نشست علمی  -پژوهشی
بیداری اسالمی و تمدن نوین اسالمی

–
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مكان :سالن حسینیه موسسه آموزش عالي بنت الهدی

 .1هماهنگی با دبیرخانه چهاردهمین جشنواره شیخ طوسی(ره) جهت معرفی استاد؛
 .2سفارش طراحی و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتی نشست؛
 .3اطالع رسانی در سطح موسسه؛
 .4هماهنگی سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛
 .5ثبت و ضبط نشست؛
 .6پیاده سازی متن سخنرانی استاد؛
 .7تهیه گزارش نشست.

اهم مباحث مطرح شده:
تعريف تمدن:
تمدن به مجموعه ای از آداب و رسوم ،قوانین ،مفاهیم ،معارف ،روابط ،نظامات ،ابزارها و فنون زنددی اتممداع
اطالق م شودکه براساس مبان و غایات فرهنگ و نیازهای اتمماع  ،ط یک فرآیند تاریخ توسعه و تکامد
م یابد و در تمام یا بخش از یک تامعه یا چند تامعه رواج پیدا م کند.

رابطه بین فرهنگ و تمدن
در بیان رابطه بین فرهنگ و تمدن سه دیدیاه عمده مطرح است .دیدگاه اول م یوید که فرهنگ و تمددن بدا
یکدیگر ترادف دارند و فرهنگ همان تمدن است .تفکیک معنای میان ایندو نمیجده عددم در ا ایدن قتیتدت
است که مدنیت تامعه فرهنگ آن و فرهنگ نیز همان مدنیت است.
دیدگاه دوم ،رابطه بین فرهنگ و تمدن را همانند رابطه روح و تسم مد داندد .هنگدام کده بتدد تمددن در
انگلسمان مطرح م شود واژه  civilizationرا برای آن به کار م برند .ولد مدا در ترتمده فارسد ایدن کلمده
م توانیم واژه های مدنیت و شهروندی را اطالق کنیم .در واقع ،تمدن از ریشه مدنیت یرفمه شدده و شدهروندی
همان زندی اتمماع است که این شک از زندی اتمماع م تواند شهری و یا روسمای باشد .اما بعددها بده
این نکمه پ بردند که بین فرهنگ و تمدن تمایزات هست .فرهنگ که در زبان انگلیسد بده آن واژه culture
اطالق م شود غیر از  civilizationاست .به همین دلی  ،برخ یفمند اصدال تمددن صدورت از فرهندگ و در
واقع ،تلوه مادی فرهنگ است و فرهنگ روح قاکم بر تمدن م باشد .بنابراین ،ایر یک فرهنگ بخواهد تجل و
عینیت یابد ،به ظهورات و تجلیات آن فرهنگ ،تمدن اطالق م یدردد .پد  ،هدر چده فرهندگ از عمد  ،غندا و
ظرفیت بیشمری برخوردار باشد ،مظاهر آن تمدن طبعا عامتر ،شام تر و فراییرتر خواهد بود.
دیدگاه سوم ،فرهنگ و تمدن را کامال از یکدیگر مسمت و مممایز م داند؛ همچندان کده بدین ظداهر و بداطن
تمایز وتود دارد .در این دیدیاه ،تمدن ظاهر است و فرهنگ ،باطن .تمدن عین و فرهنگ ذهن م باشد .تمددن
ماده است و فرهنگ ،معنا .فرهنگ ،قاالت زندی است ،در قال که تمدن ،نظام و سدازمان قداکم بدر زنددی
اتمماع است .فرهنگ امری است فردی و بر پیشرفت فردی ناظر است ،تمدن ،ناظر بر پیشرفت های اتمماع
م باشد.

