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Recognition and analysis of the preconceptions of the realization 

of the new Islamic civilization 

With a theological approach with emphasis on the thought of 

Imam Khamenei
1 

Assadollah Kurdfiroozjaei* 
Abstract 

The Supreme Leader, as a revolutionary thinker, raised an important issue called 

the realization of a new Islamic civilization, which is strategically important, and 

research on this issue has a religious and theological approach in that it is in line 

with the divine promise in the Qur'an. It matters. The problem is that Western 

civilization, based on liberal principles and humanistic anthropology, is now being 

widely propagated and there is concern that in the not-too-distant future it will 

permeate Islamic societies, including the Islamic Republic, with Islamic teachings 

and goals. The Islamic Revolution is in conflict. Imam Khamenei has proposed a 

new Islamic civilization in the face of the invasion of Western civilization. 

Therefore, in order to increase knowledge and strengthen the intellectual and 

doctrinal strength, the question must be answered: What are the preconceptions 

and theological and doctrinal infrastructures for the realization of the new Islamic 

civilization? The possible answer to this question is that belief in the maximum 

religion and association with the Ahl al-Bayt (AS) and the like can be considered 

as the foundations of the realization of a new Islamic civilization. This article has 

tried; Using library tools and referring to the Supreme Leader's website, and using 

the method of Sabro Taksim argument, he first tests and hypothesizes all the 

hypotheses and then selects the acceptable ones, and finally agrees with the 

conclusion that believing in the maximum religion, Monotheism, central Imamate 

and Islamic anthropology are considered as preconditions for the realization of a 

new Islamic civilization. 
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های تحقق تمدن نوین  بازشناسی و تحلیل پیش انگاره

 1ایاسالمی با رویکرد کالمی با تأکید بر اندیشه امام خامنه
 *کردفیروزجائی اسداله

   

 چکیده

مسئلهمهمیبنامتحققتمدننویناسالمی،مقاممعظمرهبریبهعنوانیکمتفکرانقالبی

با اینموضوع پژوهشدر راهبردیدارایاهمیتاستو نظر از که مطرینمودند را

رویکرددینیوکالمیازحیثاینکهاینموضوعباوعدهالهیدرقرآنهمخوانیدارد،

خ امام نویناسالمیراامنهدارایاهمیتاست. تمدن تمدنیغرب، تهاجم برابر ایدر

افزاییوتقویتبنیهفکریواعتقادی،بایدبهایناند.ازاینرو،جهتمعرفتمطریکرده

هایکالمیواعتقادیتحققتمدننوینهاوزیرساختپرسشپاسخدادکه:پیشانگاره

ستکهباوربهدینحداکثریوهمراهیاسالمیکدامند؟پاسخاحتمالیاینپرسشاینا

هایتحققتمدننویناسالمیمحسوبشوند.توانندازبنیانبااهلبیت)ع(ومانندآنمی

با است؛ کوشیده باوایکتابخانهابزاراینمقاله رهبریو معظم سایتمقام به رجوع

قراردهدوسپاهاراموردسنجشوامتحانروشبرهانسبروتقسیمابتداهمهفرضیه

انتخابنمایدوسرانجامبهایننتیجهرضایتدادهاستکهباوربهدین مواردمقبولرا

هایتحققشناسیاسالمیازپیشانگارهمحوریوانسانحداکثری،توحیدباوری،امامت

شوند.تمدننویناسالمیمحسوبمی



شناسی،عقل،امامت.سی،انسانشناتمدننویناسالمی،تمدنغرب،دین:واژگان کلیدی
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مقدمه

کهتوسطمباحثبنیادینوج ابیاستازیکیاسالمینوینطریمباحثتمدن

خامنه انقالباسالمیامام معظم سالرهبر است.ایدر مطریگردیده هایاخیر

میدست تعبیر فاضله مدینه به آن از همواره که اینتمدن -خامنه)شود،یابیبه

21/4/1333ای، پیشانگارهبهتوجهمستلزم( استکهازمهمبرخیاز ترینوها

یابیبهدستهابارویکردکالمیواعتقادیاستکهترینآنها،پیشانگارهبنیادی

انگاره پیش از دسته این بدون اسالمی نوین امامتمدن بود. نخواهد میسر ها

جمهوریاسالمیراخامنه نظام نوینایخطترسیمیدر خطتمدن به رسیدن

(ومعتقداستکهبهناچاربایدفرایندچند14/7/1371ای،داند)خامنهاسالمیمی

ایهمچون؛نظاماسالمی،دولتاسالمیوجامعهاسالمیراپشتسرگ اشتگانه

اسالمیدستیافت. نوین تمدن به آنگاه خامنه)و آنجاییکه(9/9/1319ای، از

تواننسبتبهیندهاباایدئولوژیاسالمیدرآمیختهاست،پانمیهریکازاینفرا

پشتوانه زیرساختوجود و موانعها رفع در کلیدی نقش که کالمی های

بی دارند را یادشده فرایندهای جهتایدئولوژیکی ناچار به پا ماند. تفاوت

پیشانگارهمعرفت باره استدر الزم حقیقت، افزاییبرایجویندگان پیشها و

نمایندتحققتمدننویناسالمینقشآفرینیمیکالمیکهدرهایبارویکردفرض

ایباشدبرگروندگانتواندردیهبهپژوهشپرداخت.ازاینجهت،اینپژوهشمی

اسالمی نوین تمدن به نسبت که کسانی و غرب لیبرالیسم بر مبتنی تمدن به

بدبینمییتنمیمسئولاحساس یا و اینبکنند اساسی اینفرضسؤال با اشند.

پیش تحققتمدننویناسالمیانگارهتحقیقآناستکه کالمیدر رویکرد با ها

توانگفتزمانیدینچهنقشیدارند؟درپاسخاحتمالیاینپرسشمیکدامندو

تواندصاحبنقشباشدوایدئولوژیدرفرایندهایتحققتمدننویناسالمیمی

هایدینیمرتبطباآنفرایندهاودداشتهباشدتابتوانباآنازگزارهکهابزاریوج
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دفاعکردواینابزارغیرازعلمکالمومسائلمربوطبهآنچیزدیگرینخواهد

بررسی بنابراین، مسائلعلمنقشبود. از دربرخی اینتحققفرآیندهایکالم،

بهکلیدیبایدمسئلهیکمثابهبهکهاستموضوعیآن،گیریشکلدرنیزوتمدن

.شودنگریستهآن

 . پیشینه تحقیق1

جستجوی به توجه دروسیعینسبتابا انگارهپیش»عنوانپیشینهکه تحققهای

گرفتهانجام«ایخامنهاماماندیشهبرتأکیدباکالمیرویکردبااسالمینوینتمدن

استنشدهیافتآنبامطابقعنوانیاست؛ انجامآنبامرتبطهاییوهشپژاما.

