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The category of civilization is the highest stage of human society, which shows the culmination 
of human efforts to achieve a better life and all-round progress. Civilizations have two aspects: 
the underlying aspect that is the field of thought, worldview and thought that governs civilization; 
The superstructure aspect, which includes the hardware field such as industry, economics, 
politics, art and architecture, and the software field, which includes lifestyle and human relations. 
Also, since the superstructure aspect is a function of the infrastructure aspect, civilizations can 
be divided into two types based on the infrastructure aspect, ie worldview: monotheistic 
civilization and atheistic civilization. Of course, Western thinkers are trying to show the concept 
of monotheistic civilization under the pretext of the inefficiency of religion and spirituality, 
something imaginary and far from reality. To cite their claim, they cite the period of the Church's 
rule over Europe. Contrary to the view of the "new Islamic civilization", it seeks to challenge the 
Western view by portraying the true religion based on monotheism. The superiority of 
monotheistic civilization is in extending monotheism in all areas of human life. Monotheism in a 
monotheistic civilization is not the only thought and heart belief of a person that remains in the 
stage of thought and abstraction, but monotheistic belief is responsible and determines the task 
of social relations and lifestyle, government, economy, politics, art and architecture, and even 
science. Does. The view of man in a monotheistic civilization is based on the pure nature of 
monotheism, not on the limited criteria of race, language and climate. But despite this broad 
view of man, the position of the monotheistic civilization is a comprehensive struggle against the 
tyrants and the leaders of the arrogant front who have captured the minds of human beings. 
Keywords: modern Islamic civilization, monotheistic civilization, atheistic civilization, extension 
of wisdom, lifestyle. 
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 چکیده
تتکهه تطق هه ت الشتمهسات طرههناتتههر  تمقوله تمدههباتتههن مرحلتمرجته ت بشدههنستت ههر ت  ه

ههنتدالتبببه تد رطهب تدههب تمدهبابنطب تر تط ناتمهید شینتیتت تزطبگیتتهشرتالتپی رفتتهد 
تیبیتالت طبح  تجنکمتترتمدبات  ت؛تببب ترالتبهنحیتکه تببب تزحرتبنحیتک تعرص تفکرتالتبهنا

التجهوزهتت فز رتمنطببتصبعت،ت قشصهند،ت ین هتتالتهبهرتالتمعدهنر ت  هت،شنملتجوزهت خت
تنشهب تهدنبهیلت زجطکنکه ت فز رتک تدرترگیرطبهتطحوهت بکتزطهبگیتالترال تهات طرهنطیتمهیطرم

ههنتر تتهرت  هننتبببه تزحرتبهن،تحعبهیتمو اتمدهباببب ترالتبنحیتمنتعتببب تزحرتبنحیت  ت،تمی
تیبی،تترتدالتگوط تقردتتکرد تمدباتموجیهب تالتمدهبات لحهند  ت لبشه ت طبح هدبب اتبهنا

 طبتمفههومتمدهباتموجیهب تر تته تتهنطه تطنکنرجمهب تدحهلتالتمعبوحهت،ت مهر تاغرتیتدرتمس
مخیتیتالتدالرت زتال قعیتتط ناتدهبب تجطناتتر  ت ثبنتتمبعن تخود،تت تدالرهتجنکدیهتتکتیرهنت

مصهوحرتدرصهبدت  هتتتهنتته «تمدباتطوحلت  هسمی» طب تدرمقنتلتدحبگنهتترت رالپنت  شبندتکرده
چهنل تک هنطب تترمهر تمدهباتهنتر تت وجیبت  ت،تطگنهتغرتیک یباتدحلتال قعیتک تترتپنح تم

هن تزطهبگیتت هر ت  هت تموجیهبتدرتمدهباتموجیب تدرت مشب دتد داتموجیبتدرتهد تعرص 
موجیب تمبهنت طبح  تالتتنالرتقتبیتفردتطیرتتک تدرتمرجت تطظرتالت طشز ستتنقیتتدنطب،تتتکه تتهنالرت

یتالت هبکتزطهبگی،تجکومهت،ت قشصهند،تجالرت  تتالتمکتیفترال تات بشدنعموجیب تمرئولیت
کبهب تطگههنهتته ت طرههناتدرتمدههبات ین هت،تهبههرتالتمعدهنر ،تالتجشههیتعتهمتر تم ههخ تمههی

موجیب ،تترت  ننتف رتتپنکتموجیب ت  ت،تط تمعینرهن تمحهبالدتطهد دتالتزتهناتالت قتهیم ت
هههنتالت مههنتتههنتالبههودت حههلتطگههنهتال ههیعتتهه ت طرههنا،تمورههعتمدههباتموجیههب تدرتتر تههرت ههنغوت

بنطبه ت طهب،تمبهنرزهتهده   هنرتتک هنطبههنتر تت اتببه ت  شکبنرتک ت طبح  ت طرنا ردمب ر 
ت  ت ت

مدباتطوحلت  هسمی،تمدهباتموجیهب ،تمدهبات لحهند ،ت مشهب دت تواژگان کلیدی
تجکدت،ت بکتزطبگی ت
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 مقدمه

بینی توحیدی و نمود بنیادین نه نماادین  مننویات بر پایه امتداد جهان« تمدن نوین اسالمی»
های پیشرفت زندگی بشر، نویادبش  ررماان نهاایی ان االال اساالمی بارای همه عرصه در

