
 

 

 

 

 ها و راهكارهای تمدن نوین اسالمی مؤلفه

 )مدظله العالی(و مقام معظم رهبری )ره(های امام خمینی در اندیشه 

 

 1ابراهیم یاقوتی 

 چكیده
باشد که ریشه در  کننده فرهنگ، تاریخ، سنن و باورهای دینی مسلمین می اسالمی درواقع بیانتمدن 

طور کلی این تمدن طی پانزده قرن با افت و خیزهایی مواجه بوده  تعالیم قرآنی و توحیدی دارد. به
ی گذاری یک نظام اسالمی جایگاه است که در شکوفایی مجدد آن، انقالب اسالمی ایران و بنیان

و مقام  )ره(ها و نظرهای ارزشمند امام خمینی ای داشته است. از طرفی دیدگاه کننده ارزشمند و تعیین
یک خالء تئوریک چند قرنه را در تمدن اسالمی پر کرده و شخصیت و  العالی( )مدظلهمعظم رهبری
ایشان دارای بخشیده است. این تمدن نوین اسالمی از دیدگاه « تمدن اسالمی»ای به  برجستگی تازه
گستری، آزادی،  هایی همچون بینش توحیدی، کرامت انسانی، علم و معرفت، عدالت مؤلفه و شاخص

استقامت و پایداری، استقالل سبک زندگی و عزت می باشدل همچنین راهکارهای دستیابی به آن 
نخبگان و  عبارتند از ایمان، پرهیز از سطحی نگری، بازگشت به اسالم، استفاده بهینه از ظرفیت

گرایی، تالش حاکمیت، خودباوری، داشتن نگاه قرا  دانشمندان، تحول در علوم انسانی، پرهیز از غرب
بینی کامل و تحول نگاه به علم،  ملی و فرامرزی بررسی گذشته تمدن اسالمی، داشتن جهان

عه را به جادة تواند جام های تمدن رقیب، داشتن فقه پویا .در حقیقت این موارد می شناسایی مؤلفه
ورزی در فائ  آمدن بر مشکالت سیاسی عصر جدید یاری و زمینة ایجاد تعالی تمدن  اندیشه و اندیشه

 نوین اسالمی شود. 

 های کلیدی واژه
 های تمدن اسالمی تمدن، ارکان تمدن، تمدن اسالمی، شاخصه 
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 مقدمه. 1

باورهای دینی مسلمین کننده فرهنگ، تاریخ، سنن و  تمدن اسالمی درواقع بیان
گردد. کمتر کسی است که از  جهت نقطه آغاز آن به ظهور اسالم برمی باشد و بدین می

های نخستین اطالع نداشته باشد. به  پیشینه درخشان تمدن و فرهنگ اسالمی در سده
تا  700هـ .ق)مصادف با  597تا  81گفته ویل دورانت اسالم طی پنج قرن از سال 

نیرو، نظم، بسط قلمرو حکومت، اخالق، رفتار، سطح زندگانی، وضع  م( از لحاظ1200
قوانین منصفانه انسانی، ادبیات، دانشوری، علم طب و فلسفه پیشاهنگ جهان بود. 

ای از تاریخ مورد هجوم صلیبیون، اقوام  ( این تمدن در مرحله32: 6ج ،1388)دورانت، 
جانبه  میالدی مورد هجوم همهها و پس از آن در اواخر قرن هجدهم  بدوی و مغول

ای از  نحوی که عده فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان غرب قرار گرفت. به
دانشمندان معتقدند که فرهنگ و تمدن امری تاریخی و مربوط به گذشته است و افول 

( به همین دلیل به این 4: 1379ناپذیر است )مفتخری،  ها اجتناب و انحطاط تمدن
زنند که این تمدن دیگر از سازندگی و بالندگی نازا گشته و اوج خود را  میتصور دامن 

سازی  رو بحث از تمدن در همان چند قرن اول ظهور اسالم نشان داده است، از این
ای از دانشمندان معتقدند  دانند. همچنین عده فایده می مجدد اسالم و اعتالی آن بی

جانبه فرهنگ و تمدن غربی سرانجام تمدن و  همهشمول بودن و تهاجم  دلیل جهان به
طور کلی  های متنوع در عرصه جهانی، در شکل غربی آن هضم خواهند شد. به فرهنگ

تمدن اسالمی طی پانزده قرن با افت و خیزهایی مواجه بوده است که در شکوفایی 
رزشمند گذاری یک نظام اسالمی جایگاهی بس ا و بنیان)ره( مجدد آن، قیام حضرت امام

 ای داشته است. کننده و تعیین
یک خالء تئوریک چندقرنه را در  العالی( )مدظلهو مقام معظم رهبری)ره( امام خمینی 

تمدن »ای به  بر آن شخصیت و برجستگی تازه  تمدن اسالمی پر کردند و عالوه
کلی نظام اسالمی، رسیدن به  بخشیدند و به تعبیر مقام معظم رهبری خط« اسالمی
ن اسالمی است. بنابراین باید مشخص شود که این تمدن نوین اسالمی دارای چه تمد
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نیازهایی است تا درجهت رفع این نیازها، اقدامات مفید و ثمربخشی صورت پذیرد از 
ای و فکری رهبران سیاسی  طرفی آنچه مهم است اینکه امروزه مطالعه مبانی اندیشه

ژه رهبرانی که اندیشه و تفکر آنان در مسیر وی باشد. به از اهمیت خاصی برخوردار می
رو این  الملل بوده است. از این ایجاد تحول و تغییر بنیادین در عرصه نظام و روابط بین

و  )ره(ای و با محوریت کالم و نظرات امام خمینی کوشد به شیوة کتابخانه پژوهش می
می و راهکارها و به شناخت، ضرورت  تمدن اسال العالی( )مدظلهمقام معظم رهبری 

ابزارهای الزم برای دستیابی به آن بپردازد. برای نیل به این هدفل ابتدا طرح کلی 
های مرتبط با آن ترسیم  مفاهیمی چون تمدن و ارکان آن، تمدن اسالمی و نظریه

های تمدن نوین اسالمی و اهم راههای  ها و شاخص گردیده و سپس به طرح مؤلفه
 ده است. رسیدن به آن اقدام گردی

 

 تمدن. 1-1 

به معنای مدنی و با تربیت اجتماعی مشت  شده است. « 2شهر»از کلمه  1واژة تمدن

« الحضارة»باشد و در زبان عربی معادل واژه  مصدری عربی از باب تفعل می« تمدن»
(. این کلمه در زبان 103: 2ق، ج 1408منظور،  به معنای اقامت در شهر است )ابن

و شهرنشین  ت مؤدب، نزاکت، نجیب، مبادی آداب، قابل احترامانگلیسی با کلما
بر  (  همچنین در فرهنگ فارسی معین عالوه89: 1، ج1371مترادف است )بختی، 
به معنای همکاری افراد یک جامعه در امور اجتماعی، « تمدن»تعاریف یاد شده، 

« هرنشینیش»اقتصادی، سیاسی و دینی آمده است. اگرچه قدر مشترک تعاریف فوق 
شود  ها اطالق می باشد، اما نباید تصور نمود که تمدن به آن شکل از زندگی انسان می

که در برابر چادرنشینی یا بیابانگردی قرار داردل بلکه در حقیقت انسان متمدن وارد 
 مرحله شهرنشینی شده است. 

                                                         
1   . civilization 

2 . civil 
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میالدی براساس  هجدهم قرن تمدن به معنای امروزی از مفهوم اصطالحی
 علوم اجتماعی شکل گرفته و دانشمندان مغرب زمین دیدگاه انسان  محور در

تمدن عبارت است « هرسکوتیس». از دیدگاه اند هایی متفاوت از آن ارائه کرده تعریف
ها، هنرها و فنون و آداب و سنن، تأسیسات و نهادهای اجتماعی  مجموعه دانش»از: 

های انسانی طی قرون و  های افراد و گروه که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیت
های یک جامعه یا چند جامعه که  اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در تمام قسمت

با یکدیگر  ارتباط دارند. مانند تمدن مصر، یونان، ایران و ... . باید دانست که هرکدام 
و تکنیکی خاص خود هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی  از آنها دارای ویژگی

تمدن را باالترین « هانتیگتون»(  همچنین 49: 1379االمینی،  )روح« بستگی دارند.
ترین سطح  هویت فرهنگی به شمار می آورد  بندی فرهنگی و گسترده گروه

 (.47: 1378)هانتیگتون، 
حالت اجتماعی انسان است. « تمدن»از منظر متفکرین اسالمی چون ابن خلدون،  

های حکومتی  پذیر شده، مناصب و پایگاه ای را که با تشکیل حاکمیت، نظم هوی جامع
تشکیل داده تا به حفظ نظم و نظارت بپردازد و از حالت زندگی فردی به زندگی 
شهری روی آورده و موجب تعالی فضایل و ملکات انسانی چون علم و هنر شده استل 

(. همچنین علی شریعتی در تعریف 71: 1، ج1375خلدون،  داند )ابن می« مدنیت»حائز 
ها و  تمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساخته»گوید:  می« تمدن»کلی از 
های انسانی  گوییم ساخته های معنوی و مادی جامعه انسانی. هنگامی که می اندوخته

مقصود آن چیزی است که در طبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را 
(، از سویی دیگر تعبیر داوری اردکانی از تمدن قابل 5: 1، ج 1386ریعتی، ش«)سازد می

