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Abstract  
The present study is conducted by a descriptive-analytical method in the framework of tetra factors and it 

aims to answer what are the most important factors in accelerating the corporeal, formal, subjective, and 

ultimate aspects of the new Islamic civilization from the view of Ayatollāh Kāmeneii. The results convey 

that the most important accelerating factors for the creation of the new Islamic civilization in the ideas of 

the supreme leader are as the following: having faith, spirituality, rationality, and justice (corporeal factors); 

the prioritization of educational/ethical, scientific/educational, and nation-centered/collective structures in 

the new Islamic civilization (formal factors); educating a human who is aware about his historical state, 

responsible to his civil role, with enough power of will to create civilization, and is warrior and resistant to 

fulfill the goals of the new Islamic civilization (subjective factors); explaining, outlining, and introducing 

pure life and true felicity for human society in accordance with the Islamic goals (ultimate factors). 
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 چکیده
تحلیلی در چهارچوب علل چهارگانه به دنبال پاسخ به این سئوال بنیادین است که از نظر  -پژوهش حاضر با روش توصیفی

فاعلی و غایی تمدن نوین اسالمی چیست؟ نتایج حاکی از آن است ، صوری، دهنده مادی ترین عوامل شتاب مهمای  اهلل خامنه آیت
، اولویت یافتن ساختارهای تربیتی و اخالقی، در علل صوری، عقالنیت و عدالت، معنویت، وجود ایمان، که در علل مادی

تربیت انسان آگاه به ، در علل فاعلی، در ساختار تمدن نوین اسالمیافزا  محور و هم ساختارهای امّت، ساختارهای علمی و آموزشی
اهل مجاهدت و مقاومت ، برخوردار از اراده کافی در مقیاس ایجاد تمدن، پذیر نسبت به نقش تمدنی مسئولیت، جایگاه تاریخی خود

عادت حقیقی جامعه بشری مطابق با ترسیم و معرفی حیات طیبه و س، تبیین، در علل غایی، در تحقق اهداف تمدن نوین اسالمی
 دهنده ایجاد تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری هستند. شتابترین عوامل  از جمله مهم، های اسالمی آرمان

 

  عدالت.، عقالنیت، معنویت، ای اهلل خامنه آیت، نوین اسالمی  تمدن  های کلیدی:  واژه

                                                           

دهنده و رکودآفرین در ایجاد تمدن نوین  بررسی و تحلیل عوامل شتاب»رساله دکتری با عنوان  :پژوهش حاضر مستخرج از .5
 است. «(های توسعه های قرآنی و نظریه  دیدگاهاسالمی از منظر مقام معظم رهبری )برمبنای 

 21/20/5022 تاریخ پذیرش:؛  50/21/5311 تاریخ دریافت:
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 . مقدمه0

احیاء عظمت امت اسالمی همواره مورد توجه اندیشمندان و متفکران اسالمی بازگشت به اسالم ناب و 
از جمله ، های سیاسی و اجتماعی متعّددی با این هدف شکل گرفته است بوده و در تاریخ معاصر جنبش

اشاره  5313جنبش مّلی شدن صنعت نفت و انقالب اسالمی ، انقالب مشروطّیت، توان به جنبش تنباکو می
مبارزه با استبداد و استعمار و دفع ، دام از این رویدادها در گام اّول درصدد احیای اندیشه اسالمیکرد. هر ک

ترین و  انقالب اسالمی مهم، های تاریخ معاصر ایران ی ایران بودند. از میان جنبش سلطه بیگانگان و توسعه
نای قرآن و سیره رسول خدا)ص( و تأثیرگذارترین رویداد است که اصول و مبانی آن توسط امام خمینی بر مب

ای در تحوالت ایران و جهان معاصر دارد. در عصر انقالب اسالمی  کننده اهل بیت)ع( تبیین شد و نقش تعیین
حرکت جدیدی ، های مقام معظم رهبری با هدایت، با درایت امام خمینی و پس از رحلت ایشان

پویایی و شتاب بیشتر این حرکت هستیم. برای ، استمرارسازی اسالمی آغاز شد که امروزه شاهد   تمّدن برای 
کننده و سازنده در مسیر  تسریع، شناخت و تقویت عوامل بسترساز، ساز  تمّدن پیشرفت و تسریع این حرکت 

ای به عنوان رهبر انقالب  الله خامنه های اخیر آیت نوین اسالمی حائز اهمّیت بسیار است. در سال  تمّدن ایجاد 
نوین اسالمی سخن گفته و دستیابی به چنین   تمّدن های خویش از  ها و نوشته ایران در سخنرانیاسالمی 

 تمّدنی را هدف اصلی انقالب اسالمی معرفی و رهنمودهایی در جهت نیل به این هدف ارائه کرده است.
ز منظر نوین اسالمی ا  تمّدن دهنده در مسیر ایجاد  عوامل شتاب»هدف پژوهش حاضر این است که 

تحلیل و بررسی قرار دهد. طرح ایده تمدن نوین اسالمی از سوی مقام ، را مورد واکاوی« مقام معظم رهبری
رفت جهان اسالم از مشکالت کنونی است. ایجاد تمدن نوین  معظم رهبری گامی مهم در راستای برون

رهبر انقالب اسالمی در بر همین اساس ، پذیر نیست اسالمی بدون شناخت ابعاد و الزامات آن امکان
نخبگان و اندیشمندان اسالمی را به تئوریزه کردن مباحث تمدن نوین اسالمی ، های مختلف مناسبت

اند. از آنجا که رهبر انقالب اسالمی به عنوان یک فقیه و رهبر جامعه اسالمی در زمینه تمدن  تشویق کرده
ایجاد تمدن نوین اسالمی از منظر ایشان دهنده  واکاوی عوامل شتاب، نظر است نوین اسالمی صاحب

دهنده  مسأله اصلی پژوهش حاضر فقدان تبیین صحیح از عوامل شتاب، باشد. بنابراین دارای اهمیت می
برای سرعت بخشیدن به ، ایجاد تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری است. به عبارت دیگر

، ی مورد توجه قرار گیرد؟ برای پاسخ به مسأله مذکورباید چه موارد، گیری تمدن نوین اسالمی شکل
با محوریت ، شود های تمدنی رهبر انقالب اسالمی در چهارچوب علل چهارگانه واکاوی می اندیشه
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فاعلی و غایی ، صوری، هایی که به دنبال پاسخ چستی علل مادی به پرسش، چهارچوب علل چهارگانه
 شوند نیز پاسخ داده خواهد شد. مطرح میتمدن نوین اسالمی در اندیشه رهبری 

 . چهارچوب مفهومی و نظری2

امکان و علل و عوامل چهارگانه از جمله مفاهیم کلیدی پژوهش حاضر ، تمدن نوین اسالمی، تمدن
 شود. هستند که در ادامه به آنها پرداخته می