جهانیان است. اندیشمندان غربای هاه در لاوا ساا یان دراز، بار لکار ناهاررمادی دیان و 
اند و با فریاد اومانیسم و سکوالریسام مننویت و خدامحوری در عرصه اداره اجتماع هوبیده

امروزه با چا شی جدی به نام داعیه تمادن توحیادی مواجاه اند، خود گوش فلک را هر هرده
 اند. شده

در عصر حاضر، تمدن ا حادی غربی بر جهان سیطره یافتاه و بارنکاه از رمرهاای تمادن 
ساازی هند توحید و مننویت و دین را از عرصاه تمادنها برده است، تالش میاسالمی بهره

برپا هردن تمدن نوین اسالمی است هاه بار پایاه بزداید. راه بر رال هردن این تولئه، تنها در 
 توحید استوار باشد. 

رو، م ام منظم رهکری هه امروزه سکان هدایت هشتی توحید در جهان را به نیابات ازاین
« تمدن نوین اسالمی»ا له ا ارواحنا  ه ا فداء ا برعهده دارند، برنامه تأسیس ةیب از حضرت 

اند تا زمینه اصلی برای ظهور منجی بشر فاراهم ود قرار دادهبر پایه توحید را در دستور هار خ
 شود. 

هنناد هاه ای فرایند تح ق اهداف ان الال اسالمی را در پنج مرحله تکیین مایامام خامنه
گیری ان الال اسالمی، نظام اسالمی، دو ات اساالمی و جامناه اساالمی، باه پس از شکر

ای در دیادار اعضاای مرهاز ا  اوی امناهبیاناات اماام خانجاماد  تح ق تمدن اسالمی می
(. ایشان یکی از محورهای اصالی بیانیاه گاام دوم ان االال را 6/2/8931پیشرفت در تاریخ 

اند و چهر ساا دوم ان الال را مرحلاه دوم سازی توحیدی قرار دادهپرداختن به موضوع تمدن
ر تکیین گام دوم ان االال ای داند  بیانیه امام خامنهسوی تمدن اسالمی منرفی هردهحرهت به
 .(22/88/8931در تاریخ 

نکته حائز اهمیت در تمدن اسالمی، فراسرزمینی بودن رن است هه تنها محدود به هشور 
شود؛ اگرچه مکدأ پیدای  رن جمهوری اسالمی ایران است.  ذا از دیادگاه ایشاان، ایران نمی
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 است  بیاناتها از اسالم ملتتمدن اسالمی هشورگشایی نیست، بلکه تأریر پذیرفتن فکری 
(. ایشاان هماراه 6/2/8931 در تااریخ پیشرفت ا  وی مرهز اعضای دیدار در ایامام خامنه

دانناد و در پیاام خاود باه ساران هردن همه مسلمانان را در تح اق ایان مهام ضاروری مای
هیاد « حیاات لیکاه تمادن اساالمی»هشورهای اسالمی، بر  زوم همکاری برای نیار باه  تأ

 ای باه هشاتمین هنفارانس ساران هشاورهای اساالمی در تااریخهنند  پیام اماام خامناهمی
28/3/8916.) 

ا وقاوع اسات ای، اماری قریا در نظر مکارک امام خامنه« تمدن نوین اسالمی»تشکیر 
رو، ایشاان ازاین«. کایقر ونراه دایبن رونهی انهم»دانند: بارنکه گروهی رن را دور از دسترس می

امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمدن اساالمی ناوین »اند: مسلمانان فرمان دادهبه همه 
 (.21/6/8931عراقی در تاریخ  دارانموه  از جمنی دیدار ای درامام خامنه  بیانات« باشد

 تعریف تمدن

از مفاااهیم عااام مطاارل در علااوم اجتماااعی اساات هااه از دیرباااز اندیشاامندان و « تماادن»
ه خود مشغوا داشته، و بدین جهت تناریف گوناگونی برای رن گفتاه شاده شناسان را بتمدن

ق(، 808-237سان دشوار است. در ن اه ابن خلدون  هه ارائه تنریف یکایگونهاست؛ به
نشینی و رغاز شهرنشینی در ضمن تشاکیر تمدن حا ت اجتماعی بشر است هه با پایان بادیه

یابد و زمینه رشد صننت و هنار مردم افزای  میگیرد و در پی رن، رروت حکومت شکر می
 تاریخ م( در هتاال 1381-1881(. ویر دورانت  183: 1331شود  ابن خلدون، فراهم می

خود، تمدن را نظمی اجتماعی دانسات هاه در نتیجاه وجاود رن، خالقیات فرهن ای  تمدن
رخ م(، مااو1883-1321باای  (. تااوین4 :1، ج 1332، شااود  دورانااتپااذیر ماایامکااان

هاا منرفای هارده ان لیسی، تمدن را رسیدن به یک جامنه جهانی مشترک میان هماه انساان
(. دی ر اندیشمندان نیز تناریف دی ری برای م و ه تمدن ارائاه 74: 1380بی، است  توین

 اند.داده
ای منناا گوناهتوانند هامر باشند. برخای، تمادن را باهگونه تناریف از تمدن نمیاما این

چنان دایره تنهایی یک تمدن دانست و برخی دی ر رنتوان هر شهر بزرگی را بهند هه میاهرده
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اند هه بر پایه رن، باید گفت در لوا تاریخ بشار، هایت تمادنی در جهاان تمدن را تنگ هرده
 پدید نیامده است.

