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Although modern Islamic civilization and Western civilization are similar from various aspects, 
there are clear differences in the teleological approach between the two civilizations that can be 
seen in the statements of the Supreme Leader of the Revolution. Accordingly, the important 
issue in this research is ultimately the civilization of Islam and the West from the viewpoint of 
Ayatollah Khamenei. The present study was conducted by analyzing and explaining the 
statements of the Supreme Leader. The findings of the research indicate that the foundations of 
Islamic civilization are based on monotheism and the denial of polytheism, which will eventually 
lead to human’s servitude (‘ubudiyyah) in the process of civilization based on the ideals of 
Islam. In contrast, Western civilization is based on a materialist approach and disregard for 
divine values. Therefore, building a better world has been the ultimate motivation for the 
creation of a new civilization in the West. According to the Supreme Leader, materialism itself 
was the cause and a growing factor in Western civilization. This kind of civilization is being 
promoted in the world, but its lack of belief in divine and human values will cause its downfall in 
the near future. From his perspective, the greatest difference between these two civilizational 
insights is in the teleological approach. In the new Islamic civilization, the theistic approach will 
cause the servitude of Allah the Almighty which is the goal of creation, to be spread in the 
society, but in the western civilization, this important issue, which is a natural and basic human 
need, has not been considered. 
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 گرایانه تمدن نوین اسالمی واکاوی تمایز غایت
 ایالله خامنهبا تمدن غرب در اندیشه آیت

 00/30/0033ِپذیرش:ِتاریخ30/70/0033ِِِِِدریافت:ِتاریخ
 مجید احمدی کچایی

 (11-77) 

 دهچکی
ها یی دارناد  ها  هماا نیتمدن نوین اسالمی و تمدن غرب گرچه در برخی ویژگی

گرای نااه منا ن شن دو تماادن وااود دارد  ااه در تما یاا  شکار رد در رویراارد غ یا 
اسا   مااه ه م ام در ایان کود. براینبن ن   رهبر معظم انقالب فراوان دیده می

اد ال اه خ مهاه ور حضار  شیا پژوهش سرانج م تمدن اسالم و غرب در نگ ه و با
اس . پژوهش ح ضر ب  روش تح نل و توصنف بن ن   مق م معظم رهبرد صاور  

ه د تحقنق ح  ی از شن اس   ه مب نی تمدن اسالم بر اسا   گرفته اس . ی فته
نفی کرک و توحندمحور س م ن ی فته اس   ه ن  یتً  به عبودی  بشر در روند تمدن 

سالم مهت ی خواهد کد. درمق بل اساتوارد تمادن غارب بار ه د امبتهی بر شرم ن
رو سا خ  ه د ال ی اس . ازایانگرای نه و عدم تواه به ارزشاس   رویررد م دد

دنن د ب تر انگناه غ یی ایج د تمدنی نو در غرب بوده اسا . باه با ور مقا م معظام 
این تمادن رکد در تمدن غرب بود و مواب کد رهبرد  دنن گرایی خود ع م ی روبه

ها د ال ای و اناا نی خاود ران کود  ام  عادم ب ورداکا  باه ارزشدر ا  ن پنش
تارین چهدان دور خواهد کد. در نگا ه ایشا ن  م اماد نهع مل سقوط شن در شیهده

گرای نه اس . در تمادن ناوین واه تم یا من ن این دو بنهش تمدنی در رویررد غ ی 
هد کد عبودی  به خداوند متع ل  ه هدف از اسالمی  رویررد خداب ورانه سبب خوا

خ ق  بوده اس  در ا معه گاتراننده کود  ام  در تمدن غارب ایان م ام  اه ننا ز 
 فطرد و اس سی بشر بوده  مورد تواه قرار نگرفته اس .

 اد  تمدن  تمدن نوین اسالمی  تمدن غرب.ال ه خ مههشی  :واژگان کلیدی

                                                            ِ
ِِقم،ِایراناسالمیپژوهشگاهِعلومِوِفرهنگِتاریخِوِتمدنِاسالمیِِاستادیار،-ِmajid.ahmadi.313@gmail.comِ
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 مقدمه

تری ِآنِتمیدنِبیهِمعنیایِشهرنشیننیِوِوناگونیِواردِشدهِکهِمهمتمدنِدرِلغتِبهِمعانیِگ
هایِلغتِزندگیِمتمدنِدرِبرابرِزندگیِبربرهایِوحشیِراِکهِاقامتِدرِشهرِاست.ِفرهنگ
انیدِاابی ِمنریور،ِاندِوجهِتمایزِدننایِمتمدنِباِغنرِآنِدانسیتهفاقدِزندگیِشهرنشننیِبوده

ِ(.4ِ:4419،ِج4101ِ؛ِمعن ،2ِ:471ِق،ِج4141ِ
پیذیریِییاِبرقیراریِنریمِپذیریِوِنرمباشد.ِجامعهمعنایِاصطالحیِتمدنِپرشمارِمی

تیوانِهاِوِزمننهِبرایِپذیرشِیکِفرهنگِراِمییاجتماعیِبرایِهمکاریِوِتعاونِمنانِانسان
ازجملهِشرحِصحنحِاصطالحِای ِواژهِدانست.ِازِای ِنگاهِتمدنِیعنیِزنیدگیِبیاِیکیدیگرِ

(.0011ِ:024ِشیودِابنگیدلی،ِپیذیرِمییاثرِخالقنتِفرهنگیِامکیانهمراهِباِنرم،ِکهِبرِ
هیاِوِایِمتیثثرِازِدارایییدانند،ِبلکهِآنِراِمجموعهبعدیِنمیبرخیِدیگرِتمدنِراِامریِتک

توانِبهِتعامیلِوِارتبیاهِهیرِتمیدنِبیاِروِمیدانند.ِازای ذخایرِمادیِوِمعنویِیکِملتِمی
گنیریِییکِهیاِدرِشیکلایِمادیِوِتثثنرگذارِای ِمؤلفهههایِغنرمادیِدرِکنارِمؤلفهمؤلفه

ِ(.0003ِ:031تمدنِپیِبردِاجمعیِازِنویسندگان،ِ
ِامامِخمننی ِاندیشه ِاسیتِوِدر ِارا یهِنشیده ،ِمفهومِتمدنِدرِقالبِتعریفِمشیخ ِوِثیابتی

ِآنِبرداشتِمی ِاز ِآنهیاِراِجداگامعانیِگوناگونی ِازِفرهنیگِمتمیایزِکیردهِو ِایشانِتمیدنِرا نیهِشود.
ِای ِدوِمفهومِموردِتوجهِداشتهاندِکهِنشانِمیکارِبردهبه ِاز فرهنگِییکِ»اند:ِدهدِمعنایِمتفاوتیِرا

ایشیانِ«ِملتِدرِرأسِتمدنِواقی ِشیدهِساسیتف.ِفرهنیگِباییدِفرهنگییِموافیقِبیاِتمیدنِباشید.
ِاقتصادیِدرِقالبِآبیادانیِوِتثسینسِنهادهیاِوِسیاختِابزارهیایِجدییدِراپنشرفت ِهایِصنعتیِو

ِآیت0000ِ:22زاده،ِدانندِافوزیِوِصنممصادیقِتمدنِمی ایِدرِتعریفِتمیدنِننین ِاللهِخامنه(.
ِازِبنانِمی ِاسیتفاده کنند:ِتمدنِیعنیِزنیدگیِتیوأمِبیاِنریمِعلمییِوِبیاِتجربنیانِخیوبِزنیدگی،
ِازِنوجوانانِوِجوانانِدرِتاریخِهایِزندگیِاگفتپنشرفت 0ِِِ(.0011وشنودِباِجمعی

هایِآنِریشهِدرِمایهندهِتمدنِاسالمیِمحصولِفرهنگِاسالمیِاستِکهِب ازِنررِنگار
هایِوحنانیِداردِوِتغننرناپذیرِوِدارایِاصولیِثابتِاستِکهِالبتهِبیاِنریمِوِتجربنیانِداده

ِباشد.ِبشرِهمراهِمی
                                                            ِ

ِارِخواهدِگرفت.ِ.ِای ِتعریفِازِتمدن،ِدرِای ِمقالهِموردِتوجهِقر0



 23     ... / مجید احمدی کچانیغرب تمدن با یاسالم نننو تمدن انهنگراتنغا  نتما یواکاو

