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 گيري دولت اسالمی در فرآيند تحّقق تمدن نوين اسالميعلل ضرورت شكل

 ايبر اساس ديدگاه حضرت آيت الله خامنه

 2مهدی نادری   1خدیجه محمدی مزرعی

 چکیده
تشکیل تمّدن نوین اسالمی به عنوان آرمان انقالب اسالمی مستلزم العالی( ای)مدظلهالله خامنهدر دیدگاه آیت

ای تحّقق کامل اهداف انقالب اسالمی )انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، گیری فرآیند پنج مرحلهشکل
شان ای ترین گام در این فرآیند است که از نظرجامعه اسالمي و تمّدن اسالمي( است. دولت اسالمی سومین و مهم

انقالب این  ی رهبرگیری تمّدن اسالمی در اندیشهتاکنون شکل نگرفته است. با توّجه به اهمّیت این امر در شکل
علل »برداری، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که نوشتار با روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و ابزار فیش

ای له خامنهالنوین اسالمی بر اساس دیدگاه حضرت آیت گیری دولت اسالمی در فرآیند تحّقق تمدنضرورت شکل
ها ترین این عّلتدهد سه عّلت ساختاری، کارگزاری و نهادی از مهمهای تحقیق حاضر نشان مییافته« چیست؟

 «ها در جمهوری اسالمی با وضع مطلوب دولت اسالمیفاصله داشتن وضع موجود دولت»هستند: در علل ساختاری؛ 
دم ع»و در علل کارگزارانه؛ « ها در نظام جمهوری اسالمی به منظور صدور انقالب اسالمیلگوشدن دولتلزوم ا»  و

تطابق بعد اخالقي)اشرافي گري و...( و رفتاري)وجود تبعیض و فسادهای اداری و...( کارگزارن دولتي با معیارهای 
ها در جمهوری اسالمی در انجام برخي دولتناکارآمدی نسبی برخی »و در علل نهادي؛ « اخالقي و رفتاري اسالمی

ضرورت تحقق دولت اسالمي را « وظایف )فرهنگی، اقتصادی و...( و تحقق برخي از اهداف عالی انقالب اسالمی
 ایجاب مي کند.

 ای )مدظله العالی(.الله خامنهدولت اسالمی، انقالب اسالمی، تمدن نوین اسالمی، آیت واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب، دانشگاه شاهد 1 
 mahdinaderi35@gmail.comاستادیار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد )نویسنده مسئول(. ایمیل:  2

mailto:mahdinaderi35@gmail.com
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 حقق تمدن نوين اسالمی با تكيه بر تاثير نقش زنانعوامل ايجاد ت

 2عاطفه هاشمی نژاد   1عباس کشاورزشکری

 چکیده 

دهد که گردد و بررسی تاریخ اسالم نشان میهای بسیار دور بازمیگیری و ایده ایجاد تمدن اسالمی به زمانشکل
درک  ادامه آن کامال منظم و برپایه منطقی قابلتالش برای گسترش هرچه بیشتر آن همچنان پابرجاست و این مسیر و 

های مختلف هرکدام به اندازه سهمی که دارند باید احساس وظیفه کنند و در جهت ایفای ها در عرصهاست. انسان
هر چه بهتر نقش خود نهایت تالش را انجام دهند. در این راستا زنان هم به عنوان عضو اصلی خانواده و عامل 

توانند در ادامه این روند و در عرصه زندگی نقش مهمی داشته باشند. هدف از این مقاله جدید می هاینسلپرورش
شناسایی چگونگی حضور نقش زنان در ایجاد تحقق تمدن نوین اسالمی است که در آن از روش تحلیل اسنادی با 

ن با آموزش سبک زندگی دهد که زنابرداری استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان میابزار فیش
در نقش همسر و مادر در جهت نیل به تحقق « زیستی، وفای به عهد و...مداری،سادهپذیری، قانونمسئولیت»اسالمی

ف زندگی، های مختلتوانند نقش پررنگ و حضور فعالی داشته باشند و در عرصهتمدن نوین اسالمی در این زمینه می
  .کت را به عمل آورندمعنوی و علمی بیشترین میزان مشار 

 زنان، تمدن نوین اسالمی، نقش زنانواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

    gmail.comabbask83@)نویسنده مسئول(. ایمیل:  دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد 1

   ati.hasheminejad@chmail.ir. ایمیل: دانشجوی کارشناسی ارشد، جامعه شناسی انقالب، دانشگاه شاهد 2

mailto:abbask83@gmail.com
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 هدف رسانه انقالبی جهت تحقق تمدن نوين اسالمی

 2عاطفه هاشمی نژاد   1عباس کشاورزشکری

 چکیده

ر گهمانطور که از واژه رسانه مشخص است ماموریت رسانه، رساندن دیدگاهها و نظرات افراد مختلف به یکدی
رسانه هایی مانند نوارکاست، شبکه های مجازی و اعالمیه و... در انقالب نشان میدهد که اگرچه  بررسیاست. 

ابزارهایی کوچک هستند اما در مقیاسی وسیع در ظهور انقالبها نقش داشتهاند و امروزه هم این حقیقت به خوبی قابل 
امه دگرگونیهای سیاسی دارند و در تالشاند که برن باور است که رسانه ها سهم و نقش قابل توجهی در ایجاد و تغییر

ریزیهای متنوعی در جهت مدیریت و ساده سازی افکار مختلف داشته باشند. هدف از این مقاله بررسی نقش رسانه 
های انقالبی در جهت تسهیل و ایجاد تحقق تمدن نوین اسالمی است که در آن از روش تحلیل اسنادی با ابزار 

فاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که رسانه ها با جلب مشارکت عمومی، بسترسازی، فیشبرداری است
انعکاس واقعیت، اعتمادسازی و تثبیت افکار دینی نقش بسیار پررنگی در جهت تسهیل تمدن نوین اسالمی میتوانند 

 رسند.سازی انقالبی در جامعه است، بداشته باشند و در واقع به هدف نهایی خود که ارتقای سطح معنویت و گفتمان 

 رسانه، تمدن نوین اسالمی، رسانه انقالبواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

  abbask83@gmail.comدانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد )نویسنده مسئول(. ایمیل:    1

  ati.hasheminejad@chmail.irدانشجوی کارشناسی ارشد، جامعه شناسی انقالب، دانشگاه شاهد. ایمیل:  2
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 برنامه درسی مطلوب در افق تمدن نوين اسالمی؛
 راهكارهای بومی سازی برنامه درسی علوم انسانی در نظام دانشگاهی ايران

2سولماز نورآبادی   1یداله اسفندیاری
 

 چکیده

نبود الگوی برنامه درسی بومی مناسب، سبب شده نظام آموزش عالی کشور وابستگی فراوانی به منابع خارجی 
و  منجر به توجه اندک به آدابشده استفاده شود. این امر وفور از اصطالحات وارداتی و ترجمهپیدا کند و در آن به

ترین و رسوم، فرهنگ، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه شده است. با اینکه فرهنگ و تمدن ما از کامل
رهنگی گیرد، نظام آموزشی نتوانسته الگوی مناسب تربیتی ارائه دهد که با شرایط فباالترین مرتبه تعالیم الهی نشأت می

ب باشد. در همین راستا پژوهش حاضر به ارائه راهکارهایی برای بومی سازی برنامه درسی علوم در سراسر کشور متناس
است. برای انسانی نظام آموزش عالی کشور در جهت دستیابی به برنامه درسی مطلوب در تمدن نوین اسالمی پرداخته

در  زی برنامه درسی علوم انسانیچه راهکارهای برای بومی سا»دستیابی به هدف پژوهشی این سؤال مطرح است که 
تفاده شده است تحلیلی اس -برای پاسخ به سؤال پژوهشی از روش توصیفی«. نظام آموزش عالی کشور پیشنهاد میشود؟

کید بر فرایندها به درک و تفسیر آنها پرداخته شده است. بنابراین به منظور تبیین ماهیت و  که به روش کیفی و با تأ
می سازی برنامه درسی تالش شده با بهره گیری از مهمترین نظریات مطرح در این زمینه و نیز با فرصتهای ناشی از بو

عنایت به زمینه های اجتماعی، فرهنگی و علمی کشورمان، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در انتها راهکارهای عملی 
 شده است.  برای بومی سازی برنامه درسی علوم انسانی در نظام دانشگاهی کشور ارائه

 بومی سازی، برنامه درسی، علوم انسانی، نظام دانشگاهی، تمدن نوین اسالمی.واژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

 esfandyari3757@gmail.comکارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد. ایمیل:  1

 irshahed.acourabadi@n. )نویسنده مسئول(. ایمیل:  استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد 2

mailto:esfandyari3757@gmail.com
http://shahed.ac/
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 شناسی فرهنگی تمدن نوين اسالمیآسيب

 1خزائیلیمحمدباقر 

 چکیده

سالمی اتحقق تمدن نوین اسالمی رسالت بزرگی  است که انقالب اسالمی ایران بر پایه آموزه های نورانی و تمدن ساز 
در صدد تحقق آن است . خرد ورزی ، معنویت ، اخالق ، حقوق، بن مایه اصلی فرهنگی این تمدن است تحول و پیشرفت 
و تکامل فردی و اجتماعی مطابق فطرت و عقالنیت از شاخص های این بنای عظیم بوده است . تحقق انقالب اسالمی و 

بازگشت به خویشتن و احیای تمدن پر شکوه اسالمی که ریشه در  حاکمیت جمهوری اسالمی ایران نقطه آغازی شد برای
قرآن و سیره معصومین )ع( دارد . انقالب اسالمی ایران با بهره گیری از ظرفیت های عظیم نظام سازی اسالم گام های 

المی هوری اسسترگی در جهت نظام سازی و اصالح ذهنیت ها و رویه ها برداشت و با رهبری دینی و الهی بنیان گذار جم
و مقام معظم رهبری نهضت علمی و فرهنگی به رغم تهاجمات فرهنگی و...استکبار جهانی و تحریم ها با این جبهه مبارک 
تمدن نوین اسالمی با سرعت راه خود را به سوی تمدن سازی هموار نموده است . اما در این میان باید دقت داشت رشد و 

اد زیرا در این مسیر موانع و مشکالتی ایج امل اهداف آن نیازمند آسیب شناسی استتعالی تمدن نوین اسالمی و تحقق ک
می شود یا ایجاد می کنند که با بررسی و اسیب شناسی این موانع می توان مسیر روبه رشد تمدن نوین اسالمی را هموار تر 

وزه رد که می توان مهم ترین این حکرد . زمانی که از آسیب شناسی صحبت می کنیم حوزه های مختلف را در بر می گی
ها که نیازمند آسیب شناسی است فرهنگ می باشد . فرهنگ را اگر به عنوان زیر بنای رشد و تعالی یک جامعه بپذیریم 
ضرورت آسیب شناسی فرهنگی و شناسایی موانع پیش روی جامعه در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی اهمیت دو چندانی 

شتار با توجه به اهمیت این موضوع با طرح این سوال که آسیب ها و موانع فرهنگی در جهت تحقق پیدا می کند . این نو 
تمدن نوین اسالمی چه می باشد؟ و آیا این آسیب های فرهنگی از درون خود جامعه بر آن عارض شده یا از بیرون بر آن 

قق تمدن نوین اسالمی در دو بخش درون وارد شده است؟ این فرضیه را مطرح می سازد که آسیب های فرهنگی در تح
تمدنی و برون تمدنی تقسیم شده است که در هر دو بخش آسیب های فرهنگی وجود دارد و نیازمند بازشناسی و ترمیم 
می باشد . هدف این نوشتار شناسایی آسیب های فرهنگی در تحقق تمدن نوین اسالمی است با هدف دوری جستن از آنها 

ی بازنگری و ترمیم آسیب ها و موانع در راستای شکوفایی و انسجام بیش از پیش تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی برا
 است 

 شدنآسیب شناسی ، فرهنگ، تمدن نوین ، اسالم ،جهانی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  m.khazaili@yahoo.comدکترای تاریخ و مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان. ایمیل:  1
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 تمدن سازی مقام معظم رهبری گفتمان

 2لیال مجدانی   1هادی عبدالملکی

 چکیده
های جامعه ایران،و همچنین تاثیر در تحوالت کشورهای انقالب اسالمی با ایجاد تحول بنیادین در اهداف و ارزش 

ران آفرینی رهبساز ظاهر شد. تحولی که در درجه اول مرهون نقشمنطقه و جهان اسالم در جایگاه یک انقالب تمدن
ر ها و واژگان تمدنی دی)مدظله العالی( با خلق استعارهساز آن است. حضرت امام خمینی)ره(و مقام معظم رهبرتمدن

ان اند، مقام معظم رهبری به عنو سازی تمدنی ایفا نمودهطول چهار دهه عمر انقالب اسالمی نقش بسزایی در گفتمان
یکی از  اند کهسازی گفتمان تمدنی انقالب اسالمی نیز بارها بر این نکته تاکید داشتهپردازی و واژهپرچمدار نظریه

های اساسی انقالب اسالمی استاگرچه امام های مهم ولی فقیه و محتوای گفتمانی او حفاظت از ارزشدغدغه
ند اخمینی)ره( به عنوان رهبرکبیر انقالب و بنیانگذار نظام اسالمی نقش بی بدیلی در نظریه تمدن نوین اسالمی داشته

یری وبلوغ گدظله( در گفتمان سازی تمدنی و تدقیق مراحل شکلآفرینی تجربی و عملی مقام معظم رهبری)ماما نقش
تمدنی در کوران حوادث و تقابل با دشمنان تمدنی از برجستگی خاصی برخوردار است. این مقاله به روش مروری و 

ی تبیین ساز رهبریبرافتمانهای گبا استفاده از تکنیک تحلیل گفتمان پسا ساختارگرایی"الکلو موف" به تبیین استعاره
گانه "تمدن سازی، تمدن پروری و تمدن داری" پرداخته است. نتایج بررسی نشان تمدن نوین اسالمی در مراحل سه

کار، گیری خاص به بسیج افهای سال با مفاهیم و جهتداد زایش نو به نو واژگان تمدنی در مناسبت ها و نام گذاری
نظریه تمدن نوین اسالمی کمک زیادی نموده است. در این مقاله  گیری مراحل وها و منابعدر شکلها، قلماندیشه

گفتمان تمدنی مقام معظم رهبری به عنوان یک مجموعه بهم پیوسته و درهم تنیده از واژگان زبانی و پیوند ساختاری 
نتزاعی ابرآمده از آن در سه نقش تحریری، اقناعی و احساسی تبیین و تحلیل شده است و نهایتا مدل گفتمان سازی)

 و انضمامی( تمدنی مقام معظم رهبری در طول چهار دهه رهبری معظم له بازگو شده است.
 : انقالب اسالمی،مقام معظم رهبری، گفتمان، تمدن نوین اسالمیواژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

  ha.abdolmaleki48@gmail.comنویسنده مسئول(. ایمیل: آموخته رشته آینده پژوهی )دانش1
 پژوهشگر  2
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 تأثير عدالت آموزشی در تحقق تمدن نوين اسالمی

 1محمدرضا طاالری

 چکیده
های رعایت عدالت و حفظ حقوق مردم است. عدالت جنبه ساختار اداری یکی از مهمترین اصول مدیریتی در هر

گوناگونی دارد که معموال مدیران در هر جایگاهی می توانند آن را سازماندهی کنند. هدف از پژوهش حاضر پاسخ 
می آموزش وپرورش  به این سوال است که:  عدالت چیست؟ و چه عواملی باعث بروز ناعدالتی در ساختار اداری

شود؟ تاکنون پژوهش های دامنه داری در خصوص ویژگی مدیران، عدالت اداری و بروکراسی انجام شده است، اما 
در بررسی حاضر عدالت اداری مدیران  تجزیه و تحلیل می شود. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده 

است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد؛ رسیدن  ایی استفاده شدهو برای جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه
به اهداف سازمان تحت تاثیر اقدامات، مدیران با تجربه قرار دارد و در کنار آن مدیران وظایفی دارند که طبق یافته های 
پژوهش رعایت حقوق مادی و معنوی کارکنان و دانش آموزان ، از الزامات جوامع بشری است که با توجه به توصیه 

موعه با کند و در نهایت هر مجبیت تحقق پیدا میهای پیامبر اکرم )ص( و با الگوگیری از قرآن کریم و سیرت اهل
 .ندکها نزدیک میوجود رعایت ضوابط و قوانین مدون مختص به خود، جامعه را به مدینه فاضله متصور انسان

 مدیران، عدالت، اجرا ، ناعدالتی، اقداماتواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

 mohammadtalari98@gmail.comدانشجوی کارشناسی دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان. ایمیل:  1

mailto:mohammadtalari98@gmail.com
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حليل نسبِت مضامين عاشورايی و مضامين جهادی در نّقاشی انقالب با تأکيد بر ت
 )مطالعه موردی: دو اثر منتخب از کاظم چليپا(« تمّدنی-فرهنگی»رابطه 

 2مرتضی افشاری   1علیرضا کریمی

 چکیده
ست تمّدنی، می بایرابطه ای دوسویه برقرار بوده است. برای به وجود آمدن هر « تمّدن»و « فرهنگ»همواره بین 

ت. در طول تاریخ حیات خود نیز از این رابطه مستثنی نبوده و نیس« تمّدن اسالمی»از منزل فرهنگ عبور کرد. بنابراین 
« ن عاشوراییمضامی»انقالب اسالمی ایران به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن بیستم، از سالهای پیش از پیروزی 

سالهای دفاع مقدس، « مضامین جهادی»عمل کرده و کوشیده است تا این مّهم را با  را سرلوحه خود در ُبعد نظر و
پیوند دهد. غالب آثار نّقاشان انقالب در این دوره نیز با تأثیر از فرهنگ و مضامین عاشورایی خلق شده و مورد استقبال 

ؤلفه سط هنرمندان یادشده به مدد ممخاطبان عام و خاص زمان خود قرار گرفته اند؛ حال، کیفیت این تأثیرپذیری تو 
اصلی ترین پرسشی است که خودنمایی میکند. روش تحلیل محتوا در این تحقیق، « موضوع، فرم و محتوا»های 

کید بر رابطه -توصیفی « کاظم چلیپا»خب از بوده بنحوی که دو اثر منت« تمّدنی-فرهنگی»تحلیلی به شیوه قیاسی با تأ
ان از کوشیده حرکت انس« دیدار»و « ایثار»گذاشته شده است. هنرمند در تابلوهای به این شیوه به بحث و نقد 

حضیض به اوج که همانا بهشت برین است را به مدد تنالیته رنگی و بهره از عناصری چون الله، تابوت، پیکر و سر 
 شهیدان، شخصیت زن اسوه و موارد مشابه نمایش دهد.

 ی انقالب، عاشورا، جهاد، چلیپافرهنگ و تمّدن، نقاش واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  Ar.karimi92@yahoo.comدانشجوی دکتری، گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه شاهد ) نویسنده مسئول(. ایمیل:   1

 M_afshari700@yahoo.comاستادیار، گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه شاهد. ایمیل:   دکتری، 2

mailto:Ar.karimi92@yahoo.com
mailto:M_afshari700@yahoo.com
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 های تمدنی اسالم به مثابه پدافند غيرعاملمايهبن

 1محمدحسن احمدی

 چکیده
پذیری در مواجهه با تهدیدهاست. در تمدن پدافند غیرعامل، نوعی دفاع غیرنظامی و به منظور کاهش آسیب

دی حدیث، منتعالیم دین تعبیه شده است. روشتوان مواردی را نشان داد که به صورتی ساختاری در نظام اسالمی می
دار، از اهم عناصری است که به مثابه پدافند غیرعامل عمل کرده  است. از ای تفسیر و جمالت نشانماهیت رسانه

این رو و به عنوان نمونه نباید نقش ساختارهایی چون زیارت، مسجد و نماز جمعه و جماعت، آداب و رسوم تعظیم 
اشورا و غیر آن را در استمرار تمدن اسالمی نادیده گرفت و یکسره به میراث مکتوب چشم دوخت. شعائر مانند ع

توجه به این عناصر از بعد معرفتی موجب دفاع از هویت تاریخی اسالم در مواجهه با خاورشناسان است و از بعد 
اهانه نی پیشرفت است.نگاه تمامیت خو تمدنی، راز و رمز قوام و بقاء تمدن اسالمی و موجب تحقق الگوی اسالمی ایرا

به های توسعه و تجلی همه جانهای تمدنی اسالم، از موانع و آسیبمایهتوجه به ساختار موجود در بنو در عین حال بی
تمدن اسالمی در بحبوحه نظام جهانی معاصر است. نگاه تمامیت خواهانه که معلول عدم توجه همه جانبه به میراث 

واره نگاهش به میراث دینی، نگاه به جزء بسیار محدودی از یک کل است که فضای خارج از وجه تمدنی است؛ هم
اشتراک این عموم و خصوص مطلق، بسیار برایش آزار دهنده است. این نگاه همواره به دنبال میراثی است که از بین 

اکافی ده است و همواره میراث موجود را نای مانده و به دستش نرسیرفته است و یا میراثی که هنوز در گوشه کتابخانه
داند. اما با تاکید بر میراث تمدنی و مبتنی بر عناصری مانند عناصر ذکر برای حضور اثرگذار فردی و اجتماعی می

شده در این مقاله به واقع باید گفت چه بسا اگر بسیار کمتر از میراث مورد ادعا هم در اختیارمان بود؛ باز هم هیچ 
 ای بازسازی تمدن شکوهمند اسالمی کم نبود. چیزی بر 

 تمدن اسالمی، پدافندغیرعامل، الگوی پیشرفت واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  ahmadi_mh@ut.ac.irتهران. ایمیل:   استادیار دانشگاه 1

mailto:ahmadi_mh@ut.ac.ir
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نقش ديپلماسی اقتصادی در ساخت دولت اسالمی )دولت مقدمه ساز تمدن 
 نوين اسالمی(

 1امیرحسین عرب پور

 چکیده
یش برای مسلمانان جدی و با اهمیت تحوالت کنونی منطقه و جهان، تشکیل تمدن نوین اسالمی را بیش از پ

کند. تمدنی که الزمه تحقق آن، ساخت دولت اسالمی است.تعامل اقتصادی و تاثیر مبادالت تجاری در انتقال می
کنند. در این اقتصادی را در میان دیگر عوامل دولت سازی متمایز میایدئولوژی، عواملی هستند که توجه به دیپلماسی

دار اصلی ساخت تمدن نوین اسالمی است. جمهوری اسالمی ایران کشوری مسلمان و طالیهبین، ایران اسالمی 
قدرتمند در قلب غرب آسیا، با اهدافی انقالبی است که از موقعیت برجسته جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی 

ایران با اتکا  هان برخوردار است.انسانی جوان برای تبدیل شدن به یک قدرت تعیین کننده در منطقه و تاثیرگذار در ج
ای و اقتدار ملی خود تالش کرده و به های ممتاز، در روابط خارجی همواره برای تحکیم قدرت منطقهبه این ویژگی

دنبال ساخت دولت اسالمی با استفاده از عناصر قدرت همچون اقتصاد است تا بتواند تشکیل تمدن نوین اسالمی را 
را به  زایی اقتصاد، دولتهای کالن اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر دروندیگر، سیاستتسریع نماید. از سوی 

گرایی اقتصادی از طریق تعامل سازنده و موثر با جهان و همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه و بازارهای هدف برون
مهوری قتدار اقتصادی جسازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش دیپلماسی اقتصادی در اناگزیر می

اسالمی ایران ودر نهایت ساخت دولت اسالمی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی چیست؟ هدف این نوشتار یافتن نقش 
و کارکرد دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسالمی و نشان دادن اهمیت موضوع ساخت دولت مقتدر اسالمی 

سنادی تحلیلی بوده و از منابع ا-روش تحقیق این مقاله، توصیفی در جهت الگوسازی تمدنی است. به همین جهت،
ای از روابط راهبردی با همسایگان، ای استفاده شده است. در نهایت راهکارهایی همچون ایجاد شبکهو کتابخانه

پلماسی یگیری ارتباطات علمی و تدوین سند یکپارچه د های دوجانبه ارزی با کشورهای منطقه، شکلاستفاده از پیمان
 شود.اقتصادی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ارائه می

 :تمدن نوین اسالمی، دولت اسالمی،دیپلماسی اقتصادی،اقتصاد مقاومتی، اقتدار اقتصادی.واژگان کلیدی
                                                                                                                                                          

   a.arabpour@isu.ac.ir. ایمیل: (ع) دانشجوی کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسالمی ومدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق1
هایشان برای بهبود این پژوهش بهره برده شد و از مساعدت )ع( دکتر محمد نعمتی، استادیار دانشگاه امام صادق در تدوین مقاله از راهنمایی جناب آقای

 آید.تقدیر به عمل می
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 سنجی توليدات علمی تمدن اسالمیتحليل علم

 3محمدرضا پاشنگ   2علی شقاقی   1علی شرفی

 چکیده
 های تمدن اسالمی است.سنجی مقالههدف این پژوهش مطالعه علمهدف: 

جامعه  سنجی انجام شده است.تحلیلی و علم -این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفیشناسی: روش
ل اعنوان( در پایگاه استنادی کلریویت آنالیتیک از س 337شده )آماری این پژوهش شامل تمامی تولیدات علمی نمایه

برداری و ابزار تجزیه و تحلیل اطالعات است. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش یاداشت 1986-2018
 سایت و اکسل است. ویوور، هیسافزارهای ُوسنرم

ترین های مختلف صعودی بوده و بیشها با کمی نوسان در سالها نشان داد که روند انتشار مقالهیافتهها: یافته
ا هشناسی است. همچنین یافتههای موضوعی علوم سیاسی، مذهب و جامعهها به ترتیب در حوزهمقالههای موضوع

 ژوهش صلحپ های باریالن، کلمبیا و آنکارا و مجلهنشان داد که کشورهای آمریکا، ترکیه، انگلیس و مالزی؛ دانشگاه
اله را در میان ها نشان داد که فاکس بیشترین انتشار مقاند. عالوه بر این یافتهبیشترین انتشار تولیدات علمی را داشته

دادی خها درکل کمتر است و شبکه هماند ولی همکاری استنادی نویسندگان کشورها و سازماننویسندگان داشته
را به خود  رخدادیهای اسالم و تمدن اسالمی بیشترین همها نیز پراکندگی بیشتری داشته و کلید واژهکلیدواژه

 اند.صاص دادهاخت

دهای جهانی است و تر از استنانتایج نشان داد که استنادهای محلی به تولیدات علمی بسیار پایینگیری: نتیجه
ها و نویسندگان نیز پایین است. لذا سیاستگذاران تمدن اسالمی در کشورهای همکاری علمی کشورها، سازمان

پرداخته و  المللیهای علمی در سطح محلی و بینبود همکاریمختلف بویژه کشورهای مسلمان باید به تقویت و به
ا ایجاد ههای علمی را در بین نویسندگان، کشورها و سازمانهای الزم برای افزایش تولیدات علمی و همکاریانگیزه
 کنند.

 رخدادی نویسندگی، هماستنادی، همسنجی، استناد، هماسالم، تمدن اسالمی، علمواژگان کلیدی: 
                                                                                                                                                          

دانشجوی دکترای مدیریت اطالعات و دانش دانشگاه تهران و کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد )نویسنده مسئول(. ایمیل: 1 
a.sharafi@shahed.ac.ir  

 های عمومی کشورو کارشناس نهاد کتابخانهسنجی دانشگاه شاهد کارشناس ارشد علم 2
 کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد 3
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فهوم سازی و تبيين برنامه درسی مطلوب در تراز تمدن نوين اسالمی ؛ با تاکيد م
 بر ابعادفرا فرهنگی هنر

 2اکبر رهنما   1محسن فالحتداری

 چکیده
طراحی برنامه برای آینده ی تمدن اسالمی مستلزم نگاهی نو، خالقانه و آینده نگر می باشد از آن جهت که انسان 

برکنشهای فردی واجتماعی می باشد از صافی  زیبایی شناسانه خود خواهد گذراند و به طور آینده هرآنچه راکه موثر 
طرح هایی که حائز این مشخصات نباشند از رقابت باز خواهند ماند  ؛ از دیگر سو نیز می توان گفت  طبیعی برنامه ها و

مول کمتر مدعایی که اهنگ تغییر جهان شکه با توجه به اثر بخشی باال و کارآیی مناسب نظام های آموزشی در جهان،
را بدون در نظر گرفتن و بهره مندی از پتانسیل های نظام های آموزشی داشته باشد ؛ وافی به مقصودخواهدبود. لذا 
پژوهش حاضر سعی دارد برنامه درسی مطلوب و در تراز تمدن نوین اسالمی را مفهوم سازی و تبیین نماید و از آنجا 

در صدد تدوین برنامه ای برای آینده است، ابعاد هنری برنامه ی درسی به عنوان ابعادی خالقیت محور که این پژوهش 
و آینده مدار مورد تاکید قرار گرفته است .مطالعه ی حاضر از نوع پژوهش های اسنادی است که به تحلیل  و تبیین 

مدن نوین اسالمی و همچنین بررسی چالش ها فرایندها و عوامل مختلف موثر بر طراحی هنری برنامه درسی مطلوب ت
 و فرصت های آن پرداخته است. 

 تمدن اسالمی ، هنر ، برنامه درسی ، فرهنگ واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 falahatm1994@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد، دبیر آموزش و پرورش. ایمیل: 1

 rahnama_akbar43@yahoo.comدانشیار دانشگاه شاهد. ایمیل: 2
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 ارزيابی از الگوی مطلوب حق بر تامين اجتماعی در پرتو تمدن نوين اسالمی

 2محمد مهدی حسین مردی   1زینب عصمتی

 چکیده 
نوین اسالمی در حوزه های مختلف نشانگر زوایای انسانی آن بوده و در موارد متعددی ویژگی های برجسته تمدن 

می تواند مورد بازخوانی قرار بگیرد. یکی از مهمترین آنها در نظام حقوق رفاهی، حق بر تامین اجتماعی است که 
رد ینی تامین اجتماعی را با رویکامروزه با توجه به چالش ها و بحران های عمیق مالی در الگوهای متعارف آن، وجه تدو 

می نماید. هدف اصلی این پژوهش از یکسو ارزیابی الگوی مطلوب حق بر تامین  به تمدن  نوین اسالمی ضروری
اجتماعی در  پرتو تمدن نوین اسالمی بوده و از سوی دیگر درصدد است تا با بررسی مبانی نظری و مفاهیم تامین 

مدن اسالمی، جهات الگویی آن را در سطح مطلوب مورد ارزیابی قرار دهد. نوشتار اجتماعی و نسبت منطقی آن با ت
حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. نتایج تحقیق با استعانت از تجربه تاریخی و 

رای ریشه عملیاتی ب مبانی دینی، نشانگر آن بوده که اسالم در چارچوب غایت انگاری اخالقی از منابع غنی فکری و
کنی فقر و نداری برخوردارمی باشد. باز نمایی راهکارهای حمایتی  در اسالم  نظیر نظام تکافل بیانگر این نکته اساسی 
است که  پاسخگویی معقول به نیازهای آنی و آتی انسان  در کنه سنت دینی قرار داشته و از این رو دایره تکافل 

یزی نمایند ر ای برنامهزم برخوردار می باشد تا جایی که نظام های اسالمی باید به گونهاجتماعی وسیع و از انعطاف ال 
که راهبرد تکافل اجتماعی به عنوان حقی همگانی و فراگیر و مطابق  با  شئونات انسانی  و در  چارچوب الگویی 

 رسمی شناخته شود.
لگوی مطلوب، تکافل اجتماعی، عدالت حق بر تامین اجتماعی، تمدن نوین اسالمی، ا واژگان کلیدی :

 اجتماعی.

                                                                                                                                                          

 esmati_tehranbar@yahoo.comنشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج. ایمیل: استادیار دا  1
   phd_mardi@yahoo.comمربی گروه معارف اسالمی دانشگاه پیام نور،دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل. ایمیل:    2

mailto:esmati_tehranbar@yahoo.com
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 رمان شهر تمدن نوين اسالمیآمهندسی اخالق اسالمی مطلوب در 
 2حجت االسالم احمد رضا مرادی   1دکتر سیدمهدی سلطانی رنانی

 چکیده
لی حرکت عمراه کارها در نیل به آرمان شهر تمدن نوین اسالمی، تبیین مهندسی اخالق وتحقق  و از جمله دغدغه ها

به سوی آن درحیات و جامعه انسانی است. عوامل مختلفی می توانند در تحقق بقا و تداوم این مسأله ایفای نقش نموده و 
جامعه اسالمی را برای زمینه سازی و تبلور حقیقی این هدف یاری رسانده و آماده نمایند. در آرمان شهر تمدن نوین اسالمی 

کید خاص قرار گرفته  مطلوب اسالمی از پایدار وبرخورداری از مهندسی اخالق  معدود مفاهیمی است که مورد توجه و تأ
است و تأمین کننده منافع و مصالح اعضای آن و موجب اسقرار نظم و امنیت اجتماعی و توسعه عدالت فردی و اجتماعی 

رد ی دست یابی به هدفی یکپارچه گاست. باور به حقیقت این موضوع، می تواند مردم را حول محور خود جمع کند و برا
هم آورده و به آنان هویت واحد دهد و به دنبال آن قدرت اجتماعی را تقویت گرداند و ارتباطات اجتماعی را در جامعه  

 تحکیم بخشد. 
 هدف نشان دادن امکان تحقق و ایجاد مهندسی کاربردی و با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر-در این مقاله با روش توصیفی

اخالق اسالمی در آرمان شهر تمدن نوین اسالمی و در ساحت نظام اجتماعی جامعه منتظر و عصر غیبت به تبیین پتانسیل 
 های آرمان شهر الهی و معنوی آن و ظرفیت اندیشه مذکور جهت تقویت و تحکیم این رویکرد براساس برنامه ها وآموزه

  پرداخته ایم .
، نشان دادن ظرفیت وتوانایی تفکر مذکور درتبلور وتوسعه مطلوب نظم، انسجام و ازمهم ترین یافته های این پژوهش

همبستگی، امنیت وتحکیم روابط اجتماعی درحیات انسانی و در اندیشه جامعه اسالمی است. از برجسته ترین مؤلفه های 
مور و به سامان بودن آن ها این مهندسی مهروزی، تعاون وهمدلی، احسان، امر به معروف و نهی ازمنکر، سامان دهی ا

درزندگی انسانی وجامعه آرمانی تمدن اسالمی است، و از اساسی ترین راه کارهای نیل به آن تولید و بازخوانی ارزش های 
اخالقی مشترک، تحکیم باورهای دینی به ویژه آموزه امامت، ایجاد ارتباط و پیوند عاطفی مطلوب درانسان های مسلمان و 

 ها و پایبندی به قواعد اخالقی است .ماد عمومی ناشی ازتقویت ارزشنیز ایجاد اعت
 ،می، آرمان شهر تمدن نوین اسالمیتمدن نوین اسال تمدن اسالمی، مهندسی اخالق اسالمی، واژگان کلیدی:

 روابط اجتماعی 
                                                                                                                                                          

پژوهشگر حوزه و دانشگاه ، دکترای علوم قرآن و حدیث و مدرس معارف اسالمی دانشگاه های دولتی اصفهان )نویسنده مسئول(. ایمیل:  1
smahdi.soltani224@gmail.com 

 میل:ای در دانشگاه فنی شهید مهاجر اصفهان.« مدظله العالی»سطح سه حوزه علمیه ، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  2

ahmad.moradi61@yahoo.com 
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واکاوی هنر ناپسند از ديدگاه نهج البالغه به عنوان شاخصی برای تعيين 
 تمدن نوين اسالمی های هنر درچارچوب

 1محمد خراسانی زاده

 دهکیچ
رای هایی ببه منظور تعیین چارچوب و ویژگی های هنر در تراز تمدن نوین اسالمی، الزم است معیارها و مالک

ها و رویکردهای اسالمی وجود داشته باشد. به همین منظور، گفتار و سنجش میزان همخوانی آثار هنری با اندیشه
عات که در واقع همان نگاه اسالم به موضو  -البالغه مورد واکاوی قرار گرفت تا نگاه ایشان ی)ع( در نهجنوشتار امام عل

در زمینه هنر استخراج گردد. با عنایت به این که هنر و آثار هنری به مفهوم امروزی اش در صدر اسالم کارکرد  –است
های طههشت روایت که مشخصًا با نگاه سلبی به حی محدودی داشته است، با روش توصیفی و با تحلیل کالم ایشان،

هنر ناپسند و مذموم پرداخته بود، احصا شد و در چهار گروه، دسته بندی گردید تا به عنوان شاخصی برای تعیین 
برداری قرار گیرد. این چهار گروه هنر مذموم و ناپسند عبارتند های هنر در تمدن نوین اسالمی مورد بهرهچارچوب

ر عامل گناه کننده، هنر مبتنی بر دنیاطلبی و نهایتًا هندهنده و گمراهبه مثابه ابزار تکبر و فخرفروشی، هنر فریب ازهنر
شده توسط حضرت امام علی)ع( به آثاری که امروزه ذیل هنر و هوسرانی. چنانچه با معیار اجتناب از هنِر نکوهش

ا جزو آثار هنری مذموم قرار گیرند و با این روش می توان باب هاند، بنگریم، شاید بخشی از آناسالمی مطرح شده
 ای در تعالی محتوای هنر اسالمی و احصای هنجارهای هنر در تمدن نوین اسالمی گشود.تازه

 هنر، هنر ناپسند، امام علی )ع(، نهج البالغه، تمدن نوین اسالمی واژگـان کلیــدی:

                                                                                                                                                          

 HonareNab@gmail.com. ایمیل:   دانشگاه شاهد ی، دانشکده هنرهنر اسالم یلیو تحل یقیتطب خیتار ی رشته پژوهش هنر، گرایش دکتر یدانشجو  1
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 نوين تمدن مولفه های تبيين در هنری گفتمان حكمی مبانی جايگاه بررسی

 اسالمی

 1صدیقه پورمختار

 چکیده

 ابزار و وسایل نوع همه از بشر تاریخ، طول در اجتماعی حیات در انسانی ارتباطات عمیق و وسیع نقش به توجه با

 پویایی برای است، شده نامیده ارتباطات عصر که معاصر دوران بخشد. توسعه زندگی قلمرو در را آن تا جسته سود

 و اجتماع ارتباط، این است. ماحصل تمدنها کلی طور به و فرهنگها ملتها، بین سویه ارتباطی دو نیازمند خود
 تمدنی هر اساس، است. بر این نوین تمدنی نهایت در و جهان ساخت و ایجاد آن کنار در و آن به وابسته موجودیتهای

گفتمان  این از دهد که به این هدف جامه ی عمل بپوشاند. یکی جای خود در را گفتمان ها از مجموعهای میتواند
 تاثیر سرعت بر و کند ایجاد موثرتر ارتباطی میتواند خود کالمی غیر ویژگی با بلکه ندارد تکیه کالم بر تنها که ها

 متون است. شده تشکیل حکمی و نظری مبانی از گفتمان ها پایه ی و است. اساس هنری گفتمان بیفزاید، پیام انتقال

 گیری شکل مرحله ی در اسالمی نوین تمدن که آنجا از و میسازند را تمدن یک نظری پایه های حکمی منابع و

است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی در پی  نیازمند خود اهداف با مطابق خوانشی با منابع این به است
روریات منابع هنری در گفتمان هنری، که یکی از ض پاسخگویی به این پرسش است که جایگاه مبانی حکمی، متون و

تمدن نوین اسالمی است، کدام است؟ و چگونه می توانند در تبیین مؤلفه های تمدن نوین اسالمی مؤثر باشند؟پژوهش 
به این نتیجه می رسد که مؤلفه های گوناگون تمدن اسالمی از طریق گفتمان هنری می توانند سریعتر و تأثیرگذارتر 

 قال یابند.انت
 : گفتمان، گفتمان هنری، تمدن نوین اسالمی،واژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

 s.pourmokhtar@ut.ac.ir دانشکده هنر، دانشگاه شاهد. ایمیل:    کارشناسی ارشد پژوهش هنر، 1

mailto:s.pourmokhtar@ut.ac.ir
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 سازی نوين اسالمینقش ماهيتی و فناورانه بسيج در تمدن

 در انديشه ولی امر مسلمين جهان حضرت امام خامنه ای مدظله العالی

 3علیرضا کیقبادی   2محمد توالیی   1رضا مقیسه

 چکیده
گ سازی محصول نهادینه شدن فکر، فرهنل کشور کشایی نیست، بلکه تمدنسازی از منظر والیت معادتمدن

علم و  یی فکر و سپس بر پایهو معارف ناب در میان شهرها، کشورهای مختلف است؛ اساس تمدن اول بر پایه
 صنعت و فناوری و... است.

ناورانه بسیج برای شی و فجنبه رو »و همچنین تبیین « چیستی و ماهیت فکری و تمدنی بسیج»هدف مقاله تبیین 
از منظر امام خامنه ای مدظله العالی، با روش تحلیل مضامین است؛ از دیدگاه « پیشرفت تمدنی انقالب اسالمی

سازی نوین اسالمی، هم تناسب ماهیتی است و هم تناسب فناورانه؛ یعنی بسیج هم ایشان تناسب بسیج با تمدن
 فناورانه برای تمدن سازی نوین اسالمی دارد. سنخیت ماهیتی با تمدن دارد و هم سنخیت

ن توانند آینده را بسازند که فلسفه، فکر و مسئله و فناوری حل مسئله داشته باشند. بسیج تاکنو مکتب و امتی می
سازی و پیشرفت انقالب اسالمی بوده است؛ یعنی اواًل بسیج فکر و فرهنگ اسالمی برای آینده« فناوری -فکر»یک 

یًا این فرهنگ و فکر قابلیت عملیاتی و فناورانه و روشی دارد و در ابعاد زیادی نیز این فناوری عملیاتی است و ثان
شده است. در ادامه انقالب و آغاز قرن جدید، بدون فناوری و نقش آفرینی بسیج، تحقق اهداف بزرگ انقالب 

انقالب اسالمی در مراحل دولت اسالمی و  ای بسیج را حالل و کلید طالیِیحل المسائِل ممکن نیست؛ امام خامنه
 دانند.سازی نوین اسالمی میجامعه اسالمی و همچنین تمدن

 سازی نوین اسالمیبسیج، تمدنواژگان کلیدي: 

                                                                                                                                                          

 Rema59@chmail.irپژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی. ایمیل: دانشجوی دکتری مدیریت آینده 1

 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم. 2

 kyghobadi14@gmail.comپژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی. ایمیل: مدیریت آیندهپژوهشگر و دانش آموخته دکترای  3

mailto:Rema59@chmail.ir
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 شرطيت ايمان قاضی در فقه مذاهب اسالمی

  2فاطمه قربانی   1 علی شیعه علی

 چکیده
باشد. اهمیت قضاوت وحساسیت این قضاوت حکمی است که باعث فصل خصومت بین طرفین دعوی می

رکسی دانند یعنی اگرکسی نباشدکه متولی این امرخطیرشود بمنصب خطیرتاجایی است که مذاهب آنرا واجب کفایی می
اسی، منصب در نظام سی از شئون اصلی و کلیدی حاکمیتکه حائزشرایط قضااست واجب است تامتولی قضاءگردد. 

قضاوت است. بعد قضایی نظام سیاسی بدان دلیل مهم است که بیانگر اهتمام به قانون و جدیت در اعمال آن در 
. به همین دلیل باید دارای پاسداری از حقوق همه جانبه انسان است. قاضی، مجری قانون و حافظ عدالت است

مامیه یازده مورد توان گفت اه او سپرد و در این زمینه با رجوع به فقه میای باشد که بتوان کار قضاوت را بصفات ویژه
را که شامل؛ بلوغ وعقل؛ اسالم؛ ایمان؛ عدالت؛ طهارت مولد؛کتابت؛ اجتهاد؛ بینایی وشنوایی؛ مردبودن است را 

 اند.کردهکرده است و اهل سنت نیز به مواردی اشارهاشاره
توصیفی_تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر اسالمی در پی بررسی شرطیت ایمان این مقاله با استفاده از روش 

روهی شرط ایمان و گقاضی در فقه مذاهب اسالمی است. در فقه امامیه، در باب شرط ایمان، بعضی از فقها فقط به
اند؛ اما ر کردهشرط اسالم و گروهی از فقها هم شرط اسالم و هم شرط ایمان را در صفات و شروط قاضی ذکبه

ها نزدیک به یکدیگر است و به چند دلیل ازجمله قرآن کریم و روایات استناد مباحث ذیل این شرط در اکثر کتاب
د و انیک از فقهای عامه شرط ایمان را بیان ننمودهاند. در فقه اهل سنت فقط شرط اسالم ذکرشده اما هیچکرده

اند. از دیدگاه فقها، ایمان، اعتقاد کامل به پیامبر و فرستاده شرط عدالت آورده گروهی از آنان نیز شرط اسالم را در ذیل
داری بر باشد. چون ازنظرفقها کافر بر اساس قاعده نفی سبیل اهلیت برتری و امانتامام و در مقابل کفر می 12آن و 

 مسلمانان را ندارد.
 : قاضی، ایمان، اسالم، فقه، تمدن واژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

 parnoon@gmail.comاستادیار دانشگاه آزاد واحد شیروان، فقه و حقوق اسالمی. ایمیل:   1

 yas.yas1404@gmail.comکارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی. ایمیل:   2

mailto:parnoon@gmail.com
mailto:yas.yas1404@gmail.com
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 ای پوشاک در تمدن نوين اسالمیاثير رسانهمطالعه ت

 1مریم امینی

 چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی راهی برای هویت بخشی اساسی به پوشاک با بررسی و تحلیل دیدگاه های هنر 
اسالمی همچون معماری سفالگری نگارگری خوشنویسی و...می پردازد. در چند سال اخیر البته وضعیت پوشاک 

متمایل  یشان المانهایی از سنت قدری مطلوب تر شده و سمت و سوی نگاه مردمان شرق را به تمدن غنیسنتی با 
کرده اما این مقاله به نقد طراحی های موجود میپردازد که با ظاهری سنتی و اما نگاهی سطحی اهمییت این المانها را 

حلیلی به دنبال ت -د. این مقاله با روش توصیفیکم رنگ جلوه می دهد تا آنجا که به سرعت به دست فراموشی میسپار 
ایرانی است .این تحقیق به دنبال پاسخی جامع به این پرسش است  راهکاری برای هویت بخشی به پوشاک اصیل

که:چگونه میتوان به پوشاک به تکیه بر نقوش سنتی هندسی و نمادهای ایرانی اسالمی هویت و اصالت داد؟ یافته 
دهد که طراحی های قبل اکثرا به وجه زیبایی شناسانه ی پوشاک توجه کرده است و وجه ارتباط های پژوهش نشان می

غیر کالمی آن را که از ارکان اصلی طراحی لباس است مورد بی اعتنایی قرار داده است. لباس در اجتماع می تواند 
اطی ارائه شده نمونه ای از کارکرد ارتبمانند زبان غیرمستقیم برای نشان دادن تمدن فرهنگ و هنر باشد. طراحی های 

تطبیق آن با طراحی پوشاک می باشد که به آن هویت و  و اسالمی -نقوش سنتی، هندسی و نمادهای ایرانی هنر
 اصالت بخشیده است و می تواند در تمدن نوین اسالمی نقش رسانه ای را ایفا کند.

