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زمينه های تحقق تمدن نوین اسالمی در جامعه اسالمی از 
منظر مقام معظم رهبری 

اسماعيل عارفی گوروان1
چکيده 

مكتب اسام همواره به دنبال تشكيل حكومت اسامی بوده است تا زمينه ساز اجرای 
احكام الهی به  طور كامل باشد. آغاز شــكل گيری تمدن اسامی را با ظهور اسام بايد 
همزمان دانست. در سده های آغازين اسامی، اين تمدن همواره رو به رشد و شكوفايی 
بوده است. اما برخی عوامل بيرونی و درونی، موجب كندی حركت تمدن اسامی  شده 
است. قرن اخير و به  ويژه بروز انقاب اســامی ايران را می توان نقطه خيزش جديدی 
برای تمدن اسامی به شــمار آورد. رهبران انقاب اسامی همواره هدف ملت ايران و 
هدف انقاب اسامی را ايجاد يك تمدن نوين اسامی بيان كرده اند. تحقق اين فرآيند 
نيازمند نظام سازی فكری صحيح و دقيق است. بر اين اساس در پژوهش حاضر نويسنده 
درصدد است با استفاده از روش توصيفی و تحليلی به بيان زمينه های شكل گيری تمدن 
نوين اسامی در نظام فكری مقام معظم رهبری بپردازد. سپس مراحل تكوين تمدن 
نوين اسامی را از منظر ايشان بيان كند؛ سؤالی كه پژوهش با آن روبه روست اين است 

1. كارشناسی ارشد جامعه شناسی انقاب 
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كه بسترهای تحقق تمدن نوين اسامی در انديشه مقام معظم رهبری چيست؟ در اين 
راستا پس از بررسی ديدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم تمدن اسامی 
فرآيند تحقق تمدن نوين اســامی شــامل مرحله اول )انقاب اسامی(، مرحله دوم 
)تشكيل نظام اسامی(، مرحله سوم )تشكيل دولت اسامی(، مرحله چهارم )تشكيل 
كشور اسامی(، مرحله پنجم )تشكيل دنيای اسامی(، اســت. برای رسيدن به آنها، 

وظايف و انتظاراتی بر عهده مردم و كارگزاران نظام اسامی بيان شده است. 
کليدواژه ها: تمدن نوين اسامی، مقام معظم رهبری، دولت اسامی، نظام اسامی، 

انقاب اسامی، زمينه های شكل گيری جامعه اسامی 

مقدمه 
وجود پيامبر)ص(، دســتی پنهانی برای پاســخگويی به نيازهای جامعه جهانی در 
جهت تأمين عدالت و شــكل گيری مدنيت جديد اســامی بود؛ مدنيتی كه متكی بر 
كرامت انسان و رشد و تعالی امكانات دنيوی و مادی در خدمت امكانات و رشد معنوی 
انسان بود. با ظهور اسام، بشر خود را در برابر آموزه هايی ديد كه هويت و نسبتش را با 
خداوند، جهان هستی، انسان های ديگر و نفس خويش به  خوبی ترسيم كرده است. اين 
تأثيرگذاری به حدی بود كه بشر در برابر آن سر تسليم فرود آورد و به اين فرهنگ كه 
از منابع اصيل اسام )قرآن و سنت(، سرچشمه می گرفت، گردن نهاد و از آنجا كه آن 
را با عقل و فطرت سليم خويش هماهنگ می ديد، با رويی گشاده پذيرای آن شد. اين 
فرهنگ يعنی فرهنگ اسامی كه از هستی شناسی خاص اسام برمی خاست، پيروانش 
را به  سوی ايجاد تمدنی بزرگ كشاند كه بتوانند حكايتگر چنين فرهنگ متعالی باشند. 
تمدن اسامی به  صورت پويا وجود داشــته و امروز هم اين تمدن قابل تحقق است و 
اساساً آرمان مهدويت شــيعی اين امر را نمايندگی می كند؛ اما اين مهم به  سادگی به 
دست نمی آيد و ما نمی توانيم منتظر بمانيم كه دنيای غرب و تمدن مادی خود به  خود 
رو به افول برود، چراكه احيای تمدن اســامی فقط با افول تمدن غربی ممكن نيست 
و اين احيا در زمينه مدنی و اجتماعی محتاج به انقاب است. اينجاست كه ما انديشه 
حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری را می توانيــم محملی بدانيم برای ارتباط ميان 
تمدن گذشته و تمدن آينده به  وسيله يك انقاب بزرگ اسامی و حضور نهضت های 

قدرتمند مرتبط با آن كه زمينه ساز تمدن نوين اسامی است. 
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تعریف مفاهيم و مبانی نظری 
1.تمدن 

اين  يك حقيقت است كه تمدن عمدتاً از زمانی پديد می آيد كه انسان مرحله زندگی 
بدوی را ترك گفته و شهرنشينی را آغاز می كند؛ اما اينكه تمدن را صرفاً شهرنشينی معنا 
كنيم نادرست است.1 همان طور كه گفته شد اصل تمدن از مدن گرفته  شده و به معنای 
ثابت بودن در مكان است و برخاف نظر برخی دانشمندان كه می گويند بشر طبعاً مدنی 
آفريده  شده است، علل پيدايش تمدن را بايد در همان احتياجات و نيازمندی های مادی 
و معنوی بشر دانست. چراكه تمدن بشر، بر اساس و بنيان معنوی است و انسان فقط به 
قوای فكری و اخاقی می تواند رفع احتياج كند و هر چه به قوای فكری و اخاقی انسانی 

ربط دارد پايه و اساس تمدن است.2 
2. تمدن و فرهنگ

واژه ديگری كه با تمدن همراه اســت فرهنگ اســت كه برخی گفته اند تمدن عام و 
فرهنگ خاص است و فرهنگ در جهت پيشــرفت معنوی و تمدن در مسير پيشرفت 
مادی است؛ اما آنچه صحيح است آن اســت كه تمدن عبارت از اندوخته های مادی و 
معنوی انسان و هر دو ساحت مادی و معنوی، نمود فرهنگ است؛ يعنی با دگرگونی ژرف 
در اجزای تشكيل دهنده يك فرهنگ )شناخت ها، باورها، گرايش ها، ارزش ها، كردارها و 
رفتارها(، نمود مادی و معنوی آن )تمدن( تغيير اساسی خواهد كرد. چنانچه در جزيره 
عرب با آمدن فرهنگ اسام، تمدن اسامی كه تجلی مادی و معنوی آن فرهنگ به شمار 
می رفت بدان شكل و گستردگی ظاهر شد.3 پس تمدن عينی و مادی است و فرهنگ 
ذهنی و معنوی؛ تمدن عمل است و فرهنگ انديشه و پديدآورنده تمدن؛4 تمدن، اقامت 
كردن است و فرهنگ، پرورش نفس و متمدن كسی است كه بتواند اجتماعی زندگی 
كند، تعاون داشته باشد، حكومت تشكيل دهد، امور اجتماعی خود را نهادينه و قانونمند 

كند و مسائلی از اين  دست.5 
3. تمدن اسالمی 

تمدن و تدين منافاتی با هم ندارند. تمدن يعنی زندگی توأم با نظم علمی، با تجربيات 
خوب زندگی، استفاده از پيشــرفت های زندگی و تدين يعنی جهت درست در زندگی 

1. محمدرضا كاشفی، تاريخ فرهنگ و تمدن اسامی، قم، مركز جهانی علوم اسامی، 1384، ص33-40. 
2. محمدباقر حجازی، آيين راستی، بی جا، چاپخانه و كتابخانه مركزی، 1318، ص46-47. 