ِازِ ِایی ِنوشیتارِبرخیی ِاندیشیهِرهبیرِجایگیاهِوییژهِدارد،ِدر ِاسیالمیِدر ازآنجاکهِتمدنِنیوی 
ِایشانِموردِتحلنلِقرارِمیشاخصه ِاسالمِباِتمدنِغربِازِنگاه اسیاسِگنرد.ِبیرای هایِتمایزِتمدن

ِانقیالبِبیهِنیهِ ِاسالمِوِغربِدرِنگاهِوِباورِرهبیر ِاستِِکهِسرانجامِتمدن ِای ِپژوهشِای  مسئله
ِاست؟ِبه ناصیرِتری ِععنوانِبننادیهاییِراِبهایِنهِویژگیاللهِخامنهدیگرِحضرنِآیتعبارنمثابه

ِاهمنتِدونندانِمینگریِدوِتمدنِرقنبِمیدرِغایت ِآنجا ِاز ِای ِمهم یابدِکهِتقابلِدرِهمیهِدانند.
ِاییرانِبیهِطیورِعرصه ِانقیالبِاسیالمیِدر هایِنرریِوِعملیِدوِتمدنِمیذکور،ِپیسِازِپنیروزی
ِازِدلفزاینده ِایران ِاسالمِدر ِایجادِتمدنِنوی  ِازآنجاکه ِاست. ایِمهیمِهیمشیغولیایِگسترشِیافته

ِایران،ِبیه ِاندیشیمندِوهیورِوِبیروزِفیراوانِداشیته،ِشیناختِماهنیتِعنیوانِسناسیترهبر میداری
ِاست.ِغایت ِگرایانهِدوِتمدنِمذکورِهدفِنگارشِای ِمقاله

ایِفزونییِداشیتهِپژوهشِدربارهِتمدنِاسالمیِدرِنندِدههِاخنرِبهِطورِقابلِمالحریه
رهبرِانقالبِراج ِبهِتمدنِنوی ِاسیالمیِوِِهایِروشمندِدربارهِآراِوِاندیشهاست.ِپژوهش

هایِآنِننزِدرِحالِگسترشِاست.ِدرِای ِزمننهِمقاالتیِنوشتهِشدهِاست؛ِازجملهِشاخ 
فراینیدِ»،ِ«هایِتمدنِنوی ِاسالمیِدرِاندیشیهِمقیامِمعریمِرهبیریواکاویِشاخصه»

سیازیِدنهایِتمکارویژه»وِ«ِایاللهِخامنهتحققِتمدنِاسالمیِازِمنررِحضرنِآیت
حیالِپژوهشییِپنرامیونِدرعین «.ِنوی ِاسالمیِدرِمنرومهِفکریِمقامِمعرمِرهبیری

ِگرایانهِدوِتمدنِاسالمِوِغربِصورنِنگرفتهِاست.شاخصهِغایت
اجمالِبهِمبانیِتمدنِاسالمیِباِرویکردِتمدنِنوی ِدرِاندیشهِدرِای ِنوشتار،ِنخستِبه

گنریِتمیدنِغیربِنِدرِابتداِبهِنگونگیِشکلشودِوِدرِتمایزاایِتوجهِمیاللهِخامنهآیت
تیری ِبخیشِدرِمقایسهِباِتمدنِاسالمِاشاره،ِوِسرانجامِبهِتمایزِدرِهدفِدوِتمدنِکهِمهم

ِنوشتارِکنونیِاست،ِپرداختهِخواهدِشد.

 مبانی تمدن اسالمی 

گونیهِازِتمیدنِبیرِمحیورِهایِایی توانِگفتِکهِهمهِمؤلفهدرِبنانِمبانیِتمدنِاسالمیِمی
هیایِروِتمدنِاسالمیِبرِهمهِویژگییشدهِازِدی ِاسالمِاستوارِاست.ِازای هایِارا هرزشا

هایِآنِدی ،ِاخیالق،ِعلیم،ِهایِوحنانیِاقرآنِوِحدیثِمعصوم(ِمتکیِاستِوِمؤلفهداده
ِ(.12-4111ِ:14احمدی،ِعدالت،ِقوانن ِوِمقررانِاستِاجان
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 توحید و خداباوری

ِقرآن هاستِکهِازِآنِدرِناپذیرِازِجوهرِانساننِبخشیِانفکاکعنواباورِبهِخداوندِمتعالِبه
حیاکیِازِآنِاسیتِکیهِِقرآن تعبنرِبهِفطرنِشدهِاست.ِسینریِدرِمحتیوایِبرخییِآییانِ

خدامحوریِشاخصهِاصلیِوِبننادِتمدنِاسالمیِاست.ِرهبرِمعرمِانقالبِننزِخیداباوریِ
شیمرند.ِگرنیهِتمدنِاسیالمیِبرمییگذارِدرِوِایمانِبهِپروردگارِعالمِراِنقطهِاصلیِوِپایه

تواندِبرِمصادیقِگوناگونیِحملِشیودِوِاندِکهِمیایشانِایمانِراِبهِمعنایِعامِدرِنررِگرفته
اختصاصِبهِاسالمِندارد،ِدرِاسالمِایمانِبهِمعنایِباورمندیِبهِخداوندِمتعالِاستِکهِدرِ

ِایند:فرمبارهِننن ِمیهاِخودِراِنشانِخواهدِداد،ِوِدرای همهِعرصه
نک نقطه اصلی وجود دارد و آن انمان است و ما باند به تعیین هدفی بپردامنم کنه بنه 

ها میسر نیست و کار بنه نحنو آن انمان پیدا کنیم. بدون انمان، پیشرفت در انن بخش

تواننند شننود. اکنننون آن چینن ی کننه بننه آن انمننان دارنننم، مننیصننحیحی انجننام نمننی

فاشیسنم ننا توحیند نناب باشند. بناالخره بنه ننک  لیبرالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسنم،

چی ی باند انمان داشت، اعتقاد داشت، بنه دنبنال اننن انمنان و اعتقناد پنیش رفنت. 

مسئله انمان مهم است؛ انمان به نک اصل؛ انمان به نک لنگرگاه اصلی اعتقاد. ننک 

 چنین انمانی باند وجود داشته باشد. بنر اسناس اننن انمنان، سنبک منندگی انتخناب

خواهد شد. بنابرانن امآنجاکه بنیاد اصلی تمدن اسالمی خندامحوری و اسنالمیت آن 

تر ام آن نی  شرط اصلی اعتالی است، لذا تقرب بیشتر به انن شاخصه و صیانت اف ون

ای در دنندار جواننان اسنتان مجدد تمدن ننونن اسنالمی اسنت )بیاننات امنام خامننه

 (.32/7/1231خراسان شمالی، 

 یمحور قرآن

ِقرآن رسدِبننانِتمدنِاسالمیِبایدِبرِاساسِقوانن ِوِاحکامِالهییِکیهِبرگرفتیهِازِنررِمیبه
هیایِآنِجیداِکیرد.ِدرِتوانِشالودهِاصلیِتمدنِاسالمیِراِازِبننیاناستِشکلِگنردِوِنمی

هاِفرمایند:ِامتِاسالمیِباِهمهِابعادِخودِدرِقالبِملتهمن ِزمننهِرهبرِمعرمِانقالبِمی
ِمطلوبِوِکشورها دستِیابد.ِشاخصیهِاصیلیِوِعمیومیِایی ِِقآن ،ِبایدِبهِجایگاهِتمدنی 
ایِاسیتِکیهِخداونیدِبیرایِهایِمادیِوِمعنیویهاِازِهمهِورفنتمندیِانسانتمدن،ِبهره
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تثمن ِسعادنِوِتعالیِآنان،ِدرِعالمِطبنعتِوِدرِوجودِخودِآنانِتعبنهِکردهِاسیت.ِآراییشِ
گوییِ،ِدرِاجتهادِوِپاسخقآن مردمی،ِدرِقوانن ِبرگرفتهِازِواهریِای ِتمدنِراِدرِحکومتِ

نویِبشر،ِدرِپرهنزِازِتحجرِوِارتجاعِوِننزِبدعتِوِالتقاه،ِدرِایجادِرفاهِوِبهِننازهایِنوبه
خواریِوِربیاِوِثرونِعمومی،ِدرِاستقرارِعدالت،ِدرِخالصِشدنِازِاقتصادِمبتنیِبرِویژه

درِدفیاعِازِمرلومیانِعیالمِوِدرِتیالشِوِکیارِوِابتکیارِتکاثر،ِدرِگسترشِاخالقِانسانی،ِ
هایِگوناگون،ِازِعلومِانسانیِتوانِوِبایدِمشاهدهِکرد.ِنگاهِاجتهادیِوِعالمانهِبهِعرصهمی

