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Hajj, as a comprehensive religious rite with unique characteristics, had a high capacity to play a role in 
Islamic civilization and has it now. Hajj has a special place in the intellectual system of the Supreme 
Leader. He considers Hajj to be “an example of a superior Islamic society and a new Islamic civilization.” 
This particular analogy raises the question about the relationship between these two phenomena. In 
other words, what are the characteristics and components of Hajj that give it such a capacity? Exploring 
the thought of Ayatollah Khamenei and using a descriptive-analytical method, the article attempts to 
answer those question. The findings of this study indicate that among the innumerous features of Hajj, 
the three basic characteristics of comprehensiveness, shaping cohesion and otherness play a very 
important role in making civilization. The most important common feature of Hajj and modern Islamic 
civilization is the comprehensiveness and symmetry of the material and spiritual dimensions of the two. 
The manifestation of spirituality in its highest form, along with the material dimensions and benefits of 
Hajj, has made it an example of an ideal Islamic society. In addition to this feature and many other 
features, the cohesiveness of Hajj, which is present in all components of Hajj, and the otherness, which 
is especially manifested in hating enemies of Islam (Barat), have given Hajj a high capacity of civilization. 
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 نینو تمدن و حج اشتراک و ارتباط وجوه واکاوى
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 چکیده
 براییی ظبفیر  ،فربدمنحصرببه هایویژگی دارای و جامع دینی آیین عنوانبه حج

 معظر  مقرا  فکربی منظومۀ در دارد. و داشته اسالمی تمدن در نقش ایفای ببای
 جامعرۀ نمونرۀ» را حج ایشان کهایگونهبه ؛اس  ایویژه جایگاه دارای حج رهببی

 ایرن ،خرا  تمثیر  و شربیهت ایرن .داننردمری «اسالمی نوین تمدن و ببتب اسالمی
 چره دیگرب، بیران به دارد. وجود دو این بین تینسب چه که کندمی مطبح را پبسش
 بردان را قرابییتی و ظبفیر  چنرین کره دارد وجرود حرج در هراییمؤلفره و هاویژگی

 الیرهآی  حضبت اندیشۀ در کاوش با اس  شده تالش حاضب نوشتار در بخشد؟می
 هراییافته .شود داده پاسخ فوق پبسش به تحیییی، و توصیفی روش با و ایخامنه

 ویژگری سره حرج، متعردد هرایویژگری میران در که اس  آن از حاکی پژوهش این
 سازیتمدن در مهمی بسیار نقش سازیغیبی  و بخشیانسجا  جامعی ، اساسی

 ابعراد تقارن و جامعی  ،اسالمی نوین تمدن و حج مشتبک ویژگی تبینمه  دارند.
 و ابعاد کنار در ن،آ شک  تبینعالی در معنوی  تجیی اس . دو این معنوی و مادی
 در اسر . کبده تبدی  اسالمی آرمانی جامعۀ از اینمونه به را آن حج، مادی منافع
 و دارد جبیرران حررج اجرریای تمررا  در کرره حررج بخشرریانسررجا  ویژگرری، ایررن کنررار

 هرایویژگری عرالوه بره شرود،مری متجیی ببائ  در خا  طوربه که سازیغیبی 
  اس . بخشیده حج به باییی تمدنی ظبفی  دیگب، متعدد

 جامعیرر ، اسررالمی، نرروین تمرردن حررج، ای،خامنرره الیررهآیرر  دى:یااکل واژگاا  
 سازی.غیبت بخشی،انسجا 
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 مقدمه

 از یکای و شاد  مطار  اخیار هاا دهه در که است نوپدید اصطالحی اسالمی نوین تمدن
 خصاو  در اگرچه رود.می شماربه ا خامنه اللهآیت فکر  منظومۀ در کانونی موضوعات

 باه آثاار  کماابی  اساالمی، ناوین تمدن ها شاخصه و هامؤلفه ابعاد، ماهیت، چیستی،
 و اسات نشاد  واکااو  موضاو  ایان ها جنبه و ابعاد از بسیار  همچنان درآمد ، نگارش

 موضوعات ا خامنه اللهآیت اندیشۀ در دارد. وجود زمینه این در بسیار  ها پژوه  جا 
 اماا دارد، تأمال و تحقیق جا  که شد  مطر  اسالمی نوین تمدن درزمینۀ بسیار  مسائل و

 تمادن و حا  باین ایشاان کاه است ا ویژ  رابطه شد ، حاضر تحقیق نگارش موجب آنچه
 و ویاژ  جایگاا  از حا  ا خامناه اللاهآیت فکر  منظومۀ در اند.کرد  برقرار اسالمی نوین

 کاار به ح  دربار  ایشان که تعابیر  کرد ادعا توانمی کها گونهبه است؛ برخوردار ممتاز 
 اباد  هاا ذخیار  از را حا  ایشاان نادارد. نظیر دینی ها آیین و هاآموز  دیگر در اند،برد 

 اسالم معارف انونک ،(4/2/5731 تاریخ در ح  میعظ کنگر  به ا خامنه امام امی)پ خداوند
 میعظا کنگر  به ا خامنه امام امی)پ انسان زندگی ۀادار برا  اسالم لیک استیس نندۀکانیب و

 کاه دنادانمای ُپررماووراز و بیعج مراسم و ییاستثنا یواجب و (54/4/5731 تاریخ در ح 
 اماروز تاا ماا هکا اسات و یچ از ترقیعم بسیار ،شد  نوشته و گفته اریبس آن باب در اگرچه

 (.21/51/5715 تااریخ در حا  کاارگواران باا دارید در ا خامنه امام ی)سخنران میاد یفهم
 از  امجموعااه آن در» کااه دانناادماای ییاسااتثنا ا ضااهیفر را حاا  دیگاار  بیااان در ایشااان
 از تیخصوصا هماهنیاا  گارید ضاهیفر چیها در که است شد  جمع یاسالم  هاارزش

 با رداید در ا خامنه امام یسخنران) «ندارد وجود اسالم ضیتعر و دیتمج مورد اتیخصوص
 نیایآ هاا قاوت از یکای را حا  ا خامنه اللهآیت .(52/4/57۳1 تاریخ در ح  کارگواران

 از یکای (.21/3/57۳2 ،ا خامناه) داننادمای یاساالم امات اقتادار هیما و اسالم مقدس
 کاه اسات، دینی ها آموز  سایر به نسبت آن جامعیت ایشان، دیدگا  از ح  اصلی امتیازات

 اساالمی، ضیفارا و واجبات ریسا بر ح  دیگر ازیامت پرداخت. خواهیم بدان نوشتار این در
 حا  کارگواران با دارید در ا خامنه امام ی)سخنران است آن بودن المللینیب و بودن جهانی
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 نشاانگر خود دارد، بسیار بحث جا  هریک که تعابیر این مجموعۀ (.4/1/5711 تاریخ در
 است. ا خامنه هاللآیت تفکر در ح  ممتاز جایگا 
 ایشاان بیاناات و اندیشه در که است موضوعی ح ، به ایشان تمدنی نگرش میان این در

 با خود اخیر ها سخنرانی از یکی در ایشان است. یافته تر برجسته نمود اخیر ها سال در
 جامعاه از کاوچکی نموناۀ را حا » اسالمی، نوین تمدن و ح  میان معنادار پیوند  ایجاد
 ا ،خامنه) نددار نظر مد اسالمی تمدن در که دانستند چیو  آن از ا نمونه و «برتر میاسال

 ایشاان شاود.مای دیاد  نیاو اماام حضرت سخنان در تعبیر این مشابه البته .(55/0/5031
 هماۀ تکرار و تجلی و معنو  و ماد  رذایل از دور به ا جامعه بنا  و ایجاد آورپیام را ح »

 موساو ) دنادانمی «دنیا در متکامل جامعۀ یک و انسان یک زندگی آفرینعشق ها صحنه
 دیگر  تعبیر و بیان امام، حضرت نظر مورد متکامل جامعۀ (.552 :53 ج ،5001 خمینی،

 اسات. شاد  مطر  رهبر  معظم مقام اندیشۀ در که رودمی شماربه اسالمی نوین تمدن از
 ایان در اماا رود،مای شاماربه شخصیت دو این ندیشۀا زیاد بسیار قرابت گوا  خود نکته این

 بود. خواهد ا خامنه اللهآیت اندیشۀ بر ما تمرکو نوشتار
 تمادن و برتار اساالمی جامعه از ا نمونه عنوانبه ح  تلقی و خا  تمثیل و تشبیه این

 ناوین تمادن و حا  میاان پیوناد و اشاترا  وجو  که کندمی مطر  را پرس  این اسالمی،
 وجود دو این بین مشترکی ها مؤلفه و عناصر ،هاویژگی چه دیگر، بیان به چیست. المیاس

 سازد.می ممکن را اسالمی نوین تمدن به ح  تمثیل و تشبیه و دو این مقایسۀ که دارد
 نگاار  باه آثااری ایخامنه اللهآیت دیدگاه از اسالمی نوین تمدن موضوع در اگرچه

 تااکنون ایشاان اندیشا  در اساالمی ناوین تمادن و جحا رابطا  خصوص در 8درآمده،

 است. نگرفته صورت تحقیقی

                                                             
 آفاق تمدن نوین اسالمی در سپهر اندیشاه»توان به این موارد اشار  کرد: جالل درخشه و دیگران، عنوان نمونه می. به5

تمادن ناوین »؛ محمدرضاا بهمنای، 57۳3، بهار 5، ش 3، س انقالب اسالمی، پژوهشنامه «ا الله خامنهآیت
؛ محمادباقر فرزاناه و 57۳7، تابساتان 34، دور  ناوزدهم، ش نقد و نظر، «ا الله خامنهاسالمی در اندیشه آیت