تمدن، سیر و بسط یک نحوه تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و »تامل استل 
اقوام و در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم است و این ظهورات آن چنان به هم 

ای  نتوان کرد و کل این اجزاء هم اصل و ریشه اند که جزئی از جزء دیگر را جدا پیوسته
( یا به عبارت دیگر 272: 1379داوری اردکانی، «)ای داشته است. دارد و اصل و ریشه
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گرچه بین فرهنگ و تمدن ارتباط متقابل (. 93همان: «)ظهور فرهنگ، تمدن است.»
، هنر، دین که فرهنگ به جلوه های زندگی مانندباید  توجه داشت وجود دارد ولی 
های اخالقی اختصاص دارد و تمدن شامل سازمان کامل جامعه و  ادبیات و هدف

های اجتماعی و فنون کار و ابزار مادی است که انسان برای تسلط بر شرایط  نظام
 .آورد زندگی خویش پدید می

 . ارکان تمدن1-2

مستقر شد ویل دورانت معتقد است وقتی که شهرنشینی محق  گردید و نظم اجتماعی 
 گیرد که عبارتند از: چهار رکن اصلی تمدن شکل می

 عنوان رکن مهم حیات بشریل بینی و احتیاط امور اقتصادی به الف( پیش  
ب( سازمان سیاسی که در گسترش امنیت و نظم اجتماعی مهم بوده و باعث  

 شودل جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی می
های فرهنگی  عنوان مقوم جامعه تمدنی، اخالق  مبتنی بر ارزش ج( سنن اخالقی به 

 شودل   گیری، هدایت و استمرار حیات تمدنی منجر می جامعه که به شکل
ترین عنصر تمدن بشری و  عنوان عالی د( کوشش در راه بسط و معرفت هنر به 
 .(3: 1، ج1388گاه ذوق و نبوغ آدمی )ویل دورانت،  تجلی

به عقیده ویل دورانت این چهار رکن، ارکان اساسی تأسیس و تداوم تمدن 
توان عوامل ثابت دیگری را نیز برشمرد که در  بر این ارکان می باشند، اما عالوه می
. دینل 1ها نقش بسزایی دارند که برخی از آنها عبارتند از:  گیری و پویایی تمدن شکل
ترین رکن تمدن است که منجر به دوام آن  ترین و مهم توان گفت دین اساسی می
ضمن هدایت جامعه، به تمدن هویت   تواند با ابزارهای معنوی و فراملیتی، شود و می می

بخشیده، در تقویت سایر عناصر مذکور در باال )اخالق، سنن و معرفت هنری( مؤثر 
دن ازطری  ترین رکن موجودیت انسان است که انتقال مفاد تم .  زبانل اساسی2باشدل 

ترین محصول خرد بشری، ابراز تعالی تمدن  . علوم و فناوریل عالی3آن ممکن استل 
 (.21: 1386محمدی،  باشد )جان و عامل رشد و دوام اجتماعی می
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 . تمدن اسالمی1-3

ها و مبانی آن بر محور دین  شاخص  تمدن اسالمی، تمدنی است دینی و الهی که همه
ای از آثار و تولیدات  وند تمدن اسالمی را مجموعه آئینهشد. با اسالم و قرآن و سنت می

العرب و پیوستن مردمان دیگر ةداند که پس از ظهور دین مـبین اسالم در جزیر می

  تمدن  و پایگاه بالیدنش بغداد بود. این  شام  آن  ها، پدید آمد. نقطه شروع سرزمین
علت غلبه عنصر  این تمدن به .بود از عناصر تأسیسی، تملیکی و تقلیدی  ترکیبی

داد و با   دست  از  تـملیکی و تـقلیدی در پایان قرن پنجم هجری شکوفایی خود را
میان رفت. البته در بخش تأسیسی باید از   از  های آن هم حمله مغوالن، آخرین بازمانده

  و محرک  حقیقت بخش اصـلی نـیروزایی علومی یاد کرد که نوابغ بنیاد نهادند و در
نصر در (. همچنین سیدحسین  117ـ  118 :1380صدری، ) تمدن اسالمی بود  واقعی

دیدگاه اسالمی آن است که   از  حقیقی  توصیف تمدن اسالمی معتقد است، یک تمدن
طوری که او  انسان را متوجه خداوند و فطرت خویش سـازد، بـه  آن  های همه جنبه

زمین استقرار یافته است، برآورد.   در  آن  سبب بتواند نقش جـانشینی خـداوند را که به
از دیدگاه اسالم بستگی به این دارد که چقدر آن   عظمت و حتی اصالت یک تمدن

زنـدگی انـسانی، یعنی پرستش   هدف  به  تواند زمینة تـوجه مـردان و زنان را تمدن می
نه اینکه  راهم سازدلاو ف  مخلوقات  خداوند و رفتاری درخور جانشینی خداوند در میان

تواند امکانات حمل   می  تمدن  عظمت و اصالت آن را بر این اساس بسنجد که چقدر آن
هر تمدنی   ارزش  اسالمی  های هـوشمند بسازد، از دیدگاه و نقل فراهم کند یا دسـتگاه
 دیگری  چیز  بر  نهایی انسان در زمین مبتنی باشد نه باید براساس تحق  هدف

  تعریف  گونه طورکلی تمدن اسالمی را این بهتوان  بنابراین، می(. 163: 1386)عالمی،
تمدن اسالمی با اساس نگرش توحیدی، تمدنی است ایدئولوژیک با »:نمود

  انسان را  که  های معنوی و مادی جامعه اسالمی و اندوخته  ها ساخته  ای از مجموعه

 (.19: 1391زاده،  زی و  صنم)فو« دهد می معنوی و مادی سـوق  کمال  سوی به
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 های رایج درخصوص اصالت تمدن اسالمی . نظریه2

های کامال  متفاوت و گاه  درخصوص اصالت داشتن یا نداشتن تمدن اسالمی، دیدگاه
متضادی در میان محققان وجود دارد که به دو بخش کلی موافقان و مخالفان  تمدن 

 شود: اسالمی  تقسیم می
عمدتا  معتقدند که تمدن اسالمی هیچ اصالتی نداشته و گروهی از محققان 

های دو تمدن پیشین پدید آمده است و  بر، تمدن روم و ایران است و بر ویرانه میراث
عنوان دین توحیدی فقط در بعضی از مواضع تمدنی آنها که متناسب با عرف  اسالم به

ت همین گروه عرب یافته تغییراتی صورت داده اس ای، تکامل و جغرافیای منطقه

دانند  تمدن می العرب را بی ةنشین( جزیر )شهرنشین( و اعراب )کوچ رو و بادیه

ای از خاورشناسان غربی نیز با کلیات آرای  (. همچنین دسته8: 1372زیدان،  )جرجی
های  رغم تمام دستاوردهای تمدن اسالم در دوره گرایش نخست مواف  هستند، اما به

پردازند و غالبا  دستاوردها، اصول و  اریخی تمدن اسالمی میمختلف به طرد هویت ت
کنند. بنابراین این دو گروه، هویت  های حاکم بر تمدن اسالمی را نفی می ارزش

اند و در برخی موارد نیز همه آنچه معیار و  تاریخی تمدن اسالمی را کامال  رد نموده
دهند و گاه نیز اگر  نسبت می مالک برتری تمدن اسالمی است را به سایر اقوام و ملل

ناچار به پذیرش هویت تاریخی تمدن اسالمی گردند تنها آن را محصور در زمان  
دانند و برای آن جایگاهی قائل نیستند. در مقابل کسانی هستند که معتقدند  گذشته می

باشد و دستاوردهای تاریخی و خدمات  تمدن اسالمی دارای هویت تاریخی مستقل می
ای برای تمدن  باشند. عده ای دارد این گروه نیز دارای دو گرایش متفاوت می برجسته

اسالمی هویت تاریخی قائل هستند. اما معتقدند در عصر حاضر تمدن اسالمی از 
کنند و   کارآمدی الزم برخوردار نیست و آن را موضوعی تنها تاریخی قلمداد می

توان وقوع  آن افتخار کرد اما نمیشود به  عنوان یک سابقه تاریخی می گویند به می
 (.4: 1379مجدد آن را انتظار داشت. )مفتخری، 



114      شاهد اندیشه 

 

 


  

 
ن 
ستا
 تاب
ل،
 او
ارة
شم
ل، 
 او
ال
س

13
98

 

ای دیگر معتقدند که تمدن اسالمی از قرآن سرچشمه گرفته و مردم  از طرفی عده
چینند. اینان معتقدند فرهنگ و تمدن  زمین در عصر حاضر ثمرات آن را می مغرب

ه جذبه و معنویت آن نقصان وارد نشده اسالمی تأثیر معنوی خود را حفظ نموده و ب
نویسد:  خصوص می کوب در این (. عبدالحسین زرین54-57: 1386محمدی،  است )جان

تمدن اسالمی که الاقل از پایان فتوحات مسلمین تا ظهور مغول قلمرو اسالم از »
برتری سطح زندگی، سعه صدر و اجتناب نسبی از   لحاظ ایجاد نظم و انضباط اخالقی،

های دراز پیشاهنگ تمام دنیای متمدن و مربی  صب، توسعه و ترقی علم و ادب قرنتع
شک یک دوره درخشان از تمدن انسانی است و  فرهنگ عالم انسانیت قرار دارد،  بی