استبردهبهرهآنهاازهریکازمقالهاینرساندنسرانجامدرنویسندهاندکهگرفته

نمونهبهکه والهیاتدرنظریهایکاوش»کتابشود:میاشارهآنهاازهایی

کتاب(1313بابایی،)«تمدن وهاتمدنافولوبرظهوردرآمدیشناسی،تمدن»؛

ظرفیت»:مانندمقاالتیهمچنین؛(1319بیگدلی،)«اسالمیقالبانتمدنوضعیت

قرن پنج بر تأکید اسالمی)با تمدن فرهنگو پیشرفت در امامیه آموزشی نظام

 212-292،صص1313نخستهجری(،)یاوریسرتختی، درتمدنتبارشناسی»(؛

92-53صص،1319بابایی،)«جدیدغرب نامههفتهنخستینمقاالتمجموعه»(؛

هایشاخصهواکاوی»(؛1319نویسندگان،ازجمعی)«اسالمینوینتمدنمیعل

-35صصرضایی،واکبری)«رهبریمعظممقاماندیشهدراسالمینوینتمدن

بااسالمینوینتمدنگیریشکلدرآنمحورینقشواسالمیانقالب»؛(113

تحققرایندف؛(141-121صص،1317وغالمی،نجفی)،«امامتدکترینبرتأکید

،1313پور،معینیوبینجهان)«ایخامنهاهللآیتحضرتمنظرازاسالمیتمدن

دنبالمقالهاینکهاهدافیازبخشیبههاپژوهشازاینیکهر؛(49-21صص

هایانگارهپیشبهکهاستایندرروپیشمقالهامتیازولیپرداختندنمایدمی

.بودندآنفاقدپیشینمقاالتکهازدپردمیاسالمینوینتمدنکالمی
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 . چارچوب نظری 1

 الف(مفاهیم اصلی

تحققهایانگارهپیشتحلیلوبازشناسی»عنوانروشنازمعنایحصولبرای

است،الزم«ایاسالمیبارویکردکالمیباتأکیدبراندیشهامامخامنهنوینتمدن

 شوند.شناسیمفهومباآنهامرتبطواژگاناحتمالیودیگر«کالم»،«تمدن»واژگان

دراینقسمتازبحثبهمفهوم؛تمدن،تمدناسالمیوتمدننوینیک. تمدن:

درلغتفارسیبهمعنای؛شهرنشینی،خوی«تمدن»شود.واژهاسالمیپرداختهمی

شهریگزیدنوبهاخالقمردمشهرآشناشدن،همکاریمردمبایکدیگردرامور

،ص1،ج1373همساختناسبابترقیوآسایش،آمدهاست)عمید،زندگانیوفرا

بهمعنایشهرنشینیوزندگیشهریدر«حضاره»(ودرعربینیزازآنبه915

می تعبیر نشینی بادیه شودمقابل منظور، ج1414)ابن ص14ق، بابایی،و93،

تکهدرتوانآنرانوعینظماجتماعیدانسامادراصطالیمی.(51،ص1319

،1335)دورانت،یابدشودوجریانمینتیجهوجودآن،خالقیتفرهنگیممکنمی

بهحالتاجتماعیانساناطالقمی.(31،ص1ج تمدنرا کندوابنخلدوننیز

می مفهومی را انسان کرددانداجتماع مدنیتیاد به باید آن از خلدون،که )ابن

ج1393 ص1، تمدن.(41، عبارتدیگر میبه تشکلهماهنگرا عنوان به توان

هادرهادرحیاتمعقول،همراهروابطعادالنهواشتراکهمهافرادوگروهانسان

،1392هادرهمهابعادمثبتیادکرد)جعفری،پیشبرداهداممادیومعنویانسان

-هایهمدل،همبااینوصفتمدنجزباوجودانبوهیازانسان.(191،ص5ج

همفکرو محققنخواهدشد)بیگدلی، عمل ص1319فرهنگو تعریف25، و )

مختارمانیزهمینخواهدبود.

هابهصورتعاموکلیدارایاشکالمختلفیهستندکههریکبهحسبتمدن

شوندوتمدناسالمینیزبراساسزدادهمییهاییکهدارندازهمدیگرتمیویژگی
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تمدننویناسالمینیزههایدیناسالموارزشویژگی وباورهایدینیاست. ا

هایهدفمندوجدیدامتعبارتاستازظهوروبروزمادیومعنویپیشرفت

برایناساستمدننویناسالمیدر واسالمی. ایننیستکهزندگیگروه صدد

ازنظرمعنویومادینجاتدهد؛بلکهدردستهخاصیازانسان صدداستهارا

همینبنجات به باشد. اسالمی امت حیات معظمخش مقام هدمخاطر رهبری

ای،خامنه)دانندمیاسالمینوینتمدنیکایجادراایرانملتواسالمیانقالب

23/7/1311). 

تعریفدو. کالم: الهیمتکلمانتوسطگوناگونیهای مسلمانانو علمبرایدانان

ج1351طوسی،)شد،ارائهکالم ،2 ص ص1415سیوری،ال؛237، ؛3-7ص،

ترینروشناما(17،ص1422مظفر،؛42،ص1333همو،؛5تا،صبیالهیجی،

استعلمیکالمعلم:نویسدمیوی.استنمودهارائهمطهریشهیدراهاتعریف

داشتایمانوبودمعتقدبدانبایداسالمنظرازآنچهیعنیاسالمیعقایددربارهکه

وکندمیاستداللآنهادربارهودهدمیتوضیحراآنهاکهنحوینابهکندمیبحث

بهعبارتدیگردرتعریفعلم.(92،ص2،ج1377نماید)مطهری،میدفاعآنهااز

ومعارمتبیینتنظیم،استنباط،بهکهاستدانشىکالمعلم»توانگفت:کالممی

جدل،برهان،ازاعماستداللمختلفهاىشیوهاساسبروپرداختهاعتقادیمفاهیم

شبهاتوهااعتراضبهوکندمىتوجیهواثباترااعتقادىهاىگزاره...وخطابه

اینتعریف،تعریفیاست.(4،ص1333خسروپناه،«).دهدمىپاسخدینىمخالفان

درکهبهفوای اهدامووظایفعلمکالمرا کهازجملهآناهدامودگیربرمید،

«)هایدینوزدودنشبهاتازآناسداریازآموزهپ»فواید، ،ص1333خسروپناه،

باشد.بنابراین،دخالتعلمکالمدرتحققتمدننویناسالمیدراینمقاله(می4

امامتو توحید، بهاینمعنااستکهبرخیازمسائلعلمکالمماننداصلدین،

کنندوبدونآنهاتمدننوینیآفرینیممانندآندرتحققتمدننویناسالمینقش
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اسالمیازمسیرخودمنحرمخواهدشد.