 . تمدن در لغت و اصطالح2-0

معنای اقامت کردن است. این واژه در انگلیسی معادل به « مدن»ی  تمدن در لغت برگرفته از واژه
«civilization »نظامی و ، به معنای استقرار یافتن و جایگزین شدن نظم اجتماعی به جای نظم فردی

اقامت در شهر و کوی ، «الحضاره». در زبان عربی نیز معادل (Mazlish, 2001: P.294باشد ) گروهی می
آیه  5.1قرآن و   سوره 51و مشتقات آن در « حضر»(. فعل 523ص، .جق: 5020، بزرگ است )ابن منظور

، در قرآن« حضارت»وجود و استعداد است. عالوه بر این از دیگر معانی واژه ، آمده و همه به معنای حضور
 (.50-53ص :.531، هستند )مّکی« و ُعُمر، تعمیر، عماره، عمران»های  واژه

سیاسی ، اقتصادی، رویدادهای اجتماعی  گویند که همه یده را میای به هم تن تمدن پدیده، در اصطالح
تمدن را حاصل نبوغ اقلّیت ، 5(. توین بی13ص، 5: ج5311، گیرد )لوکاس و هنر و ادبیات را در برمی

داند  تحوالت و سیر تکامل جامعه می  ابتکار و نوآوری در سایه، ی ممتاز دارای هوش یعنی طبقه، نوآور
ای از عوامل اخالقی و  مجموعه« تمدن»، (. از منظر عالمه محمدتقی جعفری1ص، 5ج :5302)دورانت: 

از ، ای از مراحل زندگی در هر مرحله، دهد برای هر فرد از افراد خود مادی است که به جامعه فرصت می
(. در برداشت از 55-33: ص5333، همکاری الزم را برای رشد به عمل آورد )جعفری، کودکی تا پیری

ها در طول تاریخ برای توسعه در زندگی  شود که انسان اینگونه فهم می، معانی ارائه شده نسبت به تمدن
برداری  بهره، مادی و معنوی خود تالش مستمر و مداومی دارند و در زمینه دانش و فناوری و عمران و آبادی

قانون و مراکز ، ها و مکاتب ایدئولوژی، تولید، دین و اخالق، هنر، اختراعات، اکتشافات، از طبیعت
ای دست  ابزارهای نظامی و... به نتایج گسترده، ها و دیوان ها سازمان، های اداری نظام، گذاری قانون

                                                           

1. Toynbee 
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تمدن در تعریفی ، ها گردیده است. بنابراین ها منجر به پیدایش تمدن اند. ثمره و نتیجه این تالش یافته
 گیرد.  میماعی بشر را در بردستاوردهای مادی و معنوی حیات اجت، گسترده

 نوین اسالمی از دیدگاه رهبر انقالب  تمدن . 2-2

ای است که به خطوط آرمانی اسالم دست   رسیدن به جامعه، تمدن نوین اسالمی از منظر رهبر انقالب»
« عدالت و قدرت مواجهه با امواج جهانی وجود داشته باشد، ثروت، عّزت، پیشرفت، یافته و در آن علم

مجروح و غمگین از حوادث ، تمدنی است که بشریت زخم خورده(. »2/0/5310.، مقام معظم رهبری)
های آنها  رساند و دل های اخیر که دچار یأس و ناامیدی و افسردگی است را به آفاق جدیدی می گوناگون قرن

یای اسالم وظیفه دن(. »5313/./35، )مقام معظم رهبری« بخشد ها کرامت می کند و به انسان را شاد می
ای را باز کند و فضای جدیدی ایجاد کند که این   دارد روحی در این دنیا بدمد و مثل رسول خدا)ص( راه تازه

است. البته این به معنای « تمّدن نوین اسالمی»همان ، ای که در انتظار آن هستیم  فضای جدید و پدیده
، ها نیست فرهنگ و اخالق اسالمی بر دیگر مّلتها و تحمیل  ها و تجاوز به حقوق مّلت تصرف سرزمین

تشخیص درست و انتخاب خود راه ، ها با اختیار ها است و مّلت الهی به مّلت  بلکه به معنای عرضه هدیه
راه غلط و ، اند  ها تحمیل نموده های جهان بر مّلت کنند و این راهی را که امروز قدرت درست را انتخاب می

 (. 0/52/5310، ظم رهبری)مقام مع« گمراهی است
نوع نگاه تمدن نوین اسالمی به انسان و جهان با تمدن غرب متفاوت است. تمدن غرب تمدنی 

باشد )حسنی و  قدرت بیشتر و لّذت بیشتر می، است. هدف اصلی در این تمدن ثروتمند شدن« گرا مادی»
داند و معیار در بایدها  ولوژی می(. این تمدن اساس پیشرفت را تکنیک و تکن502-531: ص5311، بند تاجه

علم تجربی )طبیعی( برای کسب ، در تمدن غربانسان است. ، ها و بدها و در همه چیز خوب، و نبایدها
اخالق و معنوّیت دچار انحطاط شد و ، ایمان دینی، و تولید توسعه یافت و از نظر تزکیه، لّذت، ثروت ، قدرت

زیرا هدف از ارسال ُرُسل تعلیم و تزکیه و در نهایت سعادت دنیا ، است این در تضاد با هدف اصیل انبیاء الهی
، گیری آن با انقالب اسالمی فراهم آمده باشد. اما در تمدن نوین اسالمی که مقدمات شکل و آخرت انسان می

که در باشد  علم در تمدن غرب منحرف می»، داند. از منظر رهبر معظم انقالب وجه تزکیه را مقدم بر تعلیم می
، ها تجاوز به مّلت، زد و بند در جاهای مختلف دنیا، مواد مخدر، جاسوسی، دزدی اطالعات، خدمت فحشاء

 (.1/5301/.5، )مقام معظم رهبری« خونریزی و جنگ قرار گرفته است، استعمار
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 . علل و عوامل چهارگانه2-3

علل چهارگانه چهار علت  مفهوم علل چهارگانه ریشه در ادبیات فلسفی ارسطویی دارد. در موضوع
گیرد. تمدن نوین اسالمی مانند هر  فاعلی و غایی هر پدیده مورد بررسی قرار می، صوری، اصلی مادی

کند. به  پدیده دیگری نیازمند علل و عواملی است که شناخت آنها به تحقق تمدن نوین اسالمی کمک می
ست که پدیده مورد نظر بر آنها استوار شده است. هایی ا بنیان، توان گفت که منظور از علل مادی اجمال می

گیرد. علل فاعلی به عواملی  ساختار و مراتب وجودی نهادها مد نظر قرار می، در علل صوری شکل
کنند. علل غایی به وضع مطلوبی  پردازد که در تحقق و فرآیند ایجادی پدیده مورد نظر نقش ایفا می می
، ه خطوط آرمانی خود رسیده است. براساس چهارچوب علل چهارگانهپردازد که پدیده در آن وضعیت ب می