3. محمدرضا كاشفی، همان، ص35. 
4. علی اكبر كسمايی، قرن ديوانه بحران تمدن و فرهنگ و نادانی های دوران دانش، تهران، بعثت، 1354، ص12. 

5. علی اكبر واليتی، فرهنگ و تمدن اسامی، قم، دفتر نشر معارف، 1384، ص32. 
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داشتن، جهت عدل، انصاف، صفا، صداقت و رو به  طرف خدا؛1 بنابراين اول بايد تمدن 
اسامی را بشناسيم، تمدن بدون قيد اسامی وقتی كه مطرح می شود همان طور كه از 
ريشه اش برمی آيد ممكن است شهرنشينی و شهروندی به ذهن تبادر كند و در مقابل 
آن توحش يا دور بودن از علم و لوازم آن وجود دارد. البته دانشــمندان ولو مادی هم 
باشند تمدن را فقط معادل با پيشرفت فناوری و وضعيت شهرنشينی نمی دانند. از ديد 
آنها متمدن كسی است كه نمی خواهد كســی مواظبش باشد تا تعدی نكند و وحشی 
كسی است كه بايد مراقبش باشند تا به حدود و حقوق ديگران تجاوز نكند. از ديد آنها، 
كشور متجاوز، متمدن نيست.2 پس  از اين ديدگاه، تمدن يعنی انسان به حدی برسدكه 
خودش، خودش را كنترل كند و نخواهد مواظبش باشند. بر اساس همين معنای تمدن، 
ما دو تعبير ارتجاع و ترقی داريم. تعبير قرآن در مورد ترقی و ارتجاع زيباست: »اهلل ولی 

الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات إلی النور« 
اين معنای ترقی و تمدن از ديدگاه اسامی است؛ يعنی اگر كسی بخواهد تمدن را از 
ديدگاه اسام بشناسد بايد ترقی را بشناسد. در اسام ترقی يعنی دور شدن از ظلمات 
و وارد شــدن در نور. مصاديق ظلم و نور را از عمل اهل بيت- عليهم الســام- می توان 
شناخت. كسی ترقی و ارتجاع را می فهمد كه انسان را خوب شناخته باشد. مسئله مهم 
در عصر حاضر، خوب شناختن انسان است؛ همان كه امام خمينی)ره( فرمود: »بدبختی 

دشمنان ما اين است كه اسام را نشناختند، انسان را نشناختند.«3 
تمدن اسامی در چند قرن اخير به  ويژه از قرن پنجم از يك نظام سياسی برخوردار 
نبود و چشم انداز روشنی در پيش نداشت. با نهضت امام خمينی)ره( و نظام جمهوری 
اسامی، وضعيت مناسب جهان امروز، ظرفيت باالی آموزه های دينی و انگيزه عمومی 
مسلمانان، تحقق تمدن نوين اسامی امكان پذير شده است و می رود تا همان پيوندهای 
سده های اوج خود را در ملت ها ايجاد كند. هر چند بايد موانع و آفات آن شناسايی شود 
و البته قبل از شناســايی آفات و موانع، ابتدا مروری كوتاه بر عوامل اوج گيری تمدن ها 
انجام می شود؛ چه  بسا كه عوامل انحراف و انحطاط و افول تمدن ها را می توان از همين 

مؤلفه ها دريافت.4 

1. آرمان تمدن بزرگ اسامی از ديدگاه مقام معظم رهبری، تهران، دفاع، 1384، ص158. 
2. تمدن اسامی در انديشه امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1377، ص95. 

3. همان، ص96. 
4. كلثوم رستمی، موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوين اسامی )مجموعه مقاالت همايش ملی تمدن نوين 

اسامی(، تهران، دانشگاه شاهد، 1394، ص637. 
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4. چيستی و چرايی تمدن اسالمی
منشأ بيشــتر تمدن ها تعاليم انبيای الهی است 
كه انســان ها را در جهــت اتحــاد و همگرايی و 
انديشه ورزی دعوت كرده اند. مسيحيت و اسام دو 
دينی هستند كه در پرتو آنها تمدن های درخشانی 
پديد آمــد و چهره تمدن بشــری پــس از ظهور 
آنها دگرگون شــد. هر فرهنگ نوپديدی نيازمند 
زمان است تا در جهان گســترش يابد و فرهنگ و 
تمدن های ديگر را تحــت تأثير قرار دهد. حضرت 
رسول)ص(كه پايه گذار فرهنگ تمدن اسامی بود 
با كتاب آســمانی خويش قرآن و قول و سيره خود 

منبعی اصيل برای اين فرهنگ به يادگار گذاشت. دين اسام، پس از ظهور و گسترش 
نه  تنها در زمينه فرهنگی موجب تحول عظيمی شد بلكه از نظر تمدن نيز منشأ الهام و 
خاقيت های بسياری گرديد. دو تعريف اساسی از تمدن و مدنيت اسامی وجود دارد: 
يكی تعريفی است كه تحت تأثير تفكر اومانيستی استعدادهای انسان را در جهت تكامل 
ابزار توليد و تكامل عقل ابزاری و دستاوردهای آن می بيند. در اين تعريف جوامعی كه 
در بعد مادی و ابزارســازی انســان را در حد متكاملی تجهيز كرده اند، متمدن ناميده 
شده اند. تعريف ديگر كه كمتر مورد توجه است، مدنيت انسانی را ناظر بر روابط انسانی، 
اخاقی و معنوی در جامعه می داند. از همين منظر و با همين محك ميزان اوج يا رو به 
افول بودن يا نبودن تمدن در يك جامعه ارزيابی می شود و البته به وجود روابط انسانی، 
دينی و معنوی به  عنوان تنها شاخص اكتفا نمی شود بلكه رشد دستاوردهای مادی در 

پی دستاوردهای معنوی مورد توجه قرار می گيرد.1 
5. عوامل اوج گيری و پيشرفت تمدن ها

در سوره روم تعدادی عنصر و فاكتور برای احيای تمدن ها معرفی  شده است؛ از جمله: 
قانون الهی، تفكر و انديشه، نيروی نظامی و صنعتی، كشاورزی، توحيد و وحدت، ايمان 
به قانون و عمل صالح، ستايش نكردن و عدم پرستش هيچ انسان و هيچ عنصری غير 
از اهلل، كار و دنبال روزی رفتن، دادن حقوق مســتضعفين، گرفتن ماليات از توانايان، 
هجرت، كســب دانش و علوم از طريق مشــاهده و تجربه و آزمايش، عبادت و ارتباط 
با آسمان، رهبر كه بهترينشــان پيامبران اند، تقوی، علم توأم با ايمان و شكيبايی در 

1. شكراهلل خاكرند، سير تمدن اسامی، قم، بوستان كتاب، 1390، ص87. 