آنچه که ما در باب فرهنگ اعمتاد داریم ،دیدیاه دوم است .معمتدیم تمدن ،تلوههای مادی یک فرهندگ اسدت.
بین فرهنگ و تمدن در عین اینکه تمایزات است ،یک تعام تدی هم بین ایدن دو وتدود دارد .فرهندگ ،روح
قاکم بر تمدن و تمدن ،تجسم عین فرهنگ در تامعه است.
نکمه مهم هم که باید به آن اشاره کرد این است که مبان یک تمدن را همواره باید در فرهندگ قداکم بدر آن
تمدن تسمجو کرد .از آنجا که فرهنگها ممکثرند ،مبان تمدن هم م تواند ممکثر باشد .وقمد مبدان تمددن
ممکثر باشد ،الگوهای تمدن هم ممکثر م شود .ممکن است در مکمب مث اسالم چندد خدرده فرهندگ شدک
یرفمه باشد که هر یک از اینها برای خود مبان ای داشمه باشند و از بین این مبان الگوهدای تدیددی از تمددن
ارائه شود .بنابراین ،در درون یک مکمب براساس تکثر فرهنگ ،م توان تنوع مبان داشت و از تنوع مبدان  ،نیدز
م توان تنوع الگوها را داشت.
بتث از سوی هانتینگتون با عنوان «برخورد تمدنها» مطرح شده است که از نظر مدا ایدن دیددیاه ،نادرسدت
م باشد .زیرا هر یونه نزاع ،تعام و یا تتابل که صورت م ییرد ،میان فرهنگها رخ م دهد نه بین تمدنهدا؛
از اینرو ،یک از اشکاالت بنیادین نظریه برخورد تمدنها ،همین امر م باشد.
نکمه دیگر اینکه ،ممکن است یک فرهنگ با مظاهر تمدن دیگر هم تتاب داشمه باشد امدا بدین یدک تمددن بدا
تمدن دیگر منازعه وتود ندارد.

چگونگی شکلگیری يک تمدن :در بررس شیوه شک ییری یک تمدن ،عوام نتشآفرین در شدک ییدری
آن ،ماهیت یا مضمون و نیز مراق تشکی مورد بتد قرار م ییرد.
الف :عوامل مختلف شکلگیری يک تمدن به شرح ذيل میباشد:
 .1وجود قوانین و مقررات در جامعه :بدون وتود قانون ،هیچ اتمماع منسجم شک نخواهد یرفدت
و نظم برقرار نخواهد شد .اذا وتود نظم و قوانین و متررات  ،شرط ضروری شک ییری تمدن است.
 .2شکلگیری دولت و حکومت :ایر تمدن در یک نظام سیاس شک نگیدرد قهدرا بدا تمددن مواتده
نخواهیم بود .هر چند ممکن است فرهنگ وتود داشمه باشد ،ول تمدن هنوز ظهور نکرده است.
 .3شکلگیری نظامات اجتماعی در جامعه :بایسم در تامعه نظامهای اقمصادی ،سیاس  ،فرهنگد ،
امنیم و  ...شک ییرد تا تمدن ظهور یابد.

 .4زبان و خط ثبت تاریخ :به وتود آمدن زبان و خط که تاریخ یک ملت ،رویددادها و تتدوالت آن را
نوشمه و تبیین کند ،یک از سازههای تمدن است.
 .5وجود باورها و ارزشهای مشترک :تمدن موقع ظهور و بروز م یابد کده اتممداع و یدا اتمماعدات
بشری بر عتائد و ارزشهای مشمرک تواف نموده و همه سداقات اتممداع را بدر پایده ایدن باورهدا و
ارزشها بازسازی کرده باشند.
 .6دین :یک از عناصر مهم تشکی یک سازه تمدن  ،دین است .یاه اوقات دین فراتر از سازه م شدود
که بسمگ به ظرفیت دین دارد .یاه دیدن مد تواندد هدم متدررات و قدوانین را بسدازد ،هدم نظامدات
اتمماع را شک دهد ،و هم باورها و ارزشها را تولید کند ،در سازه علوم و دانشها نیز دین م تواند
تهتده داشمه باشد.
 .7علوم و دانش ها :دانش مهممرین بخش از سازههای تمدن است ،دانش تنبده ندرمافدزاری سداقات
ممعدد یک تمدن را شک م دهد .هرچند متوالت چون فرهندگ و هندر نیدز از دیگدر ندرمافزارهدای
تمدن متسوب م شوند.

ب :ماهیت و مضمون:
دين اسالم و مبانی شکلگیری تمدن
در خصوص مبان شک ییری یک تمدن سه نظریه مخملف وتود دارد.
 .1نظریه اسالم که مبنای شک ییری یک تمدن را فرهنگ م داند .تمدن اسدالم بدا عرضده قدرآن بده
تامعه بشری آغاز یردید.
 .2نظریه مارکسیسم که مبنای شک ییری یک تمدن را اقمصاد و شیوههای تولید اقمصادی م داند.
 .3نظریه لیبرال دموکراسی که مبنای شک ییری یک تمدن را آزادی م داند.
اسالم معمتد است این فرهنگ است که همه تنبههای زندی انسان را پوشش داده و باعدد پیشدرفت در همده
عرصهها م شود .ایر فرهنگ یک تامعه دچار مشک شود طبعا تمدن و مظاهر تمددن آن هدم دچدار مشدک
خواهد شد .ایر فرهنگ منتط باشد تمدن هم منتط خواهد شد .ایر فرهنگ ممعال باشد ،تمددن هدم ممعدال
خواهد شد .ب نابراین اقمصاد یکد از مظداهر تمددن اسدت کده فرهندگ آن را تهدت مد دهدد .آزادی یکد از