ر بینای و فکاتوجهی نابششودنی به م و ه جهاناما ایراد اصلی و مهم به این تناریف، بی
تفصایر گفتاه خواهاد اند، هه در ادامه باهاست هه جای اه رن را در ماهیت تمدن نشان نداده

 شد. 
ای گرفتاه هاای اماام خامناهبنابراین، تنریف هامر و گویا از م و ه تمدن هه از فرماای 

بینی جانکه یک جامنه پیشرو بر پایه جهانتمدن پیشرفت همه»گونه باشد: تواند اینشده، می
 تاااریخ در شااما ی خراسااان اسااتان جوانااان دیاادار درای امااام خامنااه  بیانااات« اسااترن 
29/1/8938.) 

شود: تمدن توحیدی تمدنی است هاه اساس، تنریف تمدن توحیدی هم روشن میبراین
های زندگی بشر در امتداد توحید تنا ی یابند و مننویت در هنار مادیات، عاروج همه عرصه

 پیشرفت زندگی مادی نمایان شود.  اخالقی و مننوی در هنار

 بینیتمدن و جهان

اگرچااه تماادن را بااه نمادهااای رن هماننااد شهرسااازی، صااننت، اقتصاااد، سیاساات و هناار 
بینای و شناسانند، نکاید از زیربنا و بالن و سنگ زیرین تمدن یننای جهاانشناسند و میمی

 ها از رن روی گرداند.ایدئو وژی حاهم بر رن غافر شد و در تحلیر و ارزیابی تمدن
ساازی گاام باردارد هاه نشسات در عرصاه فکار و تواناد در مسایر تمادنای میجامنه

بینی رشد و تنا ی یابد؛ اما نه رشد انتزاعی و ذهنی، بلکه رشاد امتادادی و عملیااتی؛ جهان
ساکک »افازاری رن یننای ، و جنکاه نارم«علام»افزاری تمدن یننای هه جنکه سشتایگونهبه

دست ریند. تا زمانی هه حوزه علم به« امتداد حکمت»بینی و ، هر دو از امتداد جهان«زندگی
سااز بینی تأرر بنیادین نیابد و در راساتای رن نکاشاد، پیشارفت تمادنو حوزه زندگی از جهان

 رید و اگر پیشرفتی هم رخ دهد، نمایشی بی  نشواهد بود.حاصر نمی
افازاری تمادن در حاوزه صاننت، سیاسات، های سشتپیشرفت در عرصه علم و جنکه

ا ملر، تکلیغ و رسانه، هنر و منمااری هم ای در گارو گساترش اقتصاد، نظامی، روابط بین
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امتدادی فکر و ن اه هالن به جهان هستی و انساان اسات هاه از رن باه ن ااه فلسافی تنکیار 
فلسفه نکاشد، علم  پایه علم هم بر فلسفه است:»فرمایند: باره میشود. حضرت رقا دراینمی

مننا. تو ید فکر از تو ید علام شود بیوجود ندارد. اگر استنتاج فلسفی نکاشد، اصاًل علم می
ای در  بیاناات اماام خامناه« خیلی دشوارتر است. تو ید فکر منکنث از ن اه فلسافی اسات

 (.80/6/8913ها در تاریخ دیدار استادان دانش اه
بینای در زنادگی اسات. ون امتادادیابی فکار و جهاانپیشرفت در عرصه زندگی نیز مره

 دهند بر دو گونه است: اموری هه متن زندگی بشر را تشکیر می
هاه هماان رفتارهاا و عاادات فارد، خاانواده و جامناه  ماردم( و « سکک زندگی»ا ف( 

حکومت است: چ ون ی رفتار درزمینه ا  وی مصرف، بهداشت، محیط زیست، خوراک و 
 ها مسئله دی ر زندگی بشر؛ورمد، خط و زبان و دههار، درس، رفت پوشاک، تفریح،

هاایی همواون مننویات، امنیات، عادا ت، رفااه، ال( اهداف زنادگی بشاری و ارزش
 است الا، رزادی، تناون و عزت ملی.

های رایج به م و ه تمدن، در حذف ن   ایدئو وژی و مکت  و ررمان ایراد اصلی به ن اه
ها نهفته است. این در حا ی است هه هیت ملتی بدون مکتا  فسیر تمدندر م ام تحلیر و ت

بینای و تفسایری سازی داشته باشد. ماهیت  تمدن تابع جهاانتواند داعیه تمدنو اندیشه نمی
 توان از زندگی داشت. است هه می

دنکاا دارد، و نتیجاه اندیشاه ماادی هام تمادنی اندیشه ا هی و توحیدی تمدنی توحیدی به
های بشری بدون استثنا، حتی با وجود اعت اد نداشتن به حادی خواهد بود؛ اگرچه همه تمدنا 

. نمونه رن تمدن (818 :2 ج ،8938های پیامکران هستند  مطهری، وحی و نکوت، مدیون رموزه
 ها برده است. اروپایی است هه به اعتراف برخی اندیشمندان غربی، از تمدن اسالمی بهره