همبستگی  آرامش،  و  امنيت 
ملی، همکاری و تعاون، اخالق، 
تحمل و بردباری و صبوری، 
حفظ وحدت و یکپارچگی و 
عدم انفکاک و تجزیه طلبی، دین، 
رفاه نسبی و فشار اقتصادی و 
اجتماعی از جمله مؤلفه هایی 
هستند که در روند تمدن سازی 
جوامع، ایفای نقش می کنند و 
تمدن اسالمی که با دعوت پيامبر 
و تشکيل حکومت اسالمی آغاز 

شد همه این مؤلفه ها را دارا بود
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راه رســيدن به وعده الهی؛1 و رهبر معظم انقاب آنها را به  عنوان شرايط دستيابی به 
آرمان های تمدن بزرگ اســامی معرفی می كند كه برخی عبارت اند از: اراده، ايمان و 
فداكاری برای رسيدن به اهداف اسامی، بهره مندی از جهان بينی و تفكر صحيح اسام، 
خودسازی، رعايت تقوا، عمل به دستورات و فرمان های قرآن كريم، تاش، توكل، وحدت 
و همدلی و ترجيح مصالح اسامی؛2 بنابراين اگر تمدن اسامی بخواهد اوج بگيرد و از 

ركود نجات يابد عوامل زير بايد دست  به  دست هم دهند تا اين تمدن تحقق يابد: 
1. عامل انسانی تمدن؛ يعنی نخبگان و شخصيت های فكری، علمی و سياسی كه هيچ 

تمدنی بدون آنها رشد نكرده؛ پس بايد زمينه رشد چنين نخبگانی فراهم آيد. 
2. حكومت و قدرت؛ در طول تاريخ، هيچ تمدنی بدون حكومت شكل نگرفته است. 

3. عوامل اقتصادی؛ در بالندگی و اوج گيری تمدن اسامی نقش دارند. تمدن اسامی 
احتياج به كار، تاش و كوشش مداوم و برنامه ريزی شده دارد. 

4. عامل روانی؛ تمدن اســامی نيازمند به خودباوری است؛ كاری كه امام امت برای 
اين ملت كرد كه آنها می توانند كشور را اداره كنند، می توانند بيافرينند و خاق باشند. 
5. عامل فرهنگی؛ ارايــه و عرضه صحيح و درســت  دين و مفاهيم دينی از ســوی 

متخصصان آن نه از سوی هر كس. 
6. عامل سياسی؛ آمادگی جامعه برای پذيرش تحول و تكامل كه اگر جامعه ای راضی 
و قانع به داشته های خود باشد و هر حرف نو را به  صرف نو بودن محكوم نمايد، در چنين 

جامعه ای، تمدن اسامی اوج نخواهد گرفت.3 
پس امنيت و آرامش، همبستگی ملی، همكاری و تعاون، اخاق، تحمل و بردباری و 
صبوری، حفظ وحدت و يكپارچگی و عدم انفكاك و تجزيه طلبی، دين، رفاه نســبی و 
فشار اقتصادی و اجتماعی از جمله مؤلفه هايی هستند كه در روند تمدن سازی جوامع، 
ايفای نقش می كنند و تمدن اسامی كه با دعوت پيامبر و تشكيل حكومت اسامی آغاز 

شد همه اين مؤلفه ها را دارا بود.4 
6. علل رکود تمدن ها

تمدن اســامی با وجود محاسن و پتانسيل های بســيار قوی جهت پيشبرد اهداف 
عاليه اسامی همواره در معرض خطر و كيد و مكر معاندان و دشمنان اسام بوده است. 

1. عزت اهلل رادمنش، قرآن جامعه شناسی اتوپيا- قرآن و عقايد اجتماعی، تهران، اميركبير، 1361، ص132. 
2. آرمان های تمدن بزرگ اسامی از ديدگاه مقام معظم رهبری، همان، ص166. 

3. تمدن اسامی در انديشه امام خمينی، همان، ص98. 
4. علی اكبر واليتی، پويايی فرهنگ و تمدن اسام و ايران، تهران، مركز چاپ و نشر وزارت امور خارجه، ج1 و2، 

1386، ص32. 
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واقعيت تلخی كه از شش قرن پيش تاكنون تمدن اسامی با آن روبه رو بوده، اين است 
كه مســلمانان با وجود همه تعالی ها به  تدريج رو به ضعف نهادند و بدين ســان كشور 
پهناور اسامی مورد تجاوز بيگانگان قرار گرفت و با تجزيه آن، عزت و اقتدار مسلمين 
از ميان رفت و جامعه اسامی به انحطاط گراييد. برای ركود و انحطاط تمدن اسامی 
علل متعددی بيان كرده اند كه می توان به  طور كلی آنهــا را به دو گروه علل بيرونی و 
درونی تقسيم كرد. از جمله عوامل بيرونی كه موجب ركود تمدن اسامی شدند، تهاجم 
دشــمنان خارجی و بروز جنگ های صليبی، حمله مغوالن و پيامدهای آن و سقوط 
اندلس كه يكی از وقايع تلخ در ســير تاريخ فرهنگ و تمدن اسامی و زوال حكومت 

مسلمانان در اين ناحيه از دنيا بوده است، می باشد.  
استعمار نيز يكی ديگر از عوامل مؤثر در ركود فرهنگ و تمدن اسامی است. بی شك 
استعمارگران همواره درصدد دســت اندازی به سرزمين های اســامی بوده اند تا به 
هر طريق عظمت اسام را متزلزل سازند. اســتعمارگران برای نفوذ در سرزمين های 
اســامی و تحقق اهداف خود به فعاليت هايی نظير سست كردن باورهای مسلمانان، 
ترويج فساد در ميان مسلمانان، تخريب شخصيت های اصيل اسامی و برقراری روابط 
آزاد اقتصادی برای زدودن استقال از كشورهای اسامی دست زدند.1 انحطاط و ركود 
تمدن اسامی عوامل درونی متعددی نيز دارد كه از آن جمله می توان به انحراف فكری 
و عملی مسلمانان از تعاليم اسام، استبداد و خودكامگی حكومت ها در جهان اسام، 
دنياگرايی و انحطاط اخاقی، فرقه گرايی كه پس از رحلت رسول خدا)ص( امت اسام 
چه از نظر سياسی و چه از لحاظ فكری و عقيدتی به فرقه های گوناگون تقسيم شده اند، 
اشاره كرد. همچنين تحجرگرايی به معنای ايستايی و تحول ناپذيری در حوزه انديشه 
و تفكر به  عنوان عاملی بازدارنده در شــكوفايی انديشه دينی و ركود تمدن اسامی به  

حساب می آيند.2 

زمينه های شکل گيری تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
1. ايمان و ايدئولوژی 

با بررسی ديدگاه های مقام معظم رهبری روشن می شود كه ايشان داشتن ايدئولوژی 
و ايمان را الزمه ايجاد و رشد يك تمدن بزرگ اسامی می دانند و بيان می دارند: 

هيچ ملتی كه داعيه تمدن ســازی دارد، بدون ايدئولوژی نمی تواند 

1. زهرا اسامی فرد، تاريخ فرهنگ و تمدن اسام، قم، دفتر نشر معارف، 1389، ص73. 
2. همان، ص87. 
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حركت كند و تا امروز حركت نكرده است. هيچ ملتی بدون دارا بودن يك 
فكر و يك ايدئولوژی و يك مكتب نمی تواند تمدن سازی كند. 