داریِتیاِتولنیدِفنییِوِفنیاوری،ِوِازِتاِنرامِتعلینمِوِتربنیتِرسیمی،ِوِازِاقتصیادِوِبانیک
الملیلِوِغنیرهِوِغنیره،ِهمیهِازِلیوازمِایی ِطِبین هایِمدرنِتاِهنرِوِسننماِوِتاِروابیرسانه
مبیانیِمشیترکِهمیهِ»بیهِگنریِتمدنِنوی ِاسیالمیِباییدِباتوجیهسازیِاست.ِشکلتمدن

تری ِمنب ِمشترکِبن ِوِنهِایرانِشنعیِباشد.ِبدیهیِاستِکهِاولن ِوِعالی«ِمذاهبِاسالمی
میلِاصیلیِدشیمنیِعرنمِاست.ِهمن ِموضوعِسیببِشیدهِتیاِعاِقآن همهِفرقِاسالمی،ِ

ِ(.21/1/4197ایِدرِتاریخِمعاندانِباِایرانِاسالمیِباشدِابنانانِامامِخامنه

 محوریعلم
کندِبرِعلمِ هایِمهمِرهبرِدرِسهِدههِاخنرِاسیتِوِمحوریِیکیِازِفرمایشآموزیِوِعلمتث

کندِبنشترِایشانِبرِعلمِنیاففراگنریِآنِراِحتیِازِدشمنانِبالمان ِمی  ِاسیت.ِدانند.ِالبتهِتث
بهِباورِایشان،ِفردایِبدونِعلمِتاریکِاستِوِنیرا ِراهِتحقیقِتمیدنِاسیالمی،ِمجاهیدهِ

آورِاستِاالَعلُمُِسلطان(ِوِصاحبِعلیمِجامعیهِراِعلمیِاست.ِعلمِازِدیدگاهِایشانِسلطه
داننیدِسازدِوِاساسًاِقدرنِکنونیِغربِراِاساسِدسیتنابیِایشیانِبیهِعلیمِمییقدرتمندِمی

ِ(.21/0/4191ایِدرِدیدارِنخبگانِجوانِعلمیِدرِتاریخِمنهابنانانِامامِخا
کندِدارندِکهِپسِازِفراگنریِعلمِبایدِبهِتولندِوِصدورِآنِپرداخیتِاللهِخامنهآیت ایِتث

شناسیِتولندِعلمِازِدیدگاهِایشانِرجوعِبیهِعقیلِبیاِوِبهِمصرفِآنِنبایدِبسندهِکرد.ِروش
تواندِدرِمسنرِرشدِوِاعیتالیِتمیدنِنیوی ِیصورنِتولندِعلمِمپشتوانهِوحیِاست.ِدرای 

اسالمیِقرارِگنرد.ِنکتهِبسنارِمهمِدرِدیدگاهِایشانِدربیارهِعلیم،ِشکسیت ِمرزهیایِدانیشِ
هیایِعلمییِگراییِدرِخصوصِیافتیهوسنلهِمسلمانانِاست.ِبهِباورِایشان،ِتحجرِوِجزمبه
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رفتِدیشیِراهِبرونگذشتگانِیاِمتفکرانِغربی،ِآفتِاصلیِتحققِرشدِعلمیِاستِوِآزادان
ِ(.0/02/0010ایِدرِتاریخِازِای ِآفتِاستِابنانانِامامِخامنه

بنابرای ِبرِاساسِاندیشهِرهبرِعلمِباارزشِاستِوِازِعیواملیِکیهِارزشِعلیمِراِبنشیترِ
هایِمشخصیِکهِطبقِننازهاِتنرنمِشدهِاسیت،ِکند،ِای ِاستِکهِعلمِباِغایتِوِهدفمی

نرِ کند.ِبدونِشکِعلمِپایهِتمدنِاست؛ِاماِشرهِکیافیِبیرایِبهِطرفِپنشرفتِوِتوسعهِس 
ِدرستِننستِابنانانِامامِخامنه ایِدرِدیدارِاستادانِدانشگاهِشهندِبهشیتیِدرِیکِمدننت 

(.ِبنابرای ِرهبرِمعرم،ِاستفادهِمنطقییِازِعلیمِوِتجربیهِبشیریِراِالزم22/2/0032ِتاریخِ
کندِفراوانِشمارند،ِاماِکافیِنمیمی ِسازیِعلومِدارند.برِبومیدانندِوِتث

 سازینظام

کشندِکهِتصویرِمیایِبهرهبرِفرزانهِانقالبِبرایِرسندنِبهِتمدنِاسالمی،ِمراحلِنندگانه
تدریجِوِدرنهایتِبایدِبهِدننیایِاسیالمیِخیتمِوارهِاستِکهِبهاولن ِمرحلهِآنِساختِنرام

مرحلیۀِاولِ»کننید:ِشریحِمییدانندِوِآنِراِننن ِتایِمیشود.ِایشانِای ِمهمِراِنندمرحله
ابنانیانِامیامِ«ِتیری ِبیودایجادِانقالبِاسالمیِاست.ِکارِآسانیِنبیود،ِلینک ِایی ِآسیان

هایِمعنویِآغازِشدِ(.ِدرِای ِمرحلهِدورانِحاکمنتِارزش42/1/4117ایِدرِتاریخِخامنه
ت؛ِ(.ِمرحلهِدومِتثسینسِنریامِاسیالمیِاسی40/44/4117ایِدرِتاریخِابنانانِامامِخامنه

ایِدرِابنانیانِامیامِخامنیه«ِیعنیِهندسۀِعمومیِجامعهِاسالمیِبشود،ِکهِای ِهیمِشید»
(؛ِمرحلهِسومِکهِازِاینهاِدشوارترِاست،ِایجادِدولیتِاسیالمیِاسیت.42/9/4117ِتاریخِ

وزیران؛ِیعنیِمجموعیهِکیارگزارانِحکومیت؛ِیعنییِمی ِوِشیما.ِدولت،ِنهِبهِمعنایِهنئت
له،ِمرحلهِتأللؤِوِتشعش ِنرامِاسالمیِاست؛ِیعنییِمرحلیهِمرحلهِنهارمِبعدِازِای ِمرح

هیایِعیالم،ِالگیوِوِگاهِبرایِمسیلمانوجودِآمد،ِآنایجادِکشورِاسالمی.ِاگرِای ِمرحلهِبه
شودِدننیایِشویم:ِ"لتکونواِشهداءِعلیِالناس."ِمرحلۀِپنجم،ِازِکشورِاسالمیِمیاسوهِمی

ابنانیانِامیامِ«ِآییدوجودِمییدرِدنناِبهاسالمیِدرستِکرد.ِالگوِکهِدرستِشد،ِنرایرشِ
ِ(.24/9/4109ایِدرِتاریخِخامنه

دانندِوِپنروزیِانقالبِایشانِدولتِاسالمیِراِآغازِراهِبرایِرسندنِبهِتمدنِاسالمیِمی
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بایسیتِبیاِدانندِکهِمییهاِمیشمارند،ِبلکهِانقالبِراِجاریِدرِهمهِعرصهراِپایانِراهِنمی
ِمهِارکانِجامعهِدنبالِشود:ِعنصرِبسنارِمهمِتقواِدرِه

آورد. وقتنی کشنور اسنالمی پدنند وجود منیدولت اسالمی است که کشور اسالمی به

وجود خواهد آمند؛ آن وقنت فرهننگ اسنالمی فضنای عمنومی آمد، تمدن اسالمی به

اش بنا مراقبنت و بنا تقنوا عملنی اسنت؛ تقنوای بشرنت را فراخواهد گرفت. اننها همه

هننا و و امننت. نظننام انقالبننی و اسننالمی، اهنندا ، آرمننانفننردی و تقننوای جماعننت 

است؛ دولتی کنه « دولت انقالبی»گیری هانی دارد که تحقق آنها نیاممند شکلارمش

 ارکان نظام اسالمی را باور داشته باشد. 