م(، خاورپژوه بلندپایه فرانسوی، منت د است مسلمانان باا 1331-1841ون  گوستاو  وب
هاا، رناان را از تاوح  و جها ات های علوم و فنون و فلسفه به روی اروپااییگشودن دروازه

 (. 118 :8911   وبون، بیرون هردند
ویر دورانت نیز، پس از اذعان به شکوه تمدن اسالمی، نفاوذ تمادنی اساالم در جهاان 
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گیری تمدن غربی منرفی های گوناگون علمی و عملی را از عوامر شکرحیت در عرصهمسی
 .(312: 11، ج 1332هند  دورانت، می

ها انکارناپذیر است، خمیرمایه اصلی تمدن ا حادی بارنکه تأریر ادیان ا هی بر همه تمدن
 سازد. بینی و اندیشه حاهم بر جامنه میرا همان جهان

ای اسات هاه در ظااهر، مدرنیسام و تجاددگرایی بار پایاه غرال نمونهتمدن هنونی جهان 
مثابه مکتا  و ایادئو وژی خاود های وحی را بهگیری از رموزهگرایی بدون بهرهاومانیسم و ع ر

داری  هاپیتا یسام( (، اماا در باالن بررماده از سارمایه821: 8932شناساند  خساروپناه، می
های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تنها ی در همه عرصهریزصرف است هه بر اساس رن برنامه

 .(833: 8919داران  برژوا( است  رشوری، بیشتر رروت لک ه سرمایهدر راستای افزای  هرچه
از ساختارهای اجتمااعی بشاری هاه از ساوی برخای « زداییایدئو وژی»بنابراین شنار 

رای جواماع غیرغربای مصارف شود، تنها بامطرل می زدهفکران غرالفالسفه غربی و روشن
 دارد تا مکادا تمدنی توحیدی و با رنگ مننوی پا به عرصه گیتی نهد. 

ق.م( در زماان یوناان 30-ق.م373نمونه دی ر رن در گذشاته تااریخ، تمادن هلنیسام  
های بسیار خود توانست ق.م( با  شکرهشی373-ق.م313باستان است. اسکندر م دونی  

های شرق تا هندوستان غلکه یابد و بر پایه اندیشه یونانی برگرفته از بر مصر و ایران و سرزمین
های س راط، افاللون و ارسطو و سایر اندیشمندان یونان، فرهنگ و زباان یوناانی را در رموزه

: 8931 گاردر،  ها رواج دهد، هه تا مادت سیصاد سااا اداماه یافاتسرتاسر این سرزمین
افزاری تمدن یوناانی ن ا  نی در پیشرفت سشتشک هشورگشایی اسکندر م دو(. بی828

پایید هه باا م اومات بینی س راط و شاگردان ، دیری نمیداشت، و ی بدون اندیشه و جهان
 رفت. سرعت از بین میخورد و بهشد و شکست میها مواجه میساهنان رن سرزمین

راوانای همواون ی ینًا تمدن غیر از هشورگشایی است؛ زیرا جهان حکمرانان و فاتحاان ف
م( به خود دیده است هه چند صکاحی با تکیاه بار 1341-1883ق( و هیتلر  313مغوالن  

اند، و ی لو ی نکشید همانند هاف های دی ر مسلط شدهزور اسلحه و ارت  خود، بر ملت
 بر رال از بین رفتند و نابود شدند. 



 6046بهار و تابستان / سوم/ شمارۀ  دوم/ سال  های گفتمان تمدنی انقالب اسالمیپژوهش      361

گذار تمدن باشاکوه و پایه اگر فتوحات صدر اسالم پایدار ماند و به گسترش اسالم انجامید
هشایده و اسالمی شد، به سک  اندیشه و مکت  فکری نکوی است هاه باا اسات کاا ماردم رناج

 ها مواجه شد، هه رن را پذیرفتند و باور هردند و از خود دانستند.دیده رن سرزمینستم
ر هاا، د یاگیاری تمادنبینی و مکت  در شاکراما با وجود اهمیت فراوان جای اه جهان

 توان بر اساس یکی از دو تحلیر زیر بیان هرد: توجهی اندیشمندان غربی به رن را میبی
بینی از ارزش و گرای  و قانون و . برخی از رنها به جداپذیر بودن دان  و بین  و جهان1

توان در حوزه فاردی خاداباور باود، اماا اقتصااد و هه میایگونهبرنامه زندگی باور دارند؛ به
های تمدن را جدای از مننویت فردی و هنر و منماری و اداره اجتماع و سایر عرصه سیاست

 پی  برد. این گروه اصرار دارند ت سیم تمدن بر اساس ایدئو وژی نادرست خواهد بود؛
سوز بودن اندیشاه دینای، زا بودن اندیشه ا حادی، و تمدن. باور گروهی دی ر به تمدن2

توسنه و رشد جامنه، باید ن ااه دینای را باه هنااری اناداخت و علت این ن اه شده هه برای 
 ها افتد و پیشرفت حاصر شود. دینی و ا حاد را هلید زد تا جنکشی در جانرنسانس بی

 تمدن و پیشرو بودن جامعه 

جامناه « پیشارو باودن»ها ن ا  بسازایی دارد، ویژگای عنصر دی ری هه در پا گرفتن تمدن
بینای و ایادئو وژی ست هه ناشی از ایمان و باور رن جامنه به جهااندار تشکیر تمدن اداعیه