، های اجتماایی اساالمیپژوهش، «تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسالمی از نگا  مقام معظم رهبر »دیگران، 
المی از منظار فرایناد تحقاق تمادن اسا»پاور، بین و مسعود معینی؛ فرزاد جهان57۳3، پاییو و زمستان 551ش 

 .57۳7، زمستان 7۳، ش 55، س مطالعات انقالب اسالمی، «ا الّله خامنهحضرت آیت
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 تمد  تعریف در متف وت رویکرد دو

 مسالله ایان باه متفااوت منظار  از هریاک کاه شد  ارائه تمدن از متعدد  تعاریف تاکنون
 و گاا ن زاویاۀ از اما نیست، تعاریف این به پرداختن مجال و بنا نوشتار، این در .اندنگریسته
 تقسایم توانمی کلی دسته دو به رویکرد، نو  لحاظ به را تمدن تعاریف نوشتار، این موضو 

 د:کر

 مادى رویکرد .1

 برجساته را آن از عینای تصاویر  و دانادمای مااد  غالباا   ا پدیاد  را تمدن ماد  رویکرد
 و هنار ننادما مظااهر  در کاه اسات عینای ا پدیاد  اساساا   تمادن منظر، این از سازد.می

 این در یابد.می تجلی سیاسی و ادار  تشکیالت و سازمان و صنایع و فنون علوم، معمار ،
 شامرد  تمادن اصالی معیاار تکنولاوی  و صنعت اقتصاد، به مربوط ها پیشرفت رویکرد،

 است. رنگکم فرهنگ و اخالق دین، مانند معنو  و غیرماد  ها مؤلفه و شودمی
 بارا  د.کار مشااهد  هااغربی ویژ به ،پژوهانتمدن برخی میان در توانمی را نگرش نو  این
 الکترونیاک، و صانعتی کشااورز ، نو  سه به هاتمدن بند تقسیم در 1تافلر الوین مبنا  نمونه،

 مدرنیته گرایی،سنت) فرهنگ نوعی به را سه این از یکهر او اگرچه است. گرایانهماد   رویکرد
 اسات اقتصااد  هاا پیشارفت و  نگاا  در تمادن اصلی مال  ،زد  وندپی نیو (شدن جهانی و

 از ماد  تعریف سمت به متأخرش ها دیدگا  در نیو 2یلورات رداادو .(533-531 :5020 )تافلر،
 مفهاوم دارا  مااد ، توساعۀ و شهرنشاینی باه بازگشات دلیل به را تمدن و کرد پیدا گرای  تمدن
 و 4کاالری  3،کانات مانناد افاراد  گاا ن از (.51-52 و 51-51 :5015 )کاوش، دانست ماد 
 «مااد » هاا ارزش با دارد، پیوند «معنو » ها ارزش با که فرهنگ برخالف تمدن نیو 5آرنولد
 عنصار تفاوق باود معتقاد تمادن، به نگاهی چنین با اشپنگلر (.10 :5020 )بارنارد، است قرین

                                                             
1. Alvin Toffler. 

2. Edward Burnett Tylor. 

3. Kant. 

4. Coleridge. 

5. Arnold. 
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 خواهاد پای در را تمدن مرگ آن متعاقب و فرهنگ احتضار ،فرهنگ معنو  عنصر بر تمدن ماد 
 را شهرنشاینی و حضاارت مشاابه، نگرشای باا نیاو خلادون ابن .(00 :5003 )اشپنگلر، داشت
 (.203 :5 ج ،5000 خلدون،)ابن است دانسته اجتما  و عمران پایانی مرحلۀ

 انهانگارماد  نگرش همین تمدن، دربار  اندیشمندان از گروهی دیدگا  بر حاکم رویکرد
 را معنویاات و دیان رو هماین از و متجلی، ماد  مظاهر و صورت در غالبا   را تمدن و است

 و پیشارفت معاصار، دورۀ در رویکرد این غلبۀ دالیل از یکی دانند.می تمدن حوزۀ از خارج
 دینای، هاا تمادن مانادگیعقب و انحطاط درمقابل، و کنونی جهان بر غربی تمدن سیطرۀ
 خود تمدنی الگو  و کامل نمونۀ افراد از بسیار  شد  موجب که است یاسالم تمدن مانند

 ماوازات باه و گرفتاه شکل گراییماد  بر آن بنیان و اساس که تمدنی بدانند؛ غربی تمدن را
 مارز با رویکرد این است. شد  دورتر و دور معنویت و دین از مادیت، در روزافوون پیشرفت
 و دیان میاان ارتبااط مااد ، حوزۀ در تمدن دادن قرار و غیرماد  و ماد  حوزۀ میان کشیدن

 از گفاتن سخن رویکرد ، چنین با است بدیهی گسلد.می هم از عمال   را تمدن با معنویات
 داشت. نخواهد معنایی تمدن و دینی ها آموز  رابطۀ و دینی تمدن

 دوبعدى رویکرد .2

 را غیرمااد  و ماد  بعد دو هر جودو که دارد وجود دیگر  رویکرد پیشین، رویکرد برابر در
 دیان، ویاژ به غیرماد  عناصر بر تمدن اصلی بنیان منظر، این از داند.می ضرور  تمدن در

 از بسایار  د.نارومای شماربه تمدن مظاهر اد م ها پیشرفت و دارد قرار فرهنگ و اخالق
 .کنندمی ارائه تمدن زا دوبعد  تعریفی و گیرندمی قرار رویکرد این در تمدنی نظرانصاحب

 تمدن از گسترد  و محدود معنا  دو قالب در را متمایو رویکرد دو این 1یچیوکی نمونه، برا 
 و کنادمای مصارف انسان آنچه افوای  یعنی محدود معنا  در تمدن» است: کرد  توصیف

 آن، گساتردۀ معناا  در اماا شاوند،مای اضاافه زنادگی روزانه ها ضرورت به که تجمالتی
 ساوق بااالتر  مرتبۀ به را بشر زندگی که نحو  به است؛ فضیلت پرورش و معرفت پاالی 

 (.521-551 :573۳ ،یوکیچی) «دهد
                                                             

1. Yukichi Fukuzawa. 
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 را تمادن نبای بن مالک نمونه، برا  دارد. غلبه رویکرد این مسلمان اندیشمندان میان در
 کاه کندمی فراهم جامعه برا  ا گونه به را زمینه که دانسته ماد  و معنو  عوامل مجموعۀ»

 پیشارفت بارا  ضارور  اجتمااعی بساترها  و وساایل هماۀ از تواندمی آن از عضو  هر
 تشاکل را تمادن نیاو جعفار  محمادتقی عالماه (.13 م:5335 نبای، )بن «شود مندبهر 

 جامعه معنو  و ماد  اهدف پیشبرد در هاگرو  و افراد همۀ اشترا  و عالی روابط با هاانسان
 .(505 :1 ج ،5033 )جعفر ، داندمی معقول حیات به یدنرس برا  و

 فاراهم را معنویاات و دیان باا تمادن ارتباط زمینۀ رویکرد این پیشین، رویکرد مقابل در
 حداکثر  طیف از که دارد وجود متفاوتی ها دیدگا  تمدن و دین رابطۀ دربار  البته سازد.می

 رویکارد قالاب در بایاد را تمدن دربار  ا خامنه هاللآیت دیدگا  1گیرد.دربرمی را حداقلی تا
 کرد. تحلیل و بررسی تمدن و دین حداکثر  رابطۀ به اعتقاد با دوبعد ،

 اىخ منه اللهآیت دیدگ ه از اسالمی تمد  و تمد  تعریف

 هاا دیدگا  مجمو  از نشد ، ارائه تمدن از مشخصی تعریف ا خامنه اللهآیت اندیشۀ در اگرچه
 اراد  تمادن از محاورمعنویات و دوُبعاد  مفهاومی ایشان که کرد استنباط توانمی ایشان تمدنی

 کاه دنادانیما ییفضاا را یاساالم تمدن خوی ، شناسانههستی دیدگا  بر مبتنی ایشان اند.کرد 
  خادا که برسد یمطلوب اتیغا به و کند رشد تواندیم  ماد و  معنو لحاظ به فضا آن در انسان
  دارا و،یاعو و باشد داشته  عوتمند و خوب یزندگ ،است کرد  خلق اتیغا آن  برا را او متعال

 ایان در کاهچنان (.22/7/5717 ،ا خامنه) باشد عتیطب جهان یسازندگ و ابتکار اراد ، قدرت،
 اللاهآیات دیادگا  از اساالمی تمادن خاا  طاوربه و تمدن ویژگی ترینمهم است، روشن فراز

 دیگار  بیاان در اسات. معناو  و مااد  حاوزۀ دو در زماانهام پیشرفت و جامعیت ا ،خامنه
 هماه از هااانساان  منادبهار  ،یاساالم تمادن یعماوم و یاصال شاخصه که کنندمی تصریح

 عاالم در آناان، یتعاال و ساعادت نیتاأم  بارا خداوناد که است  ا معنو و  ماد  هاتیظرف
 (.۳/2/57۳2 ا ،امنه)خ است کرد  هیتعب آنان خود وجود در و عتیطب

                                                             
ناژاد و ر ، ر. . سیدرضا مهاد طلبد. برا  برخی توضیحات بیشتر در این بایتفصیل این بحث مجال مستقلی م .1

 ، 3، س اساال  و مطالعاات اجتماایی، نشاریه «رابطۀ اسالم و تمدن در اندیشۀ امام خمینی»محسن الویر ، 
 .57۳3، پاییو 2ش 
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 سااحت دو هار در بشر که دانندمی بستر  و فضا را تمدن ایشان گفت توانمی بنابراین،
 و مااد  پیشارفت یاباد. دسات خود الهی مطلوب غایات به و کند پیشرفت معنو  و ماد 