آنچه فرهنگ و تمدن جهان امروز به آن مدیون است اگر از دینی که به یونان دارد، 
ه فرهنگ اسالمی هنوز در دنیای حاضر تأثیر بیشتر نباشد کمتر نیست با این تفاوت ک

 (.21: 1396کوب،   )زرین« معنوی دارد و به جذبه و معنویت آن نقصان راه ندارد
 

 های تمدن نوین اسالمی ها و شاخصه . مؤلفه3
 . نگرش توحیدی3-1

ن  ال ل  ه  و إ ن  اإ ل ی ه  ال  ذ ین  إ ذ ا أ ص اب ت ه م  م ص یب ة  ق ال وا إ »بخش توحید با القای نگرش  عنصر وحدت

کند و همه اقـوام و مـلل مـختلف  جامعه اسالمی را هدایت می (.156)بقره/  1ر اج ع ون 

انسان در  .کند آورد و پیوندی عمی  میان آنها ایجاد مـی گرد می  وحدانیت  را زیر لوای
فطرت   با همنگرش اسالمی کارگزار یا خلیفه بر روی زمین و عبد اوست این دو وجه 

سازد. انسان در مقام عبد خداوند باید مطیع خواست و  بـنیادی انسان را می  طـبیعت  یا
باید فعال باشد.   زمین  و در مقام کارگزاری یا خالفت خداوند بر روی  مشیت او باشد

دلیل کـه نماینده و کارگزار خداوند در این جهان اسـت. انـسان پلی میان ملک   بـدین
واسطه و ابزاری است که مشیت خداوند از طری  آن در این جهان تحق   وت وو ملک

 (.56: 1384)نصر،  یابد و تبلور می

                                                         
 .گردیم بازمی او سوی به و خدائیمل آن  از ما» گویند: می رسد، می ایشان به مصیبتی گاه هر که آنها .1
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والیت به معنای یک نظام ارزشی است که همراه با محبت و عاطفه نسبت به آحاد 
(. 19/10/1365شود )بیانات،  مردم بوده و تنها، فرمانروایی و حکمرانی تلقی نمی

ها در  همه انسان به این دلیلنای حاکمیت و سرپرستی دیگران است البته مع والیت به
کس اوال   خلقت برابرند اصل این است که کسی بر دیگری ح  فرمانروایی ندارد و هیچ

و بالذات ح  تصرف در نفوس و اموال دیگران را ندارد، بلکه تصرف تنها ح  مالک 
ه باشد. براساس تمدن اسالم اصل با اشیاء یا کسی است که ازطرف مالک اجازه داشت
سوره شوری با صراحت ح  حاکمیت را  9والیت اهلل است همانگونه که خداوند در آیه 

« الولی  أم اتخذوا من دونه اولیاء فاهلل هو»فرمایند:  کند و می به خدا منحصر می
ح  را به بنابراین در تمدن برخواسته از اسالم والیت تنها از آن خداست و خداوند این 

فرمایند:  خصوص می برخی افراد شایسته واگذار کرده است. مقام معظم رهبری دراین
در اسالم سرپرستی جامعه متعل  به خدای متعال است، هیچ انسانی این ح  را ندارد »

های دیگر را برعهده بگیرد این ح  مخصوص خدای متعال است  که اداره امور انسان
ها، بلکه مالک امور همه ذرات  مصالح و مالک امور انسان که خال  و منشأ و عالم به

کند.  عالم وجود است. خدای متعال این والیت و حاکمیت را از مجاری خاص اعمال می
بنابراین، والیت در این مفهوم در « در این جامعه باید از هر نوع طاغوتی اجتناب کرد.

آن شخص حاکم هیچ  گیرد، سلطنت حکومتی است که در مقابل سلطنت قرار می
گیرد و خود را ملزم به پاسخگویی به  مالکی برای سنجیدن تصمیمات درنظر نمی

داند، در این حکومت هیچ نظارتی خارج از فرد یا گروه حاکم برای  سؤاالت نمی
تنها در برابر قانون  سنجش تصمیمات وجود ندارد. اما در تمدن اسالمی فرد حاکم نه

ت به نقد، نظارت، انتقاد و ... افراد مسلمین نیز پاسخگو الهی پاسخگوست بلکه نسب
های تمدن  خواهد بود. درواقع این استقرار والیت است که موجب تحق  دیگر مؤلفه

 شود. اسالمی ازجمله عدالت، عزت، آزادی و ... می
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 . کرامت انسانی3-2

های تمدن اسالمی، حفظ کرامت انسانی است و دلیل این  ترین مؤلفه یکی از اساسی
لقد »فرماید  مدعا سخن خداوند متعال در قرآن کریم است. آنجا که خداوند متعال می

(. این آیه بدین معناست که کرامت و شرافت و بزرگواری را 70)اسراء/« 1آدم  ک ر م نا ب ن ی

کرامت و عزت جزئی از سرشت انسان است. بنابراین کرامتل  در سرشت او قرار دادیم
ان  اهلل تعالی کریم  » اند:  فرموده )ص(نزاهت از پستی و فرومایگی است. همچنین پیامبر

همانا خدای متعال کریم است و کرامت را دوست دارد )محمدی « یحب الکرم
م به انسانیت انسان امام خمینی تأکید دارد که اسال (.514: 11، ج 1379شهری،  ری

گوید  گذارد. ایشان همچنین با اشاره به عدم تفاوت زن و مرد در کرامت می ارج می
طوری که مردها  زنها نیز مقام کرامت دارند و همه آنها صاحب اختیار هستند، همان

اختیار دارند. خداوند همه انسانها را بدون در نظر گرفتن جنسیت با کرامت و آزاد خل  
سازی نوین باید در  بنابراین، هرگونه تمدن (.467-468 :6ج  ،صحیفه نور) تکرده اس

عنوان اشرف مخلوقات و خلیفة اهلل در زمین باشد  چارچوب احترام به جایگاه انسان به
شود.  محوری، دنیاگرایی و نفی کرامت انسان منجر به تمدن اسالمی نمی وگرنه انسان

هیچ مکتبی به قدر اسالم، ارزش و »مایند: فر در این راست مقام معظم رهبری می
داند یکی از اصول اسالمی که همیشه در تعریف و معرفی  کرامت انسان را واال نمی

 (.25/9/1371)بیانات، « اسالم مطرح شده است اصل تکریم انسان است
 

 . عدالت گستری3-3

هر چیز در سر فرمایند: عدالت عبارت است از اینکه  در تعریف عدالت می )ع(امام علی
ها در  فرمایند عدل، رعایت کردن استحقاق جای خود قرار بگیرد. درجایی دیگر می

افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه که امکان وجود دارد، است 
فرمایند: من صاحب الناس بالذی یحب  می )ص((. رسول خدا429البالغه، حکمت  )نهج

                                                         
 .بخشیدیم کرامت را آدم فرزندان ما .1
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رکه با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنان با او رفتار ان یصاحبوه کان عدال : ه
(. بنابراین، همواره موضوع 3500: 7، ج 1379کنند عادل است )محمدی ری شهری، 
عنوان یکی از اهداف  هال به طرفی و برابری فرصت عدالت اجتماعی به مثابه انصاف، بی

معنای واقعی جمهوری اسالمی ، )ره(امام خمینیدعوت پیامبران الهی مطرح بوده است. 
کنند و تأکید دارند که عدالت واقعی این است که احتیاجات مردم  را عدالت معرفی می

در هر شرایطی زود رسیدگی شود، و هیچ فرقی افراد با یکدیگر نداشته باشند. همه 
 ترین فرد در مقابل قانون مساوی باشند که این افراد از باالترین شخص گرفته تا پایین

ها و  موجب برقراری و ایجاد محیطی امن و آرام برای بروز استعدادها، توانایی
ترین وظیفه حکومت،  شود. لذا از اصلی های فکری و عملی می ها در تمام حوزه خالقیت

 (.509 :3ج  ،صحیفه نور) باشد برقراری عدالت اسالمی با اجرای قانون الهی می
گستری، این امر مهم را یکی از  عدالتمقام معظم رهبری با اشاره به موضوع 

اگر کشوری در »فرمایند:  های پیشرفت در منط  اسالم معرفی نموده و می شاخصه
اما عدالت اجتماعی در   های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند، علم و فناوری و جلوه

ورها آن نباشد این به نظر ما و با منط  اسالم، پیشرفت نیست. امروز در بسیاری از کش
های گوناگون زندگی  علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، شیوه

تر و شکاف طبقاتی بیشتر شده است. این  پیشرفت کرده است، اما فاصله طبقاتی عمی 
)بیانات، « پیشرفت نیست، این پیشرفت سطحی و ظاهری و بادکنکی است

های تمدن  ترین مؤلفه همگستری یکی از م بنابراین شاخصه عدالت (. 21/07/1391
ترین سیستم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،  اسالمی است چون تمدن اسالمی که عالی

 را داراست روح حاکم به همه شئونش عدالت است.  اقتصادی، نظامی و امنیت
 

 . آزادی3-4

بنده دیگری نباش که خداوند تو را آزاد »فرمایند:  می)ع( گونه که حضرت علی همان
( از دیدگاه اسالم آزادی و دموکراسی براساس آن 31البالغه، نامه  )نهج« تآفریده اس
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کند، یعنی آزادی ح  ناشی از میل افراد و  چیزی است که تکامل انسان ایجاب می
که این واژه در  آن  حال  تمایالت آنها و دموکراسی در اسالم یعنی انسانیت رها شده،