تواند در مسیر تأسیس تمادن ای میباشد. جامنههای سنتی و بومی میخود و تکیه بر ارزش
نفاس الزم بارای تشاکیر باشد، تاا اعتمادباه« پیشرو»های پیشرفت گام بردارد هه در عرصه

های خود ای است هه تشکیر تمدن را از ررمانو جامنهتمدن فراگیر را پیدا هند. جامنه پیشر
ویکمین سا  رد رحلات ای به مناسکت سیبداند و بدان باور داشته باشد  بیانات امام خامنه

(. ملت پیشرو ملتی است هه ساب ه ان الال ضد وضع نامطلوال خاود را 1333امام در ساا 
 دارد و در پی نیر به وضع مطلوال است. 

هاای علمای و صاننتی باه رو و م لد گرچاه در برخای زمیناهو دنکا ه« وپیر»های ملت
اندازی تمادن باشاکوه لرفای نشواهناد گاه در راهیابند، هیتهای نمادین دست میپیشرفت

 شمار خواهند رفت. بست، بلکه از وابست ان تمدنی دی ر به
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ی است هاه در به مننای تجدد به سکک غرب« توسنه»امروزه در عرف سیاسی جهان واژه 
(. در 891: 8939دهاد  عظیمای، های باومی و سانتی جامناه رخ مایسایه گذر از ارزش

برای توسنه و نوگرایی و مدرن شدن ملر دی ر، گاذر  2898های غربی هموون سند نسشه
گازین سااختن ا  اوی جهاانی سافارش ها و باورها و اندیشه بومی به بهاناه جاایاز سنت

گونه خطری برای تمدن ا حاادی غربای ریشه شوند؛ و اینیت و بیهوشود تا جوامع، بیمی
 نشواهند داشت، بلکه مزدور رن نیز خواهند شد. 

 تمدن توحیدی و تمدن الحادی 

گیری رنها، بر دو گونه، یننی توحیادی بینی و مکت  در شکربه جای اه جهانها باتوجهتمدن
ارائه داد هه از ا ت ااط دو اندیشاا ا حاادی و  توان گونه سومی از تمدن رااند و نمیو ا حادی

 توحیدی شکر گیرد. 
هاا اند مد ی از تمدن ارائه دهناد هاه همواون دئیساتفکران در تالشگروهی از روشن

 msied) ها را به رفریدگار و خا ق جهان باور دارند، و ی نزوا وحی برای اداره زندگی انسان
: 8938نهند  باباائی، بر عهده فکر و اندیشه انسان وامیمنکرند و برنامه اداره زندگی بشر را 

11.) 
فکران بر پایه ن اه پراگماتیستی باه دیان، تنهاا فایاده عملای رن را گروهی دی ر از روشن

هس  ررام  روانی برای فرد دانسته و به دخا ت دادن مننویات در تمادن باه هماین میازان 
 اند. ندیشه مادی بشری نهادهبسنده هرده و اداره حوزه اجتماع را بر دوش ا

تنهاا راه ساومی نیسات، بلکاه از ها برای ارائاه نموناه تمادن ا ت االی ناهگونه تالشاین
رود؛ زیرا تا زمانی هه ن   توحید و وحی ا های شمار میهای تمدن ا حادی بهزیرمجموعه

نسان از ر ودگی های زندگی ادر اداره جامنه نمود راستین نیابد و دامن اجتماع در همه عرصه
 سر خواهد برد.گرایی بها حاد پاک نشود، همونان در زیر سایه مادی

ت ابر تمادن توحیادی در برابار تمادن ا حاادی، اماری نااگزیر اسات و ایان دو تمادن 
رمیز بپردازناد؛ زیارا تمادن ا حاادی دارای خاوی توانند در هنار هم به زندگی مسا متنمی

ستی است هه به دنکاا به زیر سالطه درروردن غیار از خاود و لاغوتی و استککاری و امپریا ی
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هاا و نابود هردن جوامع مست ر و رزاد است، و در م ابر تمدن توحیدی در پی نجات انساان
اناد. ساکوت جوامع از زیر یوغ ظلم و ستم اربابان بشری است هه وابسته به تمدن ا حاادی

جهانی، نمایاان ر نماادین باودن ادعاای  مدعیان توحید در برابر جنایات لاغوت و استککار
 یجکاه و م  لمسلمین یا ینادی رجال سمع من»فرمایند: می مسلمانی است. پیامکر اسالم

 (. 860: 2ق، ج 8081 هلینی، « بمسلم فلیس
رو، در تمدن توحیدی سازهار م اومت در برابر ظلم و ستم و فساد و تجااوز جکهاه ازاین

در ف ه اسالمی را بایاد در امتاداد « جهاد ابتدایی»ت. فریضه لاغوت در نظر گرفته شده اس
توحید مالحظه هرد. ماهیت جهاد در ف اه اساالمی از سانخ م اومات اسات، ناه تجااوز و 

 ای( است.  نام هتاال امام خامنه« رول توحیدی نفی عکودیت غیر خدا»للکی. جنگ

 سوز؟ ساز یا تمدنمکتب توحید: تمدن

گیری تمدن تنها در سایه ن اه مادی و حذف ندان و فالسفه غربی، شکردر ن اه رایج اندیشم
پذیر است و مننویت و دین از متن زندگی، یا درنهایت ن اه حداقلی به دین و مننویت امکان