 ها درتمدن ب( رهیافت

هایمختلفیاستوهماکنونهاواهدامدارایرهیافتتمدنبهحسبویژگی

درجهانمعاصردررابطهباتمدندورهیافتوجوددارد:

 یک. تمدن غرب 

رهیافت تمدیکیاز تمدن، با رابطه در درها تمدن این خاستگاه غرباست. ن

انسان اساس بر و است زمین معرفتمغرب و مکتبشناسی بر مبتنی شناسی

گیریازتوحیدووحیاومانیسموپوزیتیویسمشکلیافتهاستودرفرایندشکل

هایمادی،بهرهوتهیاست.ازاینجهتتمدنغربباصرمنظرازپیشرفتبی

ضعف بحراندچار و همها استکه فراوانی اجتماعی و اخالقی معرفتی، های

بردوبازخوردآنکامالبرایآنجامعهاکنونجامعهسکوالرغربازآنرنجمی

تمدنمحصولجهان اینرهیافتاز بینیمادیاستکهملموسوروشناست.

نتیجهاشجزبهبنبسترسیدنبشرامروزیجهانغرباثرینخواهدداشت.

 تمدن اسالم دو.

رهیافتدیگرازتمدن،تمدناسالمیاستکهنبیمکرماسالم)ص(آنرابنانهاده

دوره اینتمدندر آناست.اگرچه النبینمونه فترتاستکهمدینه هاییدچار

از برخی و گرفته خود به جهشی اسالمی انقالب آغاز با اما است. گردیده

انقالباس جمله از وقوعفرایندهایآنکه به اسالمیباشند برپایینظام المیو

جامعه و دولتاسالمی یعنی دیگر فرایندهای مراحل در اکنون هم و پیوستند

نویدمی تمدننویناسالمیرا آینده در اینها همه تحققاسالمیاستکه دهند.

هایتخلفناپ یرشود؛بلکهازوعدهتمدننویناسالمیتنهادرشعارخالصهنمی

اینجهتمیال از نویناسالمیرقیبجدیهیاستو تمدن دریافتکه توان

تمدنغربمی ص1317باشد؛)نجفیوغالمی، خداوند129، زیرا وعدهمتعال(
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درطرفیازودهدقرارزمینبرحاکمرافرهیختگانوخوبانکهاستداده

آموزه دهندهوعدهزیرااست؛ناپ یرتخلفخداوعدهکهشدتأکیددینیهای

بلکهنیست،اساسبیوتوخالیهاانسانازبرخیوعدهمانندخداوعدهوخداست

آنبهبداند،مصلحتخداوندکهزمانیهروناپ یرتخلفوحتمیاستایوعده

آنقرآن،درمتعالخداوند.(159،ص19جق،1311طباطبایی،)کردخواهدعمل

نماید:یمبیانچنینراناپ یرتخلفوعده

کَمَااألَرْضِفِیلَیسْتَخْلِفَنَّهُمْالصَّالِحاتِعَمِلُواوَمِنْکُمْآمَنُواالَّ ِینَاللَّهُوَعَدَ

لَیبَدِّلَنَّهُمْوَلَهُمْارْتَضیالَّ ِیدِینَهُمُلَهُمْلَیمَکِّنَنَّوَقَبْلِهِمْمِنْالَّ ِینَاسْتَخْلَفَ

ذلِکَبَعْدَکَفَرَمَنْوَشَیئاًبییشْرِکُونَالیعْبُدُونَنِیأَمْناًخَوْفِهِمْبَعْدِمِنْ

(55/نور)الْفاسِقُونَهُمُفَأُولئِکَ

وعدهاند،کردهشایستهکارهاىوآوردهایمانکهشماازکسانىبهخدا

خود]جانشینسرزمینایندرراآنانحتماًکهاستداده دهد؛قرار[

وداد،قرار[خود]جانشینبودندآنانازپیشکهرانىکساکهگونههمان

رابیمشانوکند،مستقرسودشانبهاستپسندیدهبرایشانکهرادینىآن

تا]گرداند،مبدلایمنىبه شریکمنباراچیزىوکنندعبادتمرا[

.نافرمانندکهآنانندگراید؛کفربهآنازپاکاهرونگردانند،

زمیندرخداجانشینیبرایصالحانگزینشبهاشارهازپاریفهشآیهایندر

امنیتدرجامعهآنمردم.1:کهشودمیدادهمژدهتمدنیبهفاضله،مدینهایجادو

هستنداماندرهردشمنیازوبرندمیسربهکامل .2 خدافقطجامعهآندر.

ایبرهههیچدرتمدننوعاین.3.استمسدودتملقینوعهرراهوشودمیعبادت

ص)اسالممکرمنبیبعثتزماناززمان،از فقطواستنیافتهتحققکنونتا(

میعج)حجتحضرتظهورزمانبرمنطبق ص15ج،1311طباطبایی،)باشد( ،

تمدنتحققرا،الهیناپ یرتخلفوعدهازمنظورنیزرهبریمعظممقام.(155
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برحقپیروزییعنیالهییوعدهکاملتحقق:»فرمایدمیوداندمیاسالمینوین

وامتبازسازیوباطل که]اسالمینوینتمدنقرآن ای،خامنه)استراهدر[

وهمهبایدبرایتحققآنبکوشند.(17/1/1337

 ها با رویکرد کالمی انگاره . پیش9

ق،تحققتمدننویناسالمیازبسیاریازعلومهمچون؛تفسیرقرآن،حدیث،اخال

می آن مانند و علومفقه این یکاز مسائلهر که اینمعنا به باشد. متأثر تواند

پیشمی و پیشانگاره عنوان به نویناسالمینقشتوانند تحققتمدن فرضدر

پیش برخیاز اما باشند. میانگارهداشته نیز کالمی رویکرد با تحققها در توانند

باشن نقشداشته اسالمی نوین کهتمدن است این اسالمینوینتمدند.رازش

هایدینیهمراهاستکهبرخیازآموزهبافرایندهایشهمهدرکهاستایمقوله

محسوبمی نیز مسائلکالمی از آنها یکاز اینهر همینجهتدر از شوند.

پیشانگاره برخیاز کالمیقسمتبه رویکرد هایتحققتمدننویناسالمیبا

ود.شپرداختهمی

 انگاره اول: دین شناسیپیش

از انگارهپیشومبانییکی دینهای اسالمی نوین تمدن زیرااست؛تحقق

باشندمتفاوتبراینددارایتوانندمیدینبهنسبتمتفاوتهاینگره رو،ایناز.

تحققیاعدمتحققتمدننویناسالمینقشدرتواندمیدینگسترهبهنگاهنوع

باشدداشته موردسپاوشوداشارهدینازنگاهدوبهشودمیتالشاینجادر.

گیرند.قرارارزیابی

.داردانبیابعثتازهدمدرخاصینگاهدین،بهحداقلینگره: حداقلی .انگاره1

وبودگرایانهآخرتانبیابعثتهدمکهاستاستواراصلاینبردینازنگاهاین

32-31،صص1331بازرگان،.)نداشت...وتماعیاجسیاسیمسائلبهنگاهیهیچ

1374سروش،و ص ،91 شود،نگریستهحداقلینگاهبادیناگربنابراین،(



 

 یکالم یکردبا رو یماسال ینتحقق تمدن نو يها انگاره یشپ یلو تحل یبازشناس

 

 

 
313 

رابطهبرفقطحداقلیدینزیرابود؛نخواهدتحققتمدننویناسالمیبرایندش

اجتماعکهازعناصرمهمتحققباانسانرابطهوورزدمیتأکیدخداباانسانفردی

 بیند.نمیخودقلمرووگسترهدرراتمدننویناسالمیاست

نمودبیانتوانمیفراوانیمطالبدینحداقلیانگارهنقددر: حداقلی انگاره نقد

شود.میاشارهآنهاازهایینمونهبهاینجادرکه

صاحبان1 آخرتتأمینانبیا،بعثتازهدمکهباورنداینبرحداقلینگره.

