
 13-71، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
ه ويژه رخ تمدن و مدنيت در اصطالح، نوع خاصي از توسعه مادي و معنوي است كه در جامع

قويت انسانها و تآفرينان توليد فکر، بايد توانايي هدايت افکار و همچنين پرورش نمايد. نقشمي

كه تنها با حضور آحاد مردم و پرورش روح ايمان آنهاست  نيروي ايمان در آنها را داشته باشند چرا

نظام جمهوري اسالمي گردد. از اهداف مهم كه مسير براي تحقق تمدن نوين اسالمي هموار مي

 ايراني و تشکيل لسازي در راستاي تحقق اهداف متعالي دين اسالم و فرهنگ اصيايران، زمينه

م تعليساز در اين مسير، نظام ت. از اهم نهادهاي اساسي و زمينهتمدن نوين اسالمي ـ ايراني اس

مدن ت ايجاددر  تعليم و تربيتنظام  جايگاهگرفته  صورت رو در پژوهشاين  ازاست.  و تربيت

يد. وع انجام گردشود كه به صورت مروري بر متون نظري مرتبط با موضمي بررسينوين اسالمي 

 ،گيري تمدن نوين اسالميفرهنگي است و شکل اعتاليدانش و  نتيجه نظر به اين كه تمدن،

قالب فرايند نوسازي جامعه از مجراي آموزش و پرورش  ي اسالم درجانبهمستلزم اجراي همه

در جامعه بر اساس موازين  آموزش و پرورش از طريق تبيين اهداف فردي و اجتماعي. است

ترويج  ها و آداب اسالمي،شريعت اسالم، ايجاد آگاهي و گرايش نسبت به اسالم، انتقال ارزش

ايراني، تربيت اخالقي، فردي و اجتماعي، توليد علم و فناوري و زمينه  و سبک زندگي اسالمي

ي نوين با توجه به گيري تمدني الزم جهت شکلدستيابي به رفاه نسبي، زمينه سازي جهت

 ..نمايدرا فراهم مي و ملي اسالمي هايآموزه

 .نظام تعليم و تربيت، تربيت، تمدن اسالمي :يديکل واژگان
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 2 شهربانو شيري ، 1 حسين مرادي

 .آموخته كارشناسي ارشد رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شيرازدانش 1
 .آموزگار دبستان سميه دلوار، اداره آموزش و پرورش منطقه دلوار 2
 

 نام نويسنده مسئول:
 حسين مرادي

 ایجاد تمدن نوین اسالمیبررسی جایگاه نظام تعليم و تربيت اسالمی در 
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 مقدمه
داراي جايگاهي رفيع  است، ها و هنجارهاي جامعهگيري نوع خاصي از زندگي كه مطابق با فرهنگ، آرمانآموزش و پرورش در شکل

هايي كنند و آن كشوربه برتري علمي، سياسي، نظامي و عمراني فرهنگي با هم رقابت ميبراي رسيدن باشد. در دنياي امروز جوامع مختلف مي

نظام جمهوري اسالمي ايران، از اهداف مهم  .اندنشاء و سرلوحه ملت خود قرار دادهال را سرمتر هستند كه سبک زندگي صحيح و ايدهموفق

ت. از اهم نهادهاي ايراني و تشکيل تمدن نوين اسالمي ـ ايراني اس فرهنگ اصيلسازي در راستاي تحقق اهداف متعالي دين اسالم و زمينه

سازي آموزش و پرورش در زمينهپرورش است. لذا در اين مقاله به بررسي نقش نظام  ساز در اين مسير، نظام آموزش واساسي و زمينه

 نظري مرتبط با موضوع انجام گرديد. نظر به اين كه، تمدن،شود كه به صورت مروري بر متون نوين اسالمي پرداخته مي گيري تمدنشکل

 قالب فرايند نوسازي ي اسالم درايراني، مستلزم اجراي همه جانبه -گيري تمدن نوين اسالميل دانش و تعالي فرهنگي است و شکلمحصو

در جامعه بر اساس موازين شريعت اسالم،  آموزش و پرورش از طريق تبيين اهداف فردي و اجتماعيت. جامعه از مجراي آموزش و پرورش اس

عي، اايراني، تربيت اخالقي، فردي و اجتم -ترويج سبک زندگي اسالمي ها و آداب اسالمي،رايش نسبت به اسالم، انتقال ارزشايجاد آگاهي و گ

دنيت تمدن و م است. ايراني -اسالميگيري تمدن ي الزم جهت شکلدستيابي به رفاه نسبي، زمينه سازي جهتتوليد علم و فناوري و زمينه

 هاي اجتماعي قابلاي پيچيده از پديدهنمايد. تمدن مجموعهعنوي است كه در جامعه ويژه رخ ميدر اصطالح، نوع خاصي از توسعه مادي و م

چندين جامعه مرتبط و يا ، اخالقي ، زيباشناختي ، فني يا علمي مشترك در همه اجزاي يک جامعه وسيع انتقال، شامل جهات ديني و مذهبي

اند كه تمدن وجه تجسم و بيرون اند و گفتهمدن را جنبه مادي فرهنگ بر شمرده( برخي ت74فرهنگ علوم اجتماعي، ص ت. )با يک ديگر اس

اي معماري، است كه دربردارنده هنرهفرهنگ است. فرهنگ نيز در اين معنا عبارت از هر چيزي است كه انسان آن را انديشيده و يا آفريده 

هاي درتها و قرسد كه تمدن، در سايه دولتبه نظر مي آوري و مانند آن است.وشته انساني، فن، قوانين نوشته و نانها و آيين، رسوم و آدابسنت

دن . تمگيرد و تمدن بدون دولت به معناي تمدن بدون فرهنگ خواهد بود كه معنا و مفهوم درست و مقبولي نخواهد داشتفرهنگي شکل مي

آوري ارتباط يابد با جنبه دولت از آن كه به هنرهاي معماري و فن يابي بيشو تجسمي فرهنگ است اما اين تجسم هر چند كه جنبه مادي