نسبت به تمدن نوین اسالمی با چهار پرسش تمدنی به شکل زیر مواجه هستیم که بدنه اصلی پژوهش 
 دهند. حاضر را شکل می

 های چهارگانه تمدنی علل و پرسش -0جدول 

 تمدنی  نوع پرسش  نوع علل

 دهنده تمدن نوین اسالمی چیست؟ شتابترین علل مادی  مهم علل مادی

 دهنده تمدن نوین اسالمی چیست؟ ترین علل صوری شتاب مهم علل صوری

 دهنده تمدن نوین اسالمی چیست؟ ترین علل فاعلی شتاب مهم علل فاعلی

 دهنده تمدن نوین اسالمی چیست؟ ترین علل غایی شتاب مهم علل غایی

 ها . یافته3
ها براساس آثار و اندیشه  در قالب چهار پرسش تمدنی و پاسخ این پرسشهای پژوهش حاضر  یافته

 مقام معظم رهبری به شکل زیر قابل ارائه است.

 . علل مادی تمدن نوین اسالمی3-0

در  .هایی است که پدیده مورد نظر بر آنها استوار شده است بنیان، منظور از علل مادی در این بحث
کننده علل صوری و غایی  ای است که توجیه ادی به معنای مبانی و فلسفهموضوع تمدن نوین اسالمی علل م

دهنده  دهنده و جهت ها و قوانین تشکیل مجموعه ارزش، باشد. به عبارت دیگر تمدن نوین اسالمی می
مرتبط با مبانی پذیرفته شده در تمدن نوین اسالمی است ، های اجتماعی در تمدن نوین اسالمی پدیده
، گیرد (. وقتی علل و عوامل مادی تمدن نوین اسالمی مورد توجه قرار می1.: ص5303، فیرحیزایی و  )لک
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، افزار تمدن نوین اسالمی است. هر اندیشمند فلسفه و نرم، ها تحلیل و تبیین ارزش، هدف از این توجه
گیرد. اکنون  یهایی را در نظر م ها اولویت نسبت به علل مادی پدیده، شناسی خود متناسب با نظام معرفت

ترین علل مادی تمدن نوین اسالمی چیست؟ و میزان  مهم، پرسش این است که از دیدگاه مقام معظم رهبری
تأثیرگذاری و اولویت هر علت در اندیشه ایشان چگونه است. با تحقیق صورت گرفته در آثار و ، اهمیت

 به شکل زیر قابل ارئه است.ترین علل مادی تمدن نوین اسالمی  مهم، اندیشه مقام معظم رهبری

 . ایمان 3-0-0

کننده رفتار معتقدان به تمدن نوین  های نظری تمدن اسالمی است که توجیه ایمان یکی از بنیان
دهنده غایت و مقصد تمدن نوین اسالمی  دهنده نوع ساختار تمدن نوین اسالمی و نشان شکل، اسالمی

است و از آنجا که « ایمان»عامل ایجاد تمدن نوین اسالمی اولین »، باشد. از منظر رهبر معظم انقالب می
ایمان به ، ایمان مورد نظر ایشان، باشد ایمان بر دو قسم: ایمان به هدف خاص و ایمان دینی و اسالمی می

اهداف مادی و معنوی اسالم است. رهبر انقالب معتقدند که یکی از عوامل پیشرفت ، ها  آرمان، اسالم
ایمان به یک اصل و »، لیبرالیسم و کمونیسم در طول تاریخ بشر، فاشیسم، اپیتالیسممکاتب بشری مثل ک

 هیچ، های الزم  مکتب و بدون تالش و پرداخت هزینه، ایدئولوژی، بوده و بدون ایمان« یک لنگرگاه

، )مقام معظم رهبری« گیرد. این واقعیت نسبت به مکاتب وحیانی هم صادق است نمی   تمدنی شکل 
تالش و نشاط مضاعفی را برای رسیدن به ، (. بر مبنای دیدگاه رهبر انقالب هر دو نوع ایمان3/3/5315.

های ممتازی   اما ایمان دینی و اسالمی از ویژگی، کنند و عامل پیشرفت هستند ها ایجاد می  هدف در انسان
های آن در حد و اندازه   یا ویژگی ها بوده و  برخوردار است که ایمان با اهداف مادی یا به کّلی فاقد آن ویژگی

 کنندگی. مهم ایمان دینی عبارتند از اطمینان و امید به همراه قدرت بسیج  ایمان دینی نیست. دو ویژگی
ًة »اولین ویژگی جامعه دینی اطمینان  ِئما ُهم أ  ل  جع  ن  ذین  اسُتضِعفوا ِفی اال رِض و  ی الا ل  ُمنا ع  ن ن  و  ُنریُد ا 

ُهُم  ل  جع  ن  ه  »( و امید به وعده الهی 1، )قصص «ن  یالواِرث و  نُصُروا اللا ُکمینُصرُکم و  یِإن ت  قدام  ت أ  ب  ( 3، )محمد «ث 
در ، هایی که در جامعه غیر دینی به این شکل وجود ندارد ها و اهداف است. ویژگی برای رسیدن به آرمان

زیرا نخبگان و ، از همان ابتدا وجود ندارد جوامع غیر دینی اواًل اطمینان در رسیدن به اهداف تعیین شده
نشینی و سازش آنها در  سردمداران جامعه غیر دینی التزامی به یک هدف مشخص ندارند و احتمال عقب

استمرار حرکت در چارچوب اصول بنیادین و ، ثانیًا پس از وصول به نتیجه و هدف، میانه راه وجود دارد
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، کاری مواجه است سستی و سازش، ضعف، نشینی با خطر عقب نخستین حرکت تمدنی و انقالبی جامعه
اطمینان بیشتری به استمرار حرکت سالم جامعه تا ، در حالی که در صورت وجود یک ایمان دینی به هدف

اگر »رسیدن به هدف و پس از رسیدن به هدف وجود دارد. بر همین اساس مقام معظم رهبری معتقدند 
، های علمی و ابزار نظامی کارگشایی کند و مفید باشد  صنعت و پیشرفته، یویبخواهیم پیروزی در مقاصد دن

 (. 50/52/5310، )مقام معظم رهبری« اتکاء به ایمان و غیرت دینی الزم است
طبقات جامعه در   توان باالی آن جهت بسیج عموم مردم و همه، دومین ویژگی ایمان در جامعه دینی

باشد. در  آور می زیرا فهم اهداف دینی برای عموم مردم آسان و الزام، مادی و اجتماعی است، سطوح علمی
اقشار جامعه اعم از باسواد   عموم طبقات و قابل درک برای همه  حالی که اهداف غیر دینی چه بسیار که دغدغه