 ت، نقوش.پوشاک، رسانه، تمدن نوین اسالمی، هوی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  outa.brand@yahoo.comمدرس دانشگاه پیام نور. ایمیل:   1
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 نقش و جايگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق تمدن نوين اسالمی

 2دکتر محسن ناظم بکایی   1فاطمه احمدی بازارده

 چکیده
یکی از آرمان های انقالب اسالمی ایران، دستیابی به تمدن نوین اسالمی می باشد. برای دستیابی به این مفهوم 

ا ا شد و سپس راه های دستیابی به آن مورد بررسی قرار گیرند. همچنین بکلیدی ابتدا باید با مفهوم و تعاریف آن آشن
توجه به اخالل های موجود در روند اقتصادی سیاسی کشورهای خاورمیانه، خصوصا کشور ایران، مقام معظم رهبری 

رفتن گ مفهوم اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند. در این پژوهش به دلیل گستردگی موضوع سعی شد تا با در نظر
شاخص های اساسی اقتصاد مقاومتی و تمدن نوین اسالمی، نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی بر تحقق تمدن نوین 
اسالمی بررسی شود؛که اشتغال زایی به عنوان شاخص اقتصاد مقاومتی و همین طور تولید ناخالص داخلی به عنوان 

ا وین اسالمی می باشد، در نظر گرفته شد. بنابراین بشاخص رونق و اقتدار اقتصادی که خود یکی از ارکان تمدن ن
توجه به توانمندی های داخلی نقش شرکت های دانش بنیان بر اشتغال زایی را نباید نادیده انگاشت؛ چراکه شرکت 
های دانش بنیان موتور توسعه ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه می باشند و می توان آن ها را یک منشأ در راستای 

[ بدین منظور برآنیم تا با استفاده از داده 1ق فعالیت های کارآفرینانه و افزایش اشتغال در جامعه درنظر گرفت.]تحق
و با استفاده از نرم افزار  1395تا  1391های مربوط به شاخص های اقتصاد مقاومتی و تمدن نوین اسالمی از سال 

به وجود رابطه میان اشتغال و تولید ناخالص داخلی پی برده شود. در نهایت نتایج حاصل از آزمون ضریب  spssآماری 
 همبستگی بر وجود رابطه میان این دو شاخص داللت دارد.

 اقتصاد مقاومتی، تمدن نوین اسالمی، شرکت های دانش بنیان واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 Ahmadif7494@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد )نویسنده مسئول(. ایمیل: 1

  mnbokaei@yahoo.comهیئت علمی دانشگاه شاهد. ایمیل:  2

mailto:Ahmadif7494@gmail.com
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 از جهان بينی اسالمی تا توليد علم دينی؛

ررسی ديدگاه های مهدی گلشنی پيرامون توليد علم دينی در قالب رويكرد ب 
 اصالحی

 3فاروق حفیظی نافچی   2حسن محمدمیرزائی   1یحیی بوذری نژاد

 چکیده

علم دینی و تولید علوم انسانِی اسالمی یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین مسائل علمی و گاهًا سیاسی 
های پس از پیروزی انقالب اسالمی )باالخص در یکی دو دهه اخیر( بوده و دیدگاه های متفاوتی در این کشور، در سال 

باب طرح و ارائه گردیده است که یکی از مهمترین و جدی ترین این دیدگاه ها متعلق به مهدی گلشنی می باشد. لذا 
مفصل  الو و موفه به شناسائی عناصر گفتمانی وپژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از روش تحلیل گفتمان الک

 بندی دال های گفتمانی آراء ایشان در زمینه تولید علم دینی بپردازد.
جهان بینی دینی  ابتناء بر»طبق پژوهش صورت گرفته، دال برتر این رویکرد که ناظر به امکان تولید علم دینی است؛ 

مولیت ش»، «تأثیر جهان بینی در حوزه داوری»، «لوبیت علم دینیمط»، «جهت گیری و کاربرد الهی»)اسالمی( است. 
اء بر ابتن»و « وحدت علم و دین»، «بهره گیری از روش های دیگر در کنار روش تجربه»، «تمام علوم از حیث گستره

ند و در نهایت انیز به عنوان دال های فرعی گفتمان ایشان شناسائی و مورد بررسی قرار گرفته « نگرش کل نگرانه و وحدانی
 مجموعه دال های مزبور در یک نظام ارتباطی مفصل بندی گردیده اند.

 علوم انسانی، علم دینی، تحلیل گفتمان، مهدی گلشنی، رویکرد اصالحیواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

 دانشیار گروه علوم اجتماعی اسالمی دانشگاه تهران 1
 h.mmirzaei@ihu.ac.ir کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین )ع( )نویسنده مسئول(. ایمیل: 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران  3
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 الله جوادی آملیو آيت هن نوين اسالمی درديدگاه ابن تيميامكان ايجاد تمد

 2محمد معینی فر   1زینب نجفی

 هچکید
در بررسی رابطه دین و تمدن و اینکه دین آیا تمدن ساز است، امکان ایجاد تمدن نوین اسالمی نیز مطرح گردیده 

ل داند. در مقابامعه میمداری در جالله جوادی آملی جزو اندیشمندانی است که تمدن را از آثار قطعی دینآیت .است
گذار فکر سلفی، دین را متکفل همه امور زندگی دانسته و سعادت را درگرو دین مطرح نموده عنوان بنیانبه هابن تیمی

داردکه انسان برخالف نظریاتی که مدنی بالطبع نامیده شده، مستخدم بالطبع الله جوادی آملی بیان میاست. آیت
کار گیرد و در این راستا، دین با قرار دادن عقل در خواهد موجودات عالم را در راستای نیل به هدفش به است و می

مسیر تفکر و عمل صحیح، تمدن و پیشرفت الزم را به انسان عرضه نموده است. ایشان ایجاد تمدن نوین اسالمی را با 
ارد. شمداند و از طرفی نیز بابیان علم دینی آن را از عناصر کلیدی تمدن نوین دینی میبر عقل و نقل ممکن میتکیه 

 در این دیدگاه همه علوم برای تمدن نوین دینی کارآمد هستند . 
داند. در این گذار مکتب سلفی، احیاء تمدن را درگرو بازگشت به آیین سلف میعنوان بنیانبه هدر مقابل ابن تیمی

ان ایجاد نده شیعه، امکعنوان نمایالله جوادی آملی بهعنوان نماینده سلف و آیتبطوطه بهمقاله با بررسی نظرات ابن
 سلفیه مورد بررسی قرار داده است تمدن نوینی دینی از دیدگاه عالمان شیعه را در مقابل تفکر

 هیالله جوادی آملی، ابن تیم، آیتگرایی، تمدن نوینی دینی، علم دینیدین، تمدن، عقلواژگان کلیدی: 
 

                                                                                                                                                          

  zeinabnajafi63@gmail.comدکتری. ایمیل:  التحصیل فارغ 1

  mohagegkaraki@yahoo.comقم. ایمیل:  مذاهب و ادیان دانشگاه استادیار 2
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 های ماده فعل اکل در قرآنقيود و ويژگی

 1ایمان عابدی

 کیدهچ
یکی از افعالی که در قرآن و روایات تکرار شده از ماده اکل هست. گاهی در صورت امر و گاهی در صورت 

شاره یابیم که تنها به خوردن اصورت ماضی و مضارع بکار رفته است. با دقت در معنای این فعل درمینهی و یا به
، ترین ابعاد نظام اقتصادی سه حوزه تولیددیگر از مهمشود. از طرف طور عام شامل هر نوع مصرفی میندارد بلکه به

ز ی جامعه بر اساس مبانی توحیدی دارد نیتوزیع و مصرف است به همین جهت نظام اقتصاد اسالمی که دائیه ی اداره
ی مصرف بایدها و نبایدهایی را مشخص کرده است.  پس بر اساس آیات و روایات که منبع اصلی دین برای طریقه

های بسیاری دارد که بخشی از آن در قیود فعل اکل انعکاس پیداکرده است.  لذا ما در این د مصرف ویژگیهستن
 تحقیق قصد داریم تمامی قیود فعل اکل را در قران و برخی احادیث بررسی کنیم.

 مصرف، کلوا، مصرف در قرآن، قیود مصرف در اسالمواژگان کلیدی: 
 

                                                                                                                                                          

 ofogheaseman@gmail.com صادق )ع(. ایمیل: امام دانشگاه ارشد کارشناسی 1
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بالغه الندی با بيانات امام علی)ع( در نهجبررسی تطبيقی منشور حقوق شهرو
 )مطالعه موردی: حق حيات، آزادی، امنيت و تعيين سرنوشت(

 2مهدی زینال زاده   1محمود شفیعی

  چکیده
های افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران بازشناسی مبانی فکری، حقوقی و تردید یکی از راهبی
شده تا بتوان با الگوبرداری صحیح و متناسب با نیاز حال حاضر، نظام از آن تشکیلهایی است که نظام اسالمی ارزش

 پیشگان وعیار برای تمام عدالتاسالمی را در جهت صحیح اداره کرده و حکومت عدالت علوی را الگویی تمام
گو نیاز استفاده کامل از این الآزادگان عالم معرفی نمود. در این زمینه نظام اسالمی ایران نیز بیش از هر زمان دیگر به 

ی ها و حقوق در حکومت اسالمی است  و ازجملهدارد. این استفاده مبتنی بر شناخت درست مبانی، اصول، روش
توان به مفهوم حقوق شهروندی در بیانات امام علی)ع( اشاره کرد. برای شناخت بهتر نظرات ایشان بهترین آن می

شود؛ درنتیجه در این مقاله سعی شده است سخنان امام علی)ع( در دانسته می« البالغهنهج»مرجع نیز کتاب 
 «حق حیات، آزادی، امنیت و تعیین سرنوشت»البالغه در خصوص مسائل مهم حقوق شهروندی در اسالم ازجمله نهج

گان و طراحان بسنجیم تا ببینیم نگارند  1395شده در منشور حقوق شهروندی رونمایی شده در سال را با مواد بیان
حکومت  انداند و سعی داشتهمنشور تا چه حد از بیانات الهی امام معصوم برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کرده

 علوی گونه پیش ببرند. را دینی و
 البالغه.حقوق شهروندی، امام علی )ع(، منشور حقوق شهروندی، نهجواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

 gmail.com0913mahmoud.sh @ قضایی. ایمیل: کارآموز ارشد کارشناسی دانشجوی 1

 gmail.com95zeynalzadeh@ تهران. ایمیل: اداری خدمات و قضایی علوم ارشد دانشگاه کارشناسی دانشجوی 2
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 های واجب تمدن سازبايسته

 1شیرودیمرتضی 

  چکیده
هی معروف و نهدف غایی از تشکیل جامعه اسالمی، ایجاد تمدن اسالمی و رسیدن به حیات طیبه است و امربه

های اصلی این تمدن عظیم است. مقام عظمای والیت به چهار مؤلفه اصلی یعنی نماز، زکات، از منکر از پایه
کید میکردههندسه نظام اسالمی اشارهعنوان ترجمان ساخت و معروف و نهی از منکر بهامربه نمایند اند و تأ
کننده حیات طیبه در نظام اسالمی و در ایجاد و حفظ تمدن اسالمی نقشی معروف و نهی از منکر، تضمینامربه

های واجب تمدن ساز و میزان اهمیت حساس و پررنگ دارد، بنابراین، سؤال اصلی مقاله عبارت است از:  بایسته
ش این اند. رو ها و نقش هرکدام را روشن کردهای، این بایستهچقدر است؟ محققین با طراحی مدل هفت الیههرکدام، 

شده است. انجام kmoو روش   spssافزار آماری تحقیق پیمایشی است و با استفاده از توصیف و تحلیل داده با نرم
باشد. ربط  مینقالب و سندهای موجود و کتب و آثار ذیالبالغه ، روایات و بیانات امامین اجامعه آماری قرآن و نهج

در حد متوسط و  %51از داوران، میزان اهمیت را خیلی زیاد و  %77نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که 
در حد ضعیف ارزیابی کرده اند. در پیشنهادات خروجی تحقیق، به نقش آموزش ومهارت های انجام این  44%

شده اشاره و بر شبکه سازی وعامل بودن حاکمان، تاکید گردیده و با صراحت اعالم نموده اند تنها فریضه فراموش 
 راه تمدن سازی عمل به بایسته های این واجب تمدن ساز است.

 های اثر گذار و مدینه فاضلهواجب تمدن ساز، اهتمام حاکمان ، الیهواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

  comdshirody@yahoo. خصوصی. ایمیل:-(ص)اعظم پیامبر پژوهیدین و اسالمی تمدن پژوهشی مرکز استادیار 1
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 تمدن نوين اسالمی و چالش های پيش رو

 1فتانه سلطانی

 چکیده
تمدن اسالمی با بعثت رسول خدا )ص( و هجرت او به مدینه شکل گرفت. مسلمانان با اتکاء بر آموزه های قرآن 
و سفارش های پیامبر )ص( و ائمه )ع( آن را تا قرن پنجم هجری به اوج رساندند. با حمالت صلیبیان، مغوالن و سقوط 

تمدن اسالمی دچار انحطاط شد؛ ولی در عهد صفویان، عثمانی ها و  اندلس و مشکالت داخلی جهان اسالم،
گورکانیان هند، مجددا رونق گرفت. در قرن نوزدهم، استعمارگران به مسلمانان حمله کردند و دوباره تمدن اسالمی 

اسالم  هدچار رکود گردید. متفکران اسالمی در ایران، مصر و سایر کشورها برای مقابله با تمدن غرب، بازگشت ب
راستین را مطرح کردند. بیداری اسالمی در ایران از عصر قاجاریه شروع و با پیروزی انقالب اسالمی با رهبری امام 

 ه.ش به اوج رسید و باعث بیداری اسالمی در جهان عرب گردید. 1357خمینی )ره( در سال 
بیداری اسالمی در ایران به اوج رسید و جهان تمدن اسالمی فراز و فرودهایی داشته و با پیروزی انقالب اسالمی، 

« اسالمی تمدن نوین» اسالم به سوی بیداری حرکت کرد. مقام معظم رهبری برای توسعه تمدن اسالمی نظریه جدید 
را مطرح کرده است. در پژوهش حاضر ضمن تعریف و آشنایی با تمدن نوین اسالمی و واکاوی بسیاری از جنبه های 

ی سعی شده   شاخصه های تمدن نوین اسالمی در اندیشه ی مقام معظم رهبری نیز مورد واکاوی تمدن نوین اسالم
 قرار گرفته و چالش های پیش روی تمدن نوین اسالمی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 ها تمدن نوین اسالمی، بیداری اسالمی، چالشواژگان کلیدی: 
 

                                                                                                                                                          

 soltani_f@ut.ac.ir قم. ایمیل: دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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بر آراء امام خمينی)ره( در تحقق مؤلفه های علوم سياسی بومی با رويكردی 
 تمدن نوين اسالمی

 2حسن علی بخشی   1عباس علی بخشی

 چکیده
پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی)ره( و مطرح شدن عنصر هویت بخش دینی با محوریت اسالم 

، ادامه تمدن اسالمی استبایست از طریق تولید دانش و بومی سازی علوم که ساخت مهم شکل گیری فرهنگ و می
سازی در علوم سیاسی و پرداختن به الزامات آن در جامعه یابد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی ضرورت بومی

های علوم سیاسی بومی از دیدگاه امام ها وشاخصهایرانی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که: مؤلفه-اسالمی
ف سیاست در دایره دین، معنویت و ارزش ها، اعتقاد دارد که روش های خمینی)ره( چیست؟ امام خمینی)ره(، با تعری

کسب معرفت در حوزه علوم سیاسی بومی عبارتند از: وحی، عقل، سنت، تجربه، فقه، کالم، تاریخ، تفسیر و شهود. 
ایشان ضمن بیان شاخصه های علوم سیاسی بومی، ماهیت این علم را شامل هویت بخشی دینی، اخالق محوری، 

گیری از دانش سیاسی متداول و مردم ساالری محوری، جمع بین تکلیف و واقعیت، بهرهسعادت محوری، عدالت
 -ی آوری گردیده، به روش توصیفای جمعهای پژوهش حاضر که از طریق مطالعه کتابخانهداند. تحلیل دادهدینی می

 تحلیلی انجام پذیرفته است.
 سانی، علوم سیاسی، انقالب اسالمی، امام خمینی)ره( بومی سازی، علوم انواژگان کلیدی: 

 

                                                                                                                                                          

 yahoo.com21alibakhshi@اسالمی. ایمیل:  انقالب اسناد مرکز ارشد کارشناسی 1
 yahoo.com  3alibakhsh i@ خارجه. ایمیل: دانشکده وزارت دکترا دانشجوی 2
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بررسی ويژگی های اجتماعی کارگزاران تمدن نوين اسالمی با تاکيد بر قرآن، 
 احاديث و تمدن عصر نبوی

 2محمدحسین خوش بیان   1رضا محمودی

  چکیده
جهت نیازها و اهداف خود واضح و مبرهن است که هر تمدنی با توجه به اهداف خود سعی در تربیت افرادی در 

میکند. در همین جهت کارگزاران به عنوان یکی از اصلی ترین معرفان تمدن نوین اسالمی به شمار میروند و باید 
 ویژگی های طرازی را دارا باشند.

با توجه به فرمایشات و جلسات چند سال اخیر مقام معظم رهبری با کارگزاران و توصیه های ایشان، اهمیت این 
 ضوع بیش از پیش معلوم می شود.مو 

یکی از شاخصه های تمدن نوین اسالمی، ویژگی های اجتماعی کارگزاران به عنوان یکی از مؤلفه های پیش 
برنده این تمدن می باشند که در صورت عدم وجود ویژگی های منطبق با خواسته های تمدن نوین اسالمی در 

 حالل خواهد برد.کارگزاران این تمدن رو به سوی تباهی و اضم
در پژوهش حاضر سعی شده است تا ویژگی های اجتماعی کارگزاران طراز این تمدن با توجه به قرآن، احادیث و 

 ویژگی های کارگزاران تمدن عصر نبوی به نحو اکمل به تصویر کشیده شود.
 کارگزاران،  تمدن نوین اسالمی،  قرآن کریم،  حدیث،  اجتماعیواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

  gmail.com 572mahmodimahmodi@ شاهد. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1

  mh.khoshbayan@gmail.com شاهد. ایمیل: دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 2

mailto:شاهد%20%20%20572@gmail.com%202
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 ساز مبتنی بر قرآن کريمانديشی تمدندستگاه فهم و آيندهمدل 

 2غالمرضا بهروزی لک   1علی جعفر دهکردی

  چکیده
های اساسی انسان، دستگاه فهم و اندیشه خدادادی اوست. با شناخت و طراحی این دستگاه، یکی از ظرفیت

که منبع های آن نیز پیشگیری کرد. باتوجه به اینآسیباندیشی تمدن ساز استفاده کرد و از توان از آن برای آیندهمی
اصلی و قابل اطمینان برای طراحی این مدل یا دستگاه، قرآن و عترت است، الزم است این مدل مبتنی بر این دو منبع 
طراحی و تدوین شود. بر این اساس، مسأله اصلی تحقیق عبارت خواهد بود از چیستی و چگونگی مدل یا دستگاه 

 ساز از دیدگاه قرآن و عترت.اندیشی تمدنو آینده فهم
منظور ؛ به«اندیشی مبتنی بر قرآن و عترتمدل دستگاه فهم و آینده»هدف پژوهش، طراحی  هدف پژوهش:

 تولید تصویرهای صحیح آینده و تنظیم اکنون بر اساس آن تصویرهاست.
 روش پژوهش، تفسیر موضوعی استخراجی.روش:

ت عترت ها در روایدهد، در آیات مختلف قرآن کریم و بسط و توضیح آنای تحقیق نشان میهیافته ها:یافته
بیان و فرایندها و کارکردهای هریک توضیح داده و تبیین « اندیشیمدل دستگاه فهم و آینده»عظیم، اجزاء مختلف 

 شده است. 
طراحی و فرایندهای  «بتنی بر قرآن و عترتاندیشی ممدل دستگاه فهم و آینده»های تحقیق، بر اساس یافته نتیجه:

 آن نیز توضیح داده شده است.
 : مدل، فهم، آینده اندیشی، قرآن، عترت، تمدنواژگان کلیدی

  

                                                                                                                                                          

 gmail.com110alemeelm@ ملی. ایمیل: دفاع عالی دانشگاه دکترا دانشجوی 1
 gmail.com111alemeelm@قم. ایمیل: باقرالعلوم دانشگاه دانشیار 2
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 پيامدهای منفی رسانه بر سبک زندگی طالب

 1ابوالفضل علی پور

  چکیده
اسلوب و سبک زندگی طاّلب و این پژوهش به بررسی و واکاوی آثار و پیامدهای منفی احتمالی رسانه بر 

یتال در گیری از اسناد نوشتاری و دیجهای ایشان پرداخته است؛ روش مقاله توصیفی، تحلیلی بوده و با بهرهخانواده
 ها، مقاالت وشده در این زمینه، شامل کتابهای انجامآثار تألیف شده در حوزۀ سبک زندگی و رسانه و پژوهش

ترین پیامدهای منفی احتمالی رسانه بر سبک زندگی طالب، در قالب پیامدها و رفته است. مهمها، انجام پذینامهپایان
ای بر تعامل والدین با فرزندان و پیامدهای رسانه بر طاّلب و های عمومی خانواده طاّلب، پیامدهای رسانهآسیب

ی سازی و حفظ سبک و ساختار زندگیمنها در تعامل با اجتماع احصاء پذیرفته است. در این راستا باهدف اخانواده
ای، راهکارهایی پیشگیرانه تحت عناوینی چون راهکارهای عمومی خانوادۀ طاّلب، طاّلب در برابر پیامدهای رسانه

ها و نهادهای حوزوی و درنهایت راهکارهایی برای راهکارهایی در جهت تعامل با فرزندان، راهکارهایی برای سازمان
 های دولتی، ارائه گردیده است.ها و نهادسازمان

 رسانه، آثار و پیامدهای رسانه، سبک زندگی، سبک زندگی اسالمی، طاّلب، خانواده واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com3060 alisalvador@ قم. ایمیل: السالمعلیه باقرالعلوم دانشگاه دانشجوی 1
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های خلقت خداوند در راستای ارتقا کيفی معماری بر اساس آيات بررسی ويژگی
 قران کريم

 3نفیسه حسینی یکتا   2اسماعیل ضرغامی   1فائزه دادرس

  چکیده
ترین حقیقت و منبع واحد از سوی خداوند برای عنوان کتاب هدایت و حیات و اصلیبا توجه به جایگاه قران به

از مبانی  بایست به دنبال الگو گیریرسد میهای انسان به نظر میهویتی در معماری و ساختهگریز از نابسامانی و بی
که فعل خداوند و خالقیت و خالقیت هم صفات اوست. ازآنجایی اتکا باشیم. خلق،عنوان مرجعی جامع و قابلقرآنی به

ه الله بودن باید متصف به صفات پروردگار باشد. با رجوع بواسطه خلیفهخداوند از روح خود در انسان دمیده انسان به
طور مستقیم هشده، کلیه صفاتی که بها از کلمه "خلق و خالق" استفادهآیات قران و برداشت تمامی آیاتی که در آن

، مرحله بودن خلقتبهشده بود استخراج شدند. هماهنگی، اندازه مقرر، مرحلهبرای خلقت خداوند در نظر گرفته
ویژگی  10عنوان حسن در مخلوقات، عدل، سودمندی، دانایی خالق، تنوع در مخلوقات و خلقت بدون اختالف به

هر یک از آنها در معماری موردتوجه قرارگرفته است. توجه  شده هستند که نمودآیه بررسی 216مستخرج از مجموع 
اند روشنگر تو های ذکرشده در قرآن برای خلقت آفرینش و الگوبرداری از آنها به عنوان مبانی و اصول، میبه ویژگی

 راه معماران و طراحان باشد.
 خالق -خلق   –معماری  –آیات قران  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 faeze_dadras@yahoo.com   رجایی. ایمیل: شهید دانشگاه دکترا دانشجوی 1
 es.zarghami@yahoo.com رجایی. ایمیل: شهید دانشگاه دکترا دانشجوی 2
  nhyekta@yahoo.comارتش. ایمیل:  پزشکی علوم دانشگاه استادیار 3
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های تمدن نوين اسالمی در راستای ايجاد مؤلفه تبيين نقش معلم مطلوب در
 ی مقام معظم رهبریانديشه

 2فاطمه فالح مرکید   1فاطمه رستمی

 چکیده
ای پیداکرده و از ابعاد و زوایای مختلفی بررسی گردیده تحقق تمدن نوین اسالمی در عصر حاضر اهمیت ویژه

ی مقام های تمدن اسالمی در اندیشهی ایجاد مؤلفهاست. پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش معلم مطلوب در راستا
س باید ی زندگی بخشیدن به یک انسان است، پمعظم رهبری صورت پذیرفته است. مسئله تعلیم و تربیت، مسئله

کننده ای صورت گیرد، که بتواند بار تحول و پیشرفت و حرکت را متحمل بشود. یکی از عوامل تربیتگونهتربیت او به
ژوهشگر های پای برخوردار است. یافتهخانواده، معلمان هستند. به همین دلیل معلم در اسالم از جایگاه ویژه در کنار

ی: اخالق، مؤلفه9توان در ی مقام معظم رهبری را میهای تمدن اسالمی در اندیشهبیانگر آن است که چارچوب مؤلفه
ی، محوریت قران، خردورزی و استقالل تدوین نمود. نگرایمان، علم و معرفت، تالش و کوشش، پرهیز از سطحی

ق و ی دانش، تفکر، اخالکه معلم مطلوب مبنای تحول و پیشرفت جامعه، محور تحول آموزشی، یاد دهندهازآنجایی
 رقراری عدالت، معنویتی بای که متربیان چنین مربیانی آمادهگونهرفتار بوده، در تربیت انسان نقش بسزایی داشته ، به

هایی است؟ ثانیًا باشند. براین اساس الزم است مشخص شود که اواًل معلم مطلوب دارای چه ویژگیو اخالق می
ند؟روش تواند ایفا کها میهای تحقق تمدن اسالمی چیست؟ ثالثًا معلم مطلوب چه نقشی در تحقق این مؤلفهمؤلفه

علم شود. این تحقیق بر آن دارد نقش مسوب میاستنتاجی بوده و رویکرد آن نیز کاربردی مح -پژوهش توصیفی
ن عنوان الگو و معیار مناسبی که در راستای رسیدن به تمدن نویمطلوب را بررسی کند و در پایان نتایج تحقیق را به

 باشد، به معلمان معرفی کند.اسالمی ازنظر مقام معظم رهبری می
 های تمدن نوین اسالمی، تعلیم و تربیتمقام معظم رهبری، معلم مطلوب، مؤلفه واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com135 fa.rostami@ . ایمیل:(مسئول نویسنده)تهران  طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی 1
 gmail.com177iazahra@تبریز. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی 2
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ی امام های سياسی تمدن نوين اسالمی با توجه به انديشهتبيين شاخص
 خمينی)ره(

 2فاطمه فالح مرکید   1فاطمه رستمی

 چکیده
( صورت ی امام خمینی)رههای سیاسی تمدن نوین اسالمی با توجه به اندیشهپژوهش حاضر باهدف تبیین شاخص

تمدن توحیدی از زمان بعثت نخستین پیامبران وجود داشته و در دوران پیامبر اکرم)ص(بانام اسالم به پذیرفته است. 
شده هایی از قرن دوم هجری قمری شروعی شاخصنقاط مختلف جهان صادر گردیده است. تمدن اسالمی نیز بر پایه

د، که موجب کندی حرکت آن شد، تا اینکه در رو شو به اوج خود رسید، اما در ادامه با عوامل بیرونی و درونی روبه
و  های معاصر، امام خمینی)ره( با انقالب خویش تالش کردند، اسالم اصیلی که تمدن زاست، را به قدرتدوره

مدن های غرب در تالش هستند، تنها راه رسیدن به تنهادهای تصمیم گیر ساز برسانند. در عصر حاضر امپراتوری رسانه
وری اسالمی گذار جمههای بنیاناز غرب نشان دهند، بر ما مسلمانان واجب است که با تمسک به اندیشه برتر را پیروی

های تمدن اسالمی را استخراج و آن را به جهانیان معرفی کنیم. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری؛ ایران شاخص
مدن سیاسی های سیاسی تالق سیاسی که مؤلفهامام خمینی)ره( سعی در زنده کردن فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخ

ها ایجادشده هستند، را داشتند، که درنهایت با تالش مجدانه ایشان و جوانان این مرزوبوم زمینه برای اجرای این مؤلفه
گردد. این است. روش پژوهش توصیفی، شامل؛ بررسی بیانات امام خمینی )ره( و رویکرد آن نیز تحلیلی محسوب می

عنوان های سیاسی مذکور را در بیانات امام خمینی )ره( بررسی کرده و در پایان آنها را بهبر آن دارد، شاخصتحقیق 
 الگوی سیاسی مناسب برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی به جوامع مسلمان معرفی کند.

 تمدن های سیاسیامام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری،تمدن نوین اسالمی، شاخص واژگان کلیدی:
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های استكبارستيزی با رويكردی بر انديشه دفاعی نقش معنويت در تقويت مؤلفه
 ایالله خامنهفرمانده معظم کل قوا حضرت آيت

 1فاطمه سلطان محمدی

  چکیده
عنوان فرماندهی کل قوا و باالترین مقام کشور، نقش استراتژیست و راهبر نظام را در جمهوری مقام معظم رهبری به

رو چنین شخصی دارای رویکردهای ویژه در مورد مفاهیم کشورداری است. مفهوم دفاع بر عهده دارد. ازاین اسالمی،
ی( العالای )مدظلهها و راهبردهای دفاعی حضرت امام خامنهشک معرفت به اندیشهیکی از این مفاهیم است. بی

 ماید. نمبانی دفاعی جمهوری اسالمی هدایت می جانبه ما را در درکعنوان فرماندهی کل قوا، در خصوص دفاع همهبه
ی از ای برخوردار است. و یکدر اندیشه دفاعی رهبر معظم انقالب اسالمی مقوله استکبارستیزی از اهمیت ویژه

 باشد. اهداف و مبانی بزرگ انقالب مبارزه ملت ایران با مستکبران در سایه معنویت می
ز سالح معنویت مندی او نوع نگرش دفاعی ایشان در مبارزه با استکبار با بهرهای تبیین اندیشه سیاسی امام خامنه

از اهمیت فراوانی در درک راهبرد کالن جمهوری اسالمی برخوردار است. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ 
اسالمی  استراتژیست جمهوری عنوان راهبر والعالی( بهای )مدظلهبه این پرسش است که نوع اندیشه و راهبرد امام خامنه

 جانبه چیست؟نسبت به مقوله استکبارستیزی در پرتو معنویت در دفاع همه
 معنویت، اندیشه دفاعی، مقام معظم کل قوا ، استکبار ، استکبارستیزی واژگان کلیدی:
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 بررسی مفهوم تمدن نوين اسالمی با رويكرد معناشناختی

 1فاطمه غفاری راد

 چکیده
عنای جهت پرداختن به متمدن نوین اسالمی نیازمند به درک صحیح از مفهوم تمدن است و ازاینشناخت صحیح 

ی تمدن و چیستی آن وجود دارد در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی های فراوانی دربارهآن ضرورت دارد. دیدگاه
 شود.نامه نویسان پرداخته میگبه بررسی معنای شناختی تمدن و نوین بودن آن و طرح دیدگاه اهل لغت و فرهن

باشد و ی معنای روشن از مفهوم نوین اسالمی و شناخت بیشتر این مسئله میهدف از این پژوهش واکاوی و ارائه
 باشد.توان دریافت که مسئله نوین بودن تمدن گویای تقابل با تمدن غرب میدر راستای آن می

 ه را برای شناخت هرچه بیشتر چیستی آن و تفاوت با تمدن اسالمیبنابراین بررسی مفهومی تمدن نوین اسالمی را
ن های تمدها و ضعفکم، بارها کردن کاستیسازد.این تمدن، دستپیشین و تمدن حاضر یعنی غرب هموار می

 پیشین، در پی ارائه الگوهای
 باشد.جدید و کارآمدتر مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی می

 تمدن نوین اسالمی، معناشناسیتمدن،  واژگان کلیدی:
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مردان در راستای تشكيل تمدن نوين اسالمی از های مطلوب دولتبررسی مؤلفه
 ديدگاه مقام معظم رهبری

 2فاطمه رستمی   1فاطمه فالح مرکید

 چکیده
رهبر معظم انقالب در مسیر فرآیند تحقق تمدن اسالمی، بعد از انقالب اسالمی و نظام اسالمی مرحله دولت 

کنند که باید دولت به معنای حقیقی اسالمی تشکیل شود. برای ایجاد این مرحله باید معیارهای اسالمی را ذکر می
ژوهش کننده باشد.در پمردان موجود باشد تا در جهت تشکیل منش و روش آنان کمکاسالمی برای مسئوالن و دولت

شده ت اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداختهمردان در راستای تشکیل دولهای دولتحاضر به بررسی مؤلفه
ان را در هفت مردهای مسئوالن کشور و دولتهای پژوهش بیانگر آن است که رهبری در اندیشه خود مؤلفهاست. یافته

رایی، گاند: اعتقاد و اخالق، خدمت به خلق، عدالت، سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد، قانونمورد ترسیم کرده
اند: کاربرد روش هایی نیز برایشان برشمردهچنین بایستهزای کشور .همت و خردگرایی و تکیه به ظرفیت درونحکم

های مسئوالن با معیارهای اسالمی، نظام اداری تراز اهداف اسالمی، اصالح و گیریمناسب، تطبیق رفتارها و جهت
حقق کشور اسالمی منوط به اسالمی عمل کردن دستگاه ساالری و ... از آن جائیکه تمردان، شایستهخودسازی دولت

مردان مشخص نمود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد های دولتحاکمه کشور است، لذا الزم است که مؤلفه
ه مردان را در راستای تشکیل دولت اسالمی از اندیشهای مطلوب دولتکاربردی است. این تحقیق بر آن است نا مؤلفه

ردی ها و رفتارهای اجتماعی و فگیریگانه و مسئوالن قرار دهد تا در جهتتخراج کرده و در اختیار قوای سهرهبری اس
 و رابطه با مردم را با معیار اسالمی تطبیق نمایند.

 مردان.های دولت اسالمی مطلوب، دولتمقام معظم رهبری، دولت اسالمی، مؤلفه واژگان کلیدی:
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 اینوين اسالمی در سيری تدريجی و مرحله تبيين عناصر ايجادی تمدن

 1محمد پورعباس

 چکیده
های ای در این باب، مبتنی بر فهم دقیق سازهسازی و ارائه هر طرح و نظریهواضح است حرکت در مسیر تمدن

، یایم با روشی تحلیلی و رویکردی انتقادباشد. برای رهیافت به این مهم تالش نمودهساز میتمدن و عناصر تمدن
ساز، پردازان تمدنی، اواًل با تمایز نهادن میان عناصر ایجادی و عناصر وجودی تمدنضمن تأمل در گفتمان علمی نظریه

گیری تمدن، در گام نخست چیدمان پازل تمدن نوین اسالمی، ضرورت ای به شکلو ثانیًا با نگاه فرآیندی و مرحله
راحل را به اثبات رسانیم. سپس با تبیین م« ایدئولوژی توحیدمحور»و « عامل انسانی موّحد»وجود دو عنصر بنیادین 

. وقوع انقالب بیرونی و تشکیل 2سازی؛پردازی و گفتمان. ایجاد انقالب فکری و درونی در پرتو نظریه1چهارگانه:
 قدرت. تحقق تمدن نوین اسالمی، و بیان عناصر دیگری چون: 4. ایجاد کشور و جامعه اسالمی؛3حکومت اسالمی؛

عنوان زیست مناسب بهو حکومت، علم و تولید علمی، پول و سرمایه اقتصادی، قوانین و مقررات، جغرافیا و محیط
گیری عناصر ایجادی تمدن ساز، درمجموع با شمارش هفت عنصر ایجادی در قالب چهار مرحله، سیر تکوین و شکل

 تمدن نوین اسالمی را ترسیم نماییم.
د، ایدئولوژی تمدن  واژگان کلیدی: نوین اسالمی، عناصر ایجادی، عناصر وجودی، عامل انسانی موحِّ

 توحیدمحور
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 تأمين اجتماعی از ديدگاه پيامبر اعظم و ائمه طاهرين

 2محمد جزینی   1اصغر فروغی

 چکیده
 تأمین اجتماعی یکی از حقوق شهروندی است که امروزه در کشورهای جهان مرسوم است، که سابقه آن به صدر

ها قرار ها، حقی است که خداوند بر انسانگردد. بزرگترین و ریشه همه حقاسالم و تشکیل حکومت در مدینه برمی
الم السباشد. حضرت علی علیههای آن میداده است و آن بندگی و اطاعت خداوند است و بقیه حقوق فرع و شاخه

کید میبه حاکمان بالد اسالمی در خصوص رعایت حقوق شهروندی و نیا  فرماید و دستور تأمین نیازهایزمندان تأ
ه و شود، آنها شبانه، مخفیانگونه که در سیره  ائمه علیهماالسالم مشاهده مینماید. همانالمال صادر میآنها را از بیت
رمی یت قرارساندند و آنها را مورد تفقد و عناهای محرومین و نیازمندان میهای مواد غذایی را به خانهناشناس کیسه

هایی پاک، وارسته و با اخالص است که ضمن شناسایی مستحقین و دادند. الزمه اجرای این تفکر و تدبیر، انسان
ی های آنها رعایت شود. در این نوشتار که به روش تحقیقی تحلیلنیازمندان، کرامت و شخصیت انسانی و رفع نیازمندی

ه شیوه اجرای تأمین اجتماعی از سوی ائمه چگونه بوده؟ و چگونه در گرفته در پی پاسخ به این سؤال است، کانجام
 شود؟تمدن نوین اسالمی عملیاتی می

 السالم، اسالم، تأمین اجتماعی، محرومین و نیازمندان، حق شهروندی.:امام علی علیهواژگان کلیدی
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 شهر در تمدن نوين اسالمیآرمان

 2محمد جزینی   1اصغر فروغی

 چکیده
ته ها و تحوالت نشات گرفاسالمی و دستاوردهای آن، بخشی از هویت تاریخی مسلمانان است. دگرگونیتمدن 

ها و انتخاب بهترین الگو و روش را الزم و ضروری ها، آسیباز این تمدن زمینه واکاوی و تأمل برای شناسایی آفت
ال عقالنیت و فطرت انسان است، و سعادت و به کمبینی اسالم، جهانی، و مطابق با که جهاننماید. با توجه به اینمی

ی آن باشد، ابعاد جهانی و آرمانتعالی و سفیران هدایت میرسیدن آن در پیروی و تسلیم بودن به اوامر حضرت باری
زند. دقت های دینی موج میالبیت )علیهماالسالم( و آموزهالله علیه وآله( و اهلوضوح در سیره پیامبر اکرم)صلیبه

عنوان حاکم جهان اسالم، بخصوص السالم(بههای امام امیر مؤمنان)علیهها و نامهوتوجه ویژه به منش، رفتار، خطبه
ر تمدن شهری را دعهدنامه امام علی به مالک اشتر و توجه ایشان به ریزترین مسائل حقوقی، حاکم و شهروندی، آرمان

عارض و گونه تتوانند، بدون هیچهای گوناگون میها، و آئینا، رنگکند که تمام اقوام، نژادهگذاری میاسالمی پایه
می شهر تمدن اسالتضادی در کنار هم زندگی و حقوق همدیگر را مراعات نمایند. این پژوهش درصدد است که آرمان

ال است، که ؤ تحلیلی در پی پاسخ این س –صورت توصیفی را از خالل عهدنامه مالک اشتر واکاوی نماید. این مقاله به
ن شهر چگونه تأمیهای رسیدن به این آرمانشهر در تمدن نوین اسالمی دارای جایگاهی است؟و ابزار و روشآیا آرمان

 گردد.می
 شهرامام علی، عهدنامه مالک اشتر تمدن نوین اسالمی، آرمان واژگان کلیدی:
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 ی و منطق تحقق تمدن نوين اسالمیپژوهآينده

 1محمدجعفر حسینیان

  چکیده
کند. های تحقق و به عینیت رسیدن تمدن نوین اسالمی را فراهم میدر این مقاله صحبت از منطقی است که زمینه

ها را با نگاه تمدنی مورد مالحظه قرار دهد و ها و از طرفی رسالتطرف به آرماناین منطق باید نگاه بر آینده را ازیک
حت خود را بر چنین منطقی بایستی پایگاه صقی به تمدن داشته باشد. اینسه دیگر دیدگاهی تحققی و نه صرفًا تحقی

دوش معادالت حاکم بر آفرینش و تاریخ قرار دهد و به میزانی که این ارتباط برقرار شود بسترهای تحقیق نیز فراهم 
ت آنگونه که در ی اسامقایسه -نگر دیدگاهی تأسیسیگردد. دیدگاه این مقاله برای دستیابی به چنین منطق جامعمی

هایی که خالء وجود دارد به تأسیس و برد و در آن قسمتمقایسه، از همه دستاوردهای بشر در موضوع منطق بهره می
ی تمدن ساز هاپردازد. منطق تحقق تمدن نوین اسالمی بیگانه با منطقابداع قواعد نوین متناسب با این هدف عام می

بندی قههای تمدن ساز و با بررسی و طبدارد تا با ایجاد شرایط مقایسه نظام منطقگذشته و موجود نیست، بلکه سعی 
های ها را در منطق موردنظر و مطلوب بدست آورد. عالوه بر این در این مقاله از نقش فرهنگها، اولویتمنزلت منطق

شود. یقواعد زیرساختی آن بیان مآید و از این رهگذر اجتماعی در پیدایش، تغییرات و تکامل منطق سخن به میان می
ماعی تواند بستر تفاهم اجتای عقالنی، عقالیی است. عقالنیتی که میدر مورد اسناد حجیت این منطق پشتوانه

 دستاوردهای خود را با عقالی مطرح در جامعه فراهم سازد.
 پژوهی، منطق، تمدن، عقالنیت، فرهنگآینده  واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                                          

 mj.hosseinian@yahoo.comقم. ایمیل:  اسالمی علوم فرهنگستان علمیهیئت عضو 1



 همایش ملی تمدن نوین اسالمیچهارمین                 
  97 اسفند                

 

41 

 گيری تمدن نوين اسالمیای و اجتماعات فرهنگی در شكلنهنقش ابزارهای رسا
 ای تمدن مسلمينبا مروری بر فضاهای رسانه

 2رضا محمودی   1بیانمحمدحسین خوش

 چکیده
ای است که بدنبال رشد و تعالی عنوان مردم جامعهاصل اساسی هر تمدن، گردهم آیی و شهرنشینی افرادی به

ای و اجتماعات فرهنگی در هر تمدنی نقش اساسی در تعالی نقش ابزارهای رسانهازپیش هستند. در این حال بیش
های منظور تعریف پایهرو بازشناسی و مرور فضاهای اجتماعی هر تمدن بهکند. ازاینافراد و رشد تمدنی بازی می

 ترین مسائل هر تمدن است.ای و فرهنگی آن در جهت رشد و شکوفایی، از مهماصلی رسانه
ای و اجتماعات فرهنگی متعددی مانند مساجد، مدارس، های مسلمین از ابزارهای رسانهطول تاریخ، ُخرد تمدندر 

شی هر ها و اصول ارز اند که بسته به پایهها و ... استفاده کردهخانهها، قهوهها،تکیهها،زورخانهها، معرکهبازارها،حمام
نگی متفاوت بوده اما بر اساس یکسانی مفاهیم و تعاریف ارزشهای اولیه ای و اجتماعات فرهخرد تمدن، ابزارها رسانه

لف های مختای در تمدناسالمی دارای اشتراکات فراوانی هستند. بررسی اجزای هر یک از ابزارها و فضاهای رسانه
ی تمدن نوین فرهنگ ها و اجتماعاتگذاری رسانهمسلمین در ادوار تاریخی آن، رهیافت مؤثری در تعیین و تبیین و پایه

 اسالمی است.
 هخانقهوه رسانه، فرهنگ، تمدن، مسجد، مدرسه، بازار، حمام، معرکه، زورخانه، تکیه،واژگان کلیدی: 

 

                                                                                                                                                          

 mh.khoshbayan@gmail.com  . ایمیل:(مسئول نویسنده)شاهد  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 gmail.com572mahmodimahmodi@شاهد. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی 2
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 های اجتماعی در تحقق تمدن نوين اسالمیهای رسانهنقش مديريت کالن داده

 2محمدرضا موحدی صفت   1محمدحسین فیروزی

 چکیده
های تولیدشده با گسترش روزافزون فضای سایبر شتاب فراوانی گرفته و افزایش حجم دادهها سرعت تولید داده

های های جدیدی نظیر رسانهها در این فضا شده است. در این خصوص پارادایمباعث ایجاد مفهوم کالن داده
 اجتماعی و مشارکت مردمی در تولید داده و محتوا نقش مؤثری در این توسعه دارند.