تنها نمود نمادین، بلکه نمود  های رن نهتصور است رار تمدن توحیدی هه توحید در همه عرصه
 ست. بنیادین هند، توهمی بی  نی

هاای زنادگی و علام، از ن اه ایشان، دخا ت دادن باورهای دینی و متافیزیکی در عرصاه
های لکینی اسات هاه نتیجاه رن، هاور شادن سک  اصا ت بششیدن به ن   خدا در پدیده

چشمه هنجکاوی و ابتکار انسان خواهد بود. انسان متدین از وضع موجود خود راضی است 
داناد: یاا امیاد باه ییر زندگی خود را برخالف ت دیر ا های مایو هرگونه تالش در راستای تغ

دار دچار رو انسان دینماند و ازاینزندگی بهتر در بهشت دارد و یا در انتظار ظهور منجی می
 افتد. تکاپو نمیشود و برای تسلط بر لکینت بهسکون و ایستایی می

گرایی در اروپا، رشد علمای ربهو تج« پوزیتویسم»گذار م(، پایه8111-8131رگوسنت هنت  
علام پادر »دانسات: اروپا را در گرو هنار گذاشتن خدا از عرصه اداره جهان هستی و زندگی بشر می
هه از خادمات موقات لکینت و هائنات  خدا( را از شغر خود منفصر و او را منزوی هرد و درحا ی

 (.  012 :8، ج 8938مطهری، «  او اظهار قدردانی هرد، او را تا سرحد عظمت  هدایت نمود
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م صود او از این گفته این بود هه تا پی  از دوره رنسانس در دوره حاهمیت هلیسا، همه 
ها، از سوی خدا و پنداشتند حوادث لکینی مانند سیر، ز ز ه، هسوف، خسوف و بیماریمی

فات، تدریج هه علم تجربی با محوریت حس و تجربه گسترش یاجهان مننوی است، اما به
 بشر به اشتکاه خود پی برد و گستره قدرت خدایی هم و همتر شد. 

اناد، رن را از ن ااه اگر هم مستشرقان غربی اعتراف به تمدن اساالمی در گذشاته داشاته
اناد یاا اند و باوری به تأریر توحید و مننویت در پیشرفت، یا نداشاتهمادی خود ارزیابی هرده

اند. از نظر ایشان، د یر رشد و پیشرفت جامنه اسالمی هرده تنها به تأریر ان یزشی رن بسنده
 اند. در رن برهه از تاریخ اسالم نیست، بلکه خود مسلمانان

واسطه پذیرش دین جدید، هویتی تاازه شناسان غربی بر این باورند هه مسلمانان بهتمدن
ساوی فکار بشاری نفس رنها، و سک  چنین عملکردی از یافته بودند هه خود عامر اعتمادبه

های اساالمی نتیجاه تاالش و هوشا  بشاری و رنها شد. بنابراین تمدن باشکوه در سرزمین
مادی مسلمانان اسات و اگار جامناه نوظهاور اساالمی باه جاای اساالم، ریاین دی اری را 

شاد، هموناان باه تشاکیر تمادنی گزید یا عامر دی ری سک  یافتن هویت جدید میبرمی
تواند ساز نیست، بلکه میتنها تمدنابراین دین و مننویت و توحید نهگردید. بنبزرگ نائر می

گونه هه تمدن یونان و روم را در اروپا به افوا هشاند و درخات تمادن سوز باشد؛ همانتمدن
 مسلمانان را در ادامه خشکاند.

اما پرس  اینجاست هه چرا اندیشمندان غربی به چنین دیدگاه تندی دربااره ناهاررمادی 
 اند؟ خصوص اسالم دچار شدهن و مننویت بهدی

یکی از علر گرای  فالسفه غربی به مادی ری و نفی مطلق هاررمادی توحیاد و دیان در 
توان در تصویرساازی هودهاناه و نارساای هشیشاان از خادا و ساخت تمدنی باشکوه را می

اررمدی چنین مفاهیم دینی دانست هه قطنًا هر ذهن باهوش و هنجکاو حق دارد از پذیرش ه
نمایی ساپرد . چرا باید هار را به جای انسان، به خدای انسان(01 خدایی سر باز زند  همان:

هه تنها برای هلیسا و هشیشان سودمند باشد؟ هر انسان منصفی سپردن زندگی بشر به خدای 
و بینای توحیادی قررنای رو هر انسان منط ی در مواجهه باا جهاانپذیرد. ازاینهلیسا را نمی
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برد و در برابر رن سر تسلیم فارود های بلند اسالم، به برتری اسالم بر دین هلیسا پی میرموزه
 رورد. می

تر در گرای  به مادی ری، امتداد نیافتن عملی توحید در عرصه زندگی بشر اما د یر مهم
نجاار و نکود رویکرد ایدئو وژیک است. در برابر گروهی از اندیشمندان، از سویی وضع نابه

های اسالمی به تمدن ا حادی غربی، دوران حاهمیت هلیسا، و از سوی دی ر وابست ی ملت
افتاادگی و سک  متهم هردن توحید و دین به ناهاررمدی شده و باالتر از رن، باعث شده ع  