رد نظر سواد و غنی و فقیر نباشد و طبعًا ایمان دینی قدرت و انرژی بیشتری را جهت نیل به اهداف مو و بی
گری است که قادر  ایمان دینی آن معجزه»فرمایند:  کند. مقام معظم رهبری می بسیج و وارد مرحله کارزار می

ها را برای آنها همواره   آنها را در صحنه نگه دارد و ثالثًا سختی، ثانیاً ، مردم را بسیج کند و بیاورد  اواًل همه، است
، پیروزید. اگر کشته هم شدید، ر چنانچه فائق شدید و پیش بردیدگوید شما اگ و آسان کند. ایمان دینی می

 (. 5/1/5312.، )مقام معظم رهبری« چون به وظیفه عمل کردید، پیروزید. اگر زندان هم افتادید پیروزید

 . معنویت 3-0-2

شود. از دیدگاه مقام معظم  معنویت تحولی است که به سبب ایمان به عالم غیب در انسان حاصل می
مقام معظم رهبری  کهای  هبری تمدن نوین اسالمی نیازمند وجود چنین تحولی در جامعه دینی است. نکتهر

معنویت جامعه دینی باید برگرفته از ایمان و شریعت اسالمی باشد. این »بر آن تاکید دارند این است که 
ریعت و عقالنیت با یکدیگر ش»کند:  های کاذب و زودگذر را از دایره معنویت دینی خارج می معنویت، قید

افزاری است  (. معنویت در تمدن نوین اسالمی نرم23/5300/.2، )مقام معظم رهبری« شوند مالحظه می
مقابله با نظام ، های این انسان باشد. از جمله ویژگی که خروجی آن انسان تراز تمدن نوین اسالمی می

این ، سازد با نظام ظالمانه و سلطه می، سازد می با طاغوت، سازد که با ظلم می  آدم معنوی»سلطه است: 
(. 20/21/5300، )مقام معظم رهبری« توانیم بفهمیم گونه معنویت را ما نمی چطور معنویتی است؟ این

آورند و  در مقابل مشکالت سر خم نمی، ای که افراد آن از یک زندگی معنوی برخوردار باشند جامعه»
برای رسیدن ، بینند و با اعتقاد پاک و امید و نشاط بست نمی چیزی به نام بنشوند و در کارها  گیر نمی زمین

ما در تمدن اسالمی و در نظام مقدس جمهوری اسالمی که به سمت آن تمدن »کنند.  به هدف تالش می
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، )مقام معظم رهبری« ایم که دانش را همراه معنویت پیش ببریم این هدف را گرفته، کند حرکت می
داند که  ترین اشتباه این تمدن می ستیز تمدن غرب با معنویت را بزرگ»مقام معظم رهبری  (.51/1/5331

 کامی جامعه بشری است. ثمره آن تلخ
یت و طرد معنویت بنا شد. این خطای بزرگ کسانی بود که تمدن ، تمدن غربی بر پایه ستیز با معنو

اما با معنویت به  -این خوب بود  -دادند  حرکت علمی و صنعتی را در اروپا شروع کردند. به علم اهمیت
، این تمدن مادی و دور از معنویت هرچه پیشرفت کند، این بد و انحراف بود. لذا، جنگ برخاستند

گین خود تلخ شود. هم خود آنها و هم همه بشریت را با میوه انحرافش بیشتر می ، کند کام می های زهرآ
 (.50/23/5303، ظم رهبری)مقام مع« همچنان که تا امروز کرده است

گی زیادی در مسیر  یکی از مصادیق معنویت که نقش پیش برنده»، از نظر مقام معظم رهبری
طلبی است. اگر این فرهنگ در جامعه اسالمی  فرهنگ و روحیه شهادت، نوین اسالمی دارد  تمدن تکوین 

کند و به دشمنان طعم تلخ شکست  یاسالمی را سست م  تمدن رقبای تا دندان مسلح اسالم و ، توسعه یابد
یعنی ، روحیه و انگیزه است، گرایی عمل، اخالق، معنویت، چشاند. شهادت عامل پایداری را می

برنده  و شهادت عاملی پیش یابند میطلبی ارتقاء  شهادت  ساز در سایه روحیه  تمدن ای از عوامل   مجموعه
« رسد و قربانی دادن و خون دادن که به جایی نمی بدون فداکاری، یک تمدن، یک نظام، است. یک کشور

 (.3/0/5300، )مقام معظم رهبری

 . عقالنیت3-0-3

برای ورود به ، ایمان به غیب و معنویت برآمده از چنین ایمانی، در آثار و اندیشه مقام معظم رهبری
گری است  محاسبه قلمرو اجتماعی و ایجاد ساختارهای اجتماعی تمدن نوین اسالمی نیازمند خردورزی و

گری  تا در پیوند ساختارها و شناخت مصادیق اجتماعی دچار اشتباه نگردد. وی از این خردورزی و محاسبه
گری  کند. شاخصه اصلی عقالنیت مد نظر مقام معظم رهبری این است که در سنجش به عقالنیت تعبیر می

نیت در تعریف مقام معظم رهبری با برد. عقال از تمامی منابع معرفتی از جمله وحی بهره می، خود
ها متفاوت است. ایشان انقالب اسالمی ایران را مصداقی از محاسبه و  کاری و گریز از واقعیت محافظه

طور نبود که مردم  انقالب عظیم اسالمی ما ناشی از یک عقالنیت بود. این»، داند عمل عقالنی می
)مقام معظم « چنانی را ساقط کنند توانند یک رژیِم آنحساب و کتاب به خیابان بیایند و ب طور بی همین

 (. با جستجو در آثار ایشان به صورت معناداری مفهم معنویت و عقالنیت در53/23/5311، رهبری
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، )مقام معظم رهبری« معنویت و عقالنیت در کنار هم باشند»کنار هم قرار داشته و تاکید دارند که 
50/23/5312.) 

 . عدالت3-0-0

حکمت ، البالغه دانند )نهج می، لمؤمنین علی)ع( عدل را قرار دادن هر چیزی در جای خودشامیرا
مؤمنان ، عدل و قسط به یک معنا به کار رفته و از مفاهیم بنیادی هستند که در قرآن، ( و در لغت عرب033

(. جایگاه 531، )نساء« بالقسطیا أیها الذین آمنوا کونوا قّوامین »، اند بر رعایت و پایبندی به آن امر شده
شناسی هر مکتب است. در آثار و اندیشه مقام معظم  تابعی از نظام معرفت، عدالت در مکاتب فکری

عدالت ارتباط ناگسستنی با عقالنیت و معنویت دارد. در تحلیل ، باشد رهبری که متأثر از مکتب اسالم می
، توان بدون توجه به ارتباط این سه مفهوم )معنویت ن نمیای مانند تمدن نوین اسالمی از دیدگاه ایشا پدیده

توان  عدالت( تحلیل درستی از علل مادی تمدن نوین اسالمی ارائه نمود. اهمیت این پیوند را می، عقالنیت
 در بیان زیر مشاهده کرد.