همه تمدن های مادی مانند كمونيســم و كاپيتاليسم نيز كه در دنيا 
به وجود آمده اند همواره با يك ايدئولوژی وارد شــدند و بدون داشتن 
يك مكتب، بدون داشتن يك فكر و يك ايمان و بدون تاش برای آن و 
پرداختن هزينه های آن، تمدن سازی امكان ندارد. پس در درجه اول، 
نياز تمدن سازی اسامی نوين به ايمان است. اين ايمان را ما معتقدان به 
اسام، پيدا كرده ايم. ايمان ما، ايمان به اسام است. در اخاقيات اسام، 
در آداب زندگی اســامی، همه آنچه را كه مورد نياز ماست، می توانيم 
پيدا كنيم؛ بايد اينها را محور بحث و تحقيق خودمان قرار دهيم. ما در 
فقه اسامی و حقوق اسامی زياد كار كرده ايم؛ بايد در اخاق اسامی 
و عقل عملی اسامی هم يك كار پرحجم و با كيفيتی انجام دهيم. اين 
مطلب اول و نكته اول در باب تمدن ســازی نوين اســامی و به دست 
آوردن و رسيدن به اين بخش اساسی از تمدن است كه سلوك عملی 

است.1 
2. عدم پيروی از فرهنگ و تمدن بيگانه

نكته دومی در اينجا وجود دارد و آن اين اســت كه ما برای ساختن 
اين بخش از تمدن نوين اسامی، به شــدت بايد از تقليد پرهيز كنيم؛ 
تقليد از آن  كسانی كه سعی دارند روش های زندگی و سبك و سلوك 
زندگی را به ملت ها تحميل كنند. امروز مظهر كامل و تنها مظهر اين 
زورگويی و تحميل، تمدن غربی است. شرط رسيدن به تمدن اسامی 
نوين در درجه اول اين است كه از تقليد غربی پرهيز شود. ما متأسفانه 
در طول مهر و موم های متمادی، يك  چيزهايی را عادت كرده ايم تقليد 
كنيم. اصل قضيه، درست كردن سبك زندگی، رفتار اجتماعی، اخاق 
عمومی و فرهنگ زندگی است. بايد در اين بخش تاش كنيم. تمدن 
نوين اسامی كه ما مدعی اش هستيم و انقاب اسامی می خواهد آن 
را به وجود بياورد، بدون اين بخــش تحقق پيدا نخواهد كرد. بايد همه 
احساس كنند كه مسئوليت ايجاد تمدن اسامی نوين بر دوش آنهاست؛ 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با جوانان استان خراسان شمالی، 1391/7/23، پايگاه اطاع رسانی دفتر 
.www.leader.ir ،مقام معظم رهبری
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و يكی از حدود و ثغور اين كار، مواجهه با تمدن غرب است، به صورتی 
كه تقليد از آن انجام نگيرد.1 

3. وحدت و همكاری مردم و مسئوالن
ملت ايران، همچنان كه بحمداهلل تاكنون بوده است و بعد از اين هم به 
فضل الهی همين گونه خواهد بود، وحدت ارزشمند و آگاهی و هوشياری 
و پيوند و رابطه مستحكم خودش با مســئوالن را حفظ كند و به فضل 
پروردگار، همواره در ســطوح باالی اين نظام، مسئوالن شايسته ای به 
خدمت مشغول باشــند، نظام مقدس جمهوری اسامی، اين امكان را 
پيدا خواهد كرد كه پايه های »تمدن اسامی« را در اين كشور بلكه در 

همه كشورهای اسامی و جوامع اسامی، مستحكم كند.2 
4. تكيه  بر احكام الهی و دستورات خداوند

اين چه عاملی بود كه توانست اين  طور اقتدار اسامی را پيش ببرد و 
بعد هم »تمدن اسامی« را پايه گذاری كند كه اين تمدن اسامی، حتی 
در دوران انحطاط قدرت سياسی اسام هم در اوج تأللو و اقتدار باقی 
ماند؛ فرهنگ دنيا را تحت تأثير قرار داد؛ علم را گسترش داد و فرهنگ 
اســامی را رايج كرد؟ يقيناً يكی از عناصری كه عامل پيشرفت اسام 
بود، اعتماد به خدا و احكام الهی بود: »امن الرسول بما انزل اليه من ربه و 
المؤمنون كل تمن باهلل و مائكته و كتبه و رسله« خود پيامبر و مؤمنان 
صدر اسام، از اعماق دل به پيام اسام معتقد بودند و شعارهای اسامی، 
حقايق اسامی و كافی بودن اسام را برای نجات بشريت، حقيقتاً از بن 

دندان قبول داشتند. اين ايمان عامل بسيار مهمی است.3 
5. بی ميلی به دنيا و ماديات 

يك عامل ديگر، الاقل در رأس اين حركت اين بود كه به خود- آنچه به 
شخص و به بهره مندی های مادی برای خود انسان برمی گردد- بی اعتنا 
بودند. اين عامل بســيار مهمی اســت. اين  همه كه ما در روايات، در 
نهج الباغه، در كلمات نبی اكرم و ائمه)ع( و بزرگان درباره بی رغبتی به 
دنيا و به اعتنايی به ماديات دنيا برای شخص خود تأكيد و توصيه داريم، 
به خاطر تأثير عظيم اين عامل است. البته دشمنان اسام و مسلمانان 

1. همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن نظام، 1376/2/6، همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران نظام، 1378/8/15، همان. 
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كج فهم، گمان كردند يا وانمود كردند در اسام گفته  شده است زهد؛ 
يعنی دنبال دنيا به معنای مظاهر عالم وجود و مظاهر زندگی نرويد در 
حالی  كه مســئله اين نبود بلكه دنيای بد و دنيای مذموم و اينكه من و 
شما، خود و منافع مادی خودمان را هدف قرار دهيم و دنبال آن باشيم، 
مورد نظر بود. اين آن چيزی اســت كه بيچاره كننده و ويران كننده و 

اساس بدبختی هاست.1 
6. توجه به پيشرفت اقتصادی 

گرچه اسام و نهضت حركت معنوی و اخاقی بود و هدف اعای اسام 
عبارت است از ساخت انســان متكامل و منطبق با طراز اسامی، لكن 
بدون شك پيشرفت علم و پيشرفت و اعتای اقتصادی جزو هدف های 
اسامی است؛ لذا شــما ماحظه كنيد كه در تمدن اسامی، اسام در 
يكی از فقيرترين و عقب مانده ترين نقاط دنيا ظهور كرد؛ اما هنوز پنجاه 
سال از عمر آن نگذشته بود كه بيش از پنجاه  درصد از دنيای متمدن 
آن روز در زير پرچم اسام قرار گرفت و هنوز بيش از دو قرن از عمر اين 
تمدن نگذشته بود كه دنيای بزرگ اسامی در آن روز، قله تمدن بشری 
از لحاظ علم و انواع دانش و پيشرفت های مدنی و اقتصادی شد؛ اين نبود 
مگر به بركت تعاليم اسام. اسام به ما نمی گويد كه معنويت را ماحظه 
كنيم اما از متن زندگی جامعه انسانی غافل بمانيم. ما بايد برای استقال 
امت اسامی و برای عزت آن، همه تدابير الزم را به كار ببريم كه يكی از 
مهم ترين آنها، مسئله اقتصاد است؛ بنابراين، تاش برای رشد و توسعه 
و اعتای جنبه اقتصادی دنيای اسام، از كارهايی است كه بی شك جزو 

هدف های اسامی است.2 
7. ايستادگی و مقاومت

جوهر ايستادگی و مقاومت در يك ملت، جوهر نفيس و گران قدری 
است. با همين جوهر است كه ملت ايران به فضل پروردگار، با هدايت 
الهی، با كمك های معنوی غيبی و با ادعيه زاكيه و هدايت های معنوی 
امام زمان)عج( خواهد توانست تمدن اسامی را بار ديگر در عالم سربلند 

