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The objective of the movement of the Islamic Revolution is reaching the new Islamic civilization and the
various dimensions of this historical objective and the process of reaching it are nicely demonstrated in
the words of the Supreme Leader of the Revolution and by comparing these words with the words of
other thinkers in the field of civilization, the title of “the sage of civilization” can rightly be given to this
wise leader. Using content analysis, the present article tries to present a comprehensive and deep
analysis of the words of the Supreme Leader of the Revolution in the field of engineering the new
Islamic civilization. In the view of Ayatollah Khamenei, engineering the Islamic civilization must be
pursued in two fields; infrastructure and lifestyle.The software infrastructure of engineering this
civilization, including religious softwares (civilizational jurisprudence, applied theology and philosophy,
and social ethics), scientific softwares (Humanities, Natural Sciences and Basic Sciences) and objective
executive softwares (Islamic-Iranian pattern of development, cultural engineering, and cultural integration)
which in harmony with each other must provide the grounds for the realization of lifestyle in individual,
family and social settings effectively and objectively. The most important challenge of making civilization
in the Islamic Revolution era is intelligent transition from the material civilization (of the West) in today’s
world. Using the positive features of the western civilization and dissolving them in the Islamic
civilization is the sum of the two categories of the words of Ayatollah Khamenei regarding the method of
interaction with modernity and western civilization which is different from West orientation, West aversion
and West selection; although today’s material civilization is a declining civilization and in the historical
turn, man needs a new version in his social life, the “new Islamic civilization” is the solution for the
contemporary man.
Keywords: New Islamic Civilization, Ayatollah Khamenei, Civilizational Jurisprudence, Islamic Sciences,
Pattern of Development, Lifestyle.
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 چکیده
 رهبالر سالنانن در و اسالت اسالالمی نوین تمدن به رسیدن اسالمی، انقالب حرکت افق

 آن باله دسالیینبی فرایاالد و تالنرینی افالق ایالن گوننگون ابعند زیبنیی به انقالب معظم
 زۀحالو در اندیشالمادان سالنانن دیگالر بالن بیننالن  این مقنیسۀ اندک بن و است شده ترسیم
 رهبالر بالر را «تمالدن حکالیم» ننم معنصر ، حجنب ورای از توانمی حقبه شانسیتمدن
 محیالوا، تحلیال  روش بالن کاله اسالت هالد  ایالن بالر نوشالینر این .نهند انقالب معظم

 مهادسالی حالوزۀ در انقالالب معظالم رهبالر هالنیفرمالنی  از عمیق و جنمع تحلیلی
 تمالالدن مهادسالالی ،اینماالالهخ اللالالهآیالالت نگالالنه در .دهالالد ارائالاله اسالالالمی نالالوین تمالالدن

 افالاارینالرم زیرسالنخت .شالود دنبالن  بنید زندگی سبک و زیرسنخیی حوزۀ دو در اسالمی
 و کالنربردی فلسالۀۀ و کالالم تمدنی، فقه) دیای هنیافاارنرم از اعم تمدن، این مهادسی
 و (تجربالالی و پنیالاله علالالوم انسالالننی، علالالوم) علمالالی افاارهالالنینالالرم ،(اجیمالالنعی اخالالال 

 و فرهاگالی مهادسالی پیشالرفت، ایرانالی الال اسالالمی الگالوی) اداره عیاالی هالنیافالاارنرم
 سالبک تحقالق بسالیر عیاالی و کنرآمد صور به بنید بنهم همنهاگی در (فرهاگی پیوست
   .آورند فراهم را اجیمنعی و خننوادگی فردی، هنیسنحت در زندگی
 مالدنت از هوشمادانه عبور اسالمی، انقالب عصر در سنزیتمدن چنل  ترینمهم

 آن انحال  و غربی تمدن مثبت وجوه از اسیۀنده .است (غرب) امروز دنینی مندی
 در ایخنمااله اللالهآیت هنیفرمنی  از دسیه دو جمع وجه اسالمی، تمدن در

 گرایالی،غالرب نگالنه بالن نگالنه این که است غربی تمدن و مدرنییه بن تعنم  نحوۀ بنب
 افو روبه تمدنی امروز، مندی تمدن هرچاد دارد؛ تۀنو  گایایغرب و گریایغرب
 اجیمالنعی زیسالت در جدید اینسنه به نینز تنرینی پیچ در امروز تشاۀ بشر و است
 .است امروز بشر درمنن نسنۀ «اسالمی نوین تمدن» و دارد خود

 علالوم تمالدنی، فقاله ،ایخنماه اللهآیت اسالمی، نوین تمدن :کلیدی واژگان
 ندگیز  سبک پیشرفت، الگوی اسالمی،
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 مقدمه

 بوه مدرنیتوه، و تجودد گفتموان هکو گذاشوت وجوود عرصۀ به پا عصری در اسالمی انقالب
 پوی در خوود اهداف و اصول مبانی، بر مبتنی و گشته بدل امروز دنیای در بالمنازع هژمونی

 هک است جدیدی تمدنی صورت لیبرال، تمدن بود. بشری حیات هایعرصه همۀ هماهنگی
 شوتاب بوا تمودن ایو  دارد. بشور گذشتۀ تاریخ در تمدنی بندهایتصور با جوهری تفاوت
 گونواگون ابعواد در خوود تمودنی محصووتت و سواختارها علووم، تولید به خود آورسرسام

 وتریسومکس و اومانیسوم همچوون اساسوی مبوانی بور مبتنوی اقتصادی و فرهنگی سیاسی،
 تواریخ تمودن آخوری  داعیوۀ با هکبل زمی ،مغرب در تنهانه هک رفت پیش آنجا تا و پرداخت

 هنووز اموا برآمود. خود تمدنی دستاوردهای و هاارزش بر مبتنی جهانی ساخت پی در بشر،
 تموودن ایو  بیرونووی و درونوی هووایتعوار  هکوو بوود نگذشووته آن وچندسوالۀچنوودی  عمور

 تمدن ای  بودن سراب به خوبیبه رامتک و معنویت تشنۀ بشر و شد ارکآش وخالخطخوش
 نبود. آن از گریزی راه هک یافت منجالبی در را خود و برد پی الیخی

 در تحقیرشوده بشور اسوت  اموروز بشور نیواز بوه پاسخی نگاه، کی در اسالمی انقالب
 تالش محصول هک انسانی، هایارزش همۀ هک داد رخ زمانی اسالمی انقالب تجدد. فرهنگ
 ادیوان محووری شوعار خداپرسوتی و توحید و باخته رنگ است، تاریخ طول در الهی انبیای
 شعار آن، جهانی نشر و «اسالمی تمدن» ایجاد بود. گرفته قرار مادی تمدن موردهجمۀ الهی  

 امروز. بشر نیاز جز نیست چیزی ای  و بود اسالمی انقالب
 ردنکو مطور  اسوت. اسوالمی تمدن دهیلکش در گام نخستی  اسالمی، انقالب بروز

 و جهوانی عرصوۀ در معنویوت و اجتمواعی عودالت انسان، امترک از دفاع چون شعارهایی
 و جوور، و ظلوم بوا مبوارزه ماننود واژگوانی ردنکو وارد و مکحوا سیاست تغییر و المللیبی 

 هم، اما دهد می اجتماعی تمایالت و هاحساسیت نظام تغییر از خبر بر،کمست و مستضعف
 اسوت. اسوالمی تمدن تحقق در امگ نخستی  اجتماعی تمایالت در تغییرات و تحوتت ای 
 اجتمواعی هایگرایش و تمایالت تغییر با متناسب تمدنی افزارهاینرم و علوم تولید بعد گام

 و هوااندیشوه خود، سیاسی شعارهای و اهداف با متناسب نتواند اسالمی انقالب اگر است.
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 تحقوق بوه توانودنموی هگاهیچ ند،ک بازسازی و تولید را خود افزارهاینرم و فرهنگی هایپایه
 باشد. داشته امید جهانی عرصۀ در اسالمی تمدن

 بوا و انودکورده ترسیم را اسالمی تمدن به رسیدن مسیر خوبیبه انقالب معظم رهبر
 کننود.موی نزدیوک اسوالمی تمودن افوق بوه را اسالمی جامعۀ گامبهگام خود الهی مدیریت
 عنوانبه بلکه سیاسی، رجل عنوانبه نه ،بانقال رهبر تمدنی اندیشۀ است تزم بنابرای ،

 سیاسوت، و معاصورت حجواب گیورد. قرار علمی جامعۀ مداقۀ تحت نگرژرف اندیشمندی
 حوقبه که فرزانه، حکیم ای  ناب هایاندیشه از را اسالم جهان و کشور نخبگان جامعۀ نباید

 برخوی اختصواربه مقاله ی ا در اساسبرای  کند. محروم نامید، «تمدن حکیم» را او توانمی
  شود.می مطر  ایشان تمدنی اندیشۀ وجوه