یت جدا شد»  اصالً  ،نخواهد بود، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، اگر عدالت از عقالنیت و معنو
کار  خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به  عدالت نخواهد بود. عقالنیت به

که  در حالی، کند چیزهایی عدالت است شود. خیال می انسان به گمراهی و اشتباه دچار می، گرفته نشود
یکی از شرایط ، و محاسبه عقالنیت، بیند. بنابراین گاهی نمی، و چیزهایی را هم که عدالت است، نیست

 (.20/21/5300، )مقام معظم رهبری« الزم رسیدن به عدالت است
شود. ایجاد چنین  به طور طبیعی مقیاس تمدن نوین اسالمی در جغرافیای سیاسی کشورها محدود نمی

رهبری رو در اندیشه مقام معظم  تمدنی نیازمند فراگیر شدن عدالت در قلمرو نفوذ این تمدن است. از این
ناپذیر از تمدن نوین اسالمی است. بدون توجه به آنها  عقالنیت و عدالت جزئی تفکیک، معنویت، ایمان

توان در بیانات تمدنی مقام  ایجاد تمدن نوین اسالمی ممکن نیست. ضرورت ارتباط این مفاهیم را می
 معظم رهبری مشاهده کرد.

است. اسالم عقالنیت را و معنویت را و عدالت را قرن معنویت ، قرن اسالم است. این قرن، این قرن»
اسالِم توجه و ، اسالِم معنویت، اسالِم تدبر و تفکر، دهد. اسالِم عقالنیت ها هدیه می با یکدیگر به ملت

اینها تعالیم خدای متعال و تعالیم اسالمی ، اقدام ِم اسال، اسالِم کار، اسالِم جهاد، توکل به خدای متعال
 (.52/55/5312، م رهبری)مقام معظ« است
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 دهنده تمدن نوین اسالمی . علل صوری شتاب3-2

سازه و ساختار تمدن نوین اسالمی است. صورت هر ، صورت، قالب، شکل، منظور از علل صوری
، منبع و مصالحی بوده که در علل مادی موجود است. کارکرد علل صوری، پدیده و شیء متأثر از ماده
وسیله آن زمینه برای تحقق و شکوفایی مواد و منابع تمدن نوین اسالمی آماده  ایجاد انسجامی است که به

ترین علل صوری تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری پرسشی است که در  شود. تحلیل مهم می
عقالنیت و ، معنویت، ایمان، چهار علل مادی، این قسمت به دنبال پاسخ آن هستیم. به عبارت دیگر

چگونه و در چه شکلی ظهور ، ترین علل مادی تمدن نوین اسالمی است که از نظر ایشان مهم عدالت
شکل و ساختار تمدن نوین اسالمی در یک فرآیند »، یابند. با تحقیق در آثار و اندیشه مقام معظم رهبری می

شکل  5313بهمن  ..که در ، بندی شده است. مرحله اول انقالب اسالمی ای صورت پلکانی پنج مرحله
فروردین انجام شد و اکنون در مرحله سوم که دولت  53تشکیل نظام اسالمی بود و در ، گرفت و مرحله دوم

قرار داریم و پس از آن جامعه اسالمی و در پایان آرمان انقالب که تمدن نوین اسالمی ، اسالمی است
مرحله مذکور به عنوان علل (. موفقیت پنج 0/1/5300.، )مقام معظم رهبری« شکل خواهد گرفت، است

هایی است که مقام معظم رهبری خواهان حضور پررنگ آنها در پیشانی  نیازمند توجه به اولویت، صوری
ساختارهای ، ها عبارتند از ساختارهای تربیتی و اخالقی ساختار تمدن نوین اسالمی است. این اولویت

  افزا. محور و هم ساختارهای امت، آموزشی و پرورشی

 . ساختارهای تربیتی و اخالقی3-2-0

های  در آثار و اندیشه مقام معظم رهبری ساختار و شکل تمدن نوین اسالمی بدون توجه به اولویت
تربیتی و اخالقی ساختار مناسب و جامعی نیست. این اولویت برگفته از مبانی قرآنی بوده که تزکیه و تعلیم 

تواند همانند یک  جامعه بشری زمانی می»ه مقام معظم رهبری را هدف پیامبران معرفی کرده است. از دیدگا
(. 5331/.0/5.، )مقام معظم رهبری« خانواده سالم زندگی کند که تربیت و اخالق را در اولویت قرار دهد

ها  تقدم ساختارهای تربیتی بر ساختارهای علمی و آموزشی به این دلیل است که تجربه تاریخی تمدن»
تزکیه ، کند: اول م بدون تربیت و تزکیه منحرف شده و به جای خدمت فاجعه درست میدهد که عل نشان می

علم منحرف ، تربیت اسالم است. چرا اول تزکیه؟ برای اینکه اگر تزکیه نبود، تربیت قرآن، است. تربیت دین
یث خب، بددل، این سالح اگر در دست یک انسان بدطینت، یک سالح است، شود. علم یک ابزار است می

، تواند در دست انسان صالح اما همین سالح می، آفریند چیز دیگری نمی، جز فاجعه، کش قرار بگیرد و آدم
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دفاع از خانواده باشد. این علم را بایستی آن وقتی در دست ، دفاع از حقوق مردم، ها دفاع از انسان  وسیله
 (.50/23/5301، )مقام معظم رهبری« گرفت که با تزکیه همراه باشد

 . ساختارهای علمی و آموزشی3-2-2

بیشترین تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع علم و به طور خاص نهاد و ، بعد از تربیت و اخالق
علم عامل قدرت و پیشبرد اهداف در »ساختارهای علمی از جمله آموزش و پرورش است. از نظر ایشان 

تواند تحکم  می، این قدرت را به چنگ آورد علم اقتدار است. هر کس»باشد:  های مادی می مقابل قدرت
بر او غلبه پیدا خواهد ، «صیل علیه»، تواند غلبه پیدا کند. هر کسی که این اقتدار را به دست نیاورد می، کند

اگر (. »21/5301/.5، )مقام معظم رهبری« کنند به او تحکم می، کنند کرد. دیگران بر او قهر و غلبه پیدا می
« هویت و شخصیت را داشته باشد، امنّیت، عّزت، تواند توقع استقالل نمی، خالی باشد دست ملتی از علم

علم و معرفتی بود که ، (. شاخص و علل اصلی تمّدن اسالمی در گذشته1/5301/.5، )مقام معظم رهبری
علوم را  دانشمندان اسالمی بر اثر تعلیمات اسالم، مسلمانان از آن برخوردار بودند. در قرون اولیه اسالم

آموختند و بارور ساختند و امروز بشریت به آنها مدیون است. اسالم علم را از انحصار طبقات خاص خارج 
ساخت و آن را بر همه واجب کرد و دانشمندان مسلمان برای پیشبرد اسالم و تمّدن اسالمی با ایمان دینی و 