 شده و باعث شناخت و درک بهترها تبدیلها و دولتها به یک مزیت رقابتی برای سازمانکالن داده مدیریت
دهی در جوامع های اجتماعی نیز در حال شکل دادن شیوه جدیدی سازمانشود. در این خصوص رسانهها میپدیده

کری ولید و مدیریت دانش و حکمت، امور فهای تهای کالن و تمرکز بر شیوهوتحلیل دادهاطالعاتی هستند. با تجزیه
هبود ها در باند و مدیریت کالن دادههای نوین شدههای بنیادی تمدنجایگزین تالش بدنی در کارآمدترین بخش

گیری نقشی هدایتگر دارد. این مدیریت برای حفظ و بقای تمدن نوین اسالمی نیز های اجرایی و سرعت تصمیمروش
ای را درجه 360ریزی برای آینده، یک نگاه قادر است برای شناخت از وضعیت حال و برنامهیک امر حیاتی است و 

های نرم و فرهنگی و مبتنی بر عقالنیت، تولید کارگیری آن در حوزههای اجتماعی و بهفراهم سازد. مدیریت رسانه
 تواند به تحقق تمدن نوین اسالمی کمک نماید. دانش و حکمت می
ها به نقش مدیریت این فناوری نوین در توسعه نهادهای کالن جامعه من بررسی مفهوم کالن دادهتحقیق حاضر ض

 دهد.منظور تحقق تمدن نوین اسالمی ارائه میکارهایی را بهپرداخته و راه
 های اجتماعی، تمدن نوین اسالمی.ها، رسانهکالن داده واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  firoozi@irib.ir سیما. ایمیل: دکترا صدا و دانشجوی 1
  movahedi@sndu.ac.irراهبردی. ایمیل:  تحقیقات و ملی دفاع عالی پژوهشگاه استادیار 2
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و جايگاه آن در « يا صبور»ندبعدی تأثيرپذيری استرس ادراکی از مناجات چ
 تمدن نوين اسالمی

 3اسماعیل نصیری   2محسن کاظمی   1محمد رحمانی

  چکیده
ی آخرت است که از مسیر ی حاالت خود، زمینه و متن کسب توشههمههای قرآنی و روایی، دنیا در بنابر آموزه

را « روزبه»های عبادت متنی مده از مجموعه جریانها و آثار مادی و معنوی برآگردد. نشانهعبادت خدا میسر می
ای دیگر دارد. هتوان به تمدن نوین اسالمی تعبیر کرد که ازنظر عقلی، منطقی و احساسی تمایز بنیادی با تمدنمی

روز است. در استرس از منابع و متون بسیار متنوع جریان زندگی انسان است که مستلزم تولید فرهنگ عبادی متنی به
های ای است که سنخیتی با نگاه اسالمی به انسان و پدیدههای آرمیدگیال حاضر ایران اسالمی جوالنگاه روشح

رای بررسی شد. ب« مناجات چندبعدی یا صبور»از « استرس ادراکی»جاری ندارند. در پژوهش حاضر تأثیرپذیری 
ویان ی آماری این پژوهش، دانشجاده شد. جامعهآزمون استفاین منظور از روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش و پس

( جای n=40( و یا صبور )n=40تصادف در دو گروه گواه )نفری از دانشجویان به 80ی دانشگاه شاهد بودند. نمونه
ی استرس ادراکی را انجام دادند؛ از پرسشنامه« یا صبور»جلسه مناجات  2ای هفته، هفته 12گرفتند. گروه یا صبور 

افزاری در محیط نرم 05/0ها با روش آماری کواریانس در سطح آلفای نجش سطح استرس استفاده شد. دادهبرای س
ن داری بیهای پیش از مداخله، تفاوت معنیتحلیل شد. نتایج نشان داد پس از اصالح نمره 24ی اس نسخهپیاس

توان نتیجه بنابراین می F(.1و  27=)28/4 و P=04/0گروه یا صبور و گواه ازنظر میزان استرس ادراکی وجود دارد)
توان از شود و برای تعامل مناسب با استرس ادراکی میگرفت که مناجات یا صبور سبب کاهش استرس ادراکی می

 آن بهره جست.
 ، استرس ادراکی«یا صبور»تمدن نوین اسالمی، مناجات چندبعدی  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 rahmani@shahed.ac.irشاهد. ایمیل:  دانشگاه استادیار 1
 yahoo.com1982mohsenkazemi@  ارشد. ایمیل: کارشناسی دانشجوی 2
 gmail.com44e.nasiri@شاهد. ایمیل:  دانشگاه ورزشی علوم و بدنیتربیت گروه استادیار مدیر 3
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 نهاد خانوادهسنجی تمّدن سازی با محوريت امكان

 1محمدرضا آرام

  چکیده
ها است. این رویکرد قائل است برای تمّدن سازی نیاز به برنامه« عوامل محور»یکی از رویکردهای تمّدنی رویکرد 

ترین توان آن را قدیمیترین نهادهایی است که مییکی از مهمترین و اصیل« نهاد خانواده»و نهادهای خاصی داریم. 
کند؟ آیا ت. مسأله اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه خانواده چه نقشی در آینده تمّدن ایفا مینهاد بشری دانس

توان تمّدنی را فرض کرد که در آن نهاد خانواده وجود نداشته باشد یا اینکه این نهاد سکوالر باشد؟ اگر تمّدن را به می
ود خانواده و توانیم رابطه عدم یا وجقل در نظر بگیریم، آنگاه میعنوان متغیر وابسته و خانواده را به عنوان متغیر مست

از اّدله  سازی را بیان کنیم. در این پژوهش با استفادههمچنین رابطه کیفیت خانواده )سکوالر یا غیرسکوالر( با تمّدن
بنای تمّدن ن اولین سنگعقلی و نقلی درصدد تأیید این مدعا هستیم که شرط تقویم تمّدن، وجود نهاد خانواده به عنوا

به معنای موّسع آن است و شرط تقویم تمّدن اسالمی وجود نهاد خانواده به معنای مضّیق و غیرسکوالر آن است. 
کید بر آراء پارسونز در باب نیازهای انسان است. این  چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه کارکردگرایی با تأ

ه بهترین پیوسته و منسجم در تأمین نیازهای مختلف بشری بعنوان یک ابرسیستم به هم نظریه کل اجزاء یک تمّدن را به
کند. در این مختصر ضمن بیان معنای تمّدن و خانواده و اقسام هر یک، به بیان ارتباط این دو وجه تحلیل می

 پردازیم.می
 خانواده، تمّدن، تمّدن اسالمی، نیاز، نهاد واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                                          

  mr.aram@chmail.irفرهنگی. ایمیل:  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه دکترا دانشجوی 1
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 )ع( از دولت تا تمدنحضرت موسی 

 2علی نجات بخش   1مرتضی شیرودی

  چکیده
انبیا، همواره از موضوعات مهم و چالش برانگیز در حوزه فرهنگ، مدیریت و سیاست  سازی در حکومتتمدن

های پردازیهای تاریخی در این مقوله،کمک شایانی در شفافیت موضوع و نظریهتردید، بررسی مصداقبوده است. بی
های فراوانی از رفتارها و ویژگی های رهبران بزرگ الهی ذکر شده، در واقع، تمدنی ایفا می کند. در قرآن کریم، نمونه

سیره و سلوک این بزرگان به عنوان الگو به بشر عرضه شده است. در این میان، به حضرت موسی)ع( می توان نقش 
های قوم بنی اسرائیل و نحوه رهبری آن، توسط م به ویژگیپنجم از آیات قرآن کریویژه ای داد؛ چراکه حدود یک

موسی کلیم الله)ع( اختصاص دارد. در قرآن کریم برای موسی)ع( دو ویژگی دانایی و توانایی را به کار رفته است. 
 نهمین مسأله، توجه حاکمیت االهی را به ضرورت دانایی و توانایی در نظام حکومت دینی جهت نیل به تمدن را روش

گاهی و قاطعیت در برابر فتنهمی نگی، های سیاسی و فرهسازد. حضرت موسی)ع( ضمن داشتن این دو صفت، با آ
 ای الهی یا همان تمدن دینی فراهم کرد. تبیین از این موضوعای مدون برای اصالح اجتماعی و دستیابی به جامعهبرنامه

 هدف مقاله حاضر است. )از دولت تا تمدن در سیره این پیامبر الهی( مسأله و
 موسی، دولت، تمدن، قرآن و دین واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com 1397tad.center@خصوصی. ایمیل:-(ص)اعظم پیامبر پژوهیدین و اسالمی تمدن پژوهشی مرکز استادیار 1
  hany.orveh@gmail.com خصوصی. ایمیل:-(ص)اعظم پیامبر پژوهیدین و اسالمی تمدن پژوهشی مرکز استادیار 2
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مطالعه ی تطبيقی الگوی پيشرفت اسالم در جوامع معاصر در مقايسه با قرون 
 نخستين اسالمی

 2شهرام رهنما   1محمدرضا طاالری

 چکیده
دارد. اهمیت  شرفت دین اسالم وجودبا استناد به منابع متعدد دینی و تاریخی روایت های گوناگونی در رابطه با پی

الگوهای پیشرفت اسالم متناسب با هر دوره متفاوت و شیوه های رونق بخشی به ان تحت تاثیر ارتباطات جهانی است. 
با درنظر گرفتن این موضوع میتوان دریافت که الگوهای پیشرفت جوامع اسالمی در عصرحاضر تفاوت قابل مالحضه 

می دارند. این مقاله به دنبال ان است که رویکرد های پیشرفت اسالم با تکیه بر جوامع متمدن ایی با قرون نخستین اسال
اسالمی قرن بیست و یکم را با الگو های پیشرفت اسالم در قرون نخستین اسالمی مقایسه کند. روش تحقیق در بررسی 

ایج ابخانه ایی استفاده شده است. نتحاضر توصیفی تحلیلی بوده از این جهت در جمع اوری اطالعات از منابع کت
حاصل از پژوهش نشان می دهد که دردنیای کنونی عالوه بر توجه به سیره ی اهل بیت و قرآن مواردی از جمله سبک 
زندگی انسان ها، علم و دانش نوین، ارتباطات جهانی، استفاده از سخت افزارها و نرم افزار ها که تمام این فعالیت ها 

تکنولوژی و فناوری اطالعات، شکل میگرد اشاره کرد. اما درمقابل درقرون نخستین، دین اسالم با  در سایه دانش
الگوهایی همچون بشارت، تسامح، تساهل، عدم اشرافیگری، غنای فرهنگی، عدالت ومساوات، دوری از هرگونه ظلم 

تاثیرات آن باعث شد مردم مجذوب  و جور و رعایت حقوق انسانها در دریافت مالیات ها و.... گسترش پیدا کرد و
 آموزه های اسالم شوند.
 اسالم، جهانی شدن، ارتباطات، قرون نخستین واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com98mohammadtalari@فرهنگیان. ایمیل:  دانشگاه دانشجوی کارشناسی 1
 gmail.com150shahram@ لرستان. ایمیل: دانشگاه علمیهیئت عضو 2
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 پذيری طراحی تمدن اسالمیامكان

 1محمد سهیلی

 چکیده
 آورد نویدویژه کشورهای اسالمی پدیدای که این انقالب در جهان و بهوقوع انقالب اسالمی و تغییرات گسترده

گیری تمدن نوین اسالمی است. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح است این است که آیا امکان بخش شکل
ر نیست یا پذیبینی و ترسیم آینده تمدن اسالمی امکانکه اساسًا پیشدهی و طراحی این تمدن وجود دارد یا اینجهت

ذیرش فرضیه پذیر باشد. درصورت پپذیر و کنترلتر از آن است که مدیریتتر و عظیمگیری تمدن، گستردهامر شکل
گیری از تحقیق نخست، الزم است تعاریف، مبانی و چگونگی تحقق این امر مورد تبیین قرار گیرد. در این مقاله با بهره

الش های مرتبط تاریخ، فلسفه تاریخ و فرهنگ، تای و تحلیل عقالنی با اتکا به مستندات علمی در حوزهکتابخانه
ا آینده گرایی، نظریات مرتبط به است که نظریات موافق و مخالف در این خصوص از قبیل نظریات ناظر به آرمانشد

اساس، بینی رشد علمی و فرهنگ، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و بر اینپذیری پیشپژوهی و نظریات مرتبط با امکان
وری، اقتصاد و فرهنگ، رویکردهای مبنا در خصوص طراحی ، فناو نیز بر پایۀ مقوالت اساسی تمدن از قبیل علم

های تمدن نوین اسالمی مشخص شود. در نهایت، با توجه به رویکردهای اساسی و انتخاب رویکرد محوری، شاخص
 ناظر به طراحی و تحقق تمدن نوین اسالمی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 پذیری.بینیگرایی، پیشتمدن اسالمی، آرمان واژگان کلیدی:
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نسبت تمدن غرب با تمدن اسالمی: بررسی تطبيقی مبانی فلسفی تمدن غرب و 
 تمدن اسالمی

 1محمد طالبی
 چکیده

اکنون دربرهه ای اززمانه به سرمی بریم که تمدن ملحدانه غرب برتمام ساحت های زندگی جوامع بشری سایه 
مهلکی بشرامروز را بیمار کرده ودرجهت بسط جاهلیت غربی خود مانع ظهورحقیقت توحیدی افکنده وهمچون سم 

 ای وجودی و طولی بامبانی فلسفی غرب دارد.جهان هستی شده. این ظهورتمدنی رابطه
دراین پژوهش به بررسی تطبیقی مبانی فلسفی مولدتمدن غرب و مبانی فلسفی مولدتمدن اسالمی در سه ساحت 

ایم. این سه ساحت به لحاظ منطقی هماهنگی دارند و دارای یک شناسی پرداختهشناسی وانسانی، معرفتشناسهستی
ناسی شروح واحد هستند. عنصرمحوری این سه ساحت درتمدن مادی غرب ، اومانیسم است که متاثراز آن در هستی

ف قدسی وغیبی درآن معنا ندارد تعریغربی، جهان به هست عینیت یافته محسوس که ابژه ی انسان مدرن است و امر 
رود، زبان آن کمی است و دارای شناسی آن ازحدود حس و عینیت فراترنمیشود. همچنین علم درساحت معرفتمی

ماهیت قدرت طلب و منقطع از وحی است )ساینس(. درساحت انسان شناسی نیز انسان، به انسان بیولوژیکی تک 
ی هستی و مالک هستی است وخدا از شودکه باعقالنیت سکوالر، سوژهمیشناسد محدود بعدی که روح را نمی

ی توحیدی است که ی مقابل آن یعنی تمدن اسالمی، اندیشهحال درست درنقطه زندگی اوحذف شده است.
اسوت، ی نشناسی توحیدی هستی، تجلی خداوند درسه مرتبهدرسراسراین سه ساحت جاری است؛ یعنی درهستی

القوه الله و عبدالله است وتوانایی بشناسی توحیدی نیز انسان، خلیفهت است وشعور دارد. در انسانجبروت وملکو 
تی است ی علم، معرفشناسی توحیدی نیز اعالترین درجهی ناسوت به جبروت را دارد. درمعرفتسیروجودی ازمرتبه

 شود.میکه از وحی سرچشمه گرفته، کاشف حقیقت است و باعث تکامل وجودی انسان 
ن دو تمدن گیریم نسبتی میان ایدرپایان با روشن شده تقابل عمیق مبانی تمدن اسالمی با تمدن غرب نتیجه می

 وجود نداردومتباین هستند.
نویسی صورت کیفی وبا ابزار فیشای با روش تحلیلی مطالعات کتابخانهاین تحقیق از نوع بنیادی بوده وبرپایه

 گرفته است.
 تمدن اسالمی، تمدن غرب، تمدن،  هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسیکلیدی:واژگان 
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تبيين سياست خارجی مطلوب درتمدن نوين اسالمی براساس آيات رکون ونفی 
 سبيل

 1محمدعلی نظری

  چکیده
 هسیاست خارجی هرکشور بیانگر دیدگاههای آن دولت درباره نوع رابطه با سایر دول است. سیاست خارجی ب

معنی اصول و روشهای یک دولت برای رسیدن به اهداف خود در روابط خارجی با سایر دولت هاست. اصول سیاست 
خارجی دراسالم و حکومت اسالمی، برگرفته از قرآن و سنت قطعی پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( است. مقاله حاضر 

« رکون»و « نفی سبیل»رآن و محوریت آیات به تبیین سیاست خارجی مطلوب درتمدن نوین اسالمی براساس آیات ق
می پردازد. براساس این آیات و سایر آیات قرآن، سنت پیامبر)ص(، نظرات معصومین)ع( و دانشمندان و مفسران 
مسلمان، در حکومت دینی وتمدن اسالمی، اصل برداشتن رابطه حسنه، بارعایت اصل اقتدار و عزت اسالمی و پایبندی 

. اما نباید هیچگاه برای نیل به اهداف حکومت اسالمی، به دشمن تکیه کرد و ازراههای نفوذ و به عهد و پیمان است
تسلط حکومت های غیر مسلمان غفلت کرد. بلکه با الهام ازآیات قرآن و آموزه های اسالمی، باید توانمندی های خود 

یق درمقاله حاضر، روش کتابخانه ای راشناخت و باتقویت توانمندی ها، راههای نفوذ دشمن را سد کرد. روش تحق
است. بامراجعه به آیات قرآن، تفاسیر مختلف و نظرات مفسران مشهور مسلمان ازصدر اسالم تا عصر حاضر، سیاست 

 خارجی مطلوب در تمدن نوین اسالمی، تبیین  می شود.
 سیاست خارجی، تمدن نوین اسالمی، آیه رکون، آیه نفی سبیل . واژگان کلیدی:
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مبانی فقهی امنيت خانواده در طراحی الگوی تمدن اسالمی با تاکيد بر نقش 
 جمهوری اسالمی ايران

 1محمدعلی همدانی

 چکیده
یتی را گیری راهبردهای امنتواند جهتدیگر، باورهای دینی میبیاندر یک نگرش کلی، نوع نگاه به جهان و به 

هستیم، نفش مبانی فقهی امنیت خانواده در طراحی الگو مشخص کند. آنچه در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن 
 تمدن اسالمی با تاکید بر جمهوری اسالمی ایران است.

ها شده است. آنچه در این تحلیلهای مختلفی بیانپیرامون تشریح مبانی فقهی و مشکالت خانواده دیدگاه
تراتژیک ژیک به موضوع است. همین نگرش اسای به دین و بررسی استراتموردتوجه قرار نگرفته است، نگرش منظومه

 کند.مند به دین است که ضرورت استخراج الگوی مطرح شد را دوچندان میو نظام
در حوزه امنیت خانواده سه مرحله تشکیل، تحکم و رشد در نظر گرفته شده است که تمرکز پژوهش حاضر بر 

م است، با این توصیف تشریح ابعاد تشکیل و تحکیمرحله سوم استوار شده است که در بردارنده موضوع جمعیت 
خانواده، از حوصله این مقاله خارج است. پیرامون ضرورت طرح موضوع اما باید گفت که، خانواده امروز ایران در 

ن چندان دور تبدیل به بحراحوزه جمعیت، دارای مشکل و مسئله است که اگر به آن پاسخ داده نشود، در آینده نه
 خواهد شد.

شناسی امام گیری از روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای دیدگاه انسانکوشد با بهرهدر این پژوهش نگارنده می
خمینی )ره( و با توجه به نگرش سه الیه به انسان که در بردارنده سه علم )اعتقادات، اخالق و فقه است(، در پاسخ به 

صله ش قرار دهد با این توضیح که ابعاد دیگر مسئله، خارج از حو سؤال اصلی مسئله، بعد فقهی مسئله که را مورد کنکا
 پژوهش حاضر است.

امنیت خانواده، رشد و تعالی خانواده، افزایش جمعیت، فرزندآوری و تعدد فرزندان، مبانی  واژگان کلیدی:
 فقهی امنیت خانواده ، مبانی اعتقادی امنیت خانواده، مبانی اخالقی امنیت خانواده
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مبانی فقهی امنيت اقتصادی در طراحی الگوی تمدن ايرانی اسالمی با نقش 
 تأکيد بر اقتصاد مقاومتی

 1محمدعلی همدانی

  چکیده
انقالب اسالمی ایران، نخستین گام دستیابی به جامعه آرمانی اسالمی را محقق کرد. در سیر شکوفایی این نهاد 

د. های بومی صورت بگیر ایرانی اسالمی با سنجه نوبنیاد، ضروری ست تا حرکت به سمت ساخت تمدن نوین
ی از شود. یکها، یک تمدن فاسد میهای تمدن سازی هستند که در صوت فساد آنهای تمدن سازی، شاخصهسنجه

شده این موارد، سنجه اقتصادی است که در جمهوری اسالمی مبنای غیر بومی دارد و از تمدن غربی عاریت گرفته 
های طراحی الگوی اقتصادی مبتنی بر نگرش بومی باعث شده است امنیت اقتصادی ایران با چالشاست. همین فقدان 
 متعدد مواجه شود.

جانبه بوده است که از جمله این موارد رویاروی های مختلف، شاهد نبردهای همهجمهوری اسالمی ایران در عرصه
شود، شاهد آن هستیم که نقش عامل خارجی یم های اقتصادی مطرحکه سخن از بحراناقتصادی است. هنگامی

حران گیرد. نگاه فقه امنیت به بشود و به نوعی نقش عامل داخلی مورد غفلت قرار میبیش از عوامل داخلی مطرح می
 دهد.ای است که هر دو بعد مسئله را مورد کنکاش قرار میگونهاقتصادی به

 روش تحلیلی و توصیفی، نقش فقه امنیت اقتصادی، در طراحی گیری ازکوشد با بهرهدر این پژوهش نگارنده می
الگوی تمدن اسالمی را مورد کاوش قرار دهد. در پژوهش حاضر عالوه بر تبیین نقش عوامل خارجی در برهم زدن 

ت الگوی گیرد و درنهایگیری ناامنی اقتصادی، مورد بررسی قرار میامنیت اقتصادی، جایگاه دولت و ملت در شکل
کید بر اقتصاد مقاومتی، پیش روی مخاطب قرار میپیش کید گیر نهادی تمدن سازی در عرصه اقتصاد با تأ د. بنابراین تأ

 مقاله پیش رو، بر اقتصاد مقاومتی است و تشریح ابعاد دیگر مسئله از حوصله این پژوهش خارج است.
اسالمی،  -، الگوی تمدن ایرانی سنجه اقتصادی تمدن اسالمی، امنیت اقتصادی، فقه امنیت واژگان کلیدی:

 اقتصاد مقاومتی، ربا، طمع، احتکار
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 نقش آفرينی رسانه ها در تحقق تمدن نوين اسالمی

 1محمد محسن دوباشی

 چکیده
امروزه رسانه ها نقش بسیار مهمی در زندگی هر فرد ایفا می کنند. شاید بتوان آن ها را آیینه تمام نمای جامعه 

پیشگام حوزه ارتباطات و رسانه ، کارکردهای متفاوتی را برای رسانه های جمعی بر شمرده اند.  نماید. نظریه پردازان
از سوی دیگر شاهد آن هستیم که جوامع پیشرفته در حال استقرار سیستم های اطالعاتی و توسعه زیرساخت های 

در  می شود. این حجم اطالعاتاساسی بر اساس فناوری اطالعات هستند و هر روز تبادل اطالعات بیشتر و بیشتر 
گاهی خالصه می شود، شکافی که در آن  این عصر، گاه فاصله فقیر و غنی در دارندگی و برخورداری از دانش و آ

 افراد غنی با برخورداری از اطالعات بیشتر در جایگاه اجتماعی باالتری قرار می گیرند. 
با نفوذ و کارکردهای متفاوت خود، جوامع را در دستیابی  رسانه در این گذار به عنوان ابزاری است که قادر است

به اهدافی خاص یاری دهد. در این پژوهش سعی بر آن است که نقش رسانه ها در این گذار با تاکید بر جامعه 
 اطالعاتی، اهمیت دانش و تولید دانش در مختصات جامعه دانایی تبیین گردد.

 اطالعاتی، جامعه دانایی، مدیریت رسانه: ارتباطات، رسانه، جامعه واژگان کلیدی
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جايگاه امنيت اخالقی و اجتماعی در تمدن نوين اسالمی با تاکيد بر انديشه 
 امام و رهبری

 1محمد مهدی سپهر

  چکیده
رود. در این میان، امنیت تحقق تمدن نوین اسالمی یکی از مهمترین اهداف انقالب اسالمی ایران آن به شمار می

باشد که نیازمند تبیین و بررسی هرچه بیشتر های تمدن نوین اسالمی میاجتماعی یکی از مهمترین ویژگیاخالقی و 
به ویژه از دیدگاه اندیشمندان برجستۀ اسالمی است. این مقاله در صدد است تا جایگاه امنیت اخالقی و اجتماعی را 

ؤالی )مدظله( بررسی نماید. بنابراین س قام معظم رهبریدر تمدن نوین اسالمی با تاکید بر اندیشه امام خمینی)ره( و م
شود این است که با توجه به دیدگاه امام و رهبری، امنیت اخالقی و اجتماعی در تمدن نوین که در اینجا مطرح می

ی هااسالمی چه جایگاهی دارد؟ در پاسخ به این پرسش از روش تحلیلی و استنباطی استفاده شده است. از جملۀ یافته
مقاله این است که حفظ و اجرای اصول بنیادین اخالقی در جامعه، چه در حوزۀ فردی و چه در عرصۀ اجتماعی از 

 باشد. های تمدن نوین اسالمی میجملۀ ویژگی
 : تمدن نوین اسالمی، امنیت اخالقی، امنیت اجتماعی، امام، رهبریواژگان کلیدی
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 تمدن اسالمی و سبک زندگی امت واحدهتأثير مكتب اسالم بر آينده شكل گيری 

 2رضا کرمی   1مرتضی شیرودی

  چکیده
پژوهش حاضر با رویکرد دین پژوهانه به تمدن نوین اسالمی و با واکاوی اسناد و مدارک تاریخی و پژوهش آثار 

دین منظور، است. ب به جای مانده از تمدن های الهی، به دنبال تبیین ساختار تمدن اسالمی و مقایسه آن با سایر ادیان
ابتدا به ذکر علل فراز و فرود تمدن اسالمی و سپس به ذکر عناصر کلیدی در پدیداری و پایداری همه تمدن ها می 
پردازد تا نقش مکتب اسالم در ایجاد تمدن نوین اسالمی و نقش و تأثیر آن در شکل گیری آینده تمدن اسالمی را 

قین با ورود به مباحث نظری و مرور بر ادبیات ) معرفت شناسی ، انسان شناسی برجسته شود، البته در این زمینه، محق
و الزام شناسی( ضمن طرح نظریات فالسفه قرون سوم، چهارم و پنجم به ذکر عملکرد  نمونه هایی از تمدن سازی 

پیامبر اعظم  با نظریاتادیان توحیدی ) یهود ، مسیحیت ( پرداخته اند اما این مقاله در صدد انطباق مطالعات پیشینی 
)ص( و سبک زندگی امت اسالمی با الگوی اسوه حسنه است. روش تحقیق تحلیلی توصیفی است و جامعه آماری 
آن مجموعه آثار کتب ، اسناد و مدارک تاریخی و منابع معتبر دست اول است. یافته های این تحقیق تبیین کننده لزوم 

سالمی در قالب تشکیل دولت اسالمی و پس از آن عوامل پایداری برای تحقق عوامل پدیداری برای تمدن نوین ا
تمدن فوق با رمز وحدت کلمه و استقامت و دفاع از ارزش ها و صیانت از کیان دولت اسالمی و خود اتکایی امت 

 اسالمی در مقابله با تفکر سکوالر متکی بر اندیشه های اومانیستی است.
 ت واحده، اسوه حسنه و دولت اسالمیاسالم، تمدن، ام واژگان کلیدی:
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 معناشناسی تمدن نوين اسالمی

 2رضا کرمی   1مرتضی شیرودی

   چکیده
تمدن نوین اسالمی راهی بس دشوار از مرحله مفهوم سازی تا مرحله مصداق یابی را در پیش رو دارد. در این راه 

اه مفهوم تمدن وجود دارد که با نگاه اومانیستی و یا نگطوالنی و دشوار، منازلی از تولید علم و ادبیات علمی متناظر با 
متأله، مفاهیم و مصادیق متمایزی را تبادر و تجسم می بخشد. این مقاله بر آن است که تمایز دو نگاه فوق را در مفهوم 

یگاه اتمدن عرضه نماید تا مبتنی بر آن، نشانه های مصادیق هر یک هویدا گردد. هرچند اهمیت مباحث تمدنی در ج
عصری نظام جمهوری اسالمی کم و بیش مطرح و مورد توجه است اما ضرورت پرداختن به آن از جهت معرفی شناسه 
های بدیل خود )الیف استایل( کمتر مورد توجه بوده است. سؤال مهمی که در تناظر این دو مفهوم از تمدن مطرح 

 با پاسخ به این سؤال می توان مبانی و اجزاء هر یک است، چیستی و چرایی مبادی و ارکان هر یک می باشد که فقط
را توجیه پذیر نمود. روِش اسنادی و تولید محتوی در این مقاله خواهد توانست برای نظام نوین جهانی که نظام مبتنی 

ر د بر مبادی فلسفی الهی و متناسب با انسان شناسی و جامعه شناسی انبیاء است، مفاهیمی را تولید و عرضه کند که
تناظر با مفاهیم بنیادین نظم نوین جهانی باطل السحر عقالنیت اومانیستی را فراهم آورده و راه برای تولید شاخصه های 

 تمدن نوین اسالمی هموار سازد.
 تمدن نوین اسالمی ، معناشناسی، نظم نوین جهانی و جمهوری اسالمی واژگان کلیدی:
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 میسازی اسالبررسی نقش معرفت نفس در تمدن

 2محمدعلی مشایخی پور   1مرتضی شیرودی

  چکیده
ترین مخلوقات هستی تحقق و تجلی آن را جزو تمدن اسالمی آرمانی است گرانسنگ و گرانبها که حتی عالی

تاری، ترین سطوح رفهای خودساخته، با برخوداری از شایستهدهند؛ تمدنی که در آن انساناهداف و امیال خود قرار می
گیری سازند. عوامل متعددی در شکلبخش آن را در پیدا و پنهان زندگی خود ساری و جاری میالیم حیاتاسالم و تع

المی سازی اسسازی، نقشی مهم و راهبردی در تمدنکنند؛ معرفت نفس به واسطه انساناین تمدن ایفای نقش می
یط است. در فرآیند خودشناسی انسان کمال دارد؛ زیرا آن بنیاِن مدیریت برخویش و ارتباط سازنده و اخالقی با مح

یابد. نگارنده با بررسی آیات و روایات پیرامونی و با روش توصیفی یابد و از نقصان به کمال و تمام دست میمی
سازی اسالمی را به تصویر کشیده است. از یک سو اصلی ترین عنصر یک تحلیلی ارتباط وثیق خودشناسی و تمدن

ساز نهند و از سوی دیگر خودشناسی، انسانهایی هستند که در کنار هم جامعه اسالمی را بنا میتمدن اسالمی، انسان
تواند او را در دستیابی به تکامل فردی و اجتماعی و نمود آن در میدان عمل کمک است و بیش از دیگر عوامل می

 نماید.
 یابی انسان، تمدن اسالمی، تعامل و ارتباطمعرفت نفس، انسان، جامعه، تکامل واژگان کلیدی:
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 اسالمی بررسی نقش علوم انسانی در تمدن

 2محمدعلی مشایخی پور   1مرتضی شیرودی

 چکیده
های خداجو، تحقق آن در پهنه هستی را جزو آمال و آرزوهای خود تمدن اسالمی، آرمانی است پربرکت که انسان

لی ها از جمله عناصر اصداده و همه حرکات و سکنات خود را برای دستیابی به این مهم مصروف می دارند؛ انسانقرار 
ها برنده، مؤسس، مقوم یا تداوم بخش و توسعه آفرین چنین تمدنی انساناین تمدن اند و نیز، وجود دستورالعملی پیش
خش سازی در دو بقشی مهم و اساسی را در همه مراحل تمدنبنیادش، نهستند. علوم انسانی به واسطه محتوای انسان

تحلیلی  -گیری از عقل و نقل و به روش توصیفیکنند اما در این مقاله، نگارندگان با بهرهغربی و اسالمی ایفا می
المی یاد سکشند و از علوم انسانی به عنوان نقشه راه تمدن اارتباط وثیق علوم انسانی و تمدن اسالمی را به تصویر می

انی که در اند، انسپایه دانسته-بنیاد و اسالمکنند و حیات و ممات تمدن اسالمی را وابسته به علوم انسانی انسانمی
 آموزه های اسالمی اشرف مخلوقات است و از این رو، خداوند امر به تکریم آن کرده است.

 سی، علوم انسانی، علوم انسانی اسالمیشنااسالم، تمدن اسالمی، جامعه اسالمی، انسان واژگان کلیدی:
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 نظام سازی، نهادسازی و تمدن نوين اسالمی

 1مرتضی شیرودی

  چکیده
نظام سازی اسالمی به معنای برساخت مبانی، اصول و اهداف دینی در حکومتی تازه است که به سرعت و در پی 

 نه مذهبی در بخش های اجرا، قضا و تقنین وانقالب، شکل می گیرد اما بقای آن، به تأسیس و تداوم نهادهای سه گا
ایجاد و ابقای نهادهای مناسب به آن، مرتبط است ولی یکی از مسأله های مطروحه آن است که نمی دانیم نهادسازی 
تنها به تشکیل موسسه و نهاد نیست بلکه درجه اجتماعی شدن آن، میزان نهادمندی اسالمی و مقدار ارتباط آن با تمدن 

تمدن -نهاد-می را معین می کند، بنابراین، سئوال پیش روی مقاله حاضر آن است که به نوع ارتباط بین نظامنوین اسال
نوین در سطح اسالمی پاسخ دهد.فرضیه ما عبارت است از: تنها با افزایش درجه نهادینه شدن نهادهای اسالمی جدید، 

مدن نوین اسالمی یاری دهیم در نتیجه،هدف مقاله تنها نشان قادر خواهیم بود نظام تازه برآمده اسالمی را در نیل به ت
دادن ارتباط عناصر سه گانه مذکور نیست بلکه کمک به تعمیق باور ضرورت تداوم ارتباط آن در ذهن و عمل مردم 

رتبط ماست. از   یافته های مقاله می توان اشاره کرد به این که نظام اسالمی تشکیل نمی شود مگر به تعمیق نهادهای 
و این نهادهای دینی اجتماعی شده اند که راه را برای شکل گیری تمدن نوین اسالمی در تراز انقالب اسالمی فراهم 

 می آورند.
 نظام، نهاد،تمدن نوین، اسالمی و انقالب اسالمی واژگان کلیدی:
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 نظام سازی ازدواج موقت در فقه تمدنی اسالم

 2سید جواد میر مهدی پور   1مریم تدینی

 چکیده
ازدواج موقت به عنوان طرحی روشمند همانطوری که در اصلی ترین منابع استنباط احکام دینی یعنی قرآن و سنت 
و هم در فصل ششم جلد دوم قانون مدنی صراحتا بعنوان نهادی شرعی و قانونی بدان اشاره شده است ، از جمله نهاد 

د ه ایران می باشد تا جایی که حتی آن را با فحشا مقایسه می کننهای بحث برانگیز و گاها منفی در دیدگاه عرف جامع
و عامل اضمحالل نهاد خانواده می نامند. حال آنکه طبق یافته های ما هدف از تشریع و تقنین این نهاد نه اشاعه 

معه است که اهواپرستی و سست کردن بنیان خانواده ، بلکه رفع نیازهای طبیعی و انسانی آن دسته از زنان و مردان ج
امکان ازدواج دایم و تشکیل خانواده را نداشته و در پی رفع نیازهای خود از طرق نامشروع نیز نمی باشند. لذا در این 
مقاله پس از بررسی مفهوم ازدواج موقت و تفاوت های آن با روابط غیر شرعی و با نگاهی به آرا فقها و حقوقدانان، به 

و مشروع جهت بستر سازی برای سازماندهی راهبردی این مساله مهم در سطح جامعه  طراحی روشی نظام مند و معقول
پرداخته می شود و از این نظریه دفاع خواهیم کرد که جایگزینی نهاد ازدواج موقت بجای روابط نامشروع رایج در 

ن ارد و با پیشنهاد افزودجامعه، که دارای آثار سو بسیاری برای جامعه و افراد است و هیچ نمود قانونی و شرعی ند
موادی به قانون مدنی در الزامی ساختن ثبت قانونی ازدواج موقت، پاسخگوی بخش بسیار مهمی از نیاز های طبیعی 

 و انسانی زنان و مردان در جامعه ی متمدن نوین اسالمی خواهد بود.
 هازدواج موقت، ازدواج دایم ، روابط نامشروع، خانواده، جامع واژگان کلیدی:
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 نظريه پيشگيری بنيادين وقوع جرم

 2هدی سادات حسینی   1مرتضی فروزانمهر

 چکیده
بدیهی است که در دوگانه مقابله با جرم و پیشگیری از جرم، به طریق اولی مسئله پیشگیری از جرم کارآمدتر 

. در حال قرار گیردخواهد بود. در هر حکومتی هدف غایی و محوری دستگاه قضایی باید مسئله پیشگیری از جرم 
حاضر در کشور چهار نظریه راجع به پیشگیری از جرم وجود دارد؛ پیشگیری ساختاری، پیشگیری کیفری، پیشگیری 

 توسعه ای و پیشگیری محیطی.
برای داشتن قضاوت صحیح نسبت به این چهار نظریه باید یک سوال محوری را مطرح کرد. ریشه وقوع جرم 

 یات پاسخ صحیح و کاملی برای این موضوع ندارند.چیست؟ هیچ یک از این نظر 
از منظر فکر اسالمی ریشه وقوع جرم اراده انسان هاست و اراده انسان ها نیز از نگرش آنها نشات می گیرد؛ در 
واقع انسان ها تحت نگرش های غلط، تصمیمات غلط نیز می گیرند و این تصمیمات در عناوین مجرمانه ظاهر می 

نظر فکر اسالمی برای کنترل جرم باید نگرش ها را اصالح کرد. اصلی ترین نهادی که قادر به اصالح شوند. پس از م
نگرش های افراد می باشد نهاد خانواده است. اگر خانواده از حیث روابط و عواطف و ابعاد مختلفی که برای یک 

د پیشگیری راد بهینه می شود. باید در فراینخانواده اسالمی متصور است، فربه شود نتیجه آن این است که نگرش های اف
از جرم، بحث را به نقطه اصلی وقوع جرم هدایت کرد. یعنی اگر کسی به دنبال این است که پیشگیری از جرم را 

 محقق کند، باید بداند که جرم از کجا متولد می شود و همان محل تولد و ریشه وقوع جرم را به چالش بکشد.
 پیشگیری از جرم، فکر اسالمی، اراده انسان، خانواده واژگان کلیدی:
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هنجارهای سبک زندگی سياسی و اجتماعی زن در تمدن نوين اسالمی از منظر 
 قرآن و حديث

 2فاطمه دولتی   1مجتبی دولتی

  چکیده
امروزه در جوامع مختلف حضور سیاسی و اجتماعی زن یک اصل پذیرفته شده است. مکاتب و ایدئولوژی های 

وجود برای زن ، جایگاه و شئون مختلفی را تعریف نموده اند. از نگاه اسالم زن حقیقت بسیار ارزشمندی است که م
به سبب ساختار وجودی ویژه در فرآیند تعلیم و تربیت و اجتماع و سیاست نقش مؤثری ایفا می کند. قرآن کریم در 

زنان قائل است.حال سئوال اساسی این است که آیا  آیات متعدد حضور، مشارکت و نقش سیاسی و اجتماعی را برای
برای این حضور آنها ضوابط و اصولی را مشخص می کند؟ اسالم به عنوان آخرین و کامل ترین دین و قرآن کریم به 
عنوان کاملترین کتاب و روایات صادره از اهل بیت )ع( به عنوان راهنما و مفسرین قرآن و در یک کالم به عنوان قرآن 

طق ، به هنجارهای سبک زندگی سیاسی و اجتماعی زنان قائل بوده و به صورت مبسوط به آن پرداخته اند. در این نا
تحلیلی به این هنجارهای در بستر ایجاد تمدن نوین اسالمی بپردازیم. از  -پژوهش سعی شده است با روش توصیفی

گفتار و رفتار،کنترل نگاه و غض بصر، پرهیز از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع(، رعایت حجاب و عفت در 
خود آرایی و خود نمایی، پرهیز از اختالط با نامحرمان ، استفاده از پوشش مناسب، هماهنگی نقش اجتماعی با سمت 
همسری ، پرهیز از پوشیدن لباس شهرت، اجتناب از قرار دادن خویش در جایگاه تهمت و... را از جمله هنجارهای 

 سیاسی و اجتماعی زن در تمدن نوین اسالمی از منظر قرآن و حدیث می باشند. سبک زندگی
 سبک زندگی، تمدن نوین اسالمی، حجاب، اجتماع. واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com 3807 mdmd @جنوب. ایمیل:  تهران آزاد دانشگاه دکترا دانشجوی 1

  mg@chmail.irوپرورش. ایمیل: آموزش کارمند ارشد کارشناسی دانشجوی 2
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کاربست روش آنتروپی شانون در تحليل سند تحول بنيادين و برنامه ی درسی 
 بریهای تمدن نوين اسالمی از ديدگاه مقام معظم رهملی از منظر شاخصه

 4معصومه محمدزاده   3فاطمه ایمان زاده   2مهسا محمدزاده   1مجتبی شبگو

 چکیده
های ها از همه ظرفیتمندی انسانمقام معظم رهبری در تعریفی کلی، شاخصه تمدن نوین اسالمی را بهره هدف:

ده در وجود خود آنان تعبیه کر دانند که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و می مادی و معنوی
است. براین اساس، با توجه به نقشی که تمدن نوین اسالمی در نظام آموزش و پرورش دارد، هدف اصلی این تحقیق 

 های تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبریتحلیل سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی از منظر شاخصه
 خواهد بود.
در این تحقیق از روش آنتروپی شانون به منظور تحلیل محتوای تحلیل سند تحول بنیادین و برنامه شناسی:روش

باشد. پس از تعیین شاخص ها و ی درسی ملی استفاده می شود. جامعه آماری، تمام صفحه های اسناد مذکور می
 شود.های تعیین می ها، بار اطالعاتی، ضریب و درصد اهمیت شاخصبهنجارسازی داده

در این تحقیق با تحلیل شاخص های تمدن نوین اسالمی که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری  گیری:نتیجه
خواهد بود، سعی برآن خواهد شد با تعیین اهیمت این شاخص ها، نارسایی ها و کاستی های موجود در توجه به این 

 شود. شاخص ها تبیین شده و پیشنهادهای کاربردی در این خصوص ارائه
تمدن نوین اسالمی، دیدگاه مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین، برنامه ی درسی ملی، واژگان کلیدی: 

 روش آنتروپی شانون

                                                                                                                                                          

 mojtaba.shabgou@gmail.comمرند. ایمیل:  نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه عضو و دانشگاه مدرس 1
 mahasamohammadzadeh@gmail.com مرند. ایمیل: مفید، شیخ غیردولتی پسرانه دبستان آموزگار 2
 fatemehimanzadeh@gmail.com مرند. ایمیل: آموزشی، مدیریت ارشد کارشناسی 3
 masoumehimanzadeh@gamil.comمرند. ایمیل:  دانشگاه مدرس و دکترا روانشناسی دانشجوی 4
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 نظام سالمت در تمدن نوين اسالمی

 2سید احمد بابایی چگینی   1زادهمجتبی هادی

 چکیده
مت سالرود که وظیفه ساماندهی وضعیت میهای مهم در نظام کالن اجتماعی بشمار نظام سالمت از خرده نظام

ها را بر عهده دارد. نواقص و مشکالت فراوان نظام سالمِت رایج در جهان و خألهای علمی آن، مجامع علمی انسان
تواند بین تمدن نوین اسالمی با نظام سالمت مختص خود میرا به یافتن یک نظام سالمت نوین واداشته است. در این 

تنی بر شناسی به دو نوِع مبدهندگان نظام سالمت برتر باشد. نظام سالمت در طول تاریخ از نظر شناختهیکی از ارائ
ل های مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه شامشوند. ویژگیبندی میاصالت تجربه و اصالت عقل تقسیم

ی مفاهیم های این نظام شامل نفاست و آسیب پذیر بودن و تجاری بودنمراتب مبتنی بر اجماع، انعطافنظم و سلسله 
زدگی، غرب گرایی وشدن به عامل بیماری و مرگ، انتقال فرهنگ مادیکلی و عقلی، ایجاد محرومیت فزاینده، تبدیل

. داری و سلطه غرب استنظام سرمایهرویه جراحی، وابستگی به فّناوری، وابستگی به دارو محوری، شیوع بی
نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل نیز شامل سازگاری با مبانی دینی و عقلی، نفوذ بیشتر و نگاه  های مطلوبویژگی

استفاده در محدودترین امکانات، اخالق محوری، استفاده از مفاهیم ساده و نگر، عدم وابستگی به ابزار، قابلکل
 گرایی محضدور ماندن از فّناوری، عقل دهی،های این نظام نیز شامل عدم سازمانقابلیت آموزش آسان است. آسیب

شناسی عنوان یک َاَبر تمدن بشری، نظامی بر پایه شناختو داروگرایی است. نظام سالمت در تمدن نوین اسالمی به
تجربی و  های مبتنی بر شناختهای نوین و یافتهاسالمی است و با استفاده از فلسفه، فقه، میراث اسالمی، فّناوری

 گیرد.یتعبدی شکل م
 شناسی اسالمی، فلسفه سالمتتمدن نوین اسالمی، نظام سالمت نوین، شناخت واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 m_hadizadeh@aol.com بیهوشی. ایمیل: کارشناس قم، علمیه حوزه طلبه 1
 yahoo.com313jabarut@قم. ایمیل:  علمیه حوزه مدرس اسالمی، کالم ارشد کارشناسی 2
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 راهكارهای رشد و پيشرفت علوم انسانی در ايران

 1مجید دارابی

  چکیده
وقانی ففالسفه غرب بعد از رنسانس در اندیشه های غرب تحوالتی را بنا نهاند و بر مبنای این تغییر نگاه در سطوح 

اندیشه، در علوم تجربی هم تحوالتی انجام شد که ماحصل آن پیشرفت و توسعه مادی آنها است. کشور ما از زمان 
نخبه ها به سمت علوم تجربی هدایت شدند مسیر را اشتباه را انتخاب کرد. تجربه حاکم شدن  تاسیس دارالفنون که

ی جامعه است. پس باید نگاه ها عوض شود و در مسیر تفکر علوم خرد تجربی از آن زمان تاکنون، وضعیف جار
توسعه به گونه ای دیگر ریل گذاری شود؛ راهکارهایی مثل تعویض محتوا، برگزاری جلسات و سمینار ها و... هم 
راهکاری مکانیکی و سطحی است، باید رویکرد تحولی فکری و نقادانه در علوم انسانی شکل بگیرد. برای پیشبرد 

شرایط و عوامل درونی در حوزه و دانشگاه)جذب دانشجویان برتر در  -1در ایران می توان در دو ُبعد  علوم انسانی
کنکور در حوزه های علوم انسانی، بازنگری در شیوه آموزشی بخصوص در دوره های تحصیالت تکمیلی، کاربردی 

فرهنگی جامعه)تغییر نگرش مسئوالن  ساختاری و فکری و -2و مسئله محور کردن آموزش علوم انسانی و...( و ُبعد 
نسبت به اهمیت و ضرورت شأنیت علمی علوم انسانی، کاهش نقش مدیران فن ساالر در فرایند تصمیم سازی و 
تصمیم گیری ها و حضور استادان علوم انسانی در این زمینه ها، تعامل وسیع تر حوزه اجرایی و علمی، شکل دهی 

 ه ارائه راهکار پرداخت؛احساس نیاز به متخصصان و...( ب
 علوم انسانی، پیشرفت، راهکار، ایران واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                                          

  gmail.com @12majid.darabi. ایمیل: تهران دانشگاهمدیریت آموزشی دکترا  شجویدان 1
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 تكرار تجربه تمدن نوين اسالمی با تأکيد بر علوم انسانی

 1مجید دارابی

  چکیده
به لحاظ تاریخی ایران، در مقطعی، از گردونه تمدن خارج و وقتی به آن نزدیک شد توجه اش بیشتر به سمت علوم 

و این موضوع تاکنون ادامه داشته؛ سیری در تاریخ نشان می دهد که در عصر تمدن بزرگ اسالمی؛ علوم تجربی شد 
انسانی بوده که آن تمدن عظیم را بنا نهاده. در غرب هم شواهد حاکی است که قبل از تحول در علوم تجربی، ابتدا 

ش کردند همان راهی که غرب رفته را در چارچوب های فلسفی و فکری تحول ایجاد شد. جوامع غیر غربی هم تال
بروند ولی نتایج نشان داد که حتی برخی موارد به نقطه مقابل نقطه غرب رسیدند؛ در ایران، علوم انسانی در حاشیه 
است و تمرکز و توجه و منابع صرف علوم تجربی می شود چرا که از نگاه سطحی، کوتاه مدت و نتیجه مدار، یافته 

موس و سریع و نتایج و بازدهی علوم انسانی طوالنی و نسیه است؛ غافل از اینکه این  علوم انسانی های علوم تجربی مل
است که توان برنامه ریزی برای سایر علوم را دارد و این علوم است که تمدن، فرهنگ و ساختار جامعه را شکل می 

ختلف قادر به تولید راه حل است. البته دهد علوم انسانی است که برای حل مسائل و چالش های موجود در ابعاد م
افراط و تفریط در حوزه علوم انسانی که در یک کرانه آن خود باختگی)غرب زدگی( و در کرانه دیگر انکار 
دستاوردهای علمی غرب است، موضعی خطرناک است؛ این مقاله با بررسِی تحلیلِی و تبیینی، تکرار تجربه تمدن نوین 

کید و   توجه ویژه بر علوم انسانی می داند.اسالمی را در تأ
 علوم انسانی، تمدن نوین اسالمی، تکرار تجربه واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail. Com12majid.darabi@. ایمیل: تهران دانشگاهمدیریت آموزشی دکترا  دانشجوی 1
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العالی( و بررسی مقايسه ای تمدن از ديدگاه مقام معظم رهبری)مدظله
 انديشمندان غربی

 1مجید نجف علیزاده

 چکیده
ت که هانتینگتون تمدن را یک موجودی تمدن از موضوع های اصلی مورد توجه اندیشمندان مختلف است تا جایی

فرهنگی می داند. در این تحقیق با اذعان به اهمیت تمدن و بررسی ابعاد نظری آن، ضمن تبیین مبانی، تاریخ و نگرش 
های اندیشمندان غرب، نظریات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیز بررسی می گردد. پرسش اصلی این است که 

دگاه های اندیشمندان با دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص تمدن چیست؟ در این باره نظریات وجه تشابه و تمایز دی
اندیشمندان غرب و مقام معظم رهبری به صورت تطبیقی بررسی می گردد. نتیجه نشان می دهد اگرچه منظومه فکری 

ندیشمندان جه اشتراکی با نگرش ارهبری درمورد تمدن مبتنی بر اصول منحصر به فردی است اما به معنای هیچ گونه و 
دیگر در زمینه تمدن نیست. وجه مشترک نگرش رهبری با اندیشمندان غرب مبتنی برمؤلفه های زندگی مطلوب دنیوی، 
پیشرفت علمی و فناوری و بهره گیری از منابع طبیعی است. در واقع رهبری با رفع اشکاالت تمدن غرب مدرن به 

خصلت عقالنیت همراه با کرامت انسانی، توجه به جهان اخروی و زندگی دنیوی همراه دنبال ایجاد تمدنی جدید با 
 با معنویت است.