متولههاست که فرهنگ م تواند آن را تهت داده و سامانده کند .نگاه اسالم بده تمددن ،یدک نگداه فرهنگد
است ،یعن فرهنگ را متور قرار م دهد .از اینرو ،م توان یفت تمدن اسالم با عرضه قرآن بده تامعده بشدری
آغاز م شود ،فرهنگ و تهانبین تدیدی را تولید م کند که این تهانبین تدید بر پایده وقددانیت صدرف،
شک یرفمه و یک تام بنیادین برای بشر ایجاد م کند تا در نهایت بشر تالش کند کده یدک نظدام مبمند بدر
توقید را ایجاد نماید.
ما م توانیم قرآن را به عنوان سرچشمه همه علوم که نظامهای سیاس و اتمماع را م خواهند ایجاد کنند،
شناسای کنیم .قرآن ،مرکز متموای تهان اسالم است .براساس قرآن است که علوم در تامعده اسدالم بسدط
یافمه و همهییر م شود .بر همه زنان و مردان واتب م شود که به دنبال علم بروندد .آیداه دیند و بصدیرت
وتوب م یابد.
در فرآیند شک ییری تمدن ،اولین چیزی که باید روی دهد ،بیداری و آیاه است .قرآن ،این بیداری ،آیاه و
تفمن را ایجاد م کند که بایسم بشر مموته زندی خودش اعم از زندی فدردی و اتممداع باشدد ،دوسدت و
دشمن را از یکدیگر تشخیص دهد ،نظام فکری ،امنیم  ،اقمصادی و  ...خود را سامان دهد.
اسالم عدهای از افراد را مامور م کند تا فهم عمیت نسبت به دین پیدا کنند تدا بموانندد براسداس آن ،نظامدات
مربوط به یک تمدن را بازسازی کرده و معرف نمایند .براساس ایدن فهدم عمید  ،الگدو ارائده کدرده و قکومدت
تشکی دهند و بموانند باورها و ارزشهای مردم را تتکیم کنند تا بموانند به یک وقدت و اشمراا دست یافمده
و نهایما امم را تشکی دهند که امت معمدل و الگو باشد .و این خواست خداست «و کذلک تعلناکم امما وسطا
»...
ما معمتدیم دین مبین اسالم در قال قاضر در مرقله اول تمدنسازی ،یعن ایجاد بیداری و هوشیاری در قیدام
برای مسلمانان بسیار موثر و تاثیریذار ظاهر شده است .این تریانات بیداری که شما در توامع اسالم مالقظه
م کنید منبعد از اسالم است .خیل از افراد ممکن است این تریدان را بیدداری اسدالم ندانندد و آن را بهدار
عرب بنامند و یا آن را اسمترار نظام لیبرال دموکراس در کشورهای خاورمیانه دانسمه و بگویند اسدمعمار آمدده
است تا در این کشورها این نوع دموکراس را ایجاد کند.
اما در اینجا دالیلی ذکر خواهد شد که بیانگر اسالمی بودن جریان این بیداری است:
 .1افرادی که در این تریان فعال بوده و قیام م کنند مسلمانند.