آخرتواوالًدنیا:گفتتوانمیفرضیهاینبهپاسخدر.دنیاتأمیننهبودهاانسان

بلکهگردد؛ضایعآخرتحقدنیابهپرداختنباتانیستندهمدیگرعرضدر

تأمینمقدمهدنیویمشروعومعقولهایفعالیتکهمعنابدین.همدیگرنددرطول

دوآخرتودنیامنظر،ایناز(14/3/1334ای،خامنه.)استآخرتهاینیازمندی

درستمسیردرمردمکهبوداینانبیابعثتهدمثانیاً.باشندمیپیوستههمبهاصل

هدایتوکمالبهدستیابیجهتخودحقیقینیازهایو سعادت

نیازهایجملهازکهرسیدنبهتمدننویناسالمی(293ق،ص1417حلی،)شوند

.کندنزدیکاخرویکماالتوسعادتبهرایوتواندمیکهاستانسانحقیقی

آنچه:»فرمایدمیانبیابعثتهدمانگاریگرایانهآخرتنگاهرددرخمینی)ره(امام

دنیاییداریسررشتهوحکومتودارندکارمعنویتبهانبیاکهشودمیوشدهگفته

کنیم،چنینبایدزمانیوکردندمیاحترازآنازبزرگانواولیاوانبیاواستمطرود

کردنبازواسالمیهایملتکشیدنتباهیبهآننتایجکهاستآورتأسفاشتباه

21ج،1335خمینی،.«)استخونخواراستعمارگرانبرایراه ص امام.(417،

درهاانسانتااستنیامدهاسالممقدّسدین»فرماید:میرابطهایندرنیزایخامنه

شوندمشغولبادتعبهفقطمعبدها،کنج ىصحنهمردم،زندگىىصحنهبلکه.

احکامقلمرودراقتصادى،وسیاسىواجتماعىعظیممسائلىعرصهوسیاست

.(14/3/1372ای،خامنه.«)استاسالمىمقدّس
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در2 آموزهحداقلینگره. با-دولتتشکیلآنهاجملهاز-اسالمدینهای

آموزه منصفانهاینواستشدهسنجیدهوایسهمقکلیساآیینومسیحیتهای

آموزهزیرانیست؛ ای،خامنه)ناقصندوشدهتحریفموجود،مسیحیتهای

برایواستکاملوجامعدینخاتم،دینعنوانبهاسالمدینولی(11/2/1334

داردبرنامهآخرتودنیا معظم. »فرمایدمیرابطهایندررهبریمقام اسالمدر:

بادینضدیتاسالمدر-داردفرقمسیحیتبایعنی-.استمتفاوتبکلىوضعیت

خامنه)«ندارد.معنااصالًعقل،بادینضدیتوعلم 5/7/1333ای، امام( چنانکه

مسیحیت:»)فرمایدمیخمینی)ره( ومدنسیاستبهراجعومدنتدبیربهراجع(

هماسالمکهنشودگمان.نداردبرنامهکشورهاادارهبهراجعوکشورهابهراجع

رهبرمعظمانقالباندیشهدر.(31،ص2ج،1335خمینی،.«)نداردبرنامهآنهامثل

همینبخاطرواستانسانیجامعهادارهوورزیسیاستباهمگامناباسالمنیز

هایقابلیتبارابطهدرایشان.ورزندمیدشمنیآنبادنیاگرانسلطهوقدرتمندان

حکومتدارایاست،سیاستدارایاست،نظاماتدارای[اسالم:»]فرمایدمیاسالم

است،علمیهایتواناییدارایاست،مسلّحنیرویدارایاست،ارتشدارایاست،

.(31/5/1315ای،خامنه].»(است]المللیبینهایتواناییدارای

هرانبیابعثتدرهدمدینکهمعنااینبهحداکثریانگاره: حداکثری انگاره .1

-برنامهاین،بنابر.استکردهبرآوردهداشتنیازخودهدایتدربشرکهراآنچه

جزونیزانسانورسیدنبهتمدندرشأنانساناجتماعیحیاتادامهبرایریزی

.(111،ص1372طباطبایی،و371،ص3ج،1391سینا،ابن)گرددمیتلقینیازاو

خواهدبود؛تحققتمدننویناسالمیبرایندشدین،بهیحداکثررهانگرو،ایناز

واستسازجامعههمخدا،باانسانفردیرابطهتأمینبرافزونحداکثریدینزیرا

اسالمیاستهم نوین نویدبخشتمدن اینکهدرایخامنهامام. و معرفیدین

ارائهبشرهباجتماعىنظامیکدین:»فرمایدمیاست،سازیدارایخصوصیتنظام
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عاداتوعباداتسلسلهیکفقطنهوکند،مى نیزعاداتوعباداتکههرچند.

برمبتنىاجتماعىنظاماینواست؛نظامهمانجهتدروزندگىرویازانباشته

خامنه.«)استآنشکلبهساختهوبینىجهانهمان (31/9/1399ای، نوعاین.

ع)بیتاهلکهاستمحمدیابناسالمبرایندهماندین،بهنگرش آنمبلغ(

نمودهریزیپایهراایراناسالمیانقالبآناساسبرنیز(ره)خمینیاماموبودند

است کهداردانگلیسیوآمریکاییاسالمهمچونجدیرقیبانناباسالمالبته.

دردینبهنگاهشانهایآنهاترویجتمدنغربیوسکوالراستکهبرایندفعالیت

نسبتراهمگانمقاممعظمرهبریواستحداقلیوفردینگاهخوشبینانه،حالت

کهباشید،بدبینانگلیسىوآمریکائىاسالمبه:»فرمایدمیوداردمیبرح رآنهابه

-میاخالقىانحطاطوزدگىمصرموغربدارىسرمایهدامبهراشما

دیناسالمکهدریافتتوانمیگ شتآنچهاز.(14/11/1311ای،خامنه.«)کشانند

تحققکاملوجامع انتظار ازاستو دور آن، پرتو در نویناسالمی یابیتمدن

انتظاروواقعیتنخواهدبود.