 تمدن نوین اسالمی، اندیشمندان غربی، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( واژگان کلیدی:
 

                                                                                                                                                          

 yahoo.com1975majidalizadeh@پژوهشگر. ایمیل:  1
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بررسی و نقد نقش و جايگاه هنر و معماری در احيا و شكوفايی تمدن نوين 
 اسالمی

 1فرمحدثه رئیسی 

 چکیده
هنر و معماری، یکی از مهم ترین ارکان در حفظ و شکوفایی تمدن نوین اسالمی است. هنر و معماری به عنوان 
جلوه های زیبایی و بیان اندیشه های نوین اسالمی، در بهبود و تکامل و شکوفایی تمدن نوین اسالمی نقش بسزایی 

با بررسی و نقد جایگاه هنر و معماری، نقش آن را در احیا و داشته است. از یک سو در این مقاله برآن هستیم تا 
ت به شیوه تحلیلی بوده است و گردآوری اطالعا -شکوفایی تمدن نوین اسالمی تبیین نماییم. روش پژوهش توصیفی

 نآماری و کتابخانه ای صورت پذیرفته است و نتایج حاصل از این پژوهش به این شرح است که هنر و معماری از ارکا
تفکیک ناپذیر جامعه اسالمی است البته با الگوبرداری های صحیح ومنطقی و پیروی از اندیشه های نوین اسالمی، 
می تواند یکی از مهم ترین ابزارهای رشد وترقی جامعه اسالمی باشد. که در این مقاله روش های نوین و چگونگی 

 استفاده صحیح از هنر بیان شده است.
 نقش و جایگاه -احیا و شکوفایی -تمدن نوین اسالمی -و معماریهنر  واژگان کلیدی:
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مقايسه تطبيقی ظرفيت پيشگيری از کجروی و جرم در اصل امربه معروف و نهی 
 از منكر با ظرفيت پيشگيری کنترل اجتماعی مردم در جوامع غربی

 2سهند قاسم پور   1محدثه فردی

 چکیده
نظارت و کنترل اجتماعی فراگیر است، چراکه وقوع جرم و کجروی، همواره لزوم ایجاد جامعه سالم بایسته داشتن 

به معنای اختاللی توجه برانگیز در جامعه، واکنشهایی از انواع مکانیسم های نظارت و کنترل اجتماعی با دسته بندی 
از منکر به صورت های متفاوت را به همراه دارد. نظارت اجتماعی در جوامع اسالمی با اصل امر به معروف و نهی 

نوعی از نظارت مردم با توجه به وجوب شرعی این اصل نظارتی اسالمی و ضمانت اجرایی الهی و قدسی عجین شده 
است که اجرای درست اصل یاد شده، پویایی اجتماعی و سیاسی مسلمانان را میسر خواهد کرد. نظارت و کنترل 

ل امر به معروف باشد که در اصترین ابعاد آن بحث پیشگیری مییایست که یکی از اساساجتماعی دارای ابعاد گسترده
و نهی از منکر هم بحث پیشگیری از اهداف مهم این اصل بوده و مورد توجه بسیار قرار گرفته است. بنابراین، در این 

ز منکر با ا مقاله بر آن هستیم که به مقایسه تطبیقی ظرفیت پیشگیری از کجروی و جرم در اصل امربه معروف و نهی
ظرفیت پیشگیری کنترل اجتماعی مردم در جوامع غربی با هدف بررسی مکانیسم های رسمی و غیر رسمی دو جامعه 
در ارتقا سالمت سیاسی جوامع اسالمی بپردازیم، تا ظرفیت و اهمیت فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر بر مبنای یک 

عوامل برپایی تمدن بزرگ اسالمی مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش الزام مدنی و دینی به عنوان یکی از مهم ترین 
 مقایسه ای و شیوه گردآوری اطالعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد. -این مقاله توصیفی

 پیشگیری -نظارت اجتماعی -امر به معروف واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com19m.fardi@ ارشد. ایمیل: کارشناسی التحصیلفارغ 1
  sahand.ghassempour@gmail.com نور. ایمیل: پیام ارشد کارشناسی دانشجوی 2
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 قرآنی کودکان های قرآن برای تعليم و تربيتراهكارهای کارآمدسازی آموزه

 1محسن افتخاری

  چکیده
ترین عوامل مؤّثر در تربیت انسان است. انسانی که بی شک درک سخن و پیام خدا از قرآن کریم، یکی از مهم

 گیرد، به همان نسبت، از موفقیت و سعادت برخوردار است. ها و معارف قرآن کریم شکل میاش در پرتو آموزهزندگی
ودن های سنی این دوره به ویژه ماندگار بارتباط از دوران کودکی باشد، به برکت ویژگی حال اگر این آشنایی و

ریزان و تواند در مسیر زندگی فردی و اجتماعی انسان نقش بسزایی داشته باشد. بر این اساس، والدین، برنامهآن، می
کید جّدی دارند. مرّبیان، همواره بر موضوع آموزه  های قرآن کریم، تأ

از تربیت قرآنی در روایات اسالمی، تربیت یک انسان سالم، متعادل و متکامل در تمام ابعاد فکری، معنوی  هدف
 و فردی بوده و این یک هدف کلی است که باید در تمام مراحل زندگی مورد توجه قرار گیرد.
گاهی، خودکفایی و خودگردانی باشد، کودکان  ند در نتیجه این توانمیاگر تربیت قرآنی فرزندان بر مبنای خودآ

را  اند، خاّلق و فعال، راه اصیل زندگی را بیابند و مسیر موفقیت خودتدریج در تمام مسایلی که با آن مواجهتربیت، به 
 باز کرده و برای سرنوشت خطیر خود تصمیم بگیرند.

 نی.های قرآزهتربیت قرآنی، تربیت دینی، کودکان، روش، اصول، نحوه کارآمدی، آمو  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 mn.eftekhari@gmail.comرامسر. ایمیل:  آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی 1
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هنری متعلم مطلوب تراز تمدن نوين  -بررسی ميزان توجه به ويژگی های فرهنگی
 اسالمی در کتب درسی فرهنگ و هنر دوره متوسطه بر اساس سند تحول بنيادين

 1نسترن مالمیر

  چکیده
رهنگی و های فسند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یکی از اسناد باالدستی مهم، در تعریف ویژگی 

هنری متعلم مطلوب تراز تمدن نوین اسالمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل میزان 
ش هنری سند تحول بنیادین است.رو  -توجه کتب درسی فرهنگ و هنر دوره متوسطه به مولفه های بعد فرهنگی

کاربردی است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و  پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و رویکرد آن
عنوان کتاب درسی  3محدودیت جامعه ی آماری از نمونه گیری صرف نظر شده، از این رو جامعه ی آماری شامل 

است که توسط سازمان تالیف و برنامه ریزی  97-98فرهنگ و هنر دوره متوسطه ) هفتم، هشتم، نهم( تالیف سال 
ایج پژوهش، که با استفاده از شاخص آماری توصیفی مورد بررسی قرار گرفته عبارت اند از: در تدوین شده است. نت

هنری توجه شده که میزان آن در کتب درسی فرهنگ و هنر سه پایه  -مرتبه به مولفه های بعد فرهنگی 1315مجموع 
مرتبه به مؤلفه ای  470وانی به تعداد . بیشترین فرا2مرتبه بوده است.  612، 463،240هفتم و هشتم و نهم به ترتیب، 

مربوط میشود که افزایش عالقه ی متعلم به ارزیابی و تشخیص آثار فرهنگی و هنری را مد نظر قرار داده است و 
مرتبه به مؤلفه ای مربوط می شود که توجه به زبان و لهجه های بومی و محلی را مورد توجه  6کمترین فراوانی به تعداد 

 ست.قرار داده ا
 هنری، متعلم مطلوب، کتاب درسی -سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بعد فرهنگی واژگان کلیدی:

 فرهنگ و هنر، تحلیل محتوا

                                                                                                                                                          

 yahoo.com111nmalmir@تهران. ایمیل:  ارشد دانشگاه کارشناسی دانشجوی 1
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 استاد مطهری و تأسيس کالم جديد در حوزه تمدن اسالمی معاصر

 1ولی الله عباسی

  چکیده
که از بدو تا کنون، ادوار و اطوار  های مهم در حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی استعلم کالم یکی از دانش

ور های شاخص و نوآگرا و از چهرهگوناگونی را پشت سر نهاده است. بدون شک، استاد مطهری از متفکران تمدن
شود. وی در فلسفه و کالم اسالمی دارای مطالعات عمیق و گسترده بود و در در اندیشه اسالمی معاصر محسوب می

لهیات غرب، به مسائل مهم و سواالت اساسی این دوران توجه جدی نشان داد و سهم مؤثری پرتو آشنایی با فلسفه و ا
توان وی را موسس کالم جدید شیعی در تمدن معاصر در تأسیس کالم جدید از خود بجای گذاشت؛ از این جهت می

، برخی ن کالم جدیداسالمی برشمرد. این مقاله درصدد است تا ضمن روشن ساختن جایگاه استاد مطهری در گفتما
 از نظریات مهم وی درباره مباحث نوپدید کالمی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

های مهم در حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی است که از بدو تا کنون، ادوار و اطوار علم کالم یکی از دانش
ور های شاخص و نوآو از چهرهگرا گوناگونی را پشت سر نهاده است. بدون شک، استاد مطهری از متفکران تمدن

شود. وی در فلسفه و کالم اسالمی دارای مطالعات عمیق و گسترده بود و در در اندیشه اسالمی معاصر محسوب می
پرتو آشنایی با فلسفه و الهیات غرب، به مسائل مهم و سواالت اساسی این دوران توجه جدی نشان داد و سهم مؤثری 

توان وی را موسس کالم جدید شیعی در تمدن معاصر بجای گذاشت؛ از این جهت میدر تأسیس کالم جدید از خود 
 اسالمی برشمرد.

 گرایی دینی. اژه: الم جدید، سنت، تجدد، خاتمیت، عقل، هرمنوتیک، کثرتواژگان کلیدی
 

                                                                                                                                                          

    yahoo.com  1362v_ abbasi@قم. ایمیل: علمیه طلبه حوزه 1
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سازی از ديدگاه پيامبر پيامبر اکرم )ص(، مدارای دينی و نقش آن در تمدن
 اکرم)ص(

 1عباسیولی الله 

   چکیده
ازان پردهای اخیر است نظریهترین مباحث در دههموضوع تمدن و عوامل مؤثر در زایش و پویش آن، یکی از مهم

ی اند که امنیت و آرامش، تعصب و همبستگگیری یک تمدن و فراز و فرود آن برشمردهعوامل متعددی را برای شکل
 ها، مبانیساز هستند. در کنار اینانی معرفتی و اجتماعی تمدنملی، تعاون و همکاری از جمله این عوامل و مب

ساز هاست. مدارا، تمدنترین آنشناختی از اهمیت خاصی برخوردار است که رواداری و مدارای دینی مهماخالق
است و بدون بسترسازی اخالقی، تأسیس تمدن و پیشرفت علمی و فرهنگی و تمدنی ممکن نیست. تمدن اسالمی از 

ایای مختلفی مورد توجه اندیشمندان واقع شده و مباحث متنوعی در این زمینه شکل گرفته است. آنچه که در این زو 
می است. گذاری تمدن اسالگیری و پایه-میان اهمیت اساسی دارد توجه به نقش و جایگاه پیامبر اکرم)ص( در شکل

 توان به نقش مدارای دینی پیامبر نسبتجمله می گیری تمدن اسالمی، ازدر کنار عوامل و زمینه های مختلف شکل
به دیگران اشاره کرد که در این مقاله مورد پژوهش واقع شده است. بر همین اساس، مقاله حاضر، مدارای دینی را از 

دن ممنظر اسالمی )با تکیه بر دیدگاه و سیره پیامبر اکرم( مورد بحث قرار داده و پس از تبیین مساله و پیشینه آن در ت
 دهد.مسیحی و اسالمی، مبانی نظری مساله را مورد بررسی قرار می

 سازی، محبت، کرامت انسان.پیامبر اکرم)ص(، مدارا، تمدن واژگان کلیدی:
 

                                                                                                                                                          

 yahoo.com1362v_abbasi@قم. ایمیل:  علمیه حوزه 1
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 ها افق تمدنی در بيداری اسالمی؛ معيارها و شاخص

 3لیال مجدانی   2قدیر نظامی پور   1هادی عبدالملکی

 چکیده
های نق اولیه در صدر اسالم به دالیل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی به الیهتمدن اسالمی علیرغم رو 

های نوین به حاشیه رانده شد، در دوران معاصر و در نتیجه گفتمان انقالبی و زیرین جامعه بازگشت و با ظهور تمدن
ن اسالم، احیای تمدن اسالمی به عنوان مبارزات احیاگرانه امام خمینی)ره( و سایر اندیشمندان مسلمان در ایران و جها

های تمدنی طرح و بازسازی شد، نظریه تمدن نوین اسالمی محصول چشم یک پاردایم قوی در گفتگوها و رقابت
انداز و روند تاریخی تمدن ساز برای احیای تمدن اصیل اسالمی بر اساس مبانی، اندیشه و راهبردهای دینی است که 

بیداری اسالمی پدیدار گشته و در حال گسترش است. این مقاله با هدف ترسیم افق تمدنی  در سالیان اخیر در قالب
در بستر بیداری اسالمی جهان اسالم و تبیین چگونگی تحقق تمدن نوین اسالمی بر اساس گفتمان انقالب اسالمی 

 است.
ن و قام معظم رهبری( در تبییمحقق بر این باور است که نقش بی بدیل امامین انقالب اسالمی) امام خمینی و م

ترسیم چشم انداز بیداری اسالمی در قالب نظریه تمدن نوین اسالمی، افق تمدنی را پیش روی بیداری اسالمی قرار 
 های بیداری اسالمی قرار گیرد.تواند معیار سنجش، ارزیابی و اعتبار کنشدهد که میمی

 سالمی.تمدن، تمدن نوین اسالمی، بیداری ا واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

   gmail.com @48ha.abdolmalekiملی. ایمیل: دفاع عالی دانشگاه استادیار 1

 ملی دفاع عالی دانشگاه علمی هیئات 2
 پژوهشگر 3
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 سازیآموزه مهدويت و رويكرد به تمدن

 1یاسر آئین

  چکیده
ای که مدرنیته در سودای تحقق تمدنی عاری از دین بوده و در آرزوی جهانی ساختن پروژه ناتمام خود، در زمینه

ای تمدنی بنریزی و مندی ادیان در پایهعرصه را بر هر سنت دینی و حتی ملی و محلی تنگ کرده، بازشناسی توان
های موعودباورانه ادیان ابراهیمی درباره نهایت شمول، اهمیتی اساسی دارد. چه با در نظر گرفتن ایدهمتکامل و جهان

انداز موعود اسالمی مبتنی بر استقرار نظامی دینی در گستره جهانی که زندگی انسان در این دنیا و به طور خاص چشم
گردد. ت و بدیهیات فکر اسالمی است، این اهمیت به ضرورتی انکارناپذیر بدل میتحقق آن پیش از رستاخیز از مسلما

های ایده اسالم در جهت تدارک تمدن متکامل انسانی و نیز راهبرد اساسی این دین برای تحقق در این فصل، ظرفیت
یابی به وضوع و دستسبب کاوش دقیق در مگیرد. همچنین، بهآن، مبتنی بر آموزه مهدویت، مورد بررسی قرار می

ی دیگر ادیان نیز هاطور غیرمستقیم به بررسی آموزهشناختی، عالوه بر تبیین مبادی تصوری بحث، بهالگویی روش
 گردد.توجه شده و در پایان، موعودیت اسالمی، مبتنی بر گفتمان امامت تبیین می

 سازی، مهدویتعقالنیت، فرهنگ، تمدن واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 yaser.aein@mail.um.ac.ir مشهد. ایمیل: فردوسی دانشگاه دکترا دانشجوی 1
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 زندگی در درمان بيماريها از ديدگاه طب سنتی ايران:تكيه بر روش 
 تمدن سازی بر پايه روشهای طبيعی

 2فرزانه غفاری   1محسن ناصری

 چکیده
س پسازی جهانی قبل و بعد از اسالم بوده است. در دوران های ارزشمند در تمدنطب سنتی ایران یکی از شاخه

ها انها، توسعه آموزش، تأسیس بیمارستاز اسالم این مکتب خدمات ارزشمندی را در زمینه پیشگیری و درمان بیماری
رهنگ غالب پزشکی در اروپا متکی به نوشته های رازی و که حدود پنج قرن فها  انجام داده است تا جاییو دانشگاه

ها که علت آن معموال بهم ریختن روش زندگی مانند بی حرکتی، ابن سینا بود. طب سنتی ایران در درمان بیماری
باشد، تصحیح امور مربوطه را در رأس درمان قرار اختالالت خواب و تغذیه و عدم کنترل حاالت روحی روانی می

شمرد. حکمای طب سنتی ایران معتقدند که انسان جزیی از و در این بین تغذیه درمانی را مهمترین آنها بر میدهد می
طبیعت است و با تکیه  بر طبیعت می توان مشکالت او را بطور اساسی حل نمود و درمان خط اول را باز گرداندن و 

م که بروز بیماری را موجب شده است، می مدیریت عاملی از روش زندگی و شش اصل ضروری برای زندگی سال
های از هر ده تن بیمار که برای درمان بیماری» فرمایند دانستند. استاد مرحوم دکتر سید جالل مصطفوی کاشانی می

خود به پزشکان مراجعه می کنند نه تن از آنها ابدا نیاز به هیچ دارویی اعم از شیمیایی یا گیاهی ندارند و آنها را می 
 «  ن صرفًا به وسیله روان درمانی توام با رژیم های غذایی مناسب به خوبی و به طور کامل درمان کردتوا

 تمدن سازی، طب سنتی ایران، درمان، غذادرمانی واژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

  naserishahed@yahoo.comمسئول(. ایمیل:  شاهد )نویسنده دانشگاه سنتی، طب بالینی آزمایی کار تحقیقات مرکز دانشیار 1
 تهران بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه سنتی، طب دانشکده دانشیار 2



 همایش ملی تمدن نوین اسالمیچهارمین                 
  97 اسفند                

 

76 

 دهنده در ساختار شهر اسالمیبررسی عوامل و الگوهای شكل

 1خدیجه السادات موسوی چراغ آبادی

 چکیده
های مختلف اجتماعی و فردی و برخواسته از فطرت ها با روابط خاص و عرصهای از انسانوعهشهراسالمی مجم

شود. این مقاله ضمن تأمل در هنر و معماری اسالمی، سعی الهی بشر برای رسیدن به رشد فضایل انسانی تصور می
های و معنوی، در قالب تفکر تمدن شهر اسالمی را با تلفیق معانی و مفاهیم مادیدارد الگوهای ایجادشده در آرمان

جواری های فضایی در همخاص آن بیان نماید. هدف این مقاله بازبینی محتوایی و معنایی ظاهری و باطنی کیفیت
باشد. این عناصر و کالبد محیط تا رسیدن به قرب الهی و سرزندگی معنایی، روحی و روانی در حیات طیب انسان می

های ها و نیروهای مؤثر برای احیای شهر اسالمی کدامند؟ ویژگین سؤال اصلی است، قابلیتتحقیق در پی پاسخ به ای
های زندگی آرمانی انسان تا حکومت اسالمی اصیل دارد؟ فوق چه نقشی در باال بردن ادراک محیطی و کیفیت

رفتن شهر اسالمی، با درنظر گ گیری از منابع، اصول و معیارهای ارزشی دردهد که بهرههای این پژوهش نشان مییافته
در حکومت  آلشرایط زمانی و مکانی هر منطقه، و تنوع فضایی در هر شهر با کلیت ثابت برای رسیدن به شهر ایده

لی، به تجزیه و تحلی -آخرالزمان قابلیت وجودی خواهد داشت. تحقیق حاضر کیفی است، و با روش تحقیق توصیفی
 پردازد.نوع مطالعه اسنادی و تاریخی، به بررسی موضوع حاضر میآوری اطالعات، از تحلیل و جمع

 شهر اسالمی، کیفیت فضایی، ادراک محیطی، فرهنگ و هویت، تکامل انسانیآرمان واژگان کلیدی:
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 بررسی علل ناتوانی نظام آموزشی موجود در تحقق الگوی اسالمی طبيعيات

 1داود فاضل قالورجانی

 چکیده
 ها و الگوهای موردتوان از طریق آن، ارزشه از ابزارهای بسیار مهم حاکمیتی است که مینظام آموزشی هر جامع

نظر خویش را بر جامعه حاکم کرد. اگر روشن شود که علوم طبیعی نه صرفا بازتابی از تجربه و استقرا بلکه عالوه بر 
 لیل هستند،رون یک منظومه فکری قابل تحآن متأثر از مبانی مابعد الطبیعی خاص و عوامل فراتجربی هستند که تنها د

 بدیل و غیر قابل انکار خواهد بود. در این صورت نقش نظام آموزشی، برای تحقق چنین منظومه و الگویی، بی
خی گرایان، مبنی بر انحصار روش علوم طبیعی به تجربه، به بر گرایانه طبیعتدر این مقاله ضمن نقد رویکرد ماده

عوامل غیرتجربی، که ساختار الگوی کنونی علوم طبیعی مدرن بر آن استوار است، اشاره خواهد از مبانی فلسفی و 
شد. در ادامه تالش خواهد شد تا با بررسی تأثیر این مبانی بر ساختار آموزشی تمدن کنونی، که نظام آموزشی کشور 

ی ، واکاوی شده و تحلیلی از علل ناتوانما نیز از آن الگو برداری شده، تعارض برخی از مبانی فوق با نگاه اسالمی
 های توحیدی ارائه گردد.الگوی مدرن در تحقق الگوی طبیعیات مبتنی بر آموزه

 شی غربیگرایی، نظام آموز : علم دینی، علوم طبیعی نوین، الگوی اسالمی طبیعیات، تجربهواژگان کلیدی
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 جايگاه تربيت فطری در فرآيند تحقق اهداف انقالب اسالمی

 1میربهمن غنی زاده

  چکیده
انقالب اسالمی دارای نقشه ای دقیق و کامل می باشد که امامین انقالب آن را پی ریزی نموده اند. طبق این 
نقشه، رسیدن به تمدن اسالمی بعد از طی چند مرحله محقق می شود که تشکیل دولت اسالمی )به معنای اعم آن( 

میان، مقام معظم رهبری تحول معنوی را اولین و مهم ترین کار در حرکت  ضرورت فعلی این حرکت می باشد. در این
به سمت تمدن اسالمی می دانند که نیازمند توجه جامع و مانع است. هر تحول روحی و معنوی دینی، مبتنی بر تربیت 

قالب ارائه و ناست. بهترین و کارسازترین روش تربیت هم که هم مورد تاکید جدی ثقلین است و هم توسط امامین ا
استفاده شده است، همان تربیت فطری است. در این مقاله اهمیت تربیت فطری و روش استفاده از آن با استفاده از 
آیات و روایات و همچنین بیانات امامین انقالب مورد بررسی و دقت قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بدون 

حرکت انقالب به سمت تمدن اسالمی حرکتی کند و یا دارای نقص خواهد استفاده و بهره گیری صحیح از این روش، 
 بود.

 انقالب اسالمی، نقشه راه، تحول معنوی، فطرت، تمدن اسالمی واژگان کلیدی:
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 (ره)بررسی تطبيقی نظريه عدالت رالز و عالمه طباطبائی 

 1محمد علی محسن زاده

 چکیده
 ترین نظریه عدالت در فلسفه سیاسی معاصر استمهم« مثابه انصافعدالت به »نظریه عدالت جان رالز موسوم به 

 بندی شده است.که مبتنی بر اصول مکتب لیبرالیسم و رویکرد قراردادگرایی صورت
از سوی دیگر عالمه طباطبائی ره به مثابه فیلسوفی مسلمان و مفسری حاذق در کتب فلسفی، معارفی و تفسیری 

 را به خوبی تبیین کرده است.خود شؤون مختلف نظریه عدالت 
کرده و  او استخراج« ای درباره عدالتنظریه»این مقاله ابتدا محورهای نظریه عدالت جان رالز را مبتنی بر کتاب 

نتیجه  پرداخته است و به این (ره)سپس به چارچوب مفهومی و مبانی نظری تبیین نظریه عدالت عالمه طباطبائی 
استگاه های ماهوی در مفهوم شناسی عدالت، خکری این دو فیلسوف، منجر به تفاوترسیده است که تفاوت مکاتب ف

 عدالت، اصول عدالت و ارزش عدالت گردیده است.
دهد که جان رالز چگونه به بیان جایگاه دو مؤلفه تمایز و آزادی در نظام عادالنه پرداخته این مقاله توضیح می

ای عادالنه با تمسک به های اساسی آنان را و نحوه وضع جامعهآزادی است و حقوق اساسی و اجتماعی شهروندان و
ضیح ترین شاخصه آن یعنی قرارگرفتن افراد در پس پرده جهل تو را با مهم« وضعیت نخستین»وضعیتی فرضی به نام 

ینی با براه ها و خیرات اجتماعیهای دنیا و مسؤولیتدهد. سپس اصول عدالت رالز را برای توزیع مواهب و بهرهمی
 از قبیل برهان قرارداد اجتماعی، برهان عقالنیت، برهان غایات فی نفسه و ... شرح و تبیین کرده است.

عالمه طباطبائی ره با تاسیس نظریه ادراکات اعتباری، ارزش عدالت را پس از تشکیل جامعه انسانی در حوزه 
ه داند که در این تحقیق بهمی اما دارای آثار واقعی میحسن و قبِح افعال تبیین و ادارکات اعتباری را مفاهیمی و 

 ایم.چگونگی آن پرداخته
 ، جان رالز، اصول عدالت، فلسفه سیاسی، ادراکات اعتباری(ره)عالمه طباطبائی  واژگان کلیدی:
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 بررسی تطبيقی نظريه عدالت رالز و شهيد صدر

 1محمد علی محسن زاده

 چکیده
 ترین نظریه عدالت در فلسفه سیاسی معاصر استمهم« عدالت به مثابه انصاف»به نظریه عدالت جان رالز موسوم 

صدر نظریه  بندی شده است؛ شهید سید محمدباقرکه مبتنی بر اصول مکتب لیبرالیسم و رویکرد قراردادگرایی صورت
ت و ... تبیین کرده اسو « االسالم یقود الحیاة»و « اقتصادنا»نظام اقتصادی اسالم را با روشمندی تمام در کتاب 

 ند.کعدالت را محور اصول شریعت و سنگ زیرین ریزموضوعات سبک زندگی فردی ـ اجتماعی توصیف می
کرده و  او استخراج« ای درباره عدالتنظریه»این مقاله ابتدا محورهای نظریه عدالت جان رالز را مبتنی بر کتاب 

رسیده  پرداخته است و به این نتیجه (ره)ه عدالت شهید صدر سپس به چارچوب مفهومی و مبانی نظری تبیین نظری
های ماهوی در مفهوم شناسی عدالت، خاستگاه است که تفاوت مکاتب فکری این دو فیلسوف، منجر به تفاوت

 عدالت، اصول عدالت و ارزش عدالت گردیده است.
 تمایز و آزادی در نظام عادالنه پرداختهدهد که جان رالز چگونه به بیان جایگاه دو مؤلفه این مقاله توضیح می

ای عادالنه با تمسک به های اساسی آنان را و نحوه وضع جامعهاست و حقوق اساسی و اجتماعی شهروندان و آزادی
ضیح ترین شاخصه آن یعنی قرارگرفتن افراد در پس پرده جهل تو را با مهم« وضعیت نخستین»وضعیتی فرضی به نام 

ها و خیرات اجتماعی با براهینی های دنیا و مسؤولیتعدالت رالز را برای توزیع مواهب و بهرهدهد. سپس اصول می
 از قبیل برهان قرارداد اجتماعی، برهان عقالنیت، برهان غایات فی نفسه و ... شرح و تبیین کرده است.

و در  «ای محمدیپدیده»این مقاله نحوه تبیین نظریه عدالت اجتماعی از سوی شهید صدر در دولت به عنوان 
را شرح داده است و نظام طبقاتی جامعه فرعونی بر اساس ارزش عدالت و نیز رابطه عدالت « موازنه میان فرد و اجتماع»

با شکوفایی طبیعت را تبیین کرده است؛ و توضیح داده است که شهید صدر چگونه عدالت اجتماعی را در دو اصل 
 کند.کلی بیان می

 ، جان رالز، عدالت اجتماعی، فلسفه سیاسی، اصول عدالت.(ره)شهید صدر  واژگان کلیدی:
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 (ره)تبيين محورهای نظريه عدالت عالمه طباطبائی 

 1محمد علی محسن زاده

 چکیده
به مثابه فیلسوفی مسلمان و مفسری حاذق در کتب فلسفی، معارفی و تفسیری خود شؤون  (ره)عالمه طباطبائی 

مختلف نظریه عدالت را به خوبی تبیین کرده است؛ او با تاسیس نظریه ادراکات اعتباری، اعتباریات بالمعنی األخص 
« عدم»ادی را از ، افعال زی«باید»سبِت گیرد و پس از تصور هزاران نرا به مثابه ادراکاتی که متعلق قوای انسان قرار می

ونه عالمه دهد که چگدهد. این تحقیق با شیوه توصیف و تحلیل علمی توضیح میکشاند، شرح میمی« وجود»به 
اعتبارات را به دو شاخه پیش از اجتماع و پس از اجتماع تقسیم؛ و اعتبار وجوب، اعتبار ُحسن و ُقبح و  (ره)طباطبائی 

 کند. ا به عنوان اصول پایه نظریه عدالت خود وضع میاصل استخدام ر 
 به عنوان یکی از مصادیق فطرت انسانی و نسبت« حب ذات»در تبیین اصل سودجویی و استخدام و رابطه آن با 

، توضیح خواهیم داد که انسان چگونه تکوینا با هدایت طبیعی، استخدام و سودخواهی از دیگران «احساس انس»آن با 
کند و نسبت میان سود خویشتن با سود همگان را در کنار نیکو بودن عدالت و قبیح بودن مراه اجتماع اعتبار میرا به ه

 زند.ستم، به پیدایش عدالت اجتماعی گره می
ایم و یر کردهشناسانه تقر شناسانه و معرفتبرای این تبیین، نظریه ادراکات اعتباری عالمه را به دو شیوه هستی

 ایم.ست آوردن ُحسن و ُقبح فعل در مقام صدور از فاعل را بیان کردهمراحل به د
از مباحث مرتبط با خاستگاه و ارزش عدالت و نیز نحوه تبیین ادراکات  (ره)در پایان تقریر عالمه طباطبائی 

 اعتباری به مثابه مفاهیمی وهمی اما دارای آثار واقعی در این تحقیق به بحث گذاشته شده است.
 ، نظریه عدالت، ادراکات اعتباری، اصل استخدام.(ره)عالمه طباطبائی  کلیدی: واژگان
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 های ساختاری تمدن سازی اسالمی)با رويكرد آينده پژوهی(مؤلفه

 3مهدی ناظمی اردکانی   2همایون همتی   1محمد خورشیدی

 چکیده
 های اسالمی بهها و نهضتهای دینی و به ثمر رسیدن حرکت جنبشهای اسالمی در قالب حکومتبقاء ارزش

ویژه در ابعاد جریان بیداری اسالمی با هدف غلبه بر حاکمیت تمدنی غرب، نیازمند حرکت به سمت ساخت تمدن 
های اثرگذار در تمدن سازی اسالمی ضروری بوده که در این نوین اسالمی است. برای نیل بدین مهم، تمییز مؤلفه

در بخش کیفی با روش اسنادی و روش تحلیل محتوا، ضمن بررسی اسناد اکتشافی،  -تحقیق با رویکرد آمیخته
گوناگون و انجام مصاحبه، با تعیین ابعاد سه ساحتی تمدن سازی اسالمی بر اساس مدل سه شاخگی مرحوم دکتر 

ن مدهای بعد ساختاری تای)محتوایی(، ساختاری و رفتاری به بررسی مؤلفهمیرزایی اهرنجانی در سه سطح؛ زمینه
ای از عوامل منسجم که با ترکیب مطلوب و تنظیم روابط سازی اسالمی پرداخته و چنانچه در ُبعد ساختاری، مجموعه

تمدن  های اصلی بعد ساختاریدهد ، مؤلفهمنطقی آنها با یکدیگر، شبکه روابط عناصر در نظام تمدنی را شکل می
م سازی اسالمی، حکومت مداری اسالمی، جامعه کارآمد گیری انقالب اسالمی، نظاسازی اسالمی با عناوین؛ شکل

اسالمی و الگوهای اسالمی پیشرفت از طریق پیمایش خبرگی و تهیه پرسشنامه و اعتبارسنجی در بخش کمی تحقیق 
 احصا شده است.

 تمدن، تمدن اسالمی، تمدن سازی اسالمی، تمدن نوین اسالمی، بعد ساختاری واژگان کلیدی:
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تاريخی خمس و زکات در زمان ائمه ی معصومين و تطبيق آن  بررسی سير تطور
 با حكمت وضع اين دو نهاد مالی توسط شارع

 2عبدالمحمد کاشیان   1محمد مهدی کاظمی نجف آبادی

 چکیده
ی معصومین معیار خوبی در جهت استخراج نهادهای صحیح و تاریخ صدر اسالم به معنای زمان حضور ائمه

شود. استفاده از این معیار نیازمند موضوع شناسی دقیق، نگاهی اجتهادی جتماعی محسوب میکارا در بعد فردی و ا
دها ی زوایای گوناگون مربوط به درآمو در نظر گرفتن مقتضیات زمان است. از طرفی یکی از موضوعات مهم مطالعه

الم رآمدی دولتهای اسالمی صدراسیا منابع مالی دولت اسالمی است. در این راستا تحلیل تاریخی_ اقتصادی موارد د
ضروری به نظر می رسد. اما از آنجا که در مذهب شیعه یکی از منابع دینی سیره و سنت پیامبر و حضرات معصومین 

اقتصادی، نظر و عملکرد  ائمه ی معصومین در این حوزه مالک  -است، الزم به نظر می رسد تا در این تحلیل تاریخی
ای موردی در تاریخ دو نهاد مالی خمس و زکات و استخراج ن نوشتار سعی بر انجام مطالعهتحلیل قرار گیرد. در ای

ی معصومین است تا از این طریق بتوان منطق این بزرگواران و حکمت تغییراتی که در موارد این دو نهاد دیدگاه ائمه
ی اقتصادی نظام اسالمی را در عصرکنونمالی رخ داده است را دریافت تا در نهایت بتوان ساختار صحیح این دو نهاد 

 ریزی نمود.پی
 خمس و زکات، مالیات های اسالمی، تعمیم و حصر خمس و زکات، تاریخ خمس و زکات واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  gmail.com  69mmkazemi@اصفهان. ایمیل: دانشگاه/ دکترا دانشجوی 1

 kashian@isu.ac.irسمنان. ایمیل:  دانشگاه استادیار 2
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 اصول بنيادين روح مديريت در اسالم

 2علیرضا مظاهری   1میربهمن غنی زاده

  چکیده
معنوی می باشد. دین و به خصوص اسالم، به عنوان کامل ترین مدیریت از لوازم قطعی پیشرفت در بعد مادی و 

اند. مدیریت در اسالم دارای دو بعد کلی روح و فن دین، همواره به دنبال مدیریت انسان ها به سوی مقصد الهی بوده
های  شمدیریت می باشد که در قرآن کریم و روایات با بیان های گوناگون ارائه شده است. فن مدیریت در اکثر رو 

مدیریتی دارای اصولی تقریبا ثابت می باشد لکن روح مدیریت این چنین نمی باشد. در این مقاله روح مدیریت با 
استفاده از آیات و روایات مورد بررسی و دقت قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که برای رفع مشکالت 

وجه بیشتر قرار گیرد چرا که روح مدیریت حاکم بر فنون می باشد. حاصله در جوامع، باید روح مدیریت مورد دقت و ت
لذا اگر روح مدیریت، الهی باشد، فنون مدیریت نیز الهی شده و اثرات منحصر به فردی را در سازمان و جامعه تحت 

 مدیریت خواهد گذاشت.
 مدیریت، اسالم، پیشرفت، روح، فن. واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                                          

 gmail.com2008ghanizadeh@تهران. ایمیل:  القائم امام علمیه مدرسه ارشد کارشناسی 1
 gmail.com2008a.mazaheri@قم. ایمیل:  علمیه حوزه ارشد کارشناسی 2
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پيشرانهای تمدن نوين اسالمی در منظومه فكری امام الزامات و مؤلفه ها و 
 خامنه ای )مدظله العالی(

 1علی قادری

 چکیده
با توجه به تحوالت سریع و پیشرفتهای شگفت آور در علم و تکنولوژی در هزاره سوم میالدی و توسعه عدم 

ین خواهد شد تا تمدن نو  قطعیتها، طراحی و تدوین الگوی علمی و دقیق مبتنی بر الگوهای آینده پژوهی موجب
اسالمی در مواجهه با مکاتب فکری دیگر با کمترین چالش مواجه بوده و مراحل مختلف رسیدن به تمدن نوین 
اسالمی دقیق و علمی برنامه ریزی و در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد. در این حوزه با توجه به ورود به دهه پنجم 

و امامت حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( مدل سازی اندیشه های معظم انقالب اسالمی و دهه چهارم زعامت 
له به خصوص در حوزه تمدن سازی نوین اسالمی ضروری به نظر می رسد. در سالهای اخیر تالشهای زیادی در مدل 

عه و به توس تواندرسد مدل هاینز و بیشاپ میسازی حوزه آینده پژوهی به عمل آمده است. در این میان به نظر می
گسترش و تدوین مدل مورد نظر کمک شایان توجهی بنماید. در این مقاله سعی خواهد شد با استفاده از تقسیم بندی 
شش گانه هاینز و بیشاپ یعنی چارچوب بندی، پویش، پیش بینی، چشم انداز سازی، برنامه ریزی و اقدام به طراحی 

مبنای اندیشه های رهبر حکیم انقالب اسالمی پرداخته و سپس مولفه  مدل آینده پژوهی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر
های منطبق با هر یک از مولفه ها استخراج و ارائه گردد. روش تحقیق در این مقاله روش کتابخانه ای با رجوع به اسناد 

 و مدارک کتابخانه ای و رجوع به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی است.
 پژوهی، تمدن نوین اسالمی، امام خامنه ای)مدظله العالی(، مدل سازی، هاینز و بیشاپ آینده واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com1973alighaderi@دفاع. ایمیل:  وزارت سیاسی عقیدتی سازمان تخصصی، دکترای 1



 همایش ملی تمدن نوین اسالمیچهارمین                 
  97 اسفند                

 

86 

 طراحی الگوی سبک زندگی اسالمی با رويكرد به تمدن نوين اسالمی

 2محمد شبدینی پاشاکی   1علی کریمی خوشحال

  چکیده
 ی فردی و اجتماعی است وسبک زندگی مجموعه منظمی از رفتارهای معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگ

باشد که آن را انتخاب کرده است. اسالم به عنوان یک مکتب های فرد میدهنده کم و کیف نظام باورها و کنشنشان
گیری ا شکلشود. بیاد می« سبک زندگی اسالمی»اجتماعی، برنامه منظم و متعالی برای زندگی بشر دارد که از آن به 

ریزی شده ای مد ظله العالی پینوین اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( و امام خامنهنظام جمهوری اسالمی، تمدن 
ن داشتن وری امروز بدو اافزار این تمدن نوین اسالمی، سبک زندگی اسالمی است که به ویژه در دنیای فناست و نرم

گی و ر رابطه ژرف سبک زند ریزی تمدن نوین اسالمی فراهم نخواهد شد. این مطلب بیانگبرنامه زندگی امکان پی
تمدن نوین اسالمی است. سئوال اصلی در این مقاله عبارت است از: الگوی سبک زندگی اسالمی با رویکرد به تمدن 

های فرعی آن عبارت است از: رابطه سبک زندگی اسالمی و تمدن نوین اسالمی نوین اسالمی چیست؟ و سؤال
گی اسالمی چیست؟ در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با های سبک زند چیست؟ مبانی و اصول و مؤلفه

افزاری، اقدام به ارایه الگوی سبک زندگی اسالمی با رویکرد به تمدن نوین اسالمی گیری از اسناد نوشتاری و نرمبهره
 بر اساس آیات قرآنی و شواهد روایی می باشد.« حیات طیبه»شود و یافته اصلی آن می

 سبک زندگی اسالمی، تمدن نوین اسالمی، الگو، حیات طیبه، مبانی، مؤلفه واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 alikkh@chmail.ir السالم. ایمیل:علیه صادق امام دانشگاه دکترا دانشجوی 1
 gmail.ir1391gilan@السالم. ایمیل: علیه صادق امام اسالمی علوم پژوهشگاه استادیار 2
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نسبت هويت ملی و امت اسالمی در تمدن اسالمی با تأکيد بر انديشه حضـرت 
 آيت الله خامنه ای

 1علیرضا اسدی

  چکیده
ز دیدگاه مقام ن اسالمی ادر این مقاله برآنیم تا به تحلیل و تبیین مفهوم و ارتباط هویت ملی و امت اسالمی در تمد

ای، معظم رهبری، بپردازیم. لذا ابتدا هویت ملی در بیانات و اندیشه ایشان تبیین می گردد. حضـرت آیت الله خامنه
دانیم. برای مسلمانان عالوه بر هویت ملی، هویتی کالن تر قایل هستند که در تمدن اسالمی آن را امت اسالمی می

تبیین مناسبات بین هویت ملی و هویت اسالمی بپردازیم. حضـرت آیت الله خامنه ای هویت در این چهارچوب باید به 
دانند که کنند اما هویت ملی را تاجایی ارزشمند و محترم میملی را به رسمیت شناخته و برای آن فوائد زیادی ذکر می

ز نرمکنیم با استفاده اتالش میموجب تضعیف هویت اسالمی و یا ایجاد اختالف و شکاف در امت اسالمی نشود. 
ورت و اندیشه ایشان به ص عظم رهبری در این موضوع بپردازیم، به تحلیل محتوای بیانات مقام مMAXQDA افزار

های منتشر شده مقام معظم رهبری از خردادماه نظام مند ارایه گردد. جامعه آماری در این مقاله، مجموعه بیانات و پیام
 .است 1397تا شهریورماه  1368

 ایامت اسالمی، هویت ملی، تمدن اسالمی، امام خامنهواژگان کلیدی: 
 

                                                                                                                                                          

 cc.iut@.ac.ir 5asadiاصفهان. ایمیل: صنعتی دانشگاه استادیار 1
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 سايبر در پرتوافق تمدن نوين اسالمی بايسته های قانونگذاری در فضای

 1علی علمداری

 چکیده
عاتی ترین موضو ترین و مهمتکوین تمدن نوین اسالمی در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از اساسی

ین و دشوارترین تر تردید یکی از پیچیدهاست که در اندیشه برخی از اندیشمندان جهان اسالم تبلور یافته است. بی
گذاری انگاری در فضای سایبر است که باید منطبق با اهداف و مبانی قانونرهای مقوم تمدن نوین اسالمی نیز جرمابزا

های فانونگذاری در فضای سایبر در سپهر تمدن نوین اسالمی و چگونگی باشد. این پژوهش باهدف شناسایی سنجه
در مقام  گیری از روش توصیفی تحلیلیی و با بهرهای و اسنادکاربست در نظام عدالت کیفری بامطالعه کتابخانه

حقق تمدن گذاری در فضای سایبر برای تهایی در نظام قانونپاسخگویی به این پرسش است چه اقتضائات و بایسته
افیت، گرایی، شفهایی همچون اصل صدمه، اخالقانگاری در فضای سایبر سنجهنوین اسالمی ضروری است؟ در جرم

ی نماید تواند در قلمرو فضای سایبر مجرمانه تلقگذار چه نوع رفتاری را مینمایند که قانونو تبیین میمحدودیت قلمر 
اسیاست گذاری ارتباطی مستقیم بهای قانونانگاری نماید. اگرچه رعایت هریک از مؤلفهو بر اساس آن مبادرت به جرم

ی حاکم، رویکردهای کالن نظام عدالت کیفری، کیفری دارد لیکن عواملی همچون نوع نظام سیاسی، ایدئولوژ
ن های اخالقی و دینی نیز در چگونگی کاربست ایشرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، میزان اهمیت و تأثیر ارزش

 .انگاری در نظام حقوقی نقش بسزایی دارنداصول در جرم
 ایی، شفافیتگر انگاری، اخالقتمدن نوین اسالمی، فضای سایبر، جرم واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 alamdari.al@gmail.comسایبری. ایمیل:  کیفری حقوق پژوهشگر و دانشگاه مدرس 1
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 نهادينه کردن نظارت اجتماعی بر مديريت تمدنی

 1علیرضا عمادی

 چکیده
کنترل و نظارت به عنوان یکی از ارکان اصلی و عناصر حیاتی مدیریت سالم و کارآمد است. مدیرت با انجام 

ظارت و کنترل براین ن دستیابی به هدفهای اصلی سازمان تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که نظامی دقیق و جامع
وجود داشته باشد. درمنابع و آموزه های دینی، دستورات صریح و روشنی در مورد نظارت وجود دارد ومدیران مسلمان 
به داشتن یک نظام کامل، جدی و عادالنه برای کنترل بر سازمان سفارش شده اند. اندیشمندان علم مدیریت کنترل 

 ل بیرونی تقسیم نموده اند که کنترل درونی را به علت صرفه جویی در هزینه و نیرورا به دو قسم کنترل درونی و کنتر
بهترین کنترل، که با حاکم نمودن ارزش های اخالقی می دانند. نوع دیگر، کنترل بیرونی که به صورت نظارت بخشی 

یگر از ند. این پژوهش به نوعی د و در قالب قوانین می باشد که برای سازمان ها برسازمان ها هزینه هایی را تحمیل میک
نظارت از بیرون اشاره دارد که توسط اجتماع و فرهنگ حاکم بر یک جامعه صورت می پذیرد در صورتی که این 
فرهنگ)کنترل فرهنگی( بر جامعه حاکم شود. اگرچه مدیر هم مزین به ارزش های درونی نباشد نتواند از وظایف 

نیروی قدرتمند کنترلی در مدیریت و حکمرانی در تمدن نوین اسالمی عمل خود تخطی کند وجامعه به مثابه یک 
خواهد کرد. ضمن اینکه دردین اسالم مسئله نظارت عمومی وهمگانی مطرح است و به همه مسلمانان دستور داده 

 فشده است که در مقابل دیگران احساس مسئولیت کنند و در صورت مشاهده عملکرد نادرست یا انحراف از اهدا
 .وتخلف از وظایف، تذکر دهند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند

 مدیریت، فرهنگ، نظارت اجتماعی، کنترل فرهنگی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com@313alirezaemadi :قم. ایمیل علمیه حوزه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 جايگاه امنيت وعدالت درپرتو انديشه آرمانی تشيع مبتنی برآينده پژوهی دينی

 1علیرضا کیقبادی

 چکیده
آرمانی، که نوید تحقق آن را در فرجام تاریخ داده است، از پیروان خود انتظار دارد که  هدین اسالم عالوه بر جامع

آرمانـی، بـه اقتضای امکانات و توانمندی اجتماعی خود، بکوشند تا در یک روند  ههای آن جامعبا الهام از شاخص
های اسالمی همچون ام از آموزههای جامعة مطلوب اسالمی را محقق سازند. با الههایی از ویژگیتکاملی حداقل

ه پژوهی دینـی را استخراج نمود کتوان نوعـی آیندهانتظار، می هآموزی آن و فلسفهای اجتماعی و صبغة عبرتسنت
توان مطلوب به عنوان هدف، می های آرمانی باشد. با قراردادن این آینداندازی دقیق از آیندهحاصل آن، ترسیم چشم

لزامات ا ظهور، طراحی و تعریف نمودکه از هآماد ههای جامعهای میانی نیل به ویژگیا به عنوان حلقههای مقدور ر آینده
شه تشیع و اندی آینده درپرتو تحقق تمدن نوین اسالمی به شمارمی آید براین اساس هدف این مقاله ارایه تصویری از

 و مفهومی، ابعاد وتبیین قلمر  از می است که ناگزیربرپایه آینده پژوهی دینی به عنوان پیشران تحقق تمدن نوین اسال
 زاین مقاله نی قلمرو آرمان مهدوی است. روش تحقیق بکارگرفته شده در امنیت و عدالت در شاخص هایی مانند

مفهومی  به درک درست و روشنی از این حوزه آینده پژوهانه است که درنهایت خواننده را رویکرد تحلیلی با -توصیفی
لی حیات طیبه اسالمی متج عدالت مهدوی به معنای واقعی کلمه در نتایج مقاله نشان  می دهد امنیت و د ونایل کن

 .است
 آرمانی، تمدن نوین اسالمی، امنیت، عدالت، افق آینده هپژوهی دینی، جامعآینده واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com14Keyghobadi@پژوهشگر. ایمیل:  1
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 ترويج فرهنگ احسان گامی بايسته و ضروری در تحقق تمدن نوين اسالمی