کندِبرِاینکهِباِعملکیردِصیحنحِدولیتِاسیالمیِوِانقالبییِوِمحقیقِشیدنِ ایشانِباِتث
گنرد،ِنرامِاسالمی،ِدولتِاسالمیِوِجامعهِشکلِمی«ِوِانقالبیِجامعهِاسالمی»ها،ِآرمان

گیاهِدانند.ِبنیابرای ِانقیالبِهین می«ِتمدنِانقالبیِوِاسالمی»سازِایجادِاسالمیِراِزمننه
ایِدرِنمیازِجمعیهِدرِتیاریخِشدنیِننستِوِهمیوارهِادامیهِداردِابنانیانِامیامِخامنیهتمام
23/4/0030.)ِ

 اسالم و غربتمایز در غایات دو تمدن 

دارِتمدنِاسیت.ِایی ِامیرِبیاِپنیدایشِعنوانِداعنهتمدنِغربِباِتمامِمشکالتش،ِامروزهِبه
رسیدِبیاِقیدرنِنریرِمییهایِنوپایِاسالمیِباِنالشیِجدیدِمواجهِشدهِاست.ِبیهجریان

گرفت ِتمدنِنوی ِوِنوپایِاسالمیِدورانِافولِتمدنِغربِننزِشتابِخواهدِگرفت.ِای ِامرِ
خوردهِباِمردیِازِتبارِپنامبرشانِهایِمسلمانانِکهِسرانجامِجهانِراِگرهانگارهِخصوصِبابه
ِتمدنِمهدویمی خواهدِبودِسازگارترِاست.ِِدانندِوِبرِای ِباورندِکهِانتهایِجهانِازِآن 

هایِاساسِتمدنِجدیدِتمایزاتیِباِتمدنِغربِدارد،ِکهِهمن ِامرِسرانجامِازِجذابنتبرای 
کاست.ِیکیِازِآنِمواردِنگونگیِساختِای ِدوِتمدنِاستِوِدیگیریِتمدنِغربِخواهدِ

ِهدفِغاییِآنِدوِخواهدِبودِکهِبهِطورِکاملِباِیکدیگرِتعارضِدارند.

 اسالمیدار تمدن تمدن غرب وام

گنریِازِدانشِنشمگنرِمسلمانانِبیودهِاسیتِدرِنگاهِرهبرِانقالب،ِآغازِتمدنِغربِباِوام
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درِطیِنهارِسدهِنخست،ِبدانِدستِیابند.ِپیسِازِآن،ِغیربِِکهِپنشِازِآنِتوانستهِبودند
ماندگیِخودِراِجبرانِکنیدِوِبیاِهایِگوناگونِوِباِمراودانِمختلفِتوانستِعقبدرِجریان

ایِاستفادهِکرد.ِغفلتِمسلمانانِبهِبازسازیِخودِهمتِگماشتِوِدرِای ِراه،ِازِهرِوسنله
دارِیخیِبرایِتمدنِاسالم،ِتمیدنِغیربِراِوامایِباِبنانِای ِفرازِتاراللهِخامنهحضرنِآیت

بعدیِوِمنحصرِبهِاصالحِدننیایِایشیانِدانندِکهِتوجهِایشانِتکهایِمسلمانانِمینوآوری
ِفرمایند:ِاساسِرهبرِمعرمِمیبودهِاست.ِبرای 

نک رومی مردم اروپا با استفاده ام دانش مسلمین و فلسفه مسلمین توانسنتند ام اننن 

رن ی کننند. اننن تفاده کنند و نک تمدنی را برای خودشان شالودهدانش و فلسفه اس

هنا شنرو  تمدن البته تمدن مادی بود. ام قرن شنان دهم و هفندهم منیالدی اروپنانی

رن ی ننک تمندن جدنند، و چنون منادی بنود، ام اب ارهنای گونناگون کردند به شالوده

د، به سمت مغلنوب کنردن [ به سمت استعمار رفتنمحابا استفاده کردند. ]ام طرفیبی

ها رفتند؛ ام نک طر  هم خودشنان را ها رفتند، به سمت غارت کردن ثروت ملتملت

در درون تقونت کردند با علم و با فناوری و با تجربنه، و اننن تمندن را بنر عنالم بشنرنت 

پنج قرن انجام دادند. -ها در طول چهارحاکم کردند. انن کاری بوده است که اروپانی

هنای منبنانی ام فنناوری و سنرعت و دنی که آنها بنه دنینا عرضنه کردنند، جلنوهانن تم

هنا را سهولت و اب ارهای مندگی را در اختینار منردم گذاشنت، امنا خوشنبختی انسنان

هانی را اسنیر عکس، بر فرق عدالت کوبید، ملتتأمین نکرد، عدالت را برقرار نکرد؛ به

تحقیر کرد؛ در درون خود هم دچار تضنادها  هانی راهانی را فقیر کرد، ملتکرد، ملت

شد، ام لحاظ اخالقی فاسد شدند، ام لحاظ معننوی پنوو و پنود شندند. امنروم خنود 

مدار برجسته غربنی بنه منن گفنت دهند. نک سیاستها به انن معنا گواهی میغربی

گوند. انن تمندن کنیم. راست میدنیای ما دنیای پود و پوکی است و انن را حس می

وبرقی داشت، اما باطن خطرناکی برای بشرنت داشنت. امنروم تضنادهای هر ُپرمرقظا

جنور، در جنور، در اروپنا ننکدهند؛ در امرنکنا ننکتمدن غربی خود را دارد نشان منی

ای در دنندار جور )بیانات امام خامننهمناطق تحت سلطه اننها در سراسر دنیا هم نک

 (.3/14/1233اسالمی در تارنخ مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت 

تصویرِکشندنِنگونگیِپنشرفتِتمدنِغیرب،ِایی ِتمیدنِراِبیرِرهبرِانقالبِضم ِبه
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هاِهایِمادیِوِمعنویِملتدانندِکهِباِنابودیِوِازِمنانِبردنِبننههایِدیگرِجوام ِمیویرانه
ِبارهِبرِای ِباورند:ِرانِباشند.ِایشانِدرای توانستندِامروزِپنش

هنا شنرو  کردنند؛ بعند هنم بنا پانه تمدن خودشان را بنا مکیندن خنون ملنت هاغربی

های گوناگون، نه ظلم را در کشورهای خودشان برطر  کردند، نه تبعنی  را پیشرفت

بینیند امنروم هنم نیامی برسانند. منیبرطر  کردند، نه جوامع فقیر را توانستند به بی

اجتماعی چه جوری است، وضع وضع اقتصاد در انن کشورها چه جوری است، وضع 

اخالقی چه جوری است؛ انن انحطاط اخالقی، انن لجن ار اخالق جنسنی در غنرب. 

پیشرفت تمندن غربنی، ننک چننین پیشنرفتی اسنت بنا اننن خصوصنیات؛ اننن را منا 

پسندنم. ما دنبال الگوی مطلوب و آرمانِی خودمان هسنتیم، کنه ننک وجه نمیهیچبه

گیننرد، ام نیامهننا و ت؛ ام هنندانت اسننالم سرچشننمه مننیالگننوی اسننالمی و انرانننی اسنن

ای در دنندار برد؛ نک الگوی مسنتقل )بیاننات امنام خامننههای انرانی بهره میسنت

 (.13/3/1233ها در تارنخ استادان دانشگاه

کندِایشانِبرِای ِامرِننزِقابلِتوجهِمی باشدِکهِتمدنِغیربِدرِتیالشِاسیتِآنریهِراِتث
ِپنشِبرد:ِعنوانِتمدنِنهاییِبشرِبهاِارعابِفکریِبهوجودِآوردهِاستِببه

اگر شما به بلندگوناِن تمدن کنونی غرب مراجعه کنید، آنها خواهند گفت تمندن منادی 

غرب ابدی و تغییرناپذنر است. ام اوانلنی کنه اننن تمندن اوف گرفتنه بنود، نعننی ام قنرن 

د؛ نعنی همه آنچه که اننن نومدهم میالدی، بحث معارضه سّنت و مدرنیته را مطرح کردن

ناپنذنر و جنذاب و کنند، چی هنای مندرن و ننو و تنامه و اجتننابتمدن تقدنم بشرنت می

خواستنی است و هرچه در مقابل آن است، انن سنّنت اسنت، اننن منسنوت اسنت، اننن 

پذنر است. انن بحث را شما امروم هم گاهی در برخی ام محافنل قدنمی است، انن موال

ننومدهمِی دنینای بینید؛ اما انن بحِث نونی نیسنت؛ اننن بحنِث قنرنمیفکری ما روشن

غرب است که ادامه پیدا کرده است؛ بنا اننن هند  کنه تمندن غنرب در راه خنود، همنه 

هنای مندنی را، همنه روابنس انسنانی و هنا را، همنه منرسناختها را، همنه تمندنفرهنگ

سندد، ام سر راه خنود بنردارد و پاجتماعی را، همه آن چی ی را که تمدن غرب آن را نمی

سو، قدرت نظامی و داری امنکحاکمیت مطلق خود را با پشتوانه قدرت مادی و سرمانه

ای در جمنع سو، ابدی کند )بیانات امام خامننهای امنکسو، قدرت رسانهسیاسی امنک

 (.13/7/1273استادان، فضال و طالب حومه علمیه قم در مدرسه فیضیه در تارنخ 
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ایِسودِبردِوِتوجهِنندانیِویِدیگرِغربِبرایِنگونگیِاصالحِخودِازِهرِوسنلهازِس
بهِنوعِابزارِخودِنداشت.ِبهِهمن ِجهیتِبیرایِآبیادیِخیود،ِبسیناریِدیگیرِازِکشیورهاِوِ