كند و كاخ باعظمت تمدن اسامی را برافراشته نمايند.3 

1. همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اقتصاددانان، 1383/6/25، همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با ايثارگران، 1376/5/29، همان.
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8. سبك زندگی اسالمی
حضــرت آيت اهلل خامنــه ای، با اشــاره به توجه 
عميق اســام به مفهوم ســبك و فرهنگ زندگی 
بيان می كنند: »در معارف اســامی، اصطاح عقل 
معاش در مفهوم جامع خود، مترادف مفهوم سبك 
و فرهنگ زندگی اســت و در قرآن كريم نيز آيات 
فراوانــی در اين زمينه وجــود دارد.« رهبر انقاب 
اسامی، در تشريح مفهوم سبك و فرهنگ زندگی، 
مســائلی نظير خانواده، ازدواج، نوع مســكن، نوع 

لباس، الگــوی مصرف، تفريحــات، كســب  و كار و رفتارهای فــردی و اجتماعی در 
محيط های مختلف را مطرح می كنند؛ در واقع سبك زندگی به همه مسائلی برمی گردد 
كه متن زندگی انسان را شكل می دهند. ايشان معتقدند كه اسام، »خردورزی، اخاق 
و حقوق« را مايه های اصلی فرهنگ صحيح می داند و مــا نيز بايد به  طور جدی به اين 
مقوالت بپردازيم وگرنه پيشرفت و تمدن نوين اسامی شكل نخواهد گرفت. در ترسيم 
چگونگی شكل گيری سبك و شــيوه زندگی نيز تأكيد می كنند كه فرهنگ زندگی در 
جامعه متأثر از تفسير افراد از زندگی است و هر هدفی را كه در زندگی تعيين می كنند 
سبك و شيوه زندگی آنها را مشخص می كند. ايشان، تحقق هدف اصلی تعيين شده در 
هر »مكتب و نظريه سياسی، اجتماعی، اقتصادی« را نيازمند اعتقاد و ايمان به آن هدف 
می دانند و معتقدند كه بدون اعتقاد جدی و تاش هيچ هدفی محقق نمی شود.1 ايشان 
معتقدند اگر گفتمانی در زمينه آسيب شناسی و چاره جويی مشكات موجود در سبك 
و فرهنگ زندگی به وجود آيد، با توجه به نشاط و استعداد جوانان، حتماً درخشندگی 
ملت ايران در اين زمينه نيز، چشم جهانيان را متوجه خود خواهد كرد و تغيير و اصاح 
سبك زندگی مردم به سبك زندگی اسامی زمينه مهمی در فرآيند تحقق تمدن نوين 

اسامی در جهان به  حساب می آيد.2 

مراحل تکوین تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری 
با بررســی و مطالعه ديدگاه های مقام معظــم رهبری می تــوان دريافت كه تحقق 
هدف های تمدن اسامی، يك فرآيند طوالنی و البته دشوار است. ايشان به  كرات و در 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با جوانان استان خراسان شمالی، همان. 
2. فاطمه حسينائی و زهرا عليپور مقدم، زمينه های شــكل گيری و فرآيند تحقق تمدن نوين اسامی از منظر 
مقام معظم رهبری، مجموعه مقاالت همايش ملی تمدن نوين اسامی، تهران، دانشگاه شاهد، 1394، ص635. 

از جمله عوامل بيرونی که موجب 
شدند،  اسالمی  تمدن  رکود 
تهاجم دشمنان خارجی و بروز 
جنگ های صليبی، حمله مغوالن 
و پيامدهای آن و سقوط اندلس 
که یکی از وقایع تلخ در سير 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی و 
زوال حکومت مسلمانان در این 
ناحيه از دنيا بوده است، می باشد
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موقعيت های مختلــف ضمن تأكيد بر اينكه 
هدف ملت ايران و هدف انقاب اسامی ايجاد 
يك تمدن نوين اسامی است بر اين باورند 
كه تحقق اين تمدن اسامی نيازمند عبور از 
يك زنجيره منطقی است؛ »مرحله اول انقاب 
اسامی است، بعد تشكيل نظام اسامی، بعد 
تشكيل جامعه اسامی اســت؛ اين زنجيره 
مســتمری اســت كه به هم مرتبط است.«1 
ايشــان در جای ديگر ضمن تأكيد بر گذر از 
مراحل فوق در تحقق تمدن نوين اسامی، به 

تبيين اين مراحل پرداخته و معتقدند: 
قدم اول كه پرهيجان تر و پر ســر و صداتر از همه است ايجاد انقاب 
اسامی است. قدم بعدی، ترتيب دولت اسامی بر انقاب اسامی است؛ 
يعنی ايجاد نظام اسامی كه گفتيم نظام اسامی، يعنی هندسه عمومی 
جامعه، اسامی بشود؛ كه اين هم شــد. قدم بعدی كه نشئت گرفته از 
مراحل قبل است ايجاد جامعه اسامی است بر پايه تأللو نظام اسامی، 
اگر اين مراحل به ترتيب به وجود آيند، آن  وقت برای مسلمانان جهان، 

الگو و اسوه می شويم.2 
با توجه به تأكيد فراوان مقام معظم رهبری در بيانات متعدد ايشــان می توان چنين 
نتيجه گرفت كه مسير تحقق تمدن اسامی از منظر ايشان مسيری روشن و گام  به  گام 
است كه هر مرحله از آن، مقدمه تحقق مرحله بعدی است. در بخش آخر مقاله نظريات 
كلی مقام معظم رهبری در تحقق تمدن اســامی بر اساس مراحل يادشده فوق مورد 

تحليل قرار می گيرد و زمينه های تحقق و شكل گيری تمدن اسامی بيان می شود. 
مرحله اول انقالب اسالمی

از منظر مقام معظم رهبری اولين گام در مسير تحقق تمدن نوين اسامی ايجاد يك 
انقاب حقيقی و به معنای واقعی كلمه اسامی است كه در نتيجه شناخت مردم يك 
جامعه از شرايط زمانشان و عدم تحمل آن شرايط است. بنابر بينش اسامی، حركت ها 
و تحوالت اجتماعی با آگاهی ها و ايمان تضمين می شود. آنچه انسان ها را وارد ميدان 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشگاهيان كرمانشاه، 1390/7/24، همان.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران نظام، 1380/9/21، همان.

استعمار نيز یکی دیگر از عوامل مؤثر 
در رکود فرهنگ و تمدن اسالمی 
است. استعمارگران برای نفوذ در 
سرزمين های اسالمی و تحقق اهداف 
خود به فعاليت هایی نظير سست 
کردن باورهای مسلمانان، ترویج 
فساد در ميان مسلمانان، تخریب 
و  اسالمی  اصيل  شخصيت های 
اقتصادی  آزاد  روابط  برقراری 
برای زدودن استقالل از کشورهای 

اسالمی دست زدند
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مبارزه می كند و تحوالت تاريخی را به وجود می آورد و نظام هايی را به نظام های ديگری 
بدل می كند، خشم كور طبقاتی نيســت؛ مبارزه آگاهانه و روشن بينانه ای است كه با 

معرفت صحيح و با ايمان كامل در ميان انسان ها به وجود می آيد.1 
منظور از انقاب اسامی- كه حلقه اول است- حركت انقابی است؛ 
و اال به يك معنا انقاب شــامل همه اين مراحل می شود. اينجا منظور 
ما از انقاب اسامی، يعنی همان حركت انقابی و جنبش انقابی كه 
نظام مرتجع را، نظام قديمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون می كند 