 .يابدني و قدرت مشروع معنا و مفهوم ميقانوني و جامعه مد

وفايي رسيده و توانسته است رشد و بالندگي و شک ها در آيات قرآني مجموعه اي از اجتماعات انساني است كه در يک فرآيند بهتمدن

دند و از قوانين و عدالت كرها در آغاز به راه راست حركت ميا و قوانين ايجاد كنند. اين تمدنهمند و ثروتمندي را بر پايه سنتاي قدرتجامعه

ي در عدالترفته و در نهايت به جهت ظلم و بيكژراهه  جستند از اين رو به بالندگي دست يافتند ولي در ادامه راه منحرف شده و بهسودي مي

ز توان اها اشاره دارد ميهايي كه قرآن به آنترين تمدنهاي الهي نيست شده اند. مهمابود شده و بر پايه قوانين و سنتحق خود و ديگران ن

يري است؛ گها از براي عبرتياد كرد. اشاره قرآن به اين تمدنآن اسرائيل ، ذوالقرنين و مانند ثمود، عاد، سبائيان ) تبع( ، بنيتمدن فرعونيان ، 

 پند گرفته و از علل وكند تا ديگر جوامع بشري از آن ها اشاره ميعوامل شکوفايي و نيستي اين تمدن قرآن در آيات خود به تحليل علل و

هايي است كه در طي يک فرايند، ترين فعاليتيکي از اساسيتعليم و تربيت  .زاي آن پرهيز كرده و يا جلوگيري به عمل آورندعوامل آسيب

ها پرورش داده و آنها را براي برخورد با مسائل گوناگون آماده سازد. تعليم ينهكوشد تا قدرت آگاهي نسل بعد از خود را در همه زماول مينسل 

در فرد رشد دهد و تسلط او را بر محيط زندگي افزون كند. در و تربيت به مثابه جرياني است كه بايد در كنار آموزش دانش، قدرت تفکر را 

آموزش و پرورش هم از علم صحبت مي شود و هم از تفکر. هم پرورش عقالنيت مورد توجه است و هم از جنبه اجتماعي بودن انسان سخن 

 .به ميان آمده است

 

  روش پژوهش

ايجاد  تاثيران نظام تعليم و تربيت اسالمي بر پي شناختدر صورت گرفته است، تحليلي  -توصيفي گيري از روشبا بهره پژوهش كه اين

رو كه به شيوه اسنادي صورت گرفته از متون اسالمي و  منابع مکتوب در دسترس استفاده . پژوهش پيشتمدن اسالمي در جامعه مي باشد

 .اندظر مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتهشده است. ضمن آنکه همزمان اطالعات گردآوري شده جهت استنباط موارد مدن

 

 تمدن اسالمى در یك نگاه
آيد، و از جهت دامنه گسترش آن، بايد هاى انسانى به شمار مىدارترين تمدنقرن حيات از ريشه 17تمدن اسالمى به لحاظ پيشينه با 

شناسيم در واقع فرآيند و محصول چهارده قرن اسالمى مىترين تمدنها به حساب آورد. آنچه امروزه به عنوان تمدن اين تمدن را از گسترده

كنند باشد. چهارده قرن است كه مسلمانان با اسالم زندگى مىدر عرصه زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان مى حضور مستمر و فعال اسالم

عاشرت و معامالتشان، ازدواج و زاد و ولدشان، هايشان آداب مبه جهان هستى و خالق جهان، نيايشاند تا ديدگاهشان، راجع يعنى سعى نموده
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سرگذشت پيدايش اين تمدن و فرهنگ، سرعت پيشرفت  .هايى از اعتقادات و دستورات اسالمى تنظيم نمايندهايشان و... بر پايهها و ماتمجشن

ها را در مورد تمدن كه اعجاب و توسعه، عظمت و كمال، گستردگى دامنه و شركت طبقات مختلف اجتماع و ملل گوناگون امورى هستند

اسالمى سخت برانگيخته است. جرجى زيدان مسيحى ميگويد: عربها )مسلمانان( در مدت يک قرن و اندى مطالب و علومى به زبان خود)عربى( 

غالب موارد به همين آور خود در آرى مسلمانان در ايجاد تمدن شگفتترجمه كردند كه روميان در مدت چندين قرن از انجام آن عاجز بودند، 

كوب در پژوهشى پيرامون تمدن اسالمى از سرگذشت پيدايش اين فرهنگ و عظمت و كمال آن دكتر عبدالحسين زرين .اندسرعت پيش رفته

 .برد كه تعبير زيبا و بجايى استنام مى« معجزه اسالم»به عنوان 

 

 ها و پارامترهاي تمدن اسالمىویژگى
هايى برخوردار است كه آن را از ها و شاخصهاين تمدن از ويژگي ;اند ها ، تمدن انسانى را پديد آوردهساير تمدنتمدن اسالمى در كنار 

  .هر گونه رهيافتى به تمدن اسالمى در گرو توجه به اين ويژگيها است ;كنندتمدنهاى ديگر متمايز مى

ابل دين صورت كه نه در مقب ;اى را اتخاذ نمودى پيشين موضع ويژهتمدن اسالمى وقتى كه پا به عرصه وجود گذاشت، نسبت به تمدنها

آوردهاى مثبت آنها را گرفت و در خود هضم نمود و جهات منفى را هم ها منفعل شد بلکه دستآرايى نمود و نه در برابر آن تمدنآنها صف

يب ترك صرف از فرهنگهاى سابق بود، نه ادامه دهنده محض: گويد: تمدن اسالمى، نه تقليد كنندهدكتر زرين كوب در اين باره مى. نپذيرفت

 .كننده بود و تکميل سازنده

گاه خود را منحصر در يک قوم و نژاد ننمود، لذا در مليتى داشت و هيچرآن از آغاز ديدگاهى جهانى و فراتمدن اسالمى با محوريت ق

چينى، مغولى، آفريقايى و حتى اقوام ذمى بهم آميختند. و همين نکته سبب حوزه وسيع دنياى اسالم اقوام مختلف عرب ايرانى، ترك، هندى، 

اند خود را منادى اسالم بدانند. يعنى مايه اصلى اين معجون كه تمدن و فرهنگ اسالمى خوانده شد كه مسلمانان از هر قوم و ملتى كه بوده