 چناین اسااس بار رود.مای شامارباه مطلوب تمدن اصلی ممیوۀ وجه الهی صبغۀ با معنو 
 آن تحقاق در نیاو حا  مانناد جاامعی دینی آیین جایگا  اسالمی، تمدن و تمدن از تعریفی

 بود. خواهد برجسته بسیار

 اسالمی نوین تمد  مفهوم

 کلیادوایۀ اماا اسات، شاد  مطار  تمدنی گوناگون موضوعات ا خامنه اللهآیت اندیشۀ در
 ایاد  ایان دهاد.مای تشاکیل «اساالمی ناوین تمادن» ایدۀ طر  را ایشان نوآور  و اصلی
 جدیاد طار  ایان در که کدهایی از بسیار  و دارد پیشین اسالمی تمدن در ریشه سوازیک

 در نوعیبه دیگر سو  از گردد؛بازمی اسالمی پیشین تمدن و اسالم صدر به است، شد  داد 
 اصاال  این در نوین قید از کهچنان دارد. قرار غیر تمدن عنوانبه غرب جدید تمدن با تقابل

 تمادن از جدیاد  صورت تواندمی نوعیبه و است آیند  و حال به ناظر تمدن این آید،یبرم
 افتخار و غرور موجب را پیشین اسالمی تمدن ا خامنه اللهآیت آید. شماربه گذشته اسالمی

 دانناادماای گذشااته از پااذیرترامکااان کنااونی دوران در را تماادنی چنااین امکااان و مساالمانان
 پیشین تمدن ها ویژگی همان با تمدنی اسالمی نوین تمدن البته (.55/1/57۳1 ا ،خامنه)

 اساالمی امت» است: حاضر زمان با متناسب و خود خا  ها ویژگی دارا  بلکه نیست،
 و طراحای را دوران ایان بااب اساالمی تمادن توانادمای مجداناه و مجاهدانه تالش یک با

 اماام یساخنران) «دهاد قارار بشاریت مقابال در را آن و رساند ثمر به و نمود  ریو شالود 
 تاااریخ در اسااالمی وحاادت کنفااران  همانااانیم و نظااام مساالوالن بااا داریااد در ا خامنااه

 و ساانیاک اسالمی نوین و گذشته تمدن ها بنیان و اصول که است بدیهی .(1/51/57۳4
 بار تمادنی رها مظااهر و فارو  اماا است، آن ها آموز  و اسالم دین متن از برگرفته همگی
 دورۀ باا اسالم اولیه قرون اقتضائات و شرایط گیرد.می شکل زمان شرایط و مقتضیات اساس

 شارایط این اساس بر باید نیو اسالمی جدید تمدن روازاین دارد. بسیار  ها تفاوت معاصر
 ار هااتمادن ساایر باا رقابت و ماندگار  توان و الزم پویایی و کارآمد  بتواند تا گیرد شکل
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 نیازهاا  با آن انطباق و اسالم دین ذاتی ویژگی از برگرفته تمدنی انطباق ویژگی باشد. داشته
 اسات، متغیر آن مظاهر و ثابت اسالم اصول کههمچنان است. گوناگون ها مکان و هازمان

 است. تغییر قابل مکانی و زمانی شرایط اساس بر آن مظاهر و ثابت نیو اسالمی تمدن اصول
 لااوازم از مسااتمر نوُشاادگی نیااو، اسااالمی تماادن اسااتمرار فاار  بااا حتاای ساااس،ابااراین

 بار بنا شد. خواهد مواجه مشکل با نیو آن تداوم صورت، این غیر در است. آن ناپذیراجتناب
 ا ویاژ  اهمیات از و دارد موضاوعیت اساالمی ناوین تمادن در ناوین قید شد، گفته آنچه

 است. برخوردار

 اسالم جه   آیندۀ اندازچشم مث بهبه اسالمی نوین تمد 

 فرایناد تمادن معتقدناد تمادن مفهوم به فرایند  نگرشی با تمدنی نظرانصاحب برخی
 باشاد روند درون تواندمی هم ساز ،تمدن فرایند است. آرمانی حالتی به شدن نودیک

 نیآرماا حاالتی باه آن رهگذر از انسانی گرو  یک که است فرایند  تمدن فراروند . هم
یسندگان، از )جمعی شودمی نودیک  تمدن خود توانمی دیگر منظر از (.۳1 :57۳1 نو

 نظر به هستند. بدان وصول پی در گوناگون جوامع که گرفت نظر در آرمانی حالتی نیو را
ین تمدن به نگرشی چنین با رهبر  معظم مقام رسدمی  آرمان عنوانبه را آن اسالمی، نو

 هار هادف امروز» کنند:می مطر  اسالمی امت و اسالم جهان ۀآیند برا  اندازچشم و
 یمایعظ  هااتیظرف یاسالم  هاملت .باشد نینو یاسالم تمدن جادیا دیبا مسلمان

 جاادیا ... .دیرسا خواهاد عاوت اوج به یاسالم امت شود، استفاد  آن از اگر که دارند
 از یجمع با دارید در  اخامنه امام یسخنران) «ماست یینها هدف یاسالم میعظ تمدن

ین تمدن بیان، این در (.23/3/57۳1 تاریخ در یعراق دارانموکب  عناوانباه اسالمی نو
 همات بایاد کاه اسات شاد  گرفته نظر در اسالمی امت اندازچشم و قله نهایی، هدف

ی   کاه اسات ا اناداز باه موضاو  این اهمیت گیرند. کار به بدان دستیابی برا  را خو
 درخشان تمدن جادیا» از مترک  ویچ تواندنمی اسالمی امت یینها هدف ن،ایشا ازنظر
 مطلاوب ی  تمادن گا یجا به دیبا خود، ها تفاوت همه با یاسالم امت باشد. «یاسالم

 در یاساالم  داریب و علما یجهان اجالس در ا خامنه امام یسخنران) ابدی دست قرآن
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ین تمدن ایگا ج از حاکی تعابیر این (.۳/2/57۳2 تاریخ  و آرماان عناوانبه اسالمی نو
 است.  اخامنه اللهآیت اندیشۀ در کالن اندازچشم

 کنونی دوران در اسالم جهان که است خطیر  رسالت و وظیفه عظیم، تمدن این برپایی
 در یروحا غمباریپ خود و اسالم خود مانند دارد فهیوظ امروز اسالم  ایدن» دارد: برعهد 

 در کاه ا د یاپد نیاا باه ما کند. باز ا تاز  را  و نمود  جادیا  دیجد  فضا د،بدم ایدن نیا
 بیاان، ایان در .(1/51/57۳4 ،ا خامناه) «یاساالم نینو تمدن مییگومی میهست آن انتظار

 مهم ا انداز به کنونی دورۀ در اسالمی نوین تمدن ایجاد برا  اسالمی امت سنگین رسالت
 اساالم گرامای پیاامبر یعنای اساالمی، تمادن و اسالم گذاربنیان ماقدا با که شد  قلمداد
 کاار  گویاا شاود، اساسای آرماان این تحقق به موفق اسالمی امت اگر است. شد  مقایسه
 در تااز  روحای حضارت آن کاهچنان است. داد  انجام اسالم صدر در اکرم پیامبر مشابه

 و بحاران در گرفتاار بشار   رو  پای  د جدیا را  و بخشایدند بدان تاز  جانی دمیدند، دنیا
 تااز  جاانی و رو  دارد وظیفه کنونی دوران در نیو اسالمی امت گشودند، جاهلیت بستبن
 مادرن جاهلیت بحران و دام از را آنها امروز، بشر برا  نجاتی را  دادن قرار با و بدمد دنیا در

 یاساالم تمادن نادمعتقد ا هخامنا اللاهآیت شود. رهنمون اسالمی نوین تمدن به و برهاند
 اخاالق و شرفتهیپ شهیاند مداوم، مجاهدت و اخالق و علم و مانیا  هاشاخصه با تواندیم

 و ظالمانه و  ماد ینیبجهان از ییرها هنقط و دهد هیهد بشر همه به و یاسالم امت به را واال
 در ا خامناه اماام یسخنران) باشد نداغرب    امروز تمدن انکار هک  اد یشکلجنبه اخالق  

 (.۳/2/57۳2 تاریخ در یاسالم  داریب و علما یجهان اجالس
 است: بشر برا  ا هدیه بلکه نیست، مسلمانان مختص تنها تمدن این

 آنچاه باا دارد یاساسا تفااوت نیاا .تیبشار یبارا میباشا یاساالم نیناو تمادن دنبال دیبا ما

 تجااوز ،هاانیسارزم تصار  یمعنا به نیا :کنندمی عمل و کرده فکر تیبشر درباره هاقدرت

 یمعناا باه بلکاه ،ساتین هااملات گارید بار خاود فرهنگ و اخالق لیتحم و هاملت حقوق به

 راه خاود صیتشاخ و انتخااب ،اریااخت باا هااملات تاا هاست،ملت به یاله هیهد کردن عرضه

 راه اناد،کشاانده راه آن باه را هااملت جهان یهاقدرت امروز که یراه کنند. انتخاب را درست

 .(1/81/7۹۳0 ،ایخامنه) ماست امروز فهیوظ نیا است. یگمراه راه و غلط
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 و مساتکبر هاا قادرت هاا برناماه و هااایاد  از اساالمی ناوین تمدن ایدۀ تمایو وجه
 کاه اسات ایان رود،مای شامارباه غارب تمادن آن برجستۀ نمونۀ که استعمار  ها تمدن