و زمينه را برای ايجاد نظام جديد آماده می كند.2 
انقاب اسامی دارای مشــخصه ها و خصوصياتی است كه نه  تنها در باورهای عميق 
اسامی ريشه دارد، بلكه پتانسيل آن را نيز دارد كه به  مثابه ريشه ها و پيامدهای تمدن 

اسامی محسوب شود از منظر ايشان اين مشخصه ها عبارت اند از: 
اسام محوری، استقال سياســی، مردم ساالری، خودباوری علمی و 
اعتماد به  نفس ملی، عظمت يافتن ايران در جهــان، مبارزه با تهاجم 
فرنگی؛ وقتی در يك كشــور اين پايه ها گذاشته شــد، آنگاه اين ملت 
می تواند اميدوار باشــد كه بر روی اين پايه ها بنای يك تمدن عظيم و 

جديد را می توان پايه گذاری كند. 
مهم ترين اين خصوصيات همين ثبات و استقامت و ايستادگی است. 
اگر اين شد انقاب برای ديگران الگو واقع خواهد شد؛ و اال برق هايی كه 
يك جا بزند و خاموش بشود خيلی نمی تواند الگوسازی كند، انقاب ما 
اين طور بوده است. انقاب ما توانسته است الهام بخش باشد، الگوساز 
باشد؛ و اين بر اثر ثبات و استقامت و ايستادگی بر اصول و پايه های اصلی 

است؛ كه اين انقاب به  وسيله امام اعام كرد.3 
يكی ديگر از ويژگی های انقاب اسامی ايران كه مقام معظم رهبری بر آن تأكيد دارند 
»اسامی بودن« است. پيش از انقاب، نظام حاكم بر كشور، يك نظام اسام ستيز عمقی 
بود. آنها با ظواهر خيلی كار نداشــتند اما از لحاظ عمق، حقيقتاً دنبال زدن ريشه های 

ايمان اسامی مردم بودند. 
انقاب آمد نقطه مقابل آنها، اسام را محور اداره كشور قرار داد؛ محور 
مديريت قرار داد؛ احكام و قوانين اســامی، معيار و ماك رد و قبول 

1. بيانات مقام معظم رهبری در سالگرد پيروزی انقاب، 1362/11/12، همان.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران نظام، 1390، همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه، 1389/11/15، همان. 
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قوانين كشور و معيار عمل مجريان كشور است.1

ايشان همچنين بيان می كنند كه: 
ما يك ديد خاصی در تحليل و تفســير انقابمان داريم اين تفســير 
فقط مخصوص انقاب ما نيست همه انقاب های مردمی و به  خصوص 
انقاب های اسامی اســت. ما ديد جامعه شناسی مادی را از انقاب ها 
منسوخ می دانيم. تفســير انقاب، يك تفسير اسامی و الهی است. ما 
انقاب را يك تحول اخاقی، فرهنگی و اعتقادی می دانيم كه به دنبال 
آن تحول اجتماعی و اقتصادی و سياسی و آنگاه رشد همه جانبه ابعاد 

انسان می آيد.2 
مرحله دوم نظام اسالمی

مرحله بعد در تحقق تمدن اسامی ايجاد نظام اسامی است. مقام معظم رهبری تحقق 
آن را به دنبال تمدن اسامی ضروری دانسته و تفاوت اساسی انقاب اسامی ايران با 
ساير انقاب های ناكام جهان را در همين اصل نظام اسامی می دانند. از منظر ايشان يك 
انقاب زمانی به هدف حقيقی خود می رسد كه بر مبنای اصولی متعالی باشد. ايشان در 

تبيين اين مسئله می فرمايند: 
حلقه بعد، نظام اسامی اســت. منظور من در اينجا از نظام اسامی، 
يعنی آن هويت كلی كه تعريف مشخصی دارد كه كشور، ملت و صاحبان 
انقاب- كه مردم هستند- آن را انتخاب می كنند. در مورد ما، مردم ما 
انتخاب كردند: جمهوری اسامی يعنی نظامی كه در آن، مردم ساالری 
از اسام گرفته  شده است و با ارزش های اسامی همراه است. ما از اين 

حلقه هم عبور كرديم.3 
نظام اسامی پس از انقاب اسامی تشــكيل شد. شورش انقابی و 
نهضت انقابی می توانست انجام بگيرد، اما نظام غير اسامی تشكيل 
شود. خيلی جاها اين  طور شده؛ در الجزاير همين طور بود؛ اما بعد از آن 
كه نهضت به نتيجه رسيد، كسانی كه اعتقادی به مبانی تفكر اسامی 
نداشتند، آمدند قدرت را در دست گرفتند. اينجا هم همين كارها داشت 
می شد. داشتند حركت می كردند كه به  اصطاح خودشان يك جنبش 
كارگری و يك حركت كارگری را بــر اين حركت عمومی تقليب كنند 

1. همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در سالگرد پيروزی انقاب اسامی، همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشگاهيان استان كرمانشاه، همان. 
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و همان فرمولی كه در روی كار آمدن نظام های سوسياليستی در دنيا 
معمول است- يعنی انقاب طبقه كارگر- تحقق بدهند و بعد هم يك 
 چند نفر سر كار بيايند؛ منتهی امام را محاسبه نكرده بودند؛ لذا سخت 

ضربه خوردند. ولی نظام اسامی تشكيل شد.1 
مقام معظم رهبری وجود نظام اســامی را ضروری دانسته و آن را معيار اجرا و ركن 
تصميم گيری كشور می دانند و معتقدند نظام اسامی عاوه بر شكل كه همان اركان 
حكومت و قانون اساسی است محتوايی نيز دارد كه به معنای اسامی شدن متن زندگی 

مردم است: 
نظام اســامی يعنی اينكه معيار و ماك اجرا و اركان تصميم گيری 
در كشور معلوم شد چيســت؛ اركان حكومت- قوه مجريه، قوه مقننه، 
قوه قضاييه و ديگر اركان- چيده شد و قانون اساسی آمد همه اينها را 
تثبيت كرد؛ لذا پايه گذاری های اصولی انجام گرفت. اين نظام اسامی 
فقط شكل نيست؛ محتوايی دارد؛ يعنی كارهايی بايد در واقعيت زندگی 

مردم انجام بگيرد.2 
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشاره به آيه ای از قرآن كريم، چهار شاخص »نماز، زكات، 
امربه معروف و نهی از منكر« را به  عنوان مترجمان و شاخص های شكل دهنده هندسه 
نظام اسامی« برشمردند و افزودند: »خداوند متعال وعده داده است، هر ملتی را كه دارای 
اين شاخص ها باشد، نصرت دهد و از زير ســلطه قدرتمندان جائر خارج كند.« ايشان 
تأكيد كردند: »هر يك از اين شــاخص ها دارای جنبه های فردی و همچنين اجتماعی 

هستند كه در نظام سازی اسامی، نقش مؤثری دارند.«3 
مرحله سوم دولت اسالمی

سومين مرحله در تحقق تمدن نوين اسامی، ايجاد دولت اسامی است: 
معنای شعار دولت اسامی اين است كه ما می خواهيم اعمال فردی، 
رفتار با مردم، رفتار بين خودمان و رفتار با نظام های بين المللی و نظام 
سلطه امروز جهانی را با معيارها و ضوابط اسامی نزديك تر كنيم. اين 