عنوانِبردهِهاِراِغارنِکردِوِویرانِساختِوِدرِبرخیِمناطقِننرویِانسانیِایشانِراِبهملت
ایِدرِهمیهِابعیادِادامیهِگرایانهساخت.ِشنوعِننن ِنگاهِاصالحِباِولمِوِستمِباِخودِهمراه

پنداِکردِوِسببِشدِمفهومِخوشبختیِتنهاِدرِآبادانیِدنناِمنحصرِشود.ِگرنهِدرِای ِمسینرِ
گرایییِشینوعِفراوانییِدرِایی ِهایِقابلِتوجهیِصورنِگرفت،ِدرِابعادِنرریِپوچپنشرفت

ِنگاهِتمدنیِیافت.

 و تمدن غربتمایز تمدن نوین اسالمی 

دانندِکهِانسانِدرِآنِفضاِبهِلحاظِمعنیویِوِمقامِمعرمِرهبریِتمدنِاسالمیِراِفضاییِمی
تواندِرشدِکندِوِبهِغایانِمطلوبیِبرسدِکیهِخیدایِمتعیالِاوِراِبیرایِآنِغاییانِمادیِمی

خلقِکردهِاست.ِزندگیِخوبِوِعزتمندیِداشتهِباشد،ِانسانِعزیز،ِانسیانِدارایِقیدرن،ِ
ده،ِدارایِابتکار،ِدارایِسازندگیِجهانِطبنعت.ِتمدنِاسالمیِبهِایی ِمعناسیتِوِدارایِارا

ایِدرِتییاریخِهییدفِوِآرمییانِنرییامِجمهییوریِاسییالمیِاییی ِاسییتِابنانییانِامییامِخامنییه
22/1/4111ِ.)ِ

 های الهی در اسالم توجه به داده

یی ِانقیالبِبیاِرسدِطلوعِانقالبِاسالمیِدرِایرانِوِپنوندِمنانِباورهیایِالهییِانررِمیبه
اسیاسِانقیالبِتمدنِاصنلِاسالمیِاستمرارِقدرنِای ِتمدنِراِافزایشِدادهِاسیت.ِبیرای 

هایِوحنانیِاسیت.ِبنیابرای ِاسالمیِبهِدنبالِاحنایِتمدنِپنشن ِاسالمیِوِبازخوانیِآموزه
سازِوِتمیدنیِبسترسیازِبیرایِتمیدنِمهیدویِدانسیتِکیهِتوانِآنِراِتمدنیِنوپاِوِزمننهمی
وجودِآورد.ِباییدِدانسیتِکیهِباورمنیدانِبیهِانقیالبِاسیالمیِاگیرِندِتمدنِمنانیِبهتوامی

بایدِمتوجیهِسازِبرایِتمدنِبزرگِپسننیِاسالمِتالشِکنند،ِمیعنوانِتمدنِزمننهبخواهندِبه
انید.ِیکییِازِایِکهِرهبرِمعرمِانقالبِبارهاِبدانِاشارهِداشتهریشهِوحنانیِآنِباشند؛ِنکته

باشد.ِای ِمهمِازِآنجیاییِگنریِازِوحیِمیوِتمدنِتفاونِنگرشِدرِنوعِواممتمایزانِای ِد
هایِتمدنِاسالمیِبیهِباورهیایِالهییِتکنیهِداردِوِیکییِازِباشدِکهِبنناندارایِاهمنتِمی
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تری ِافتراقِتمدنِنوی ِاسالمیِباِهرِتمدنیِازجملهِتمدنِغرب،ِدرِتثثنرپیذیریِآنِازِمهم
روِننن ِباورداشتیِدرِتمدنِسببِخواهیدِشیدِکیهِرفتیارِی (ِاست.ِازاقآن تعالنمِوحیِا

کنیدِبیرِایی ِجویانهِباِتمدنسلطه هایِفرودستِصورنِنگنرد.ِمقامِمعرمِرهبریِننزِباِتث
افیزاریِتمیدنِعاملِمهم،ِیکیِازِتمایزانِمنانِفرهنگِغربِوِتمدنِاسالمِراِجنبهِسیخت

شود،ِاماِراهِرسندنِبهِتمدنِنوی ِِراندانندِکهِتنهاِباِعنصرِخشونتِتوانستِپنشغربِمی
گاهِرفتاریِهمراهِباِخشیونتِراِدرِبرخیوردِبیاِاسالمیِتعالنمِبرگرفتهِازِوحیِاستِکهِهن 

 دیگرانِبرایِرسندنِبهِدننایِبهترِاجازهِنخواهدِداد:ِ

در انجاد تمدن اسالمی ملت باند اسالم و تعالیم پیامبر را اجرا کنند؛ تعنالیمی کنه در 

تمدن نونن اسالمی است و با اصول غرب برای بشرنت متفاوت است و جهت ساختن 

هنا هنا و تحمینل اخنالق بنر ملنتتمدن نونن به معنای اعمنال مور و تصنر  سنرممین

نیست، بلکه به معنای نشان دادن اخالق و رفتار و اصول صنحی  منندگی اسنت تنا بنا 

نندار مسنئوالن نظنام و ای در دانتخاب درست مسیر را بپیمانند )بیاننات امنام خامننه

 (.3/14/1233میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی در تارنخ 

داننیدِکیهِ(ِمییقآن گذاریِتمدنِاسالمیِراِتنهاِدرِسایهِباورمندیِبهِوحیِاایشانِپایه
باشدِوِهمن ِامرِسیببِشینفتگیِدیگیرانِبیهِاسیالمِوِیکیِازِنتایجِآن،ِاخالقِمتعالیِمی
خودِبارهاِبیرِاسیتفادهِوِعبیرنِازِدیگیرِِقآن د.ِهمرنن ِمحتوایِبرخاستهِازِآنِخواهدِش

کندِدارد.ِبنابرای ِتعریفِرهبرِانقالبِازِتمیدنِهمسیوییِفراوانییِبیاِ اقوامِوِمللِپنشن ِتث
کندانِقرآنیِدرِای ِزمننهِدارد. ِتث

 محوری در تمدن اسالممعنویت

یِتمیدنِغیربِهیایِمهیمِدرِسسیترهبرِمعرمِانقالبِنقصانِدرِمعنویتِراِیکییِازِپاییه
تواندِای ِمهمِراِجبرانِکندِکهِالبتهِمنشثِآنِدرِآزادیِبرِاساسِامنیالِدانند،ِکهِاسالمِمیمی

ازِای ِعواملیِکهِنرامِارزشیِغربِراِوِسلطهِمعنویِای ِنریامِراِ»نفسانیِنوعِبشرِاست:ِ
رواجِافزایشِاخالقیِوِمعنویِدرِغربِاست،ِکیهِنشیانهِبیارزِآنِمتزلزلِکرده،ِبحرانِروبه

خصوصِدرِاحساسِپونی،ِاحساسِبنهودگی،ِاحساسِناامنیِروحیِدرِبن ِآحادِمردمِبه
هیایِاخالقییِوِمعنیویِوِهاِدرِغربِاست.ِقدرنِغربیِبرِای ِدوِپایهِبود:ِپاییهبن ِجوان
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ارزشی،ِوِپایهِنرامیِوِسناسیِوِامننتیِوِعملی.ِهرِدوِاینهاِمتزلیزلِشیدهِاسیت.ِمیاِایی ِ
درِ»دانند:ِایشانِهمن ِامرِراِسببِگرایشِبهِاسالمِدرِغربِمی«ِکننم.ِواقعنتِراِبایدِدرک

بن ِجماعانِگوناگونِکشورهایِغربی،ِمنلِبهِمذهب،ِعالقهِبهِمذهب،ِبیهِطیورِخیاصِ
روزِبنشترِشدهِاست؛ِکهِایی ِراِروزبهِقآن عالقهِبهِاسالم،ِگرایشِبهِاسالم،ِگرایشِبهِفهمِ