 1رضا معارفیغالم

 چکیده
یکی از مفاهیم بنیادین و پردامنه در اخالق اسالمی ، احسان است . احسان به معنای انجام دادن کارهای نیک و 
رفتار صالح و کاری را به نحو نیکو و کامل انجام دادن است .احسان به هردو معنا می تواند بسیاری از مشکالت 

اجتماعی و فرهنگی در کشورشده، زمینه تمدن سازی نوین اسالمی در  جامعه را برطرف و موجب توسعه اقتصادی،
بخش نرم ابزاری آن را فراهم کند. زیرا بخش نرم افزاری در واقع بخش اصلی وحقیقی تمدن اسالمی با حاکمیت 

 گدر تمام مظاهر زندگی و حیات مسلمانان است. در این پژوهش برآنیم تا نقش ترویج فرهن« سبک زندگی اسالمی»
احسان به هردو معنا را با استفاده از آموزه های اسالمی) قرآن و عترت( در تحقق تمدن نوین اسالمی تبیین کنیم. شیوه 

دهد وهش نشان میای است. نتایج پژ تحقیق در این نوشتار به روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه
و اجتماعی احسان و عدم راهکار های مناسب درتحقق این امرمی تواند که، عدم شناخت مردم از آثار فراوان فردی 

یکی از موانع جدی تحقق تمدن نوین اسالمی باشد. بنابراین تببین آثار احسان می تواند منجر به توسعه فر هنگ احسان 
 . شده، تحقق تمدن نوین اسالمی را تسریع نماید

 المی ، تمدن نوین اسالمیاحسان ، فرهنگ ، تمدن، تمدن اس واژگان کلیدی:
 

                                                                                                                                                          

 marefi.shahed@gmail.comشاهد. ایمیل:  دانشگاه استادیار 1
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 نسبت تمدن نوين اسالمی با تمدن غرب

 1نرگس نجارپور نصرآبادی

  چکیده
ظهور دین مبین اسالم در یک جامعه جاهلی، آن را تبدیل به یک تمدن جهانی با معیارهای الهی کرد که بعد از 

 ر تعامالت با خارج و از جمله اروپای غرقچندین قرن، نه تنها چهره دنیای زیر چتر خود را دگرگون کرد، بلکه در اث
در آشوب و فقر که یکی از ویژگی های آن مقابله با دانشمندان نوآور بود، تبدیل به مهد تغییر و پیشرفت شد. اروپا به 
واسطه آشنایی با جهان اسالم دگرگون شد و مسیر پیشرفت را در پیش گرفت. انسانها در اسالم، امت واحدی 

م دین بشر است دینی که پیوند انسان را با خودش و خدای خودش و دیگر انسانها و جامعه اش محکم هستند.پس اسال
و استوار می سازد. بر این اساس، تمدن نوین اسالم به معنای برگشت به گذشته نیست بلکه به مفهوم استفاده از سرمایه 

ا اضر در باب نسبیت تمدن نوین اسالمی بهای تمدنی پیشین برای رسیدن به یک تمدن امروزی است. در مقاله ح
تمدن غرب یا دنیای متمدن امروزی پرداخته شده است یعنی نسبت تمدن نوین اسالمی با تمدن غرب ارزیابی کرده 
است و به این نتیجه رسید که این دین اسالم است که چتری از پیشرفت و ترقی را برروی انسان ها باز می کند نه برنامه

 های غرب
 : نسبیت ، تمدن نوین اسالمی ، تمدن غرب،واژگان کلیدی

 

                                                                                                                                                          

 mina.nasrabadi@gmail.comمرکز. ایمیل:  تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه از روانشناسی کارشناس 1
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 اعتباری بودن مفهوم تمدن نوين اسالمی و اقتضائات نظری و عملی آن

 1مهدی کوشکی

 چکیده
تا کنون دسته بندهای مختلفی برای مفاهیم ارائه شده است، اما از میان آن ها تقسیم مفاهیم به حقیقی و اعتباری 

لی ویژه ای برخوردار است. معموال مفاهیم اعتباری را محدود به مفاهیم اخالقی و حقوقی و از جایگاه نظری و عم
برخی مفاهیم قراردادی اجتماعی در نظر می گیرند، که کامال اشتباه است. مفاهیمی از قبیل تمدن، نوین و اسالمی 

ی از آن باید به تصویر روشن و واضحمفاهیمی اعتباری و انسان ساخته هستند. برای اندیشیدن به هر مفهومی ابتدا 
دست یافت. به لحاظ نظری مفاهیم حقیقی از واقع انتزاع می شوند ولی مفاهیم اعتباری حاصل فعالیت دستگاه ادراکی 
و جعل افراد است. بنابراین نمی توان برای دریافتن یک مفهوم اعتباری به واقع رجوع کرد و به روش های مبتنی بر 

اکتفا نمود. مفاهیم اعتباری ساختنی هستند، اگرچه برخی از مواد الزم برای جعل آن ها ممکن است مشاهده و تجربی 
ماهیتی حقیقی داشته باشند. عالوه بر این مفاهیم اعتباری در ذهن مانند ابزار هستند، و وسیله تصمیم گیری و انجام 

 برخی الزامات و اقتضائات مربوط به حوزه عمل افعال می باشند. به همین لحاظ جعل مفاهیم اعتبارِی مناسب، تابع
انسان است که در ایجاد و به کارگیری این مفاهیم باید به آن ها توجه کرد. این اقتضائات بستگی به موضعی دارد که 
ما در فلسفه عمل نسبت به نقش و جایگاه مبادی علمی افعال )در اینجا مفهوم تمدن نوین اسالمی( در مدل عملکردی 

 .ب می گیریممطلو 
 تمدن نوین اسالمی، نظریه اعتباریات، مفهوم اعتباری، وضوح مفاهیم، فلسفه عمل واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                                          

  mahdikooshki@iran.irعالمه طباطبائی. ایمیل:  دانشگاه دکترا دانشجوی 1
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توانمند سازی تربيت دينی در معلمان به عنوان عاملين تحقق تمدن نوين 
 اسالمی در نظام مدرسه ای

 2مهدی سبحانی نژاد   1مهدیه مهرعلیان

  چکیده
توانمند سازی تربیت دینی معلمان به عنوان عاملین تحقق تمدن نوین اسالمی در نظام پژوهش حاضر در راستای " 

مدرسه ای" انجام شده است. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی بوده است. جامعه پژوهشی، کلیه اسناد و 
بزار پژوهش قع شده اند. امنابع در دسترس و مرتبط با زمینه پژوهش حاضر بوده که بدون نمونه گیری مورد بررسی وا

فرم فیش برداری بوده است. نتایج مبین آن است که تربیت دینی وجهی از تربیت و ناظر بر پرورش جامع ابعاد؛ 
شناختی، عاطفی و عملی در جهت التزام به دین است. توانمند سازی معلمان، خلق فرصت هایی به منظور رشد توان 

ای کاری است لذا در حوزه توانمند سازی تربیت دینی معلمان، تربیت ناظر درک، تحلیل و عمل آنان در موقعیت ه
گاهی،  گاهی دینی معلمان )رشد معارف دینی، دین آ بر مجموعه ای از فرایندهای سه وجهی شامل؛ ارتقاء شناخت و آ

ین باوری، ایمان د  ارتقاء بصیرت دینی(، رشد عاطفه مثبت معلمان به مقوله تربیت دینی )تعمیق ارزش های درونی دین،
عمیق دینی، عالقه مندی درونی دینی، شکل گیری نظام ارزشی دینی( و رشد مهارت های عملی تربیت دینی معلمان 
) انجام واجبات دینی، عمل به توصیه های دینی خود، رفتار های متکی به دین، اخالق نیکو، عمل صالح، احترام به 

ن دی تربیت دینی معلمان می توان انتظار داشت آنان هر چه بیشتر به عنوان عاملیدیگران( می باشد. در سایه تحقق توانمن
 .تحقق تمدن نوین اسالمی در گستره نظام مدرسه ای به عنوان عناصری پویا و سازنده، بیش از پیش اثربخش باشند

 .توانمندسازی معلمان، تربیت دینی ،تحقق تمدن نوین اسالمی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com9798 mehraliyan@شاهد. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 gmail.com47   msnd@ شاهد. ایمیل: دانشگاه دانشیار 2
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 فردی خوشبختی و جايگاه آن در منظومه حكمت سياسی متعاليه ماهيت جمعی و

 2امید شفیعی قهفرجی   1میثم بهارلو

 چکیده
پنداشتها و سیاستهای مربوط به خوشبختی بشر، پیوند وثیقی با نظریات سیاسی دارند. پژوهش حاضر سعی دارد 

بیین مه طباطبایی و شهید مطهری ـ به تبا روش تفسیری و بهره گیری از حکمت صدرایی ـ به ویژه دیدگاههای عال
چیستی خوشبختی و جایگاه آن در منظومه حکمت سیاسی متعالیه بپردازد. در این راستا، پس از بررسی ماهیت 

سی گری انسان در جهت نیل به آن برر خوشبختی در حکمت متعالیه مالصدرا و عالمه طباطبایی، چگونگی کنش
از خوشبختی یعنی رسیدن از استعداد و نیاز به کمال و رفع نیاز، منابع فردی و  شود. سپس براساس تعریف مدنظرمی

شوند که البته برای این منظور، فلسفه تشکیل جامعه و نیازهای انسان در تشکیل آن در اجتماعی خوشبختی تعیین می
آل مورد بحث  به جامعه ایدهشود. در ادامه نیز جایگاه حکومت در دستیابی سیاسی ارائه می -قالب یک نظریه فلسفی

گیرند و خوشبختی در منظومه حکمت سیاسی متعالیه، در نسبت با آزادی، امنیت، تربیت و عدالت تعریف قرارمی
 .خواهند شد

 کمالگرایی، خوشبختی، حکمت متعالیه، عالمه طباطبایی، شهید مطهری واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com @meysam.bahar1374)ع(. ایمیل: صادق امام دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1

 shafiei@isu.ac.ir)ع(. ایمیل:  صادق امام دانشگاه سیاسی علوم استادیار 2
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 ينده تمدن نوين اسالمیآبررسی الگوهای تمدن ساز 

 1مهدی سماواتی

  چکیده
انقالب اسالمی ایران که یکی از پنج انقالب)انقالب کبیر فرانسه، انقالب کبیرروسیه، انقالب کبیرچین، انقالب 
کبیرامریکا، انقالب اسالمی ایران(مهم جهان به حساب می آید؛ باتکیه بر مبانی اسالمی نوعی نظام سیاسی و الهی را 

محققین، پیش ازآن به جز در صدر اسالم سابقه نداشته است. یکی از قابلیت های بنا کرده است که به گفته ی 
منحصر به فرد تمدن اسالمی فراگیر شدن آن طی مدت زمانی کوتاه است که فقط با گذشت ده سال به اکثر نقاط 

 است و جهان گسترش یافت. حال آنکه ما در دوره ای هستیم که تمدن غرب و نظام غرب به شدت در حال گذار
جهان نیاز به یک الگوسازی منطقی و قابل اطمینان دارد تا مانع از سقوط انسان و جامعه شود. انقالب اسالمی این 
توانایی را دارد تا با تکیه بر مبانی اسالم و ویژگی های فرهنگ ایرانی یک راهکار و الگوی کامل به جهان ارایه دهد. 

ن است که چه الگوهایی برای تمدن نوین اسالمی وجود دارد؟ایامی توان از سوالی که در این مقاله مطرح می شود ای
ترکیب انها به الگوی واحد و منسجمی دست یافت؟ در این پژوهش ما به برسی شاخصه های اصلی تمدن سازی 

دیشه های ایشان ناسالمی ایرانی با تکیه بر اندیشگی رهبران ج.ا.ا)امام خمینی و امام خامنه ایی(می پردازیم. با بررسی ا
باگسترش شاخص های عقالنیت، معنویت و علم گرایی و گسترش آن در سطح جامعه می توان به الگو سازی در 
جامعه بین الملل پرداخت. روش کار در این تحقیق روش ترکیبی توصیفی است که با بهرگیری از منابع موجود فراهم 

 .آمده است
ی، امام خمینی، امام خامنه ایی ، عقالنیت، معنویت، علم گرایی، آینده نوین تمدن اسالم واژگان کلیدی:

 آینده پژوهی
 
 

                                                                                                                                                          

 gmail.com 59mahdisamavati@شاهد. ایمیل: دانشگاه سیاسی علوم کارشناسی دانشجوی 1
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عربی و ی امكان تمدن سازی نوين اسالمی براساس آراء ابنپژوه آينده
 خلدون بر تاريخابن

 1حجت اله عسکری الموتی

 چکیده
، تی اگر به آن نایل شودهایی تعریف شده در دنیای جدید است که هر ملتمدن سازی دارای ضوابط و شاخصه

ی متمدن قرار گرفته است. اما دستیابی به تمدن جدید در تفکر اندیشمندان اسالمی همچون ابن در طراز یک جامعه
هایی که کوشد بر اساس نظرات و اندیشهعربی و ابن خلدون، متفاوت از تفکر دوران جدید بوده است. این مقاله می

اند، سیر تمدن سازی در دنیای معاصر را تحلیل و ارزیابی تاریخ و فرجام آن داشته یاین دو متفکر اسالمی درباره
کند. دیدگاه ادوار اسمی ابن عربی و ادوار طبیعی مبتنی بر عصبیت و عمران ابن خلدون، دو وجه نظر ادواری مهم در 

دهد شرفت میم به ترقی و پیی تاریخ جدیدکه حکشوند. فارغ از فلسفهی نظری تاریخ محسوب میی اندیشهگستره
نماید، پرسش اصلی مقاله این است که چه مقدماتی می  سازی جدید اسالمی الجرم و ناگریزو از رهگذر آن، تمدن

برای تمدن سازی جدید از نظرگاه این دو اندیشمند اسالمی به تاریخ مورد نیاز است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل و 
 .رسدز طریق پرسش و قیاس و تطبیق به نتیجه میتوصیف اسناد مکتوب بوده و ا

 پژوهی، ابن عربی، ابن خلدون، احمد فردیدسازی نوین، آیندهتمدن واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 hojjat_askary@yahoo.comشاهد. ایمیل:  دانشگاه دکترا دانشجوی 1
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 سبک زندگی بر اساس نظريه وحدت تشكيكی وجود

 2عبد الوهاب گشول دره سیبی   1حسن مرادی

 چکیده
جامعه شناسی می باشد. ما در این مقاله به دنبال سبک زندگی از جمله موضوعات مهم در حیطه روانشناسی و 

تبیین دیدگاه مالصدرا در مورد مبادی و مؤلفه های سبک زندگی هستیم. براساس نظریه وحدت تشکیکی وجود، روح 
گردد.  انسان که از وحدت به سمت کثرت فرود آمده، در قوس صعود بر اثر حرکت جوهری، به سمت وحدت بر می

در اسماء الله، با حفظ دید وحدت بین دوباره به عالم کثرت باز می گردد. این انسان از تمام رذائل اما بعد از سیر 
ش اخالقی که ناشی از حب جسم و نفس جزئی و دید کثرت بین است، دوری جسته و تمام ملکات اخالقی و رفتار

ابراین، م و نفس به آنها توجه دارد. بنشود. یعنی فقط به فکر خودش نیست بلکه به اندازه نیاز جسدارای تعادل می
سبک زندگی متعادلی خواهد داشت، اعتدالی بین وحدت و کثرت، دنیا و آخرت، عقل و خیال و حس، فرد و جامعه، 

 .انسان و طبیعت و سایر امور زندگی
 .مالصدرا، سبک زندگی، وحدت تشکیکی وجود واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 dr.hassan.moradi@gmail.comشاهد. ایمیل:  دانشگاه استادیار 1
 avahabgd@gmail.comشاهد. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی 2
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 ين اسالمیبررسی جايگاه شفافيت در تحقق تمدن نو

 3محمد سلیمانی   2حسین عیوضلو   1مصطفی عباسی کالش

 چکیده
ت. ی این فرآیند اسگانهسازی و طی مراحل پنجی تمدن، تکمیل زنجیره«تمدن نوین اسالمی»ی تحقق الزمه

تیم هسی تشکیل دولت اسالمی کلی آن یعنی نظام اسالمی، اکنون در مرحله پس از انقالب اسالمی و تشکیل هندسه
ردم، میل به اعتنایی به مکه سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد از قبیل رشوه، فساد اداری، ویژه خواری،کم کاری، بی

 .و عبور کردن از این مرحله است« دولت اسالمی»ترین بایدهای تحقق گری، حیف ومیل بیت المال از مهماشرافی
ی با کارآمدی باال در کشورهای مختلفی تجربه شده و نتایج موفق برای سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد راهکاری

رد شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسالمی عملک»داشته است ، این راهکار مبتنی بر شفافیت است. 
 –ریب)مقام معظم ره« خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند.

29/06/1388( 
شفافیت که از طریق نظارت عمومی موجب پاسخگویی مسئولین و کاهش فساد، رضایت مردم و افزایش اعتماد 

ها به نظام و در نهایت افزایش مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی است دارای مبانی اسالمی و شواهد تاریخی در آن
 .فرهنگ اسالمی است

سازی نوین اسالمی است که ضمن آن به مفهوم و و اهمیت شفافیت در تمدن موضوع اصلی این مقاله جایگاه
 .شودکارکردهای شفافیت و نیز مبانی اسالمی شفافیت پرداخته می

اسالمی و  ی تحقق دولتگیرد آن است که شفافیت الزمهای صورت مینتیجه این پژوهش که با روش کتابخانه
از طرفی اصل آن غربی نبوده بلکه با فرهنگ اسالمی تطابق دارد و از این سازی است و ی تمدنعبور از این مرحله
 .سازی استمنظر نیز قابل پیاده

 شفافیت، مبارزه با فساد، دولت اسالمی، تمدن نوین اسالمی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  gmail.com11mostafa.abbasi@. ایمیل: (ع) صادق امام دانشگاه ارشد کارشناسی 1
 comavrin1960@gmail.. ایمیل: (ع) صادق امام دانشگاه استادیار 2
  soleimani.mo@gmail.comع(. ایمیل:) صادق امام دانشگاه استادیار 3

mailto:avrin1960@gmail.com
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الگوی تعامل طلبكار و بدهكار در تمدن اسالمی براساس سنت پيامبر اعظم صل 
 الله عليه و آله

 1حسن زاده سروستانیحسین 

  چکیده
یکی از مهمترین ارکان زندگی اجتماعی انسان، انواع معامالت مالی است. این معامالت از قدیمی ترین مظاهر 
تمدن است. بواسطه برخی از معامالت از جمله قرض یا بیع نسیه یکی از طرفین طلبکار)دائن( و دیگری 

قدمت موضوع نحوه تعامل دائن و مدیون، جوامع بشری و تمدن های بدهکار)مدیون(می شود. با توجه به ضرورت و 
انسانی به این موضوع توجه ویژه ای داشته و راهکارهای مختلفی ارائه کرده اند. نحوه تعامل دائن و مدیون امروزه نیز 

اه ویژه نیز نگیکی از مهمترین و بنیادی ترین موضوع ها در طراحی و مدیریت نظام مالی است. دین جاودانه اسالم 
ای به این موضوع داشته است وآیات مختلفی از قرآن کریم و روایات بسیاری از پیامبر اکرم)صل الله علیه و آله(وائمه 
اطهار)علیهم السالم( بصورت مستقیم و غیرمستقیم به این بحث اختصاص یافته است. در این تحقیق تالش خواهیم 

له( نقل شده و به )صل الله علیه و آ  مضمون، ابتدا روایاتی که از پیامبر اکرمکرد تا با روش تحقیق توصیفی و تحلیل 
بحث تعامل طلبکار و بدهکار مربوط می شود را از کتاب جامع احادیث شیعه شناسایی و استخراج کنیم و پس از 

 .یمتحلیل مضمون و انجام طبقه بندی، الگوی تعامل طلبکار و بدهکار در تمدن اسالمی را ارائه کن
 سنت پیامبر اعظم صل الله علیه و اله، مالی اسالمی، تعامل طلبکار و بدهکار، تمدن اسالمی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 hasanzadeh.hosein@gmail.com . ایمیل:(ع) صادق امام دانشگاه استادیار 1
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 کالبد شكافی تمدن نوين اسالمی از ديدگاه مقام معظم رهبری)مدظلله العالی(

 2مجید نجف علیزاده   1حمیدرضا بهامین

 چکیده
معظم رهبری)مدظله العالی( ساخته و پرداخته شده است الگوی مفهوم " تمدن نوین اسالمی" که از سوی مقام 

جدیدی از تمدن است که پیش از هر چیزی در مبانی انقالب اسالمی و همچنین دین اسالم ریشه دارد و مبتنی سیر 
اه گتکاملی خاصی بوده و بر اهداف، ارکان و الزامات خاصی نیز استوار می باشد. در واقع رهبر معظم انقالب یک دید 

کامال جامع را نسبت تمدن ارائه داده اند که ما در این مقاله به بررسی آن می پردازیم .هدف از این تحقیق بررسی 
ابعاد مختلف تمدن از دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا مبانی و 

از این بحث به بررسی ضرورت ایجاد تمدن نوین از دیدگاه  نگرش رهبری پیرامون تمدن بررسی شده است و پس
رهبری پرداخته ایم و سپس وارد مراحل حصول تمدن نوین اسالمی شده ایم و در آخر ویژگی ها و امتیازات نظریه 
تمدن اسالمی از جمله ایمان به اسالم و ارزش های توحیدی، توامانی نقل و عقل، نوگرایی، عزت و عدم وابستگی و 

حیاء عزت و کرامت مسلمانان در کنار برخورداری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که می تواند نویدبخش ا
 .گرددایجاد تمدنی نمونه باشد، تبیین می

مطالب فوق با توجه به سؤال اصلی، تمدن نوین اسالمی از منظر رهبری انقالب چه سازکارها و مراحلی برای 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( با رفع مشکالت تمدن غرب به دنبال ایجاد تمدن شکل گیری دارد ؟ و فرضیه، 

جدیدی با خصلت عقالنیت همراه با کرامت انسانی، توجه به جهان اخروی، نگرش هنجاری تمدن سازماندهی شده 
 .است

 ): تمدن، تمدن نوین اسالمی، مقام معظم رهبری)مدظله العالیواژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

  radvin.kh 199777@gmail.comدانشگاه عالمه طباطبایی. ایمیل:  ارشد کارشناسی 1
 yahoo.com majidalizadeh@1975دانشگاه عالمه طباطبایی. ایمیل:  ارشد کارشناسی 2
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العالی( و )مدظله ی تمدن از ديدگاه مقام معظم رهبریابررسی مقايسه
 انديشمندان اسالمی

 1حمیدرضا بهامین

  چکیده
در دنیای کنونی، تمدن نوین اسالمی به عنوان بازیگر نوین در روابط بین الملل قابلیت آن را دارد که از رهگذر 

بازسازی مفهومی و عملی نظام اعتقادی اسالم، بازخوانی مجدد تمدن اسالمی با توجه به مقتضیات زمان و مکان و 
به نقش آفرینی در هندسه جدید قدرت جهان بپردازد. بر این اساس در مبحث نخست به صورت مقایسه ای مبانی، 
تاریخ و نگرش اندیشمندان اسالم و مقام معظم رهبری)مدظله العالی(پیرامون تمدن مورد واکاوی قرار می گیرد. در 

وجه به نگاه مقایسه ای به وجه تشابه و تمایز دیدگاه ها نسبت به تمدن پرداخته و ویژگی ها و امتیازات مبحث دوم، با ت
نظریه تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد کنکاش قرار می گیرد. در پایان نتیجه نشان می دهد که 

به دنبال ایجاد تمدن جدیدی با خصلت عقالنیت  مقام معظم رهبری با رفع اشکاالت تمدن از دیدگاه اندیشمندان
  .همراه با کرامت انسانی، توجه به جهان اخروی ، نگرش هنجاری تمدن و زندگی دنیوی همراه با معنویت می باشد

راهنما و الگوی نگارنده برای انتخاب موضوع، سازماندهی و ترتیب مطالب به صورت باال، سؤال آغازین و فرضیه 
 :زیر بوده است

مدن )مدظله العالی( در خصوص ت وجه تشابه و تمایز دیدگاه های اندیشمندان اسالمی با دیدگاه مقام معظم رهبری
 چیست؟

کید بر نظریه وحدت در عین کثرت معتقد است که تمدن نوین اسالمی در اندیشه رهبری  تحقیق حاضر با تأ
علمی  -... مبتنی بر شاخصه های اصلی خردورزیدارای رویکرد چندوجهی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

 )و بدور از تعصبات سنتی و قومیتی می باشد.)فرضیه
 تمدن نوین اسالمی، اندیشمندان اسالم، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  radvin.kh199777@gmail.comطباطبایی. ایمیل:  عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی 1
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نقش و کارکرد ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ايران در تحقق تمدن نوين 
 اسالمی

 1پوربامیرحسین عر 

  چکیده
های خویش از بین امکانات سازی است و عظمت یک تمدن به این است که با ظرفیتعصر امروز عصر تمدن

ها را انجام دهد تا مؤثرترین نقش تمدنی را بیافریند. تحوالت کنونی جهان و منطقه، تشکیل رو بهترین انتخابپیش
ت شدن اقتصاد و تأثیر مبادال کند. جهانیجدی و با اهمیت میتمدن نوین اسالمی را بیش از پیش برای مسلمانان 

سازی متمایز اقتصادی را در میان دیگر عوامل تمدنتجاری در انتقال ایدئولوژی، عواملی هستند که توجه به دیپلماسی 
سلمان م دار اصلی ساخت این تمدن است. جمهوری اسالمی ایران کشوریکنند. در این بین ایران اسالمی طالیهمی

و قدرتمند در قلب غرب آسیا، با اهدافی انقالبی است که از موقعیت برجسته جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی 
انسانی جوان برای تبدیل شدن به یک قدرت تعیین کننده در منطقه و تأثیرگذار در جهان برخوردار است. ایران با اتکا 

ای و اقتدار ملی خود تالش کرده و به رجی همواره برای تحکیم قدرت منطقههای ممتاز، در روابط خابه این ویژگی
آوردن سهم مناسبی از اقتصاد جهانی است تا بتواند مقدمات تشکیل تمدن نوین اسالمی را فراهم آورد. دنبال بدست

گرایی اقتصادی برون زایی اقتصاد، دولت را بههای کالن اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر دروناز سوی دیگر، سیاست
ازد. این ساز طریق تعامل سازنده و موثر با جهان و همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه و بازارهای هدف ناگزیر می

اقتصادی در ساخت تمدن نوین اسالمی و مقاوم کردن اقتصاد ملی است.  دادن اهمیت دیپلماسیپژوهش به دنبال نشان
ای است و در نهایت راهکارهایی برای تقویت تحقیق آن اسنادی و کتابخانه رویکرد این پژوهش، کیفی و روش

 .استدیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ارائه شده
 .تمدن نوین اسالمی، دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اقتدار اقتصادی، ایران واژگان کلیدی:

  

                                                                                                                                                          

  amir.h4422@gmail.com. ایمیل: (ع) صادق امام دانشگاه کارشناسی دانشجوی 1
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ا تمدن نوين اسالمی بضرورت معناشناسی تمدن و فرهنگ و تأسيس و گسترش 
 تكيه بر تمدن و فرهنگ نبوی

 3حجت فاخری   2محمد حسین خوش بیان   1رضا برزگر رحیمی

 چکیده
بی گمان، وقتی در جهان اسالم سخن از تمدن و فرهنگ به میان می آید، ذهن و نگاه ما را به خاستگاه حقیقی 

در جهان اسالم همواره با فراز و فرود های فراوانی آن یعنی تمدن و فرهنگ نبوی معطوف می کند. تمدن و فرهنگ 
همراه بوده اما با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، شالوده های اصلی به اوج رسیدن این تمدن و فرهنگ پایه 

روش  به کوشیده ایم پژوهش این ریزی شده است، که می تواند دیگر جوامع را به سوی بیداری اسالمی بکشاند. ما در
مسئلۀ  دیدگاه اندیشمندان و نظریه پردازان مختلف، به تمدن و فرهنگ از مفهوم ضمن بررسی اسنادی -تحلیلی

چگونگی تأسیس و گسترش تمدن و فرهنگ نوین اسالمی با تکیه بر تمدن و فرهنگ نبوی بپردازیم. این مقاله با 
امبر رخی از اندیشمندان و نظریه پردازان پیبررسی مفاهیم تمدن و فرهنگ به این نتیجه می رسد که برخالف نظر ب

اکرم )ص( در زمان حیات خویش دارای فرهنگ و تمدن خاص خویش بودند و مهم ترین شاخصه های آن شامل؛ 
خداباوری، کرامت انسان، معنویت گرایی، توجه به فن آوری، خردگرایی و جامع نگری به ارزش های اخالقی می 

ند با تکیه و تمسک به شاخصه های تمدن و فرهنگ نبوی و مؤلفه های تمدن و فرهنگ باشد که جامعه اسالمی می توا
نوین اسالمی و با تمییز مبانی و غایات تمدن و فرهنگ نوین اسالمی با مبانی و غایات تمدن و فرهنگ مغرب زمین، 

ان تکامل و سعادت انسبه مقصد و هدف اصلی تمدن و فرهنگ نوین اسالمی که رهایی انسان از جهان بینی مادی و 
به لحاظ معنوی و مادی در تمام زمینه های فکری، فرهنگی، اخالقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در عالم طبیعت 

 است، دست یابد.
 تمدن، فرهنگ، تمدن نبوی، تمدن نوین اسالمی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 rezabarzegarrahimi75@gmail.com )نویسنده مسئول(. ایمیل:* دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشگاه شاهد 1

  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شاهد 2
  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شاهد 3
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 ریگجايگاه هنر اسالمی در پيشبرد تمدن نوين اسالمی با مطالعه موردی نگار 

 3ندا اربع   2عین الله کشاورز ترک   1زهرا شاقالنی پور

 چکیده
های فرهنگی هر ترین جلوهآینده روشن و امیدبخِش هر ملتی، در گرو تمدن و فرهنگ آن ملت است و ارزنده

است و در  ای از آیات و اذکار الهیشود. از دیدگاه اسالم، هنر در معنای اصیل آن، جلوهتمدن، در هنر آن نمایان می
ذات خود با کلمه توحید پیوند خورده است. در بین هنرهای اسالمی، هنر نگارگری دارای زیباترین و در عین حال 

رار باشد که به زبان اشارت با مخاطب خود ارتباط برقترین شکل، از تجلی این آیات و اذکار میترین و هنرمندانهساده
ازد که سین زبان، مخاطب خود را به دنیایی از اسرار و مفاهیم رهنمون میکند. هنرمند نگارگر با رویکرد به امی

ای در آن دارد. در این پژوهش ضمن بررسی خصوصیات هنر نگارگری اسالمی های واالی انسانی جایگاه ویژهارزش
شتر این هنر ینی بیآفر های مؤثر بر نقشبه نقش آن در اشاعه مظاهر تمدن اسالمی و پیشبرد آن پرداخته شده و مؤّلفه

توان در این مقاله جستجو کرد: اهداف تمدن نوین اسالمی چیست ها را میرو پاسخ این پرسششود. ازاینبررسی می
و هنر اسالمی در پیشبرد آن چه نقشی دارد؟ جایگاه نگارگری در هنر اسالمی چیست؟ فرضیه اصلی تأثیر زبان و بیان 

ن باشد. روش تحقیق در ایهای تمدن نوین اسالمی میاالی آن در انتقال ارزشنمادین در هنر نگارگری و ظرفیت ب
های آوری شده است. یافتهای جمعای و مشاهدهتحلیلی بوده و اطالعات آن از منابع کتابخانه -پژوهش، توصیفی

جهت  ای درپژهش بیانگر آن است که نگارگری در عرصه نمایش مضامین ارزشمند اسالمی، دارای ظرفیت ارزنده
 .پیشبرد اهداف تمدن نوین اسالمی است

 .: تمدن نوین اسالمی، آینده پژوهی، هنر اسالمی، نگارگری، زبان هنرواژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

 zahrashaghelani@yahoo.comقزوین. ایمیل: ( عج) اللهبقیه ایحرفه فنی دانشگاه مدرس 1
 e.keshavarz@soc.ikiu.ac.ir. ایمیل: (ره) خمینی امام المللیبین دانشگاه استادیار 2
 com.@  gmail 82arba.nedشاهد. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 3
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تبيين عوامل موثر بر ايجاد فساد اداری از منظر امام علی)ع( در نهج البالغه و 
 ارائه راهكارهايی برای مبارزه با آن

 3مصطفی رشیدی   2دالرضا بیگی نیاعب   1زهرا عباسی خوش سیرت

  چکیده
در طول تمدن چند هزار ساله بشری، یکی از آرمانهای اندیشمندان، فالسفه و مصلحان بطور خاص و توده مردم 
به طور عام، برخورداری از "حکمرانی" مطلوب و بدون آلودگی به فساد، بوده است. تحقق تمدن نوین مبتنی بر آموزه 

از هر نوع "فساد"، مستلزم شناسایی عواملی است که ارکان تمدن در ابعاد مختلف را به سوی آلودگی های دینی و عاری 
به فساد سوق می دهد. یکی از مصادیق و جلوه های تمدن مبتنی بر آموزه های دین مبین اسالم، دوره نسبتًا کوتاه 

ل مؤثر بر فساد اداری از منظر امام علی)ع( زمامداری امام علی)ع( است. تحقیق حاضر با هدف "احصاء و تبیین عوام
در نهج البالغه و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با فساد" انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون متن 
نهج البالغه ترجمه محمد دشتی انجام شد. ابتدا مضامین استخراج شده در قالب گزاره ها به روش آزاد کدگزاری و 

مضمون در مورد عوامل مؤثر بر ایجاد فساد از جمله دو رویی و دروغگویی  15کد ایجاد شد. از این تعداد  462د تعدا
مضمون در مورد راه کارهای مبارزه با فساد از جمله  22حاکمان، پیروی از هوای نفس، شعارگرایی و دوری از عمل و 
و صادق به دست آمد. بر اساس یافته های پژوهش نظارت بر رفتار زیر دستان، عدالت گستری مسئولین الیق 

پیشنهادهای راهبردی برای از بین بردن عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد اداری و پیشنهادایی نیز برای ایجاد و اصالح 
 .قوانین و مقررات، سازوکارهای نظارتی و معیارهایی برای انتخاب حاکمان و مدیران ارائه گردیده است

 البالغهحکمرانی، حکمران، فساد، فساد اداری، نهج واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 abasi_khoshsirat@yahoo.comشاهد. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 آموز تراز با رويكرد نگاه قرآن به انسانهای دانشبررسی ويژگی

 2الهام گل محمدی   1زهرا مرادی

  چکیده
المی آموز تراز جامعه اسیکی از مسائل مهم پرورش جامعه در جهت دستیابی به تمدن نوین اسالمی، تأدیب دانش

امعه اسالمی آموز تراز جهای دانشبه جایگاه خطیر تعلیم و تربیت این سؤاالت مطرح است که ویژگی است. با توجه
های مرتبط با ی افراد و سازمانچیست؟ آیا نظر اسالم در رابطه با دانش آموزان، مسئله تربیت است یا تأدیب؟ وظیفه

 ی حاضر با روششود. مطالعهموز پرداخته میآآموز تراز چیست؟ همچنین به نقد بررسی واژه دانشتأدیب دانش
ها از منابع قرآن، پردازد و برای دستیابی به این پاسخهای فوق میای و توصیفی و تحلیلی به پاسخ پرسشکتابخانه

و پرورش، مستفاد خواهد شد. در این مقاله، پس از بررسی انسان تراز از احادیث و نیز با نگاهی بر سند تحول آموزش
ا دردوبعد بعد هشود که این ویژگیآموز تراز با رویکرد قرآنی پرداخته میهای دانشگاه قرآن، به بررسی ویژگیدید 

بایست درزمینه معرفت، اخالق و تهذیب، بصیرت، مدیریت و شوند. در بعد فردی میفردی و اجتماعی بررسی می
بت به جامعه، مردم و عرصه جهانی نشان دهد؛ و مهارت علمی توانمند گردد و در بعد اجتماعی رسالت خود را نس

 .آیدآموز تراز جامعه اسالمی به دست میهای دانشدرنهایت ترسیم دقیقی از شاخصه
-ورشسند تحول آموزش و پر  -انسان تراز از دیدگاه قرآن -تربیت و تأدیب -آموز ترازدانش واژگان کلیدی:

 تمدن نوین اسالمی

                                                                                                                                                          

 gmail.com  750447z.moradi@ شاهد. ایمیل: دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 ی بر خريد لباستأثير شاخص های سبک زندگ

 1زهرا ازوجی

 چکیده
های سبک زندگی به عنوان مقوله ای که بیشتر در قالب رفتار نمایانگر می شود ، در واقع نشان دهنده پشتوانه تصمیم

نمایند و کنند، چگونه نسبت به این شناخت و فکرهایشان احساس میروزانه انسانها است. اینکه افراد چگونه فکر می
نمایند، موضوع قابل تاملی است که به نوعی در سبک زندگی می با این شناخت و احساس عمل میچگونه مطابق 

توان به آن پرداخت. از ابتدای مطرح شدن مبحث سبک زندگی که طبیعتًا با این بار معنایی دارای پیشینه غربی می 
گی گوناگونی از خود سبک زند باشد، شاخص هایی فراوانی برای تشخیص آن مطرح شده اند و البته تعریف های 

مطرح شده است. در این تحقیق، شاخص ها به دو دسته عینی ) الگوی مصرف، الگوی فراغت( و ذهنی )ارزش ها، 
های مهم بروزدهنده شیوه تصمیم گیری انسانهاست که روزانه اند. خرید به عنوان یکی از عرصههویت( تقسیم شده

تحقیق،  باشد. جامعه آماری ایندارند و در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته میبه طور قابل توجهی با آن سر و کار 
های تحقیق تایید شدند و نتایج تحقیق نشان داد که شاخص های سبک باشد. همه فرضیهشامل خریداران پوشاک می

 زندگی بر قصد خرید پوشاک تأثیر می گذارند
 .ا ، الگوی مصرف، الگوی فراغتسبک زندگی ، قصد خرید، ارزش ه واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  zaazoji@gmail.comنور. ایمیل:  پیام دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1



 همایش ملی تمدن نوین اسالمیچهارمین                 
  97 اسفند                

 

109 

؛ بررسی جايگاه سيره اهل بيت)ع( در «تمدن سازی»و « سيره پژوهی»نسبت 
 تمدن سازی نوين اسالمی از منظر آيات و روايات

 2مریم سعیدیان جزی   1زهرا سادات کشاورز

  چکیده
امروز متفاوت  پراگماتیک رایج بدون تردید، نوع نگاه مکتب شیعه به مقوله تمدن نوین اسالمی، از دیگر مکاتب

ت، در پژوهی مبتنی بر تحلیل سناریوهای ممکن اسگرایی مادی وآیندهاست. برخالف نگاه سایرین که منبعث از واقع
شود. بیت)ع( گره خورده و در حدود و ثغور آن تفسیر میسازی نوین اسالمی با سیره اهلتفکر شیعه، انگاره تمدن

شود. سازی، توأمان دنبال شده و از هیچ کدام غفلت نمیگرایی در نسبت با تمدنیی و آرمانگرادر این نگرش، واقع
این مقاله درصدد جست وجوی پاسخی مناسب برای این پرسش است که کدام ابعاد شخصیت انسانی و فراانسانی 

ا روش ردد؟ این پژوهش بگسازی نوین اسالمی منجر میبیت)ع( در تفکر شیعی به احیای فرهنگ دینی و تمدناهل
بیت)ع( تی اهلهای و ابعاد شخصیتحلیلی، از نوع تحلیل مفهومی صورت پذیرفته و هدف آن تبیین مؤلفه -توصیفی

دهد که به باشد. نتایج نشان میسازی نوین اسالمی براساس تفکر شیعی از منظر آیات و روایات میدر انگاره تمدن
ت تطبیق آن با وضعیت امروز، به دلیل قابلیت بررسی و فهم آن در فقه و پویایی رغم مشکالت درونی منابع و مشکال

برداری ریزی شالوده تمدن نوین اسالمی قابل بهرهتواند از سه جهت پشتوانه معرفتی، روشی و اجرایی در پایهسیره، می
 .باشد

سالم، مدن نوین اسالمی، اسیره اهل بیت)ع(، شخصیت انسانی و فراانسانی، شاخصه های تواژگان کلیدی: 
 .تشّیع

                                                                                                                                                          

   zahra.sadat.keshavarz@gmail.comاصفهان. ایمیل:  دانشگاه التدریسحق استاد1 
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 های معماری اسالمی در راستای تقويت تمدن اسالمیبررسی شاخصه

 1زهرا فتحی مجد

  چکیده
مکان،  ساختند که روحگذشتگان بر مبنای اصول و اعتقادات خود با وجود محدودیت های فراوان، بناهایی را می

نان خورد. معماری معاصر دیگر هویت ساکناهایی به ندرت به چشم میداد. امروزه چنین بانسان را تحت تاثیر قرار می
ها و نمادهای توان هویت اسالمی و ملی را در آن مشاهده کرد. بسیاری از نشاندهد؛ همچنین نمیخود را نشان نمی

هایی را به منظور رسد هنر اسالمی پتانسیلاند. به نظر میاند و یا کمرنگ شدههویت فرهنگی، یا به کلی از بین رفته
تطابق فرهنگ دینی با نیازهای فضایی و عملکردی جدید داشته باشد. مفاهیم سیر از کثرت به وحدت و همچنین سیر 

شوند. معماری اسالمی در وجه کالبدی و از ظاهر به باطن از مهمترین مبانی هنر و معماری اسالمی محسوب می
های مبانی دین نشات گرفته است، در این مقاله سعی شده است شاخصهمحتوایی بر مبنای روحی معنوی و متاثر از 

فکری هنر و معماری اسالمی و چگونگی استفاده از آن به عنوان رویکردی به منظور طراحی عملکردهای متفاوت و 
فضای  و توان با تکیه بر مبانی عمیق اسالمی، کالبد، فرممتناسب با نیازهای دوران معاصر بررسی شود. همچنین می

ای استخراج کرد که عالوه بر رعایت اصول هنر اسالمی بتواند نیازهای جدید متناسب با عملکرد مورد نظر را به گونه
 .را پاسخگو باشد و گامی در راستای تقویت تمدن اسالمی باشد

 معماری، هنر اسالمی، معماری اسالمی، تمدن اسالمی واژگان کلیدی:
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 قق تمدن نوين اسالمیهدف رسانه انقالبی جهت تح

 1عباس کشاورزشکری

 چکیده
ها و نظرات افراد مختلف به یکدیگر همانطور که از واژه رسانه مشخص است ماموریت رسانه، رساندن دیدگاه

دهد که اگرچه های مجازی و اعالمیه و... در انقالب نشان میهایی مانند نوارکاست، شبکهاست. بررسی رسانه
اند و امروزه هم این حقیقت به خوبی ها نقش داشتههستند اما در مقیاسی وسیع در ظهور انقالبابزارهایی کوچک 

اند که های سیاسی دارند و در تالشها سهم و نقش قابل توجهی در ایجاد و تغییر دگرگونیقابل باور است که رسانه
داشته باشند. هدف از این مقاله بررسی نقش سازی افکار مختلف های متنوعی در جهت مدیریت و سادهریزیبرنامه
های انقالبی در جهت تسهیل و ایجاد تحقق تمدن نوین اسالمی است که در آن از روش تحلیل اسنادی با ابزار رسانه
ازی، ها با جلب مشارکت عمومی، بسترسدهد که رسانهبرداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میفیش

ت، اعتمادسازی و تثبیت افکار دینی نقش بسیار پررنگی در جهت تسهیل تمدن نوین اسالمی می توانند انعکاس واقعی
 .رسندسازی انقالبی در جامعه است، بداشته باشند و در واقع به هدف نهایی خود که ارتقای سطح معنویت و گفتمان

 رسانه، تمدن نوین اسالمی، رسانه انقالبی واژگان کلیدی:
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ی اديان اسالم، نشر توليدات علمی و الگوهای همكاری در حوزهی مقايسه
 شری نمسيحيت، يهوديت و زرتشت به منظور واکاوی تبليغ اديان به واسطه

 4ژیان درویشی   3ریحانه کریمی   2فاطمه عبداللهی   1سپیده فهیمی فر

  چکیده
ی ادیان اسالم، مسیحیت، ار علمی در حوزهی نشر آثالمللی در زمینهی دید بینهدف از پژوهش شناخت و ارائه

ترسیم  ی کمیت و کیفیت تولیدات علمی وسنجی و محاسبهیهودیت و زرتشت بوده است. این پژوهش با رویکرد علم
اد ال انجام شد. تعدافزارهای هیست سایت، وس ویور و نود ایکسهای همکاری با استفاده از نرمالگوها و شبکه

ی دین مسیحیت، تعدد همکاری و ارتباط بین کشوری در تالیف آثار مشترک، همچنین وزهتولیدات علمی در ح
ی دین اسالم بیش از سایر ادیان است. در دین اسالم ارتباط بین سازمانی به منظور نشر همکاری بین سازمانی در حوزه

های اخیر روند رقرار کرد. در سالها بتر بیشتری بین سازمانهای منسجمتوان ارتباطآثار مشترک ضعیف است و می
ی دین ی دین اسالم روند نزولی داشته است. با این حال کیفیت آثار منتشر شده در حوزهرشد آثار علمی در حوزه

اسالم در مقایسه با سایر ادیان با توجه به متوسط استناد دریافت شده از سوی هر مدرک بیشتر است. با توجه به یافته 
ی دین اسالم به منظور افزایش تعداد تولیدات علمی و در نتیجه های پژوهشگران حوزهشود همکاریها پیشنهاد می 

تبلیغ در این حوزه افزایش یابد. همکاری های بین المللی افزایش یافته و پژوهشگران ایرانی برای نگارش در سطح بین 
گارش حوزه افزایش یابد. همچنین پژوهشگران به نالمللی تشویق شوند. همچنین ارتباط سازمانی به منظور نشر در این 

المللی بین بندیهای رتبههای معتبر با توجه به نظامی دین اسالم با پژوهشگران دانشگاهمشترک مقاالت در حوزه
 .بپردازند

 اسالم، تبلیغ دین، تولیدات علمی، زرتشتی، مسیحیت، نشر، یهودیت واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 sfahimifar@ut.ac.irتهران )نویسنده مسئول(. ایمیل:  دانشگاه استادیار 1
 f.abdollahi.elm@gmail.comتهران. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 2
 @gmail.com  reihanehkarimi 1تهران. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی3  
 jidarvishi@gmail.comتهران. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 4
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 نوين اسالمی از منظر آيات قرآنالزامات تحقق تمدن 

 3سجاد نیکخونوروزانی   2رسول محمدجعفری   1سیداحمد هاشمی علی آبادی

 چکیده
با بعثت آخرین پیامبر الهی و فرود آمدن آیات قرآن، شبه جزیره حجاز را متحول کرده و تمدنی پایه گذاری گردید 

اقصی نقاط عالم را از خود متأثر ساخت. و بدین سان خدمات که در فاصله کوتاهی مرزهای آن جزیره را درنوردیده و 
های معرفتی، اخالقی و فرهنگی به بشریت ارائه داد. با فاصله گرفتن مسلمانان از آموزه های حقیقی بزرگی در جنبه

رتو پ قرآن و سنت، این تمدن دیری نپایید و هیمنه آن فرو ریخت. بی گمان بازگشت به آن تمدن، در قالبی نوین در
همان آموزه ها محقق شد و در این بین قرآن مهمترین سند این تحول خواهد بود، از این روی این پژوهش با روش 
توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر آیات قرآن کدام می 

: پیرایش از یابی به موارد ذیل استدن نوین مستلزم دستباشند؟ یافته های تحقیق حکایت از آن داشت که تحقق تم
بینی توحیدی، رشد و تعالی اخالق فردی و اجتماعی، انسجام اجتماعی در پرتو خرافات فکری و آرایش به جهان

وحدت، امنیت و عدالت، توسعه کمی و کیفی علمی، استقالل، رشد و تقویت بنیه صنعتی و اقتصادی، تقویت بعد 
 .ظامی، حاکمیت قانون و نظم و تغییر سبک زندگیسیاسی و ن