 .شود در واقع اسالم بود، نه شرقى و نه غربىمى

 

 از دیدگاه مقام معظم رهبريتمدن نوین اسالمی 
ها و خطراتي كه با آن مواجه بوده است، شايد بتوان گفت: هيچ زماني تمدن اسالمي در طول تاريخ و چالشبا نگاهي به روند فراز و فرود 

يع سازي بداسالمي و نظامنقالب ايم. به طور قطع، پيروزي اهاي مختلف نبودهبه اندازه شرايط كنوني شاهد پويايي و رشد اسالم در عرصه

 است. نظامي كه به گفته رهبري معظم سابقه در طول تاريخ بودهسابقه و شايد بيـ از اتفاقات كمبر پايه اسالم ناب محمديبنيانگذار آن ـ

است متکى به معنويت،  ما ايجاد تمدنى داعيه»[ در پرتو اتکال به هدايت الهي است؛ 1انقالب، خط كلي آن رسيدن به تمدن نوين اسالمي ]

 [2« ]متکى به خدا، متکى به وحى الهى، متکى به تعليم الهى و متکى به هدايت الهى.

توان گفت: ايدئولوژي مکاتب غربي كه بر پايه ها به نقاط ديگر، ميب و شيوع آنگرا در غرهاي پوچبا توجه به ظهور و بروز اغلب جريان

رغم توسعه علم، ثروت و قدرت نظامي در اين كشورها، احساس گوي نيازهاي اساسي بشر نبوده و علياومانيسم بنا نهاده شده است، پاسخ

 ينآرامش و امنيت در ميان مردم وجود ندارد و روز به روز آمار جنايت، قتل و انواع فسادها رو به افزايش است؛ لذا تدوين و تبيين تمدن نو

ها و ساختارهاي كشور و است، مي تواند نقش مهمي؛ اوال در اصالح رويهالي انساني بنا نهاده شدهمحوري و ارزشهاي وااسالمي كه بر پايه خدا

ظر به ن سزايي داشته باشد.الگو شدن آن براي ديگر كشورهاي مسلمان داشته باشد و در ثاني، در رشد اسالم و صدور آن به جهان، تأثير به

وضوع هاي اين مترين مؤلفهاصلي اختصار سعي بر آن است كه به بخش عظم انقالب، در اين طرح مسئله تمدن نوين اسالمي از سوي رهبري م

هاي ها و اندوختهطور كلي، تمدن عبارت است از: مجموعۀ ساختهبه و برخي الزامات و راهبردهاي تحقق آن ـ از ديگاه معظم له ـ اشاره شود.

هاي اجتماعي قابل انتقال، شامل؛ جهات ديني اي است پيچيده از پديده: تمدن مجموعه[ به عبارت ديگر۳معنوي و مادي در جامعۀ انساني. ]

[ با اين 7]شناختي، فني يا علمي مشترك در همه اجزاي يک جامعه وسيع و يا چندين جامعه مرتبط با يکديگر. و مذهبي، اخالقي، زيبا

 پردازيم.سالمي ميهاي تمدن نوين اها و شاخصهترين مؤلفهتعريف، به بررسي اصلي

 

 هاي تمدن نوین اسالمیها و شاخصهمؤلفه
 کرامت انسانی -ا

 هاي تمدن نوينترين مؤلفهرزوهاي ديرينه بشر، يکي از اساسيعنوان يکي از آتأكيد اسالم ناب محمدي، بر حفظ كرامت انسان به

قدر اسالم، ارزش و كرامت  هيچ مکتبى به»و قرآن ممکن است؛  جانبه به تعاليم اسالماسالمي است كه نيل به اين هدف، تنها در عمل همه

است، اصلِ تکريم انسان است. ما كه منتظر شدهداند. يکى از اصول اسالمى كه هميشه در تعريف و معرفى اسالم مطرحانسان را واال نمى
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حقوق انسان كنند! ما خودمان، اوّل طرفدار حقوق انسان ها بيايند حقوق بشر را به ما ياد بدهند يا ما را توصيه به حفظ نشينيم غربينمى

آيد. اسالم است كه با احکام خود )همه گونه احکام؛ شود و حقوق انسان به حساب مىهستيم. منتها حقوق انسان در سايه اسالم، قابل دفاع مى

است؛ نه آنچه كه در اختيار كردهها دفاعنسانچه احکام قضايى و جزايى، و چه احکام مدنى و حقوق عمومى و مسائل سياسى( از حقوق ا

 [5]« اند. گذارى كردهاند و اسمآنهاست، نه آنچه كه آنها به فريب، حقوق انسان به حساب آورده

 علم و معرفت -2
رآن آنجا كه ق شود كه دين برترين جايگاه و منزلت را به علم و دانش، اختصاص داده است؛ تابا توجه به نگاه دين به علم، مشخص مي

 «يرفع اهلل الذين آمنوا منکم والذين اوتوا العلم درجاتٍ واهلل بما تعلمون خبير»دهد: كريم، صاحبان علم را به درجات رفعت و بزرگي نويد مي

م انقالب نيز با رهبري معظ .آيد و عالم مورد تکريم و احترام استشمار مي[ به اين ترتيب در تمدن نوين اسالمي، تحصيل علم عبادت به۶]

د، گيرهاست و گاهى مورد تعمق قرار نمىدر احاديثى كه در زبان»نمايند: اشاره به روايتي از اميرالمونين)ع( به ارزش علم در اسالم اشاره مي

ريم: انسانهايى ؛ اصوالً ما سه دسته انسان دا”النّاس ثالثه: عالم و متعلم على سبيل نجاه و همج رعاع“چقدر بعضى از نکات مهم هست: 

ينيد بوزن. مىارزش و بىدانشمندند؛ انسانهايى در طريق دانستن هستند؛ بقيه، همج رعاع هستند. همج رعاع، يعنى انسانهاى سرگردان، بى

لم. محيط برد؛ چه داشتن علم و آموختن آن به ديگران و چه فراگيرى عى اول، ارزش را روى علم مىكه اسالم اصالً نسبت به علم، در درجه

 [4]« اسالمى، چنين محيطى است.