ایِدرِدییدارِبیاِاعضیایِابنانانِامامِخامنیه«ِدانندیخوبیِماندرکارند،ِبهکسانیِکهِدست
ِ(.41/1/4191مجلسِخبرگانِرهبریِدرِتاریخِ

داننیدِکیهِرهبرِمعرمِانقالبِنبودِمعنویتِدرِیکِجامعهِراِتاِآنِانیدازهِخطرنیاکِمیی
ِتمدنِغربِراِننن ِمی ِدانند:سقوهِیکِتمدنِراِدرِپیِخواهدِداشتِوِسرانجام 

خواهید دند که انن دنیای متمدن غربی ام نبود معنونت، دچار  ها آن روم راشما جوان

هنا و اقتنداری کنه امنروم ام آن برخنوردار هالکت و نابودی خواهد شد؛ ام اوف توانانی

است، به حضی  ذلت و ناتوانی خواهد افتاد. نتانج فعل و انفعاالت تارنخی، سرنع و 

رقننی و متمنندنی کننه ام مودرس نیسننت. شننما بدانینند وحشننیگری اخالقننی جوامننع مت

روم بیشنتر خواهند شند و همنین وحشنیگری لغ شنگاه اند، رومبنهمعنونت بونی نبرده

ب رگ تمدن غربِی امروم است و آنهنا را سنرنگون خواهند کنرد. رومی اننن نتنانج دننده 

پذنر نیسنت؛ و آن روم بنرای تمندن غربنی فراخواهند رسنید خواهد شد که دنگر عالف

اللنه مجتهندی در تنارنخ آننت در دنندار طنالب مدرسنه علمینه ای)بیانات امام خامنه

33/2/1232.) 

ایِبیرایِبشیرِایشانِهمرنن ِغایتِپاکِوِطنبهِدرِتمدنِنوی ِراِدستاوردِبسنارِارزنیده
کندِدارندِکهِای ِرویکردِمیمی یکیِازِ»تواندِفضایِدیگریِراِبرایِبشرِبگشاید:ِدانندِوِتث

رانیِدرِعلمِوِتمدنِجهانیِاست:ِیکِملتیِکند،ِپنشن ِمیننزهاییِکهِحنانِطنبهِراِتثم
رانِداشتهِباشدِوِجلیوِببیرد؛ِبتواندِدرِمجموعهِدانشِجهانیِوِمدننتِجهانی،ِحالتِپنش

برایِارتقایِکلِبشریت،ِیکِنردبانِجدیدیِراِجلوِپایِبشریتِبگذارد.ِای ِیکیِازِاجزایِ
رِفرمانیدهانِسیپاهِپاسیدارانِانقیالبِایِدرِدییداابنانیانِامیامِخامنیه«ِحنانِطنبهِاست
هایِمهیمِازِنگیاهِرهبیرِدرِکسیبِروِیکیِازِمؤلفه(.ِازای 24/1/0000اسالمیِدرِتاریخِ

فرماینید:ِعلیمِبیدونِمعنوییتِفاقیدِهرگونیهِبارهِمیدانش،ِتوجهِبهِمعنویتِاستِوِدرای 
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یِبیاِآنِشودِکهِاکنونِتمیدنِغربیارزشیِاست؛ِنراکهِعلمِبدونِمعنویتِهمانِننزیِمی
دسیتِهیایِبزرگییِبیههایِپنرندهِعلمیِتوانستِموفقنتمواجهِاست؛ِتمدنیِکهِباِروش

کندِرهبرِمعریمِانقیالبِبیرِتری ِخسارنآورد،ِاماِبهِلحاظِمعنویتِدنارِعرنم هاِشد.ِتث
آوردِوِاگرِای ِقدرنِرهیاِعلمِهمراهِباِمعنویتِبهِای ِدلنلِاستِکهِعلمِباِخودِقدرنِمی

شود.ِبرعکس،ِزمانیِکهِمعنویتِعلمِراِفرماندهیِکند،ِانگنزیِمیادِوِفتنهباشد،ِعاملِفس
گنیرد.ِمثیالِگوییایِشودِوِدرِخیدمتِآرامیشِوِامننیتِمیردمِقیرارِمییعاملِسعادنِمی

ایِدرِسوءاستفادهِازِعلم،ِاستفادهِغنرانسانیِایاالنِمتحدهِامریکاِازِفناوریِبیاالیِهسیته
ایِدرِتییاریخِناکییازاکیِاسییتِابنانییانِامییامِخامنییهِگنییاهِهنروشیینماِوقتیلِعییامِمییردمِبییی

زاییِسببِرفتیاریِنگرِدرِعلم(.ِکاماًلِآشکارِاستِکهِنبودِای ِنگاهِمعنویت23/3/0034
ِوجهِموردِتثیندِامنایِاسالمِننست.هن وحشنانهِباِدیگرانِشدهِاست؛ِامریِکهِبه

وجیودِخواهیدِداشیت؛ِِبنابرای ِتفاونِآشکاریِدرِنوعِپنشرفتِدرِتمدنِاسالمِوِغیربِ
هیایِشناسانهِبهِجهانِهستیِسببِخواهدِشدِدرِاسالمِکیهِبیاِانگیارهنراکهِرویکردِمعرفت

وحنانیِشکلِگرفتهِتمدنِمتعالیِشکلِگنردِوِدرِغربِکهِرویکیردیِدنناگرایانیهِداردِتمیدنِ
نشیرفتِمترقیِشکلِگنرد.ِبنابرای ِرهبرِمعرمِانقالبِازِوجوهِمهمِتمایزِدوِتمدنِراِدرِنوعِپ

هایِملتِایرانِراِدرِیکِمفهومِخالصیهِکنینمِکیهِاگرِبخواهنمِهدف»دانند:ِآنِدوِتمدنِمی
هایِعمومیِکشیورِوِملیتِراِبنیانِکنیدِوِآنِراِدربربگنیرد،ِآنِبتواندِتاِحدودِزیادیِخواسته

کنید.ِمفهومِکلندیِعبارنِاستِازِپنشرفت،ِمنتهاِباِتعریفیِکیهِاسیالمِبیرایِپنشیرفتِمیی
ابنانیانِامیامِ«ِرِمنطقِاسالم،ِمتفاونِاستِباِپنشرفتِدرِمنطقِتمدنِمادیِغربپنشرفتِد

ِفرمایند:ِ(.ِایشانِدرِتبنن ِای ِمهمِننن ِمی22/1/0000ایِدرِتاریخِخامنه
 ما اسم اننن حرکنت را را ما ام غرب نمی انن را هم عرض بکنم: مدل توسعه

ً
گیرنم. اوال

مندل «. رشند و توسنعه»کننند گذاری مینها اسمکه آچنانگذارنم، نه آنپیشرفت می

ها خودشان بنه خناطر اننن روش و اننن گیرنم. غربیپیشرفت کشور را ما ام غرب نمی

انند. اند، مشکالت فراوانی برای خودشان درست کردهمدل، خودشان را بدبخت کرده

گینرنم فسناد اسنت. ام آنهنا منا نمنیوبرق هست، اما باطن و درون پوسیده و روبنهمرق

 (.13/3/1237آمومان و دانشجونان در تارنخ ای در دندار دانش)بیانات امام خامنه
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 محوریعدالت

هایِماهویِدوِتمدن،ِبهِویژگیِعنوانِیکیِدیگرِازِتفاونهمرنن ِایشانِباِتبنن ِعدالتِبه
درِعنیوانِعنصیرِاصیلیِوِوجهِافتراقِآنِاشارهِدارند.ِایشانِباِتبنن ِای ِمهمِاعیدالت(ِبیه

دانندِکهِدرِطیولِتیاریخِهایِاصلیِبشرِمیفرایندِحکومتِجهانی،ِآنِراِیکیِازِننارمندی
ِدانند:ِبهِدنبالِآنِبودهِاستِوِآنِراِیکیِازِاهدافِساختِتمدنیِمی

عدالت دغدغه همیشگی و تارنخی بشر بوده. به تبع احساس نینام بنه عندالت کنه در 

ه، متفکران بشر، فیلسوفان و حکما در انن طول تارنخ تا امروم در مردم عمومیت داشت

هنای تنارنخ تنا تنرنن دورانمقوله وارد شدند و دغدغه آنها بوده است. بنابرانن ام قدنم