 تمدن، تحقق تمدن نوین اسالمی، الزامات، آیات قرآن واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 Seyedahmad53@gmail.com شهیدبهشتی )نویسنده مسئول(. ایمیل: دانشگاه استادیار 1
     ri@yahoo.comrasulmohamadjafaشاهد. ایمیل:  دانشگاه استادیار 2
    yahoo.com nikkhoo313@ آزادفارس. ایمیل: دانشگاه دکترا دانشجوی 3

mailto:شهیدبهشتی%20(نویسنده%20مسئول).%20ایمیل:
mailto:آزادفارس@yahoo.com
mailto:آزادفارس@yahoo.com
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ی سلجوقی و کاربست آن در قلم در فلزکاری دورهی تحليلی هنر سياهمطالعه
 گسترش هنر اسالمی معاصر

 2زادهخشایار قاضی   1سحر ذکاوت

  چکیده
ی تزئینی فلزکاری و آلیاژی از ترکیب نقره، مس و سرب آمیخته با گوگرد است ب یک شیوهقلم یا اسود سر سیاه

یگر روشن کاربرد داشته است. به بیان د شده برای ایجاد سایهکاریکه عمومًا بر روی سطح فلزات نقره و طالی کنده
یدهای نقره پرشده رنگی از سولفاههای توخالی نقوش با ترکیب سیکاری یا حکاکی سطح فلز پایه، قسمتپس از کنده

کاری به و با اعمال حرارت به فلز پایه، این آلیاژ بر سطح آن تثبیت شده و بعد از جال دادن نهایی کار، نقوش کنده
شود. قدمت این هنر به دوران مصر باستان و در ایران به رنگی بر سطح براق فلز پایه نمایان میصورت طراحی سیاه

های متأخر متعلق به ادوار سلجوقی، صفویه، قاجار، . . . قلم دورههایی از آثار سیاهگردد و نمونهن برمیدوران ساسانیا
ی سلجوقیان بوده است زیرا با ورود اسالم و محدودیت کاربرد طال و نقره نیز در دسترس است. اوج این هنر در دوره

ی تزئینی در ث گذشتگان و ابتکار عمل به کاربست این شیوهدر فلزکاری اسالمی، هنرمندان سلجوقی با الهام از میرا
اند. اهمیت این موضوع ضرورت انجام این پژوهش را ایجاد کرده و هدف اصلی فلزات مس، برنج و . . . پرداخته

ی سلجوقی و کاربست آن در گسترش هنر اسالمی قلم در فلزکاری دورهی تحلیلی هنر سیاهپژوهش حاضر مطالعه
رفته و نتایج تحلیلی مورد مطالعه قرار گ -ای و اسنادی با رویکرد توصیفیاست. در این راستا اطالعات کتابخانهمعاصر 

اسالمی در عین نوآوری و  –های هنری میراث تاریخی ایرانی گیری و کاربست شیوهدهد الهامپژوهش نشان می
 .اسالمی مؤثر واقع شود -یرانیتواند در گسترش هنر اکارگیری تکنولوژی روز میخالقیت و به

 .قلم یا اسود سرب، فلزکاری سلجوقی، هنر اسالمی معاصرسیاه واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  zekavatsahar@gmail.comشاهد. ایمیل: دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 khashayarghazizadeh@shahed.ac.irشاهد. ایمیل:  دانشگاه استادیار 2
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 های تمدنی در قرآنهای شناسا و مدل تخصصی کشف دادهمؤلفه

 1سعید بهمنی

  چکیده
ابند و آن راه ی کوشند به ساختار تمدن مطلوب قرآنیامروز نظام اسالمی و شمار چشمگیری از نخبگان علمی می

ریزی کنند. چنین کوششی مستلزم مطالعات گستردة قرآنیست؛ زیرا پیکربندی نظری و طراحی را برای کشور برنامه
فرایند تحقق تمدن بر اساس دین در گرِو مطالعات گستردة قرآنی است. حجم چشمگیری از آیات قرآن دربردارندة 

که دانشمندانی مانند زمان نزول، پس از نزول و آینده است. چنانهایی در بارة تاریخ، جامعه در گذشته، داده
های گیری کرده آن را در قالب نظریة سنتهای آن رههای فراوانی در بارة فلسفة تاریخ و سنتسیدمحمدباقر صدر داده

ی هاارند، دادههای تمدنی قرابت دهای تاریخی و اجتماعی با دادهاند. از آنجا که دادهبندی کردهتاریخی صورت
های پژوهان را برای مطالعات تمدنی در قرآن سخت امیدوار کرده است. با وجود این، دستیابی به دادهیادشده تمدن

های تخصصی از این دست است. از این رو، ای اساسی در مسیر پژوهشمند دغدغهای منظم و روشگونهقرآنی به
های های شناسای کشف دادهامی ضروریست. در این مقاله مؤلفههای تخصصی گهای شناسای دادهشناخت مؤلفه

 .ودششناسی تمدن و تحلیل آن، در مدلی جامع و بسنده ساماندهی و ارائه میتمدنی قرآن با تکیه بر هستی
 های شناسا، مدل کشفهای تمدنی، مؤلفهداده واژگان کلیدی:

  

                                                                                                                                                          

 s.bahmani@isca.ac.irعلمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی. ایمیل:  هیئت عضو 1
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گوی به مثابه ال« دين قلمرو»انفكاکی-تأملی در صورت بندی رهيافت اعتدالی
 مفهومی تمدن نوين اسالمی

 1علی آقاجانی

 چکیده
قلمرو دین از موضوعات پر چالش در ترسیم و شکل دهی به ابعاد تمدن نوین اسالمی است. از نظر معرفتی 

ر درهیافت های متعددی به قلمرو دین قابل احصاء است. بر این اساس دغدغه بنیادین مقاله طرح رهیافتی است که 
نسبت با شرایط ذهنی و مختصات عینی معطوف به تمدن نوین اسالمی نقاط ضعف رهیافت های پیشین را نداشته و 
از قوت بیشتری برخوردار باشد. بدین ترتیب پرسش اصلی، مختصات رهیافت مطلوب به قلمرو دین و چگونگی 

 ه مقاله آن رهیافت ها را نابسنده دانسته وتحلیل ادعاها و نقاط ضعف رهیافت های موجود است. بر این پایه است ک
با نقدشان به طرح رهیافت قلمرو اعتدالی و انفکاکی دین بر اساس روش اجتهاد کالمی  می پردازد. رهیافت حدکثری 
مطلق، رهیافت حداقلی، رهیافت اکتفا به ارزش های اخالقی و بیان کلیات، رهیافت دین متضمن یکی از احکام 

حرام، مستحب، مکروه و مباح( و رهیافت تشکیل دین از عقل و نقل اهم این رهیافت هاست که پنجگانه )واجب، 
ت از عدم های این الگو عبارت اسمقاله با نقدشان به طرح رهیافت قلمرو اعتدالی و انفکاکی دین می پردازد. ویژگی
یستی، دین در عرصه های مختلف ز مقبولیت رهیافت های حداکثری و حداقلی مطلق، سلسله مراتب و انفکاک قلمرو 

سلسله مراتب و انفکاک قلمرو دین در ساحت های مدیریتی، تفکیک دین و شریعت، تکالیف شرعی دائر مدار 
 .هدایت، و اجتهاد مستمر که می تواند رویکردی جامع به مقوله تمدن نوین اسالمی و ساخت کالمی آن داشته باشد

لمرو دین، قلمرو اعتدالی انفکاکی، رهیافت حداکثری مطلق، رهیافت تمدن نوین اسالمی، ق واژگان کلیدی:
 حداقلی، ساخت کالمی تمدن نوین اسالمی

                                                                                                                                                          

  aqajaniqanad@gmail.comاسالمی. ایمیل:  فرهنگ و علوم پژوهشگاه استادیار 1
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 سوی الگوی مفهومی سياستگذاری امنيتی در تراز تمدن نوين اسالمیبه

 2محمدرضا برزویی   1علی صالح نیا

 چکیده
مار دار برپایی تمدن نوین اسالمی به شه داعیهترین مسائل جامعکننده بقای جامعه و یکی از مهمامنیت تضمین

الزم  ای به این حوزه داشته باشند. البتهگذاران امنیتی جمهوری اسالمی ایران توجه ویژهرود که الزم است سیاستمی
ا ر است بین امنیت به معنای عام آن در ادبیات اساتید و متفکران این حوزه با رویکرد نگاه تمدنی تفاوت قائل شد؛ زی

باشد ساز تمدن نوین اسالمیگذاران جامعه زمینهدر نگاه تمدنی، هدف و آرمان نهایی همیشه باید مدنظر سیاست
  .گیردها موردتوجه قرار میکه در نگاه غیر تمدنی، تنها بقاء و نهایتًا تالش برای حفظ ارزشدرحالی

 ب امنیت ناظر به مراحل استقرار تمدن نویندر نگاه تمدنی به امنیت ، هدف و نقطه اوج، تشخیص الگوی مطلو 
ساز آن تمدن که به عقیده پژوهشگران مقاله حاضر تنها در عنوان جامعه زمینهباشد که جمهوری اسالمی بهاسالمی می

 .صورت کامل برقرار خواهد شد، باید به آن بپردازدزمان استقرار حکومت مهدوی به
تی که نتیجۀ یک کار تحقیقاتی عمیق است _ به دنبال طرح ایده الگوی امنیبا توجه به این نکات، نوشتار حاضر _ 

ساز تمدن نوین اسالمی و ارتباط آن با نگاه راهبردی به مراحل ایجاد این تمدن است. در این راستا ضمن پرداختن زمینه
راهبردی  -یز الگویی مفهومیشده و در پایان نبه بحث امنیت و تمدن نوین اسالمی، مراحل ایجاد این تمدن نیز بررسی

صورت ساز تمدن نوین اسالمی ارائه گردیده است. روش انجام این تحقیق، بهاز امنیت مطلوب در تراز جامعه زمینه
پردازان تحلیلی و توصیفی است که با الهام گیری از تحلیل محتوای نظرات متفکرین حوزه مطالعات تمدنی و نظریه

 .ه، استخراج و احصاء شده استامنیتی و تلفیق این دو حوز 
تمدن اسالمی، امنیت ملی، سیاستگذاری امنیت ملی، تمدن نوین اسالمی، تحلیل مضمونی، واژگان کلیدی:

 مدل مفهومی

                                                                                                                                                          

   salehnia.isu@gmail.com. ایمیل: (ع) صادق امام دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 borzooei@gmail.com. ایمیل: (ع) صادق امام دانشگاه استادیار 2
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 تحليل وصف نوين در تمدن نوين اسالمی

 1طیبه مجتهدی

 چکیده
ر این است که لفظ نوین د اگر بخواهیم نظریه تمدن نوین اسالمی را به بحث و تبادل نظر بگذاریم، سخن آن

نظریه لفظی زائد است چرا که بی غرض، اسالم از هنگام ظهور تا برای همیشه نوین خواهد بود چرا که این دین دروازه 
های قلمرو خویش را همیشه باز گذاشته است، به طوری که علیرغم همه ی گونا گونیها، یک وحدت اساسی در همه 

اهد این نظریه آن است که این دین در تصادم با فرهنگ های مختلف آن قدر قدرتمند ی انشعابات آن دیده می شود. ش
عمل می کند که آن ها را در درون خود هضم کرده و آن را به مانند خویش در می آورد. با اندکی غور در تاریخ به 

سالمی ندیدند و این خود قوم مغول بر می خوریم که بعد از حمله ی به ایران، چاره ای جز پذیرش دین و فرهنگ ا
گویای اصالت بی بدیل اسالم است. البته تاثیر اسالم بر عرب جاهلیت مثال بارزتری است، اما به دلیل نزدیکی زمانی 

 .مغوالن به قرن کنونی ما، گویی قابل فهم تر می نماید
 مغول _ عرب -فرهنگ _ وحدت  -تمدن نوین  -اسالم  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 yahoo.com@54mogtahediارشد. ایمیل:  کارشناسی 1
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 ق تمدن نوين اسالمینهاد سازی در اف

 1عباس عطایی خواه

 چکیده
جهان فعلی و مجموعه روابط و ساختار های نظام بین الملل امروزی بر مبنای اومانیستی باز تعریف شده است در 
مقابل تمدن اسالمی به دنبال نهاد سازی در بسترفعلی جهان می باشد اما باید بررسی شود نهاد سازی مطلوب اسالم 

فعلی چگونه تعریف شود که تمدن اسالمی بتواند به صورت یک تمدن جریان ساز و مستقل به تعامل با نظام در زمان 
بین الملل جهانی بپردازد چون ماهیت جهان اومانیستی می باشد اجازه ظهور و بروز بر خالف ایدئولوژی خود به سایر 

م می کند یا به تقابل می پردازد و حذف می کند ایدئولوژی ها را نمی دهد یا در قالب خود آن ایدئولوژی را هض
انقالب اسالمی در آستانه تمدن سازی جهانی می باشد باید ساختار ها و نهاد های خود را بر مبنایی شکل دهی کند 
که به اهداف عالیه ای اسالمی برسد و نظم فعلی جهانی را بر هم نریزد اما دو روش برای نهاد سازی در تمدن اسالمی 

 :د دارد که عبارتند ازوجو 
 نهاد سازی تمدن اسالمی بر مبنا و تعاریف اومانیستی و بوروکراسی های غربی: 1
  نهاد سازی در تمدن اسالمی در قالب توحیدی: 2

در این مقاله سعی می شود هر دو روش را مورد نقد و برسی قرار داد و روش درست را که تمدن اسالمی بر مبنای 
 سازی کند را بیان می کنیمان قرار است نهاد 

 توحیدی -اومانیستی -تمدن نوین اسالمی -نهاد سازی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmahl.com 1377abasataii@کارشناسی. ایمیل:  دانشجوی 1
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 )هجری 362-334نقش مدارای مذهبی در تأسيس تمدن اسالمی )

 2حامد رستمی نجف آبادی   1مسعود بهرامیان

 چکیده
رهنگ، تمدن نامیده می فرهنگ مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در طول تاریخ است. نمود عینی ف

شود. به عبارت دیگر تمدن حاصل فرهنگ جامعه است. در طول تاریخ، تمدن های گوناگونی شکل گرفتند. یکی 
تأثیر گذار، تمدن اسالمی است. این تمدن بعد از عصر فتوحات و تثبیت امنیت با وام گیری از آموزه  از این تمدن های

گرفتن از ماحصل تمدنی اقوام مغلوب مانند ایران، بیزانس، هند و دیگران های وحی به مثابه روح جمعی و عاریت 
شکل گرفت. اوج این تمدن در قرون چهارم و پنجم هجری بود. در این دوران اسالم یکه تاز عرصه علم، هنر، سیاست 

ذهبی مدارای متحلیلی و با طرح این سوال ها که  –و قدرت در جهان آن روز بود. این تحقیق با رویکرد توصیفی 
حاکمان عصر اول آل بویه و دوران عضدالدوله چه نقشی در ساخت تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری داشت؟ 
مولفه های ساخت تمدن اسالمی در قرن چهارم چه بود؟ در صدد پاسخگویی به آن ها می باشد. نتایج تحقیق حاکی 

دالدوله با وجود ناامنی ها و ضعف اقتصادی در برخی از آن است که مدارای مذهبی حاکمان عصر اول و دوران عض
دوره ها، مولفه های ناهمسازگر را به حاشیه برد و باعث خلق تمدن اسالمی گردید. با وجود ضعف اقتصادی در دوران 

 اقبل آل بویه و ناامنی هایی که در برخی از این دوره های گزارش شده است عقیده )مدارای مذهبی( اقتصاد نسبتا پوی
 .و وحدت و انسجام اسالمی رمز موفقیت و ساخت تمدن اسالمی بود

 مدن، مدارای مذهبی، انسجام اجتماعی، عقیده، امت اسالمی، اقتصاد واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

  gmail.com 62mbahramian@ دکترا دانشگاه پیام نور مرکز قشم )نویسنده مسئول(. ایمیل: دانشجوی 1
  gmail.com  1365  h.rostami@استادیاردانشگاه مذاهب اسالمی تهران. ایمیل:  2

mailto:دکترا@gmail.comنویسنده
mailto:دکترا@gmail.comنویسنده
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آسيب شناسی سازمان های بين المللی در حوزه ی ديپلماسی فرهنگی در 
 چارچوب ايده ی تمدن نوين اسالمی

 2بردیا عطاران   1مسعود شکری

  چکیده
یکی از اصلی ترین پیام ها و اهداف انقالب اسالمی، ابعاد بین المللی و اثربخش بودن آن در جهان اسالم و به 
خصوص در منطقه ی غرب آسیا است که منزل نهایی آن، تمدن نوین اسالمی است. جمهوری اسالمی ایران برای 

الب، نهادهای مختلفی را به صورت حاکمیتی و تحقق آرمان های خود از جمله کمک به مستضعفان و صدور انق
دولتی تاسیس کرده است. این تحقیق به بررسی ساختارها و سازمان هایی که جمهوری اسالمی را برای نیل به اهداف 
خود کمک می کند، بررسی می کند. این تحقیق با روش تحلیل مضمونی به بررسی بیانیه های ماموریتی سازمان های 

حوزه پرداخته است و درنهایت دستاورد تحقیق را می توان اوال در نشان دادن عدم تمایز مدیریتی و مرتبط به این 
مشخص نبودن ماموریت این سازمان ها دانست و ثانیا این مقاله پیشنهاد برای تبیین سیاست فرهنگی بین المللی 

رفیت ترین ارگان فرهنگی را ارائه می جمهوری اسالمی ایران و مشخص شدن رسمی و قانونی این سازمان ها ذیل پرظ
 .دهد

سازمان های بین المللی، سیاست فرهنگی، تمایز ماموریت، تمدن نوین اسالمی، دیپلماسی  واژگان کلیدی:
 فرهنگی

                                                                                                                                                          

     gmail.com     mshekari@95)ع(. ایمیل: صادق امام دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
  brattaran@gmail.com. ایمیل: (ع) صادق امام دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 2
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انقالب اسالمی ايران و تمدن سازی؛ بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی 
 در عرصه نظر و عمل براساس اصل يازدهم قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی

 1بهزاد قاسمی

 چکیده
موضوع تمدن نوین اسالمی با پیروزی انقالب اسالمی ایران و تولد گفتمان انقالبی در ایران باز تولید شد. احیاء 
و شکوفایی تمدن اسالمی مورد توجه و تاکید بنیانگذار انقالب اسالمی بوده استآنچه در باب تمدن سازی مطرح شد 

اساسی انقالب اسالمی ایران است. این اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی که در فصل اول و اصل  از جمله اصول
یازدهم در بخش اصول کلی قانون اساسی مندرج است. گویای وحدت مسلمین و ائتالف سازی برای تمدن سازی 

و بررسی  شد. ارزیابی است. این موضوع دارای متغیرات مختلفی است که در اینجا به صورت مختصر بررسی خواهد
نقش انقالب اسالمی در تمدن سازی موضوع و محور اصلی این مقاله است؛ که با این وصف، سوال مطروحه این 
است که با تکیه بر اصل یازدهم قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی تمدن سازی در عرصه نظر و عمل چه نتایجی 

های مقاله بیانگر این است که تمدن سازی و الگوی تمدن نوین یافتهرا داشته است؟ و مهمترین مصادیق آن کدامند؟ 
اسالمی منطبق بر اصل نظری انقالب بوده و در دوره حیات چهل ساله در این جهت حرکت کرده و در محیط عملی 

 .و عرصه ماموریتی خود موفق بوده و نتایجی را به بار آورده است
 ، ایدئولوژیملت مسلمان، اسالم سیاسی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

   gmail.com  ghasemi.b@1981حسین)ع(. ایمیل: امام دانشگاه استادیار 1
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 نسبت تمدن نوين اسالمی و تمدن اسالمی

 3جمیل اقاپور   2علیرضا ابراهیمی   1بهنام نوروزی زاد

  چکیده
ها در طول تاریخ در شکل دهی به هویت بشر، نقش گسترده ای داشتند. دین مبین اسالم با نگرش توحیدی تمدن

و دیگر تمدن ها را وام دار خود ساخت؛ اما بعد از  شمول به سرعت بنیانگذار تمدن شگرفی در جهان شدو جهان
مدتی جامعه اسالمی به خاطر انحرافات و بی عدالتی های عده ای نادان و ظالم به انحطاط و رکود کشیده شد. با 

رسول  ساز زمانپیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری ولی فقیه جامع الشرایط، در استمرار تمدن اسالمی و انسان
م )ص( برای ارائه طریق و ایصال به مطلوب و مقصود نهایی با بهره گیری از الگوهای جدید و مطابق مقتضیات اکر 

زمانی و مکانی و تجربه ها و فنون و علوم دیگر ادیان با محوریت دینی و الهی، تمدن نوین اسالمی پایه ریزی و در 
وجود دارد؛ آیا تمدن نوین اسالمی با تمدن اسالمی،  جهان مطرح و عملیاتی گردید. در اینجا شبهه و سوال اساسی

تفاوت دارد؟ و اینکه آیا استفاده از ابزارها و فرهنگ های دیگر مذاهب و ادیان برای موفقیت و پیشرفت تمدن نوین 
اسالمی، معقول و صحیح می باشد؟ به نظر می رسد مبانی دینی استفاده از فرهنگ، هنر، علم و تکنولوژی بعنوان 

ساز از سایر جوامع را در تعامل با فرهنگ دینی می پذیرد و آنها را در تمدن غنی اسالمی هضم می خصص تمدنمت
 .کند

در این تحقیق با تبیین و توصیف دو عنوان تمدن اسالمی و تمدن نوین اسالمی، ارتباطشان و نتایج علمی و 
 .کاربردی آن مشخص می گردد

 قوق، تمدن اسالمی، تمدن نوین اسالمی انقالبفرهنگ، تکنولوژی، ح واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

      behnam.norozii@gmail.comقم. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی 1
 ali110qom@yahoo.comقم. ایمیل:  دانشگاه علمیهیئت 2
        jamilagapour@yahoo.comتبریز. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی 3
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 نقش و جايگاه علم در تمدن نوين اسالمی

 3مظفر احمدی سربرزه   2محسن قربانی   1پوریا رحیمی

  چکیده
در میان تمام ادیان آسمانی و تمدن های بشری، دین اسالم به کسب علم توجه بسیاری نموده و هنگامی که به 

کرد، مسلمانان در پرتو تعالیم دینی، با شور و شوق به فراگیری دانش پرداختند. مدت اندکی عنوان دینی کامل طلوع 
نگذشت که مسلمانان پایه های علوم مختلفی را در خود پروراندند و تقریبا بر تمامی علوم زمان خود تسلط یافتند و در 

ه ند و به تاریخ علمی جهان معرفی شدند بپرتو رهنمودهای دین اسالم ، دانشمندان بزرگ و شایسته ای پرورش یافت
م( پیشرو تمام تمدن ها در زمینه ی علم بوده  15تا 8ه .ق برابر با  9تا  2قرن)  7گونه ای که تمدن اسالمی در طول 

است. با ورود اسالم در اوایل قرن هفتم میالدی به جرگه تاریخ تمدن بشری گویی تفکری نو و حرکتی جدید پیدا 
یم که به قول ماردوک پیکتال حتی شنیدنش انسان را به وجد می آورد، پیروان خود را به تفکر درباره ی شد. قرآن کر 

نفسی 3قوانین طبیعت فرا خواند، و یکی از ارکان دعوت انبیا، فراخوانی بشر به فهم و درک بیشتر و آشنایی با آیات ا 
مدن اسالم به قدری باالست که پیامبر اکرم )ص(و )خودشناسی(آفاقی )جهان شناسی(، بوده است. جایگاه علم درت

ائمه اطهار )ع(نیز در مقام مبلغان دین، مسلمانان را مکلف می دانند که دانش را حتی در دورترین نقاط فراگیرند. در 
 پژوهش حاضر، پژوهشگران با مطالعه ی کتابخانه ای، اسنادی، و بهره مندی از فرمایشات مقام معظم رهبری به تشریح

 .و روشن کردن اهمیت و جایگاه علم در تمدن نوین اسالمی خواهند پرداخت
 علم ، تمدن نوین اسالمی ، جایگاه علم ، علم در تمدن اسالمی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

   pourya.rahimi 96@gmail.com اسالمی. ایمیل: آزاد دانشگاه استادیار 1
 gmal.com   1381  mohsen.q@ سنندج. ایمیل: فرهنگیان دانشگاه رهبری نهاد دفتر مسئول 2

 m.ahmadisarbarzeh@yahoo.comمراغه. ایمیل:  آزاد دانشگاه دکتری دانشجوی 3

mailto:سنندج@gmal.com%201381
mailto:m.ahmadisarbarzeh@yahoo.com
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 ها و اسباب الزم برای ايجاد تمدن نوين اسالمی از منظر قرآن کريمزمينه

 1حامد مهرآبادی آرانی

  چکیده
های خاصی بودند و یادی نام برده شده است که در طول تاریخ حیات خود دارای ویژگیهای ز در قرآن از تمدن

ها اند. هر چند برخی از این تمدنبه نوعی در مسیرتکامل تمدن خود زمینه ایی را ایجاد کرده و از اسبابی استفاده کرده
دند ه و برخی موفق به ایجاد حکومت شبواسطه نافرمانی و اعمال ناشایست مشمول عذاب الهی قرار گرفته و نابود شد

ولی در مجموع هر یک در مسیر تکامل بشری و انسانی صاحب فکر و ایده و اسبابی بودند. این مقاله در پی کشف 
ها و اسباب شکل دهنده تمدن نوین اسالمی با استفاده از شیوه پیامبران الهی به خصوص حضرت موسی ،حضرت زمینه

ضرت یوسف علیهم السالم است که ویژگی مشترک آنها توفیق شکل دهی حکومت داوود، حضرت سلیمان و ح
دینی است. نتایج حاصله حاکی از این است که هر پیامبر با توجه به شرایط زمان خود شیوه ها و اسباب خاصی را 

ان به مهمترین آنها تو برای رسیدن به اهداف خود انتخاب نموده که به تفصیل به آنها اشاره خواهد شد. برای نمونه می
که جلب توده مردم مستضعف، زبان لین، همراه مطمئن، معیت الهی، تخصص و مهارت فوق العاده ، علم و تشکیل 
حکومت و ...اشاره کرد. در ادامه نیز به آسیبها و موانع بکارگیری اسباب جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی اشاره 

 تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات -بوده و روش تحقیق توصیفی کاربردی  –ای خواهد شد. نوع تحقیق توسعه
 .ای استکتابخانه

 تمدن نوین اسالمی، حضرت موسی، داوود، سلیمان، یوسف واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 chmail.ir56halim@دکترا دانشگاه دفاع ملی. ایمیل:  دانشجوی 1

mailto:دکترا@chmail.ir
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لزوم بازنگری در مبانی دينی تعليم و تربيت، بستری مناسب در تحقق تمدن 
 نوين اسالمی

 3مهرعلیانمهدیه    2اکبر رهنما   1حانیه بیابانی

 چکیده
های های تربیتی تمدن نوین اسالمی ، به منظور بازنگری مجدد در آموزهدر این مقاله با هدف روشن سازی پشتوانه

ئات زمانی و مسائل نو پدید اجتماعی ، فرهنگی و فکری که در جهان و به ویژه در تربیت اسالمی با توجه به اقتضا
مدن نوین ه مبانی دینی تعلیم و تربیت به مثابه پشتوانه تربیتی و آموزشی استقرار تجهان اسالم به وقوع پیوسته است ، ب

امل تحلیلی انجام یافته است. جامعه تحقیق ش –اسالمی پرداخته شده است. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی 
برداری رم فیشصلی تحقیق فها، منابع موجود و تحقیقات انجام یافته پیرامون موضوع تحقیق بوده است. ابزار اکتاب

افزار اصلی تحقق تمدن نوین اسالمی محسوب می گردد. تعلیم و تربیت نرم -1ترتیب زیر است: است. نتایج تحقیق به
 -3می ماند.  های دینی عقیمها و دانشتعلیم و تربیت پویا و بالنده بدون توجه به مبانی دینی و استمداد از نگرش -2

برای  -4د زیادی به آموزش و تربیت دارد ، چنان که تعلیم و تعلم را بزرگترین عبادت می داند. اسالم به ویژه تاکی
برپایی تمدن نوین اسالمی یکی از پیش بایسته ها لزوم بازنگری در تبیین درست مبانی دینی و اصالح سوء برداشت 

موزش های دینی در اهداف ، محتوی، آسیب شناسی در حوزه تربیت و آ -5ها از مفاهیم و آموزه های دینی است. 
ازی سهای دینی در این مسیر می تواند. در روشنروشها و شیوه های ارزشیابی اعتبارسنجی  سنجه ها و شاخصه

ردیده های تحقیق در اصل مقاله ارائه گهای جدید راه گشا باشد. یافتهی معرفت دینی در تمدن اسالمی با افقهندسه
 .است

 بازنگری -مبانی دینی  -تمدن نوین اسالمی –علیم و تربیت : تواژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

   hani.biabani@gmail.comشاهد. ایمیل:  دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
  yahoo.com 43 rahnama_akbar@شاهد. ایمیل:  دانشگاه دانشیار 2
  gmail.com  9798 mehraliyan@ارشد. ایمیل:  کارشناسی دانشجوی 3

mailto:hani.biabani@gmail.com
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آسيب شناسی فعاليت های فوق برنامه مدارس جهت تربيت شهروند متناسب با 
 تمدن نوين اسالمی

 2مهدی سبحانی نژاد   1حانیه بیابانی

 چکیده
مدن شهروند متناسب تهای فوق برنامه مدارس جهت تربیت شناسی فعالیتپژوهش حاضر در راستای " آسیب

است. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی بوده است. جامعه پژوهشی، کلیه اسناد نوین اسالمی " انجام شده
د. ابزار پژوهش انو منابع در دسترس و مرتبط با زمینه پژوهش حاضر بوده که بدون نمونه گیری مورد بررسی واقع شده

نظرانی های شهروند متناسب با عنایت به دیدگاه صاحبمبین آن است که ویژگی برداری بوده است. نتایجفرم فیش
های مشارکتی، درک و مشغولی اجتماعی، جنبه( و دیگران شامل؛ دل1999(، لی )1999(، براون)1999چون؛ پرایور)

گرش مدنی فهم مدنی، اطمینان و جرأت فراکنشی عمل کردن و یا در مجموع؛ شناخت مدنی، توانایی مدنی و ن
(، 1982(، بوتس )1999نظرانی چون؛ لی)باشد. تحلیل اهداف شهروند متناسب نیز برحسب دیدگاه صاحبمی

( و دیگران شامل؛ فراهم آوردن مبنایی برای رشد روحی 2000(، آرتور و دیویدسون )1999( ، پرایور )1987گین )هلی
روند های فوق برنامه مدارس با تربیت شهت فعالیتپذیری شخصی است. ظرفیو روانی افراد و افزایش مسئولیت

ای، همگونی اهداف و روش آموزش خاص، هایی چون؛ طبیعت ارتجالی، انعطاف پذیری برنامهمتناسب در زمینه
های فوق برنامه مدارس جهت تربیت شهروند متناسب با تمدن های پیش روی فعالیتترین چالشهمگون است. عمده
هایی چون؛ هزینه زیاد، غلبه بعد تفریحی، عدم اطالع مجریان و عدم تناسب محیط و جو ینهنوین اسالمی در زم

های فوق برنامه مدارس جهت تربیت شهروند متناسب با تمدن نوین مدرسه است. راهکارهای بهبود اجرای فعالیت
ای ق برنامه درون مدرسهاسالمی را می توان در سطوح؛ فراهم آوردن محیط مناسب در سطح کل مدرسه، تکالیف فو 

 .ای، دسته بندی کردهای فوق برنامه برون مدرسهو فعالیت
 آسیب شناسی، تربیت شهروندی، چالش ها، راهکارها، تمدن نوین اسالمی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 hani.biabani@gmail.comتهران. ایمیل:  شاهد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 sobhaninejad@shahed.ac.irتهران. ایمیل:  شاهد دانشگاه دانشیار 2
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 کتب پزشكی تمدن اسالمی زمينه ساز تآليفات پزشكی در تمدن نوين اسالمی

 2سینا میرشاهی   1جواد موسوی دالینی

 چکیده
سالمت افراد و جامعه در اسالم به علت توجه قرآن کریم، روایات پیامبر )ص( و ائمه )ع( اهمیت یافت. مسلمانان 
نیز همانند دیگر ملل به سالمت اهمیت زیادی قائل بودند که این عوامل زمینه ساز گسترش علم پزشکی شد. نهضت 

های دیگر بود. این عوامل همگی منجر به رونق علم پزشکی  ترجمه عامل دیگر رونق پزشکی و آشنایی با آثار تمدن
در تمدن اسالمی شد. علم پزشکی در اسالم در دوران تمدن اسالمی یکی از علوم مهم به به احتساب می آمد و در 

لیفات أتحقق شکوفایی این علم نقش پزشکان ایرانی و آثار پزشکی آنان بسیار مهم بود. پزشکان ایرانی در این دوران با ت
مهم در زمینه علم پزشکی موجب گسترش این علم در جهان اسالم و حتی در غرب شدند. کتب پزشکی فراوانی در 
این دوره در زمینه داروشناسی، جراحی و ...تألیف شدند. زکریای رازی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی و حکیم جرجانی 

ری ا تحت تاثیر خود قرار دادند. زمینه شکل گیری چنین آثابا تألیفات پزشکی خود پزشکی در جهان اسالم و غرب ر 
و نشان دادن شاخص های علمی و اخالقی این اندیشمندان با توجه به آثار آنان و به کارگیری این مؤلفه های ایرانی و 

وهش در ژ اسالمی می تواند در تمدن نوین اسالمی زمینه ساز تألیفاتی فروانی باشد. با عنایت به مطالب فوق روش پ
 .این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای است

 .تمدن اسالمی، پزشکی، اخالق پزشکی ، اخالق حرفه ای، تمدن نوین اسالمی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 sinamirshahii@gmail.comدانشگاه شیراز )نویسنده مسئول(. ایمیل:  استادیار 1
    sinamirshahii@yahoo.comدکترا دانشگاه شیراز. ایمیل:  دانشجوی 2
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عدالت اجتماعی پديده ايی چندبعدی ، متاثر از ابعاد کانون خانواده و جامعه 
 میو نقش آن در تمدن نوين اسال

 1شاهین امیرشقاقی

 چکیده
خانواده به عنوان مهمترین هسته سازنده اجتماع ، نقش موثری در شکل گیری بسیاری از مناسبات و روابط 
مختلف اجتماعی دارد و اجتماع نیز متقابال بر رفتارهای خانواده تاثیر گذار است . بنابراین، بی توجهی نسبت به 

تماعی، عامل فروپاشی هر ساختار یا محیطی خواهد بود که در آن انسان به عنوان ارتباطات فردی یا گروهی عناصر اج
یک عامل اثرگذار و دارای قدرت تصمیم گیری، به حساب آورده می شود. با توجه به نکات مذکور، سنجش بی 

گو و عنوان ال تفاوتی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن از جمله میزان سرمایه اجتماعی، و نقش تمدن نوین اسالمی به
فلسفه اهمیت ویژه ای دارد . لذا بی تفاوتی اجتماعی با یکی دیگر از مفاهیم مورد توجه جامعه شناسان در سال های 
اخیر ؛ یعنی سرمایه اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی دارد. سرمایه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی 

رامترهای مهم بررسی وضعیت جامعه در خصوص چگونگی ارتباطات اجتماعی، موجود در آن جامعه است ویکی از پا
ر جامعه ای د از جمله میزان تعهد انسان ها به یکدیگر، یا در نقطه مقابل، میزان بی تفاوتی آنها به یکدیگر می باشد.

معه، بر گروه های جاکه سرمایه اجتماعی از سطح پایینی برخوردار است، دلسردی و بی اعتنایی هر یک از اعضا یا 
اثر بیگانگی اجتماعی، احساس عدم اثربخشی، نارضایتی و عدم اعتماد نسبت به دیگران باعث ایجاد شکنندگی در 

 . ساختار اجتماعی خواهد شد
 : امنیت خانواده ، عدالت اجتماعی ، تمدن نوین ، وظایفواژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

  o.comArchitect.shahin7@yahoکاربردی. ایمیل:  علمی جامع و اسالمی آزاد دانشگاه مدرس 1
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 جامعه –هويت  - اجتماعی-بررسی تقارن مفهومی و تاثير ان بر امنيت 

 1شاهین امیرشقاقی

 چکیده
تأمل در هر یک از این بحران ها و پرداختن به آنها نیز در حیطه ی وظایف متخصصین علوم انسانی است؛ بحران 
های اجتماعی عموما عبارتند از: فردگرایی افراطی، از خود بیگانگی، تنهایی، مدزدگی، برابری طلبی افراطی، گسست 

هادها، جباریت تکنولوژی. انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب باالی رشد نیازمند نسلی، جباریت ن
امنیت و آرامش خاطری است که با رشد و نمو جرایم و انحرافات اجتماعی ، زمینه های نا امنی در سطح جامعه 

ل گیری سازنده اجتماع ، نقش موثری در شک بیشترین دلهره را ایجاد می کند بنابراین خانواده به عنوان مهمترین هسته
بسیاری از مناسبات و روابط مختلف اجتماعی دارد و اجتماع نیز متقابال بر رفتارهای خانواده تاثیر گذار است . برای 
حفظ سالمت و امنیت این نهاد ، جامعه و دولت ها باید کارکردهای مختلف خانواده را شناسایی ، کنترل و بهینه 

ید تا بقاء و امنیت خانواده در جامعه با روش و رویکرد صحیح تضمین گردد و متقابال این تعامالت سازنده سازی نما
خانواده و اجتماع در تمام عرصه های کشور به جریان درست امنیت و اطالعات کمک کرده و در نهایت افراد و 

 ری بصورت خود کفا امنیت ملی و داخلیاحاد جامعه نسبت به امور اجتماع خویش و دولت با روشنگری و روشنفک
 .کشوررا در موارد مطروحه فوق تضمین کرده و بار، روحی و روانی آن را مثبت خواهد کرد

 امنیت اجتماعی ، هویت ، خانواده ، جامعه ، وظایف دولت واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 Architect.shahin7@yahoo.comکاربردی. ایمیل:  علمی جامع و اسالمی آزاد دانشگاه مدرس 1
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 دولت اسالمی؛ چالش ها و موانع داخلی تحقق آن در ايران

 1فرشاد رومی

 چکیده
تحقق تمدن نوین اسالمی مراحل پنجگانه ی )انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعه اسالمی  برای

مرحله سوم که اکنون در آن قرار »و مرحله آخر تمدن اسالمی( باید طی شود. از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی 
به عبارتی  است،« معیارهای کاماًل اسالمی ؛ یعنی تشکیل دولتی بر اساس الگوها و«تشکیل دولت اسالمی»داریم، 

تشکیل دولت اسالمی مرحله سوم از مراحل پنجگانه تحقق تمدن نوین اسالمی است. این نوشتار با معرفی شاخص 
کیل چالش ها و موانع تش»های تحقق دولت اسالمی بر اساس نظرات مقام معظم رهبری به طرح این سوال پرداخته که 

یکی از مراحل تحقق تمدن اسالمی در ایران کدام است و انقالب اسالمی چگونه و با چه  دولت اسالمی بعنوان
کشور در »فرآیندی میخواهد این آرمان بلند خود را محقق سازد؟ فرضیه و پاسخ به این پرسش اینگونه تدوین یافته که 

رای وبرو است و راهکار اساسی بحوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با موانع ساختاری و غیرساختاری ر 
حل مشکالت و زمینه سازی برای تحقق دولت اسالمی، اتکاء به درون و تقویت کارآمدی یا همان مشروعیت ثانویه 
نظام است که می تواند از طریق اقدامات واقعی برای نزدیک نمودن کارکرد نظام به خواسته های مشروع مردم و نیز 

ار گردآوری و ابز « تحلیل کیفی»روش پژوهش « مناسب نظام و مسئوالن حاصل گردد. اقناع مردم نسبت به عملکرد
 .داده ها کتابخانه ای و اسنادی است

 دولت اسالمی، مشروعیت، کارآمدی، رهبری نظام اسالمی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

      farshadroomi1@gmail.comاستادیاردانشگاه شهید چمران اهواز. ایمیل:  1
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 جمعيت پويا، پيشران قدرتمند تمدن نوين اسالمی

 1صالح قاسمی

 چکیده
راهبردی در هر تمدن است. از همین روست که تحوالت و تاثیرات متقابل آن در  تحوالت جمعیت از موضوعات

ها از دیرباز مورد توجه و مداقه نخبگان بوده است. در بین ادیان و فرق موجود در جهان، تشکیل، اقتدار و بقای تمدن
ن را ری از کشورهای جهامسلمانان باالترین نرخ رشد جمعیت را دارا هستند که در آینده نسبت جمعیتی در بسیا

دگرگون خواهد کرد. در شرایط کنونی موازنۀ جمعیت جوان جهان، به نفع تشکیل یک تمدن نوین با رویکرد اسالمی 
 .اندخورد. تاریخ خوب به یاد دارد که حداقل تا قرن چهارم هجری تحت سیطره علوم و تمدن اسالمی بودهرقم می

هاست؛ چرا که این تمدن اساسًا ریشه در نوعی اسالم متفاوت از دیگر تمدنتمدن »گوید: ساموئل هانتینگتون می
اند. این ساله تشکیل داده 25تا  15درصد جمعیت تمدن اسالم را جوانان  20پویایی جمعیت دارد. امروزه بیش از 

 «.کندهای اسالمی آماده میها و نهضتهمان نسلی است که نیروهای اجتماعی را برای جریان سازی
شاهده وضوح قابل مایجاد پنجره جمعیتی در دنیای اسالم و در نتیجه شکوفایی دوباره یک تمدن اسالمی به 

است. چرا که از مقدمات بدیهی داشتن یک اقتصاد شکوفا، امنیت پایدار، جامعه شاداب و در واقع شرط الزم ساختن 
 .اسالم واجد این پیشران قدرتمند اجتماعی استیک تمدن نوین، پویایی جمعیت است که در شرایط کنونی، دنیای 

گیری و تداوم تمدن نوین این مقاله درصدد آن است که عالوه بر تبیین نقش تعیین کننده جمعیت پویا در شکل
 .ای و تحلیلی مورد مطالعه قرار دهداسالمی، راهکارهای نیل به راهبرد حفظ پویایی این تمدن نوین را بصورت گزاره

تمدن نوین اسالمی، تحوالت جمعیت، پیشران تمدن، نرخ باروری، نرخ رشد، دنیای اسالم،  کلیدی:واژگان 
 ایران، جمعیت مسلمانان

                                                                                                                                                          

  Salehghasemi110@gmail.comارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات. ایمیل:  کارشناسی 1
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 جايگاه کالم شيعه و مبانی آن در تمدن سازی اسالمی

 2عسکر دیرباز   1فاطمه وفایی صدر

  چکیده
عددی نقش دارد. در میان عوامل تمدن گوهری است که در خالء شکل نمی گیرد و در ایجاد آن عوامل مت

سازنده و شکل دهنده به تمدن، مبانی دینی و کالمی دارای نقش تعیین کننده و اساسی هستند. نقشی که علیرغم 
توجه محققان و نظریه پردازان تمدن به دین و اخالق، به عنوان عوامل تمدن ساز، مورد توجه اغلب آنها قرار نگرفته 

تار حاضر متکفل بررسی جایگاه کالم شیعه و مبانی آن، به عنوان یکی از مهمترین عناصر است. بر همین اساس، نوش
سازنده و نگهدارنده تمدن اسالمی است. برای انجام این تحقیق با روش شناسی تبیین ، به مفهوم شناسی واژه های 

ازی اسالمی انی آن در تمدن ستحلیلی به بررسی جایگاه کالم شیعه و مب -عنوان و با روش کتابخانه ای و توصیفی
پرداختیم. در این مقاله یافتیم که کالم شیعه و مبانی آن دارای تاثیر بر محورهای متعدد تکوین و ابقاء تمدن اسالمی 

 .است، به حدی که بی توجهی به این مبانی می تواند تمدن را ماهیتا از اسالم جدا سازد
 جایگاه کالم، کالم شیعه، تمدن سازی، تمدن اسالمیکالم اسالمی، مبانی کالمی،  واژگان کلیدی:
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های شكوفايی تمدن اسالمی؛ با تكيه بر مدارس بازشناسی و بررسی نقش مولفه
 و مراکز علمی

 3عباس عابدی   2حامد محمدی   1مسلم احمدی

  چکیده
کنند. از را روایت میتمدن ها، واحدهای یک کل بزرگترندکه"تاریخ" نام دارد و مراحل مختلف زندگی انسانیت 

 یاین رو فرهنگ و تمدن اسالم مجموعه باورها و ارزشهای اسالمی است که در پیشرفت علم و هنر و ظهور نهادها
اجتماعی و سیاسی در بین ملل و مردمی نمود پیدا کرد که اسالم را به عنوان دین خود پذیرفتند. اگر تمدن اسالمی 

فکری و سیاسی  های علمی ود به مسائل فرهنگی توجه کند. نخبگان و شخصیتبناست رشد یابد و شکوفا گردد بای
های در این جامعه پرورش یابند و از نیروی کارآمد، تکنولوژی و امکانات طبیعی، حداکثر بهره برداری بشود. تالش

ه رشد و ها بتمدن گوناگون علمی مسلمانان، از جمله عوامل بسیار مهمی بود که تمدن اسالمی را در قیاس با دیگر
های فرهنگ و تمدن اسالمی که نقش بسیار مهم و بسزایی در این رشد و شکوفایی برعهده شکوفایی رساند. از پایه

رفته تحلیلی و با روش تاریخی صورت گ –داشت، مدارس و مراکز علمی است. مقاله پیش رو که به شیوه توصیفی 
یه بر های تاثیرگذار در رشد و شکوفایی تمدن اسالمی با تکرین مولفهتاست ضمن بررسی و بازشناسی به انعکاس مهم

ری فرهنگی که نقش موث -ها و بسیاری از نهادهای علمی مراکزعلمی از جمله؛ مساجد، مدارس، دانشگاهها، کتابخانه
 . در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی داشته اند می پردازد

 راکز علمی، علم، علماءتمدن اسالمی، ،مدارس، م واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 ahmadi.m@ut.ac.ir)نویسنده مسئول(. ایمیل:  تهران دانشگاه اسالمی ملل تمدن و تاریخ دکتری دانشجوی 1
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 های تمدن اسالمی در جهت پيشرفت سبک زندگی اسالمیراه

 2عاطفه هاشمی نژاد   1الله افتخاری

 چکیده
شود که از دهد، اطالق میسبک زندگی به همه اصول و مبانی که متن حیات اجتماع و انسان را شکل می

زندگی حاکم برجوامع، نمایانگر فرهنگ، جهان بینی گیرد. سبک و سلوک های دینی و عرفی جامعه نشات میارزش
و اعتقادات آن جامعه است که در نوع حیات افراد جامعه تبلور یافته است. برای تثبیت جامعه اسالمی با تمامی 

باید شیوه و سلوک زندگی اسالمی نیز در بطن جامعه درونی گردد. به این معنا که های مربوط به خود میشاخص
توانند به طور کامل در جامعه اجرا شوند که سبک زندگی اسالمی در بین اعضای ام دینی زمانی میاصول و احک

های تمدن اسالمی در جهت پیشرفت سبک زندگی است. نتایج جامعه گسترش یابد. هدف از این مقاله شناسایی راه
دهد و برای رسیدن به اهداف و سازی نوین اسالمی را تشکیل میدهد که سبک و سلوک زندگی متن تمدننشان می

باید سبک زندگی بومی و دینی را در بین مردم گسترش داد. های گوناگون میهای جامعه و موفقیت در زمینهآرمان
 .برداری استفاده شده استدر آن از روش تحلیل اسنادی با ابزار فیش

 تمدن، پیشرفت، سبک زندگی واژگان کلیدی:
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ی اسالمی با ساير سبک های زندگی از منظر بررسی تفاوت های سبک زندگ
 منشاء شناسی با رويكرد قرآن پژوهی

 2محمد فراهانی   1امید چائیده

  چکیده
با توجه به تفاوت های آشکار سبک زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در جوامع و اعصار مختلف از یک سوی 