 (.1.-1.: ص.531، زرین کوبتکمیل و ترکیب علوم اقدام کردند )، نقد، شوق فراوان به طرح
، سازان ثروت، سازان آینده  تمّدن آموزش و پرورش جایی است که »، به اعتقاد رهبر انقالب اسالمی

تر از دستاوردهای آموزش و پرورش  سازان و مدیران آینده در آن خلق خواهند شد و دستاوردهایی بزرگ علم
آموزش و پرورش است. اگر آموزش و پرورش ، ابتکاردستاورد و ، های پیشرفت جلوه  وجود ندارد. ریشه

های دولتی موظف هستند از آموزش و پرورش پشتیبانی  شود و همه دستگاه درست می جا   همه، درست شود
به طور مضاعف دستاورد خواهد داشت. مسلمًا ، زیرا هرچه در آن هزینه شود، کرده و برای آن هزینه کنند

گذاری شده  بسیار بیشتر از آن چیزی است که از حیث مادی و معنوی سرمایه بازده آن در وقت و زمان خود
به یک آموزش و پرورش خوب نیاز ، کار بزرگی است، که کاری که این مّلت بزرگ به عهده گرفته جا   و از آن

 (.5313/./53، )مقام معظم رهبری« دارد. فردای ما متوقف به امروز آموزش و پرورش است

 افزا محور و هم رهای امت. ساختا3-2-3

محور است. در واقع دال مرکزی گفتمان تمدنی ایشان  رویکرد تمدنی مقام معظم رهبری رویکردی امت
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، باشد. توجه ایشان به مفاهیمی مانند وحدت در تمدن نوین اسالمی به لحاظ ساختاری امت اسالمی می
محور است. در چنین  به اولویت ساختار امت جهان اسالم و دنیای اسالم بیانگر توجه ایشان، امت اسالمی

شود که همه مسلمانان نسبت به این کل مسئولیت  مثابه یک کل در نظر گرفته می ساختاری امت اسالمی به
به طور خاص تاکید بر نفی سلطه از  های سیاسی ایشان نسبت به تحوالت جهان اسالم گیری دارند. موضع

، افزا محور و رویکرد تمدنی است. بر همین اساس ساختارهای هم متجهان اسالم برآمده از همین نگاه ا
محور جزئی مهم از صورت و شکل تمدن نوین اسالمی است. در واقع شکل و ساختار  آفرین و امت وحدت

محور تنظیم گردد و  شود که این ساختارها با رویکرد امت مطوب تمدن نوین اسالمی در صورتی محقق می
خواهم این را بگویم که اّمت اسالمی با یک تالش مجاهدانه  می»ساختار نقش ایفا کند:  امت اسالمی در این

به ثمر برساند و آن را در ، ریزی کند شالوده، تواند تمّدن اسالمِی باب این دوران را طّراحی کند و مجّدانه می
می و دنیای اسالم در آثار (. کلیدواژه امت اسال20/52/5310، )مقام معظم رهبری« مقابل بشرّیت قرار بدهد

افزا با محوریت امت اسالمی در ایجاد تمدن نوین  و اندیشه مقام معظم رهبری نشانه اولویت ساختارهای هم
، روحی در این دنیا بدمد، دنیای اسالم امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر»اسالمی است. 

تمّدن نوین »، ای که در انتظار آن هستیم باز کند. ما به این پدیدهای را  راه تازه، فضای جدیدی ایجاد کند
بشرّیت   ها درباره گوییم. ما باید برای بشرّیت دنبال تمّدن نوین اسالمی باشیم. این با آنچه قدرت می« اسالمی
 (.20/52/5310، )مقام معظم رهبری« تفاوت اساسی دارد، کنند کنند و عمل می فکر می

 دهنده ی شتاب. علل فاعل3-3

منظور از علل فاعلی تمدن نوین اسالمی ایجادکنندگان این تمدن هستند. از منظر مقام معظم رهبری 
. ایشان با تمام توجهی چه کسانی؟ با چه ویژگی و چگونه باید برای ایجاد تمدن نوین اسالمی گام بردارند

ند اقتضای سّنت الهی این است تا خود معتقد، که به امدادهای الهی و قوانین تکوینی عالم هستی دارند
گیری تمدن نوین اسالمی را داشت. نصرت الهی  نباید انتظار شکل، مسلمانان و امت اسالمی حرکت نکنند

نصرت خدای متعال در واقع »های الهی گام بردارند:  کند که مسلمانان در احیای سّنت زمانی معنا پیدا می
در طبیعت و جامعه و در بیدار کردن ، های الهی قدم برداریم تمعنایش این است که در جهت احیای سنّ 

)مقام معظم « روزی تالش کنیم عوامل بدبختی و تیره  برای نجات انسان از مجموعه، ها اثر بگذاریم فطرت
نگاه »انسان موفق انسانی است که تالش کند و برای رسیدن به نتیجه گام بردارد. (. »52/23/5301، رهبری
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ریزی و   با برنامه، تالِش با نظم، نگاه قرآنی به انسان این است که انسان باید تالش کند، ه اسالمنگا، دین
(. با تحقیق در آثار و اندیشه مقام 23/23/5303، )مقام معظم رهبری« تا بتواند به نتایج برسد، وقفه بی

 ابل ارائه است.های مهم ایجادکنندگان تمدن نوین اسالمی به شکل زیر ق معظم رهبری ویژگی

 . شناخت جایگاه تاریخی3-3-0

اولین ویژگی ایجادکنندگان و کارگزاران تمدن نوین اسالمی این است که ، از نظر مقام معظم رهبری
اند. در این  ای از تاریخ قرار گرفته بدانند در چه مرحله، نسبت به جایگاه تاریخی خود شناخت داشته باشند

د در ایجاد تمدن نوین اسالمی را به درستی بشناسند و به آن عمل کنند: توانند نقش فعلی خو صورت می
ها درس گرفت. اگر از  باید گذشته را درست شناخت و از تجربه، های استوار در آینده برای برداشتن گام»

ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار  دروغ، این راهبرد غفلت شود
 (.55/5313/..)بیانیه گام دوم انقالب. « گرفت خواهد

پند گرفتن و آموختن است. در قرآن کریم واژه عبرت )پند ، هدف از شناخت و بررسی وقایع گذشته
از آنجا ، «فاعتبروا یا اولی االبصار»فرماید:  از جمله در سوره حشر خداوند می، گرفتن( هفت بار آمده است

های احتمالی را تجربه کند.  تواند به صورت آزمون و خطا همه راه نمی، استکه عمر انسان در دنیا کوتاه 
اند. امام علی)ع( در وصیتی به فرزندش   امام علی)ع( بر لزوم استفاده از تجربیات گذشتگان تاکید نموده