(. آزادی یک 102-103: 1379مطهری، قاموس غرب یعنی حیوانیت رها شده است )
راه و روش برای رسیدن به مقصد است چون هدف انسان این نیست که آزاد باشد ولی 

خودی خود دارای  انسان باید آزاد باشد تا به کماالت خودش برسد. بنابراین آزادی به
قداست و ارزش نیست بلکه از آن جهت ارزشمند و متعالی است که درصورت نبودن 

انسان نیز همچون سایر موجودات از قدرت انتخاب برخوردار نبوده و در نتیجه آن 
تجلی و ظهور استعدادها در انسان معنا و مفهومی نخواهد داشت. استاد شهید مرتضی 

ترین کماالت و  فرمایند: با آزادی است که ممکن است انسان به عالی مطهری می
امام  (.347: 1396سقوط کند )مطهری، السافلین  مقامات برسد و ممکن است به اسفل

های الهی یاد کرده است. ایشان همواره  به عنوان یکی از نعمت آزادی را خمینی 
داند و یکی از علل انحطاط مسلمین را در بعضی  آزادی را مربوط به فطرت انسان می

اشاره رهبر انقالب با  .(119-120: 8ج  ،صحیفه نور) دانند از اعصارل نبودن آزادی می
به اینکه حقیقت آزادی وجود تقوا و تزکیه در انسان است ریشه آزادی در فرهنگ و 

ریشه آزادی در فرهنگ »اند:  تمدن اسالم را دارای روح توحیدی دانسته و فرموده
بینی توحیدی است. اصل توحید با اعماق معانی ظریف و دقیقی که دارد  اسالمی جهان

کند. یعنی هرکسی که معتقد به وحدانیت خداست و  آزاد بودن انسان را تضمین می
توحید را قبول دارد باید انسان را آزاد بگذارد. بنابراین، آزادی اسالمی متکی بر توحید 

  )بیانات،« که عبودیت غیرخدا باید نفی شود. است و روح توحید عبارت است از این
تنها آزادی  تقاد به خدا نه(. بنابراین اسالم دین حریت و آزادی بوده و اع19/10/1365

منشی در انسان  کند، بلکه باعث تقویت روح آزادیخواهی و حریت انسان را سلب نمی
   اعتقاد به خدا مساوی است با اینکه انسان مختار و آزاد باشد. گردد، اصال می
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 . توجه به علم و معرفت3-5

این اهمیت با شاخص دیگر تمدن اسالمی توجه بنیادین به علم و دانش است  
شود، درجامعه اسالمی یکی  نازل شده مبرهن می )ص(نخستین آیاتی که بر پیامبر اعظم

از معیارهای برتری علم و معرفت است. چون خداوند متعال در قرآن کریم در کنار 
ی ا أ ی  ه ا »تقوا، جهاد و ایمان صاحبان علم را رفعت درجه داده است و چنین فرموده: 

ان ش ز وا  ق یل  و إ ذ ا ۖ  ن وا إ ذ ا ق یل  ل ک م  ت ف س  ح وا ف ی ال م ج ال س  ف اف س ح وا ی ف س ح  الل  ه  ل ک م  ال  ذ ین  آم 

 «1خ ب یر  ت ع م ل ون  ب م ا و الل  ه  ۖ  ف ان ش ز وا ی ر ف ع  الل  ه  ال  ذ ین  آم ن وا م ن ک م  و ال  ذ ین  أ وت وا ال ع ل م  د ر ج ات  

شود که دین برترین جایگاه  ( با توجه به نگاه دین به علم مشخص می11آیهله )مجاد
را به علم و معرفت اختصاص داده است. به این ترتیب در تمدن نوین اسالمی تحصیل 

 آید. علم عبادت به شمار می
یک ملت، با اقتدار علمى است »فرمایند:  مقام معظم رهبری درباره اهمیت علم می 

سخن خود را به گوش همة افراد دنیا برساندل با اقتدار علمى است که تواند  که مى
تواند سیاست برتر و دست واال را در دنیاى سیاسى حائز شود. در حقیقت کشورى  مى

تواند توقع عزت، توقع استقالل و هویت و شخصیت،  که دستش از علم تهى است، نمی
بشر و جریان امور زندگى این  توقع امنیت و توقع رفاه داشته باشد. طبیعت زندگى

البالغه هست که خیلى جملة پرمغزى  اى در نهج علم، عزت می بخشد. جمله. است
. یعنى اقتدار، قدرت« سلطان»ل علم اقتدار است. «العلم سلطان»فرماید:  می. است
ل علم اقتدار است. هر کس «العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه»

تواند غلبه پیدا کندل هر کسى که  تواند تحکم کندل می این قدرت را به چنگ آورد، می

                                                         
 )و کنید باز جای دارید، فراخ یکدیگر( )بر را جای خود مجالس در که گفتند را شما هرگاه ایمان، اهل ای . 1

 و مقام و )مکان توسعه بر خدا تا مکنید( تزاحم و تنازع پیغمبر به تر نزدیک و باالتر مکان نشستن برای
 برخیزید، دیگری( خیر کار یا مجلس توسعه )برای خود جای از که تندگف هرگاه و بیفزاید شما منزلت(

 به کنید چه هر به خدا و گرداند، رفیع جهان( دو )در را شما دانشمندان و ایمان اهل مقام خدا تا برخیزید،

 .است آگاه همه
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ل بر او غلبه پیدا خواهد شدل دیگران بر او «صیل علیه»این اقتدار را به دست نیاورد، 
آنچه امروز (. 12/06/1386)بیانات، « کنند او تحکم میکنندل به  قهر و غلبه پیدا می

دانشمندان اسالمی باید در پی آن باشند روحیه دانش دوستی است دانشمندان و 
ترین  اندیشمندان جوامع اسالمی باید به اصالت علم توجه داشته باشند. این از مهم

نوشت و نام  میها در بالندگی تمدن اسالمی است. محققی که در گذشته کتاب  مقوله
نهاد. مرادش بالیدن و اوج تمدن اسالمی و عزت مسلمانان بود. علم  خود را بر آن نمی

و دانش همواره محبوب بشر بوده و در اسالم نیز از آن بسیار تمجید شده است. نکته 
دیگر اینکه دانشمندان مسلمان نباید از فراگیری علوم روز و تمدن جدید غرب دوری 

باید از دستاوردهای تمدن جدید بهره برده به آن صبغه اسالمی بخشند گزینند، بلکه 
ق: 1282در آن صورت است که نوسازی تمدن اسالمی حاصل خواهد شد )شهیدثانی، 

93- 129). 

 . دشمن ستیزی و استقالل طلبی3-6

های تمدن نوین اسالمی دشمن ستیزی و استقالل طلبی است،  یکی دیگر از شاخصه
هایی که همواره برای عموم مسلمین مطرح بوده و در طول تاریخ مورد  ایدهیکی از 

طلبی است  استقالل اهتمام اندیشمندان و روشنفکران بوده اصل استقالل خواهی و 
هاست باید در  اصل مبارزه با دخالت و نفوذ بیگانگان که یک سرمایه حیاتی برای ملت

یاسی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و ... های س تمام ابعاد مختلف زندگی مانند عرصه
تقویت گردد. و این مدل برای تحق  تمدن نوین اسالمی به قدری ضروری است که 
استمساک به این اصل برای تحق  تمدن نوین اسالمی امری غیرقابل انکار به نظر 

رسد. در قرآن کریم یکی از صفات برجسته پیامبران اولوالعزم صبر و استقامت و  می
ها در راه خدا دانسته شده است، حضرت امام خمینی و رهبر معظم  مل دشواریتح

های اسالمی سعی در احیای  انقالب، ازجمله رهبران دینی هستند که با تکیه بر آموزه
اند. حضرت امام  ریزی و اجرا نموده مقاومت در برابر اسکتبار و استبداد را درک، برنامه

م را در مقابل استبداد داخلی و خارجی که به فراموشی ادبیات پایداری اسال )ره(خمینی
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های استقامت، پایداری، مقاومت و ایستادگی بارها و  نمود. واژه سپرده شده بود، احیا 
بارها در لسان و ادبیات امام خمینی و مقام معظم رهبری بکار رفته است. مقام معظم 

راه را گم نکردن، فریب استقامت یعنی »فرمایند:  رهبری در تعریف استقامت می
های مادی را نخوردن، اسیر هوای نفس نشدن، دستورها و فرایض اخالقی و  جلوه

طلبی رونیاوردنل اینها،  طلبی و عشرت معنوی و آداب اسالم را رها نکردن و به لذت
 (. 19/10/91)بیانات، « اساس کار است

المی برافراشته بنابراین، ازطری  استقامت و مقاومت است که پرچم تمدن اس
معنای واقعی کلمه محق   خواهد شد و عدالت، کرامت انسانی، آزادی، عزت و غرور به

إ ن  ال ذین  »خواهد شد و این وعده الهی است. خدای متعال وعده قطعی کرده است که 

و الت حز نوا و أ بش روا ب الج ن ة  ال تی  قالوا ر ب ن ا الل ه  ث م  است قاموا ت ت ن ز ل  ع ل یه م  الم الئ ک ة  أ ل ا ت خافوا