 گستريعدالت -۳

عنوان يکي از اهداف دعوت پيامبران الهي مطرح به [8]همواره موضوع عدالت اجتماعي به مثابه؛ انصاف بي طرفي و برابري فرصتها، 

هاي پيشرفت در منطق اسالم معرفي نموده و بوده است. رهبري انقالب، با اشاره به موضوع عدالت گستري، اين امر مهم را يکي از شاخصه

ت اجتماعى در آن نباشد، اين به نظر ما و با هاى گوناگون تمدن مادى پيشرفت كند، اما عدالاگر كشورى در علم و فناورى و جلوه»اند: فرموده

ندگى هاى گوناگون زمنطق اسالم، پيشرفت نيست. امروز در بسيارى از كشورها علم پيشرفت كرده است، صنعت پيشرفت كرده است، شيوه

ى و ظاهرى و رفتِ سطحاست؛ اين پيشرفت نيست؛ اين پيشتر و شکاف طبقاتى بيشتر شدهى طبقاتى عميقاست، اما فاصلهپيشرفت كرده

” لذا شاخصه عدالت، از مهمترين خصوصيات تمدن اسالمي در برابر تمدن غربي است؛ چرا كه در مکاتب غربي مثال: [9]« بادكنکى است.

کاف ش  ليبراليسم نه تنها جايي براي تحقق عدالت و حفظ كرامت انساني وجود ندارد بلکه به فرموده رهبر انقالب عميق تر شدن فاصله و

 .طبقاتي را شاهد هستيم

 عزت -۴

يکي از خصوصياتي كه اسالم براي يک جامعه پويا و سرافراز ترسيم نموده، عزت ملي است. قرآن كريم در آيه هشتم سوره منافقون؛ 

عزّ منها األذلّ و للَّه العزّه و يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجنّ األ“فرمايد: داند و ميعزت را از آن خدا و پيامبر)ص( و مومنان باهلل مي

بدين معني كه منافقان، در جنگ بني المصطلق سوگند ياد كردند: پس از بازگشت به مدينه، ” لرسوله و للمؤمنين و لکنّ المنافقين ال يعلمون

ه اي با اشاره بحضرت آيت اهلل خامنهپيامبر)ص( را از آن شهر اخراج كنند اما اراده الهي، بر عزت و پيروزي پيامبر)ص( و مؤمنان تعلق گرفت. 

عزت ملى عبارت است از اينکه: »فرمايند: دانند و مياين موضوع، عزت را الزمه يک ملت عنوان كرده و آنرا نقطه مقابل احساس حقارت مي

به  –رون خود مقابل احساس عزت، احساس حقارت است؛ يک ملت وقتى به د يک ملت در خود و از خود احساس حقارت نکند. نقطه

كند، احساس عزت و غرور كند، احساس نگاه مي –هاى خود، به تاريخ خود، به مواريث تاريخى خود، به موجودى انسانى و فکرى خود سرمايه

 .[11]« حقارت و ذلت نکند. اين يکى از چيزهائى است كه براى يک ملت الزم است.

 والیت -۵
واليت به معناي يک نظام ارزشي است كه همراه با محبت و عاطفه نسبت به آحاد مردم بوده و تنها، فرمانروايي و حکمراني تلقي 

گردد. واليت در اين هاي تمدن اسالمي از جمله: عدالت، آزادي و عزت مي[ اين اسقرار واليت است كه موجب تحقق ديگر مؤلفه11شود. ]نمي

سلطنت حکومتي است كه در آن شخص حاكم هيچ مالكي را براي سنجيدن تصميمات در نظر  .گيردلطنت قرار ميمفهوم در مقابل س

داند. در اين حکومت هيچ نظارتي خارج از فرد يا گروه حاكم براي سنجش تصميمات گيرد و خود را ملزم به پاسخگويي به سؤاالت نمينمي

شود. اما در تمدن اسالمي، فرد حاكم نه تنها در برابر قانون الهي گروه حاكم گرفته مي اساس منافع شخصيِوجود ندارد و تصميمات بر

 [12]پاسخگوست بلکه نسبت به نقد، نظارت، نصيحت و انتقاد افراد مسلمين نيز پاسخگو خواهد بود. 

 آزادي -۶

ادي به مفهوم غربي آن متفاوت است. ريشه آزادي در در مورد مقوله آزادي، نخست بايد گفت: مبنا و منشاء آزادي در اسالم با مبناي آز

آور بوده و با طوري كه هر چيزي كه براي انسان لذتغرب بر لذت و رنج انسان استوار بوده و مبناي آن خواست و تمايالت انسان است؛ به

ست كه اين امر مبناي قانونگذاري در اين هاي قلبي او هماهنگي داشته باشد پسنديده و هر چه سبب رنج او گردد ناپسند و مذموم اخواهش
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هاي عمومي را در چهارچوب خود وجود آورده و آزاديآيد؛ چرا كه آرزوها و تمنيات اكثريت افراد جامعه، قانون را بهحساب ميجوامع نيز به

ت تواند بر قدرنسان تنها در اين صورت ميدهد. رهبري انقالب با اشاره به اينکه حقيقت آزادي وجود تقوا و تزكيه در انسان است و اقرار مي

ى آزادى در فرهنگ ريشه»هاي بزرگ عالم پيروز شود، ريشه آزادي در فرهنگ و تمدن اسالمي را داراي روح توحيدي دانسته و فرموده اند: 

ن را تضمين ميکند؛ يعنى هر كسى بينى توحيدى است. اصل توحيد ـ با اعماق معانى ظريف و دقيقى كه دارد ـ آزاد بودن انسااسالمى، جهان

؛ هاى مختلف قرآنبينيد در دعوت انبيا در سورهكه معتقد به وحدانيت خداست و توحيد را قبول دارد، بايد انسان را آزاد بگذارد. لذا شما مى

و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم : “زند، مثالً ميگويدها كه از پيغمبران مختلف حرف ميى اعراف، در برخي سورهى انبياء، در سورهدر سوره

خداست، به مردم پيشنهاد ميکند.  ترساند و به دنبال آن، اطاعت از خدا و اطاعت از خودش را كه نماينده؛ اول آنها را از خدا مي”اعبدوا اللّه

