمدن نوین اسالمی می

در شرایط فعلی جمهوری اسالمی، مراحل انقالب و تشکیل نظام اسالمی را پشت سر گذاشته و در مرحله تشکیل دولت اسالمی 

 دولتی که اعم از همه ی قوا و نیروهای اجرایی کشور است و نه فقط مختص به دولت به معنای خاص آن.است 

شود تحقق این هدف و برپایی تمدن همانطور که از مطالعه و بررسی سخنان و دیدگاههای مقام معظم رهبری نیز مشخص می

باشد تا ابتدا آگاهی و بصـیرت الزم در خصـوص ضـرورت    یهایی در مردم و مسؤالن منوین اسالمی نیازمند فراهم شدن زمینه

 دستیابی به این هدف پیدا کنند و سپس وظایف و مسؤلیتهای خود را در جهت تحقق آن به درستی انجام دهند.

تمدن اسالمی یعنی تمدنی که در آن، علم همراه با اخالق است؛ پـرداختن بـه مادّیـات،    : »تأکید دارند کهمقام معظم رهبری 
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یک حرکت تدریجی است. البته پُرهیجان است؛ اما هـر   -مراه با معنویّت و دین است؛ و قدرت سیاسی، همراه با عدالت است ه

انگیز است؛ اما این کار عظیم و ماندگار تاریخی، این کاری که دارد، برای او هیجانکند. هر قدمی که برمیکس بداند چه کار می

این را نباید با کارهای دفعی، جزئی و شعاری اشتباه کرد. این کاری است که باید گام به گام،  سر و کارش با نسلها و قرنهاست،

کنـیم،  داریم و با دید نافذ نسبت به مسیری کـه طـی مـی   هر گامی محکمتر از گام قبل، با نگاه دقیق نسبت به هر قدمی که برمی

 .«همراه باشد

اسـالمی را   نـوین  تمدندستیابی به هدف تحقق و مقام معظم رهبری، اهمیت  این بیانات در کنار دیگر تاکیدات امام خمینی

 .کندهای مختلف را اثبات میدهد و ضرورت توجه بیش از پیش به پیشرفت و توسعه در ابعاد و عرصهنشان می

ای بـه  ه یعنی دریچـه حاال این وظیفه مسئوالن کشور در ادوار مختلف است که باید به هر برنامه و سیاستی از دریچه این نگا

 رند.سوی شکل گیری تمدن اسالمی بنگ
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