ان ین مرجع پاسخگویی به پرسش ها و نیاز های فکری مسلمانو لزوم استعالم از قرآن کریم به عنوان مهمترین و جامع تر 
و بلکه همه انسانها از سوی دیگر؛ برآن شدیم تا با پژوهشی قرآن محور، به بررسی آیات و مفاهیم قرآن کریم درخصوص 
سبک زندگی انسانها پرداخته؛ تا با معرفی اجمالی و مقایسه مزیت های سبک زندگی اسالمی با سایر سبک های 
زندگی اشاره شده در قرآن کریم از منظر منشاء پیدایش و گسترش )که خداوند متعال با هدف راهنمایی و اقناع فکری 
و عقلی انسانها، منشاء متفاوت پیدایش و گسترش هریک را به صورت مجمل یا مبسوط در قرآن کریم بیان فرموده 

یم که ی برتر؛ بتوانیم به هدف و آرمانی واالتر نائل شو است(؛ عالوه بر رهیابی و مدد فکری به جویندگان سبک زندگ
 .عبارت است از معرفی نقش و جایگاه ممتاز قرآن کریم در پاسخگویی به پرسش ها و نیاز های فکری انسان

منشاء پیدایش سبک های زندگی مختلف به نوع نگرش و جهان بینی افراد و جوامع برمی گردد. در زندگی 
ر برابر انسان مداری؛ معاد باوری و آخرت گرایی در برابر دنیا گرایی؛ نیازمندی انسان به وحی اسالمی، خدا محوری د

و معارف آسمانی در برابر عقل گرایی؛ عدالت محوری در برابر تبعیض؛ و ... را می توان به عنوان منشاء متفاوت 
 .سبک زندگی اسالمی در مفایسه با سایر سبک های زندگی بیان کرد

 قرآن -منشاء  -تفاوت  -سبک زندگی  کلیدی:واژگان 
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تحليل روابط بينامتنی قرآن و نهج البالغه با محوريت تعليم و تربيت و اشاره به 
 رويكرد تمدنی

 1اشرف طحانی

 چکیده
براساس نظریه بینامتنی ، هرمتن بر مبنای متن های گذشته معنا یافته و بر نشانه ها و رمزگانی استوار شده که پیش 

طرح گردیده است. هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل روابط بینامتنی قرآن و نهج البالغه با محوریت تعلیم و تر م
ق، متنی و تحلیلی و جامعه ی تحقی –تربیت و با اشاره به رویکرد تمدنی بوده است. روش: روش تحقیق، توصیفی 

یز البالغه می باشد. یافته ها: نهج البالغه نشامل آیات تربیتی قرآن و خطبه ها، نامه ها و حکمت های تربیتی نهج 
همانند تمامی متن های تاثیر گرفته از یکدیگر، پیوندی عمیق با قرآن دارد که البته مضامین آن تنها به تاثیر ظاهری 
محدود نمی شود و شامل تاثیر پذیری در باطن و ساخت های درونی نیز می باشد. باتوجه به شیوه های تاثیرپذیری 

البالغه از قرآن در حوزه ی یاد شده و ازمیان انواع بینامتنی گزاره ای )متنی( ، اشاره ای، واژگانی، می توان به نهج 
بارزترین نوع هم حضوری دو متن یعنی بینامتنی گزاره ای و از نوع کامل تعدیلی اشاره کرد. نتیجه گیری: انسان با 

لة عظیمی با آن ها داشته و سلسله تفاوت های اصیل و عمیقی با همة وجوه اشتراکی که با سایر موجودات دارد، فاص
آن ها پیدا کرده است انسان با شناخت خود و خدا به خودیابی رسیده و برای خودسازی خویش نیازمند تربیت است. 
 قرآن انسان را موجودی برگزیده و با رسالتی مشخص برای حرکت به سمت کمال مطلق می داند. پس انسان موجودی

 .برگزیده و اشرف مخلوقات جهان است
 بینامتنی، تعلیم و تربیت، قرآن، نهج البالغه ، رویکردتمدنی واژگان کلیدی:
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 تمدن نوين اسالمی از منظر مقام معظم رهبری

 1امین جغتائی

 چکیده
با مدیریت  و در پرتو وحیظهور اسالم به عنوان مکتب متعالی الهی با هدف انسان سازی و به کمال رساندن انسان 

عظیم شان اسالم پایه گذار تمدن اسالمی شد. تمدنی که پایه های اولیه خود را از توحید و یکتا پرستی گرفته و  پیامبر
 .در ادامه با نبوت و امامت به استحکام بخشی خود پرداخته و خود را کامل کرده است

با  ی در طول تاریخ خود تا کنون داشته است.دین اسالم به عنوان مکتبی تمدن ساز فراز و نشیب های گوناگون
ظهور و شکل گیری انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی )ره( فصل تازه ی از مسیر خود را آغاز نموده است 
و اکنون بیش از دو ده با هدایت و رهبری آیت اله خامنه ای به مسیر خود به سمت شکفایی ادامه می دهد .ایشان با 

مدیریت عالی خود در این اوضاع مشوش کنونی در حال رهبری انقالب به سمت آرمان های عالی اسالمی  توان علمی
است. ما در این مقاله به بررسی دیدگاه ها و نظرات ایشان در حول محور تمدن نوین اسالمی و ملزمات و آسیب ها و 

 .موانع و راه حل ها از منظر ایشان می پردازیم
 دیدگاه رهبری -تمدن نوین اسالمی -اسالمی  تمدن واژگان کلیدی:
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 شاخص ها و ويژگی های تمدنی دولت تراز انقالب اسالمی در دهه پنجم انقالب

 3مهدی رحمتی   2محمدرحیم عیوضی   1ایوب نیکونهاد

 چکیده
سالمی" اپردازی در راستای تحقق"تمدن نوین اهداف متعالی انقالب اسالمی ایران، احیای تفکر و نظریه یکی از

های ارائه شده که مرجعیت علمی و پرچمدار اصلی آن رهبری معظم انقالب هستند؛ فرآیندهایی برای است. بنابرنظریه
المی، گیری انقالب اسیابی به این هدف مهم تعریف شده است. این فرآیندها به ترتیب زمانی شامل شکلدست

معه اسالمی و در نهایت امت اسالمی یا تحقق تمدن نوین تشکیل نظام اسالمی، برپایی دولت اسالمی، تشکیل جا
های قابل توجهی که در چهار دهه اولیه عمر انقالب رخ داده اما این فرآیند رو به رغم پیشرفتاسالمی است. علی

های جدی روبه رو بوده است و هنوز پیشرفت، در سومین مرحله آن یعنی"برپایی دولت اسالمی"با موانع و مشکل
ی های انقالب اسالمتراز انقالب اسالمی به نحوی که با استانداردها و معیارهای حداکثری دین اسالم وآرمان دولت

هماهنگ و همسو باشد در ایران شکل نگرفته است.به تصریح رهبر انقالب، گام اصلی حرکت تمدنِی انقالب اسالمی 
  .یابی به دو مرحله بعدی میسر نخواهد شدتدر مقطع کنونی، ایجاد دولت اسالمی است که بدون تحقق آن، دس

در پژوهش پیش روی به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که دولت مطلوب تراز انقالب اسالمی در دهه 
گیری و هایی باشد؟ پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش با بهرهها و ویژگیپنجم عمر انقالب باید دارای چه شاخصه

تواند در شناسایی معیارهای دولت تراز انقالب اسالمی در ه در صدر اسالم محقق شد، میتشریح مدل دولت علوی ک
دهه پنجم انقالب با هدف برپایی دولت اسالمی در دهه آینده ما را یاری دهد. روش پژوهش مقاله کیفی واز نوع 

 .وهی خواهد بودرد کلی آینده پژ ای با رویکبرداری از نوع کتابخانهتحلیلی و ابزارگردآوری اطالعات، فیش –توصیفی
انقالب اسالمی، دولت تراز اسالمی، تمدن نوین اسالمی، حکومت علوی،کارگزاران نظام  واژگان کلیدی:

 .اسالمی
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 الزامات حقوقی تمدن سازی اسالمی

 2سید محمد علی غمامی   1سید محمد مهدی غمامی

  چکیده
که هویت و الزامات رفتاری و مدنی را شکل داده است.  تمدن یک ساختار فراگیر برای فرهنگهای متنوع است

این هویت از یک سو اتخاذی است و خواسته و ناخواسته عناصری را از دیگر تمدنها اخذ میکند ولی از سوی دیگر 
تاسیسی است و عناصری اخذ شده و عناصری جدید را در نظمی نو مدیریت میکند. بنابراین تمدن از یک سو باید 

نگی درون خود را تنظیم کند و متناسب با نیازهای متنوع درونی عمل کند و هم تنوع بیرونی خود در مواجهه تنوع فره
با تمدنهای دیگر تنظیم نماید و بتواند برای تامین نیازهای مشترکش الگوی قابل قبولی ارائه نماید. اصوال دو الگوی 

ردی و الگوی تکثر. اما الگوی سومی نیز وجود دارد که رویک متداول در این زمینه رواج پیدا کرده است؛ الگوی تکفیر
واقعی و حقیقی به زندگی انسانی دارد و با نگاهی قرآنی میتوان به آن الگوی َتعارف نامید. الگوی تعارف، تفاوت 
فرهنگی را روی دیگر وحدت امت تعریف میکند. اجرای این تمدن، ساختاری حقوقی در قامت الزامات قانونی می

شود ارشاد و خوانده می« نظم عمومی»آور که های الزامخواهد تا بسترها و نهادهای الزم بنحو منسجمی به چارچوب
الزام کنند. به این ترتیب تمدنی میتواند در عمل پدیدار و بنحو ماندگاری زیست کند که بتواند ویژگی های خود را 

آوری هستند که جوهره یک جامعه را شکل ت آمره و الزامدر قالب یک نظم عمومی سامان دهد. نظم عمومی مقررا
و  شود و البته قوانین عادیمیدهد. در نتیجه به کلیات این نظم عمومی در قانون اساسی یک کشور نیز اشاره می

 .مقررات عمومی باید تفصیل و سازوکارهای اجرایی و ارشادی را مشخص کنند
 نظام، تعارف، کارآمدی، قانون تمدن اسالمی، نظم عمومی، واژگان کلیدی:
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 پياده روی اربعين، بستری جهت تشكيل تمدن نوين اسالمی

 1سیده نرگس آقامحمدی

  چکیده
تشکیل تمدن اسالمی نیازمند مقدماتی است. ازبین رفتن مرزهای جغرافیایی یکی از الزامات تشکیل این تمدن 

عاشورا مختص مکان و زمان خاص، یا نژاد و حتی دین و  است. از آنجا که اثرگذاری قیام امام حسین )ع( و واقعه
آیین خاصی نیست، لذا در واقعه عاشورا و همچنین اربعین ) که در سال های اخیر تبدیل به یک جریان شده است ( 

 .این ظرفیت بالقوه وجود دارد که راه رسیدن به تمدن نوین اسالمی را هموار نماید
ی تبلیغات و صرف بودجه های فراوان است، وقتی بدون تبلیغات و صرف هزینه الزمه جریان سازی هر امر دنیای

های چندان، قلوب جامعه در سطح وسیع به یک امر متمایل می شود، قطعا دست مدد الهی توجه ویژه به آن امر 
  .خواهد داشت. این است که پدیده پیاده روی اربعین را تبدیل به یک پدیده الهی کرده است

نه سازی تشکیل تمدن نوین اسالمی، الزم است ظرفیت های این پدیده شناسایی شود. درهمین راستا برای زمی
آزادی انسان، رهایی از ظلم و ظلم ستیزی، وحدت جوامع اسالمی، همدلی ، اصالح سبک زندگی در سایه حکومت 

عج( شکل گیرد. لذا مهدوی می توانند مقدمه ساز تمدنی شوند که در راستای آن، حکومت حضرت ولی عصر)
دراین تحقیق به بررسی ظرفیت های بالقوه پیاده روی اربعین در تشکیل تمدن نوین اسالمی خواهیم پرداخت. همچنین 
رشد و بالندگی هر پدیده ای مستلزم آسیب شناسی آن است تا این پدیده الهی از مسیر تعالی خود دور نشود که به آن 

 .نیز خواهیم پرداخت
 پیاده روی اربعین، تمدن نوین اسالمی، اصالح سبک زندگی ی:واژگان کلید
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 نقش ماهيتی و فناورانه بسيج در تمدن سازی نوين اسالمی

 1رضا مقیسه

  چکیده
از منظر والیت تمدن سازی کشور کشایی نیست، بلکه تمدن سازی محصول نهادینه شدن فکر، فرهنگ و بینش 

ها و کشورهای مختلف است؛ اساس تمدن اول بر پایه فکر و سپس بر پایه ملتها و و معرفت مشترک در میان مدینه
 .علم و صنعت و فناوری و... است

ی پیشرفت جنبه روشی و فناورانه بسیج برا»و همچنین تبیین « ماهیت فکری و تمدنی بسیج»هدف مقاله تبیین 
، با روش تحلیل مضامین است؛ از دیدگاه از منظر امام المسلمین، حضرت امام خامنه ای« تمدنی انقالب اسالمی

ایشان تناسب بسیج با تمدن سازی نوین اسالمی، هر دو تناسب ماهیتی و فناورانه است؛ یعنی بسیج هم سنخیت ماهیتی 
 .با تمدن دارد و هم سنخیت فناورانه برای تمدن سازی نوین اسالمی دارد

انقالبی  ست؛ یعنی اواًل بسیج فکر و فرهنگ اسالمی وبرای پیشرفت انقالب اسالمی ا« فناوری -فکر»بسیج یک 
است و ثانیًا این فرهنگ و فکر قابلیت عملیاتی و فناورانه و روشی دارد و تاکنون هم در ابعاد زیادی این فناوری 

ه و نمی توان دولت، جامع« نظارت»و « اجرا»، «طراحی»عملیاتی شده است. بدون فناوری و نقش آفرینی بسیج در 
 .ستا« سازی اسالمی -حالل و کلید طالیی تمدن»ن اسالمی را ساخت؛ به عبارتی از دیدگاه ایشان بسیج تمد

 ماهیت بسیج، تمدن نوین اسالمی، نقشها واژگان کلیدی:
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 ارکان خمسه بازمعماری نهادهای تمدن ساز

 1رضا مقیسه

 چکیده
ی و معماری پیوسته است، اگر نهادهای تمدن سازی امری دفعی نیست، بلکه امری تدریجی و نیازمند مهندس

انقالبی سابق و جدید خودشان را برای بزرگترین و غایی ترین هدف یعنی تمدن سازی نوین اسالمی تنظیم و معماری 
کنند، در محیط متغیر و متالطم دچار انحراف و ناکارآمدی نخواهند شد؛ هر چه ارکان بازمعماری مستحکم تر باشد، 

 .ی نهادها بیشتر خواهد بوداثربخشی و کارآمد
ها و ارکان کلیدی معماری یا بازمعماری نهادهای تمدن ساز بر اساس منویات امام گاههدف مقاله تبیین تکیه

خامنه ای مدظله، با روش تحلیل مضامین است؛ از دیدگاه ایشان معماری خوب باید پیوسته، عقالنی، متجانس با 
د؛ نهادهای تمدن ساز قوی تر از گذشته و حال، باید دارای معماریی با مختصات محیط و مبتنی بر فرهنگ اسالمی باش

و « رندهجهاد پایه و یادگی»، «معنویت پایه و انسان ساز»، «تمدن پایه و امت ساز»، «مردم پایه و بسیج محور»رکنی 
 .باشند« تشکیالت پایه و جریان ساز»

ماری خود را این پنج رکن قرار دهند، تمدن سازی آن ها تقویت اگر همه نهادهای انقالبی و تمدنی، پایه های مع
 .خواهد شد

 ارکان معماری، نهادهای تمدن ساز واژگان کلیدی:
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 تبيين کاربردی حرکت جوهری مالصدرا در تمدن سازی نوين اسالمی

 1رضا مقیسه

 چکیده
کامل ها است؛ تغییرات و تنسانها و رفتار ایک بینش جدیدی در حرکت پدیده جوهری در منطق اسالمی حرکت

اشیاء فقط مخصوص َعَرضها)َکیف، َکم، َاین، َمتی و...( نیست؛ بلکه جوهر و ذات اشیاء نیز حرکت، تحول و تبدیل 
شود به شود و تبدیل میتدریجی دارد. مثل گیاهی که توسط حیوان خورده می شود، مستمرًا جزو جسم آن حیوان می

 .شودگون و َعَرض میحیوان، یعنی جوهر او دگر 
هدف مقاله تبیین کاربردی حرکت جوهری مالصدرا برای تمدن سازی نوین اسالمی بر اساس منویات امام خامنه 

سازی یک امر دفعی نیست، یک امر تدریجی در ای مدظله، با روش تحلیل مضامین است؛ از دیدگاه ایشان تمدن
ت دارد. ُبعد ابزاری که به نوعی همان ساحت َعَرضی تمدن طول زمان است و تمدن نوین اسالمی دو بعد و ساح

 .است و ُبعد متنی و اصلی آن که همان ساحت جوهری و ذاتی آن تمدن است
ها، سازی نوین اسالمی رونق می گیرد که در متن و بطِن انتقال علم، صنعت و فناوری، بتوان شیوهزمانی تمدن

ها نیز منتقل کرد. اگر ملتی صادرات نرم افزاری و شیوه زندگی را به ملتهای معقول و فطری نرم افزارها و سبک
تواند حرکت   تمدن سازی اش را موفق و تضمین نماید. آنچه که به اسم سبک و نرم افزار زیستن داشته باشد، می

جی است و زندگی غربی در دنیا در حال ترویج است، َعَرضی است و ماهیت جوهری و ذاتی آن رو به زوال تدری
 .های اسالمی و روح و روان مردم و جوامع اسالمی و انسانی نداردسنخیت و تجانسی با اسالم و روش

 حرکت جوهری، تمدن سازی نوین اسالمی واژگان کلیدی:
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های گفتمان تمدن نوين اسالمی در شناختی شاخصهواکاوی و تحليل جامعه
 ایالله خامنههای حضرت آيتانديشه

 1محمودی رجا سید زکریا

 چکیده
های اندیشمندان و الگوواره تمدن نوین اسالمی، نگاهی راهبردی است که رهبر انقالب در استمرار مجاهدت

علمای اسالمی، با استفاده و دیدی انتقادی و آسیب شناسانه از میراث گذشتگان و وضع موجود، روش شناسایی 
ها و و ارزشهای بومی، استفاده گزینشی از دستاوردهای سایر تمدن گیری از عناصر، هنجارهااجتهادانه در قالب بهره

گر مسیر آینده تمدن اسالمی مطرح کرد.. انقالب اسالمی و اخیرًا دهی و تعیینعنوان جهتبا دیدی چشم اندازانه، به
یابی دست کلیطور تمدن نوین اسالمی در تالش است مدل و نگرشی جدید برای رسیدن به تعالی مادی و معنوی و به 

و تحلیل  شود با روش کیفیبه حیات طیبه برای افراد تشنه حقیقت و عدالت، ایجاد کند. در این پژوهش تالش می
ها، الزامات و مضامین رهبر انقالب، مطالعات کتابخانه، اسنادی و اینترنتی، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که شاخصه

 نوین ایرانی اسالمی در منظومه معرفتی، مدیریتی و بینشی رهبر انقالبشناختی تحقق مطلوب تمدن بسترهای جامعه
کوشد با نگاهی آسیب شناسانه، مسیری مشخص در عرصه سیاسی، فرهنگی و کدام اند؟ سرانجام این پژوهش می

در  طو تفریهای پژوهش حاکی از آن است که افراط اقتصادی برای جامعه در دهه چهارم انقالب ارائه دهد. یافته
یافته معاندان نظام، تضعیف سرمایه اجتماعی کشور را های سازمانها و از سوی دیگر تالشگذاریبرخی سیاست

پژوهانه عناصر متعددی چون اسالم عقالنی، روحیه درپی داشته است، رهبر انقالب با دیدی جامع و نگاهی آینده
بینش جهادی، آتش به اختیاری، خودباوری، سبک محوری،  -گرایی، علمگری، توجه به فطرت معنویتانقالبی

یابی به زندگی متعالی مادی در سایه تمدن شناختی دستهای مطلوب جامعهعنوان شاخصزندگی اسالمی و ... را به
 .نوین اسالمی مطرح کردند

 تمدن، تمدن اسالمی، تمدن نوین اسالمی، عقالنیت، معنویت، پیشرفت واژگان کلیدی:
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ی فرهنگی برای تمدن نوين اسالمی؛ رويكردی قرآنی با روش مدل سياستگذار 
 نظريه داده بنياد

 1سیدعبدالرسول علم الهدی

 چکیده
زمینه سازی و پیشبرد جامعه به سمت زندگی بهتر یا همان حیات طیبه، مهمترین هدف حکومت اسالمی است 

د. هدف از این و تمدن بشری ممکن می شو  که در جریان سیاستگذاری فرهنگی به مثابه نرم افزار تغییر سبک زندگی
مقاله دستیابی به مدلی از سیاستگذاری فرهنگی با رویکردی قرآنی است که برای حصول تمدن نوین اسالمی کاربرد 
دارد. بنابراین پس از بررسی ادبیات پیشینه و تالش هایی که برای مدل سازی سیاستگذاری فرهنگی در ایران صورت 

، یات قرآن پیرامون عناصر و ابعاد سیاستگذاری فرهنگی پرداخته و با استفاده از روش نظریه داده بنیادگرفته به تحلیل آ
تکنیک فرآیندی اشترواس و کوربن، به مدل پیشنهادی دست یافتیم. یافته های تحقیق نشان می دهد فهم زبان عمومی 

گذاری فرهنگی، عامل های خارجی برهم زدن جامعه در کنار آرمان ها و اهداف متعالی زمینه زمینه های سیاست
فرهنگ بومی به عنوان شرایط مداخله ای و تغییر نگرش ها و انگیزه ها و رفتارها نیز از مهمترین پیامدهای این 

 .سیاستگذاری است
 سیاستگذاری فرهنگی، تمدن نوین اسالمی، رویکردی قرآنی، نظریه داده بنیاد واژگان کلیدی:
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خلدون و سعدی در خصوص عوامل موثر بر تربيت و يدگاه ابنمطالعه تطبيقی د
 های آنان در نظام تربيتی ايرانگيری از آموزههبهر

 2محمد حسن میرزا محمدی   1سید علی موذنی

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف تطبیق دیدگاه ابن خلدون و سعدی در خصوص عوامل موثر بر تربیت و با استفاده از روش 

ی )تحلیل تطبیقی( انجام شده است. بر این اساس در ابتدا اندیشه های دو متفکر به صورت کلی تحلیل-توصیفی
توان دیدگاه دهد که به طور کلی میها نشان میمعرفی، آنگاه سوالهای پژوهش، صورت بندی و ارائه شده است. یافته

روان شناختی  یست شناختی، جامعه شناختی ودو متفکر به عوامل موثر بر تربیت را پیوسته و مرتبط و شامل سه منظر ز 
خلدون و سعدی از جهات نگاه واحد به انسان، اعتقاد به تاثیر محیط، پذیرش طبع اجتماعی انسان، دانست. دیدگاه ابن

پذیرش تاثیر حاکمان، اهمیت دادن به تاثیر معلم، نگاه به عامل تقلید و تفاوتهای فردی، تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی 
دینی دارای اشتراک است. همچنین، دیدگاه این دو اندیشمند از جهات تاکید پر رنگ  -داشتن نگاه اجتماعی و

اربردی خلدون، داشتن اختالف در امر تنبیه و  کسعدی بر عامل وراثت، وسیع تر بودن گستره تاثیر محیط در دید ابن
هایی  راق است. بر اساس این یافته ها تالش گردید از آموزهخلدون به عوامل موثر بر تربیت دارای افتتر بودن نگاه ابن

 .خلدون و سعدی برای اعمال در نظام تربیتی ایران به دست داد، استخراج و ارائه گرددتوان از ابنکه می
 خلدون، سعدی، عوامل موثر بر تربیت، آموزه، نظام تربیتی ایرانابن واژگان کلیدی:
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 اجتماعی در شكل گيری تمدن نوين اسالمیترسيم نقش و جايگاه سرمايه 

 2مجتبی صمدی   1سمانه منصوری

  چکیده
طور که توسط دانشمندان مختلف ارائه شده بیشتر در برگیرنده مفاهیمی چون اعتماد، مفهوم سرمایه اجتماعی آن

ت که اجتماعی اس هایی از ساختار، مشارکت و جنبههمکاری و همیاری متقابل میان اعضای یک گروه یا یک جامعه
 . بر همین مبنا امروزه مفهوم سرمایهکندها را به سوی منافع مشترک هدایت مینظام هدفمندی را شکل می دهند و آن

اجتماعی و به نوعی اهمیت یافتن ارتباطات یکی از اجزای مهم در تبیین الگو و نقشه راه دستیابی به تمدنی نوین 
  .آیداسالمی به شمار می

پردازان حوزه تمدن نوین اسالمی ، هندسه ویژه ای را برای این تمدن ترین نظریهعظم انقالب به عنوان مهمرهبر م
ترسیم نموده اند که توجه به سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای را داراست، محققان در پژوهش پیش رو در تالش 

یشان مورد واکاوی دقیق قرار دهند. به همین منظور سازی اهستند تا جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی را در نگاه تمدن
ترین سعی نمودند که ابتدا به این سئوال پاسخ دهند که مفهوم سرمایه اجتماعی از منظر ایشان به چه معناست و مهم

های سرمایه اجتماعی در این تعریف از چه جایگاهی برخوردار شاخصه های تحقق و تبلور آن کدام اند؟ و شاخص
 هستند؟

روری اجمالی ای مکتابخانه -ها ابتدا ادبیات سرمایه اجتماعی به روش تحلیل اسنادیبرای پاسخ به این پرسش
های سرمایه اجتماعی به روش داده بنیان از بیانات رهبرمعظم انقالب شد، سپس تعریف تمدن نوین اسالمی و شاخص

ارتباطات )سرمایه اجتماعی( در شکل گیری تمدن استخراج گردید و در انتها تصویری روشن از جایگاه و اهمیت 
 .نوین اسالمی در کنار مقایسه تطبیقی با تصویر کنونی سرمایه اجتماعی در تمدن غربی بدست آمد

 سرمایه اجتماعی، تمدن نوین اسالمی، ارتباطات، اعتماد واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 s86.mansuri@gmail.com. ایمیل: (س)زینب حضرت دانشکده مدرس دکترا دانشجوی 1

 samadimahallati@gmail.comطباطبائی. ایمیل:  عالمه دانشگاه ارتباطات علوم دانشکده دکترا دانشجوی 2
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 ی تأثير فضا و مكان در معماری اماکن مقدس اسالمیمطالعه

 2طلبمسعود وحدت   1ریاجیسمانه 

  چکیده
 توان در سیاست، فرهنگ ودین و تفکرات دینی از چنان عمق و ژرفای معنوی برخوردارند که تبلور آن را می

ها هایی است که تفکرات دینی به صورت عینی در آناجتماع و . . . مشاهده نمود. اماکن مقدس یکی از جایگاه
 توان ظهور شهود اسالمی و معنویت اسالمیاسالمی نیز همین ویژگی را داراست و میتجلی یافته است. هنر و معماری 

ن ی تأثیر فضا و مکارا بر فضا و مکان در معماری اسالمی مشاهده کرد. اهمیت این موضوع ضروروت انجام مطالعه
ان در که فضا و مک در معماری اماکن مقدس اسالمی را ایجاد کرده است و هدف اصلی پژوهش واکاوی تأثیراتیست

 ای با رویکردهای کتابخانهکند. در این راستا اطالعات و دادهمعماری اماکن مقدس اسالمی بر مخاطب ایجاد می
عماری ها مدهد که اماکن مقدس و در رأس آنتحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج نشان می -توصیفی

 شود.آرامش روان انسان و جانداران می اسالمی دارای فضا و روح معنویست که باعث
 فضا، مکان، معماری اسالمی. واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 samaneriahy@yahoo.comتبریز. ایمیل:  اسالمی هنر دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 m.wahdattalab@tabriziau.ac.irتبریز. ایمیل:  اسالمی هنر دانشگاه علمیهیئت عضو 2
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 ی امكان تمدن سازی نوين اسالمیآينده پژوه
 خلدون بر تاريخ براساس آراء ابن عربی و ابن

 1حجت اله عسکری الموتی

 چکیده
، ملتی اگر به آن نایل شود تمدن سازی دارای ضوابط و شاخصه هایی تعریف شده در دنیای جدید است که هر

در طراز یک جامعه ی متمدن قرار گرفته است. اما دستیابی به تمدن جدید در تفکر اندیشمندان اسالمی همچون ابن 
عربی و ابن خلدون، متفاوت از تفکر دوران جدید بوده است. این مقاله می کوشد بر اساس نظرات و اندیشه هایی که 

ه ی تاریخ و فرجام آن داشته اند، سیر تمدن سازی در دنیای معاصر را تحلیل و ارزیابی این دو متفکر اسالمی دربار 
کند. دیدگاه ادوار اسمی ابن عربی و ادوار طبیعی مبتنی بر عصبیت و عمران ابن خلدون، دو وجه نظر ادواری مهم در 

یشرفت میه حکم به ترقی و پگستره ی اندیشه ی نظری تاریخ محسوب می شوند. فارغ از فلسفه ی تاریخ جدید ک
دهد و از رهگذر آن، تمدن سازی جدید اسالمی الجرم و ناگریز می نماید، پرسش اصلی مقاله این است که چه 
مقدماتی برای تمدن سازی جدید از نظرگاه این دو اندیشمند اسالمی به تاریخ مورد نیاز است. روش تحقیق مبتنی بر 

 و از طریق پرسش و قیاس و تطبیق به نتیجه می رسد. تحلیل و توصیف اسناد مکتوب بوده
 تمدن سازی نوین، آینده پژوهی، ابن عربی، ابن خلدون، احمد فردید واژگان کلیدی:

  

                                                                                                                                                          

 hojjat_askary@yahoo.comدانشگاه شاهد. ایمیل:  هنر، پژوهش تخصصی دکترای دانشجوی 1
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تبيين مؤلفه های تمّدن ساز در سيره پيامبر اعظم )صلی الله عليه و آله( الگويی 
 برای شكوفايی تمّدن نوين اسالمی

 1مجتبی اخوان ارمکی

  چکیده
پیامبر بزرگوار اسالم )صلی الله علیه و آله( با بهره گیری از هدایت الهی جامعه نبوی را پی ریزی کردند و با فائق 
آمدن بر مشکالت این تمّدن را به اوج اقتدار خود رساندند. از آنجا که انسان معاصر بیش از هر زمان دیگری به آموزه 

یاز دارد، تا بتواند بر مشکالت فائق آید و جامعه را به سوی سعادت سوق های پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله( ن
دهد. این سوال مطرح می شود، حضرت محّمد )صلی الله علیه و آله( برای تمّدن سازی از چه مؤلفه هایی استفاده 

سی، اجتماعی آن اکرده اند، که توانستند چنین تمّدن عظیمی را پایه گذاری کنند؟ در این تحقیق با بررسی سیره سی
بزرگوار سعی کرده ایم، به این سوال پاسخ دهیم. یافته های تحقیق نشان می دهد، پیامبر اعظم  )صلی الله علیه و آله( 
با سعی و کوشش فراوان مردم را به توحید فرا می خواندند و با پی ریزی حکومت اسالمی راه را برای تمّدن نبوی 

ت دادن به کار و تالش برای تأمین نیاز های انسان و ترویج علوم و مکارم اخالقی هموار ساختند. آن حضرت با اهمیّ 
و مبارزه با تحّجر و خرفه گرایی، توانستند تمّدن اسالمی را به اوج اقتدار خود برسانند. روش پژوهش کیفی مبتنی بر 

 رویکرد توصیفی و تحلیلی می باشد.
 ه علیه و آله(، موئلفه های تمّدن سازسیره، پیامبر اعظم )صلی الل واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 yahoo.com1330akhavan@مدرس دانشگاه کاشان. ایمیل:  1
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 تاثير نمادپردازی تمثيلی مثنوی مولوی در تبيين تمدن نوين اسالمی

 1شمسی علیاری

  چکیده
بر خالف بینش تاریخی و سکوالریستی غرب به تمدن ، مهم ترین مساله در ابجاد یک تمدن نوین ، داشتن اعتماد 

معرفتی و اخالقی جامعه انسانی است. در این عرصه به جز الگوهای به نفس تاریخی و فرهنگی و حل بحران های 
برتر دینی در جهان اسالم ، اندیشمندانی هستند که با بهره مندی از زبان تمثیلی و نمادین شعر و ادبیات عرفانی و بن 

رای تحّقق حیات شری بمایه غنی دینی ملهم از بزرگان دینی ، به تبیین ارزش های توحیدی ،فراملی و انسان ساز تمدن ب
طّیبه انسانی پرداخته اند ؛ جالل الدین محمد بلخی، شاعر و عارف نامدار ایرانی با بیان تاویل پذیر شعر و عرفان ، 
تجربیات انسان شناختی خود را جهانی کرده است لذا مقاله ی حاضر یا روش توصیفی تحلیلی یه کاوش در تمثیل ها 

پردازد تا دیدگاه های عرفانی مولوی را به عنوان یکی از سرمایه های تمدن پیشین ایرانی  و نمادهای مولوی در مثنوی می
برای تبیین آثار مثبت واحیانا منفی عرفان  بنا به نظر مادیون  در روند پیشرفت مادی و معنوی تمدن نوین اسالمی بررسی 

 و تحلیل کند.
 دهای عرفانیتمثیل ،تمدن نوین ،مثنوی مولوی ، نما واژگان کلیدی:

  

                                                                                                                                                          

 gmail.com82mohsengach@مهاباد. ایمیل:  آزاد دانشگاه استادیار 1
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های نوين هنقش الگويی پيامبر اعظم )ص( و ائمه معصومين )ع( در تبيين مولف
 اخالقی ورزشكاران

 1اسماعیل نصیری

  چکیده
راد شماری از افعنوان یک پدیده اجتماعی در همه جوامع پذیرفته شده است و هرروزه تعداد بیامروزه ورزش به

از برنامه سالمت روزانه خود به انواع ورزش میپردازند.اسالم به ورزش به دیده به صورت حرفه ای، تفریحی یا بخشی 
های رسیدن به کمال باشد. در جهان کنونی ما تواند یکی از راهنگرد؛ و بر این باور است که ورزش میاحترام می

ی ها و مسابقات ورزشهای ورزشی زیادی در سرتاسر جهان هستیم و هر ساله نیز رویدادهرروزه شاهد گسترش رشته
گی، اجتماعی های مختلف زندگی مردم )فرهنتوجهی بر جنبه-گردد که تأثیر قابلالمللی برگزار میزیادی در سطح بین

ترین عامل اثرگذاربرجوانان و نوجوانان هر جامعه هستند. با توجه به اهمیت و غیره( دارد و قهرمانان ورزشی یکی از مهم
یامبر اسالم ایرانی، تبیین نقش الگویی و دیدگاه پ-اسالمی و تأثیر آن در سبک زندگی اسالمیهای ورزش تبیین مؤلفه

ای دارد. لذا این مقاله ها اهمیت ویژههای اخالقی آن)ص( و ائمه معصومین )ع( نسبت به ورزش، ورزشکار و ویژگی
اعظم )ص(، ائمه معصومین )ع( و های گوناگون و همچنین نقش الگویی پیامبر با بررسی اهمیت ورزش از جنبه

دارد هرچند رهبران دینی در ورزشکاران با هدف تعیین مولف های شاخص یک ورزشکار مسلمان بپرداخته، و بیان می
نیرومندی و قدرت یک مزیت و ارزش است اما هدف نیست و یک ورزشکار مسلمان برای رسیدن به هدف عالوه 

های؛ ایمان، تقوا، گذشت، جوانمردی، بوده و سفیر نموده، باید دارای شاخص بر اینکه بایداز رذایل اخالقی پرهیز
 های ورزشی باشند.کشورش در میدان

 مین )ع(، پیامبر اعظم )ص(، ورزش.ائمه معصو واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 gmail.com44e.nasiri@شاهد. ایمیل:  دانشگاه استادیار 1
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ها و راهبردهای تمدن اسالمی در تالقی با فلسفة زيست پزشكی انقالب چالش
 صنعتی چهارم

 1پورایرج نبی

 چکیده
های فیزیکی، دیجیتالی و زیستی را به یکدیگر جوش داده و اثراتی بسیار فراتر از انقالب صنعتی چهارم، فناوری

انة آورهای فناور آورد. از دستهای گوناگون فرود میانقالب سوم )انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات( را بر حوزه
ط ما را با جهان ای، روابیک سینتتیک است. این دانش میان رشتههای زیست پزشکی، بیولوژ این انقالب در گستره
ای دچار تحول خواهد نمود و به ما این توان را خواهد داد که به طراحی یا بازطراحی و ساختن زنده به شکل فزاینده

ایی موجب نهای بیولوژیک بپردازیم. این تواها و ساخت ادوات و دستگاهمسیرهای زیستی مصنوعی نوین، ارگانیسم
و “ های زندهاشینم”، “های صناعیارگانیسم”برافروختن بحث و گفتگوهای نوین فلسفی پیرامون موجودات هیبرید 

شود. از این رو چشم اندازهای فلسفی دربارة طراحی های بیولوژیک و جهان زنده میتفاوت بنیادین میان ماشین
 ند.فلسفه پزشکی تمدن نوین اسالمی را به چالش خواهند کشاهای صناعی، زیست کمینه و حیات مصنوعی، ارگانیسم

گذاری مراکز تعالی / بنیان1پنج راهبرد برای توسعه بیولوژیک سینتتیک در تمدن نوین اسالمی پیشنهاد می شود: 
/ 3های زیست پزشکی ای در فناوریهای میان رشته/ حمایت از هسته2پژوهش برای بیولوژی سینتتیک 

/ آموزش نیروی انسانی برای فراهم آوردن 4سازی یی هوشمندانه بر پایة برنامة آمایش سرزمین و شبکهگرامأموریت
 / مروری کردن دانش بیولوژی سینتتیک.5تودة بحرانی نیروی کار در عرصه بیولوژیک سینتتیک 

تی چهارم وجود عهای زیست پزشکی انقالب صنانگیزی برای فناوریپذیر بسیار هیجانشک بازارهای رقابتبی
ولوژیک هایی را برای مسیر توسعة دانش بیتواند گوی رقابت را برباید که شاهراهدارد و تمدن نوین اسالمی هنگامی می

 سینتیک فراهم نماید.
تمدن نوین اسالمی، انقالب صنعتی چهارم، بیولوژی سینتتیک، فلسفة پزشکی، حیات  واژگان کلیدی:

 مصنوعی
  

                                                                                                                                                          

 ایران. ایمیل: اسالمی جمهوری پزشکی علوم فرهنگستان پیوست عضو بوشهر، پزشکی علوم دانشگاه متابولیسم، و ریزدرون غدد استاد 1
anabipour@gmail.com 
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 ل دانش پزشكی از ايران به چين در مسير جاده ابريشمقش اديان در تبادن

 4دکتر محمد حسین آیتی   3دکتر محمد رضا شمس اردکانی   2حامد آهن سازان   1ریحانه آهن سازان

 چکیده
گیری دانش و عنوان یکی از عناصر مهم شکلتمامی ادیان جهان در تالش برای پاسخ دادن به سواالت بشر، به

که بررسی سیر روند ظهور، اوج و تنزل یک دین در یک طوریشوند؛ بهجوامع بشری شناخته میفرهنگ و تمدن در 
آید. تمدن چین به عنوان های شاخص در رشد و گسترش علم و فرهنگ در هر تمدنی به شمار میجامعه یکی از مولفه

مختلفی را در خود جای داده است ای است که ادیان های شناخته شدههای بشری، از سرزمینترین تمدنیکی از کهن
که اغلب این ادیان از طریق سرزمین های دیگر به چین عرضه شده اند. در این میان، ایران از جمله کشورهایی است 

عنوان شاهراه اتصال سرزمین های که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و نیز قرار گیری در مسیر جاده ابریشم به
غربی در انتقال آیین های دینی و ادیان مختلفی همچون بودایی، مانوی، نسطوری، زرتشتی و  شرقی به سرزمین های

های شرقی، علوم مختلفی همچون اسالم به چین نقش مهمی را ایفا کرده است. همزمان با انتقال این ادیان به سرزمین
آموزش داده  ن و پیروان جدید این ادیانپزشکی، ریاضیات و ستاره شناسی نیز توسط راهبان و مبلغان دینی به شاگردا

های شرقی و غربی گردید. بر همین اساس در این مقاله به معرفی و نقش شد که موجب تبادل دانش در سرزمینمی
 عنوان یک عنصر مذهبی در تبادل دانش پزشکی از مسیر جاده ابریشم پرداخته شده است.ادیان به

 ن، پزشکی ایرانی، دین.تاریخ علوم پزشکی، چی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 تهران پزشکی علوم دانشگاه ایرانی، سنتی طب دانشکده پزشکی، تاریخ گروه 1
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه ایرانی، سنتی طب دانشکده پزشکی، تاریخ گروه 2
 تهران پزشکی علوم دانشگاه داروسازی، دانشکده فارماکوگنوزی، گروه 3
 تهران پزشکی علوم دانشگاه ایرانی، سنتی طب دانشکده سنتی، طب گروه و پزشکی تاریخ گروه 4
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 نوين اسالمیدر تمدن « نظام سالمت طب»تبيين ساختار کالن 

 1غالمرضا نورمحمدی

 چکیده
 مقدمه و هدف: یکی از ویژگیهای حوزه «سالمت و طب»های الهی است. در طب جدید جداسازی آن از آموزه

 هیهای الگویا نیازی به فرض وجود آموزه شود کهای جلوه داده میگونهکنونی، انساِن موجود در جهان هستی به
خروی ا مراتب ظاهری و باطنی، دنیوی وویژه انسان دارای سلسلهکه در دیدگاه دینی، تمام هستی بهنیست درحالی

شناخت واقعیت  کند ومراتب مفهوم پیدا میاست که تفسیر صحیح هر پدیدهای در ارتباط با جایگاهش در این سلسله
وضوح به که وجود دارد اط باکلیت این هستی شناخته خواهد شد. طبیعی است بر اساس این دیدگاه، درهر شئ در ارتب

آشکاری را درباره چگونگی  های مشترك فراوانی باهای دینی، عرصهگزاره« سالمت و طب»های رهنمودها و آموزه
نظام »ارائه نمود، زیرا این ساختار  ارتباط زیست جسمی، روانی، روحی، خانوادگی و اجتماعی انسان ارائه نموده باشد.

عالوه بر اینکه یک الگوی فکری  «دین و سالمت»توان در قالب یک ساختار کالن به نام را می «سالمت اسالم
و مفاهیم وابسته به آن را ارائه  )مجموعه اهداف، مبانی، اصول، قواعد، قلمرو( است که برداشت صحیح از انسان

کاربردی پزشکی  هایهای فراوانی نیز برای طراحی تمدن نوین اسالمی در حوزهرهکند، حاوی گزامی
 باشد.ریزی و اجرا( میگذاری، برنامه)سیاست

 ها: روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به متون دینی و علمی انجاممواد و روش
ها: یافته «سالمت»و اهداف آن  وتحلیل قرارگرفته است.مورد تجزیه بندی وآمده دستهدستشده است و اطالعات به

ارائه  «نظام سالمت و طب»ارائه  ای ازشناسی خاص خود، توصیف و تحلیل ویژهبینی و انساناسالم بر پایه جهان
ذاری بر عالوه بر تأثیرگ گردیده است. نموده است. در این پژوهش، بر اساس دیدگاه اسالم، طرح اولیه ساختار کالن

ذاران، برنامه گبرای سیاست گیری: توجه به ساختار کالننتیجه «نظام سالمت و طب»تواند سالمت فرد و جامعه می
 ریزان و مجریان حوزه سالمت نیز مفید واقع شود.