كه غير خدا هستند و ميخواهند انسان را  تمام پيغمبران، شروع دعوتشان عبارت بوده از اينکه: از خدا اطاعت كنيد و از طاغوت ـ از كسانى

بنابراين آزادى اسالمى متکى بر توحيد است و روح توحيد عبارت ” ان اعبدوا اللّه و اجتنبوا الطّاغوت“اسير كنند و برده كنند ـ اجتناب كنيد؛ 

معنايش اين است كه انسان بايد از غير خدا است از اينکه: عبوديت غير خدا بايد نفى شود؛ يعنى توحيد در هر دينى و در دعوت هر پيغمبرى 

چه آن غير خدا يک شخص باشد، مثل فرعون و نمرود و چه غير خدا و يا يک تشکيالت و يک نظام باشد. چه يک نظام غير الهى؛ چه غير  –

و از هرچه غير خداست،  –هى باشد ها و هوسهاى خود او باشد؛ چه غير خدا عادتها و سنتهاى رايج غير الء باشد؛ چه غير خدا هوىخدا يک شى

 [1۳« ]اطاعت و عبادت نکند و فقط از خداى متعال اطاعت كند. 

 استقامت و مقاومت -۷

و هوس نشدن؛ دستورها و فرايض اخالقى و معنوى و  هاى مادّى را نخوردن؛ اسير هوىاستقامت، يعنى راه را گم نکردن؛ فريب جلوه»

[ بايد گفت الزمه رسيدن به اهداف عالي 17« ]طلبى رو نياوردن. اينها اساس كار است.طلبى و عشرتادب اسالم را رها نکردن و به لذّت

و مقاومت در برابر ابرقدرتها و دفاع از مستضعفين و مظلومين در سطح عالم است. اين راه استقامت و مقاومت است كه پرچم  اسالمي، استقامت

آن  هتمدن اسالمي و قرآن را در سراسر عالم برافراشته خواهد كرد و عدالت و مردم ساالري به معناي واقعي، كرامت انساني و آزادي، با تأسي ب

انّ الّذين قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا تتنزّل عليهم “قطعى كرده است كه:  خداى متعال وعده»د كرد و اين، وعده الهي است: تحقق پيدا خواه

اش اين است كه خداى متعال، اندوه و ترس را از يک انسان و يک جامعه سلب ؛ استقامت در راه درست نتيجه”المالئکه الّا تخافوا و التحزنوا

كند. ما راهى كه انتخاب كرديم، راه خداست. ملت ما اين راه را انتخاب كرد و در اين راه پافشارى هم كرده و موفقيت را نصيب آنها مىكند مى

هاى شيرين و دلنشين اين ايستادگى را خداى شاءاللَّه ميوهاست. اناست؛ با سختيهايى كه در اين راه هست، مقابله كرده و از آنها نهراسيده

 [15« ]عال به او خواهد چشاند.مت

 اصالح طلبی -۸

به طور قطع اصالحات انقالبي و اصالحات حقيقي مورد نظر اسالم، نقد، اصالح و پاسخگويي در جهت اهداف نظام اسالمي و در چهارچوب 

تغيير و تبديل اسالم به يک مجموعه آن است؛ در صورتي كه دشمنان اسالم تغيير اصل ساختار دين را هدف قرار داده و اصالحات از نظر آنان 

كريم اين نوع اصالح طلبان را مفسد معرفي وابسته و سرسپرده به غرب، بدون دخالت در امور اجتماعي و سياسي مردم است. در حاليکه قرآن

قدرتهاي  ا شدن از سلطهبراي يک ملت: هدف استقالل، هدف ره»فرمايند: سوره بقره مي 11كند؛ چنانچه رهبري انقالب در تفسير آيه مي

فرهنگ فاسد غربي، )كه امروز در اروپا و امريکا  آلوده نبودن به كاالهاي فاسد و پس ماندهبيگانه، هدف رسيدن به ارزشهاي اخالقي و هدف 

ت و با يک بينش منصفانه حرك ها و سرتافتن از اينها، هدفهاي وااليي است كه اگر كسي بتوانداند( و سر باز زدن از اينخودشان به ستوه آمده

اطع شکلي قوجود آوردند، اين فساد انگيزي است. قرآن بهكند كه اگر مانعي برايشان بهجهاد و مقاومت اين مردم را مشاهده بکند تأييد مي

ا هاي اينچنيني رنمونه كنند وفهمند و ملتفت نيستند، لذا به خيال خودشان دارند كار خوب ميگويد: اينها مفسدند، اما خودشان نميمي

كنند كه در جهت مقابله با اين هدف و با اين حركت نويسند و يا كاري ميگويند و ميي كنوني مشاهده كرد كه چيزي ميتوان در جامعهمي

بينيم م، ميكنيحاليکه اگر با بينش درست نظركنند اين يک اصالح است و يک حركت به نفع مردم يا به نفع كشور است؛ دراست و خيال مي

 [1۶« ]درست در جهت مصالح دشمنان و جهت عکس مصالح ملت است. 

 استقالل -۹
 خواهي واست، اصل استقاللشدهاي ميهايي كه همواره براي عموم مسلمين مطرح بوده و در طول تاريخ، بر آن تکيه ويژهيکي از ايده

عاد گردد. بايد در همه اببيگانگان كه يک سرمايه حياتي براي ملت هاي مسلمان تلقي ميستيزي است. اصل مبارزه با دخالت و نفوذ دشمن

طلبي قاللستيزي و استتقويت گردد، بطوريکه استمساك به دشمن …هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اعتقادي ومختلف زندگي مانند: عرصه

 رسد.ميبراي تحقق تمدن نوين اسالمي، امري غير قابل انکار به نظر 
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 اخالق عمومی و رفتار اجتماعی -1۱

بخش اصلي  …هاي علمي، نظامي، صنعتي وهاي مختلف از جمله: زمينهمقام معظم رهبري با اشاره به پيشرفت هاي كشور در عرصه

ى ، رفتار اجتماعاصل قضيه، درست كردن سبک زندگى است»اند: و فرموده و نرم افزاري پيشرفت را معطوف به موضوع سبک زندگي نموده