 انگاره دوم: توحید باوریپیش

پیشانگاره اینیکیاز به توحیداست. تحققتمدننویناسالمی، هایمهمدر

هایحدموجببازشناسیتمدناسالمیازتمدنمعناکهتوحیدوباوربهخدایوا

بخشد.خداباوریوایمانواقعیبهپروردگارشودوبهآنرویمیغیراسالمیمی

هایاساسیواصلیتمدننویناسالمیاست.باوربهتوحیددراسالمبسیارازپایه

دانستهومهماستچنانکهخداونددرقرآنفلسفهبعثتانبیارارسیدنبهتوحید

نحل،)«الطَّاغُوتَوَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَسُوالًأُمَّةٍکُلِّفِیبَعَثْنَاوَلَقَدْ»فرماید:می

39 ازوبپرستیدراخداتابرانگیختیمفرستادهامتیهرمیاندرحقیقتدرو(.

ایالهیدرتوحیدبپرهیزید.براساساینآیهشریفهتماماهدامبعثتانبیطاغوت

راستای در نویناسالمینیز تمدن که آنجا از است. طاغوتبوده اجتناباز و
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تالشمی همواره انبیا مردماهدامانبیایالهیاستو تا زمانیفرابرسد نمودند

همراهبادینداریدرآسایشزندگینمایند،ازاینجهتضروریاستکهتمدن

ازاین.(12،242ق،ج1311)طباطبایی،بنانهادهشودمیبراساستوحیدنویناسال

اندیشهبرمبتنیشودمیادارهتمدننویناسالمیباهدمتحققکهایرو،جامعه

همهاساسیقاعدهوزیربناراتوحیدینگرشوبینشایخامنهاماماست.توحیدی

جامعهادارهدرتوحیدایشاننگاهاز.داندمیاسالمدرساززندگیافکاروهابرنامه

جزوهمتوحید:»فرمایندمیچنانکه.باشدداشتهاساسینقشتواندمیسازیتمدنو

زندگیسازندهایدئولوژیجزوهمواستاسالمبینیجهان اسالمساز

1312ای،خامنه.«)است ص بیانیدرایشاناساس،همینبر.(131،

ماکهاستاسالمیاینتلقّىِونگاهوبینشاصلیرکنتوحید:»فرمایدمی

راهراحرکتاینونظاماینوحکومتاینآنبراساسمیخواهیم

خامنه.«)بیندازیم رهبری.(12/1/1371ای، معظم جامعهادارهدررااسالممقام

یکاسالم،صدردر:»فرمایدمیوداندمیپرتوانآنبهدادنسروسامانوانسانی

بهزندگى،خیراتىهمهازمحرومودانشوتمدنیّازدورکوچک،جمعیت

بزرگترینتوانستندمستحکمهاىپایههمینبهتمسّکباواصولهمینبرکت

وعلمومدنیّتازدنیاوبیندازندراهبهدنیادرقرنچندطولدررامدنیّت

.(2/7/1332ای،خامنه.«)بردبهرههاآنپیشرفت

 ریانگاره سوم: عقل محوپیش

هاییکهتحققتمدننویناسالمیبرآنتوقفهاوزیرساختیکیازپیشانگاره

علی)ع( امام کالم اساس بر زیرا است؛ عقل دارد، لیثی«)وَیُنجىیَهدىاَلعَقلُ»

دهد.ازهمینرواستمىنجاتوکندمىراهنمایىعقل(97،ص1379واسطی،

،ص1ق،ج1417)کلینی،درونیاستعقلهمانپیامبروحجتشود:کهگفتهمی

اطالقبرساندرابازداشتنمعنایکهچیزییابازداشتنمعنایبهلغتدرعقل.(19
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عبارتعقلدانانمنطقاصطالیدراما(91،ص4جق،1414فارس،ابن)گرددمی

صحیحوکندمیغورانسانوهمیوخیالیحسی،مدرکاتدرکهچیزیاستاز

فهمحیثازعقل.(14،ص1371مظفر،)نمایدمیبازشناسیآنهایحغیرصحازرا

تا،بیبهمنیار،)شودمیتقسیمعملیعقلونظریعقلبهخارجیحقایقادراکو

ادراک،آننتیجهکهپردازدمیکلیاتادراکبهکهاستآننظریعقل.(312ص

حادثجهاندارد،جودوخدا:مانند.نداردعملبهکاریوباشدمیمعرفتوعلم

کهبرسدتنیجهاینبهتجربیاتباانسانکهاستآنعملیعقلاما.آنمانندواست

صص1415فارابی،)ندهدانجامراکدامودهدانجامرافعلکدام .(55-53ق،

نوینتمدنیاودادانجامبایداستخوبعدلداد،انجامنبایداستبدظلم:مانند

ایناوصاممانندوکردتالشتحققشبرایبایدواستخوباسالمی با آن.

است؛می پایهعقلوخردورزیاستوار تحققتمدننویناسالمیبر توانگفت:

گراییسطحینگری،افراطزیرابکارگیریعقلوخردورزیموجبجلوگیریاز

موردشود.البتهزمانیعملبهعقلوخردورزیدرتحققتمدنگراییمیوتفریط

بینیالهیوتوحیدیباشد؛نظر،کمککارخواهدبودکهآنعقلمبتنیبرجهان

جهان بر مبتنی عقل توحیدیزیرا و الهی دینی،بینی معرفت تولید برایندش

گریوبازشناسیحقازباطلومانندگرینقلاعمازآیاتوروایات،سنجشمعنا

آنمی درتحقق142-141،صص1313شود)کردفیروزجائی، وهریکازاینها )

گ ارند.تأثیرتمدننویناسالمی

اسالمی نوین تمدن تحقق در عقل نقش  با رابطه در انقالب رهبرمعظم

اسالم،بزرگتمدنواسالمیواحدهامتوفاضلهمدینهتشکیلبرای»فرماید:می

تقویتکهاستیناراستاایندرکاراوّلین.بدهیمقرارمالکومعیارراعقلباید

ایشان21/4/1333ای،)خامنه«.شودانجامجامعهدرخردوعقلنیروی اعتقاد به )

کهاستخدادادیخردوعقلنبستنکاربهمسلمانان،بزرگمشکالتیکیاز
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بزرگامتتشکیلوشدهاخرویودنیویمعنوی،مادی،هایخسارتسبب

خامنه)استکردهمواجهاخاللبارااسالمیواحد معظم.(21/4/1333ای، مقام

ازغربیمنحرمتمدنپیدایشاصلیعاملرهبری غربی روحانیت دوری را

می معرفی رنسانا از قبل دوره در خردورزی و ای،خامنه)نمایدعقالنیت

22/3/1333.)