در کارهای با این حال ، ام گذشتگان عمر نکرده  همه  فرزندم! اگرچه من به اندازه»فرمایند:  امام حسن)ع( می
: 35نامه ، البالغه )نهج« مانند یکی از آنان، ام ام و در اخبار آنان و آثارشان سیر نموده آنان نگریسته

حاصل یا کم حاصل  گرایی بی (. مقام معظم رهبری در مقام هشدار و تحذیر نسبت به تاریخ.11ص
نامه در  را به عنوان یک شجرهخورد؟ اگر این گذشته  این گذشته تاریخی به چه دردی می»فرمایند:  می

 (.51/0/5303، )مقام معظم رهبری« جیبمان بگذاریم و فقط به آن افتخار کنیم ... این که درست نیست

 . پذیرش مسئولیت تمدنی3-3-2

ضمانت و پایبندی و کار را به خوبی انجام ، شناسی وظیفه، پذیری به معنای پاسخگو بودن مسئولیت
اصل انضباط اجتماعی و وجدان کاری که ، پذیری اصل مسئولیت، رهبر انقالبدادن است که در بیانات 

پذیری  مسئولیت»از عوامل کلیدی برای ایجاد تمدن نوین اسالمی است. ، الزم و ملزوم یکدیگر هستند
دهی اقدامات  مورد نظر ایشان بسیار فراتر از مسئولیت اداری و انجام کار در حد رفع تکلیف اداری و گزارش
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پذیری  زیرا اگر مسئولیت، ورت گرفته در ارتباط با یک مسئولیت شغلی به مقامات باالدستی استص
گیری روند رشد جامعه  توان از آن انتظار پیشرفت و حل مشکالت و شتاب نمی   ، شخصی در این حد باشد

، کند خود نگاه می انسان باید وقتی به گذشته، ها به سوی احیای تمدن نوین اسالمی را داشت. در مسئولیت
(. 1/1/5331، )مقام معظم رهبری« انجام داده یا نداده؟، ببیند آیا کاری که خدا و وجدان خود را راضی کند

  پذیری مورد نظر رهبری تعهدی است که از سویی از عشق به خداوند و ایمان دینی و دغدغه مسئولیت
طلبی  سوزی برای مردم و دوری از منفعتجلب خشنودی خداوند و از سوی دیگر از عشق به مردم و دل

های روزمره زندگی مردم بر   شخصی و خودخواهی و بلکه فراموشی خود و تقدم مشکالت و دغدغه
پذیری همان است که در سخن مشهور پیامبر  خیزد. این سطح از مسئولیت برمی، مشکالت شخصی

گاه باشید که هر کسی »، «رعیته کّلکم راع و کّلکم مسئول عن»اکرم)ص( آمده است که فرمودند:  آ
 (.500ص، 5ق: ج.505، )دیلمی« مسئولیتی بر عهده او است و وظایف و تکالیفی نسبت به دیگران دارد

 عزم و اراده در مقیاس تمدن. 3-3-3

عامل سوم وجود عزم و اراده کافی برای ، بعد از شناخت درست از جایگاه تاریخی و پذیرش مسئولیت
ای به  ای مانند تمدن نوین اسالمی نیازمند عزم و اراده گام برداشتن جهت تحقق پدیده .تحقق اهداف است

جریان تمدنی غیر الهی بوده که مسلح به سالح ، بزرگی این تمدن است. مانع اصلی ایجاد تمدن نوین اسالمی
باشد. عبور از چنین  علم و تکنولوژی و برخوردار از اراده قدرتمند برای حفظ هژمونی و برتری جهانی خود می

پذیر نیست. در قرآن کریم هرگاه سخن از اهداف بزرگ و دشوار در میان  موانعی بدون عزم و اراده آهنین امکان
  که از پیامبرانی که آورنده چنان، شود می مطرح، باشد جدی و استوار می  که به معنی اراده« عزم«  مسأله، است

« اولوالعزم»تعبیر به پیامبران ، رو خواهند شد شدید پیروان ادیان پیشین روبهدین جدید هستند و طبعًا با مقاومت 
ُسِل ...»)صاحبان عزم استوار( شده است.  ْزِم ِمن  الرُّ ر  ُأوُلوا اْلع  ب  ما ص  اْصِبْر ک  گونه که  آن، پس صبر کن»، « ف 

گیری جدی و ورود با  تصمیم، انقالب(. در اندیشه رهبر معظم 31، )احقاف« صبر کردند« اولوالعزم»امبران یپ
ناپذیر است. ایشان با تاکید به این  یک امر ضروری و اجتناب، سازی جّدیت به صحنه کار و تالش برای تمدن

، موقعّیت جغرافیایی، ایمان، مانند اسالم، مّلت ایران استعدادهای کم نظیری دارد»مسأله معتقدند که 
حال در ایرانیان ظهور داشته و دارد و گذشته فرهنگی که یک میراث عظیم و استعدادهای انسانی که در گذشته و 

ها اگر هّمت کنند و  ها را ندارند. مّلت ایران به جهت داشتن این توانایی ها این ویژگی غنی است که بعضی مّلت
 (.51/0/5301، )مقام معظم رهبری« بشری قرار خواهند گرفت  تمّدن   تصمیم بگیرند در قّله
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 . مجاهدت و مقاومت نسبت به اهداف تمدنی 3-3-0

هایی است  تالش، باشد. منظور از مجاهدت موفقیِت عزم و اراده در گرو وجود مجاهدت و مقاومت می
ها برای موفقیت نیازمند مقاومت یعنی ادامه دادن  گیرد. این مجاهدت که در مسیر درست و الهی انجام می

گاه به جایگاه تاریخی خود می، براینمیسر تا رسیدن به هدف هستند. بنا وقتی مسئولیت ، توان گفت انسان آ
برای ادامه مسیر به دو ، همچنین عزم و اراده کافی برای انجام مسئولیت خود دارد، پذیرد اش را می تاریخی

رود و تا رسیدن به هدف  عنصر مجاهدت و مقاومت نیازمند است تا اطمینان یابند که مسیر را درست می
های خواص به دلیل فقدان مجاهدت و  های تحوالت تاریخی و ریزشآورد. بسیاری از ناکامی ام میدو

کشند.  روند و برخی در میانه راه از مقاومت دست می برخی راه را اشتباه می، مقاومت است. به عبارت دیگر
داشتن اخالص » اخالص است. به همین دلیل رهبر معظم انقالب بر، پشتوانه اصلی مجاهدت و مقاومت

ورزد و اخالص را رعایت کردن وظیفه خدایی و دخالت ندادن منافع شخصی و گروهی و  در عمل تاکید می
 (.1/5333/.، )مقام معظم رهبری« دانند می، های مادی در کار است انگیزه