 اساسوی نکتوۀ دو بوه توجوه زمینه ای  در انقالب رهبرمعظم بیانات باب در انقالب
 کننودمی مطر  را بیاناتی اسالمی، نظام مدیر ساحت در رهبر گاه اوًت، است: ضروری

 فراینود بوا متناسوب جامعه عینی و فکری هایظرفیت با متناسب و کاربردی بیاناتی نوعاً  که
 نگواهی بوا و اسوالمی تمودن مهندسوی ساحت در بیاناتی گاه و است، کشور توسعۀ و رشد

 بواب در دوم دسوتۀ بیانوات بوه که است روش  اسالمی. نظام عالیۀ اهداف به ناظر و آرمانی
 تمودن )گفتموان یشوانا گفتموان عمق فهم برای ثانیًا، شود  توجه باید ایشان تمدنی رویکرد

 اسالمی تجددگرایی تجددگرایی، گفتمان همچون رقیب هایگفتمان به است تزم اسالمی(،
  6شود. دقت گراییسنت و

 نشوده انجوام جوامعی تحقیوق تواکنون رهبوری معظم مقام تمدنی اندیشۀ باب در هرچند،
 مقالوه دو بوه نمونوه عنووانبه نتوامی راستا ای  در است  شده نوشته زمینهدرای  مقاتتی ولی است،
 واکواوی» و (6131 )بهمنوی، «ایخامنوه اللهآیت اندیشۀ در اسالمی نوی  تمدن» کرد: اشاره

 (.6131 )اکبری، «انقالب معظم رهبر اندیشۀ در اسالمی نوی  تمدن هایشاخصه

 اسالمی انقالب هدف اسالمی؛ تمدن .1

 اسوالم جهان برای بلکه ایران، جامعۀ برای تنهانه که است ایدوره سرآغاز اسالمی، انقالب
                                                             

 .4931، قم، تمدن نوی  اسالمی، استمرار انقالب با کدام گفتمانزمینه ر. ک. مصطفی جمالی، . درای 6
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 فرمایود:موی رهبوری معظم مقام لذا آید.می شماربه اسالمی نوی  سازیتمدن سرآغاز
 از عظیمی مجموعۀ بر دیگر بار کی اسالمی تمدن هک است ای  از عبارت حتمی سرنوشت»

 تمودن بوه رسویدن خوط ،نودکموی ترسیم اسالمی نظام هک خطی بگستراند. را خود پرتو دنیا
 یوک بوا اسوالمی اّموت» ( ، 41/7/4973انقوالب معظم رهبر )بیانات «است اسالمی
 کنوود، طراحووی را دوران ایوو  بوواب اسووالمی   تموودن توانوودمووی مجدانووه و مجاهدانووه تووالش
 (.8/4۱/4931 )همان، «بدهد قرار بشریت درمقابل را آن و برساند ثمر به کند، ریزیشالوده

 عصور در را قودرت موازنوۀ نظوام اسالمی، انقالب هک است ملموس امالً ک واقعیت ای  
 جهوانی قطوب حذف در بسزایی تأثیر پیروزی، اوایل در هک معنابدی  است  زده هم بر فعلی
 اگور حوال است. شده تبدیل قطبیکی جهان گیریشکل در جدی مانعی به ادامه در و داشته

 ایو ، از بواتتر حتوی و ندک حفظ جهانی صحنۀ در را خود جایگاه بخواهد اسالمی انقالب
 شوعارهای و اهوداف و اصوول براسواس اسوت تزم آورد، فراهم را مادی تمدن حذف زمینۀ
 (.77/4/4977 )همان، بگذارد جهانیان چشم درمقابل را اسالمی عظیم تمدن خود،

 در ظویمع تویکحر ایجواد اسالمی، نظام هدف تری محوری و مسئله تری مهم بنابرای ،
 حیوات و زنودگی به امیدوار را مادی تمدن از خسته بشر آن، سایۀ در تا است جهانی مقیاس
 جامعوۀ در جدیود تحوولی ظهوور سویبه گامی اسالمی انقالب دیگر، تعبیر به ند.ک دوباره

 اسوت رسوانده ظهوور قورب بوه را آن و شوده آغواز عوالم بواطنی اعماق از که است جهانی
 عظویم تکحر مسئلۀ ما، مسئلۀ و نوی  تمدنی بنای قضیۀ بنابرای ، (.68 :6130 )میرباقری،

 سوایۀ در تنهوا (.، 61/8/6131انقوالب معظوم رهبور )بیانوات است جهانی مقیاس در
 شوویم. تبودیل جهوانی بالمنوازع قودرت به بود خواهیم قادر اسالمی، عظیم تمدن ساخت

  د.دار وجود انقالب درون در نیز تیکحر چنی  هایزمینه
 نهضوت جایگواه سازی(،تمدن )یعنی اسالمی انقالب محوری هدف ای  بهباتوجه حال

 بوه وقتی تمدن سخ ، دیگر به شود.می مشخص هم نهضت ای  اساسی هدف و افزارینرم
 صوورتبوه را خوود تمودنی هوایتیوه هموۀ هک دهدمی ادامه خود حیات به و آیدمی وجود

 محصووتت از اعوم «محصووتت و اجتمواعی ارهایسواخت علوم،» باشد. داشته هماهنگ
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 میوان،درایو  اسوت. تمودن هور دهویشوکل در مهم تیۀ سه اقتصادی، و فرهنگی سیاسی،
 اسالمی، تمدن دهیشکل در گام تری مهم و «سازتمدن هایافزارنرم و علوم» تیه تری مهم

 پورورش و فکور تولیود یاساسو عنصور دو بارهدرای  است. «علم تولید و افزارینرم جنبش»
 (.41/7/4973 )همان، باشندمی آفری  نقش انسان

 توحیودی نگواه همچوون اسوالم، نواب مبوانی و اندیشه از برخاسته اسالمی تمدن البته،
 (.، 6131: 681ای)خامنه شود پرداخته خود جای در مبانی ای  به باید که باشد،می

 اسالمی تمدن چیستی .2

 غربوی و اسوالمی اندیشومندان از متفواوتی تعوابیر تمودن، ماهیوت و ممفهو باب در اگرچه
 شواید 6اسوت، شده بیان هانتینگتون و لوکاس بی. توی  دورانت، ویل خلدون، اب  همچون

 نگواه براسواس دانسوت. زمینوهدرای  کامل تعریفی را انقالب معظم رهبر تعریف بتوان
 معنوی ازلحاظ فضا آن در انسان هک ییفضا آن یعنی اسالمی، تمدن» ایخامنه اللهآیت

 غایات آن برای را او متعال خدای هک مطلوبی غایات به و ندک رشد تواندمی مادی ازلحاظ و
 هموی  براسواس (. 41/6/4937انقوالب معظوم رهبر )بیانات «برسد است ردهک خلق
 مادی هایتظرفی همۀ از هاانسان مندیبهره اسالمی، تمدن عمومی و اصلی شاخصۀ» نگاه

                                                             
منظوور وجوب تسورید دسوتاوردهای فرهنگوی شوده و بوهتمدن نظامی است اجتمواعی کوه م». ازنظر ویل دورانت 6

زند  نظامی است سیاسی کوه اخوالق و ورسوم و هنر، دست به ابداع و خالقیت میها، آدابگیری از اندیشهبهره
، 4968)دورانوت، « باشد و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید، پایدار خواهد مانوددارندۀ آن میقانون، نگه

توری  سوطه هوّیوت فرهنگوی بوه بندی فرهنگ و گستردهرا باتتری  گروه« تمدن»وئل هانتینگتون (. سام9: 4ج 
دانود کوه هموۀ تنیوده مویهومای بوهرا پدیوده« تمدن»(. هنری لوکاس 17: 4971آورد. )هانتینگتون و شمار می

و  7: 4، ج4966هنری و گیرد )لوکاس، رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را دربرمی
(  یعنوی 9۱: 4، ج 4987حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است )وتیتوی، « تمدن»( ازنظر آرنولد توی  بی 46

در جامعه، طبقه ممتازی وجود دارد که واجد نبوغ و ابتکوار و نووآوری اسوت و در اثور تحوّوتت و سویر تکامول 
دارنود. ابو  خلودون « تمودن»مان نیز تعاریف خاص خود را از نماید. متفکران مسلجامعه، تمدن را پدیدار می

پوذیر شوود، ای که با ایجواد حاکمیوت، نظومداند. ازنظر اب  خلدون، جامعهتمدن را حالت اجتماعی انسان می
سوی زنودگی های حکومتی تشکیل دهد تا بر حفظ نظم نظارت کند و از حالت زندگی فردی بهمناصب و پایگاه
« مودنیت»نی روی آورد و موجب تعالی فضایل و ملکات نفسانی چون علم و هنر شود، حوایز شهری و شهرنشی