شعار، بسيار با ارزش است.4 
مقام معظم رهبری دولت اســامی را، مجموعه ای از همه كارگزاران كشور دانسته و 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، 1384/6/8، همان. 
2. همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، 1394/1/1، همان. 
4. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، همان. 
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آن را منحصر در قوه مجريه نمی دانند. »منظور 
از دولت اسامی اين است كه بر اساس آنچه 
كــه در دوره تعيين نظام اســامی به وجود 
آمد، يك قانون اساسی درست شد، نهادها و 
بنيان های اداره كشور و مديريت كشور معين 
شد. اين مجموعه نهادهای مديريتی، دولت 
اسامی است.« در اينجا منظور از دولت، فقط 
قوه مجريه نيست؛ يعنی مجموع دستگاه های 
مديريتی كشور كه اداره يك كشور را بر عهده 
دارند، بلكه همه كارگزاران نظام اســامی را 

شامل می شود.1 
پس از پيروزي انقاب اسامي و تشكيل نظام اسامي كه با همت و هوشياري امام 
راحل و مردم صـورت گرفـت، تشـكيل دولت اسامي به عنوان زمينه ساز شكل گيري 
كشور اسامي، همواره مورد نظر مسئــوالن نظام بوده و گام هايی در ايـن راه برداشته 
شده است. ايشان تحقق دولت اسامي را امري محتوايي و منوط به انطباق جهت گيري 
و عمل كارگزاران نظام با مبـاني اسام و اهداف انقاب برمي شمارند. رهبر معظم انقاب 
اسامي در همين زمينه، عملكرد كـارگزاران را در رفتـار و زنـدگي مـردم، كـامًا 

تأثيرگـذار دانسـته و ميافزايند: 
اگر مسئوالن و مديران كشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصاب الزم و 
در خور شأن جمهوري اسامي برسند نبايـد مردم را مامت كنند چرا 
كه اگر كارگزاران نظام، حقيقتاً اسامي شدند رفتار مردم هم، بالطبع 

اسـامي مـي شـود و كشـور نيـز اسامي خواهد شد.2 
مقام معظم رهبري با بيان اينكه دولت يعني مسئــوالن قوه مجريه، قوه قضاييه، قوه 
مقننه، كـه مجمـوع اينهـا دولـت اسامي است، سهم خوبي از حقايق اسامي و 
ارزش های اسامي را دارند؛ اما بر اين باورند كه مسئوالن و كارگزاران نظام بايـد بيشتر 
به سمت اسامي شدن و مؤمنانه زندگي كردن بروند و روح زندگي علوي يعنی عدالت، 
تقوا، پارسـايي، پاكـدامني، بـيپروايي در راه خدا و ميل و شوق به مجاهدت در راه 

خدا- را در خود زنده كنند.3 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشگاهيان استان كرمانشاه، همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، همان. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن نظام، 1383/8/6، همان. 

انحطاط و رکود تمدن اسالمی عوامل 
درونی متعددی نيز دارد که از آن 
جمله می توان به انحراف فکری و 
عملی مسلمانان از تعاليم اسالم، 
استبداد و خودکامگی حکومت ها 
و  دنياگرایی  اسالم،  جهان  در 
انحطاط اخالقی، فرقه گرایی که 
پس از رحلت رسول خدا)ص( امت 
اسالم چه از نظر سياسی و چه از 
لحاظ فکری و عقيدتی به فرقه های 

گوناگون تقسيم شده اند، اشاره کرد
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از نگاه مقام معظم رهبري »تاش و اقدام براي تشكيل دولت اسامي از همـان روز اول 
شـروع شـد؛ منتهـا افـت و خيـز و پيشرفت و عقب گرد داشته است؛ در جاهايي موفق 

و در برههاي ناموفق بوده است.« ايشان همچنين معتقدند: 
اينكه اسم ما دولت اسامي باشد، كافي نيست؛ و اال قبل از ما چند 
دولت جمهوري اسامي ديگر در منطقه ما و آفريقا و جاهاي ديگر وجود 
داشته و االن هم هست. بنابراين اسم ما دولت اسامي باشد، كافي 
نيست؛ بايد عمل و جهت گيــری ما اسامي باشد. اگر در اينها اختال 
پيدا شد، حركت مستمر و مداوم و پوينده ای كه الزم است تا دولت 
اسامي بـه صورت كامل شكل بگيرد، دچار مكث ميشود و طبعاً كار 
عقب ميافتد. البته دولت اسامي كامل به معنـاي واقعـي كلمـه، در 

زمان انسان كامل تشكيل خواهد شد.1 
وظايف دولت اسالمي 

دولت اسامي جايگاه اجرايي و مديريتي در تحقق تمدن اسامي دارد. از منظر مقام 
معظم رهبري وقتي كشور اسامي شـكل می گيرد كه دولت و دولتمردان آن اسامي 
شوند. بر اين اساس ايشان وظايفي را براي دولت اسامي برميشمرند كه در اينجا 
به بخشي از اين وظايف اشاره ميشود. مقام معظم رهبري گسترش علم و دانايي و 
آزادانديشي را از وظايف دولت اسامي برشمرده و در تبيين مفهـوم آزادانديشـي 

می فرمايند: 
بايد فضايي فراهم شود كه انســان ها واقعاً آزادانه فكر كنند تا آزادي 
بيان هم محقق شـود زيـرا آزادي بيـان تـابعي از آزادي فكر است و اگر 
فضاي آزادانديشي و آزادفكري وجود نداشـته باشـد آزادي بيـان هـم 

عمـًا وجـود نخواهـد داشـت.
ايشان همچنين مبارزه با فساد، تأمين عزت ملي و به تعبير رايج غرور ملي و مبارزه 
عاقانـه، حرفـه اي و شـجاعانه بـا ابعـاد مختلف نظام سلطه جهاني را از ديگر وظايف 

دولت می دانند.2 
رهبر معظم انقاب اسامي خدمت رساني محسوس به مردم، تحول در شيوههـاي 
خـدمت رسـاني و پاسـخگويي را نيـز از وظايف دولت دانسته و معتقدند همه اعضاي 
هيئت دولت و مسئوالن و مديران وزارتخانه ها، بايد هم در برابر خطاهايي كـه انجـام 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، همان. 
2. همان. 
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ميشود و هم در برابر كارهاي الزمي كه انجام نمي شود 
پاسخگو باشند. رهبر معظم انقاب اسامي كـار متـوازن 
و هماهنـگ و ساده زيستي را بسيار مهم برشمرده و همواره 
دولت را به پيگيري، استقامت در راه و تقويت ارتباط 

مسـتمر بـا خداونـد توصـيه ميكنند.1 
مرحله چهارم جامعه اسالمی

بعد از آن كه انقاب اســامی انجام گرفت و نظام اسامی تحقق يافت، در سايه اينها 
جامعه اسامی هويدا می شود. 