از دیدگاه مقام معظم رهبری در بحث مجاهدت و مقاومت تمدنی نتیجه و ثمره این مجاهدت و 
ثمرات مجاهدت و مقاومت در »، شود. به عبارت دیگر کننده نمایان نمی مت لزومًا در زمان مقاومتمقاو

شود که به طور طبیعی یک تمدن برای رشد و شکوفایی به آن  مقیاس تمدن در فرآیندی از زمان حاصل می
صدر اسالم در قرن های پیامبر اسالم)ص( و مسلمانان  ها و مقاومت نیاز دارد. برای نمونه ثمره مجاهدت

اگر نسل امروز صبر و استقامت داشته ، سه و چهار در مقیاس تمدنی نمایان شد. با توجه به این رویکرد
 (.1/0/5313، )مقام معظم رهبری« های آینده به قّله خواهند رسید نسل، باشند

 ی مادی و معنوی ها . بسیج هدفمند ظرفیت3-3-5

های فراوان مادی و معنوی است که عبارتند از نیروی  از نعمت ای  های امت اسالمی مجموعه ظرفیت»
معنویات که برگرفته از ، جغرافیایی و اقلیمی. از این میان، طبیعی، معدنی، های صنعتی ظرفیت، انسانی مومن

  تمّدن ای در ایجاد و هدایت   کننده نقش تعیین، اعتقادات مستحکم و راسخ توحیدی و متکی به مبدأ و معاد است
کند.  ها تحت یک برنامه خاص ارائه می گیری فعالی را در ارتباط با زندگی دنیوی انسان نوین اسالمی دارد و جهت

ترین آنها ظرفّیت نیروی انسانی و نسل جوان با انگیزه است که باید مورد   مهم، های ذکر شده از بین ظرفیت
ی هشت ساله نمایانگر قدرت تأثیرگذاری این قشر در استفاده قرار گیرد. استفاده از این ظرفیت در جنگ تحمیل

پیشبرد اهداف به ظاهر غیرممکن است. به طور خاص مقام معظم رهبری معتقدند جوانان ایرانی از ظرفیت 
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 (. 5302/./.5، )مقام معظم رهبری« تحقق ایجاد تمدن نوین اسالمی برخوردار هستند باالیی در

 . علل غایی تمدن نوین اسالمی3-0

چرا این تمدن باید شکل ، شود گیری تمدن نوین اسالمی پرداخته می ر علل غایی به چرایی شکلد
ای در ایجاد انگیزه  کننده بگیرد؟ چه دستاوردی برای جامعه بشری دارد؟ تبیین درست علل غایی نقش تعیین

و آینده دست  برای گام برداشتن در مسیر تمدن نوین اسالمی دارد. بدون توجه به ترسیم وضع مطلوب
توان انتظار داشت جامعه در این مسیر گام بردارد. در آثار و اندیشه مقام  نمی، یافتنی تمدن نوین اسالمی

حیات طیبه با تحقق کرامت و سعادت جامعه انسانی به عنوان علل غایی تمدن نوین »معظم رهبری 
هم جسم ، هم روح انسان، حیات طیبه یعنی چه؟ یعنی زندگی که در آن»اسالمی مطرح شده است: 

(. در وضع 0/20/5301.، )مقام معظم رهبری« تأمین است، هم آخرت انسان، هم دنیای انسان، انسان
 گیرد. مطلوب تمدن نوین اسالمی استعداد و توان انسان در خدمت کرامت و سعادت جامعه بشری قرار می

 های پژوهش حاضر در جدول زیر قابل مشاهده است. یافته

 دهنده در ایجاد تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری عوامل چهارگانه شتاب -2جدول

علل 

 چهارگانه
 پاسخ اجمالی پرسش تمدنی

. علل 8
 مادی

دهنده  ترین علل مادی شتاب مهم
 تمدن نوین اسالمی چیست؟

 عدالت، عقالنیت، معنویت، ایمان

. علل 6
 صوری

دهنده  ترین علل صوری شتاب مهم
 تمدن نوین اسالمی چیست؟

 تمدن، جامعه، دولت، نظام، گانه: انقالب فرآیند پنج
 اولویت ساختارهای تربیتی و اخالقی

 اهمیت ساختارهای علمی و آموزشی
 افزا محور و هم لزوم ساختارهای امت

. علل 7
 فاعلی

دهنده  ترین علل فاعلی شتاب مهم
 تمدن نوین اسالمی چیست؟

 های الهی در تغییرات و تحوالت جامعه انسانی سنّتتوجه انسان به 
 انسان آگاه به جایگاه تاریخی خود

 پذیر نسبت به نقش تمدنی انسان مسئولیت
 انسان برخوردار از اراده کافی در مقیاس ایجاد تمدن

 انسان معتقد به مجاهدت و مقاومت در تحقق اهداف تمدن نوین اسالمی 

. علل 4
 غایی

دهنده  غایی شتابترین علل  مهم
 نوین اسالمی چیست؟ تمدن

ترسیم و معرفی حیات طیبه و سعادت حقیقی جامعه بشری مطابق ، تبیین
 های اسالمی  با آرمان
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 گیری . نتیجه0
چهار پرسش تمدنی مطرح و پاسخ آنها در آثار و ، در این پژوهش با الهام از الگوی علل چهارگانه

دهنده تمدن نوین  گردید. ایشان در پاسخ به چیستی علل مادی شتاباندیشه مقام معظم رهبری بررسی 
و توجه به آن از « ایمان»افزار تمدن اسالمی باید از اسالم و منابع اسالمی اتخاذ شود.  نرم، اسالمی معتقدند

و در ُبعد « معنویت»دهنده تمدن نوین اسالمی است. ثمره ایمان در ُبعد روحی  ترین عوامل شتاب مهم
 است. « عدالت»و « عقالنیت» عمل

دهنده انسان به  دهنده تمدن نوین اسالمی ساختارهای جهت ترین علل صوری شتاب در پاسخ به مهم
ساختارهای تربیتی و آموزشی ، کند. بر همین اساس در تمدن نوین اسالمی سمت کمال اولویت پیدا می

 یابند.  بیش از هر چیز دیگری اهمیت می
گاه تاکید  ین علل فاعلی شتابتر در پاسخ به مهم دهنده تمدن نوین اسالمی بیش از هر چیز بر انسان آ

گاهی موقعیت تاریخی و شناخت مسئولیت تمدنی می باشد. در واقع انسان  شده است. مرجع این آ
های  گری هدفمند است که به تقدس هدف خود ایمان دارد و هزینه کنش، دهنده تمدن نوین اسالمی شکل

 خرد.  هدف را به جان میرسیدن به 
تبیین حیات طیبه و جایگاه انسان محوریت دارد. در ، دهنده ترین علل غایی شتاب در پاسخ به مهم

بلکه در مسیر سعادت انسان بکار ، قدرت نه در مسیر شقاوت، حیات طیبه مد نظر تمدن نوین اسالمی
 شود. گرفته می
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