 و اقتصااد  سیاسای، سایطر  پای در کاه اساتعمارگر و باورگ ا هاقدرت و غرب برخالف
 تمادن ایان بلکه نیست، اهدافی چنین دنبال به اسالمی نوین تمدن هستند، دنیا بر فرهنگی

 گرفتاار کاه است معنو  و ماد  ها بحران از آنها نجات برا  راهی و بشر به الهی  اهدیه
 اجبار . نه است اراد  امر  نیو هدیه ینا پذیرش و را  این انتخاب البته اند.شد  آن

 به اسالم دین که است ا فاضله مدینۀ به وصول راستا  در کالن اندازچشم و هدف این
 تمادن ایجااد ا خامنه اللهآیت است. مهدو  آرمانی جامعۀ تحقق همانا که داد  وعد  بشر

 خورشاید طلاو  و ظهاور زسازمینه و اسالمی انقالب بورگ آرمان عنوانبه را اسالمی نوین
 (.55/55/5032 ا ،)خامنه کنندمی مطر  فدا ( )ارواحنا عظمی والیت
 تمادن اینکاه نخسات اسات: اهمیات حائو که دارد وجود ذکرشد  فراز در مهم نکتۀ دو

 رود.می شماربه آن نهایی هدف نوعیبه و است اسالمی انقالب اصلی آرمان اسالمی نوین
 را اساالمی نوین تمدن ایجاد اسالمی، انقالب گانۀپن  مراحل رسیمت در رهبر  معظم مقام

 باه اساالمی ناوین تمادن اتصاال دوم نکتۀ اند؛کرد  ترسیم مسیر این پایانی مرحلۀ عنوانبه
 ناوین تمادن درحقیقت است. بشریت عالم منجی ظهور برا  ساز زمینه و مهدو  جامعۀ

 مقدماۀ و گشاایدمی بشر بلکه و مسلمانان رو  پی  را آرمانی جامعۀ به رسیدن را  اسالمی
 از قبال جهاان معتقدناد کاه است کسانی دیدگا  مقابل در نگرشی چنین آید.می شماربه آن

 این از بشر نجات برا  منجی ظهور و شود چنین باید یا شودمی فساد و ظلم از مملو ظهور،
 بایاد ظهور به رسیدن را ب که معناست بدین اسالمی نوین تمدن ایدۀ طر  است. وضعیت

 شاود.مای محقاق تمدن این در ملوومات و شرایط این تمهید اوج و شود فراهم الزم شرایط
 ظهاور از پای  جهاان در اساالمی هاا آرماان و هاآموز  تحقق مظهر اسالمی نوین تمدن

 انباد نیو اسالمی تمدن تحقق از پی  مرحلۀ عنوانبه اسالمی جامعۀ تعبیر رود.می شماربه
 ایجاد زمینۀ بستر  چنین در تا شود ایجاد عیارتمام اسالمی جامعۀ باید نخست که معناست

 آید. فراهم اسالمی نوین تمدن
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 اسالمی نوین تمد  و حج اشتراک و ارتب ط وجوه

 کاه اسات هااییویژگی دارا  اسالم دینی ها آیین و هاآموز  ترینمهم از یکی عنوانبه ح 
 حا  دشاومای موجاب هااویژگای این شود.نمی مشاهد  دیگر عباد  ا هآیین در آن نظیر

 باشاد. داشته ساز تمدن در نق  ایفا  و گذار تأثیر برا  عظیمی و گسترد  بسیار ظرفیت
 ،تیاامعنو یاساساا ُبعااد سااه باار ،حاا  متعاادد هااا ویژگاای میااان در ا خامنااه اللااهآیاات

کید برائت و بخشیوحدت  شاود، مجسم و متجسد ویژگی سه این اگر معتقدند و کنندمی تأ
 در حا  ارگوارانکا باا داریاد در ا خامناه امام ی)سخنران دیبخش خواهد را خود ۀدیفا ح 

 رابطاۀ شاد خواهاد تالش محور سه این بر تکیه با نیو نوشتار این در (.23/55/5731 تاریخ
 شود. واکاو  اسالمی نوین تمدن و ح 

 اسالمی نوین تمدن و حج مشترک ویژگی ترینمهم دیت؛ما و معنویت تقارن و جامعیت .1

 نسبت ح  ابعاد گستردگی و جامعیت آن، ویژگی ترینمهم ح ، متعدد ها ویژگی میان در
 جهاات از تاوانمای را جامعیت این است. اسالم دینی ها آموز  و عباد  ها آیین دیگر به

 ویژگای ایان د.کار مشاهد  آن اجتماعی و فرد  و معنو  و ماد  ابعاد تنو  ویژ به گوناگون
 شایستۀ و یابدمی بسیار  اهمیت آن ابعاد گستردگی و تمدن ماهیت با تناظر مقام در ویژ به

 است. بیشتر  نظر امعان
 را اساالمی ناوین تمادن ویژگی ترینمهم ا ،خامنه اللهآیت بیانات و اندیشه در تأمل با

 جدیاد تمادن مانناد تمادن ایان دانست. آن در دیتما و معنویت تقارن و جامعیت توانمی
 شود غافل دیگر ُبعد از و کند تمرکو آن بر و توجه ماد  بعد به تنها که نیست سویهیک غرب،

 دو هار متعاادل، و متاوازن صاورتباه و زماانهم که است تمدنی بلکه سازد، رها را آن یا و
 همات ۀوجها را ُبعاد دو هار در تپیشرف و است داد  قرار نظر مد را معنو  و ماد  ساحت

 .دهدمی قرار  یخو
 از هااانسان  مندبهر  را اسالمی نوین تمدن یعموم و یاصل شاخصه ا خامنه اللهآیت

 در آنان، یتعال و سعادت نیتأم  برا خداوند هک دانندمی  ا معنو و  ماد  هاتیظرف همه
 علام، ایمان، همچون هاییمؤلفه وجود .است رد ک هیتعب آنان خود وجود در و عتیطب عالم
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 اساالمی ناوین تمادن در ثاروت و قادرت ،عادالت عاوت، پیشارفت، مجاهدت، اخالق،
 و رشاد مراکاو هاا،پژوهشاگا  هاا،دانشاگا   سااؤر باا داریاد در ا خامنه امام یسخنران)

 و معنا و مااد  ها ویژگی تقارن نشانگر (53/1/57۳4 تاریخ در  فناور و علم  هاپار 
 نقطاۀ کاه اسات چیو  همان معنویت، و مادیت نشینیهم و تقارن این است. تمدن این در

 رود.می شماربه اسالمی نوین تمدن و ح  اتصال و اشترا 
 یعنای اساسای، نکتاۀ یاک بر اسالمی نوین تمدن و ح  تشابه دربارۀ ا خامنه اللهآیت

 در تیمعنو یاسالم نینو تمدن در» اند:نهاد  انگشت مادیت و معنویت نشینیهم و تقارن
 یزنادگ شارفتیپ کناار در خشو ، و تضر  و یروح و  معنو و یاخالق عروج ت،یماد کنار
 (.52/4/57۳1 ا ،خامنه) «است یتمدن نیچن کی مظهر ح  و است  ماد

 اسالمی نوین تمدن و حج ىمحورمعنویت الف(

 بلکه ندارد، وجود دو این بین ولویتیا که نیست معنا بدان اسالمی نوین تمدن بودن دوبعد 
 و ابعااد در معنویات دیگار، بیاان باه دارد. محوریات و حاکمیات تمادن ایان در معنویت

 تمادن ایان ماد  ها مؤلفه تمام و دارد نفوذ و حضور اسالمی نوین تمدن ماد  ها مؤلفه
 وجاود مااد  شرفتیپ یاسالم نینو تمدن در باشد. اسالمی معنویت رو  از متأثر باید نیو

 نه کند،یم دنبال را  معنو ی  متعال یی  غا اهداف و است محورتیمعنو که یشرفتیپ اما دارد،
 . ماد حدوحصریب ییگرالذت و ییگرامصرف و رفا  جادیا صرفا  

 :اسات آن محاور معنویات اسالمی، نوین تمدن ممتاز ویژگی ا خامنه اللهآیت ازنظر
 با و معنویت از باشد سرشار که بسازیم دنیایی و کنیم پا بر سالمیا نوین تمدن توانیممی ما»

  اعضاا باا داریاد در ا خامناه امام یسخنران) «برود را  معنویت هدایت و معنویت کمک
 جایگاا  بیاان ایان در مهام نکتاۀ .(53/3/57۳2 تااریخ در یفرهنگا انقاالب یعال  شورا

 تنهاا کاه دارد ایان از حکایات کاه اسات تمدن این در معنویت هدایتگر  نق  و محور 
 حاکمیات یعنی آن، از فراتر بسیار بلکه نیست، ُمراد اسالمی نوین تمدن در معنویت حضور

 تمدن بودن معنو  دیگر، بیان به است. نظر مورد جدید تمدن در آن راهبر  نق  و معنویت
 هماۀ و یاردگ قارار تمدن این اساسی محور معنویت که شودمی محقق زمانی اسالمی نوین
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 و باشاند قارار آن تاابع فرهناگ و اقتصاد سیاست، علم، مانند تمدن دیگر ها مؤلفه و امور
 سرشاار تمدنی که است صورت این در تنها کند. رسوخ و نفوذ آنها جان و رو  در معنویت

 باه و دیگار هاا مؤلفه کنار در مجوا عنصر  مانند معنویت اگر گیرد.می شکل معنویت از
 شودمی فرد  حوزۀ به محدود بیشتر آن اثرگذار  باشد، داشته حضور تمدن در نهاآ موازات

 اجتمااعی پدیادۀ تمادن اساساا   کهدرحالی داشت؛ خواهد اندکی تأثیر اجتماعی حوزۀ در و
 حاوزۀ باه و بگاذرد فارد  حوزۀ از که داشت خواهد تمدنی اثرگذار  عاملی زمانی و است