 انگاره چهارم: امامت محوریپیش

انگاره پیش از امایکی وجود اسالمی، نوین تمدن تحقق رهبریهای و مت

،1333الهیجی،)رابهعهدهدارددنیاودیناموردررهبرییتمسئولاست.امامت

می.(492-491صص رهبروپیشوایصالحیازاینرو، امامهمان توانگفت:

نقش ایفای اسالمی نوین تمدن تحقق سوی به جامعه هدایت جهت که است

لغزشمی استاز چنینامامیالزم و کند و باشدها ای،)خامنهاشتباهاتپیراسته

یتدرزمانحضورتوسطشخصامامانمعصوم)ع(ومسئولاین.(91،ص1311

پ یرد.امامتورهبریازارکاندرزمانغیبتتوسطفقیهجامعالشرایطانجاممی

در زیرا است؛ اسالمی نوین تمدن حرکتهیچکهشدثابتتاریخطولتحقق

الیقرهبرآنرأسدراینکهمگراستنرسیدهسرانجامبهونگرفتهصورتتمدنی

تحققتمدننویندر.استداشتهوجودمعصوم)ع(طرمازمنصوبیامعصوم)ع(

همکناردراسالمیراامتتواندمیتسبیحنخهمچوناسالمیامامتورهبری

حاضرنیزدرعصر.(41،ص1تا،جبیخوئی،)برهاندتفرقهازراآنانودهدقرار

هدایتگری به توجه بدون اسالمی نوین تمدن اهلتحقق امامهای و بیت)ع(

معنااستوبدونایننگاه،تمدننویناسالمیمعصوم)ع(،یاجانشینمنصوبشبی

ایمحققنخواهدشد.موردنظرامامخامنه

 شناسی انگاره پنجم: انسانپیش

نوینتحقکالمیهایانگارهپیشومبانیازیکی تمدن انسانمبنایاسالمی،ق
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قابلطریانساناست؛شناختی دومنظر تحققتمدننویناسالمیاز شناسیدر

ازمنظراولاینکهانساناستکهباایجادتحولمی توانددرتحققبررسیاست.

نمهمتحققتمدننوینتمدننویناسالمیگامبردارد.ازاینجهتانسانازارکا

ا ستاسالمی قانع، 1319)فاضل ص دارای.(41، انسان اینکه دیگر منظر از

هاییاستکهبخاطرآنتحققتمدننویناسالمیضروریوهاوظرفیتویژگی

باتوجهانسانشودبهقسمدومپرداختهشود؛زیراشود.دراینجاتالشمیالزممی

اینمحققگردد.ازبهخصوصیاتیکهداردمقتضیآناستکهتمدننویناسالمی

انسانرو، انگارهازپیششناسی .گرددمیتلقیآنجدیهایزیرساختوها

نیستمیسرانسانازکافیشناختبدونتمدننویناسالمی،تحققبنابراین، از.

تمدنتحققمایهبنوزیرساختعنوانبهانساننیازوویژگیاستالزمرو،این

.گیردقراربررسیموردشناسیانسانحوزهدرنویناسالمی

بهخداکهداردذاتیارزشیکشناختیهستیلحاظبهانسان :انسان کرامت .1

دادهنشانآنهایمعادلوکرامتواژهباذاتیارزشاین.استداشتهارزانیوی

 فرماید:قرآنکریمبهایننوعکرامتتصریحداردومی.شودمی

الطَّیِّبَاتِمِنَوَرَزَقْنَاهُمْوَالْبَحْرِالْبَرِّفِیوَحَمَلْنَاهُمْآدَمَیبَنِکَرَّمْنَاوَلَقَدْ

اسراء)تَفْضِیالًخَلَقْنَامِمَّنْکَثِیرٍعَلَىوَفَضَّلْنَاهُمْ ماراستىبهو؛(71:

[هامرکببر]دریاوخشکىدرراآنانوداشتیم،گرامىراآدمفرزندان

بسیارىبرراآنهاودادیم،روزىایشانبهپاکیزهزهاىچیازوبرنشاندیم،

.دادیمآشکاربرترىخودهاىآفریدهاز

نشاندنمانندهاییفضیلتبهراویانسان،داشتنگرامیازپاشریفهآیهاین

دیگربهنسبتبرتریوطاهروپاکاشیاءازارتزاقذهاب،وایاببرایمرکببر

.(157،ص13ج،1311طباطبایی،)استنمودهتوصیفنفرشتگامانندموجودات

بایدکهاستکرامتوشرافتدارایانسانکهاستآندهندهنشاناینهاازهریک
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 شود.داشتهگرامی

بهتواندمیودارداستعدادذاتیوشناختیهستیکرامتازاستفادهباانسان

اکتسابییااستحصالیتکرامآنبهکهیابددستنیزآنشناختیارزشساحت

انسانکهاستهاییویژگی(استحصالی)کرامتنوعاینازمقصود.گرددمیاطالق

ریاضتوایمانپرتودرخویشاختیاربا رسدمیآنبهشرعیهای همینبر.

واالراانسانکرامتوارزشاسالم،اندازهبهمکتبیهیچشودمیگفتهاساس،

داندنمی اسالممعرفیوتعریفدرهمیشهکهاسالمیاصولازیرو،یکایناز.

اساسبریعنی(25/1/1371ای،خامنه.)است«انسانتکریم»اصلِاست،بودهمطری

عملاینوشوددفاعانسانطبیعیوحقیقیحقوقازاستالزماسالممکتب

.گرددمیمحققاسالمینوینتمدندرفقطنقصبدونوصحیحوکاملبنحو

پاسداریصحیحبنحوانسانیکرامتازکهاستاسالمینوینتمدنعصردرفقط

شودمی کرامتهستیشناختیوارزششناختیوصف،جهتپاسداشتاینبا.

 .باشدمیناپ یرانکاروالزمامریاسالمینوینتمدنتحققانسان،

مدنیموجودیانانسمسلمان،متکلمانودانانالهیهمهنگاهاز:انسان . مدنیت1

نراقی،؛391،ص1333الهیجی،فیاض؛393ق،ص1415طوسی،)استبالطبع

ج1311طباطبایی،؛15،ص1391 ج1377مطهری،و129،ص2ق، ،ص4،

زندگیبدونواستتمدنوشهرنشینیبهمایلطبعاًانسانکهمعنابدین.(374

نمایدطرمبرراخودنیازهایتواندنمیاجتماعیوتمدنی پرسشایناکنون.

سعادتوگرددتلقیانسانفاضلهمدینهتواندمیجامعهکدامکهشودمیمطری

تواندمیشرایطیهرتحتوجامعههردرانسانآیاکند؟تأمینراانسان

انسانبههانگاهنوعباپرسشاینپاسخنماید؟شکوفاراخودانسانیاستعدادهای

شودمیبرایند مالکویکهمعنااینبهشود،نگریستهمطلقموجودانسانگرا.