بزرگان »فرمایند:  می )ره((. امام خمینی301)سوره مبارکه فصلت/ آیه « ک نت م توع دون 

ها  فداکاری  اسالم ما، در راه حفظ اسالم و احکام قرآن کریم کشته شدند، زندان رفتند،
کردند تا توانستند اسالم را تا به امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند. امروز وظیفه 
ماست که در برابر خطراتی که متوجه اسالم و مسلمین است برای تحمل هرگونه 

یمات آماده باشیم تا بتوانیم دست خائنین به اسالم را قطع کنیم و جلو اغرات و نامال
 .(128: 10صحیفه نور، ج «)مطامع آنها را بگیریم

 
 عزت. 3-7

از خصوصیاتی که اسالم برای یک جامعه پویا و سرافراز ترسیم نموده، عزت ملی 
و مؤمنان  )ص(دا و پیامبرکریم در آیه هشتم سوره منافقونل عزت را از آن خاست. قرآن 

 ال ع ز  ة  و ل ل  ه  ۖ  ی ق ول ون  ل ئ ن  ر ج ع ن ا إ ل ى ال م د ین ة  ل ی خ ر ج ن   ال أ ع ز   م ن ه ا ال أ ذ ل   »فرماید: داند و می می

                                                         
 بر فرشتگان کردند، استقامت سپس «است! یگانه خداوند ما پروردگار» گفتند: که کسانی یقین به . 1

 وعده شما به که بهشتی آن به شما بر باد بشارت و مباشید، غمگین و نترسید  :که شوند می نازل آنان

 !است شده داده
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المصطل   نبیدر جنگ منافقان « 1ی ع ل م ون  ل ا ال م ن اف ق ین  ک ن  ۖ  و ل  و ل ل م ؤ م ن ین  و ل ر س ول ه 

را از آن شهر اخراج کنند اما اراده  )ص(سوگند یاد کردند پس از بازگشت به مدینه پیامبر
و مؤمنان تعل  گرفت. فرهنگ عزت و  )ص(الهی بر عزت و پیروزی پیامبر

های غنی قرآنی است. در دوران قبل از انقالب  ناپذیری از جمله فرهنگ شکست
ها ذلیل  س عزت نکنند و همیشه در برابر ابرقدرتها احسا طاغوت باعث شده بود ملت
هویت انسانی و اسالمی را  )ره(های آنها باشند. اما امام خمینی باشند  و برده ی خواسته

های اصیل خود بازگردد صاحب  به جامعه برگرداند. هرگاه ملتی بیدار شود و به ریشه
ضوع، عزت را الزمه یک ای با اشاره به این مو اهلل خامنه شود. حضرت آیت عزت می

عزت ملی »فرمایند:  دانند و می را نقطه مقابل احساس حقارت می ملت دانسته و آن
عبارت است از اینکه در خود و از خود احساس حقارت نکند. نقطه مقابل احساس 

های خود، به  به سرمایه -عزت، احساس حقارت است. یک ملت وقتی به درون خود
کند احساس غرور  د به موجودی انسانی و فکری خود نگاه میتاریخ خود به مواریث خو

کند، احساس حقارت و ذلت نکند این یکی از چیزهایی است که برای یک ملت 
(. البته باید توجه داشت که عزت امری فطری 22/2/1388)بیانات، « ضروری است

ی صالح ها است و عزت حقیقی از آن خداست و از خداوند به پیامبر و سپس به انسان
رسیده است و عزت ملی ارزش مطل  ندارد، عزت ملی وقتی ارزش است که بتوان از 
این احساس در راه ترویج ح  استفاده کرده، بنابراین اصالت از آن ح ، اسالم و 

 اطاعت خداست.
 . سبک زندگی3-8

های مختلف، بخش اصلی  های کشور در عرصه مقام معظم رهبری با اشاره به پیشرفت
اصل »اند:  افزاری پیشرفت را معطوف به موضوع سبک زندگی نموده و فرموده و نرم

                                                         
 مسلمانان ثروت، و عز ت اربابان البته کردیم مراجعت مدینه به اگر گویند: می هم( با )پنهانی آنها . 1

 )و است ایمان اهل و رسول و خدا مخصوص عز ت آنکه حال و کنند، بیرون شهر از را فقیر ذلیل

 .نیستند آگه معنی این از منافقان ولیکن کافران( خاص  ذل ت
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است، رفتار اجتماعی است، اخالق عمومی است،   قضیه درست کردن سبک زندگی
م، باید تالش کنیم تمدن نوین ها پیش بروی فرهنگ زندگی است. باید در این بخش

خواهد آن را به  اش هستیم، دنبالش هستیم و انقالب اسالمی می اسالمی که ما مدعی
 .(24/7/91وجود آورد، بدون این بخش تحق  پیدا نخواهد کرد )بیانات ، 

  
 سازی نوین اسالمی های دستیابی تمدن . راهكارها و الزمه4

ست  مواردی را رعایت نمودکه اهم آن عبارتند برای رسیدن به تمدن اسالمی می بای
 از:

 ایمان .4-1

سیری در مجموعه نظرات متفکرین اسالمی درباره تمدن و فرهنگ اسالمی مبین این 
واقعیت و نقطه مشترک است که خدامحوری و وحی اسالمی و ایمان به خدا اساس و 

گیرد.  رادر برمیبنیان تمدن اسالمی است و این امر همه مظاهر تمدن و فرهنگ 
های بسیاری مواجه است اما موجودیت  ها و آسیب امروزه گرچه تمدن اسالمی با چالش

و واقعیت معنوی بسیار پرررنگی داردل معنویتی که اساس و بنیان ماندگاری این تمدن 
(. معنویتی که نه فقط استقالل و سرافرازی فرهنگی را حفظ و 6: 1386است. )عالمی، 
بلکه در جهت استقالل سیاسی و اقتصادی و توانمندی طرح تمدن  کند تقویت می

نوین برپایه تعالیم متعالی اسالم را ایجاد کرده و تراژدی استکبار و استضعاف را در 
در باره  )ره(( امام خمینی40: 1389دهد. )مظاهری،  جهت طبیعی معاصر خاتمه می

که پیشرفت آثار تمدن غرب و  اکنون»اهمیت ایمان و تقویت امور معنوی می فرمایند:
همچنین نفوذ تبلیغات کمونیستی بسیاری از مردم ایران و جوانان ما را به سوی فساد 

ای جز تقویت امور معنوی در مردم  کشانیده، برای جلوگیری از این خطر بزرگ، چاره
کنند به توسعه فساد دامن  ، روحانیت را ضعیف می«تجد د»نیست و کسانی که به نام 

این چیزهایی که در ممالک »(. همچنین می فرمایند:77: 1زنند )صحیفه نور، ج می
کنید تمدن است، وقتی که درست تأم ل کنید تمدن نیست، بلکه به  دیگر شما خیال می
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های مدرنی که درست کردند همه برای  تر استل برای اینکه تمام سالح توح ش نزدیک
است. تمدن صحیح در اسالم استل عام کردن بشر  کشتن همجنس خودشان و قتل

تعبیر مقام  (. بنابراین به309: 8صحیفه نور، ج«)چنانچه حریت صحیح در اسالم است
معظم رهبری، جامعه بدون آرمان، بدون مکتب و بدون ایمان ممکن است به ثروت 

شود یک  برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتی هم که به قدرت و ثروت برسد تازه می
و قدرتمند ـ و ارزش انسان گرسنه از حیوان سیر بیشتر است ـ اسالم این  حیوان سیر
خواهد، اسالم طرفدار انسان است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد و  را نمی

ی خدا باشدل جبهه عبودیت بر خاک بساید.انسان بودن، قدرتمند بودن  هم شاکر و بنده
خواهد انسان  خواهدل می زی است که اسالم میو بنده خدا و عبد خدا بودنل این آن چی

 (. 23/7/91سازی است. )بیانات،  بسازد، الگوی انسان

 بازگشت به اسالم .4-2

ترین راهبردهای اعتالی تمدن اسالمی بازگشت به اسالم است. چون  یکی از مهم
گیری تمدن  ترین شاخص شکل الهی بودن آن و اصلی بنیاد اصلی تمدن اسالمی، 

های یک تمدن انسانی  اسالمی، اسالم و منبع وحی بوده است که تمام الزمه درخشان
های آن گنجانده شده است و بستر ایجاد تمدن در متن آن فراهم  و سازنده در آموزه

می باشد، بنابراین، به این دلیل که تعالیم اسالم جوهره و رویکرد تمدنی دارد، به 
طورکلی تجربه تاریخی  شود. به تمدن میهمین علت، عمل به آنها منجر به ایجاد 

مسلمانان خود گواه این است که وقتی دین توجه خود را به جامعه معطوف کند و 
جامعه خود را پایبند عمل به تعالیم اسالمی بداند الزاما  به سوی یک جامعه برخوردار از 

نموده گذاری  (. تمدنی که اسالم پایه11: 1383تمدن حرکت خواهد کرد )الویری، 
باشد به همین دلیل مبنای تمدن  جانبه است ولی مبنای اصلی آن توحید می همه

ها از  وجو کرد و تجلی این عنصر در تمام حوزه اسالمی را باید در خود اسالم جست
خورد، بر همین اساس برای گسترش و  معماری تا ادبیات و پزشکی و ... به چشم می

باره  در این )ره(و اصول آن بازگشت. امام خمینی نوسازی تمدن اسالمی باید به اسالم
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گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است، هر کشوری  اسالم خود از پایه»فرمایند:  می
که به قوانین اسالم عمل نماید بدون شک از پیشرفته ترین کشورها خواهد بود. 