 کلای طوربه و فرهنگ اقتصاد، سیاست، علم، که زمانی تا اساسبراین یابد. تسر  اجتماعی
 گرفت. نخواهد شکل نیو معنو  تمدن نشود، محورمعنویت جامعه

 دهدمی نشان نیو را غرب کنونی تمدن از اسالمی نوین تمدن تمایو وضو به ویژگی این
 برخای حتای نظران،صاحب از بسیار  تعبیر به و گرفته شکل مادیت بر آن بنیان و اساس که

 و راهبار  و سایطر ، آن بار مادیات کاه اسات عیاارتماام مااد  تمادن غربی، اندیشمندان
 تمادن مقابال در دقیقاا   نیو رهبر  معظم مقام رسدمی نظر به دارد. برعهد  را آن هدایتگر 

 از آن تماایو اصالی وجه و اسالمی نوین تمدن اصلی شاخصۀ عنوانبه را ویژگی این غربی،
 انتظاار ما که یاسالم تیمدن و تمدن که کنندمی تصریح ایشان کنند.می طر م غرب تمدن

 یاباد غلباه یغربا فاساد و کنناد گمرا   ماد تیمدن بر بتواند که است مدنیتی ،میدار را آن
 (.55/1/57۳1 تاریخ در مردم مختلف اقشار با دارید در ا خامنه امام ی)سخنران
  برا یتمدن نانامسلم دان  از استفاد  با هایغرب شتهگذ در معتقدند: ا خامنه اللهآیت

 سامت باه دلیال هماین باه بود. ماد  تمدنی تمدن، این اما دند،کر حاکم بشر بر و بنا خود
 بار و شاد ترفربه روزروزبه هاملت دیگر ثروت غارت با و کرد پیدا سوق استثمار و استعمار

 و  فنااور از ییبایز  هاجلو  کردند، عرضه ایدن به هاغربی که یتمدن کرد. پیدا سیطر  بشر
 را هااانساان یخوشابخت اما ،گذاشت مردم اریاخت در را یزندگ  ابوارها و سهولت ،سرعت

 و ریفق ،ریاس را هاملت و دیکوب عدالت فرق بر عک ،هب بلکه ،نکرد برقرار را عدالت و نیتأم
  معنو ازلحاظ و فاسد یاخالق اظازلح :شد ییتضادها دچار هم خود درون در .کرد ریتحق
 نتمد نیا .دارند اعتراف وضو م نیا به نیو هایغرب خود امروز کها گونهبه ؛شد پوچ و پو 

 در یغربا تمدن  تضادها امروز داشت. بشر  برا خطرنا  یباطن اما ،وبرقُپرزرق  ظاهر
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 هاا آسایب بیاان از پا  ایشان .دهدمی نشان را خود گوناگون اشکال به و مختلف مناطق
کید غربی، تمدن  است: اسالم نوبت و ما نوبت امروز که کنندمی تأ

هاَام َیَ الََََوِتلَکَ» داِول  اسََنَیبَََن   باا کاه اسات نیمسلم نوبت امروز .(811 عمران:)آل «الن 

 از روز آن هاییاروپا کههمچنان کنند. یزیرشالوده را یاسالم نینو تمدن خود، همت

 یابزارهاا و جهاان داناش از اماروز نیاز ماا کردناد، اساتفاده نیمسالم تجربه و دانش

 و یاساالم روح باا اماا م،یکنامای استفاده یاسالم تمدن ییبرپا یبرا یجهان موجود

 .(1/81/7۹۳0 ای،خامنه) تیمعنو روح

 جدیاد تمدن از اسالمی نوین تمدن اصلی تمایو وجه شد ، تصریح فراز این در کهچنان
 بسایار یاا شاودنمای یافات غربای تمدن در که متاعی است؛ آن معنو  و دینی رو  غرب،

 است. کمیاب
 اسات معنویت جوشان سرچشمۀ و (23/55/5731) معنویت مظهر ح  دیگر، سو  از

 هر و هرک  تا سازدیم  جار مسلمانان و اسالم جهان بر مداوم صورتبه را خود ضانیف که
 میعظا کنگار  به ا خامنه امام امیپ) ردیگ بهر  آن از خود تیقابل و تیظرف انداز  به مجموعه

 کاه دارد وجاود یروحا آخار، تاا اول از واجاب، نیا خالل در (.0/5/5021 تاریخ در ح 
 مقاباال در تیاعبود اظهاار و تیاحاد مقادس ذات باه اخاال  و توجاه از اسات عباارت

 یزنادگ محدود  از شوند،یم جذب ح  یاله ضهیفر اقامه مرکو به هاانسان یوقت پروردگار.
 طاورباه انساان ، معنو  فضا نیا در .شوندیم وارد  معنو کامال   ییفضا به و خارج  ماد
 کاه است قو   اانداز به ح  معنو  جنبۀ .گرددیبرم و ددهیم شووشست را خود یقیحق

 یکااف شادن و یپااک و شووشست  برا تیمعنو جوشان چشمه و مخون آن در رفتن بار کی
 الزم، حاداقل   اماا ،شاد خواهاد شووشست شتریب و است بهتر بشود، شتریب اگر لبتها است.
 شارو  ی،الها دعاوت اجابات و ییگاوپاساخ یعنای ،«کیلب» با ح  است. بار کی همان

 طواف، احرام، محرمات و لباس احرام، حالت لیقب از ح   کارها و مناسک تمام .شودیم
 متعاال  خادا و تیامعنو باه را ما وجود از  اشهگو  نحوبه کیهر ن،یوقوف و نماز ،یسع

 آن در را خاود دیابا کاه اسات یزاللا مهچشا درواقاع مرّکاب مجموعاه نیا .کندیم جذب
 (.50/5/5020) میده شووشست
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 ىسازتمدن در آن نقش و حج اجتماعی ساحت ب(

 از گر دی رویه نوعیبه که است آن اجتماعی و فرد  جنبۀ ح ، جامعیت ابعاد از دیگر یکی
 در دینای مناساک و واجباات ها،آموز  از بسیار  اگرچه رود.می شماربه معنویت و مادیت
 بعاد ویاژ باه و اسات ممتاز میان این در ح  است، اجتماعی و فرد  جنبۀ دو دارا  اسالم

 هماۀ نیبا در ممتاز ا هضیفر را ح  ا خامنه اللهآیت دارد. خاصی برجستگی آن اجتماعی
 ۀیابق از آن اجتمااعی جنبه هم و فرد  و معنو  الهی، جنبه هم هک دانندمی المیاس ضیفرا

 لکمتشا و بکامر مستمر، طوالنی، واجب ح  فرد ، و الهی جنبه از است. ممتاز واجبات
 و ایادن اسات. محشار و بیغر یعاَلم ح  نیو اجتماعی جنبۀ از و ،عبادات اقسام و انوا  از

 هک است تییپرظرف و پراستعداد ع،یوس اریبس ظرف   نیا و شد  جاند گن ح  ۀیقض در آخرت
 ناد.کمی ُپرمعنا لییخ را مسلله ژگی،یو دو نیا دادن قرار هم نارک .ردک استفاد  آن از توانمی

 یاک در حا  مراسام یاک شود، استفاد  درست ح  اجتماعی جنبۀ از اگر ایشان، اعتقاد به
 اماام ی)ساخنران نادک اصاال  را امت یک ارک و متحول ار اسالم ا یدن هک است افیک سال

 (.57/52/5733 تاریخ در ح  کارگواران با دارید در ا خامنه
 آخرت و دنیا تجمیع و ح  اجتماعی و دنیو  و معنو  و فرد  ساحت دو بر فراز این در

کید مسلله این بودن معنادار و آن در  معنو  و  ماد ابعاد از ا تجلی درواقع که است د ش تأ
 اهمیات حاائو تمادنی حیاث از کاه ساحتی میان این در اما ؛رودمی شماربه اسالمی تمدن
کیاد ماورد «محشر و غریب عالم» عبارت با فوق بیان پایانی بخ  در و است  قارار ویاژ  تأ

 در توانادمای شود، بردار بهر  آن از باید کهچنانآن اگر که است ح  اجتماعی جنبۀ گرفته،
 .کند ایفا اساسی نق  اسالمی ساز تمدن و اسالمی امت امور  اصال

 و متعادد ابعااد آن در که دندانمی نادر  فرایض از را ح  فریضۀ مشابه، بیانی در ایشان
 و تان در عمیاق تأثیر دارا  و باشکو  شکل به جمعی سلو  و فرد  زندگی به مربوط متنو 
 به را او تواندمی آن گواردن درست و شد  جاند گن آدمی روش و من  در نیو و اندیشه و جان

 مناساک در و گونااگون انحاا  باه نشاینیهم این .سازد نایل معنو  و ماد  بورگ توفیقات
 است: شد  عجین ح  مختلف

 و ساعی با استغفار و انابه و خشوع و رکذ انفس، ریس با آفاق ریس بزرگ، ض یفر نیا در
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 از زیاپره و زارییاب و هشادار باا مؤمناان تاراحم و قرف و اتحاد برائت، و وقو  و تکحر 

 بیاطب باا را خاود درد فارورفتن، جمع انوسیاق در با روبرتافتن خود سراب از افران،ک

 و انتید با استیس خالصه، و دنیپرس جهان نیمسلم درد از بانهیطب با گفتن القلوب

 االساالمجاتح انتصااب حکام ماتن) اناددهیاگرد عناانهم و سنگهم آخرت، با ایدن

 تااری  در یرانیا حجاج یسرپرست و هیفق ولی   یندگینما به یشهریر یمحمد محمد

1/1/7۹10.) 