 (.76و71: 4، ج 4971است )اب  خلدون، 
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 وجوود در و طبیعت عالم در آنان، تعالی و سعادت تأمی  برای خداوند که است ایمعنوی و
 (.3/7/4937 )همان، «است کرده تعبیه آنان خود

 اسالمی تمدن اصلی بخش دو

 بیوان دورانوت ویل نظریۀ چون گوناگون نظرهای نیز تمدن دهیشکل ارکان و عوامل باب در
 عصور تمودنی هوایپیچیودگی بوهباتوجوه ،رهبوری معظم مقام اهنگ در اما 6است. شده

 ابوزاری ُبعود آن، ُبعود یوک شوود:می تشکیل اساسی ُبعد دو از اسالمی نوی  تمدن حاضر،
 در و گیورددربرمی را آنان هایزیرساخت حتی و نهادها و ساختارها ها،برنامه همۀ که است

 شوودموی اطوالق افوزارنورم هوا،ختزیرسا از بخش ای  به رهبری هایفرمایش برخی
 آن در اول ُبعد تمام که است ُبعدی اسالمی، نوی  تمدن دوم   ُبعد و ( 46/44/4984 )همان،

 و اصلی و متنی بخش که نیست جامعه در عینی زندگی سبک جز چیزی آن و شودمی ظاهر
  (.79/7/4934 )همان، است اساسی

  اسالمی تمدن زیرساخت .3

 بخوش دهویشکل ابزارهای و هازیرساخت به آن از توانمی که اسالمی نتمد ابزاری بخش
 مطر  شورک پیشرفت عنوانبه امروز ما هک هاییارزش همی  از است عبارت» برد نام اصلی

 اعتبووار نظووامی، و سیاسووی اقتوودار اقتصوواد، سیاسووت، صوونعت، اختووراع، علووم، کنوویم:مووی
 «اسوت وسویله اسوت  تمودن ابوزاری بخوش همه اینها تبلیغ. ابزارهای و تبلیغ المللی،بی 

 (.79/7/4934 )همان،
 گرفتوه درنظور بایود ایخامنوه اللهآیت تمدنی اندیشۀ تبیی  در آنچه زمینه همی  در
 براسواس اسوت. اسوالمی تمودن مهندسوی بورای افوزارینورم نهضت گسترۀ به توجه شود،
 و علمی و دینی افزارهاینرم به اسالمی، تمدن تحقق برای انقالب معظم رهبر هایگفته
 ایو  محووری تیوۀ سه به توانمی بیانات درمجموع (.61/66/6186 )همان، نیازمندیم عینی

 شود.می برده نام فرهنگی انقالب جدی پروندۀ سه عنوانبه که کرد اشاره افزارهانرم
                                                             

اترضی، جغرافیایی، اقتصادی، زیستی، روانی، نظم اند از: شرایط معرفت. در نظر ویل دورانت، ارکان تمدن عبارت6
دهوی بوه ر او، اهمیت عوامل و اوصاف و احوال اقتصادی در شکلسیاسی، وحدت زبانی و قانون اخالقی. ازنظ

 (.9۱7: 4، ج 4939تمدن، بیش از عوامل دیگر است )دورانت، 
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  دینی افزارهاینرم .3-1

 پرفرازونشویب تواریخ طوول در فقهوا و علموا هموۀ توالش محصوول اسالمی نظام ،کشبی
 شود. فیضویه اسوالمی، انقالب تکحر آغازی  نقطۀ هک روستازای  است. علمیه هایحوزه
 و دیو  نگهبوان، شویعی، جامعوۀ موت  در حضوور با تاریخ طول در همواره علمیه هایحوزه

 و نداداده پاسخ شیعی جامعۀ هاینیازمندی همۀ به خود، زمانۀ کدر با و بودند دینی معارف
 و پرداخته آن سرپرستی و هدایت به شیعی، جامعۀ و اسالم دشمنان و هادسیسه تمام میان در

 بوا و پشتوانه آن با اسالمی نظام تحقق اند.آورده فراهم را اسالمی نظام گیریلکش هایزمینه
 است. گشوده علمیه هایحوزه فراروی را جدیدی فصل شیعه، بزرگ مرجعیت رهبری

 علمیوه هوایحووزه برعهدۀ را خطیری وظایف نظام، ای  اسالمیت حفظ و بقاء ضرورت
 اسالم میتکحا نظریه ارائه کرد: اشاره وظیفه دو به توانمی آنها تری مهم از که است گذاشته

 نظوام اداره اسالمی الگوی ارائۀ ( 43/6/498۱ )همان، بشری حیات و زندگی امور همۀ در
 امور، ایو  تحقوق جهت هک است روش  زمانه. اقتضائات و امروز جهانی شرایط با متناسب

 است. دینی معارف در جدی املکت نیازمند امروز حوزۀ
 وموت،کح ای  چراکه نیست  پذیرفته ومتکح از حوزه جدایی شعار دیگر زمان ای  در

 در نظوام ایو  امیکونا هرگونوه و است علمیه هایحوزه مت  از برخاسته و اسالمی ومتیکح
 نظام تحقق فر  با دیگر بنابرای  بود. خواهد علمیه هایحوزه متوجه خود، یاملکت تکحر

 (73/7/4983 )هموان، شد حکومتی آخوند و آخوندی حکومت شبهۀ دچار نباید اسالمی،
 و بدانود خوود از را وو اسوالمی جمهوری نظام همی  واسالمی نظام باید علمیه حوزۀ» بلکه
 (.41/7/4973 )همان، «ندک مبذول را خود وششک همۀ آن، نقص رفد و میلکت برای

 کنود،نموی مطور  را فقه در تحول مسئلۀ تنها دینی اندیشۀ در تحول باب در ایشان البته،
 ماننود حووزوی هایرشته تری مهم دربارۀ بهتر، تعبیر به و حوزوی علوم بعضی دربارۀ بلکه

 و اشاره، نیز آن در تحقیق روش به حتی و مطر ، را بالندگی ضرورت فلسفه و کالم و اخالق
 از حکوومتی فقوه مسوئلۀ علوم، همۀ رأس در اگرچه کند می بررسی را آنها در تحول یفیتک

 است: برخوردار ایویژه جایگاه
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 عهیش قدرگران یفقها فقاهت، و فقه خ  یتار طول در حکومتی: فقه به دستیابی لزوم الف(
 در جامعوه و موردم بورای هکو بودنود دییوجد مسائل گویپاسخ خوبیبه خود زمان کدر با

 به اما است، گشته متبلور فقهی تبک در عه،یش فقه اوج آمد.می شیپ زندگی گوناگون اییزوا
 و مسوائل ُمَعظم دربارۀ اسالمی، ومتکح نیافت  تحقق و اجتماعی طیشرا نبودن فراهم لیدل

 مطور  آن فوروع و هنشود اشکنک اقتصادی و اسییس و اجتماعی مسائل ژهیو به  ید امکاح
 فقوه سومت   بوه بود، تبعید در خود هک دورانی از را شیعه فقه ،بزرگوار امام» ولی بود. نشده

 بایود و نودک اداره را هواملوت زنودگی نظوام خواهودمی هک فقهی و ومتیکح فقه و اجتماعی
 (.60/1/6131 )همان، «شاندک باشد، هاملت بزرگ و کوچک مسائل گویپاسخ

 اختیار در را تاریخی فرصت ای  بوده، حوزه خود نیز آن منشأ هک اسالمی البانق پیروزی
 بپردازنود. فقوه توسوعۀ بوه دارنود، دوش بور هک رسالتی مقتضای به تا است داده قرار هاحوزه

 نظوام سواختارهای و اداره الگووی بوه بتووان آن براساس هک بپردازد ابعادی به فقه باید امروزه
 امور در جدیود هوایگستره و آفاق گشودن» لذا (.94/6/497۱ ان،)هم یافت دست اسالمی
 رکمسوتن قبوول، مورد هایچهارچوب در و حوزه در جدید حرف نباید است... تزم فقاهت

 (.46/3/4971 )همان، «باشد
 هکوبل شوود، بسنده فقه ّمیک توسعۀ بر نباید تنها ارآمدی،ک فقه چنی  به دستیابی برای البته

 روش و فقاهت باید نخست یعنی باشد  داشته نیز یفیک توسعۀ فقه می،ک توسعۀ بر عالوه باید
 جدیود مسائل حتی و کند تغییر مسائل پاسخ فقاهت، در تحول با بساچه و یابد املکت استنباط

 بینویمموی نویم،کمی نگاه فقه تاریخ به وقتی سخ ، دیگر به (.46/3/4971 )همان، شود طر 
 را توریتازه هایافق روش، در توسعه و شده ترفنی و ترپیچیده زمان رمرو به استنباط هایروش

 بیشوتری تعداد به پرداخت  یعنی وسعت، ازلحاظ باید تنهانه فقه پس است. گشوده استنباط در
 بنوابرای ، باشود. داشوته پیشرفت باید نیز استنباط روش ازلحاظ هکبل ند،ک پیشرفت مسائل، از