 .2مطالبات ایشان عدالتخواهانه و اسمتاللطلبانه است ،یعن همان چیزهای که اسالم به آنها تاکیدد و
تصریح م کند.
 .3نمادهای مذهب در این قیامها متوریت دارد .از تمله اینکه کشمگان خود را شهید اعالم مد کنندد،
مساتد را پایه و مرکز قیام خود قرار م دهند ،روقانیت و انسانهای مذهب به عنوان رهبر قرار م -
ییرند ،شعارهایشان اسالم است و نمازهایشان در میادین برپا م شود.
 .4ریشههای تاریخ کشورها را که بررس کنیم م بینیم این کشورها در درون تمدن اسدالم ظهدور و
بروز پیدا کردهاند قبال ما یک تمدن اسالم داشمیم و این کشورها در مهد این تمدن بودهاند.
 .5اقزاب و نیروهای اسالمیرا در این کشورها به صورت فعال ،صتنهیدردان ایدن قرکدتهدا و قیدامهدا
هسمند.
 .6وقم این قیامها به پیروزی م رسند نمایج و عالقه به اسالمیرای رخ پیددا مد کندد و هنگدام کده
برخ از این اهداف اسالم توسط دولت مسمتر تعتیب نم شود مجددا مدوج مردمد بده خیابدانهدا
کشیده م شود و مردم اظهار م دارند که هنوز انتالب تمام نشدده اسدت چدرا کده هندوز بده اهدداف
اسالم خویش نرسیدهاند.
 .7همه افراد این قیامها دشمن مشمرکشان را آمریکا و اسرائی م دانند که دشمن تهان اسالم هسمند،
مورد هدف و قب و بغض خود قرار دهند.
 .8از آنجا که تریانهای سکوالریسم  ،ناسیونالیسم و اندیشههای مارکسیسدم و غدربیدرا تدا کندون
نموانسمه اند در این کشورها موف ظاهر شوند لذا تنها تریان کده مدورد توتده مدردم اسدت ،تریدان
اسالمیراست.
 .9وقم نظریات غرب را بررس م کنیم بسیاری از آنها معمتدند که این تریان ،اسالم اسدت و قمد
ایر غرب هم بخواهد که این تریانات را به نفع خود مصادره کند ،خواست مردم چیدز دیگدری اسدت.
نظرسنج های صورت یرفمه نشاندهنده این است که افراد این کشورها م خواهندد اهدداف اسدالم
در توامعشان متت شود.
 .11نتش مراکز علم قوزوی چه شیع و چه سن در این تتوالت اتمماع کامال پررنگ است.
 .11مردم در قبال فشارهای ضد دین  ،خشم عموم خود را ابراز م کنند و این نشاندهنده آن است کده
این قرکات اسالم م باشد.

ج :مراحل شکلگیری تمدن اسالمی
-

بیداری و آگاهی :خودآیاه تمع از طری باورهای مشمرا ایجداد شدده و تردیددی نیسدت کده
قیامهای در این زمینه رخ داده است.

-

ایجاد حکومت اسالمی :در مرقله دوم تمدنسازی بایسم قکومت اسالم تشکی یردد تا نه تنها
اترای اقکام اسالم را در دسمور کار خود قرار دهد بلکه همه ابعاد اتمماع اسالم را نیز بخواهد بدر
اساس اسالم ممتول کند.

به برکت رهبری داهیانه امام و قیام عموم ملت ایران این قرکت در نظام اسدالم متتد شدده اسدت ،یعند
ملت ایران در مسیر تمدنسازی چندین یام را برداشمه است.
-

تشکیل دولت اسالمی :در تمدنسازی اسالم نباید دولت غربیرا و وابسمه به بلوا شرق و غدرب
باشد ،بلکه باید دولم باشد که در باورها و ارزشهای خود در همه عرصهها به دنبال قاکمیت اسدالم
باشد.

-

جامعهسازی براساس اسالم :باید تالش شود تا فرهنگ عموم تامعه در عرصههای مخملف نظیدر
سبک زندی  ،نوع زندی  ،خوراا و پوشداا ،قواعدد و متدررات ،اسدالم شدود تدا در نهایدت تمددن
اسالم شک ییرد.

اهم فعالیت های جشنواره پژوهشی شیخ طوسی(ره) در مسیر تمدنسازی اسالمی
دبیرخانه تشنواره پژوهش شیخ طوس (ره) در تالش است تا آن غایم را که به سممش در قرکت است ببیندد
و یامهای را که باید به سمت این غایت برداشمه شود ،بشناسد و راهبردهای را در هر مرقله طرحریدزی کدرده
و برای این راهبردها ،راهکارهای در نظر بگیرد تا ابعاد قضیه برای افرادی کده مد خواهندد ایدن مسدیر را طد
کنند ،روشن باشد.
در این مسیر ،ایران اسالم مسئولیت بسیار بزری دارد زیرا در مرقله بیداری اسالم و در مرقله تهتییدری
به سمت تمدن اسالم یامهای موفت برداشمه و پیشماز بوده است .بایسم راههای طد نشدده را بدرای سدایر
ملت های مسلمان تبیین و تشریح کند .در سال یذشمه عنوان تشنواره شدیخ طوسد (ره) «بیدداری اسدالم »