ی که ا وظیفه»نویسد:  خصوص می ( اقبال الهوری در این41: 4)صحیفه نور، ج 
آنکه رشتة  مسلمانان امروزه بر دوش دارند، بسیار سنگین است. مسلمانان امروز باید بی
)اقبال « ارتباط خود را با گذشته قطع نمایند، از نو در کل دستگاه مسلمانی بیندیشند

 (.12: 1390الهوری، 
هیچکدام از این چیزهایی که »فرمایند:  مقام معظم رهبری در این خصوص می 
طور خاص یا تحت یک  توانید پیدا کنید که یا به رست کردم و گفتم شما نمیمن فه

عنوان عام، در اسالم به آن پرداخته نشده باشد، انواع سلوک با افرادی که انسان با آنها 
ارتباط دارد انواع رفتارهای ما، انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود 

ورد سفر کردن هست، در مورد رفت و آمد هست، در مورد اینها در اسالم هستل در م
طور  سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر و مادر هست و... در همة چیزها یا به

خاص در منابع اسالمی ما موجود است یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد )بیانات، 
م و تعالیم آن رجوع سازی نوین اسالمی باید به اسال (. بنابراین برای تمدن23/7/91
 نمود.
 

 . پرهیز از سطحی نگری4-3

نگری و تحجر است. در  یکی دیگر از اقدامات احیای تمدن اسالمی پرهیز از سطحی
های رهبران مذهبی با مظاهر تمدن را  علت برخی مخالفت )ره(حقیقت امام خمینی

دانند  ترس از نفوذ اجانب در جوامع اسالمی و جلوگیری از ترویج فرهنگ ابتذال می
مخالفت روحانیون با بعضی از مظاهر تمدن در گذشته، تنها به »فرمایند:  ایشان می

گ اجنبی، جهت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر از گسترش فرهن
ها  آنان با اختراعات و پدیده  خصوص فرهنگ مبتذل غرب، موجب شده بود که به

 (. 277: 21صحیفه نور، ج«)آمیز کنند برخورد احتیاط
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نگری را از عوامل سکوالریسم پنهان دانسته و  مقام معظم رهبری تحجر و سطحی
حرف دینی است،  فرمودند: گاهی اوقات در ظاهر تبلیغات، تبلیغات دینی است، حرف،

شعار، شعار دینی استل اما در باطن سکوالریسم استل جدایی دین از زندگی است 
(. در جایی دیگر ایشان ضمن تعریف تحجر آن را یکی از موانع 24/7/91)بیانات، 

نگاه نو به مسائل نکردن، گذران تاریخ و تحول فکر »فرمایند:  پیشرفت دانسته و می
های زندگی را انکار کردن،  تن، تعالی و ترقی فکر و اندیشه و راهها را نادیده گرف انسان

این تحجر است. هر دانشی را که شما نگاه کنید تعالی و پیشرفت آن دانش، فریادی 
ایم آن  علیه تحجر است. اگر قرار بودن ایستایی پافشاردن بر هر آنچه که عادت کرده

ترین  کرد و تحجر یکی از بزرگ نمیرا ببینیم، چیز خوبی باشد، اصول ما هم پیشرفت 
 (. 14/07/1379آفات است )بیانات،

 

 گرایی . پرهیز از غرب4-4

بند و باری شکل گرفته  ، تمدن کنونی غرب بر پایه فساد و بی)ره(به باور امام خمینی
های مادی  است و مسلمانان نباید در فرهنگ غربی هضم شوند، هرچند ایشان پیشرفت

(. ایشان 85: 1388دانند)ضمیری،  نها را برای بشریت الزم میرا قبول دارند و آ
در صورتی که این اشکال در کار نیست که آنها ترق یات مادی زیادی »فرمایند:  می

بینیم، لکن اشکال سر این است که ما آدابمان را هم از  کردند، ما این را اشکالی نمی
م از آنها بگیریم. در صورتی که در خواهی خواهیم بگیریم، قوانینمان را هم می آنها می

اند. آنی که جلو هستند این است که آالتی  افتاده تمدن مقدم نیستند، بلکه بسیار عقب
زنند. اگر تمدن این است همه عالم باید از  کش، دنیا را به آتش می درست کردند آدم

باشد، تمدن بیزار باشد. آنکه ضامن این است که یک کشوری درست بکند که متمد ن 
اش ـ  اش ـ باشد، استقالل داشته باشد ـ به معنای حقیقی آزادیخواه ـ به معنای حقیقی

(. همچنین ایشان در جایی دیگر  درباره 82: 9صحیفه نور، ج«)آن مکتب انسانیت است
چگونه باید روابط میان ایران و غرب تنظیم شود؟ »گویند.:  رابطه با تمدن غرب می

رب نیستیم، ما خواهان استقالل هستیم و روابط خود را با ضدغرب هستید؟ خیر، ضدغ
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زده نباشد  خواهیم ملت ایران غرب نماییم. ما می ریزی می جهان غرب بر این اساس پی
)صحیفه نور، « های مل ی و مذهبی خویش به سوی ترق ی و تمدن گام برداریم و بر پایه

 (.160: 4ج
ها و  ک زندگی از سوی غرب به ملتهای زندگی و سیر سلو بنابراین، تحمیل روش

ها نه تنها کمکی به پیشرفت  های مختلف و الزام آنها به تقلید از این شیوه تمدن
هایی را نیز برای آنها به همراه داشته است به  ها نداشته استل بلکه ضرر و فاجعه ملت

اند  ردهها را بدست آو رغم اینکه برخی از کشورها در ظاهر برخی  پیشرفت نحوی که به
اما هویت ملی، معنویت و ... خود را از دست داده و نتیجه این تقلید علم بدون اخالق، 
مادیت بدون معنویت و این قدرت بدون عدالت بوده است.به همین دلیل مقام معظم 

ما برای ساختن این بخش )نرم افزاری( از تمدن نوین اسالمی، به »اند:  رهبری فرموده
های زندگی و  پرهیز کنیم، تقلید از آن کسانی که سعی دارند روششدت باید از تقلید 

ها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این  سبک و سلوک زندگی را به ملت
( و تا شناخت کامل، 23/07/1391زورگویی و تحمیل، تمدن غربی است )بیانات، 

د و ارکان و اصول صحیح و علمی از فلسفه حاکم و تمدن الهی و مادی انجام نشو
توان در مسیر عمل تمدن سازی گام برداشت. چون  تمدن اسالمی تدون نشود، نمی

سازی،  های موجود التقاطی، الهی، الحادی( از نظر فلسفه تاریخ، اندیشه نظام نظام
های  دکترین مدیریت اجتماعی و ... با هم کامال  متفاوت هستند. هر یک از این نظام

وت به انسان، خدا و طبیعت دارند تعریف انسانی و کرامت و شرافت موجود نگاهی متفا
انسانی در یک جامعه سکوالر و الحادی با تعریف آن در یک جامعه التقاطی یا الهی 
کامال  متفاوت و متمایز است. وقتی اینگونه باشد قطعا  نوع مدیریت اجتماعی جامعه 

 الحادی با دو جامعه دیگر متفاوت خواهد بود.
  



128      شاهد اندیشه 

 

 


  

 
ن 
ستا
 تاب
ل،
 او
ارة
شم
ل، 
 او
ال
س

13
98

 

 . بررسی گذشته تمدن اسالم5- 4

بحث تمدن امری پویا و مستمر است، شناخت وضعیت فعلی آن وابسته به آگاهی از 
ای برای گذر به آینده است  زمینه پیشینه تاریخی آن است چون شناخت گذشته  پیش

توان با بررسی گذشته هویت فرهنگی و تمدن اسالمی و آگاهی از  همین دلیل می به
ت دیرینه آن قدم در راه نوسازی فرهنگ و تمدن اسالمی نهاد.  امام شوکت و عظم

مسلمین آنها بودند که مجد آنها دنیا را گرفته »فرمایند:  در این ارتباط می )ره(خمینی
ها بود. رجال آنها  ها بود. معنویات آنها باالترین معنویت بود. تمدن آنها فوق تمدن

ان از همه ممالک بیشتر بود. سیطره ترین رجال بود. توسعه مملکتش برجسته
در صورتی که اروپاییان »(ل 375: 1)صحیفه نور، ج « حکومتشان بر دنیا غالب شده بود

و دانشمندان اروپا هم قایل به این مطلبند که تمدن اسالم مقد م بر سایر 
(. همچنین مقام معظم رهبری در این خصوص 217: 18صحیفه نور، ج «)هاست تمدن
های  د: کشورهای مسلمان در بیش از یک قرن تبعیت از فرهنگ و سیاستفرماین می

دولت مستکبر، به آفات مهلکی همچون وابستگی و ذلت سیاسی و فالکت و فقر 
ای افتخارآمیز در  اقتصادی و ... دچار شدند و این در حالی بود که امت اسالمی از سابقه

. به همین دلیل امروز، برای حرکت (09/02/1392ها برخوردار بود )بیانات،  همه عرصه
در راستای تحق  تمدن آگاهی از هویت تمدن اسالمی بیش از هر زمان و عصر 

های گذشته را مورد  دیگری ضرورت دارد تا ضمن الگوپذیری از گذشته، زمینه و آسیب
 بررسی قرار داد.