 جدیود اجتمواعی مسوائل بوا مواجهه در فقهی استنباط در نو هایروش به قدرگران فقهای اگر
 و بود، خواهند برخوردار اسالمی ومتکح برای باتتری ارآمدیک و دقت از فتاوا شوند، مسله

 (.94/6/497۱ )همان، عمق در فقاهت و فقه پیشرفت یعنی ای 
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 پیونود اصل بر مبتنی ،فقاهت و فقه در یفیک و ّمیک توسعۀ چنی  لزوم هک است روش  البته
 اقتصوادی و فرهنگوی سیاسوی، اجتمواعی، فردی، امور همۀ فقه و دی  و است، سیاست و دی 

 هکو اسوت ایو  آغازی ، قدم در بحث تری مهم بنابرای ، ند.کمی سرپرستی و هدایت را انسان
 و اسوت دیو  حیطوۀ جوزو سیاسوت و وموتکح دهود نشوان فقهی هایبحث طریق از حوزه

 اسوت. دیو  فقهوی سواخت  محودود عبادی، امور و طهارت در فقه هایبحث ت محدودساخ
 فقه فردی هایجنبه ردنک فراموش معنای به فقه، در سیاسی و اجتماعی مسائل به پرداخت  البته

 مجموعوۀ از جزئی هک کند توجه باید ند،کمی بحث هم فردی امور از اگر مجتهد هکبل نیست،
 فورد ادارۀ نوه باشود، نظوام ادارۀ فقوه بایود فقه تمام یعنی دهد می قرار مداقه مورد را نظام ادارۀ

 هکو است رسیده نتیجه ای  به حوزه اخیر، هایسال طی اساس برهمی  (.94/6/497۱ )همان،
 در و ردکو اساسوی رکوف بوارهدرایو  بایود شودمی وارد دی  بر هک شبهاتی عظیم حجم بهباتوجه
 ارک دست، ای  از هاییاقدام و اقدام ای  ،کشبی بست. ممحک را همت مرک شبهات به پاسخ

 امور ایو  مصوروف نبایود حووزه تالش همۀ هک ردک فراموش نباید ولی است  بجایی و مناسب
 نکوات تبیوی  آن و دارد وجود حوزه دربارۀ اسالمی، جامعۀ در هم دیگری مهم انتظارات شود 

 فقهوای اسوت. اداره فقوه بوه مربوط مسائل کل در و... قضا معامالت، گوناگون ابواب مجهول
 تجربوه را موردم زنودگی از عظیموی منطقوۀ نداشوتند، حضور جامعه مدیریت در چون گذشته

 نیوز آنهوا پاسخ دنبال جامد لکش به بود، نگرفته لکش نیاز احساس ای  چون طبعاً  و اندردهکن
 است. آمده پیش شرایطی چنی  امروز حوزۀ برای کهدرحالی نبودند 

 تغییور در آن توأثیر و اسالم میتکحا عنصر به توجه اسالمی علوم املکت و تولید اهمیت
 هک استنباط شیوۀ در تحول و استنباط به جدید ردکروی ای  با طبیعتاً  است. موضوعات روابط

 و شویوه در دگرگونی شد. خواهد عو  نتایج و پاسخ مسّلم، طوربه است، اداره فقه براساس
 بوه دستیابی جدید، ارک ای  حاصل و ندکمی عو  را هامسئلهصورت اسخپ استنباط، روش

 فضوالی از رهبوری معظوم مقوام بنابرای  بود. خواهد جدید امکاح و معارف از ایمجموعه
گاه و بی روش   )هموان، نندک تبیی  را فقه گوناگون ابواب مجهول نقاط خواهد،می زمان به آ

43/6/498۱ ) 
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 و کوالم حووزۀ علوم همۀ در گذارتأثیر و مهم هایعرصه از ماعی:اجت فلسفۀ و المک ب(
 علوم دیگر املکت در چشمگیری تأثیرات بخش، ای  در تغییر هرگونه و است اسالمی فلسفۀ

  داشت. خواهد اسالمی نوی  تمدن ساخت بالطبد و

 نهمتأسفا است، داشته بزرگی هایموفقیت گذشته در اسالمی فلسفۀ و کالم حوزۀ اگرچه
 ایو  و نیافتوه، را مدنظر املکت و توسعه باید، کهچنانآن انقالب، از پس ویژهبه زمان ای  در

 (.46/3/4971 )همان، است علمیه هایحوزه برای بزرگی عیب
 ازطرف دائماً  بینیممی بنابرای ، است. گسترده حاضر دنیای در اعتقادی و المیک مباحث

 لوذا شوود.موی مطور  داریدی  و دی  فراروی فراوانی شبهات مادیگری و الحاد و فرک نظام
 عظیم شبهات به فلسفی، و المیک مسئلۀ در نو ارکاف تولید طریق از حوزه نظام هک است تزم

 )همان(. دهد پاسخ گوناگون هایزمینه در المیک
 صوحنۀ از را شوده، تحریوف دی  ولو دی ، نارگذاشت ک تجربۀ رنسانس، جریان در غرب
 طبیعتواً  اسوت. آموده اجتمواعی صوحنۀ بوه دیو  اسوالمی، انقالب تحقق با دارد. اجتماعی

 میوتکحا و دینوی وموتکح ریکف پایگاه در تزلزل ایجاد راستای در نیز شبهات از بسیاری
 هکو اسوت ایو  دیگور مسوئلۀ (.16/1/6130 )هموان، اسوت آن درمقابل سازیبدل و قرآن

 بوا جامعوه روز هوایپرسش و شرایط با تناسبم گوناگون، هایدوره در اسالمی اندیشمندان
 یقی  به دادند.می ارائه را مناسب هایپاسخ عقل، مدد به سنت و وحی غنی منابد از استفاده

 بسویاری سنخ و نوع امروز اما بوده، درست و مناسب بسیار زمان آن شرایط برای هاپاسخ آن
 حوزه در هاییتخصص زمینهدرای  است تزم بنابرای  است. یافته تغییر هاپاسخ و شبهات از
 )همان(  شوند تربیت متخصصانی و بگیرد لکش

 آن در جودی تحوول و امولکت بایود هکو دیگر مهم هایعرصه از اجتماعی: اخالق پ(
 غالباً  حوزه، در اخالق علم است، روش  کهچنان است. «اخالق علم» عرصۀ گیرد، صورت
 در هکو شرایطی و جامعه از مستقل صورتبه فرد اخالقی، پرورش در و است فردی اخالقی

 مسولماً  شوود.موی یهکت فردی محاسبۀ و اخالق بر تهذیب، مقام در و مالحظه، دارد قرار آن
 است، ضروری اخالق ای  از سطحی اگرچه انزواست. سویبه سیر پرورشی، چنی  حاصل
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 اخالق از سطه ای  هب توانمی اسالمی، نظام وجود فر  در آیا هک است ای  اساسی پرسش
  رد.ک بسنده

 اخوالق در اسوت. اسوالمی نظوام میوتکحا انکار از اجتماعی، اخالق املکت و توسعه
 پورورش نوه و است پذیرتحلیل اجتماعی هاینفرت و میل از جدا فرد پرورش نه اجتماعی،

 یۀسوا در تنهوا جامعوه و فورد تمایالت مجموعۀ هکبل فرد، به توجه بدون اجتماعی تمایالت
 قورار جامعوه الهوی املکت محور حول و اجتماعی ولّی  سرپرستی تحت هک هماهنگ نظامی

 مطور  اجتمواعی اخوالق در مسوائلی و موضووعات اسواسبرای  شود.می سرپرستی دارد،
 رابطۀ و اجتماعی کتحری و تهذیب مباحث نیست. فردی اخالق مسائل سنخ از هک شودمی
 در هوارسوانه توأثیر توسوعه، بوا عموومی اخالق رابطۀ ار،بکاست برابر در ملت مقاومت با آن

 جمعوی تحمل و صبر مدرن، اقتصاد و هانولوژیکت با عمومی اخالق رابطۀ عمومی، اخالق
 شوند. طر  اجتماعی اخالق در توانندمی مسائل قبیلازای  و التکمش و شداید برابر در

 انجوام موادی اخوالق گسوترش دربوارۀ فراوانوی کوشوش امروز، دنیا در مادی هاینظام
 آنهاسوت. تالش و توسعه ای  بر دلیل شناسی،روان و اخالقی هایکتاب عظیم سیل اند.داده

 سوطه در اجتمواعی و فوردی شوئون هموۀ در را خود هایارزش هک است آن بر غرب تمدن
 سازیجهانی عنوان تحت غرب امروزه آنچه درواقد ند.ک دینی هایارزش گزی جای جهانی

 نیسوت.حال موادی فرهنگ و اخالق ردنکجهانی جز چیزی نخست گام در ند،کمی طر م
 تولید برای علمیه هایحوزه است تزم زمان، از نماندن عقب و عظیم سیل ای  با مقابله برای