 پسرفت جوامع بشری را در باور توحیدی رنان بدانند.
ه  ُ»میان توحید و لاغوت است: پاسخ اصلی ما به دیدگاه تند جهان غرال، ت ابر  َُوِله ُاللَّ

ذیَنُ واُالَّ ْمُُآَمن  ه  ماِتُُِمَنُُیْخِرج  ل  ورُُِِإَل ُالظُّ ذیَنَُُوُُالنُّ واُالَّ م ُُکَفر  ه  ْوِلیاؤ 
َ
ُُأ وت  اغ  ْمُُالطَّ وَنه  ورُُِِمَنُُیْخِرج  ُِإَله ُالنُّ

ماِتُ ل  شاد، الجارم بایاد (. اگر امکان  در امتداد  توحید قارار گارفتن مهیاا نکا216 ب ره، « الظُّ
امتداد لاغوت را برگزید. تنظیم زندگی بشر بر پایه ا حاد و نفی توحید با انکار نظری توحیاد 

یافتنی هه باید در دستیابی تفاوتی نشواهد داشت. بنابراین تمدن توحیدی ررمانی است دست
 جانکه هرد. بدان تالش همه

 تمدن توحیدی و ضرورت امتداد عملی توحید

بینای توحیادی در هماه ن تمادن توحیادی نیازمناد امتاداد بششایدن باه جهاانتح ق ررما
 های پیشرفت بشر اعم از علم و زندگی و اداره اجتماع است. عرصه

وضع هنونی ارائه مسئله بنیادی توحید و اندیشاه اساالمی در گفتاار و نوشاتار فالسافه و 
شاود و از یدتی رن بسانده مایای است هه تنها به جنکه نظری و ع متکلمان مسلمان به گونه

 گردد. پوشی میامتداد بششیدن به رن در عرصه عمر و حرهت انسان و اداره جامنه چشم
رنکاه تنهاد و مسائو یتی را هاست بینتیجه این ن اه ناقص، توقف توحید در حوزه گزاره

برای مسلمانان در عرصه اداره جامنه و تشکیر حکومت و بساط عادا ت اجتمااعی ایجااد 
ماند و بشر با وجاود احتارام هند. توحید در محیط ذهنی مجرد و در  کاسی انتزاعی باقی می

گاهی، عنان زندگی خود را به دست مکات  مادی می رنکه تأریر بسازایی در دهد، بیبه این ر
 عرصه اداره دنیا برای توحید احساس هند.
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ایشان، در خصوص ضارورت  ای در دیدار استادان علوم ع لی حوزه علمیه باامام خامنه
 های مشتلف زندگی فرمودند: امتداد یافتن اصر توحید در عرصه

خود توحید یک مکنای فلسفی و یک اندیشه است؛ اما شما بکینید این توحید یک امتاداد 
ف ط در تصورات و فروض فلسفی و ع لی منحصر « ال إ ه إال ا ّله»اجتماعی و سیاسی دارد. 

هند، تکلیف محکاوم را شود و تکلیف حاهم را منین میوارد جامنه میماند؛ و زندانی نمی
توان در مکانی موجود فلسفی  ما ن اط مهمی هند. میهند، تکلیف مردم را منین میمنین می

های بسیار فیاضی را در خارج از را پیدا هرد هه اگر گسترش داده شود و تنمیق گردد، جریان
هناد و تکلیاف جامناه و حکومات و اقتصااد را مناین مایرورد وجود مایمحیط ذهنیت به

 (.23/88/8912ای در دیدار فضالی حوزه علمیه قم در تاریخ  بیانات امام خامنه
های بارز امتداد توحید در عرصه ف ه و اداره اجتماع، مسئله والیت ف یاه از یکی از نمونه

ف یه در عصر غیکت  ش( است. ایشان ماهیت حکومت  8961-8218دیدگاه امام خمینی
را نه از باال امور حسکه به روش سایر ف ها، بلکاه از بااال والیات ا های و در اداماه والیات 

 الهداخا  مصاار از هتااال  هنند. والیت ف یه در نزد حضرت اماممنرفی می منصومان
 رسد. به سرانجام عملیاتی خود می الایعشود و در هتاال رغاز می الوالخه و الخالف  الی

های تمدنی مانند علم، اقتصاد، رواباط اجتمااعی، حاا باید تکلیف امتداد توحید در سایر حوزه
« تمدن نوین اساالمی»امنیت، رفاه و سکک زندگی روشن شود تا قابلیت ف ه اسالمی در بر پا هردن 

نیازمناد تام گردد. ف ه جواهری ما برای اداره دو ت اسالمی هافی بود، اما برای اداره تمادن اساالمی 
 پذیرد. صورت می« امتداد حکمت»ارت ا و گستردگی بیشتری است هه تنها در سایه 

 تمدن توحیدی و مرزهای جغرافیایی و نژادی

گیری جامنه گسترده توحیادی بار یکی دی ر از عوامر اصلی پیدای  تمدن توحیدی، شکر
بشا  بشاری در وحدتها و مظاهر رن است هه تنها عامر پایه فطرت ا هی نهفته در انسان