 

 تالش حاکمیت  .4-6

تمدن اسالمی، تالش حاکمیت یکی دیگر از عوامل مهم در گسترش و فراگیر شدن 
فرماید:  نسبت به حکومت می)ع( علیامام درباره دیدگاه  (ره)امام خمینی .اسالمی است

او تمام مقصدش خدا بود. اصلش این دنیا و این ریاست دنیا و اینها در نظر او چیزى »
ح نبود نبود، مگر اینکه بتواند یک عدلى را در یک دنیا برقرار کند و ال ا پیش آنها مطر

که یک ریاستى داشته باشم یا خالفتى داشته باشم، مگر اینکه بتوانند یک عدلى را 
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رهبر معظم انقالب،  .(195: 13 ، جنور)صحیفه  «اقامه کنند و یک حدى را جارى کنند
 گیری تمدن  دانند و فرایند شکل سازی اسالمی را مستلزم طی شدن مراحلی می تمدن

ایجاد دولت اسالمی، ایجاد   ایجاد نظام اسالمی،  ایجاد انقالب اسالمی، اسالمی را 
در حقیقت نظام اسالمی  اند. دانسته  کشور و جامعه اسالمی و ایجاد تمدن اسالمی

 19/09/79یعنی طرح مهندسی و شکل کلی اسالمی را در جایی پیاده کردن )بیانات، 
سالمی باید جهت گیری و رفتار ( و دولت اسالمی یعنی همه کارگزاران نظام ا

اجتماعی و فردی و رابطه شان با مردم را با معیارهای اسالمی تطبی  دهند. )بیانات، 
بنابراین حکومت و مدیریت یک کشور در تعیین خط مشی یک ملت و  (08/06/84

ترسیم راه ترقی و سعادت و پیشرفت علمی آن یا تنزل و انحطاط و توقف آن نقش 
 اساسی دارد.

 

 خودباوری . 4-7

های نوسازی تمدن اسالمی، عوامل روانی است و یکی از  یکی از مهمترین الزمه
عبارت  باشد. به ترین شروط الزم برای رسیدن به تمدن اسالمی خودباوری می اساسی

ماندگی ذاتی نیست و قابل  یافتگی و عقب ها باید درک کنند که توسعه دیگر مسلمان
إن  اهلل ال »فرمایند:  سوره رعد می 11ه خداوند متعال در آیه گونه ک تغییر است همان

درباره خودباوری در صدر اسالم  )ره(امام خمینی«. 1یغیر ما بقوم  حتی یغیروا ما بانفسهم

عربی که در آن وقت، در زمانی که وارد شد قرآن کریم، یک مردم »می فرمایند: 
متفر ق بودند، بین خودشان یک جنگ و جدالی بود و هیچ فکر امور سیاسی نبودند و 
همان بین خودشان، مثل یک طوایف وحشی بودند، در قبل از یک نیم قرن، در حدود 

ین امپراتوری را همین عده عرب کمی ابتداء  دور رسول اکرم سی سال، ا
آله در یک مدت  و علیه اهلل آله بودند و اینها را ساخت. پیامبر اکرم صلی و علیه اهلل صلی

کمی، دو تا امپراتوری، که آن وقت تقریبا  تمام زیر بیرق این امپراتوری بود ـ یکی 

                                                         
 .است خودشان در را آنچه آنان آنکه مگر دهد نمی تغییر را مل تی( )و قوم هیچ سرنوشت خداوند . 1
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هردو را فتح کردند و... همه جا را تسخیر  امپراتوری ایران بود و یکی هم روم بود ـ
کردند و تسخیرها تسخیری نبود که مثل ناپلئون باشد که بخواهد یک مملکتی را 
بگیرد، تسخیرهای اسالمی برای این بود که مردم را بسازد، مردم را موح د کند... 

تمدن ها را م خواستند مردم را رو به راه کنندل یعنی وحشی مسائل این بوده که می
 (.  450: 4)صحیفه نور، ج « کنند

از این روست که رهبری معظم انقالب درخصوص نقش خودباوری و اعتماد به 
ها را داشته باشد  اگر ملتی این بیماری»اند:  جانبه کشور فرموده نفس در پیشرفت همه

اعتماد   این ملت پیشرفتش ممکن نیست، اگر ملتی مردمش تنبل باشند، ناامید باشند،
به نفس نداشته باشند، با همدیگر پیوند نداشته باشند و ... چنین ملتی پیش نخواهد 

، بیاناتکند ) ای که در درون پایه بیفتد بنا را ویران می رفت اینها مثل موریانه
01/01/1386 .) 

 

 های تمدن رقیب و احیای نهضت آزاداندیشی . شناسایی مؤلفه8- 4

باشد  به  های تمدن رقیب می می شناسایی مؤلفههای تمدن اسال یکی دیگر از الزمه
ریزی تمدن اسالمی نیازمند رقابت تمدنی است. ضرورت این  عبارت دیگر  پایه

باشد. همانگونه که امام  شناخت،  استقبال از  نهضت آزاداندیشی و آزادمنشی می
مدن بارها تأکید فرمودند که اسالم هیچ ضدیتی و تقابلی با فرهنگ و ت  )س(خمینی

ندارد بلکه با فرهنگ و تمدن فسادآور و مبتنی بر مادیات و شهوات مخالف است. 
در اسالم، تمام آثار تجد د و تمدن مجاز است، مگر آنهایی که فساد »فرمایند: ایشان می

اخالق بیاورد، فساد عف ت بیاورد. اسالم آن چیزهایی را که مخالف با مصالح ملت بوده 
ل آنهایی که مواف  با مصالح ملت است، آنها را اثبات کرده است، آنها را نفی کرده

 (. 263: 5)صحیفه نور، ج « است
بنابراین، مسلمانان باید در رویارویی با دانش و دستاوردهای سایر ملل ضمن 
شناسایی کامل آنها با آزاداندیشی و بدون تعصب برخورد کنند و با روحیه تساهل و 

ساز فضای  استفاده کنند. زیرا  وجود این روحیه زمینههای ملل دیگر  تسامح از دانش
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شود. همچنین   ها می گفتگو، مباحثه، مجادله و مناظره علمی و تبادل افکار و اندیشه
همه جهات ـ از لحاظ   از  خواهیم کشورمان ما می»فرمایند: مقام معظم رهبری می

،  برسد  سی ـ بـه پیشرفت، از لحاظ سـیا فناوری  لحاظ اقـتصادی، از لحاظ  علمی، از
  و با  خواهیم کشور عادالنه مردم به رفاه دست پیدا کنندل اما در کنار پیشرفت، می

و به اصطالح   صاحبنظران  است بعضی از  . ... ممکن است  عدالت اداره بشودل این مهم
دست شودل اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی  : آقا نـمی بگویند  های اقتصادی تئوریسین

  عرت  قبول کنید و بپذیرید! اینجاست که ما  را  پیدا کنید، ناچار باید فاصله طبقاتی
غرب، آخرین حد   های اقتصادی کنیم که نسخه  خیال  نباید«.  نوآوری»کنیم  می

طی   دوره  ای داردل آن ای است، دوره دسـتاورد بـشری استل نه، این هم یک نسخه
را پیدا کنیدل   نو  ل بگردید آن فکر شود می  وارد  میدان  به  وییشود و فکر تازه و فکر ن می

 (. 01/01/1387)بیانات، « شاخص باید این باشد
 

 . داشتن نگاه فراملیتی و فرامذهبی4-9

یکی دیگر از لوازم تحق  تمدن نوین اسالمی داشتن نگاه فراملیتی و فرامذهبی است 
های  نات گوناگون جهان اسالم در رقابتچون اگر جوامع و کشورهای اسالمی و جریا

افتند.  گفتمانی عقب می های کالن تمدنی و برون درون گفتمانی گرفتار شوند از رقابت
اگر به اسالم و تفکر اسالمی، در ابعاد محلی و بومی نگریسته شود، طبیعی است که از 

نباید در  تمدن اسالمی در کشورهای مختلف خبری نخواهد بود. بنابراین، مسلمانان
های مذهبی و نژادی محدود بمانند باید فراتر بیندیشند و همه با  تعصبات و وابستگی

هم وحدت داشته باشند چون ظرفیت و گنجایش اسالم فوق نژاد و ملیت و مذهب 
های اسالمی را عامل  تفرقه میان ام ت )ره(امام خمینی(. 119و 161: 1386است )بینش،

ی قلمداد کرده، معتقدند: استعمارگران دو نوع تفرقه در انحطاط و سقوط تمدن اسالم
میان جوامع اسالمی پدید آوردند: یکی تفرقه مذهبی میان شیعه و سن ی و دیگری 

دیدند که »تفرقه مل ی میان قبایل و طوایف کرد و لر و عرب و فارس و ترک و بلوچل 
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یزهایی را که شود تحمیل کرد چ با این سیطره، با این وحدت دول اسالمی نمی
شود  شود ذخایر اینها، طالی سیاه اینها را، طالی زرد اینها را نمی خواهند، نمی می

« بیندازند تفرقه  اسالمی   ممالک بین   قبضه کرد. درصدد چاره برآمدند. چاره این بود که
 (.375: 1)صحیفه نور، 

روهی از ما با هیچ گ»اند:  همچنین مقام معظم رهبری در این خصوص فرموده 
(. بنابراین، 09/02/1392)بیانات، « ها به دلیل تمایز جغرافیایی دشمن نداریم انسان