امروم درباره عدالت و عدالت اجتماعی به همین معنای عام بحنث شنده، نظرننه داده 

راجنع بنه  شده؛ لیکن نقش ادنان استثنانی است؛ نعنی آنچه که ادنان در طول ممان

نظینر و اسنتثنانی اسنت. در نظنرات عدالت گفتند و خواسنتند و اهتمنام کردنند، بنی

 مشناهده نمنی
ً
 بنه شنهادت حکما و اندنشمندان، آن اهتمنام ادننان مطلقنا

ً
شنود. اوال

ْزَلْلَنلا »، ادنان هد  خودشان را عدالت قرار دادند: قرآن
َ
نَنلا ا َأأ ََ اْل ِا ْرَسْلَنا ُرُسلَلَنا 

َ
َلَقْد أ

ْسطا َم  اْلقا ِا اُس  نُقوَم الَنَّ نَلاَن لا  انن آنه حکم می« َعُهُم اْلکَتاَب َأاْلما
ً
کند بر اننکه هد  قطعا

هنای منتقن و غیرقابنل تردنندی نعنی حجت-ارسال رسل و ان ال کتب و آمدن بّینات 

دهنند، کتناب، نعننی منشنور ادننان در منورد معنار ، احکنام و که پیغمبران ارائه می

لیقنوم »قینام بنه قسنس بنوده اسنت:  -هاها و معیارمی ان، نعنی آن سنجهاخالقیات، 

هنا، هند  حرکنت بشنر در محنیس سامی، هند  تمندنهد  نظام«. الّناس بالقسس

جامعه، شد عدالت. در هیچ مکتب دنگنری اننن وجنود نندارد. اننن مخصنوص ادننان 

ر تننارنخ هننای راهبننردی دای در دومننین نشسننت اندنشننهاسننت )بیانننات امننام خامنننه

37/3/1234.) 

داننید،ِآنِراِهیدفِنهیاییِازِسیاختِگرنهِایشانِعدالتِراِیکیِازِاهدافِتمدنیِمیی
دانند،ِبلکهِعبودیتِبهِخداوندِسبحانِراِسیرانجامِهمیهِتمدنِنوی ِاسالمیِوِمهدویِنمی

تجلیِنهاییِخواهدِیافت.ِِدانندِکهِدرِحکومتِامامِعصرهایِتمدنیِاسالمِمیتالش
ننزِمقدمهِاست:ِجامعهِاسالمیِهمِمقدمیهِاسیت؛ِعیدالتِهیمِهمه»فرمایند:ِایشانِمی

عنوانِهیدفِانبنیاِکهِبهِ-هستِکهِ"لنقومِالّناسِبالقسط"ِِقآن  کآیممقدمهِاست.ِاینکهِدرِ
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ایِدرِابنانانِامیامِخامنیه«ِقطعًاِعدلِهدفِاست،ِمنتهاِای ِهدفِمنانیِاستِ-ذکرِشده
ِ(.03/0/0030درِتاریخِِهایِراهبردینخستن ِنشستِاندیشه

 فرجام نیک

طورِکیهِبنیانِازِدیگرِوجوهِتمایزِدوِتمدنِمذکور،ِهدفِوِفرجامِآنِدوِتمدنِاست.ِهمان
وجودِآمدِوِننیدِتدریجِبههایِوحنانیِآن،ِبهشد،ِتمدنِپنشن ِاسالمیِپسِازِاستقرارِداده

هایِاصلیِهِباِشاخصهرنگِشدِکدرازاِننزِکشندِوِتنهاِزمانیِشکوفاییِآنِتمدنِکمسدهِبه
کندِکردِکیهِدرِتمیامِننیدِسیدهِاسیتنالیِ وِمبانیِتمدنِاسالمِفاصلهِگرفت؛ِگرنهِبایدِتث

تمامیهِوهیورِگاهِمفاهنمِاصلیِاسیالمِبیههایِرقنبِزمانِخویش،ِهن مسلمانانِبرِتمدن
درِننافتِوِتنهاِتوجهِاندکیِبهِای ِمبانیِسببِشکوفاییِتمدنِمسلمانانِشد.ِای ِامر،ِتنهاِ

هرتقیدیرِایی ِفراینیدِدرِتجلیِواقعیِخویشِراِخواهدِیافیت.ِبیهِحکومتِامامِمهدی
ِمبانیِتمدنِنوپایِاسالمِدرِدورهِپنشن ِوِپسن ِاسالمیِتفاونِماهویِنخواهدِداشت.

درِای ِمنانِکهِشنعنانِدرِحالِانترارِوِگذارِازِبازسازیِتمدنیِنوی ِبهِتمیدنِنهیاییِِ
هایِتاریخِشنعنانِاپسِتهِبنانِاستِکهِانترارِدرِبرخیِدورهاتمدنِمهدوی(ِهستند،ِشایس

ازِحضورِامامانِخویش(ِاثرگذارِبودهِوِبازتابِاجتماعیِداشتهِاست.ِعمیدهِبازتیابِایی ِ
هیایِمیرتبطِبیاِکیهِدرِنقیلشود؛ِبهِطوریهایِمختلفِتاریخِشنعهِدیدهِمینگاهِدرِبخش
هایِشنعیِنمودِ(ِوِبرخیِدولت0ِ:000،ِج0003ِهایِمحلیِااب ِبطوطه،ِبرخیِازِسنت

(.ِعنصرِانترارِحتیِبرِآثارِمکتیوبِعلمیی0013ِ:223ِخارجیِداشتهِاستِاعبدالرفن ،ِ
هایِمرتبطِبیاِمهیدویتِتیدوی ِبارهِوِعنوانکهِآثارِزیادیِدرای طوریشنعهِاثرگذارِشد؛ِبه

بیریم.ِرهبیرِیسرِمی(.ِبنابرای ِدرِحالِحاضرِدرِشرایطِانترارِبه0002ِ:003شدِاعرفان،ِ
معرمِانقالبِدرِادامهِمسنرِانقیالبِاسیالمیِاییرانِراِدرِمرحلیهِقبیلِازِوهیورِوِانتریارِ

بایدِدرِحالتِانترارِننیزِِدانندِکهِبرایِنزدیکِشدنِبهِحکومتِجهانیِامامِمهدیمی
ایِدرِدیدارِمسیئوالنِوِاقشیارِمختلیفِمیردمِدرِبنانانِامامِخامنهبهِتکاپوِمشغولِباشندا

ِ(.22/02/0013ِتاریخِ
داننیدِکیهِایِهدفِازِتشکنلِحکومتِاسالمیِدرِایرانِراِدرِای ِامرِمیاللهِخامنهآیت
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اصالحِدنناِوِآخرنِهرِدوِصورنِگنرد.ِرهبرِانقالبِباِتشخن ِای ِوجهِتمایز،ِبهِتبنین ِ
ِاند:ِآنِپرداخته

نظنر هنای عمنومی انقنالب در هدفی که ما برای جمهوری اسالمی، بر اساس آموخته

گرفتیم، آن هد ، هد  خیلی واالنی است. هد  انجناد ننک جامعنه نموننه اسنت. 

که ام لحاظ جغرافیانی در نک نقطنه بسنیار  -خواهید در محدوده انران ع ن  شما می

ای بسامند که به برکنت اسنالم و مننر نک جامعه -حساسی ام دنیا هم واقع شده است 

حال های مادی، هم درعینظ مادی و پیشرفت، الگو باشد؛ هم الگو ام لحاقرآنپرچم 

ها در ممینه مادی نک َجستی مدند، در الگو ام لحاظ معنونت و ام لحاظ اخالق. غربی

نک دورانی جهشی کردند؛ اما انن جهش جدا و مبانن و معنارض بنا حرکنت اخالقنی 

بود؛ نک جهش صددرصد مادی بود. اول کسی نفهمید چنه اتفناقی افتناد، امنا حناال 

ننواش احسناس هنای غیرقابنل جبنران آن را ننواشفهمنند، دارنند خسنارتارند مید

کنند. کسی خیال نکند نک تمدن مادی مح  و دور ام معنونت خواهد توانسنت می

آنند؛ همنین حناال دارد آب خوش ام گلوی مردم خود فروببنرد. نخینر. پدرشنان درمنی

هنای اروپنا و ماننند اننهنا؛ ننه. آند؛ نه به خاطر انن تظاهرات در خیابانپدرشان درمی

هاسنت. آنچنه بنرای بشنر در درجنه اول المم تر ام انن حر گرفتاری برای غرب عمیق

است، امنیت روحی اسنت، امنینت اخالقنی اسنت، امنینت وجندانی اسنت، رضنانت 

های غربی انن نیست و بدتر ام انن خواهد شند )بیاننات امنام وجدان است. در محیس

 (.17/3/1232معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در تارنخ  ای در دندارخامنه

کندِفراوانیِبیرِبازشیناختِهیویتیِ شایدِبهِهمن ِجهتِاستِکهِرهبرِمعرمِانقالبِتث
انکارِهوییتِ»اند:ِکهِبهِبحثِجدالِهویتیِغربِوِاسالمِننن ِاشارهِکردهطوریدارند؛ِبه

تری ِهدفِهجومِاسالمیِمهمِاسالمیِملتِمبارزِوِقهرمانِایرانِوِمنزویِکردنِجمهوری
داننیدِکیهِباوریِراِننزِازِعناصرِمهمِوادادگیِمییایشانِغرب«ِمستمرِجبههِاستکبارِاست.