هستيم  اشها پيش برويم؛ بايد تالش كنيم. تمدن نوين اسالمى كه ما مدعىاست، اخالق عمومى است، فرهنگ زندگى است. بايد در اين بخش

انند اخالق [ ايشان، مسايلي م14« ]وجود بياورد، بدون اين بخش تحقق پيدا نخواهد كرد.خواهد آن را بهو دنبالش هستيم و انقالب اسالمى مي

گرايي، انضباط اجتماعي، نشاط اجتماعي، اي، كار جمعي، رعايت حقوق اجتماعي، صداقت، پرهيز از پرخاشگري، وجدان كاري، قانونحرفه

هايي از قبيل حوزه مصرف، حوزه اوقات زندگي، حوزه پوشش و حوزه تعامالت اجتماعي را از مهمترين و همچنين حوزه كرامت اجتماعي زن 

 ت.ها نيز اميد داشهاي آن به پيشرفت در اين حوزهتوان با آسيب شناسي و يافتن شيوههاي اصالح سبک زندگي برشمردند كه ميشاخص

 

 الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی

 ایمان -1
 ايدئولوژي خود و با ايمانتواند فکر و فرهنگ خود را در دنيا گسترش دهد كه با مکتب و يک تمدن بزرگ و عميق و ريشه دار زماني مي

به آن در جهت تحقق اين امر برآيد و بر آن استقامت ورزد. اين در حالي است كه دشمنان اسالم براي توقف اين حركت عظيم به دنبال 

شاندن ك»ود: شهايي است كه به فرموده رهبر انقالب با شدت و جديت دنبال ميايماني است كه اين امر يکي از توطئهكشاندن جامعه به بي

اند و االن هم با شدت اين را دارند دنبال سازى اسالمى دنبال آن بودههائى است كه دشمنان تمدنايمانى، يکى از همان توطئهجامعه به بى

 يم. ايمان ما، ايماناسازىِ اسالمىِ نوين، به ايمان است. اين ايمان را ما معتقدين به اسالم، پيدا كردهى اول، نياز تمدنكنند. پس در درجهمي

آنچه را كه مورد نياز ماست، ميتوانيم پيدا كنيم؛ بايد اينها را محور بحث و  به اسالم است. در اخالقيات اسالم، در آداب زندگى اسالمى، همه

لى اسالمى هم يک كار ايم؛ بايد در اخالق اسالمى و عقل عمتحقيقِ خودمان قرار دهيم. ما در فقه اسالمى و حقوق اسالمى زياد كار كرده

 [18« ]پرحجم و باكيفيتى انجام دهيم. 

 نگرياز سطحی پرهيز -2
نگري و مواردي از اين و پرهيز از سطحي پنهان نام بردهنگري و ظاهرگرايي را بعنوان عوامل سکوالريسمِِ رهبري انقالب، تحجر، سطحي

گاهى اوقات در ظاهر، تبليغات، تبليغات دينى است؛ حرف، »فرمايند: دند و ميشمرسازي اسالمي برميت را از ديگر الزامات تدوين تمدندس

شود، در حرف دينى است؛ شعار، شعار دينى است؛ اما در باطن، سکوالريسم است؛ جدائى دين از زندگى است؛ آنچه كه بر زبان جارى مي

آيد، از آنچه كه شعار داديم، دهيم؛ اما وقتى پاى عمل به ميان مىعار ميزنيم، شكنيم، حرف ميها و در عمل دخالتى ندارد. ادعا ميريزىبرنامه

 [19« ]خبرى نيست. 

 پرهيز از تقليد از غرب -۳

نها ها، نه تهاي زندگي و سير و سلوك زندگي از سوي غرب به ملتها و تمدن هاي مختلف و الزام آنها به تقليد از اين شيوهتحميل روش

هايي را نيز براي آنها به همراه داشته است. بطوري كه علي رغم آنکه در ظاهر، بعضي كمکي به پيشرفت ملتها نداشته است بلکه ضرر و فاجعه

اند اما هويت ملي خود را از دست داده و اين تقليد و انحراف به فرموده رهبري انقالب، علم هايي را نيز كسب كردهكشورها پيشرفتاز اين 

فرهنگ غرب، يک فرهنگ »فرمايند: [ ايشان مي21بدون اخالق، ماديّتِ بدون معنويّت و دين و قدرتِ بدون عدالت را به همراه داشته است. ]

ها وارد شدند، فرهنگهاى بومى را نابود كردند، بنيانهاى اساسىِ هاست. هرجا غربىفرهنگ فرهنگ غرب، فرهنگ نابودكنندهمهاجم است. 

 [21« ] اجتماعى را از بين بردند؛ تا آنجائى كه توانستند، تاريخ ملتها را تغيير دادند، زبان آنها را تغيير دادند، خط آنها را تغيير دادند.

 

 حقق تمدن نوین اسالمیراهبردهاي ت
 کرتوليد ف -1

ها ممکن بوده و مجاهدت متفکران آگاه اسالمي كه الزمه عمق معارف ديني به مثابه ژرفاي اقيانوسي است كه سير در آن، در همه زمان

اهگشا توليد انديشه راهنما و راي: و به تعبير حضرت آيت اهلل خامنه باشد، باعث پويايي اين مکتبتوليد فکر متناسب با نيازهاي هر زمان مي

شناسان، آشنايان با شناسان، حديثى زمانها اين امکان براى متفکّران آگاه، قرآندر همه»براي بشريت، از اين اقيانوس عظيم معارف است؛ 

اسالمى هست، وجود دارد  استنباط از قرآن و حديث، آشنايان با معارف اسالمى و مطالبى كه در قرآن و در حديث اسالمى و در سنّت شيوه

توانند سخن روز را از معارف اسالمى بيرون بياورند. حرف كه اگر به نياز زمانه آشنا باشند، سؤال زمانه را بدانند، درخواست بشريّت را بدانند، مى

 [22« ]راهنما و راهگشا براى بشريّت.  نو هميشه وجود دارد؛ توليد فکر، توليد انديشه
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 پرورش انسان -2