 بکوشند. بیشتر اخالقی مباحث ارائۀ و

 علمی افزارهاینرم .3-2

 فراینود در کارآمود علوم به دستیابی نقالبا معظم رهبر نگاه در افزارینرم حوزۀ دومی  
 تولیود و افزاری نرم نهضت مسئلۀ ایشان قبل، هاسال از بنابرای  است. اسالمی تمدن تحقق

 عموق باید، کهچنانآن متأسفانه است. کرده مطر  دانشگاهی و تخصصی مجامد در را علم
 و علموی نهادهای از ایشان درخواست و افزارینرم نهضت دربارۀ ایخامنه امام بیانات

 هکو سوانیک دیودگاه بورخالف اسوت. نشوده شوناخته امالً کو موضوع ای  در جامعه فرهنگی
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 رهبور نظور ننود،ک محودود خواص علوم تولید به را افزارینرم نهضت ای  گسترۀ خواهندمی
 یوا حووزوی علووم در را توسعه و املکت تنهانه ایشان است: فراگیر و عام بسیار انقالب

 ایشوان هکو اسوت روشو  ند.کمی مطر  نیز پایه علوم و تجربی علوم در حتی هکبل نسانی،ا
 بورای هکو انودرسویده ضرورت ای  به مادی، تمدن درمقابل اسالمی تمدن دارپرچم عنوانبه

 حالت از دانش و علوم هایشاخه و هارشته همۀ در اسالمی نظام باید اسالمی، تمدن تحقق
 علم زبان فارسی، زبان که جایی تا برسد  تولید سطه به فعال تکحر با و شود خارج انفعال
 معظووم رهبوور سوخنان تصووریحات از بنووابرای ، (.44/4/4931 )هموان، شووود امووروز جهوان
 هموۀ در شوود. محدود خاصی دانش و علم به نباید علم تولید شودمی استفاده انقالب

 در حتوی صونعتی، تولیودات و فنواوری به مربوط علوم و دانشگاهی و حوزوی از اعم علوم،
 آنهوا بوا هکو علوومی همۀ در یعنی باشیم  نوآوری و تولید دنبال به باید نیز اجرایی هایمدل

 موا شوود،موی هدایت الهی املکت سمت به جامعه و شوندمی اداره اجتماعی و فردی شئون
 انسوانی، علووم در حوولت البته هستیم. اجتهادو یعنی و علمی نواندیشی و نوآوری به نیازمند
 (.3/47/4973 )همان، گذاردمی تأثیر علوم دیگر هایتیه در و دارد اولویت

 غورب از عمودتاً  هکو هوادانشگاه در مطر  اربردیک معادتت و علوم بیشتر رهبری، دیدگاه از
 اسوالمی نظام ادارۀ در زیادی ارآییک از نه و اندهماهنگ دینی معارف و هاارزش با نه شده، گرفته

 هوادانشوگاه سسوت بنیوان و نواقص تولود در تووانموی هوم را امر ای  اساسی علت برخوردارند.
 بلکوه غیردینوی، بنوایی دانشوگاه، بنای و شده متولد دی  از جدای ابتدا از چراکه رد ک وجوجست

 حولراه اسوت. شوده متولود دیو بوی ابتدا از که ما، کشور فکریروش  مثل است  بوده ضددینی
 اسوالمیت هکو اسوت روشو  (.7۱/3/497۱ )هموان، هاسوتدانشوگاه ردنک اسالمی ساسی،ا

 هکواین نوه بخوورد، گره اسالم و دی  با دانشگاه تخصصی هویت هک یابدمی تحقق گاهآن دانشگاه،
 شود: منحرف عظیم امر ای  و پرداخته فرعی ارهایک و ظواهر به تنها مسیر ای  در

 علووم حووزۀ علموی، افزارهواینورم و علوم تولید در محور تری مهم انسانی: علوم الف(
 ردهک چشمگیری هایپیشرفت انسانی علوم باب در امروز دنیای در مادی نظام است. انسانی

 و قووانی  تموام بوا هموراه یافتوه،توسوعه و مودرن ایجامعوه ادارۀ ساختارهای همۀ توانسته و
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 را راسویکدملیبورال نظوام هک است آن دنبال هب نونکا تمدن ای  ند.ک طراحی را تزم مقرارت
 در بخواهد اسالمی نظام اگر درمقابل ند.ک معرفی جهانی سطه در ایدئال ومتیکح عنوانبه

 انسوانی علووم در چشومگیری و جودی نووآوری اسوت تزم نشود، گرفتار سازیجهانی دام
 و دارد، وجوود اسوالم  مبوی دیو  در بوارهدرای  هک عظیمی هایبنیان با ویژهبه دهد  صورت
 )هموان، ننودک تولیود اسالمی انسانی علوم توانندمی علمیه هایحوزه با تعامل با هادانشگاه

8/8/6181.) 
 گواههویچ تحقیوق ازلحاظ اوًت، است: تزم نکته دو به توجه موجود انسانی علوم باب در
 مودعی هکو دمکراسویاللیبور دنیوای در حّتی و ندارد وجود اندیشه و رکف مطلق آزاد جریان
 و هواشاخصوه بوا هماهنوگ هکو شووندموی تأییود مقواتتی و هواپوژوهش تنها است، آزادی

 )همووان، باشووند مووادی تموودن هووایارزش تحقووق راسووتای در و آنووان هووایچهووارچوب
 اسوالمی، توحیودی و وات معرفوت براساس موجود انسانی   علوم پایۀ ثانیًا، ( 47/4۱/4989

 در محودودی ارآییکو از علوم ای  بنابرای  است  ضددینی حتی و دینیغیر معرفت بر مبتنی
 (.76/3/4989 )همان، برخوردارند اسالمی نظام

 در خود گاه علم، مهندسی حوزۀ به راهبردی و کالن نگاه ای  بر افزون ایخامنه امام
 و نگویفره سیاسوی، گونواگون هایساحت در بدید و نو هاینظریه طر  به پردازنظریه مقام

 انوواع درمقابول دینوی، سواتریمردم نظریۀ طر  نمونه، عنوانبه کند می مبادرت اقتصادی
 اقتصواد نظریوه طر  یا لیبرالیستی، یا سوسیالیستی هایدمکراسی خوردۀشکست هاینظریه

 است  اقتصاد مادی هایمکتب درمقابل کارآمد و نو اینظریه که مقاومتی
 علووم در تحوول و تغییور ،ایخامنوه اللهآیت نگاه در ه:یپا علوم و تجربی علوم ب(

 باید هم پایه علوم حتی و تجربی علوم همۀ در هکبل شود، متوقف انسانی علوم در صرفاً  نباید
 گوره ایدئولوژی با هک انسانی علوم درزمینۀ را علم تولید ایعده گیرد. صورت نوآوری و تولید

 نگرنود موی تأمول بوا دانشوگاهی علووم دیگور دربواره اما پذیرند،می راحتیبه است خورده
 هایفناوری و تجربی علوم تولید در عمیقی و گسترده بسیار تأثیرات انسانی علوم کهدرحالی
 انسوانی علووم در آنها مادی نگاه هک کنندمی اشاره رهبری اساس،برهمی  دارند. موجود

 نظوام بنوابرای ، (.11/3/6181 )هموان، ندکمی ظاهر فناوری و تجربی علوم در را خود آثار
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 در نباید و است خود بومی و فرهنگی شرایط با متناسب پایه، و تجربی علوم نیازمند اسالمی
 علووم مولود بایود ،بوومی خاص نیازهای دلیل به هکبل باشد، نندهکمصرف همواره علوم ای 

  گمارد: همت جدید پایۀ علم تولید به حتی و باشد متناسب تجربی
 علدوم یدا دیندی رکدف قلمروهدای برخدی بده محددود تنها افزاری(نرم )جنبش ایده این

 علدوم )حتدی عملدی و نظدری هایرشته علوم لیۀک در هکبل نماند، اجتماعی و انسانی

 در سدازاننظریه و مخترعان و اشفانک از حمایت جهت در و و...( اربردیک علوم و پایه

 (.21/22/2112 )همان، آید پدید فضایی ینچن نیز صنایع و فنون در و علوم این

 اجرایی ـعینی افزارهاینرم .3-3

 عینوی افوزارنورم تولیود اسالمی، تمدن مهندسی باب در تأثیرگذار و مهم هایعرصه دیگر از
 توأثیر جامعوه تغییور در مسوتقیماً  کوه است افزارهایینرم عینی، افزارهاینرم از منظور است.