ترین تهدیدات تمدن اسالمی در عصر حاضر اختالف فکنی و تبدیل  یکی از خطرناک
 ای و مذهبی و قومی و ملی است. های خونین فرقه وحدت اسالمی به معارضه

 
 ل نگاه به علمبینی کامل و تحو . داشتن جهان4-10

های تمدن اسالمی است. ویژگی   داشتن جهان بینی کامل و استوار یکی دیگر از الزمه
مکتب توحیدی، »فرمایند: می )ره(مکتب و جهان بینی اسالم، توحید است. امام خمینی

است. در مکتب توحید، مردم حقیقی تربیت و به  راهنمای مردم در خروج از ظلمت 
های  هایی غیر توحیدی، مکتب شوندل در صورتی که تمام مکتب  جانب نور هدایت می

های توحیدی که در رأس آنها مکتب اسالم است، در عین  در مکتب. مادی هستند
کند که  حال که به مادیات و با مادیات سر و کار دارند، مردم را طوری تربیت می

 ک شند  نویات میمادیات، حجاب آنها برای معنویات نباشد. مادیات را در خدمت مع
 (.288 :9ج ،نور هصحیف)

کنند و  مقام معظم رهبری شرط تحق  تمدن اسالمی را داشتن مکتب بیان می 
توان یک تمدن را به وجود آورد  بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمی»فرمایند: می

احتیاج با ایمان دارد. این تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد بود. 
دهد  رای پیشرفت هم خواهد بود و آن مکتب که توحید را مبنای کار خودش قرار میدا

کند، همه این خیراتی را که متوقف بر  ای که به دنبال توحید حرکت می آن جامعه
، (. همچنین ایشان23/7/90)بیانات، « سازی است به دست خواهد آورد تمدن
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  به  توجه  رفتی را ناممکن دانسته و باو تدوین مبانی مع  فکر  تولید  سازی بدون تمدن
های مورد  باید با یک کار پرحجم و کیفی، مدل دارند که می می  بیان  ضرورت  همین

افزاری که حوزه سبک زندگی است و هم در  نیاز در زندگی، هـم در سـاحت نرم
برای ایجاد »(.  در حقیقت23/7/1391 )بیانات،گردد   افزاری استخراج ساحت سخت

« ک تمدن اسالمی دو عنصر اساسی الزم است یکی تولید فکر یکی پرورش انسانی
 (.14/07/1379)بیانات،
 

 . داشتن فقه پویا4-11

یکی دیگر از راهکارهای احیای تمدن اسالمی با توجه به قابلیت و ظرفیت فقه اسالم 
جانب معتقد این » فرمایند: می )ره(های نو در فقه اسالم است. امام خمینی ابداع عرصه

دانم. اجتهاد به همان  به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى
سبک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسالم پویا نیست، زمان و مکان 

اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به  دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله
روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است  ظاهر همان مسأله در

حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقی  روابط اقتصادى و اجتماعى و 
سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعا  موضوع 

ه مسائل زمان خود طلبد. مجتهد باید ب جدیدى شده است که قهرا  حکم جدیدى مى
مقام معظم رهبری در این همچنین (. 289: 21ج  ،نورصحیفه )« احاطه داشته باشد

فقه ما اسلوب بسیار متقن و محکمی داردل آن اسلوب همان چیزی »فرمایند:  راستا می
گوییم. فقاهت، یک شیوه برای استنباط و درک احکام الهی  است که به آن فقاهت می

شود تمام نیازهای بشر را استخراج  این شیوه و در این قالبها، میبا  .و اسالمی است
کرد و در اختیار بشریت گمراه گذاشت. امروز ما خیلی احتیاج داریم که از این شیوه 

 .(01/12/1370)بیانات، « بهینه کنیم ةاستفاد
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 . تحول در علوم انسانی4-12

اسالمی توجه ویژه به علوم انسانی یکی از مهمترین راهکارهای بازسازی تمدن نوین 
است. بسیاری از فرهیختگان جهان اسالم تنها راه بازگشت به دوران طالیی تمدن 

طورکلی از علوم  دانند و به اسالمی را توجه به علوم تجربی و رشد در این علوم می
علوم انسانی »فرمایند:  خصوص می اند. مقام معظم رهبری در این انسانی غافل شده

ای جامعه جهت دهنده است، فکر ساز است، حرکت یک جامعه، مسیر یک جامعه، بر
کند. این خیلی مهم است بنابراین باید مسئوالن ما  مقصد یک جامعه را مشخص می
(. بنابراین رسیدن به اهداف 1388/ 08/06)بیانات، « اهمیت علوم انسانی را بفهمند

هان اسالم مستلزم توجه خاص به ریزی تمدن اسالمی و نهضت علمی ج بلند در پی
 علوم انسانی و مبانی آن است.

 

 استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان .4-13

های تجدید تمدن  استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان یکی دیگر از الزمه
تر نخبگان و نظام،  تعامل متقابل، دوجانبه و جدیاسالمی است. مقام معظم رهبری  

نیروی انسانی  نخبه و تقویت هویت  ةصحیح از گنجین ةمراقبت هوشمندانه و استفاد
/ 25/07)بیانات،  دنخوان می نخبگان کشور را ضروری ةملی و آرمانخواهی در مجموع

( در حقیقت براساس شواهد تاریخی هیچ تمدنی بدون حرکت نخبگان و اهل 1397
تمدن اسالمی مرهون تالش دانشمندان گونه که در عصر طالیی  علم رشد نکرد همان

برای کسب علوم و فنون بوده است. بنابراین، نخبگان جوامع اسالمی باید به اصالت 
ها در بالندگی تمدن اسالمی است. از  ترین مقوله علم توجه نمایند چون این از مهم

و نیروهایی که علم ابتکار و تجربه »همین روست که مقام معظم رهبری می فرمایند:
اخالص و شوق و نشاط و امید دارند، این سرمایه عظیمی است. اگر ما توانستیم از این 
سرمایه خوب استفاده کنیم، پیش خدای متعال سر بلند خواهیم بود، واال هیچ عذری 

 (.19/04/1368)بیانات،  «نزد او نخواهیم داشت
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 گیری  بحث و  نتیجه. 5
آید و تمدن اسالمی بر اساس نگرش  تمدن، حالت اجتماعی انسان به شمار می

های مادی و معنوی جامعه اسالمی،  ها و اندوخته ای از ساخته توحیدی خود و مجموعه
دهد. در تمدن نوین اسالمی  انسان را به سوی کمال مادی و معنوی سوق می

هایی حائز اهمیت و توجه بوده که همگی در راستای اعتالی این  ها و مؤلفه شاخصه
توان به  باشندل که از آن جمله می نیای حاضر و رشد و بالندگی آن دخیل میتمدن در د

کرامت انسانی، عدالت گستری، آزادی، توجه به علم و معرفت، استقالل طلبی  و ... 
های متفکرین در  تواند منکر تأثیر اندیشه اشاره نمود. با توجه به اینکه هیچ کس نمی
جوامع باشدل عقاید سیاسی اندیشمندان و  تحوالت سیاسی، اجتماعی و حتی اداره

العالی( درمورد  و مقام معظم رهبری )مدظله )ره(فقهایی بزرگی چون امام خمینی
راهکارهای دستیابی به تمدن نوین اسالمی همچون ایمان، خودباوری، تالش 

ورزی در فائ  آمدن بر  تواند جامعه را به جادة اندیشه و اندیشه حاکمیت و ... می
شود برای  ت سیاسی عصر جدید یاری و رهنمون سازد. بنابراین، پیشنهاد میمشکال

اندازها و مسیر پیشرفت جامعه بر روی این نظرات و راهکارهای  ها، چشم ارائه برنامه
 بیان شده، تمرکز گردد.
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انتشـارات  : تهـران ، بیسـت و چهـارم  چـاپ   ،کارنامهه اسهالم  (.1396کوب، عبدالحسین)  زرین
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 ،«رهیافتی بر تمدن و تمدن اسالمی از دیـدگاه سـید حسـین نصـر    »(. 1386عالمی، سیدعلیرضا)

 .6شماره  ،تاریخ و تمدن اسالمی مجله 

االسهالم فهی    االفههام شهرح شهرایع    مسالکق(. 1282الدین)شهید ثانی(،) عاملی، زین
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، )ره(تمدن اسالمی از دیدگاه امهام خمینهی   (.1391)زاده محمودرضا صـنم و  یحیی فوزی،

 .9شماره 

، 7و11 چـاپ دوم، جلـد  حمیدرضا شـیخی،   ة، ترجمالحكمه  میزان(. 1379شهری) محمدی ری
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 ، تهران: انتشارات صدرا.هفدهم، چاپ پیرامون انقالب اسالمی(. 1379)مطهری، مرتضی

 .30، شمارهرشد قرآن مهر کتاب نقدمنبع:، «اخالقی مهدوی»(. 1389اهلل ) مظاهری، سیف

مجلهه تهاریخ   ، «هـای اساسـی آن   تمدن اسالمی، مبـانی و مؤلفـه  (. »1379مفتخری، حسین)

 .2، شماره اسالم

 ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.صحیفه نور(. 1378اهلل) موسوی خمینی، روح

مرتضی اسعدی، تهران: نشر طرح  ة، ترجمجوان مسلمان و متجدد(. 1384نصر، سیدحسین)
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