 و حا  اجتمااعی و فارد  و اخارو  و دنیو  معنو ، و ماد  ابعاد تنو  به فوق فراز در
 چناین تردید، بدون است. شد  اشار  ح  مناسک در یکدیگر با هاویژگی این توازن و تقارن
 دید. توانمی دینی آموزۀ کمتر در را تقارنی و تجامعی

ن» شریف آیۀ در که منافعی مفسران، از بسیار  نظر طبق اِسََیفََِوأِذ  ََالن  َِرجاالَاَأتوَکَیَبالَحِج 
ََیَعلَو ِل  ََِمنََنَیأتیَضاِمر ََک  ل  ََک  وایلََِقیَعمََفج  مََمناِفَعََْشَهد   شاد ، ذکار حا  بارا  (51 :)ح  «َله 

 مناافع تنو  و گستردگی این به گوناگون، تعابیر به مفسران است. معنو  و ماد  منافع شامل
 ماوارد نیاو آن تفسایر در و دانسته معنو  و ماد  منافع شامل را منافع آن غالب و د کر اشار 

 اماام نموناه، بارا  اسات. شاد  تأیید موضو  این نیو روایات در 1اند.د کر بیان را گوناگونی
 )مکارم گیردمیردرب را آخرت و دنیا منافع آیه، این در منافع :دنمایفرمی روایتی در صادق

 (.25 :50 ج ،5020 دیگران، و شیراز 
 باه نسابت آن شامول و فاوق آیه در مذکور منافع جامعیت به اعتقاد با ا خامنه اللهآیت

کیاد مناافع اجتمااعی جنبۀ بر معنو ، و ماد  اخرو ، و دنیو  منافع  ناد:معتقد و کارد  تأ
 اجتمااعی اگار و نادکمای دایپ ارتباط اجتما  با هک است منافعی ح ، در مسلمانان منافع»

 نشاد  حاصال مقصود درواقع ،باشد نداشته وجود ر کهمف و ارتباط آن در هک شود لکیتش
 .(1/5/5025 تاریخ در ح  کارگواران با دارید در ا خامنه امام یسخنران) «است

 اسالمی نوین تمدن بنیاد در اساسی گامی حج؛ در امت بخشیانسجام .2

 تارینگساترد  نیاو و اجتماعی پیوند برقرار  شکل برترین تمدن معتقدند نظرانصاحب برخی

                                                             
؛ مکااارم شاایراز  و 214: 24، ج 5733؛ طبرساای، 122-125: 54، ج 5734. باارا  نمونااه، ر. . طباطبااایی، 5

 .32: 54دیگران، ج 
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 بااا و گوناااگون طاارق از پیونااد ایاان (.442 :57۳1 نویسااندگان، از )جمعاای اساات آن نااو 
 منساجم و جمعی تالش محصول تمدن دیگر، سو  از پذیرد.می صورت مختلف سازکارها 

 آن انساانی عوامال بین بستگیهم و انسجام بدون تمدن بنا  روازاین هاست.انسان از گروهی
 نخسات، گاام در نیاو جهاانی گساترۀ در اسالمی نوین تمدن تحقق الزمۀ .است ناپذیرامکان
 و پیوساتگی چناین تحقاق اسات. مسالمانان یعنی آن، سازندۀ عوامل بین اتحاد و پیوند ایجاد

 گونااگون طارق از و اسات خاود خاا  ساازکارها  و بساترها نیازمناد فراگیر ، یبستگهم
 و ارتبااط ایجااد بارا  بساترها نظیرترینبی و ترینمهم از یکی ح  پوشد. عمل جامۀ تواندمی
 متحاد و باورگ جامعاه توانادمای پیوناد ایان اسات. اسالمی امت میان اجتماعی بستگیهم

 .باشاد اساالمی ناوین تمدن تحقق ساززمینه که آورد وجود هب اسالمی امت قالب در اسالمی
 و تفااهم ایجاد و نادرست ها ذهنیت و هابرداشت و اختالفات رفع برا  نظیرکم فرصتی ح 

 جامعاه بساتگیهام .اسات مشتر  محورها  و اصول بر تکیه و مسلمانان بین بیشتر شناخت
 آموختاه عینی صورتبه ح  مراسم در که است اسالم اجتماعی اهداف از یکی اسالمی بورگ

 و اتحااد واحاد، هادف و واحاد گفتاار واحاد، عمال واحاد، لباس با همگی گویی شود؛می
 همانناد مسالمانان هویتی مشتر  عناصر بر تکیه با ح  کنند.می تجربه و تمرین را دستییک

 اجتمااعی زیسات عملای تمارین و مشاتر  کتااب و واحد پیامبر مشتر ، قبلۀ واحد، خدا 
 بارا   بساتر ساان،یاک مناسک و اعمال انجام با همرا  مشخص، زمانی بازۀ یک در مشتر 
 و فرهنگای ماذهبی، اختالفاات زدودن و کردن رنگکم و اسالمی جامعه بیشتر هرچه وحدت
 د.شاو اساالمی تمدن ایجاد ساززمینه تواندمی اجتماعی وحدت این و سازدمی فراهم سیاسی
 تمادنی هویات ایجاد به تواندمی اسالمی امت قالب در مسلمانان دینی ویته تقویت درواقع
 پوشاند. اسالمی نوین تمدن تن بر تحقق جامۀ بعد گام در و بینجامد مشتر 

کید بسیار ح  اساسی ُبعد این بر رهبر  معظم مقام  اساسای گاامی را ح  و کنندمی تأ
 ح  ارگوارانک با دارید در ا خامنه امام ی)سخنران شمارندمیبر اسالمی واحد امت سو به
 و همادلی گو،وگفت تفاهم، اتحاد، مظهر دیبا ح » ایشان ازنظر (.23/55/5731 تاریخ در
 باا داریاد در ا خامناه امام یسخنران) «باشد گریدیک با مسلمانان شدن یکنود و ار کهم

 (.52/2/5013 تاریخ در ح  کارگواران
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 و اتحااد اجتماا ، احسااس را ح  منافع نیترواضح و دافاه نیتربورگ از ییک ایشان
 فقاط اساالمی، فرق و اقوام و هاملت نیب وحدت جادیا فرصت ندمعتقد و دانندمی گانگیی

 تااریخ در حا  کاارگواران باا داریاد در ا خامناه اماام یساخنران) شاودمای فراهم ح  در
 «فقاط» انحصاار  قیاد ت.اسا اهمیات حاائو بسیار فراز این اخیر بخ  .(51/53/5015

 از بهتار فرصاتی هایچ که است این بر دال و جهت این در ح  ویژۀ نق  و جایگا  نشانگر
 هایچ در نشاود، محقاق حا  در وحدت این اگر و ندارد وجود مسلمانان وحدت برا  ح 

 داد. نخواهد رخ امر این دیگر جا 

 مسلمانان تمدنی روحیۀ تقویت در حج نقش الف(

 دارد جریاان انساانی گروهای در که است ذهنی فرایند  عام، وجه به تمدن معتقدند برخی
 پشاتوانۀ از ذهنیت این که نیست معنا بدان سخن این (.55۳ :57۳1 نویسندگان، از )جمعی

 عینیت بر پیشینی جایگا  ذهنیت، جهت یک از گفت توانمی بلکه نیست، برخوردار عینیت
 وجاود باه آن عاامالن ذهان در آن ایجاد توانمند  باید آید، پدید تمدنی آنکه از پی  و دارد
 خاارجی عینیات مقام در آنچه به ناظر و پسینی تواندمی ذهنی فرایند این دیگر، منظر از آید.

 و عینای و نظار  و ذهنای سطح دو در اجتماعی بستگیهم و اتحاد باشد. است یافته تحقق
 بار بناا است. تحقق قابل اقتصاد  و یفرهنگ اجتماعی، سیاسی، گوناگون ابعاد در و عملی

 مقام در توانمی نخست وهلۀ در را ح  نظیربی اجتما  بخشیانسجام نق  شد، گفته آنچه
 و عینیات مرحلاۀ در ساپ  اساالمی، امت میان پیوستگی و اتحاد احساس ایجاد و ذهنیت
 دانست. وحدت خارجی تحقق

 جماعات و وحدت احساس قیتور را  ح اجتما  انینما اثر نینخست ا خامنه اللهآیت
 ذهان ردنکا رابیس و آنان به نانامسلم اجتما  تکشو و و کش دادن نشان و آنان یکایک در
 هکا اسات تقاحقی و عظمات ایان احسااس با .دانندمی عظمت احساس از آنان از یکهر

 شاجاعت اساالمی، شورها ک از یکهر در مسلمانان و ندکنمی ح  تنها را خود مسلمان
 و عوامال و سااالر هیسرما ا یدن اقتصاد  و اسییس سلطۀ عنیی ،اسالم دشمنان با وردبرخ

 اساتعمارگران ساال  نیاولا هکا ریاتحق افسون و ابندیمی را آن گر فتنه و رنگین و آن اد یا
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 ا خامناه امام امیپ) ردیگنمی جا  آنان در هست و بود  تهاجمشان مورد ملل برابر در غربی
 .(50/0/5023 تاریخ در ح  میعظ کنگر  به

 نخسات اسات: عماد  تاأثیر دو دارا  حداقل روانی و ذهنی ازنظر ح  اجتما  بنابراین
 و باردمای باین از مسالمانان میاان در را نااتوانی و تنهایی احساس عظیم، اجتما  این اینکه
 بخشاد.مای نفا اعتمادباه آنهاا باه و کندمی عظمت و قدرت جماعت، احساس به تبدیل

کید با نیو دیگر  جا  در ا خامنه اللهیتآ  تقویت را اجتما  این روانی ثمرۀ نکته، این بر تأ
 شمارند:برمی بیرون در دشمن روحیۀ تضعیف و درون در نف اعتمادبه روحیۀ

 درون در ،حاج ریتاثث نیاولا بخشاد.یم دیام و اقتدار عزت، اسالمی امت آحاد به حج

 سوازیک است. خویش عظمت احساس و نفساعتمادبه روحی  تقویت و اسالمی امت

 نماوده، فیتضاع را دشامن کاه اسات آن المللینیب ریتثث دیگر سوی از و داخلی ریتثث

 آن مقابال در را اساالمی امات وحادت و اساالم عظمت و ندکشیم هم در را او  یروح

 تاااری  در حااج کااارگزاران بااا داریااد در ایخامنااه امااام ی)سااخنران سااازدیماا ارکآشاا

87/7/8111.) 