 و ریوزی،پایوه اجتمواعی توسوعۀ برناموۀ آنهوا براساس که توسعه وهایالگ مانند گذارند،می
 عرصه، ای  گفت بتوان شاید شود.می هزینه اهداف تحقق راستای در جامعه عینی مقدورات

 در علمی و دینی افزارهاینرم نمود چراکه است  افزارینرم تولید باب در عرصه تری حساس
 دارد: رابطه جامعه عینیت با مستقیماً  افزارنرم ای  و است افزارنرم ای 

 تمودن مهندسوی در عینوی افزارنرم تری محوری پیشرفت: ایرانی ـ اسالمی الگوی الف(
 اجتماعی حیات هایعرصه همۀ در پیشرفت اسالمی وایرانی هایالگو به دستیابی اسالمی،

 «اقتصوادی و فرهنگوی سیاسوی،» گونواگون ابعاد در اجتماعی تنظیمات تمام چراکه است 
 اسوالمی نظوام اگرچوه بنوابرای  گیورد.موی صوورت اجرایی هایمدل و الگوها ای  بر مبتنی

 اسوت تزم ت،کحر ای  کردن میلکت برای بیاورد، سیاسی میدان به را جدیدی رکتف توانست
 الگوویی هر (.71/1/4973 )همان، کند تولید را دینی الگوهای و نفی را تحمیلی الگوهای

 بارکاسوت و فورک دنیای از الگوها اگر رو،ازای  فرماست مکح نیز خاصی فرهنگ توسعه، از
 و دارد حضور هایشمدل در فرک دنیای اصول هک بگیرید نظر در را تهکن ای  باید شود، گرفته

 (.79/1/497۱ )همان، ردک خواهد شورک وارد استکباررا دنیای فرهنگ ها،مدل ای 
 و پرهیزنودموی توسوعه واژۀ بوردن کوار بوه از حتوی رهبری معظم مقام اساس،برای 

 غربوی رایوج مفهووم بوه توسوعه مبوادا تا کنندمی استفاده «پیشرفت» اصطال  از آن، جایبه
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 )هموان، اسوت شودن غربوی معنوای بوه آن، در نهفته ارزشی بار که ایتوسعه شود  تداعی
77/7/4988.) 

 )هموان، باشود جانبوههموه پیشرفتی اوًت، باید پیشرفت رهبری معظم مقام نگاه در
 باشود انسوان معنویوت و اخوالق ارتقوای راسوتای در و عدالت با همراه ثانیًا، ( 6/6/6188

 (.11 :6181 ای،خامنه  6/6/6188 )همان،
  که باشد خود خاص الگوی بر مبتنی باید پیشرفت این

 
 الگدوی بدا پیشدرفت ایدن قطعا

 پیشرفت الگوی ردنک دنبال اسالمی، یجمهور نظام قطعی ارک دستور نیست. غربی

 رفدت، پدیش و ردکد دنبدال غدرب هکد لیکشد بده را پیشدرفت مدا است. اسالمی-ایرانی

  . خواهیم...نمی
 
 بندا دیگدر شدورهایک غدار  و اسدتعمار و ظلم برپایۀ پیشرفت آن اول

 برطدر  خودشدان شدورهایک در را ظلم نه گوناگون، هایپیشرفت با هم بعد ... شد؛

 برسانند... نیازیبی به توانستند را فقیر جوامع نه ردند،ک برطر  را تبعیض نه ند،ردک

 خودمدان آرمدانی   و مطلدوب الگدوی دنبدال مدا پسدندیم.نمدی وجدههدی بده ما را این .

 گیدرد؛مدی سرچشمه اسالم هدایت از است؛ ایرانی و اسالمی الگوی کی هک هستیم،

 و محققدین امدروز البتده مستقل. الگوی کی برد؛می بهره ایرانی هایسنت و نیازها از

 تددوین را الگدو ایدن هکداین بدرای ننددکمدی دارند هم فراوانی هایتالش نظرانصاحب

 .( 21/1/2111انقالب معظم رهبر )بیانا  نندک

 توانودموی اسوالمی تمدن حوزۀ در اسالمی پیشرفت الگوی انقالب معظم رهبر نگاه در
 متفواوت اسوالمی، گونواگون کشورهای طبیعی و سیاسی جغرافیایی، یخی،تار شرایط با متناسب

 داشوته اسوالم دیو  هوایبنیان در ریشه پیشرفت الگوهای است تزم اینکه عی  در بنابرای  باشد.
 در ایشوان رو،ازایو  یابد. تفاوت اسالم، جوامد مکانی و زمانی شرایط با متناسب تواندمی باشد،

 ( 13/1/6188 )همان، گویندمی سخ  پیشرفت اسالمیویایران الگوی از ایران
 جوامد الگووی تودوی  ضورورت بر عالوه ایخامنه اللهآیت فرهنگ: مهندسی ب(
 صوورتبوه است، اقتصاد و فرهنگ و سیاست از اعم جامعه، ابعاد همۀ به ناظر که پیشرفت

 مهندسوی فرهنگ، مهندسی اساسی مسئلۀ سه و شده وارد تفصیلبه فرهنگ حوزۀ در اخص
  است. فرموده مطر  پیشرفت الگوی راستای در را فرهنگی پیوست و فرهنگی
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 بعدی گام در تا شود شناخته خوبیبه فرهنگ حوزۀ باید» است معتقد اول گام در ایشان
 مالحظوه اجتمواعی هوایحووزه دیگور در فرهنوگ کشیدگی شده،مهندسی فرهنگ براساس

 ( 413 :4934 ای،)خامنوه «اسوت فرهنگی مهندسی بر ممقّد  فرهنگ مهندسی یعنی گردد 
 آن براسواس هکو ای،شوده مهندسی فرهنگ باید شور،ک فرهنگی مهندسی برای که معنابدی 

 فرهنگوی مهندسی وظیفۀ هک جایگاهی بنابرای  گردد. معّی  شود، مهندسی شورک خواهدمی
 فرهنوگ مهندسوی )هموان(. دهد انجام فرهنگ مهندسی نخست باید دارد برعهده را شورک

 شوود مشخص و مالحظه سیستمی ردکروی با فرهنگ اجزای و روابط همۀ که معناستبدی 
 بخشوییفیوتک و بخشصیرورت و درونی عظیم تکحر و عمومی فرهنگ ملی، فرهنگ هک
 باشود  بایود چگونوه آید،می وجود به جامعه و هاانسان درون در و است فرهنگ اسمش هک

 فرهنوگ   شوود  رفود بایود چگونوه چیست  نواقصش و اتتکاش است، امدک هدف فرهنگ  
 ،انقوالب معظوم رهبور )بیانوات جاستک معارضاتش و هاندیک و است  دامک موجود

 انجوام باید سیستم مهندسی کی عنوانبه فرهنگ، مهندسی» دیگر،عبارتبه (.8/60/6181
 از اعوم گووییمموی هکو نوگفره اسوت. جامعه آن هویت اساس جامعه، کی فرهنگ پذیرد.
 رۀکوپی دهنودۀیلکتشو اصول و بواط  آنچوه و اینها امثال و خط و زبان مانند فرهنگی مظاهر
 قوومی. و بومی هایخصلت ملی، مواریث اجتماعی، آداب عقاید، مثل است، ملی فرهنگ

 در و است انواعی دارای فرهنگ است. ملت کی فرهنگ دهندۀیلکتش مصاله و انکار اینها
 از: انودعبوارت فرهنوگ انوواع شووند. مهندسی باید فرهنگ انواع ای  همۀ فرهنگ دسیمهن

 (.8/60/6181 )همان، «سازمانی فرهنگ تخصصی، فرهنگ عمومی، فرهنگ ملی، فرهنگ
 سوایۀ در ثانیًا، و دهدمی ارائه فرهنگی مدیران به برتر و کالن نگاه اوًت، فرهنگ مهندسی

 برای محافظی دست مانند ثالثًا، کرد  هدایت و شناسیآسیب ار فرهنگ توانمی خوبیبه آن
  )همان(  است فرهنگ

 در فرهنوگ کشویدگی بوه بعودی، گام در رهبری معظم مقام فرهنگی: مهندسی پ(
 جامعوه کوالن تصمیمات همۀ باید معتقدند بنابرای  دارند. توجه اجتماعی هایساحت همۀ

    شود: گرفته اسالمی فرهنگ هتوسع و فرهنگ مدار بر هاحوزه تمام در
 و حضدور شدورک گونداگون هدایفعالیدت همدۀ البددک در هک است روحی مثل فرهنگ»
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 شدداورزی،ک سددازی،سدداختمان خدددما ، تولیددد، در بایددد هکدد فرهنگددی دارد. جریددان

 را جهدت و معّین را حدود و شود رعایت امنیتی تصمیما  و خارجی سیاست صنعت،

 (؛11/1/2112 )همان، «شود معّین اینجا در باید این چیست؟ ندک مشخص

 بوا )اقتصوادمحور( مادی هاینظام جوهری تفاوت بیانگر اساسی نکتۀ ای  به توجه همۀ
  است. محور()فرهنگ الهی نظام

 فرهنگوی مهندسوی مسوئلۀ طر  بر افزون رهبری معظم مقام فرهنگی: پیوست ت(
 هوایطور  هموۀ بورای فرهنگی پیوست ۀمسئل بات، ازطرف حرکتی و اساسی کاری عنوانبه