آفرينان توليد فکر، بايد توانايي هدايت افکار و همچنين پرورش انسانها و تقويت نيروي ايمان در آنها را داشته باشند بايد گفت نقش

گردد. رهبري انقالب اين كه تنها با حضور آحاد مردم و پرورش روح ايمان آنهاست كه مسير براي تحقق تمدن نوين اسالمي هموار ميچرا

بايد كسانى باشند كه بتوانند روح ايمان را در انسانها پرورش دهند. بدون شک، »دهند: ر درجه اول بر عهده علماي دين قرار ميوظيفه را د

آفرينانند؛ آحاد مردم هر كدام به نحوى آفرينانند؛ متفکّران و روشنفکران جزء نقشمداران جزء نقشآفرينانند؛ سياستمديران جامعه جزء نقش

آفرينى كنند؛ اما نقش علماى دين، نقش كسانى كه در راه پرورش ايمان مردم از روش دين استفاده در خور استعداد خود نقش توانندمى

 [2۳« ]كنند، يک نقش يگانه است؛ نقش منحصر به فرد است. مى

 

 تمدن نوین اسالمی ایجاددر ونقش آن سبك زندگی معلّم 

با توجه به جايگاه مركزي مفهوم تقوا در تبيين اهداف تربيتي، انسان داراي هويت مطلوب يا انسان مطلوب همان انسان متقي است 

يت . انسان مطلوب خود و تمام آنچه را در جهان است آيات متنوّع و ظهورات متکثّر حضرت حق تلقّي نموده، آنها را بر حسب ظرف[2۳]

ها و در محضر خداوند آگاه است و جهت بهبود موقعيت خويش در ميان هستكند. انسان مطلوب به مقام و بندي ميبازنمايي حقيقت، دسته 

پردازد و به طور پيوسته، آگاهي خود را نسبت به عوامل و موانع تداوم هستي انجام اقدامات اصالحي مياين مقام و موقعيت، به تحصيل علوم و 

دهد و به طور خودآگاه و هدفمند با محيط طبيعي و محيط اجتماعي در ع ارتقاي هستي )كمال( توسعه ميان)بقا( و همچنين عوامل و مو

عنايي ممچنين از تعطيلي، پراكندگي، و بيگريزد، بلکه از انفعال و انزوا در برابر عوامل محيطي، هست. او نه تنها از موانع هستي ميتعامل ا

كند كه وسيلۀ تقرّب به پروردگارند. او گرچه از هر چيزي به عنوان ش را بر اساس فضايلي بازشناسي ميمتنفّر است. انسان مطلوب مصالح خوي

بلکه بعکس،  كند،يابي به منافع شخصي تلقّي نميشيا، طبيعت و جامعه را ابزار دستگيرد، ولي هرگز افراد، اوسيلۀ تقرّب به پروردگار بهره مي

و براي  جويد. او نه تنها عادل است، بلکه عدالت خواه نيز هستخلوقات خدا و ايثار براي بندگان خدا ميرضايت خداوند را مايۀ خدمت به م

توانند جامعۀ مطلوب ي كه داراي هويت مطلوب هستند، ميهايناكند. گروهي از انسگذرد و منافع خويش را ايثار ميبرپايي عدالت، از خود مي

 .)جامعۀ سالم( را برپا كنند

رد ك دهياي سامانتربيتي تن داد و آنها را به گونهها و اقدامات ها، برنامهاي از سياستستهيابي به اين اهداف، بايد به دمنظور دستبه 

هاي فردي و اجتماعي را فراهم آورده، آنها را نسبت به خويش حسّاس نمايند و كه در نهايت، زمينۀ شناخت يادگيرندگان از عوامل و موقعيت

ط ي محيدهصالح موقعيت، گزينش معيار، سامانع غفلت آنها شود. همچنين اين اقدامات تربيتي بايد بتواند در ياد گيرندگان رغبت به امان

داف در تعارض باشد، الزم است دهي خود را پديد آورد و هرگونه ساختار يا جريان عملي، كه با اين اهطبيعي و روابط اجتماعي و سامان

پذيرد و مدرسه به تربيت ظام تربيت رسمي و عمومي انجام ميها در درون نگذارين رو كه تمام سياستاز آ. [27]د شود سازي يا طرباز

-ين مؤلّفه زنجير وصل ساير مؤلّفههاي تربيتي اختصاص دارد و اي شايستگي در ابعاد گوناگون ساحتآموزاني توانمند، فرهيخته و دارادانش

ها، مجموعه رسمي و عمومي و انتظارات خانوادههاي ملّي، اهداف نظام تربيت ديني اسالم و ارزش هاينظر به آموزهت، در اين قسمت، با هاس

هاي ر اين انتظارات، به همراه مؤلّفهتا مبتني ب [25]شود هاي تربيتي ترسيم مي)متعلمان( در ابعاد گوناگون ساحتآموزان هاي دانشقابليت

اي هن به آن اهداف تعيين شده در جادهاي استوار برداشت و انتظار رسيدتربيت، در تمدن نوين اسالمي گام سير تعليم ومؤثر ديگر، بتوان در م

بيان شده،  [2۶]هاي تربيتي، كه در اهداف رهنامۀ نظام تربيتي رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران تر را داشت. ساحتهموارتر و روشن

زيبايي  اي؛ علمي ـ فناوري؛ و هنري ـاجتماعي ـ سياسي؛ اقتصادي ـ حرفهبه شش ساحت، عبادي، اعتقادي و اخالقي؛ زيستي ـ بدني؛ 

 .شناختي تقسيم گرديده است

 امکان تربيت مدنی
مالحظه كرد. تربيت مدني در پي آن  توان در فرآيند و هدف تربيت مدنيحدود معين نقش تعليم و تربيت در تحقق جامعه مدني را مي

ر د هايي را كه در افراد فراهم كرده با خصايص جامعه مدني، تناسب داشته باشند. اما موفقيتيافته و نيز قابليتهاي فعليتاست كه ويژگي

ق جامعه مدني هموار شده باشد. ها، بدان معني نيست كه لزوما راه تحقها و قابليتتربيت مدني، يعني موفقيت در فراهم كردن اين ويژگي