 اساالمی واحاد امت تشکیل آرمان شود، محقق وحدت یعنی ح ، عالی هدف این اگر
 شد: خواهد محقق نیو

 در را عظمات و جماعات وحادت، روح نیاا دیبا خود ریشعا و کمناس و مشاهد با حج

 امت آن و آورد دیپد واحده امت مختلفه، لیقبا و شعوب از و ندک زنده عالم مسلمانان

 گفتا تحقاق مقادمات و دیانما تیهادا خداوند مطلق تیعبود امن وادی به را احدهو 

َ» هک را بزرگ خدای تَهذهَان  ةَمکام   اماام امی)پ آورد فراهم «فاعبدونَمکربَ َاناَوَواحدةَأم 

 (.11/1/8171 تاری  در حج میعظ کنگره به ایخامنه

 میاسال امت هویت تقویت عوامل به معارض عوامل تبدیل و حج ب(

 باا» کاه اسات ایان ا خامناه اللاهآیت دیدگا  از ح  سیاسی و اجتماعی آثار از دیگر یکی
 احساساات ا یااح عنیی امروز و روزید استعمار  رنگین جماعت، و وحدت نیا احساس

 و آوردنمای دیاپد را مسالمان ها ملت انیم قیعم و عیوس فاصلۀ نیا ،ییگراملی ویآمافراط
 تیاهو معاار  و بیارق هکآن جا  به ی،یایآس و ییقایفرا و یکتر و فارسی و عربی تیقوم
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 هکاآن جا  به و گرددمی آن وجود  سعۀ از یکحا و آن از بخشی باشد، آنها اسالمی واحدۀ
 انتقاال و نقال برا  ا لهیوس شود، گرید ها تیقوم ریتحق و نفی بهانۀ و لهیوس تی،یقوم هر

 امی)پ گرددمی اسالمی اقوام ریسا به قوم هر ییایافجغر و نژاد  و خییتار مثبت اتیخصوص
 حا  ا ،خامناه اللهآیت نگا  از (.23/7/5731 تاریخ در ح  میعظ کنگر  به ا خامنه امام

 باه ایا هکا اسات ییهااافکش و هادر  ردنک ُپر و هاحجاب و وارهاید برداشتن برا  فرصتی
 در ا خامناه اماام ی)سخنران است آمد  وجود به اوهام و تعصبات لهیوسبه ای دشمن دست

 محقاق حا  در مسالمانان وحادت اگار (.23/55/5731 تااریخ در ح  ارگوارانک با دارید
 است. نشد  عملی ح  اصلی ثمرها  از یکی درواقع نشود،

 مانناد عاواملی کاه اسات ایان وحادت احساس عینی و عملی ثمرها  از یکی درواقع
 ویاژ به و است بود  مسلمانان بین اختالف و تهدید عوامل زا هموار  که زبان و نژاد قومیت،
 اجتما  این در اند،کرد  بردار بهر  آن از تفرقه و شکاف ایجاد اهرم عنوانبه اسالم دشمنان

 امات درنتیجاه و شاود یکدیگر تقویت و فرهنگی تبادل به منجر و فرصت به تبدیل تواندمی
 ایان باه تفاتن با ا خامنه اللهآیت سازد. ترقو  بسیار بلکه نکند، تضعیف تنهانه را اسالمی
 و هااعاادت و هاافرهناگ نژادهاا، و هااتیاقوم ثارکت باا اسالمی امت» معتقدند: موضو 

 بارا  بورگای فرصت ح  اما ،دارد قرار ییجدا و افکش معر  در عییطب طوربه ها،قهیسل
 لی،یتحم و مصنوعی ها ییجدا نا  ایاح یا عییطب ها ییجدا از پ  هک است اسالمی امت

 در حا  ارگوارانکا با دارید در ا خامنه امام ی)سخنران «ندک نیتأم را خود وحدت گرید بار
 مکحا عظیم اجتما  این در اسالمی اتحاد ندا  اگر ایشان، اعتقاد به (.50/55/5021 تاریخ
 یکنود هم به و جمع ار آنها ح  مهربان دست و دوشمی رنگمک اختالفات نیا همۀ باشد،

 تااریخ در حا  کاارگواران باا داریاد در ا خامناه اماام ی)ساخنران نادکمی فشرد  هم در و
51/53/5015.) 

 حج در فرهنگی تبادالت و گراییهم پ(

 باین شاکاف ایجاد در مذکور عوامل منفی نق  زدودن و تهدید مرحلۀ از عبور نخست گام
 شاکاف عوامل و فرصت به تهدید تبدیل دوم گام است. آن ساز تمدن توان تضعیف و امت
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 ح  معتقدند نگرشی چنین با  اخامنه اللهآیت است. اقتدار و وحدت عوامل به تضعیف و
 ا ،)خامناه اسات مسالمان ملال میاان اساالمی تجربیاات و فرهنگای تبادل برا  فرصتی

 و باشد دارامعن حضور یک دیبا ح  در مسلمانان حضور» ایشان، اعتقاد به (.21/3/57۳2
 و باود ممکان هام انسان خود خانه در امر این بود، منظور خدا رکذ و معنو  جنبه فقط اگر

َکَوعلیَرجالَکأتوی" دیگر َکَمنَنیأتیَضامرَل  ََل   ،مهم تۀکن نبود. الزم معلومات امیا و "قیعمَفج 
 هکا اسات داد  قرار ا گونه به را واجب نیا متعال خداوند اینکه و است ح  اجتماعی جنبۀ

 هاا زباان رساوم، هاا،ملت ح  رند.یگ قرار گریدیک با رودرو ارتباط و تعامل در مسلمانان
 هادف و عشاق ر،کذ عمل، آنها همۀ به و ندکمی جمع نقطه یک در را ناآشنا افراد و مختلف

 تاااریخ در حاا  ارگوارانکاا بااا داریااد در ا خامنااه امااام ی)سااخنران «بخشاادماای واحااد
23/55/5731.) 

 نقااط از مسالمانان تجماع و حا  هاا فلسافه تارینمهام از یکی ا ،خامنه اللهآیت ازنظر
 نیاا» اسات: اساالمی امات بساتگیهام و اتحااد ایجاد واحد، مکان و زمان در جهان مختلف
 باه اساالمی عالم آفاق از مسلمانان همۀ شاندنک و دیتوح و رکذ به دادن تیوکمر و میعظ اجتما 

 سانن ،عادات ،نژادها ،هالهجه اختالف وجود با اسالمی امت همۀ شدن جمع و واحد نقطه یک
 لااییخ مشاتر  صاورتباه ژ یاو اعماال انجااام و نقطاه یاک در ماذاهب اخاتالف و قیساال و

 ایان .(23/55/5731 تااریخ در حا  ارگوارانک با دارید در ا خامنه امام ی)سخنران «ُپرمعناست
 مقابال طارف و خود در احساس نیا آوردن وجود به و گانگیی و اتحاد احساس برا  شدن جمع
 (.03/3/5010 تاریخ در ح  ارگوارانک با دارید در ا خامنه امام ی)سخنران است

 بارا  .اسات کارد  جلاب خاود به نیو را خاورشناسان برخی توجه ح  از مهم ُبعد این
 سیاسی نتای  دارا  که انستهد اسالم مهم ارکان از یکی را ح  فرانسو  ن  ولوب گوستاو نمونه،

 یکادیگر، احاوال از شادن باخبر و یکدیگر کنار در مسلمانان شدن جمع و  است. فراوانی
 ایان ذکار گویادمای و ددانمی ح  فواید و نتای  از را مذهبی امور در تحقیق و فکر  تبادل
 اناداز  هچا سیاسای ازنظار مکان و زمان یک در نانامسلم تمام اجتما  که نیست الزم نکته

 (.152-150 :5021 )لوبون، است مهم نتای  و اهمیت دارا 
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 حج در تمدنی غیریت و هویت تعیین .3

 آن. باا خود دقیق تفاوت و غیر تعیین و خود دقیق تعریف است: دوسویه امر  هویت تعیین
 غیریات تعیاین معلول تمدنی، هویت از بخشی و است صادق نیو تمدنی بحث در نکته این

 اندیشاۀ در تمادنی غیریات و هویات بحاث شاد، اشار  این از پی  کهچنان ست.ا تمدنی
 در و مطار  غیر تمدن عنوانبه را غرب تمدن ایشان و است برجسته بسیار ا خامنه اللهآیت

 تمادن از آن تمایوات بر اسالمی، نوین تمدن ها ویژگی و هامؤلفه تعیین و تعریف از بحث
کید غرب  نیاو مسالمانان وحادت عامال جهتای از کاه ح  ها ویژگی از یکی کنند.می تأ

 تعبیار باه یاا غیراساالمی و اساالمی جامعاۀ میان مرز کنندۀتعیین نوعیبه و رودمی شماربه
 باا مبارز  و مشرکان و شر  یعنی مشتر  دشمن از برائت موضو  ست،ا ضداسالمی تردقیق