 دهویسوامان بورای پایی  از حرکتی عنوانبه را عمرانی هایطر  و مالی هایطر  اقتصادی،
 سوندی فرهنگی پیوست (.63/3/6133 )همان، کنندمی مطر  گذاردوران در فرهنگ حوزۀ
عم و فرهنگی پیامدهای بینیپیش مبّی  کارشناسی، مطالعات بر مشتمل است  و الزامات الا 

 –حقووقی سیاسوی، اقتصوادی، کالن اقدام و تصمیم طر ، نوع هر در مربوط استانداردهای
 پیوسوت دیگر،عبارتبه جامعه. شرایط و مقتضیات با متناسب فرهنگی و اجتماعی قضایی،

 دوران در کشوور فرهنگوی کوالن هودایت و رصد ابزارهای از یکی از است عبارت فرهنگی،
 و اجرایوی، و میودانی عرصۀ با فرهنگی راهبردی مدیریت نظام پیوند مهم بزارا گذار  و حال

  فرامّلی. و مّلی سطه در اجتماعی جانبههمه توسعۀ فرآیند در فرهنگی تعالی و کنترل سازکار

  اسالمی تمدن بروز و زندگی سبک .4

  یابد:می تجلی زندگی سبک در تمدن، اصلی نمود رهبری نگاه در
 یلکتشد را مدا زنددگی مدتن هکد اسدت چیزهدایی آن اسدالمی،، ]تمدن حقیقی بخش

 و حقیقدی بخدش ایدن، ردیم.کد عدر  هکد اسدت «زنددگی کسب» همان هک دهد،می

 لبدا،، ندو  ن،کمسد ندو  ازدواج، کسدب خدانواده، مسدللۀ مثدل است؛ تمدن اصلی

 مسللۀ زبان، مسللۀ خط، مسللۀ تفریحا ، آشپزی، نو  ،کخورا نو  مصر ، الگوی

 در مدا رفتار مدرسه، در ما رفتار دانشگاه، در ما رفتار ار،ک محل در ما رفتار وکار،کسب

 ما رفتار ماست، اختیار در هک ایرسانه در ما رفتار ورزش، در ما رفتار سیاسی، فعالیت

 مرئو،، با ما رفتار رئیس، با ما رفتار فرزند، با ما رفتار همسر، با ما رفتار مادر، و پدر با

 بدا ما رفتار ما، طهار  و نظافت ما، سفرهای دولت، مأمور با ما رفتار پلیس، با ما اررفت
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 هک است تمدن اصلی هایبخش آن اینها بیگانه. با ما رفتار دشمن، با ما رفتار دوست،

 (.11/1/2112 )همان، است انسان زندگی متن

 و ادگیخوانو و فوردی» حووزۀ سوه در زنودگی سوبک انقوالب معظوم رهبر نگاه در
 سوبک باب در اساسی اصل ای  به توجه ایشان هایفرمایش در شود.می پیگیری «اجتماعی

  است: مطر  اجتماعی زندگی سبک ویژهبه و زندگی
 هر چیست؟ زندگی هدف است: زندگی از ما تفسیر تابد زندگی، کسب و اجتماعی رفتار

 بوا متناسوب طبیعی، طوربه نیم،ک ترسیم خودمان برای نیم،ک معّی  زندگی برای ما هک هدفی
 )همان(. شودمی پیشنهاد ما به زندگی کسب کی خود،
 اساسی ُبعد ای  در زیرساختی، هایبخش در اساسی هایپیشرفت رغمبه ایشان، نگاه از

 همچون کنند می مطر  را کالن هایآسیب از فهرستی رو،ازای  داریم  جدی آسیب تمدنی
 فرهنگ ضعف همسایگی، فرهنگ نشدن رعایت اعتیاد، الق،ط آمار جمعی، کار در ضعف

 دروغ، اجتمواعی، معاشورت لبواس، مدل غربی، معماری رانندگی، فرهنگ نبود رحم، صلۀ
 غیبوت، گریوزی،قوانون کواری،کوم کواری، وجودان و اجتمواعی انضباط نبود پرخاشگری،
 (.79/7/4934 )همان، گراییتجمل گرایی،مصرف خانواده، اخالق فرزندگریزی،

  اسالمی تمدن به دستیابی فرایند .5

 اسوالمی، نووی  تمودن ابعواد تبیی  و مسئله نظری ترسیم بر عالوه انقالب معظم رهبر
 در اسوالمی تمودن بوه دسوتیابی جهت را خاص فرایندی ایران، اجتماعی شرایط با متناسب

 عنصور دو دیگر، مدنت هر مانند اسالمی، تمدن کی ایجاد برای» کنند:می مطر  کلی بیانی
  (.41/7/4973 )همان، «انسان پرورش یکی ر کف تولید یکی است: تزم اساسی

 ترسویم گونوهایو  را اسوالمی تمودن بوه رسویدن توا اسوالمی انقالب گذارمراحل ایشان
  کنند:می

 ها ارزش براساس بنیادی  تحول و معنوی حاکمیت آغاز اسالمی: انقالب ایجاد اول مرحلۀ
 منشور تدوی  و اسالمی جامعۀ عمومی هندسۀ ترسیم اسالمی: نظام تأسیس ومد مرحلۀ

  است  اسالمی نظام جامد و مترقی اساسی قانون در آن تجلی هک اسالمی جمهوری اصلی
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 دو در که حاکمیت، ابعاد همۀ بودن اسالمی معنای به اسالمی: دولت ایجاد سوم مرحلۀ
 ضام  که است ای  نگاه ای  در مهم نکتۀ ود.شمی محقق بودن اسالمی روش و منش حوزۀ

 و روش مونش، از تورمهوم بلکوه نیسوت، مودیران مونش اسالمیت تنها نظام، بودن اسالمی
 نهضوت راسوتا هموی  در گیورد.موی صورت جامعه ادارۀ آن، براساس که است افزارهایینرم
  یابد می ضرورت شد. بیان قبل مباحث در که آن، گوناگون سطو  در افزارینرم

 ایو  بوه اسالمی  نظام تشعشد و تأللؤ مرحلۀ یعنی اسالمی: شورک ایجاد چهارم مرحلۀ
 مسوئلۀ بتوان شاید شود.می جاری و ساری اجتماعی شئون همۀ در اسالمی فرهنگ که معنا

 ایو  تحقق با متناسب را انقالب معظم رهبر بیانات در زندگی سبک در تحول ضرورت
 یابد می بروز مردم زندگی سبک در کشور، یک بودن سالمیا چراکه دانست  مرحله

 تمودن از موادی تمدن برابر در توانمی مرحله ای  در :اسالمی تمدن ایجاد پنجم مرحلۀ
 سوازیجهوانی سومت بوه اسوالمی الگوهوای ارائۀ با و گفت سخ  اسالمی امت و اسالمی
 18/1/6180 ،1/8/6181 ،16/3/6180 ،61/3/6133 هموان، )ر.ک. کرد حرکت اسالمی

 (.8/1/6180 و

 دمکراسیلیبرال تمدن از عبور .6

 و مودرن غرب از ایشان تحلیل ،رهبری معظم مقام تمدنی رویکرد هایبخش تری مهم از
 ورود بودو از کوه ایمسوئله اسوت  مسوئله ایو  بوا مواجهوه کیفیت و امروز دنیای مادی تمدن

 داده آن بوه اسوالمی علمای و اندیشمندان سوی از متفاوتی هایپاسخ اسالم، جهان به مدرنیته
 بوه قایول کوه ایخامنوه اللهآیت مانند شخصی برای ویژهبه مسئله ای  به توجه است. شده

 امروزنود، دنیوای اقتضوائات بوا متناسب خود تمدنی لوازم همۀ با اسالمی تمدن تحقق امکان
 شوودموی فهم کامل صورتبه گاهآن اسالمی، تمدن ماهیت تبیی  چراکه است  ضروری بسیار

 مودرن تمودن بوا خصوصبه شود  مشخص خوبیبه رقیب هایتمدن با تمدن ای  غیریت که
 است. امروز جهان در خود هژمونی حاکمیت و تاریخ پایان تمدن مدعی که غربی

 ایشوان هوایفرمایش از بخشی سایۀ در فقط نباید ایخامنه امام دیدگاه اساسبرای 
 عنووان تحوت و بسویط صوورتبوه هومآن و غربی تکنولوژی و علوم از استفاده وملز باب در
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 مواجهوه و غورب تمدن باب در ایشان دیدگاه رسدمی نظر به بلکه شود، تحلیل گزینیغرب
 انحوالل و تمودنی اوج بوه رسویدن تا اسالمی انقالب گذاردوران در آن از عبور نحوۀ و آن با