آورد. تعليم و تربيت يکي از نهادهاي اجتماعي است كه در كوتاه كردن راه هاي الزم را براي اين فراهم ميتربيت مدني، تنها يکي از مولفه

ق ركت به سوي تحقهاي حجاست كه سخن گفتن از تربيت مدني، يکي از مولفهكند. از همينتجربيات گدشته بشري، نقش مهم بازي مي

 [24] گيرد.جامعه مدني، مورد توجه قرار مي
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 گيرينتيجه
هي به تمدن نوين اسالمي دگيري و شکلهاي ديروز و امروز خود در راستاي شکلرسد استفاده درست و مطلوب از داشتهبه نطر مي

 در تربيت و تعليم امر متولي نهادهاي كاركردهاي ترينمهم از يکيباشد. ورزان و مسئولين جامعه امروزمان ميمهمترين خواسته انديشه

 جامعه در شهروندي هاينقش گرفتن عهده بهبراي  جومشاركت و پذيرمسئوليت خالق، ،فعال شهروندان تربيت ،يكنون جامعه و معاصر زندگي

 را فرد كه است هاييتوانمندي تقويت و نگرش اتخاذ ، آگاهي و دانش كسب هايفرصت تدارك شهروندي تربيت. است جهاني و ملي محلي،

 ميمفاه به توجه با .ميرساند ياري اقتصادي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، زندگي در مشاركت جهت و جامعه افراد ديگر با موثر تعامل در

 تربيت به توجه دغدغه. ناميد شهروندي تيترب به توجه هايههد توانمي را اخير دهه دو آن، هايمولفه وي شهروند تتربي وي شهروند

يکي از  .است شهروندي تربيت به توجه آغاز نقطه بيانگر ذيصالح افراد ساير و تربيت و تعليم امر متوليان بين در اخير دهه در شهروندي

-مشاركت پذير ومسئوليتترين كاركردهاي نهادهايي مثل تعليم و تربيت در زندگي معاصر و جامعه كنوني، تربيت شهروندان فعال، خالق، مهم

هاي كسب دانش و آگاهي، هاي شهروندي در جامعه محلي، ملي و جهاني است. تربيت شهروندي تدارك فرصتجو براي بر عهده گرفتن نقش

ياسي ي، سهايي است كه فرد را در تعامل موثر با ديگر افراد جامعه و جهت مشاركت در زندگي اجتماعي، فرهنگاتخاذ نگرش و تقويت توانمندي

 كند.اري ميو اقتصادي ي
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 راجعممنابع و 
 قرآن كريم [1]

 17/4/1۳49يانات در جمع اساتيد، فضال و طالب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه، ب [2]

 ۳1/7/1۳91بيانات در محفل انس با قرآن،  [۳]

 7و ۳شماره  – 1۳77نشريه حقوق، كانون ،سال نهم، خرداد و تير  [7]

 74فرهنگ علوم اجتماعي، ص  [5]

 25/9/1۳41بيانات در ديدار جمعي از زنان،  [۶]

 5/4/1۳8۳بيانات در ديدار جمعي از نخبگان علمي،  [4]

 ۳4۳ها، عبدالرسول بيات، ص فرهنگ واژه [8]

 22/4/1۳91بيانات در اجتماع مردم اسفراين،  [9]

 22/2/1۳88بيانات در جمع مردم استان كردستان،  [11]

 18/2/1۳44هاى نمازجمعه، بيانات در خطبه [11]

از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب هر فردي  [12]

 ۳۳،ص4قانع كننده بدهد. صحيفه نور، جلد 

 19/11/1۳۶5، هاى نماز جمعهبيانات در خطبه [1۳]

 19/11/91دي،  19بيانات در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز  [17]

 جا.همان [15]

 ۶/9/1۳41بيانات در جلسه چهاردهم تفسير سوره بقره،  [1۶]

 27/4/1۳91بيانات در ديدار جوانان استان خراسان شمالى،  [14]

 جا.همان [18]

 17/4/1۳49بيانات در جمع اساتيد، فضال و طالب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه،  [19]

 27/4/1۳91بيانات در ديدار جوانان استان خراسان شمالى،  [21]

 17/4/1۳49اساتيد، فضال و طالب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه، بيانات در جمع  [21]

 جا.همان [22]

 84پيام به كنگره حج در آذرماه  [2۳]

دومين ، بررسي نقش آموزش و پرورش در زمينه سازي شکل گيري تمدن نوين اسالمي ـ ايراني، 1۳97پورموسوي, سيديعقوب،  [27]
 ، مشهد، دانشگاه تربت حيدريه، گيكنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبک زند

 .، نظريه اسالمي تعليم و تربيت، تهران، دانشگاه امام صادق عليه السالم(1۳89)علم الهدي، جميله  [25]

 .، مدرسه اي كه من دوست دارم، تهران، مدرسه(1۳91)حاجي بابايي، حميدرضا و سوسن كشاورز [2۶]

تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران، تهران، شوراي عالي ، رهنامه نظام (1۳91)دبيرخانه شواراي انقالب فرهنگي  [24]

 .انقالب فرهنگي

 .2(. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي. تهران انتشارات مدرسه جلد1۳97باقري، خسرو ) [28]

 .، نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش، تهران، طهوري1۳91نقيب زاده جاللي، ميرعبدالحسين،  [29]

 .ليم و تربيت در اسالم، قم، صدرا، تع1۳۶9مطهري، مرتضي،  [۳1]

 ، علم و تمدن در اسالم، ترجمۀ احمد آرام، تهران، علمي و فرهنگي1۳87نصر، سيدحسين،  [۳1]

 .، آموزش و پرورش در شرايط پست مدرن، تهران، طهوري1۳82آهنچيان، محمدرضا،  [۳2]

 191-154، ص 1۶ش ، جستاري در عوامل فراز و فرود تمدن اسالمي، علوم اسالمي، 1۳88پارسيان، علي،  [۳۳]

 .، مربيان بزرگ؛ تاريخ اند يشه هاي تربيتي، ترجمۀ علي شريعتمداري، تهران، سمت1۳91اوليچ، رابرت،  [۳7]
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