هاا و (. دی ار ماالک30 روم: « ههایعلُالنها ُفطهرُ التهُالل ُفطرت»باشد: سطح جهانی می
اند. مالک زبان، سرزمین، قومیت ها، بششی و جزئیبش  در میان انسانمنیارهای وحدت

 هند. یک وحدت گسترده ایجاد نمیتواند عامر وحدت باشد، اما هیتو شغر، هریک می
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هاای قاومی و سارزمینی، ساک  همکااری و  اه توحیدی به همدی ر و نفی ن اهفایده ن
بیشتر نیروها در راستای هدف ا هی و مکارزه باا لااغوت و هفار خواهاد شاد و تناون هرچه

 رسد. درنتیجه زمان تح ق تمدن توحیدی زودتر می
هنی ش( اصا ت بششیدن به انشنابات قومی و ملی و می8968-8218عالمه لکالکایی  

داناد؛ هاه و گرای  بدانها را با وجود لکینی بودن، ناسازگار با محور فطرت و مظاهر رن مای
گونه منیارها، از نیر به تمدن توحیدی مسلمانان در نتیجه اصا ت بششیدن و بها دادن به این

یَهاُیا»محروم خواهند شد. ایشان ذیر ریه شریف 
َ
ذیَنُُأ واُالَّ واُآَمن  ر  ِِ وَُوُُاْصه ر  ِِ هواَُوُُاصها ط  ِِ هواَُوُُرا ق  ُاتَّ

ُ َ کْمُُاللَّ هوَ َُُلَعلَّ ْفِلح  ، توجه به انشنابات ولنای را عامار تفرقاه و درنتیجاه (288عمران:  را« ت 
 هند. ها و جوامع مشتلف مانند مسلمانان در برابر هم منرفی میررایی گروهصف

د یا ملیت و یا اقلیم، ها و هشورها بر اساس نژابینی توحیدی، گوناگونی ملتبر پایه جهان
فاقد هرگونه ارزش ذاتی است. مکنای درست در پدید رمدن تمدن توحیدی، تنها ع یده و باور 

«  تناارفوا شانوبا و قکائر خل ناهم انا»(. بر اساس ریه 831: 0، ج 8918است  لکالکایی، 
داشاتن  های متندد، تنهاا(، فلسفه رفرین  بشر در نژادهای مشتلف با قومیت89 حجرات: 

 . (966 :2 ، ج8938نشان و عالمتی برای منرفی هردن خود به دی ران است  مطهری، 
عنوان نماد تمادن اساالمی از پیمایی اربنین حسینی بهتوان به سّر منرفی راهاز اینجا می

داران عراقای در ای در دیدار جمنی از موها  بیانات امام خامنهای پی برد سوی امام خامنه
پوشی از اختالف زبان، رنگ، قکیله، ملیت و هشور در برخاورد (. چشم21/6/8931تاریخ 

عناوان نمااد توحیاد و باه پیمایی اربنین در زیر پرچم امام حسینمؤمنان با یکدی ر در راه
فطرت ا هی، نشان از ن اه توحیدی و حسینی به همدی ر است هه خود نویادبش  حرهات 

 باشد. یت ا هی میسوی جامنه توحیدی در سایه والبه

 گیری نتیجه

شارل و بساط « تمدن نوین اساالمی»در این م ا ه تالش شد مکانی اندیشه رهکر ان الال در 
داده شود و به ارائه نموداری  بیانات ایشان بسنده نشود. رول تمدن ناوین اساالمی توحیاد و 

 رد. بهره ب« تمدن توحیدی»توان از تنکیر امتداد عملیاتی رن است.  ذا می
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 تمدن توحیدی دو فایده درونی و برونی برای جامنه توحیدی دارد: 
فایده درونی رن دمیدن رول تازه به منارف دینی و ا هی است تا از گوشه انزوای در ذهان 

، دی ر به یاد «ال ا ه اال ا له»و نظر، به متن زندگی بشری بازگردد. با ن اه امتدادی به توحید و 
کم ُُِإذاَُوُ»ان بحران و خطر نشواهد بود: خدا بودن مشتص به زم هرَُُُّمسَّ ْحهِرُُِفه ُالضُّ َِ ُُاْل َُمهْنَُُضه َّ

وَ ُ اُِإیاهُ ُِإلََُُّتْدع  اکْمَُُفَلمَّ ر ُُِإَل َُنجَّ َِ ْمُُاْل ْعَرْضت 
َ
ُُکاَ َُُوُُأ ْنسا   هوراُ ُاْْلِ (، بلکاه انساان در 61 اساراء: « کف 

افازاری، در مسایر چاه نارمافازاری و های زندگی چاه ساشتتمدن توحیدی در همه عرصه
 هند؛محتوای توحیدی حرهت می

هاای جانکه تمادن ا حاادی غارال باه ارزشفایده برونی رن م اومت در برابر تجاوز همه
فطری انسانی اسات. تنهاا راه نجاات جامناه جهاانی بشار از مانجالال تمادن لااغوتی و 

بینای مصالحان هانمستککرانه غربی، تأسیس تمدن توحیدی است. مکارزه گسسته و بدون ج
بش  نشواهد باود. نموناه رن گانادی در هناد اسات: وی جهان در برابر تمدن غربی نتیجه

 ظاهر پیروز شد، در ادامه جامنه هند لفیلی تمدن غربی گردید. اگرچه در ابتدا به
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