جامعه اسامی يعنی جامعه ای كه در آن، آرمان های اسامی، اهداف 
اسامی، آرزوهای بزرگی كه اسام برای بشر ترسيم كرده است، تحقق 
پيدا كند. جامعه ای عادل، برخــوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه ای 
كه مــردم در آن، در اداره كشــور، در آينده خود، در پيشــرفت خود 
دارای نقش اند، دارای تأثيرند، جامعه ای دارای عزت ملی و اســتغنای 
ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای 
دارای پيشرفت های همه جانبه- پيشرفت علمی، پيشرفت اقتصادی، 
پيشرفت سياسی و باألخره جامعه ای بدون سكون، ركود و توقف و در 
حال پيشروی دائم؛ اين آن جامعه ای است كه ما دنبالش هستيم. البته 
اين جامعه تحقق پيدا نكرده، ولی ما دنبال اين هستيم كه اين جامعه 

تحقق پيدا كند. پس اين شد هدف اصلی و مهم ميانه ما. 
مقام معظم رهبری در توضيح مفهوم »هدف ميانه« می افزايند كه: 

مهم ترين مســئوليت اين جامعه اين است كه انســان ها بتوانند در 
سايه ســار چنين اجتماعی، چنين حكومتی، چنين فضايی، به كمال 
معنوی و كمال الهی برسند؛ كه »ما خلقت و االنس اال ليعبدون« بنابراين 
هدف نهايی، همان عبوديت اســت؛ و هدف قبــل از آن، ايجاد جامعه 
اسامی است كه هدف بسيار بزرگ و بســيار وااليی است، وقتی يك 
چنين جامعه ای به وجود آمد، زمينه برای ايجاد امت اســامی، يعنی 

گسترش اين جامعه هم به وجود خواهد آمد.2 

1. همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشگاهيان استان كرمانشاه، همان. 

مقام معظم رهبری: تمدن 
که  تمدنی  یعنی  اسالمی 
در آن، علم همراه با اخالق 
است؛ پرداختن به مادیات، 
همراه با معنویت و دین 
است؛ و قدرت سياسی، 

همراه با عدالت است
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مرحله پنجم تمدن اسالمی
آيت اهلل خامنه اي مبناي تمدن اسامي را در راستاي مقياس جهاني انقاب اسامي 

تحليل مينمايند: 
برای اين ملت، قضيه بناي يك نظام و تمدن اسامي و يك تاريخ جديد 
يك قضيه جدي است. آن را جدي بگيريد. يك وقت در كشوري، يكي 
كودتـا ميكند و نظامي بر سر كار ميآيد آن نظام چند صباحي هست 
بعد هم ميرود يا يكي ديگر از او تحويل ميگيرد و همه چيز بـه حال 
اول برميگردد. اما آنچه در ايران اتفاق افتاد مسئله يك حركت عظيم 

در مقياس جهاني است.1 
البته نتيجه اين حركت را جهان گشــايی و تصرف ممالك ديگر ندانسته، كه تجربه 
جمهـوري اسـامي در چنـد سـاله گذشته اين را نشان ميدهد. اين خصلت ناشي 
از پيام جهاني است كه در بطن انقاب وجود دارد.2 مقام معظم رهبري در سخنان و 
ديدگاه های خود مفهوم »حيات طيبه« را نتيجه احياي تمدن اسامي ميدانند و بيان 

ميكنند كه: 
حيات طيبه معنايش اين نيست كه كساني فقط نماز بخوانند، عبادت 
كنند و اصًا به فكر زندگي و ماديـات نباشـند؛ نه، حيات طيبه، يعني 
آن ملتي كه تاش ميكند، سازندگي ميكند، صنعت و بازرگاني و 
كشـاورزي را بـه اوج مـي رسـاند، قدرت علمـي و تكنيكي پيدا ميكند. 
پيشرفت های گوناگون در همه جهت به دست ميآورد اما در همه اين 
حاالت، دل او هم با خداست و روز به روز هم با خدا آشناتر ميشود. اين 

هدف نظام اسامي است.3 

نتيجه گيری 
بررســی ديدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم تمدن اســامی نشان 
می دهد كه ايشان در يك نظام فكری مشــخص و بر اساس تعاليم انبياء و اوليای الهی 
هدف انقاب و نظام اسامی را تحقق تمدن نوين اســامی در جهان می دانند و برای 
دستيابی به اين هدف جهت گيری و مســير مشخصی را در نظر دارند. بررسی مجموع 

1. بيانات مقام معظم رهبری در روز ملی مبارزه با استكبار،1373/8/11، همان. 
2. بتول يوسفی، پژوهشی پيرامون مبانی نظری بيداری اسامی، تهران، نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات 

انقاب اسامی، 1391، ص92. 
3. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران امام رضا)ع(، 1370/1/29، همان. 
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بيانات ايشان در حوزه مورد مطالعه اين مقاله بيانگر اين است كه ايشان تعريف مشخص 
و روشنی از مفهوم تمدن اســامی و همچنين مسير دستيابی به آن دارند و در تدوين 
زمينه های شكل گيری تمدن اسامی بيشــترين توجه ايشان به بخش سبك زندگی 
در سطح جامعه اســت؛ و بقيه زمينه ها )اقتصادی، فناوری، صنعت...(، وسيله ای است 
برای دست يابی به سبك و فرهنگ صحيح زندگی و رسيدن به آرامش، امنيت، تعالی و 
پيشرفت حقيقی كه زمينه ساز تمدن نوين اسامی است. فرآيند و زنجيره دستيابی به 
اين هدف متعالی را نيز در طی مسير و مراحلی می دانند كه به  طور خاصه شامل انقاب 
اسامی، تشكيل نظام اسامی، تشكيل جامعه اســامی و باألخره برپايی تمدن نوين 
اسامی است. ايشان معتقد است در شــرايط فعلی جمهوری اسامی، مراحل انقاب 
و تشكيل نظام اسامی پشت سر گذاشــته و در مرحله تحقق جامعه اسامی و برپايی 
تمدن نوين اسامی اســت. همان طور كه از مطالعه و بررسی ســخنان و ديدگاه های 
مقام معظم رهبری نيز مشخص می شود تحقق اين هدف و برپايی تمدن نوين اسامی 
نيازمند فراهم شدن زمينه هايی در مردم و مسئوالن است تا ابتدا آگاهی و بصيرت الزم 
را در خصوص ضرورت دستيابی به اين هدف پيدا كنند و سپس وظايف و مسئوليت های 
خود را در جهت تحقق آن به  درستی انجام دهند. مقام معظم رهبری تأكيد دارند كه: 

تمدن اســامی يعنی تمدنی كه در آن، علم همراه با اخاق اســت؛ 
پرداختن به ماديات، همراه با معنويت و دين اســت؛ و قدرت سياسی، 
همراه با عدالت اســت- يك حركت تدريجی اســت. البته پرهيجان 
است؛ اما هر كس بداند چه  كار می كند. هر قدمی كه برمی دارد، برای 
او هيجان انگيز است؛ اما اين كار عظيم و ماندگار تاريخی، اين كاری كه 
سر و كارش با نسل ها و قرن هاست، اين را نبايد با كارهای دفعی، جزيی 
و شعاری اشــتباه كرد. اين كاری اســت كه بايد گام  به  گام، هر گامی 
محكم تر از گام قبل، با نگاه دقيق نسبت به هر قدمی كه برمی داريم و با 

ديد نافذ نسبت به مسيری كه طی می كنيم، همراه باشد. 
اين بيانات در كنار ديگر تأكيدات امام خمينی و مقام معظم رهبری، اهميت دستيابی 
به هدف تحقق تمدن نوين اســامی را نشــان می دهد و ضرورت توجه بيش  از پيش 
به پيشرفت و توســعه در ابعاد و عرصه های مختلف را اثبات می كند. حاال اين وظيفه 
مسئوالن كشور در ادوار مختلف است كه بايد به هر برنامه و سياستی از دريچه اين نگاه 

يعنی دريچه ای به  سوی شكل گيری تمدن اسامی بنگرند. 