تعیین یردید که به لطف خدا مجموعه خوب از متاالت تمع آوری و در سه تلد منمشر شد .البمه برخ از آثار
به دلی اینکه اممیاز الزم را نیاوردند در مجموعه کماب قرار نگرفمند .اما همین سه تلد هم مجموعه خوب بدود
که تتریبا هدف ممولیان تشنواره را متت کرده و آن غایت و هدف را که باید به سمت تمددن برداشدمه شدود
شناسای و شیوه های قصول به هر هدف نیز تعیین یردیده است.
حوزه های مختلف تحقیق و پژوهش در باب موضوع جشنواره
یک از بتد های مهم که در این باره مطرح است م تواند شام سرفص های ذی باشد:
-

ما چه الگوهای تمدن م توانیم داشمه باشیم؟

-

ایر قرار است یک تمدن اسالم شک بگیرد ،آیا این ظرفیدت بدرای اسدالم وتدود دارد کده یدک یدا
چندین الگوی تمدن ارائه دهد؟ آن الگو چیست؟

-

ایر در این زمینه الگوهای ممکثری باید ارائه شود ،دلی آن چیست؟

-

در نهایت تبیین شود که این الگوها غایمشان به کدامین سمت است و براسداس چده مبدان ای شدک
یرفمهاند؟

-

آیا بین الگوی شیع پیشرفت ،توسعه و تمدن با الگوی سن تمایز هست؟ چگونه مد شدود بده یدک
الگوی مشمرا تمدن دست یافت؟

-

در الگوی شیع تمدن آیا م توان الگوی ایران را که انتالب اسالم را بده ارمغدان آورده ،بده عندوان
الگوی تمدن برای تهان اسالم معرف کرد؟

تتتی دیگری که طالب م توانند انجام دهند این است که بین مدل الگوی که پیامبر اکرم

بدرای تمددن

اسالم ارائه کرده اند و الگوی که مسلمانان باید در نس تدید ارائه دهند یک مطالعه تطبیت داشمه باشند .به
بیان دیگر ،ظرفیت الگوی ارائه شده توسط پیامبر

را در عرصه تمدن برای تهان معاصر بررس نمایند.

پژوهش دیگری که م توان انجام داد بررس ظرفیتهای انتالب اسالم برای تمددنسدازی اسدت .بده عبدارت
دیگر ،آیا در توامع مخملف یا در یک تامعه ،انتالب اسالم م تواند الگوی تمدنسازی شود؟
بتد دیگری که م توان مطرح کرد چالش است که بین تمدن سکوالر و تمددن اسدالم مد تواندد رخ دهدد.
یعن بررس شود که چه نتاط و مراکزی در چالش بین دو تمدن قرار مد ییدرد؟ فدرق بدین تمددن سدکوالر و
اسالم در برونداد نهای چیست؟ این دو تمدن در چه شاخه های با یکدیگر تعارض دارند؟