ِهویتیِجوام ِمسلمانِخواهدِشد:ِسببِبی
وبرق: افرادی بنه دنبنال تبعینت ام غنرب در تبعیت ام فرهنگ غرب و فرنفتگان به مرق

کننند بنا تبعینت ام غنرب نن افراد فکر میهای فرهنگی و مندگی هستند. اتمام عرصه

بنین لوحانه و کوتنهتوانند موجبات رشد خود را فراهم کنند و انن تفکر بسیار سادهمی
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است. تقلید ام غرب برای کشورهانی کنه اننن تقلیند را بنرای خودشنان روا دانسنتند و 

هر بنه ظنابنار نیناورده؛ حتنی آن کشنورهانی کنه بنهعمل کردند، ج  ضرر و فاجعنه بنه

صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند، اما مقلد بودند. علت اننن اسنت کنه فرهننگ 

هاسنت. غرب، نک فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب، فرهننگ نابودکنننده فرهننگ

هنای اساسنِی هنای بنومی را ننابود کردنند، بنینانها وارد شندند، فرهننگهرجا غربی

ها را تغیینر دادنند، مبنان نستند، تارنخ ملتاجتماعی را ام بین بردند. تا آنجانی که توا

هنا وارد شندند، مبنان منردم آنها را تغییر دادند، خس آنها را تغییر دادند. هرجا انگلیس

بومی را تبدنل کردند به انگلیسی. اگر مبان رقیبی وجنود داشنت، آن را ام بنین بردنند 

در تنننارنخ ای در دنننندار جواننننان اسنننتان خراسنننان شنننمالی )بیاننننات امنننام خامننننه

32/7/1231.) 

رسدِباِگذشتِزمان،ِتمدنِغربِدرِمقابلِتمدنِنوی ِاسالمیِوِنهایتًاِتمیدنِنررِمیبه
هیایِآنِگمانِامروزهِبینشِوِکیمِنشیانهخواهدِرفت؛ِامریِکهِبیِمنانتدریجِازِمهدویِبه

ایِکهِدرِدفعانِمختلفِرهبیرِشود؛ِپدیدهبنشترِبهِجهتِفرسودگیِتمدنِغربِآشکارِمی
ِاند:ِعرمِننن ِبهِآنِاشارهِداشتهم

البتنه -گونم نکی ام نقاط امید، فرسودگی جبهه مقابل ماست. بنده به طور قاطع می

 بنا میعدهنک 
ً
 اننن ای فورا

ً
کنند توجیه و تأونل و انکار و مانند اننها، لکن بنده قاطعا

وم تمندن غربنی امنر  -توانم انن را ثابت هم بکنم که حاال وقتش نیستگونم، میرا می

 در حال موال است: 
ً
انهناَر ِبنه؛ »دچار انحطاط است؛ نعنی واقعا

َ
فا ُجُرٍ  هناٍر ف

َ
َعلی ش

م. لب گودال است؛ انن جوری اسنت. البتنه حنواد  و تحنوالت جوامنع « فی ناِر َجَهنَّ

شود. حتی خود اندنشنمندان غربنی افتد؛ نعنی مود احساس نمیتدرنج اتفاق میبه

گوننند. اننن هنم نکنی ام نقناط امیند آورند و منیاند و بر مبان میردهانن را احساس ک

ماست. تمندن غربنی، تمندن منادی در مقابنل منا قنرار دارد و رو بنه فرسنودگی اسنت 

 (.1/2/1233ای در دندار جمعی ام دانشجونان در تارنخ )بیانات امام خامنه

 گیرینتیجه

المیِوِغایانِآنِباِتمدنِغیربِدرِتعیارضِایِمبانیِتمدنِنوی ِاساللهِخامنهدرِباورِآیت
گرایانیه،ِتوجیهِبیهِعلیمِوِآشکارِاست.ِباورداشتِبهِخداوندِسبحانِبهِجایِنگرشِمیادی
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دانشِسودمندِبرایِبشرِاماِهمراهِباِاخالقِالهی،ِوِتوجهِبهِتعالیِبیهِجیایِتنهیاِترقیی،ِازِ
محیورِخیودِراِایتنقاهِجداییِمبانیِدوِتمدنِاسالمِوِغربِاستِکهِدرنهایتِدرِهدفِغ

ِنشانِخواهدِداد.ِایشانِبرِای ِباورندِکهِتجلیِنهاییِتمدنِاسالمِدرِدورهِامامِمهیدی
تجلیِخواهدِیافت،ِکهِبایدِبهِتالشیِگستردهِدرِای ِزمننهِهمتِگماشت،ِکهِدرنهایتِبیهِ
استقرارِکاملِعدالتِوِرفاهِوِآسودگیِبشرِدرِگنتیِمنتهیِخواهدِشد،ِوِسیرانجامِبشیرِدرِ

تواندِبهِعبودیتِخداوندِمتعالِباِرغبتِگردنِنهدِوِسینرِآنِتمیدنِایهِآنِتمدنِعرنمِمیس
باشییدِوِتمییدنِنییوی ِالیییِاللییهِخواهییدِبییودِکییهِهمییانِهییدفِازِخلقییتِهسییتیِمییی

اسالمیامهدوی(ِکهِبرِاساسِباورهایِوحنانیِشیکلِیافتیهِوِریشیهِفرجیامِخیویشِراِدرِ
خواهدِدادِوِدیگرِسقوطیِدرِآنِنخواهدِبودِوِآنِِداندِبهِراهِخویشِادامهخداوندِمتعالِمی

ِسنرِتمدنیِهمرنانِادامهِخواهدِداشت.
عنیوانِتمیدنِهایِرهبر،ِباورمندانِبهِانقالبِاسالمیِاگرِبخواهنیدِبیهباِتوجهِفرمایش

تیالشِکننید،ِِسازِبرایِتمدنِبزرگِپسیننیِاسیالمِدرِغالیبِحکومیتِمهیدویزمننه
باشند.ِدرِغنیرِایی ِصیورن،ِراهِرفتیهِغیربِراِدرِبهتیری ِِبایدِمتوجهِریشهِوحنانیِآنمی

ِشرایطِتکرارِخواهندِکردِوِتفاونِباِدیگرانِنخواهندِداشت.

 کتابنامه
 قرآن کرنم.

، ترجمنه محمندعلی سفررامه ابنفبانطه ف (. 1233ابن بطوطه، محمد بن عبداللنه بنن محمند )

 موحد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

، بیروت، دار الفکر للطباعة والنشنر التومننع، لسمنابلعربق(. 1313ن مکرم )ابن منظور، محمد ب

 دار صادر.

 www.farsi.khamenei.irای، دسترسی در سانت:  بیانات امام خامنه

و فهیاپردبزیابادیشمندبناغرنیادراحفهز اممفدنچاستسفگیا رف اظری (. 1277بیگدلی، علی )

 قالب اسالمی.، تهران، ساممان مدارو فرهنگی انهمممدن

، قننم، پژوهشننگاه علننوم و فرهنننگ جسففگمریااظففریادرانففمباممففدن(. 1233جمعننی ام نونسننندگان )

 اسالمی.
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همیابیرباتمنادراقرناهشفگ اممریخاجنبشاسرندبربناوادیگراجنبش(. 1233حقیقت، عبدالرفیع )

 فروشی اسالمیه.، تهران، کتابهجری

، قنم، درابحتمیافرهنگاواممفدنابسفیهیااقشانموردبش اههدوی (. 1233عرفان، امیرمحسن )

 دفتر نشر معار .

، تارنخ و «تمدن اسالمی ام دندگاه امام خمینی(. »1231ماده )فومی، نحیی و محمودرضا صنم

 .34-7، ممستان، ص 3، ش 2، س فرهنگاممدنابسیهی

 ، تهران، امیرکبیر.فرهنگاهعتب(. 1233معین، محمد )

  .، تهران، مؤسسه نشر و آثار امام خمینیصحتر ابهمم(. 1273الله )موسوی خمینی، سیدروح
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