»کهشدهنقل«باخفویر»ازچنانکهاستجهانحقیقی انسانخدایانسان:
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ص،1373دیویا،)«نیستانسانخودنظردرانسانجزچیزیخداوند»یا«است

اهدچنینانسانیقطعارشدیافتهدرپرتوتمدنلیبرالدموکراسیغربخو(33

اما داشت. نخواهد همخوانی اسالمی نوین تمدن با و نگاهاگربود انسان،بهها

باتاشدهخلقجهانایندرکهگرددتلقیخداعبدوبندهانسانبلکهنباشد،مطلق

درنمیصورتایندربرسد،جاودانهسعادتبهخداازاطاعت توانرشدآنرا

نمود. اسالمیجستجو تمدنغیر تعالیانسان،پرتو جهترشدو اینفرض، با

اسالمیتمدننوینتنهاتحققتمدننویناسالمیالزموضروریخواهدبودو

.باشدموفقالهیانسانفطرتبرمبتنیرشدوتعالیدرتواندمیکهاست

کهمعنابدین.استباالییوجودیظرفیتدارایانسان:انسان وجودی ظرفیت .9

نسبتکهداردراایناستعدادبخواهد،اگرواستالعادهفوقادراکوفهمنظراز

اوامتیازاتازراانسانشگرمظرفیت(ع)علیامام.کندپیداعلمکائناتهمهبه

فَخَیْرُهَاأَوْعِیَهٌ،الْقُلُوبَهَ ِهِإِنَّ:»فرمایدمیزیادبنکمیلبهخطابچنانکهداندمی

بهترینپاهاستظرمهمانندهادل؛(415ق،ص1414الرضی،شریف)أَوْعَاهَا

کندنگهدارىبتواندرابیشترىمقدارکهاستظرفىآنها نفاکهآنجاییاز.«

دررافراوانیمعارمتواندمیواستباالییظرفیتدارایخودذاتدرانسان

بر.شودبرخوردارایویژهارزشازتواندمیبالقوهآن،صاحبپابگنجاند،خود

مطریرابالقوهعقلیاهیوالنیعقلآثارشاندرفالسفهوحکمااساسهمین

صبیفارابی،)برخوردارندآنازهاانسانهمهکهنمایندمی معظم.(11تا، مقام

تعالینقطهآخرینتاکهدارداستعدادانسان:»فرمایدمیرابطهایندرنیزرهبری

ای،خامنه.«)ندارندراامکاناینموجوداتبقیهامابرود؛باالممکناتحیاتِ

12/1/1371) تَقْوِیمٍأَحْسَنِفِیالْإِنْسَانَخَلَقْنَالَقَدْ»شریفهآیهمعنایدرلهمعظم.

:فرماید(می4/تین«)
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ایمآفریدهطوریراانسانجسمماکهنیستاینمعنایش«تقویماحسن»

مخصوصکهایندارد؛تناسبشتنباچشمشبادستشباسرشمثالًکه

دریعنیتقویم،بهتریندر.استطورهمیننیزحیوانیهرنیست؛انسان

کهاستایگیریاندازهآنیعنیایم؛آفریدهراانسانگیریاندازهبهترین

(12/1/1371ای،خامنه.«)نداردایاندازهونهایتدیگراورشد

انقالب انسانوجودیظرفیتبابطهرادردیگریبیاندررهبرمعظم

راخوداوستنهاددرکهاستعدادهاىگنجینهاستخراجباتواندمىانسان:»فرمایدمی

بالدوباوبیاراید،وبسازدوجهىزیباترینبهشدهآفریدهاوبراىکهراجهانو

امانحربهیاتضییعباتواندمىوآید،نائلمادىومعنوىعروجبهایمانوعلم

ای،خامنه.«)بیافریندجهاندرفسادوظلمازجهنمىاستعدادهااینکشاندن

31/9/1399 ظرفیتوتالشباهاانسانرو،ایناز( ازاستفادهباوسازی

ظرفیتاساس،اینبر.نمایندفعلیتبهتبدیلراآنتوانندمیموجودهایظرفیت

.برسدفعلیتبهنویناسالمیباتحققتمدنتواندمیانسانوجودیبالقوه

 گیری نتیجه

بااسالمینوینتمدنتحققهایزیرساختوهاانگارهتحقیقپیشازنتایجیکه

امامخامنهکالمیمسائلرویکرد اندیشه تأکیدبر بهایمیبا توانبهدستآورد

شریزیراست.

داشتهباشدواوهایواقعیانسانهمخوانیتواندبافطرتوخواسته.تمدنیمی1

کهدر-هایالهیهایاسالمووعدهرابهسعادتنزدیکنمایدکهبراساسآموزه

است شده اشاره آن به تمدنغرب-آخرینکتابالهی)قرآن( اینرو، از باشد.

فطرتانسانیودوریازآموزه هایدینجاودانهموجبسعادتبخاطرتغایربا

ود.مادیومعنویبشریتنخواهدب

.تمدننویناسالمیموعود،بانگاهحداکثریبهگسترهدینقابلتحققاست.با2
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ویژگی با دینضمنتصادم حداقلیبه نگاه بااینفرض، هایذاتیدیناسالم،

باورمندانبهنگاهتحققتمدننویناسالمینیزبهمخالفتمی ازاینرو، پردازد.

باورنخواهندداشت.حداقلی،بهتحققتمدننویناسالمی

بنیان3 از ابعاد. همه در توحید به باور اسالمی، نوین تمدن تحقق مهم های

می عملی توحید موعود،بخصوصدر تمدن تحقق مسیر در رو، این از باشد.

توانتوانوالیتدشمنراپ یرفت،نمیتوانامیدواتکابهدشمنداشت،نمینمی

مانند و دشمناطاعتکرد ازاز مأذونان و والیتخدا سایه فقطبایددر آنو

طرمخداخیمهزد.

پیشفرض4 بهآناز واقتدا اهلبیت)ع( همراهیبا  اجتنابناپپ یر. ولوازم ها

هدایت با حضور زمان پیشفرضدر این استو اسالمی نوین تمدن تحقق

ا جامع مدیریتفقیه غیبتبا زمان در و معصوم)ع( امام محققمستقیم لشرایط

گردد.می

ویژگی5 به توجه با انسان و. ظرفیتها از وجودی،برخورداری شگرم های

مقتضیتحققتمدننویناسالمیاست،تابتواندبهوسیلهآن،استعدادهایبالقوه

خودرابهفعلیتبرساند.
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 کتابنامه

قرآنکریم

محمد بن عبدالرحمن خلدون 1393)ابن خ(، ابن کوشش:علیلدونمقدمه به ،

دارالنهضه.:عبدالواحد،قاهره

نشرکتاب.:تهرانوالتنبیهات،االشارات،(1391)عبداهللبنحسینسینا،ابن

االعالمتبمک:قم،اللغهمقاییامعجم،(ق1414)فارساحمدبنفارس،ابن

االسالمی.

دارالفکر.:،بیروتلسانالعربق(،1414)ابنمنظور،محمدبنمکرم

و مرتضی فریدوناکبری، شاخصه1314)رضایی، واکاوی نوین(، تمدن های

 معظمرهبری، مقام اندیشه الگویپیشرفتاسالمیایرانیاسالمیدر ،دوفصلنامه

.113-35دورهسوم،بهاروتابستانصص

.23شماره،کیانفصلنامهانبیا،بعثتهدمخدا،وآخرت،(1331)مهدیبازرگان،

حبیب 1319)اهللبابایی، غربجدید، در تمدن مهوم تبارشناسی پژوهش(، ،آیینه

.92-53بیستوهشتم،شمارهاول،فروردینواردیبهشت،صصسال

حبیب 1313)اهللبابایی، تمدنکاوش(، الهیاتو قمهاینظریدر تبلیغات:، دفتر

اسالمیحوزهعلمیه.