 اسات. ناساازگار اسات شار  بار یمبتن که تمدنی با خود ذات در اسالمی تمدن است. آن
 که تمدنی و آن میان تمایو به اما گفت، سخن آن حقیقی مفهوم به اسالمی تمدن از تواننمی

 تنااقض و تقابال در خا  طوربه اسالم و عام طوربه معنویت و دین با آن بنیان و اساس در
 تمادن میاان نگاذارد تماایو یعنای مشارکان از برائت تمدنی   تفسیر نداشت. اعتقاد  است

 آن. از برائت اعالم و غیر تمدن با اسالمی
 ایشاان، باور به دارد. ا برجسته و ویژ  بسیار جایگا  برائت ا خامنه اللهآیت اندیشۀ در
 ا خامناه امام یسخنران) است ح  جهت و هدف واقعی، معنا  و رو  ،ارکان جوء برائت

 چناد پرمعناا، بسایار و کوتا  بیان این در (.05/5/5020 تاریخ در ح  کارگواران با دارید در
 اسات. حا  ارکاان از برائات اینکه نخست است: شد  برشمرد  برائت برا  برجسته ویژگی
 نشاد  محقاق حقیقای و کامل ح  و شودمی ناقص ح  آن نبود با که است این رکن معنا 
 در برائات ارد،د آدمای بدن در رو  که نقشی همان است. ح  رو  برائت اینکه دوم است؛

 برائات اینکاه سوم است؛ رو بی بدن مانند باشد نداشته برائت که حجی و کندمی ایفا ح 
 معناا  حا  بگیاریم، حا  از را برائات اگر که معناست بدان این است. ح  واقعی معنا 
 و توحیاد آن سو  یک است: دوسویه عملی ح  چراکه داد؛ خواهد دست از را خود واقعی
 اعالم آن مظاهر و شر  از اما بود، معتقد توحید به تواننمی و است شر  نفی آن دیگر سو 
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 مسایر نشاانگر جهات، و هادف است. ح  جهت و هدف برائت آنکه چهارم نکرد؛ بیوار 
 نیاو واقعی هدف شر ، و توحید میان خلط با باشد، نداشته وجود برائت اگر و است حرکت

 گیرد.می قرار گمراهی هبیراه در ح  سالک و شودمی گم نوعیبه
 معتقدند: ا خامنه اللهآیت

 بارهاا ،حج به مربوط مهیرک اتیآ در هکنیا است. دیتوح خان  عبهک و دیتوح مظهر حج

  رکذ از
 
 عامال هار دیابا آن، تکابر  باه و خانه نیا در هک است آن نشان  رفته، سخن هالل

 آنان زندگی از کشر  انواع طبسا و شود زدوده نیمسلم عمل و ذهن صحن  از خدا ریغ

 رمی و سعی و طوا  و خداست تی،کحر  هر زکمر  و محور طیمح نیا در شود. دهیبرچ

 و نفای و طارد و «اللاه» به انجذاب شینما نحوی به یکهر ،حج شعائر گرید و وقو  و

ه أنداد» از برائت
 
 مظااهر آن دیابا د،یاتوح خانه گرد بر میعظ اجتماع و حج است. «الل

 جلای و روشان مفهاوم نیاا باا حاج دارد. برحذر آن از را مسلمانان و ندک نفی ار  کشر 

 و خاود زبان از متعال خدای و شده شناخته نکیمشر  از برائت گاهیجا نیبرتر هک است

 امیا)پ است ساخته ولکمو  برکا حج روز به را نکیمشر  از برائت اعالم ،رمشکم نبی

 (.11/1/8171 ری تا در حج میعظ کنگره به ایخامنه امام

 اند.دانسته آن مظاهر و شر  نفی را توحید به اعتقاد الزمۀ نیو بیان این در ایشان
 بلکه نیست، آن مانند و پرستیبت معنا  به آن مضیق و خا  مفهوم صرفا   شر  از مراد

 است: برائت مصداق آن متنو  و متعدد اشکال و گسترد  معنا  در شر 
ای» :گفات هکا است میابراه شعار رارکت و طانیش رمی و نفی و دیتوح مظهر حج َان 
 از برائات و دیتوح محور گرد بر اسالمی امت میعظ اتحاد صحنه ؛«نکیالمشرَمنَءبرى

 قارار خادا جاای باه هک است زییچ آن هر بت و هاستبت هم  طرد و نفی و نکیمشر 

 اریااخت در را بشار افاراد هاراد و رویان و نادک لیتباد خود تیوال  به را الهی تیوال  و ردیگ

 چاه و جباار و گارسالطه طانی  یشا هاایقادرت چاه و چاوب و سانگ چه حال رد؛یبگ

ََبعدَذاَفما» هک ناحق و جاهلی هایتیعصب ََالحق  اللَإل   باه ایخامناه امام امی)پ «الض 

 (.81/1/8111 تاری  در حج میعظ کنگره

 و گساترد  معناا  به محدود  معنا از شر  مفهومی توسعه نشانگر فراز این اخیر بخ 
 پرساتیبات صاورت در و باود آشکار زمانی در شر  است. آن جدید ها صورت و اشکال
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 و اسات یافتاه ا پیچید  و متعدد ها صورت شر  امروز دنیا  در اما داد،می نشان را خود
 سازد.یم نمایان را خود زیبا ظاهر  با گا  و و... اجتماعی سیاسی، دینی، مختلف ابعاد در

 آن در هکا اسات آن نییحسا و علو  ح  و محمد  و مییابراه ح » اینکه آخر سخن
 جبااران و تیطواغ قدرت به ردنک پشت با او، قدرت و ومتکح به بردن پنا  و خدا به توجه
 و نیست حقیقی ح  برائت، بدون ح  که است این سخن این مفهوم (.همان) «باشد همرا 
 بود. نخواهد بیتهلا و پیامبر تأیید مورد

 ىر یگجهینت

 و مااد  ابعااد وجاود  تقارن و جامعیت اسالمی نوین تمدن و ح  مشتر  ویژگی ترینمهم
 از اساالمی تمادن متماایو ویژگای جامعیات ایان سوازیک است. اجتماعی و فرد  و معنو 
 ایان یاون حا  در دیگار، ساو  از رود؛می شماربه غرب جدید تمدن ویژ به دیگر، ها تمدن

 اسات این اهمیت حائو نکتۀ اما کنیم.می مشاهد  برجسته بسیار شکلی به را تقارن و جامعیت
 رفتارهاا  تماام و اسات حاکم آن دیگر ها جنبه تمام بر معنویت رو  ح  در کههمچنان که

کند  فضایی در مسلمانان اجتماعی و فرد   ناوین تمادن در پاذیرد،مای صورت معنویت از آ
 نیسات چناین و شودمی محقق معنویت رو  از تأثیرپذیر  با ماد  ها پیشرفت ونی اسالمی

 یکادیگر با ارتباطی گونههیچ که روند پی  متواز  خط دو در معنو  و ماد  ها پیشرفت که
 در اجتماعی و فرد  ساحات وجود عالو  به اند.تنید  هم در شدتبه ُبعد دو این بلکه ندارند،

 جنباۀ ویاژ باه اسات، آن معناو  و مااد  ابعااد شمولیت و جامعیت از دیگر  رویه که ح 
 باشد. داشته اسالمی نوین تمدن در مهمی بسیار نق  تواندمی ح  اجتماعی
 هویات و روحیاه تقویات و مسالمانان میاان انساجام و وحادت جادیا با ح  این، بر عالو 

 شاود.مای یاساالم ناوین نتماد لیتشاک ساازناهیزم ی،اسالم واحد امت تشکیل و آنان تمدنی
 آن، از برائات اعاالم و تمادنی و دینای غیارت تعیاین و تمادنی تمایوگذار  با ح  اینکه باالخر 
 اسالمی نوین تمدن مقابل نقطۀ و غیر تمدن فشارد.می پا  آن بر و کندمی تعریف را خود هویت

 اساتوار ستیو معنویت و یو گردین بر آن بنیان که است غربی تمدن ا ،خامنه اللهآیت دیدگا  از
 است. محورمعنویت و مداردین تمدنی که اسالمی نوین تمدن برخالف است، شد 
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 صاورت بایاد، کاهچناان و آن شارایط طبق ح  که است آن شرط به شد گفته آنچه همۀ
 معتقدند: نکته این به اذعان با ا خامنه اللهآیت پذیرد.

 و ارآمادک و واحاد ایرهیکاپ اساالمی، امات ادۀجداافت اعضای از تواندمی درست حج  

 نیاا در و شادمای زییاربرنامه جینتا و هاهد  نیا به توجه با حج اگر بسازد. رومندین

 اریکاهم اساالم جهاان رانکافروشان و نظارانصااحب و علما و هادولت زی،یربرنامه

 گاریید ورددستا چیه با هک شدمی اسالمی امت بینص ییبهاگران ثمرات ردند،کمی

 اسالمی فیلکت یک نیهم گفت توانمی جرأتبه نبود. سهیمقا قابل اسالم اییدن در

 از بعاد رد،یگ قرار برداریبهره مورد است خواسته اسالم عتیشر هکچنان و درست اگر

 خواهاد است آن درخور هک قدرتی و عزت به را اسالمی امت طوالنی، چنداننه زمانی

 تیوضاع با الهی ضهیفر نیا انجام نونیک لکش هک ردک اذعان خیتل با دیبا اما ؛رساند

 (.81/1/8178 ای،)خامنه دارد ادییز فاصله آن، مطلوب

 تمادنی موجاود وضاع باین فاصلۀ درحقیقت باشد، باید آنچه و هست آنچه بین فاصله
 است. ا خامنه اللهآیت نظر مد اسالمی نوین تمدن با مسلمانان
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