یاه اوقات م توان چالش های بدین ایدن دو تمددن را در برخد از علدوم بررسد کدرد .مدثال ،چدالش فتده و
اندیشههای فته با اندیشههای سکوالر در قوزه تمدن چیست؟ بسیاری از ممفکرین سکوالر تدالش مد کنندد
این نکمه را در میان افراد نهادینه کنند که ما به طور کل یک مدیریت علم داریم و یک مددیریت فتهد ؛ کده
مدیریت فته با مدیریت علم ناسازیار بوده و تامعه را باید با مدیریت علم مدیریت کرد نه مدیریت فتهد .
طالب عزیز م توانند ظرفیت فته را برای مدیریت اتمماع بیان نمایند .همچنین است در باب سایر موضوعات.
سخن آخر
تردیدی نیست که تمدن در قال ظهور و بروز است .امروزه نه تنها در قوزه تهان اسدالم ،مسدلمانان بده یدک
بیداری و آیاه رسیده اند ،بلکه مسیتیان نیز به نوع بیداری و خودآیاه دست یافمه و تالش مد کنندد کده
تایگاه دین را ارتتا دهند .برخ از مسیت ها وقم با سواالت تدیددی مواتده یردیدندد و مموتده شددند کده
مسیتیت نم تواند پاسخگوی ایشان باشد ،مسلمان شدند .امدروز ،اسدالم در کشدورهای اروپدای دیگدر اقلیدت
نیست.
نگران اکثر اروپای این بوده که نکند با فروپاش شوروی ،اروپای شرق به سمت اسالم یرایش یابد و همدانطور
که مشاهده م شود ،این امر اتفاق افماده و نه تنها در بسیاری از قسمتهای اروپای شرق بلکه در اروپای غربد
نیز ،اسالم رشد یافمه است .یک از دالی اینکه دیده م شود در کشدورهای اروپدای  »islamiphobia« ،و یدا
«اسالم سمیزی» رواج دارد ،این است که اسالم در توامع اروپای در قال رشد است و دلی دومش هم بیدداری
اسالم است که در کشورهای مخملف رخ داده است.
تالب است بدانید بسیاری از قرکتهای که توامع اروپای علیه تریان بیداری اسدالم انجدام مد دهندد بده
قالت انفعال است .مثال اینکه به شنیعترین شک ممکن ،در قالب فدیلم و کاریکداتور بده پیدامبر یرامد اسدالم
اهانت م کنند و نظامهای سیاس آنها از ایشان قمایت م کند ،نشاندهندده قالدت انفعدال توامدع اروپدای و
قوت و شدت اسالمیرای در تهان م باشد .یک دیگر از نشانههای انفعال این است که زمان فوکویامدا نظریده
«پایان تاریخ» را اعالم کرد که براساس این نظریه یفمه شد «لیبرال دموکراس » تنها ایدئولوژی و مکمب قداکم
در سراسر تهان خواهد شد .اما با رشد اسالمیرای  ،انتالب اسالم و تریانات بیداری اسالم انمتادات شدیدی
نسبت به این نظریه علیه فوکویاما صورت یرفت .بعدها آقای هانمینگمون مجبور شد از این ایدده عددول کدرده و
بگوید تمدن به نام اسالم در تهان در قال شک ییری است که در برابر غرب خواهد ایسماد .بنابراین ،برخدورد

تمدنها شک خواهد یرفت .یعن قیام مسلمانان ،تئوری غرب ها را در رابطه با تهان تغییر خواهد داد .امدروزه
ما در برابر تهان شدن غرب  ،تهان شدن متاومت را داریم .متاومت در برابر سلطه غرب.
بنده این امر را بسیار تدی م دانم که ایر مسلمانان پژمرده باشند و تترک نکنند ،تئوریهای غرب هدا تامده
عم خ واهد پوشید و غرب ها بر تهان سلطه خواهند یافت .اما در صورت تالش و پشمکار و قضدور در صدتنه
علم و اتمماع  ،ورق به نفع تهان اسالم برخواهد یشت .بنابراین عرصه برای تام و اندیشده در بداب اسدالم،
برای همه مسلمانان ،چه اندیشمندان اسالم و چه قوزههای علمیه ،یک ضرورت و قممیت است .وظیفه شدما
طالب یرام و قوزههای علمیه در این عرصه بسیار سنگین است .ایر در یذشمه قوزههای علمیه تنها ممرصدد
این بودند که فموای صادر کنند و اقکام فردی را بیان نمایند ،امروز مدن و شدما بایسدم تهدت قرکدت یدک
تامعه و تهت قرکت تهان اسالم را مشخص و بیان کنیم .در آینده نیز باید تهت قرکدت بشدریت را ترسدیم
نماییم .امروز ،وظیفه اصل و متوری قوزههای علمیه ،تهاد علم برای بدرونرفدت از معضدالت تهدان اسدالم
است و باید تامعه را به سمت سعادت ببرد که اسالم ،برای بشر به ارمغان آورده است:
اسالم به ذات خود ندارد عیب

هر عیب که هست از کم کاری ماست.

ایر در تامعه اسالم  ،ما امروز با ضعفهای در قوزه اقمصاد مواتهیم یک رکن این ضعف ،به قوزههای علمیده
بر م یردد .چرا که آنهای که باید در قدوزه فتده اقمصدادی فعالیدت مد کردندد کدار الزم را انجدام نددادهاندد.
امیدواریم ،از این فرصم که خدا وند تبارا و تعدال در اخمیدار مدا قدرار داده و بده برکدت قیدام مدردم ایدران و
کشورهای اسالم در ما ایجاد شده و این عزت و شوکم که اسالم امروزه پیدا کرده ،قدردان آن باشدیم و یدک
مجاهده تدی علم برای ارتتای کیف در سطح تهان اسالم داشمه باشیم .ان شاء اهلل.