تهران.گاهدانش:تهران،التحصیل،(تابی)المرزبانبهمنیاربن

هاووضعیتشناسی،درآمدیبرظهوروافولتمدنتمدن(،1319)بیگدلی،عطاءاهلل

صادق)ع(.بسیجدانشجوییدانشگاهامام:،تهرانتمدنیانقالباسالمی

 فرهنگاسالمی.:،تهرانالبالغهترجمهوتفسیرنهج(،1392)جعفری،محمدتقی

نویسندگان از 1319)جمعی مقاالت(، نوینمجموعه تمدن علمی هفته نخستین
شرکتچاپوانتشارات.:،تهراناسالمی

(،فرایندتحققتمدناسالمیازمنظر1313)معینیپور،مسعودجهانبین،فرزادو
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حضرتآیتاهللخامنه پژوهشای، انقالباسالمیفصلنامه سالهایمطالعاتی ،

 .49-21،صص31یازدهم،زمستان،شماره

شرکتچاپوانتشارات.:،تهرانتمدننویناسالمی(،1319)حسینحقایقی،سید

تعلیقه،المرادکشفق(،1417)یوسفبنحسنحلی، آملی،زادهحسنحسن:

.اسالمیانتشارات:قم

خامنه درنظامکارگزارانومسئوالندیداردربیانات،(2/3/1332)علیسیدای،

.والیتحدیثافزارنرمدردسترسیقابل؛مبعثسعیدعیدسالروز

خامنه سازمانعمومىمجمعودومینچهلدربیانات،(31/9/1399)علیسیدای،

والیت.حدیثافزارنرمدردسترسیقابلملل؛

خامنه سازمانعمومىمجمعودومینچهلدربیانات،(31/9/1399)علیسیدای،

.والیتحدیثافزارنرمدردسترسیقابلملل؛

ایخامنه بیاناتدرجمعاساتیدوطالبحوزهعلمیهقم14/7/1371)سیدعلی، ،)

درمدرسهفیضیه.

نظام.کارگزاراندیداردربیانات،(12/1/1371)سیدعلیای،خامنه

خامنه تهرانجمعهنمازهایخطبه،(14/11/1311)یسیدعلای، خطبهترجمه+

عربی.

خامنه قابل؛تهرانجمعهنمازهاىخطبهردبیانات،(14/3/1372)سیدعلیای،

والیت.حدیثافزارنرمدردسترسی

امامارتحالسالگردشانزدهمینمراسمدربیانات،(14/3/1334)سیدعلیای،خامنه

.والیتحدیثافزارنرمدردسترسیقابل؛(ره)خمینى

خامنه 17/11)سیدعلیای، پیام1337/ قابلدسترسیعظیمکنگرهبه(،  در:حج؛

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=4821
هاىدانشگاهاساتیدودانشجویاندیداردربیانات،(11/2/1334)سیدعلیای،خامنه
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والیت.حدیثافزارنرمدردسترسیقابل؛کرماناستان

زنان.ازجمعیدیداردربیانات،(25/1/1371)سیدعلیای،خامنه

خامنه استانمساجدجماعاتائمهدیداردربیانات،(31/5/1315)علیسیدای،

تهران.

قابل؛دانشجویانونخبهجوانانبادیداردربیانات،(5/7/1333)سیدعلیای،خامنه

.والیتحدیثافزارنرمدردسترسی

خامنه استانعلمیههایحوزهطالبدیداردربیانات،(9/9/1319)سیدعلیای،

تهران.

مؤسسهجهادیصبا.:،تهرانساله251انسان(،1311)ای،سیدعلیهخامن

عبدالحسین 1333)خسروپناه، جدید(، قمکالم پژوهش:، و مطالعات هایمرکز

فرهنگیحوزهعلمیه.

امامآثارنشروتنظیممؤسسه:تهران،امامصحیفه،(1335)اهللسیدرویخمینی،

.(ره)خمینی

مکتبهتهران،،البالغهنهجشریفیالبراعهمنهاجتا(،اهلل)بیحبیبمیرزاخوئی،

االسالمیه.

ویلیامجیمز 1335)دورانت، تهرانتاریختمدن(، احمدآرامودیگران، ترجمه: ،:

انتشاراتعلمیوفرهنگی.شرکت

مرکز.نشرتهران،مخبر،عباس:ترجمه،اومانیسم،(1373)تونیدیویا،

صراط.:تهران،مدیریتومدارا،(1374)عبدالکریمسروش،

،المسترشدیننهجالیارشادالطالبینق(،1415)عبداهللمقدادبنالحلی،السیوری

نجفی.مرعشیاهللآیت:قم

تحقیق،البالغهنهج،(ق1414)حسینمحمدبنالرضی،شریف :قمصالح،صبحی:

.هجرت
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.هجرت:قم،اسالمدرشیعه،(1371)سیدمحمدحسینطباطبایی،

مؤسسهاالعلمی.:ق(،بیروت1311)طباطبایی،سیدمحمدحسین

.داراالضواءت:بیرو،المحصلتلخیص،(ق1415)نصیرالدینخواجهطوسی،

 امیرکبیر.:،تهرانفرهنگفارسیعمید(،1394)نعمید،حس

الزهرا.:تهران،منتزعهفصول،(ق1415)ابونصرفارابی،

الهالل.مکتبه:جابی،مضاداتهاوالفاضلهالمدینهاهلآراء،(تابی)ابونصرفارابی،

ترجمهوالمللیمرکزبین:،قمهایتمدنیاسالمظرفیت(،1319)فاضلقانع،حمید

نشرالمصطفی)ص(.

نشرسایه.:تهران،گوهرمراد،(1333)عبدالرزاقالهیجی،فیاض

مهدوی.اتانتشار:اصفهان،االلهامشوارق)بیتا(،عبدالرزاقالهیجی،فیاض

اسداله بر1313)کردفیروزجائی، تأکید با عقل معرفتی کارکرد سنجی اعتبار ،)

 مفید، شیخ دیناندیشه و عقل ودوفصلنامه بهار بیستم، شماره یازدهم، سال ،

.143-125تابستان،صص

دارالکتباالسالمیه.:،تهراناصولکافیق(،1417)کلینی،محمدبنیعقوب

دارالحدیث.:،قمعیونالحکموالمواعظ(،1379)بنمحمدلیثیواسطی،علی

صدرا:تهران،4و2ج،آثارمجموعه(،1377)مرتضیمطهری،

.دارالعلم:قم،المنطق،(1371)امحمدرضمظفر،

.(ع)البیتآلمؤسسه:قم،الحقلنهجالصدقدالئلق(،1422)محمدرضامظفر،

.الزهراء:تهران،الموحدینانیا،(1391)مالمهدینراقی،

محمدجواد پنج1313)یاوریسرتختی، تأکیدبر آموزشیامامیه)با ظرفیتنظام ،)

،دورهدوم،دوفصلنامهمطالعاتبنیادینتمدننویناسالمیقرننخستهجری(،

شمارهاول،بهاروتابستان.
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