 باب ای  در بنابرای ، است. دقیق و پیچیده بسیار اسالم نجها تمدنی هاضمۀ در غرب تمدن
 یابیم. دست زمینهدرای  جامد تحلیلی به تا شود دقت ایشان هایدیدگاه همۀ دربارۀ باید
 است ای  غرب تمدن تحلیل باب در انقالب معظم رهبر بیانات در محور تری مهم  

 آن از عبوور زمان و رسیده خود تهایان به حاضر عصر در خود هیاهوی همۀ با تمدن ای  که
 است شده آغاز عالم همۀ در جدیدی دوران و گرفته قرار تاریخی بزرگ پیچ در جهان و است

 بوه تکیه و الهی تیزال قدرت از استمداد و متعال خدای به توجه آن، روش  و بزرگ نشانۀ که
 نوه اموروز اسوت. کورده عبوور موادی هوایایودئولوژی و مکاتب از امروز بشر است. وحی

 و قررآن اسوالم، بوه متعلوق جاذبه بیشتری  غرب. دمکراسیلیبرال نه دارد، جاذبه مارکسیسم
 (.11 :6131ای،)خامنه است وحی مکتب

 غربی تمدن غروب

 از ایشان عمیق و واسد جامد، ارزیابی ،ایخامنه اللهآیت تمدنی رویکرد مثبت نقاط از
 تمودن مثبوت نقاط اخذ به توصیه جزءنگر نگاهی با رههموا ایشان اگرچه است. غربی تمدن
 رهبور )بیانوات کنندمی پذیرینظم و مجدانه تالش و کار خطرپذیری، روحیۀ همچون غرب

کید سازتمدن و نگرکل نگاهی با همواره (، 77/7/4988انقالب معظم  کوه کنندمی تأ
 ببنودیم تمودن ایو  مادی تجها و باطل نقاط بر را خود چشمان و شویم غرب فریفتۀ نباید

 عینوی آثار ازلحاظ هم امروز، دنیای مادی تمدن کلیت ایشان، نگاه از (7/6/4987 )همان،
 وجوود و اسوت جدی هایآسیب و هاانحراف دچار مبانی و اصول ازلحاظ هم و اجتماعی و

 است: کرده نزدیک آن غروب به را غرب تمدن ها،آسیب همی 
 هوایوعوده و زیبوا شوعارهای دادن سور رغومبوه غرب تمدن عینی هایتجربه و آثار ازلحاظ

 آن بوا عینیوت صوحنۀ در آنچوه زمینی، بهشت برقراری و انسان کرامت و آزادی همچون فریبدل
 فاصلۀ ایجاد عمومی، خوشبختی اجتماعی، عدالت انسان، کرامت رفت  بی  از شویم،می مواجه

 راه خوانوادگی، بحوران اخالقوی، بحوران صوادی،اقت بحوران جنسوی، بحران فقر، توسعۀ طبقاتی،
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 بورای زیواد هوایسورمایه کردن مصرف دفاع،بی مردم کشت  صله، کردن تهدید جنگ، انداخت 
 (.43/44/493۱ و 79/7/498۱ ،73/4/497۱ )همان، است و... افروزیآتش

 ربش و ملت حقوق هم و آزادی هم دمکراسی،لیبرال تمدن اساسی ارکان و اصول ازلحاظ
 طورفازیوک گفوت توانمی است. شده نفی آزادی حقیقت است. شده برده مسلخ به امروز
 )همووان، اسووت شووده گرفتووه هوواملووت از ظالمانووه شووکل بووه عموول آزادی و اندیشووه آزادی

 یافتوه تنوزل جنسوی آزادی ماننود آن سطه تری نازل به آزادی دیگرازطرف و (48/47/493۱
 هوایاقلیوت بوه میاندرای  و شودمی گرفته نادیده بشر ۀاولی حقوق دمکراسی، اسم به است.
 ظلوم شویوه بودتری  بوه مسلمانان مانند مذهبی و پوستانسرخ و پوستانسیاه همچون نژادی

 (.41/3/4986 و 4/4/4981 )همان، نیستند قایل آنها برای حقی گونههیچ و شودمی
 عقالنیوت داشوت  ادعوای مرغوبه گفت باید غربی تمدن زیرساخت و مبانی ازلحاظ اما

 حوق، بوا مقابلوه یعنوی جاهلیوت» اسوت. مدرن جاهلیت گرفته، شکل غرب در آنچه برتر،
 جهوت در هواانسوان بورای خودا کوه راهی با مقابله انسان، حقوق با مقابله توحید، با مقابله

 دانوش، از استفاده با مدرن، شکل با هست  هم امروز جاهلیت، ای  است. گشوده سعادت
 تسلیحات انواع از استفادۀ با ای،هسته سال  از استفاده با پیشرفته، هایفناوری از استفاده با

 )هموان، «بشور زنودگی کننودۀمنهودم و مخورب هوایصونعت صاحبان کیسۀ کردن پر برای
 )هموان، شوودموی تشونه بشور شودۀگوم حقیقوت، مودرن جاهلیوت ای  در (.43/1/4983

 در دنیوا بنودد،برموی رخ انسوانی جامعۀ از متعالی هنر و معنویت و اخالق و (.9/9/4971
 (.41/9/4971 )همان، کندمی غروب معنویت و شودمی غرق مادیت

  گیرینتیجه

 عمیوق و جوامد رویکردی اسالمی، انقالب عصر سازیتمدن به رهبری معظم مقام رویکرد
 تبلوور و داننودموی تمودنی حووزۀ را انسانی حیات هایحوزه همۀ ایشان کهایگونهبه است 
 سوبک بسترساز و کنندمی تعریف حیات هایعرصه همۀ در زندگی سبک تحقق در را تمدن

 )الگووی عینوی و اسالمی( علوم حکومتی، )فقه علمی افزارهاینرم تولید را اسالمی زندگی
 در همچنوی  داننود.موی فرهنگوی( مهندسوی و فرهنگ مهندسی پیشرفت، ایرانی و اسالمی
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 عوی  در معتقدند و نامندمی مدرن جهالت را غرب مادی تمدن باطل، و حق یخیتار جدال  
 دوران در اسوالمی تمدن هاضمۀ جهاز در وجوه آن انحالل و آن مثبت وجوه از بهینه استفادۀ

 تمدن مهندسی» به وحیانی، هایآموزه و اهداف مبانی، بر مبتنی تمدنی فرایند در باید گذار،
   آورد. فراهم را اسالمی جهان سپس و اسالمی امت گیریشکل نۀزمی و پرداخت «اسالمی

 کتابنامه
 تهدران، گنابدادی، محمددپروین ترجمدۀ خلددون، ابدن مقدمۀ (.1231) عبدالرحمان خلدون، ابن

 فرهنگی. و علمی

 اندیشدۀ در اسدالمی ندوین تمددن هایشاخصه واکاوی» (.1232) رضایی فریدون و مرتضی اکبری،

 .145-51 ص ،1 ش ،2 ، اسالمی، و ایرانی پیشرفت الگوی دوفصلنامۀ ،«یرهبر معظم مقام

 و نقدد فصلنامۀ ،«ایخامنه اللهآیت اندیشۀ در اسالمی نوین تمدن» (.1232) محمدرضا بهمنی،

 .323-135 ص ،30 ش نظر،

 ./https://www.farsi.khamenei.ir در دسترسی: ایخامنه الله آیت حضر  بیانا 

 و چدا  سدازمان تهدران، جاویددی، مجتبی تنظیم عدالت، قامو، (.1251) دعلیسی ای،خامنه

 ارشاد. وزار  انتشارا 

 منتظر. ولی فرهنگی مؤسسۀ قم، جعفرزاده، محمدحسن تنظیم فرهنگ، منشور (1231) ددددددددددددد

 صهبا. مؤسسۀ تهران، قرآن، در کلی طرح اسالمی اندیشۀ (.1233) ددددددددددددد

  اسالمی. انقالب اشیری،تهران، سعید تنظیم عالم، جدید دوران (.1232) ددددددددددددد

 تهدران، دیهمدی، خشایار و بطحایی احمد ترجمۀ تمدن، تاریخ بر درآمدی (.1235) ویل دورانت،

  اسالمی. انقالب آموزش

 فرهنگی. و علمی تهران، مترجمان، گروه ترجمۀ تمدن، تاریخ (.1232) ددددددددددددد

 آذرنگ. تهران، آذرنگ، عبدالحسین ترجمۀ تمدن، تاریخ (.1233) هنری ،لوکا،

 اسالمی. نوین تمدن قم، اسالمی، نوین تمدن اندیشۀ (.1230) سیدمهدی میرباقری،

 خددما  و اسدناد مرکدز تهدران، ایران، و اسالم تمدن و فرهنگ پویایی (.1253) اکبرعلی ولیتی،

 خارجه. وزار  پژوهشی

 انتشدارا  و چدا  مؤسسدۀ تهدران، هدا،تمددن برخدورد نظریۀ (.1231) منتقدانش و هانتینگتون

 خارجه. امور وزار 
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