 ساختار، نظام سالمت، اسالم، تمدن اسالمی واژگان کلیدی:
                                                                                                                                                          

 drnormohammadi@yahoo .comسالمت. ایمیل: و دین هایمیاندشت مطالعات موسسه مدیر و تهران پزشکی علوم دانشگاه علمیهیئت عضو 1



 همایش ملی تمدن نوین اسالمیچهارمین                 
  97 اسفند                

 

157 

 ن اسالمیهای نظام سالمت در تمدن نويشاخصه

 1دکتر رضا منتظر

 چکیده
باشد، نظام سالمت جزئی جدانشدنی از تمدن بشري است. هر تمدنی که مدعی است مستقل و کامل می

سالمت جامعه خود برنامه داشته باشد. موجودیت تمدن نوین اسالمی اگر در تغذیه، بهداشت و درمان  بایست برايمی
های مهمی براي شویم، در اسالم شاخصهد بود. با دقت در منابع دینی متوجه میزیر سؤال خواه وابسته به بیگانه باشد،

 ود.شهای تمدنی مغفول مانده است و بعضًا برخالف آن عمل میدارد که در سایر نظام تحقق سالمت انسان وجود
جای دي بهفه توحیشود عبارتند از: حاکمیت فلسها که در قالب طب اسالمی به آنها توجه میترین این شاخصهمهم

نگر، معیارهاي مربوط به انتخاب غذا، آداب غذا خوردن، معیارهاي مربوط به تولید مادي، حاکمیت دیدگاه کل فلسفه
های دینی در حفظ سالمت روان و درمان امراض روحی. به غذایی، مبانی درمان صحیح، نقش آموزه و عرضه مواد

نظام  توانشده است، میاسالمی که برخی از آنها در این مقاله معرفیاصول و مبانی طب  رسد با توجه بهنظر می
هاست که توسط مؤلف به بیماران و ها سالاسالمی باشد بنا نهاد. این شاخصه سالمتی را که درشان تمدن نوین

 ت.سنتایج بسیار موفقی داشته وزندگی آنان را متحول کرده ا شده که به شهادت آناندانشجویان آموزش داده
 های سالمت، مزاج، تغذیه، اقتصاد غذا، سالمت روانطب اسالمی، طب ایرانی، شاخصه کلید  واژگان:

                                                                                                                                                          

 Dr_rezamontazer@yahoo.comسنتی. ایمیل:  طب دانشکده در یداوي اعمال مدرس اسالمی، طب و سنتی طب در محقق پزشک 1
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 چالش های سنتی امت گرايی مرکز محور ايران و تمدن نوين اسالمی
 )مطالعه موردی: منطقه خاورميانه(

 1احسان طاهری حاجی وند
 چکیده

مبنای نظری بنیانگذاری تمدن نوین اسالمی و از اصول قانون آرمان امت گرایی اسالمی به مرکزیت ایران که 
اساسی است، همواره در چهل سال گذشته عمر انقالب اسالمی مطرح و سنتا با چالش های جدی و مختلفی نیز 
روبرو بوده است که بیشتر پژوهش های صورت گرفته صرفا به وجوه مذهبی و ایدئولوژیک آن چالش ها اشاره داشته 

به « میکژئواکونو»و « ژئوکالچر»، «ژئوپولتیک»ن پژوهش با هدف بررسی و تشریح سه دسته چالش های اند. ای
جمهوری اسالمی ایران در اجرایی نمودن ایده امت گرایی »دنبال یافتن پاسخ هایی مناسب برای این سئوال است که 

ش و با رو « چه چالش هایی مواجه است؟ مرکز محور و بنیانگذاری تمدن نوین اسالمی خود در منطقه خاورمیانه با
تحلیل کیفی محتوا و از طریق مطالعات کتابخانه ای به عنوان روش گردآوری داده ها به سنجش صحت این فرضیه 

رقابت شدید در تصاحب نقش رهبری منطقه و اوپک میان عربستان، عراق و ایران، حضور و اعمال »ها می پردازد که 
ی، نطقه و وجود تفاوت در نوع نگاه به ترتیبات امنیتی منطقه، مسئله ضدیت با رژیم صهیونیستنفوذ قدرتهای بزرگ در م

محور مقاومت و پیوندهای کشورهای منطقه با تل آویو، تفاوتهای فرهنگی، ایدئولوژیک و مذهبی، تفاوت در پارادایم 
نگ شدن ماهیت ایدئولوژیک نظام های سیاسی حاکم بر ساختار دولت، ایران هراسی، شیعه هراسی و ترس از پرر 

از مهم ترین مواردی است که ایده امت گرایی مرکز محور ایران در راستای دستیابی « ایران و بحران بنیادگرایی مذهبی
به تمدن نوین اسالمی را از ابعاد گوناگون با چالش روبرو می کند. یافته های این پژوهش داللت بر آن دارد که 

عمومی و فرهنگی و همکاریهای اقتصادی و فنی از مهم ترین راهبردهای حل برخی از چالش بکارگیری دیپلماسی 
ها بوده و ارتقاء توانمندی ملی، پیاده سازی نظام تصمیم سازی براساس حکمت و مصلجت و پرهیز از حساسیت زایی 

 از الزامات گذار به سوی آرمان تمدن سازی اسالمی است.
 رکز محور، تمدن نوین اسالمی، خاورمیانه، ایران، اسالمامت گرایی م واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 ehsantaheri@iran.ir( رشته روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایمیل: Ph.Dدانشجوی دکترای تخصصی ) 1
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نقش پياده روی اربعين درتحقق تمدن نوين اسالمی با تاکيد بر فرمايشات مقام 
 معظم رهبری

 1الله افتخاری

 چکیده

جهان به سوی آینده ای متفاوت با امروز پیش می رود و تمام تالش استکبار وقدرتهای جهان در راستای ارائه 
ویی تمدنی برای کشورهای جهان است. از سویی برنامه های جامع ،کامل و فراگیر دین مبین اسالم ،بشر رابه الگ

سوی تمدنی درخشان وپویاسوق می دهد. لذا در سخنان مقام معظم رهبری پیوسته از تمدن نوین اسالمی و ضرورت 
بخشی از جامعه آرمانی  و تمدن نوین اسالمی را  بسترسازی آن یاد می شود . از دگر سو پیاده روی  اربعین، هر ساله

به تصویر کشیده ،کارآمدی آموزه های دینی ووحیانی را اثبات می کند . لذااین مقاله برآن است تا ضمن بر شمردن 
ویژگی های تمدناسالمی و نحوه دستیابی بدان با بهره گیری از سخنانمقام معظم رهبری  آن رابر ویژگی ها و ظرفیتهای 

یاده روی اربعین حسینی انطباق دهد و این پدیده را به عنوان دروازه و مدخلی برای تمدننوین اسالمی بررسی کند. پ
اسنادی  تحلیل شده است که با  بهره گیری از منابع کتابخانه ای درپی پاسخ به این  –این پژوهش با روش توصیفی 

دن پیاده روی اربعین چگونه می تواند الگو و بستری برای تمسوال است که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری  
 نوین اسالمی باشد؟ 

 سخنان رهبری ، پیاده روی اربعین ، تمدن نوین اسالمی . واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                                          

 eftekhari @shahed.ac.irیث، دانشگاه شاهد. ایمیل: استادیار، علوم قرآن و حدیث، گروه قرآن و حد 1
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 نظام سالمت در تمدن نوين اسالمی

 2سید احمد بابایی چگینی   1زادهمجتبی هادی

 چکیده

مت سالرود که وظیفه ساماندهی وضعیت نظام کالن اجتماعی بشمار میهای مهم در نظام سالمت از خرده نظام
ها را بر عهده دارد. نواقص و مشکالت فراوان نظام سالمِت رایج در جهان، مجامع علمی را به یافتن یک نظام انسان

دهندگان رائهاز اتواند یکی بین تمدن نوین اسالمی با نظام سالمت مختص خود میسالمت نوین واداشته است. در این 
ه و شناسی به دو نوِع مبتنی بر اصالت تجربهای بشری از نظر شناختنظام سالمت نوین باشد. نظام سالمت در تمدن

مراتب های مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه شامل نظم و سلسله شوند. ویژگیبندی میاصالت عقل تقسیم
های این نظام شامل نفی مفاهیم کلی و عقلی، ایجاد ری بودن است و آسیبپذیری و تجامبتنی بر اجماع، انعطاف
، شیوع زدگی، دارو محوریگرایی و غربشدن به عامل بیماری و مرگ، انتقال فرهنگ مادیمحرومیت فزاینده، تبدیل

مطلوب نظام  یهاداری و سلطه غرب است. ویژگینظام سرمایهرویه جراحی، وابستگی به فّناوری، وابستگی به بی
گر، عدم وابستگی به نسالمت مبتنی بر اصالت عقل نیز شامل سازگاری با مبانی دینی و عقلی، نفوذ بیشتر و نگاه کل

استفاده در محدودترین امکانات، اخالق محوری، استفاده از مفاهیم ساده و قابلیت آموزش آسان است. ابزار و قابل
گرایی محض و داروگرایی است. نظام دهی، دور ماندن از فّناوری، عقلمانهای این نظام نیز شامل عدم سازآسیب

راث شناسی اسالمی است و با استفاده از فلسفه، فقه، میسالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی، نظامی بر پایه شناخت
و تعبدی  های عقلیزارههای نظام سالمت موجود و ایجاد اسناد تجربی بر اساس گاسالمی، استفاده از فّناوری و یافته

 .گیردشکل می
 : الگوی نوین سالمت، نظام سالمت نوین، نظام سالمت اسالمیواژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

  m_hadizadeh@aol.comایمیل: )نویسنده مسئول(. طلبه حوزه علمیه قم، کارشناس بیهوشی 1

 jabarut313@yahoo.comایمیل: . ارشناسی ارشد کالم اسالمی، مدرس حوزه علمیه قمک 2

mailto:m_hadizadeh@aol.com
mailto:jabarut313@yahoo.com
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 تعيين سطح شهراسالمی با استفاده ازشاخصه های کيفی وکمی

 2زینب کرکه آبادی   1بهروز جعفری

 چکیده
مورد مطالعه قرار داده اند. در ماهیت  در تعریف شهرهای اسالمی اندیشمندان ، نظرات و رویکردهای مختلفی را

رین حالت تها و... ، محققان بسیاری به ابعاد مختلف شهر اسالمی پرداخته اند. حداقلو کیفت ، صفات و ویژگی
برای شهر اسالمی با سکونت مسلمانان در یک محیط ایجاد می شود . مسلمانان با تغییرات منبعث از احکام وحیانی، 

های مختلف اسالمی ارتقاء  می بخشند . فاصله و طبقات بین شهرهای که مسلمانان در ر شاخصهشهرهای خود را د
بدیهی است جهت ارتقاء اسالمی یک شهر ، مشخص شدن  .آن ساکن هستند تا "ایمان شهرها" بسیارمتفاوت است

ها و  کمی سازی شاخص های کمی و جایگاه و رتبه آن شهر نسبت به سایر شهرها مفید و موثر می باشد، وشاخصه
قاله با در این م معیارهای کیفی جهت روشن شدن وظایف و ارزیابی مسئوالن مربوطه، امری راهگشا و حیاتی است.

استفاده از برخی از شاخصه های کمی مستخرج از معیارهای کیفی ، این فرایند به صورت اجمالی انجام می پذیرد و 
وزه شهر های اسالمی است ، در این مقاله با بررسی شش معیار کیفی و سعی در بیان کلیت رویکرد جدیدی در ح

زیر معیارهای کمی آن با استفاده از مدل وزن دهی و تحلیل سلسله مراتبی بین معیارها امتیاز شهرستان ها جهت رتبه 
عیین سطح ت بندی مشخص شد . به این ترتیب شهرستان رباط کریم با فاصله کمی نسبت به شهرستان اسالمشهر، در

 .شهرهای اسالمی پیشی می گیرد
 AHP ها ، مدلتعیین سطح ،شهر اسالمی ، شاخصه :واژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

  behroozjafary1360@yahoo.com)نویسنده مسئول(. ایمیل:  نشگاه آزاد سمناناد دانشجوی دکترا 1

  z.karkehabadi@yahoo.com. ایمیل: دانشیار دانشگاه آزاد سمنان 2

mailto:behroozjafary1360@yahoo.com
mailto:z.karkehabadi@yahoo.com
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 تمدن و ظهور و افول آن از منظر قرآن کريم

 1زینب مشتاقی

 چکیده
کلمه تمدن دارای مفهوم عالی و برجسته انسانی است که از دیدگاه مکاتب گوناگون، مکاتب الهی و غیر الهی 
متفاوت است. برای شناخت تمدن باید انسان را شناخت که این شناخت هم بدون شناخت جهان، و شناخت انسان 

ای متعالی از رشد فرهنگی و معنوی است و چیزی است وجهان هم بدون شناخت خداوند امکان ندارد. تمدن مرتبه
لوم و فناوری، ادبیات و هنر است. در آفریند. مظاهر تمدن هم فرهنگ، عکه در جامعه حرکت، قدرت و وحدت می

واقع یکی از مباحث مهم جامعه شناسی همین بحث علل پیشرفت و به اصطالح تمدن و انحطاط آن است. چرا و 
رد چگونه ای پیشرفت ککند و اگر جامعهکند و یا چرا و چگونه یک جامعه سقوط میچگونه یک جامعه پیشرفت می

توان آن را از سقوط و انحطاط نجات داد. ما د و مانع سقوط آن شد و یا چگونه میتوان این پیشرفت را حفظ کر می
ایم تمدن و متمدن از دیدگاه قرآن کریم و عوامل طلوع و شکوفایی و غروب و افول تمدن و در این مقاله سعی کرده

 علل پیشرفت و سقوط جامعه را تا حد توان بررسی کنیم.
 قرآن کریم، توحید، ایمان و کفر، انسانتمدن، اسالم،  واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

 zmoshtaghi98@gmail.comایمیل: . عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشگاه دانشنامه نگاری 1

mailto:zmoshtaghi98@gmail.com
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 ها در تراز تمدن نوين اسالمینقش رهبری کوانتومی سازمان

 2محسن ناظم بکایی   1حمید نایب پور

 چکیده
قتصادی ویژه در ابعاد مختلف اجانبه استکبار جهانی بههای گوناگون و یکنظام جمهوری اسالمی ایران با تحریم

وب بنیان در چهارچهای دانشاندازی و گسترش شرکتمؤثرترین راهکار مقابله با آن راهمواجه گردیده و یکی از 
های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقالب است. این راهکار در بستر راهبرد مدیریت جهادی، سیاست

های ری همچون بقیه رشتهها و الگوهای رهبهای اساسی ابعاد اقتصادی تمدن نوین اسالمی است. نظریهمقوم پایه
طورجدی های علمی قرار دارند. دو پارادایم مهم یعنی پارادایم نیوتنی و پارادایم کوانتومی بهدانش، تحت تأثیر پارادایم

اند. رهبری کوانتومی سبکی از رهبری است که به دنبال ها و الگوهای سازمانی را تحت تأثیر خود قرار دادهنظریه
منیت، ارتباط پویا، یادگیری، کاهش ارتباطات عمودی و افزایش ارتباطات افقی در سازمان است. افزایش اعتماد، ا

طرف و کمبود مطالعات رهبری سازمانی در فضای پارادایمی کوانتومی های این نوع رهبری ازیکها و ویژگیقابلیت
ق آن داشته است تا طی یک تحقیو نیز عدم وجود یک مدل رهبری کوانتومی در شرایط فعلی کشور، محقق را بر 

های های( رهبری کوانتومی اقدام و از طریق مصاحبهها، متغیرها و شاخصجامع نسبت به شناسایی مدل )ابعاد، مؤلفه
های میدانی، روانی و پایائی آن را موردبررسی قرار داده دهد. با فرایند سازی الگوی رهبری کوانتومی در شرکت

وی دیگر یافت و از ستوان از یکسو به رشد اقتصادی مطلوب در شرایط تحریم دستزی آن میسابنیان و پیادهدانش
 .پویایی یک تمدن نوین جدید اسالمی را تضمین نمود

 رهبری کوانتومی، شرکت های دانش بنیان، مهارت کوانتومی، پارادایم، تمدن نوین اسالمی واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

 gmail.com hamidnayebpoor@)نویسنده مسئول(. ایمیل:  دانشجوی دکترا دانشگاه عالمه طباطبائی 1

 mnbokaei@yahoo.com . ایمیل:دانشیار دانشگاه شاهد 2

mailto:hamidnayebpoor@gmail.com
mailto:mnbokaei@yahoo.com
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 همگرايی و تمدن نوين اسالمی

 1ولی زادهحیدر 

 چکیده
همگرایی فرایندی است که طی آن چند دولت برای دستیابی به هدف و هویت جدید )از خود و برای خود( با 
تکیه بر اشتراکات و یا ایجاد اشتراکات جدید با هم طی فرآیندهایی وارد همکاری می شوند که بدون همگرایی رسیدن 

قاله این است که از آنجایی که از دیرباز برپایی تمدن نوین به آن ها )هویت جدید و هدف( ممکن نبود، فرض م
اسالمی در دنیای اسالم به عنوان یک هویت جدید و هدف مهم انگاشته می شود، کشورهای اسالمی با توجه به 
اشتراکات زمینه ای )دینی و منطقه ای( و ایجاد اشتراکات جدید، ذیل همگرایی می توانند به این هویت و هدف مهم 

ست پیدا کنند. در این پژوهش همگرایی به عنوان راهکار نهایی به منظور رسیدن به تمدن نوین اسالمی مطرح نیست د
بلکه به عنوان مقدمه ای برای رسیدن به اتحاد و تمدن نوین اسالمی مطرح می باشد .البته این همگرایی نیاز به اجرای 

می دارد و بعد از آن نیز، همگرایی در تمامی عرصه کامل به صورت چرخشی، مستمر تا شکل گیری تمدن اسال
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد. با وجود این که همگرایی در تمامی زمینه ها بین 
کشورهای اسالمی با توجه به اختالفات و دخالت بیگانگان امری دشوار به نظر می رسد ولی تحقق آن می تواند افق 

 .های نوینی را برای تمدن اسالمی ترسیم کند
 تمدن نوین اسالمی، همگرایی، تمدن، جهان اسالم، اتحاد واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

 valizadeh.he@gmail.comا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ایمیل: دانشجوی دکتر  1

mailto:valizadeh.he@gmail.com
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)ع( و های حكمرانی خوب و اصول حكمرانی امام علیبررسی تطبيقی مؤلفه
 بازتاب آن در الگوی مديريتی امام خمينی)ره(

 

 3بیاتبهرام    2طاها عشایری   1فاطمه نامیان 

 چکیده

ها و اتکا حکومت به امر سرمایه اجتماعی حکمرانی واگذاری حکومت به مردم، افزایش مشارکت اجتماعی آن
-کند. روش موردبررسی از نوع اسنادیساالری، پویایی خود را حفظ میاست که باوجود اعتماد، مشارکت و مردم

 سخ به پرسش فوق است. نتایج حاصل از پژوهش نشانتحلیلی است که با اتکا به اسناد و منابع علمی درصدد پا
عنوان معمار اصلی حکومت اسالمی در جهان؛ همان الهام از دهد که الگوی حکمرانی امام خمینی )ره( بهمی

باشد. ایشان نیز نگرشی جامع و کامل به مسئله حکمرانی داشته و سعادت ویژه امام علی )ع( میحکمرانی اسالمی به
که اندیشه  توان گفتدانسته است. بر این اساس، میار رفاه و توسعه را محور اصلی حکمرانی اسالمی میمعنوی در کن

ع های مختلف بسیار متفاوت بوده و دیدگاهی بسیار جامهای غربی در مؤلفهامام علی )ره( در زمینه حکمرانی با اندیشه
 های حکمرانی امام علی )ع( در ابعاداست. مؤلفهدر عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و اجتماعی داشته 

روی سیاسی، کارایی دولت و حکومت، تعامل صحیح بین حکومت و مردم، مبارزه با استبداد و سیاسی شامل )میانه
سیاسی، اصل مردمی بودن حکومت(، حکمرانی در -خودکامگی حاکم، پاسداشت آزادی مدنی، نظارت حکومتی

ظهارنظر، گویی و حق ایی جامعه، شایستگی کارگزاران و مدیران، عدالت محوری جامع، پاسخابعاد اجتماعی )فساد زدا
تصادی های اقتأمین امنیت اجتماعی، تأمین امنیت شغلی و مادی، ترویج صداقت و اعتماد اجتماعی( در ابعاد مؤلفه

نی )فضایل های دیپایین جامعه(، مؤلفه)فقرزدایی از جامعه، ساده زیستی حاکمان و مدیران، همنوایی با فقرا و طبقات 
 گرایی وسیاسی، قانون–های قضایی )کارایی و اثر قانون اجتماعی، نظم اجتماعی اخالقی، خدامحوری(، مؤلفه

 .قانونمندی جامعه و عدالت قضایی( هستند
 حکمرانی خوب، حکومت، حکمرانی امام علی، اسالم، حکومت اسالمی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 f.namiyan76@yahoo.com)نویسنده مسئول(. ایمیل:  دانشگاه کاشان دانشجوی کارشناسی 1

  t.ashayeri@yahoo.comشان. ایمیل: دانشگاه کا دکترای تخصصی 2

    bahram.bayat@gmail.comدانشگاه دفاع عالی ملی نیروهای مسلح. ایمیل:  دانشیار 3

mailto:f.namiyan76@yahoo.com
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مدن ساز با تاکيد بر تمتقابل فرهنگ و فناوری در ايجاد سازمانهای آيندهتاثير 
 نوين اسالمی

 2علیرضا کیقبادی   1عبدالکریم اسمعیلی

 چکیده
ره منطقی باشد؛ نیازمند یک زنجیبا توجه به فلسفه وجودی انقالب اسالمی که رسیدن به تمدن نوین اسالمی می

باشد که این مهم از طریق ایجاد های مهم تشکیل دولت اسالمی میهباشیم. یکی از حلقاز حرکت مداوم می
گردد. تجربه نشان داده کشورهای در حال توسعه بدون تشکیل ساختار مناسب در ساز محقق میهای تمدنسازمان
اشته را م دهایی که چندین قرن دوارویه فناوری کردند و در نتیجه آن، فرهنگهای اداریشان اقدام به ورود بیسازمان

با شوک روبرو و معضالت فراوانی را نصیب مردم خود کردند. با پیروزی انقالب اسالمی این افق روبروی جامعه و 
ها ایجاد گردید که با حفظ فرهنگ اسالمی از طریق به خدمت گرفتن فناوری و حفظ به تبع آن روبروی سازمان

ها از ر متقابل فرهنگ و فناوری نقش بسزایی در ایجاد این سازمانکرامت انسانی بتوان به اهداف عالی رسید. فهم تأثی
ی این مقاله کند. هدف اصلباشد ایفا میطریق جهاد مدیریتی یعنی تشکیل نظام سازمانی که همان ساختار مناسب می

که از تمدن  ایشناخت و تبیین تأثیر متقابل فرهنگ و فناوری از طریق ایجاد یک مدل مفهومی به منظور ساخت آینده
 .تنظری استفاده شده اس -باشد. در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی نوین اسالمی نشات گرفته، می

 ساز، تمدن سازیتاثیر متقابل، فرهنگ، فناوری، سازمان های آینده واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          

 a.smaeili@sndu.ac.irمسئول(. ایمیل: )نویسنده  مسئول مرکز رصد معاونت اجتماعی -دانشجوی دکترا سازمان بسیج 1

  keyghobadi14@gmail.com. ایمیل: پژوهشگر 2

mailto:a.smaeili@sndu.ac.ir
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تبيين فلسفی خدامحوری با تكيه بر براهين خداشناسی در کالم امام علی عليه 
 بخشی به زندگی، راهبرد تعالی تمدن اسالمیم و رابطه آن با آرامشالسال

 1اعظم ایرجی نیا

 چکیده
عقالنیت مدرنیته مبتنی بر مشاهده و آزمون راه را بر هر معرفت ماوراء الطبیعی مسدود کرد. طبیعت را بدون خالق 

هدف و بی گاه، سرگرداناو را بدون تکیه و دین را دستاورد بشری معرفی نمود. دست بشر را از وحی و آسمان کوتاه، و
ناپذیر بشر را اقناع نکرده و زندگی ماشینی او را با افسردگی و اضطراب های مادی روح سیریدر جهان رها کرد. انگیزه

مواجه نموده است. برای مقابله با این افسردگی و اضطراب راهی جز ارتباط با آسمان وجود ندارد. رابطه انسان با 
بخشد. سازد به زندگی انسان معنا میگاه انسان است و نیازهای مادی و معنوی او را برآورده میند، خدایی که تکیهخداو 

بهترین منبع بیان ارتباط انسان با خداوند کالم مردان آسمانی است. این پژوهش برآن است تا با تبیین فلسفی براهین 
ه عاشقانه انسان با خداوند و حضور خداوند در زندگی فردی و السالم، رابطخداشناسی در کالم امام علی علیه

های زندگی، لذت حس اعتماد به خداوند و اجتماعی انسان را بنمایاند و با بیان احاطه قیومی خداوند در همه عرصه
ثبت در م انگیزه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی را در قالب عبادت، ذکر، خضوع و تواضع، ... نشان دهد. تغییر

ی ها، فروپاشرفتارهای فردی و اجتماعی در پرتو التزام به خدامحوری انسان را از قرار گرفتن در ورطه گمراهی
رهاند و موجبات پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را فراهم ساخته و ها، اضطراب و پوچی میخانواده

 .شودمحور منحط غرب یافت نمیییر مثبتی که در تمدن انسانافزاید. تغهای تمدن اسالمی میبر پیشبرد مؤلفه
 تمدن اسالمی، آرامش، خداشناسی، امام علی علیه السالم  واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

 airajinia@um.ac.irدانشگاه فردوسی مشهد. ایمیل: استادیار  1

mailto:airajinia@um.ac.ir
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بررسی فرآيند تاريخِی تحقق جامعه موعود در گفتمان ظهور و پيدايی فرهنگ و 
 تمدن نوين اسالمی

 1علی یزدانی احمدآبادی

 چکیده
ثار تولید شناسی و یا از منظر آبیشتر با رویکرد تاریخی صرف، فرقه« تمدن اسالمی»و « تمدن»تاکنون موضوع 

شده تمدن مورد پژوهش وتوجه قرار گرفته و کمتر از منظر سنتهای اجتماعی و قرآنی که راه را برای رصد آینده تمدن 
رین برای انقالب اسالمی ایران از مهمتاسالمی باز می نماید، مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این مهم، خصوصا 

ین باشد. اگذاری بر جامعه موعود جهت تحقق تمدن اسالمی میانداز آینده تمدن اسالمی و سرمایهموضوعات چشم
نوشتار تالش دارد تا با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به سنتهای امت محور و از منظر قرآن به کشف و تبیین 

عود در فرایند ساخت آینده تمدن اسالمی به پردازد تا نشان دهد که طبق سنتها و تاریخ امتهای پیشین، تاریخی امت مو 
کدام جامعه ظرفیت فرهنگی و تمدنی جهت بازیابی و بازسازی تمدن اسالمی را دارد. بدیهی است که فرایند وقایع 

، صورت تاریخی و اساس تحلیل را شکل تاریخی منجر به تحقق جوامع مورد تایید دین جهت ساخت تمدن اسالمی
ت سازی و حفظ هویت دینی از قابلیت ها و ظرفیخواهند داد. امیدبخشی به جوامع دینی، باالبردن سطح انگیزه، آرمان

، «حفظ وحدت عقیده جهت تحقق تمدن نوین اسالمی»های فرهنگی و تمدنی سنتهای قرآنی هستند. همچنین 
تقویت انگیزش اجتماعی جامعه »و « گرانفی تعصبات قومی و نژادی عرب»، «عیتقویت اراده و اندیشه اجتما»

های اصیل اسالمی و سازنده تمدن نوین اسالمی است؛ از که ادامه دهنده راه آموزه« منتخب و موعود اسالمی
 .ها، اهداف و کارکردهای این پژوهش استقابلیت

 ایمانی، ایرانیان، سنتهای الهیایران، تمدن نوین اسالمی، فرهنگ  واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

 yazdanimail@yahoo.comدانشگاه آزاد قلهک. ایمیل:  استادیار 1

mailto:yazdanimail@yahoo.com
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 سبک زندگی اسالمی و پيشگيری از جرم هنر طراحی محيطی در نقش فضاسازی و

 1نرگس دهقانی

 چکیده
یکی از مسائلی که اکثر دولت ها با آن رو به رو هستند افزایش آمار ارتکاب بزهکاری در جامعه می باشد, با توجه 

تحریک بزهکار و زودتر به نتیجه رسیدن مقایسه و اکتشاف محیط های به شرایط مساعد فضاهای فیزیکی جهت 
مستعد ارتکاب جرم و راحتتر شدن شرایط وقوع آن با وجود اینگونه فضاها, شهروندان, حقوقدانان, مهندسین معماری 

ی راه ها و کو سایر مسئولین را بر آن داشته که با ارائه طرح های اصولی جهت ایمن سازی ساختمان ها و محیط فیزی
معابر اقداماتی انجام دهند که از این طریق بتوانند تا حدودی آمار ارتکاب جرایم را در جامعه کاهش دهند و باعث 
ایجاد ترس از ارتکاب جرم شوند. پژوهش حاظر که در خصوص نقش فضاسازی و هنر طراحی محیطی درسبک 

و  ه بیان هنر و شهرسازی اسالمی و مکتبهای مربوط به آنزندگی اسالمی و پیشگیری از جرم می باشد که در ابتدا ب
  CPTEDهمچنین ویژگی های شهرهای اسالمی پرداخته و در ادامه مفهوم و تاریخچه و نظریه های مختلف در مورد

بیان شده در نهایت به تشریح مفهوم فضاهای قابل دفاع و غیر قابل دفاع و همچنین ارائه راهکارهایی جهت تغییر این 
گونه فضاها برای تبدیل شدن به محیطی امن جهت ایجاد احساس آسایش و امنیت در بین شهروندان شده است که 

 .در ادامه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد
 پیشگیری, طراحی محیطی, معماری, فضاهای قابل دفاع, فضاهای غیر قابل دفاع واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

  abdolhoseindelfan@yahoo.com. ایمیل: دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 1
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با استعانت از بيانات و سيره امام راحل  مديريت، فرماندهی و رهبری در اسالم
)ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و بررسی مطالعات مربوط به 

 فرماندهان موفق هشت سال دفاع مقدس

 1زهره فخرسعادت

 چکیده
پی،الگوهای مدیریتی جدید بکارگرفته شده، محدودیت منابع، لزوم حفظ و تقویت توان و  درتغییر و تحوالت پی

آمادگی آنان برای مقابله با هرگونه رخداد سوء احتمالی و تالش در جهت محقق شدن اهداف منجر به افزایش اقتدار 
های موجود درون و برون سازمانی بر ضرورت توانمندسازی فرماندهان و مدیران عالی و امنیت ملی و بسیاری مؤلفه

کید میالخصوص نیروهای مسلح ها، نهادهای دولتی و علیسازمان  . نمایدج.ا ا تأ
کیدات مقام معظم رهبری در مناسبت ران های روز افزون فرماندهان و مدیهای مختلف مبنی بر ارتقای توانمندیتأ

 . باشدبا تکیه بر ارزشهای اسالمی و بکارگیری مدیریت اسالمی مؤید ضرورت این امر می
فرماندهی و رهبری از دیدگاه اسالم با تأثی بر بیانات و سیره هدف از نگارش مقاله حاضر نگاه ویژه به مدیریت، 

امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری بابررسی مطالعات مربوط به سبک فرماندهی و رهبری، فرماندهان موفق در هشت 
ها، دهی داای و با بررسباشد. روش تحقیق به کار رفته شده اسنادی و ابزار گردآوری کتابخانهسال دفاع مقدس می

های اسالمی به های حاصل از پژوهش با در نظر گرفتن باورها و ارزشیافته .مطالعه اسناد و مدارک موجود بوده است
بررسی دو بعد فردی و اجتماعی سبک مدیریت و رهبری فرماندهان و مدیران پرداخته است که نتایج آن به شرح ذیل 

 :آورده شد
اسالمی، روحیه انقالبی، بصیرت، منش نظامی، دانش پایه ای، دانش سازمانی، بعد فردی شامل عوامل: اخالق  -

 . مهارت فردی، مهارت مدیریتی و ویژگی های شخصیتی با رعایت میزان تأثیر و اولویت می باشد
عایت میزان تأثیر و بعد اجتماعی شامل عوامل: اطالعات، ارتباطات، هماهنگی، تعامل واخالق و رفتار با ر  -

 .شدیت میبااولو 
رهبری و فرماندهی، مدیریت اسالمی، بیانات و سیره امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری  واژگان کلیدی :

 )مدظله العالی(، سبک فرماندهی فرماندهان دفاع مقدس

                                                                                                                                                          

  l.arfa787@gmail.com. ایمیل: کارشناسی ارشد .انسانی ناجاپژوهشگر مرکز تحقیقات کاربردی معاونت نیروی  1

mailto:l.arfa787@gmail.com
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بينانه گفتمان توليد علم در بيانات مقام معظم رهبری و جايگاه آن تحليل واقع
 در ايجاد تمّدن اسالمی

 2علی خاک رنگین   1بهادریآتنا 

 چکیده
رهبر انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن رسانۀ ملی و اعضای شورای نظارت بر صداوسیما به حرکت رو به رشد 

دار له در دیهای مختلف در طول سالهای پس از انقالب اشاره نموده، همچنین معّظم  های کشور در عرصهو پیشرفت
ها ضمن ذکر این نکته که یک روند جهشی رشد و پیشرفت علمی در و اساتید دانشگاهساالنۀ خود با دانشجویان 

کید می یانات کنند. در بکشور از دوازده سال پیش شروع شده است، بر تداوم و تقویت این حرکت در کشور تأ
اند. هدمختلف ایشان ضمن تحلیل وضع موجود تولید علم در کشور، نسبت به کاهش رشد شتاب علمی هشدار دا

مهم کشور در  هایحرکت علمی و فناوری کشور، عالوه بر ارزش ذاتی، از باب تأثیر آن بر اقتصاد نیز یکی از اولویت
بنیان از ارزش باالی اقتصادی برخوردار است. نقش راستای ایجاد تمدن اسالمی است. امروزه محصوالت دانش

درصد از این  20خواهد رسید و  2020درصد در سال  85به  1980درصد در سال  55فناوری در رشد اقتصادی دنیا از 
بنیان بازی خواهد کرد. عالوه بر این، صادرات محصوالت دارای فناوری های دانشهای برتر و شرکتنقش را فناوری

بینی است. درصد رشد داشته و افزایش این مقدار نیز قابل پیش 10های گذشته به طور مستمر باال در جهان طی سال
بنابراین فناوری رابطۀ مستقیمی با اقتصاد و تمّدن خواهد داشت و از این حیث نیز برای کشور مهم خواهد بود. سعی 
نگارندگان بررسی تبیین گفتمان تولید علم در کشور و نمایش جایگاه ویژۀ ایران اسالمی در میان کشورهای منطقه در 

 .باشدمی ایجاد تمدن نوین اسالمی پس از انقالب
 ایخامنهاللهتحلیل گفتمان، تولید علم، تمّدن اسالمی، تحلیل راهبردی، آیت واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

                            a.bahadori@alzahra.ac.ir(. ایمیل: استادیار دانشگاه الزهراء)س 1

 khakia.ali@gmail.com. ایمیل: کارشناسی ارشد مؤسسه پژوهشی ژرفا 2
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 بررسی سازوکارهای تهاجم فرهنگی و راه های مقابله با آن

 1محسن ترحمی

 چکیده
یگر، اگر د تهاجم فرهنگی به معنی انتقال معانی میان نظامهای فرهنگی بدون رضایت دوطرفه است. به عبارت 

 .یک نظام فرهنگی، ارزشهای خود را با استفاده از قدرت بر نظام دیگری تحمیل کند، تهاجم فرهنگی صورت میگیرد
برخالف مبادله فرهنگی که در آن نظامها توسعه یافته و تغییرات را برمیتابند؛ در تهاجم فرهنگی، ارزشهای اصلی 

 .مان نظامهای ارزشی و فرهنگی از بین میروندهر نظام مورد تردید قرار میگیرد و به مرور ز
فرهنگهای مهاجم معمواًل برای تضعیف و آسیب پذیر کردن فرهنگ دیگر، از روشهای جوسازی بهره میبرند. 
البته نقطه ضعف های هم وجود دارد که مهاجم روی آن سرمایه گذاری می کند. در ایران غربزدگی را عمومًا نمونه 

 .برابر تهاجم فرهنگی تلقی کرده اند ای از آسیب پذیری در
راه های مقابله با تهاجم فرهنگی تقویت زیرساخت ها و بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی اندیشه ورزی، شایسته 

 .ساالری و باالبردن کیفیت محصوالت اجتماعی است
 فرهنگی ، تهاجم فرهنگی، ایران، جامعه، خانواده واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

 mohsenth146@gmail.com. ایمیل: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد 1
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 اطات دينی در تمدن نوين اسالمیبازتوليد علم ارتب

 1داود رحیمی سجاسی

 چکیده
هر تمدنی بی شک جهت تاسیس و استمرارحیات از مقوله ارتباطات بی نیاز نیست ومساعدت وافررسانه ای در 
استیالی تمدن غرب بر جهان بر کسی پوشیده نیست . با توجه به داعیه تمدنی انقالب اسالمی نسبت به تاسیس تمدن 

اسالمی توجه به مقوله ارتباطات دینی جهت تاسیس الگوی علم ارتباطات دینی ذیل علوم انسانی اسالمی ضروری نوین 
تمدنی به سیره ارتباطی حضرت رسول )ص( اصول و مبانی  –به نظر می رسد . لذا در این نوشتار با نگاهی تاریخی 

ات ساختاری حضرت در رفع و دفع پارازیت های پارادایمیک استنتاج و مولفه های این الگو استخراج شد. تمهید
ارتباطی و همچنین رعایت تساوی ،مثبت گرایی ،حمایت گری و گشودگی در کنش ارتباطی حضرت مواردی هستند 
که می توانند به منزله اصول و مبانی علم ارتباطات دینی در تمدن نوین اسالمی مورد مداقه قرار گیرند. روش جمع 

  .تحلیلی می باشد -تحلیل به شکل اسنادی و توصیفی–زیه آوری داده ها و تج
 ارتباطات دینی ، علم ارتباطات دینی ،علم دینی ،تمدن نوین اسالمی ،سیره ارتباطی واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

  d.rahimisojasi@yahoo.com. ایمیل: استادیار دانشگاه شاهد 1

mailto:d.rahimisojasi@yahoo.com
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 بررسی جايگاه عقالنيت دينی در تمدن نوين اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب

 1یونس غفاری پور

 چکیده
کید بر بالندگی گذشته این معظم انقالب در مورد تمدن اسالمی، نشان میتحلیل سخنان رهبر  دهد ایشان ضمن تأ

های اجتماعی آن دانسته و بر این باورند که جوهر تمدن اسالمی از درون تمدن، افتخارات آن را مرهون اسالم و آموزه
ر را متحد نموده و بش« امت اسالمی»گر خودش نشأت گرفته و این عناصر درون دینی، توان آن را دارند، تا بار دی

بینی مادی امروز را به سعادت برسانند. ایشان معنویت را به عنوان روح و اساس تمدن اسالمی، سرگردان از جهان
سازی و عدالت را به عنوان واالترین هدف چنین تمدنی تلقی نموده و در تحلیل تمدن ترین ابزار تمدنعقالنیت را مهم

به دو بخش ابزاری و اصلی اشاره کرده و بر همین اساس رشد علمی و دستیابی به تکنولوژی و صنعت  نوین اسالمی
کنند که در کنار بخش افزاری تلقی میرا اگرچه برای تحقق تمدن نوین اسالمی الزم دانسته ولی آن را به عنوان سخت

کید دارند؛ در ، قرار میافزاری آن، یعنی فرهنگ و سبک زندگی انسانی برگرفته از اسالمنرم گیرد. ایشان همچنین تأ
گیرد و این بخش حیاتی دو نکته باید مد نظر قرار بگیرد؛ اول ایمانی که بر مبنای درک هستی و تفسیر آن شکل می

های حیات متعالی انسانی دوم عدم تقلید از تمدن غربی که اگرچه در علم و صنعت رشد قابل توجهی داشته اما پایه
شود تمدن نوین اسالمی از دو تفکر لیبرال غربی سست نموده است. توجه به عقالنیت دینی به نظر ایشان باعث میرا 

 .های ناب اسالمی محقق گرددفاصله گرفته و بر اساس آموزه و متحجرانه سلفی
 ای، تمدن نوین، عقالنیت دینی، تمدن اسالمیرهبر، خامنه واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

  ghafaripur@gmail.com. ایمیل: مدرس جامعه المصطفی العالمیه ،دکترای تخصصی 1

mailto:ghafaripur@gmail.com
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 در ساخت تمدن نوين اسالمی پس از انقالب اسالمی ايراننقش رسانه )ها( 

 1سمیه سرافراز

 چکیده
هدف از این مقاله بررسی نقش رسانه ها در ایجاد تمدن نوین اسالمی در دوران بعد از انقالب اسالمی ایران است. 

رداخته ومی و اجتماعی پبدین منظور ابتدا به بررسی انواع ،کارکردها و اثرگذاری رسانه ها به خصوص رسانه های عم
می شود.سپس مقوله تمدن با محوریت ابعاد و ویژگی های تمدن نوین اسالمی بر اساس ویژگی های ماهوی انقالب 
اسالمی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.این پژوهش به روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از منابع و 

دهد  ت،کتب، پایان نامه ها و نیز منابع دیجیتال انجام پذیرفته است. نتایج نشان میمستندات بیشتر مکتوب شامل مقاال 
انقالب اسالمی با توجه به ویژگی ها و دستاوردهای خود به عنوان مرحله ای از تشکیل و بسط تمدن نوین اسالمی و 

ساخت تمدن ها در دوره های  رویکرد نرم افزاری شناخته می شود و از سوی دیگر رسانه ها به عنوان ابزار مادی
مختلف حائز اهمیت بوده و در دوران معاصر از طریق رویکرد ساختاری و محتوایی در قالب پویش فراگیر و گفتمان 

 .فراملی زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسالمی هستند ملی و سازی در سطح فروملی،
 رسانه، تمدن نوین اسالمی و انقالب اسالمی واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

  com .so.sarafraz1404@gmail ایمیل:. دکترای تخصصی 1

mailto:so.sarafraz1404@gmail
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راههای افزايش دين باوری و جايگاه ارزشهای دينی در مدرسه و تقويت فرهنگ 
 اسالمی

 1محمود درستی

 چکیده
اگر معنی و مفهوم تربیت به درستی معلوم نباشد، سعی موسسات تربیتی چیزی جز ندامت نخواهد بود بنابراین در 

شد ربیت ، انتقال معلومات از یک سو و قابلیت ر این جریان، نقش معلمین در کلیه دروس، مفهوم هر دو بعد تعلیم و ت
دادن دانش آموزان از جانب دیگر باید مدنظر قرار گیرد. بی توجهی به یکی از ابعاد و یا اهمیت دادن به یکی و 

داشت. در مقالۀ پیشرو به بیان بحرانهای موجود در سر راه دانش آموزان فراموشی دیگری، تالی فساد به دنبال خواهد
وران بلوغ پرداخته شده و انواع کتابها و روشهای آنها در مسائل مذهبی و دینی مورد تحلیل قرار گرفته است. و در د

بهترین روش اثرگذار در این زمینه ارائه شده تا معلم با آشنایی با این بحرانها با روند و جهت گیری مناسب به ایجاد و 
ر در فرازی دیگر بعد از تبیین نظام ارزشی مدارس و چگونگی تاثیتقویت فرهنگ اسالمی و ارزشهای دینی بپردازد. 

 .نظام تعلیم وتربیت بر آن، پیشنهادات و راهبردهایی ذکر شده است

 .معلم، دانش آموزان، فرهنگ اسالمی، ارزشهای دینی، نظام ارزشی واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

 mahmooddorosti88@gmail.comا دانشگاه شاهد. ایمیل: دانشجوی دکتر  1
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انش دتحليل رابطه باورهای دينی معلمان با شكل گيری سبک زندگی اسالمی 
 آموزان دوره متوسطه

 1محسن دیبایی صابر

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه باورهای دینی معلمان با شکل گیری سبک زندگی اسالمی دانش آموزان 
دوره متوسطه شهر قم صورت گرفته است. مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری 

باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی می 1395-96نفر( در سال  6350وسطه شهر قم )کلیه معلمان دوره مت
لیمن نامه عمل به باورهای دینی میهای تحقیق از طریق ابزار پرسشها به عنوان نمونه انتخاب شدند. دادهنفر از آن 366

ی ، به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگآوری شد. و همکارانش و پرسشنامه سبک زندگی اسالمی کاویانی جمع
پیرسون و رگرسیون از نوع گام به گام استفاده شد. نتایج تحقیق در نمونه حاضر نشان داد؛ بین تمام ابعاد عمل به 
باورهای دینی و شکل گیری سبک زندگی اسالمی دانش اموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.به طوری که 

 81/3و سطح سازمانی با میانگین 07/4، سطح گروهی با میانگین 22/4به باورهای دینی با میانگین سطح فردی عمل 
≤ 05/0pمحاسبه شده در سطح  «r» .بینی کننده شکل گیری سبک زندگی اسالمی دانش آموزان می باشندپیش

آموزان دوره  دگی اسالمی دانشمبین رابطه معنادار و مثبت بین عمل به باور دینی و ابعاد آن با شکل گیری سبک زن
 متوسطه می باشد

 باورهای دینی، سبک زندگی اسالمی، دوره متوسطه، معلمان دوره متوسطه واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

 m.dibaei1359@gmail.com. ایمیل: استادیار دانشگاه شاهد  1

mailto:m.dibaei1359@gmail.com
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تبيين شاخص های تحول اسالمی از منظر مقام معظم رهبری و نقش آن در شكل 
 گيری تمدن نوين اسالمی

 1محسن دیبایی صابر

 چکیده
های تحول اسالمی از منظر مقام معظم رهبری و نقش آن در شکل گیری هدف تبیین مؤلفهر با اضح شژوهپ

تمدن نوین اسالمی صورت پذیرفته است. بر اساس طرح تحقیق و از نظر چگونگی گردآوری دادهها این پژوهش 
و بخش؛ مل دتوصیفی است و برای گردآوری دادهها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه ، شا

باشد که با توجه به ماهیت موضوع، از متون مرتبط با مولفه های تحول اسالمی مورد نظر مقام معظم رهبری می
برداری گیری، فرم فیشنظر شده و کل جامعه آماری مورد بررسی واقع شده است. ابزارهای اندازهگیری صرفنمونه

ا استفاده های تحلیل محتوی بهای اسنادی به شیوه کیفی و دادهادهو نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بوده و د
. چارچوب مفهومی مولفه 1بیانگر آن است که:  شژوهپ ایههتافاند. یهای توصیفی مورد بررسی قرار گرفتهاز شاخص

. از منظر مقام 2نمود. توان در پنجاه و نه شاخص تدوین های تمدن نوین اسالمی مورد نظر مقام معظم رهبری را می
معظم رهبری تحول و تمدن نوین اسالمی با هدفگذاری قرب الی الله و تأمین کمال و سعادت انسانها به پیشرفت 
توأمان در دو بعد مادی و معنوی همت میگمارد. تفاوت این تمدن با تمدن غربی در هدف آن و نیز جامعیتش قابل 

نوعًا پیشرفت مادی و تأمین رفاه این جهانی را نشانه رفته است در حالی که  بازگویی است. تحول و تمدن غیر اسالمی
تحول و تمدن اسالمی ضمن تأمین پیشرفت مادی و معنوی؛ نیل به کمال و قرب الی الله را فرجام خویش معرفی 

 .مینماید

 .مقام معظم رهبری، شاخص تحول اسالمی، تمدن نوین اسالمی، تحلیل محتوا واژگان  کلیدی:

                                                                                                                                                          

  m.dibaei1359@gmail.com. ایمیل: استادیار دانشگاه شاهد 1
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ها و داللت -بررسی تطبيقی و نقد تصاوير جامعه آيندِه کشورهای پيشتاز
 ها برای تمدن نوين اسالمیآموزه

 1محمدرضا کریمی قهرودی

 چکیده
های مهم اغلب کشورهای پیشتاز جهانی است، در این تصویرسازی و الگوسازی تمدن و جامعه آینده از دغدغه

ها و ها، ظرفیتها، آرمانتصویرسازی جامعه آرمانی آینده خود مبتنی بر مبانی، ارزشراستا، این کشورها اقدام به 
سازی اند و برای تحقق این تصاویر، عالوه بر معماری و گفتمانهای زمانی مشخصی نمودههای خود در افققابلیت

ی اند. مقاله حاضر به بررسام دادههای هدفمندی انجگذاریهای راه و سرمایههای کالن ملی، نقشهگسترده آن، برنامه
تطبیقی و معرفی تصاویر جامعه آینده کشورهای منتخب شامل جامعه پنجم یا جامعه َاَبر هوشمند کشور ژاپن و جامعه 

ر چین و نیز اجتماعی کشو -فیزیکی -و انقالب چهارم صنعتی اتحادیه اروپا و جامعه سایبری محور مشارکتیشبکه
اد و کوشد تا پس معرفی مبانی نظری، ارکان و ابعپردازد. این مقاله میبط نظیر جامعه الحاقی میهای مرتسایر دیدگاه

، ها و خالءهای آنها بپردازد و تشابهاتها، ضعفها، نارساییهای این تصاویر به بررسی و نقد مهمترین قوتویژگی
 .یین نمایدهای آن را برای تمدن نوین اسالمی تبها و داللتافتراقات، آموزه

 ، کشورهای پیشتاز، تمدن نوین اسالمیپژوهی،جامعه آینده تصاویر آینده، آینده واژکان کلیدی:

 

                                                                                                                                                          

  favad10@gmail.comموسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی. ایمیل:   استادیار 1

mailto:favad10@gmail.com
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 کارکرد زمامداران در تربيت اخالقی جامعه نقش و

 2مریم پورضاقلی   1اصغر سلیمی نوه

 چکیده
لسفی انسان می باشد. در مبانی فآنچه در فلسفه مورد توجه قرار گرفته و محوریت تام پیدا کرده است، مسئله 

تربیت اخالقی و انسانی پیوندی ناگسستنی با مقوله صلح جهانی دارد.درراستای » فیلسوفان جهان اسالم و غرب،
فیلسوفان، تربیت اخالقی حاکمان وزمامداران شرط اول آن می  (utopia)دست یافتن به مدینه فاضله یا همان اتوپیای

گامی در جهت تحقق عینی تربیت اخالقی وانسانی خود برندارند امکان دست یافتن وتاسیس باشد و مادام که حاکمان 
جامعه ای که بر صلح پایدار استوار باشد امکانپذیر نخواهد بود ودر مقام یک تئوری باقی خواهد ماند. ابتدا و انتهای 

ه اینکه همه انسان ها شناختی از صلح پایدار،" زمامداران" هستند و شرط اصلی همان تربیت اخالقی است.بواسط
اخالق و مسائل آن دارند تربیت اخالقی به عنوان یک اصل مشترک در همه جوامع می تواند جایگزین مناسبی برای 
اتحاد،نوع دوستی و صلح میان ملت ها ودولت ها تلقی شود .دراین پژوهش به بررسی مبانی تحقق تربیت اخالقی و 

خالقی با توجه به نظر فیلسوفان واندیشمندان جهان اسالم وغرب خواهیم پرداخت ودرپایان راهکارهای عملیاتی تربیت ا
 .به مطالعه این اصل در متون دینی وروایی جهان اسالم پرداخته خواهدشد

 تعلیم و تربیت، صلح جهانی، اخالق، انسانیتواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                          

  pajohesh_salimi@yahoo.com( )نویسنده مسئول(. ایمیل: ولی عصر)عج استادیار دانشگاه 1

   poorrezagholi@gmail.com(. ایمیل: استادیار دانشگاه ولی عصر)عج 2

mailto:poorrezagholi@gmail.com
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افزايش صادرات ارزيابی شاخص ها و سياست های اقتصاد مقاومتی برای 
 غيرنفتی در راستای تحقق تمدن نوين اسالمی

 2حسین آالله   1صر یزدانینا

 چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در افزایش صادرات غیرنفتی کشور می باشد. 

بر اساس  دی در کشور توزیع شد.دراین راستا پرسشنامه طراحی شده در بین کارشناسان و مجریان سیاست های اقتصا
نتایج بدست آمده از دیدگاه خبرگان اولین اولویت از شاخص های سیاست های اقتصادی مقاومتی در راستای تقویت 
صادرات غیر نفتی، شاخص شرکت های دانش بنیان و آخرین اولویت شاخص منابع انرژی ارزان است و در دیدگاه 

شاخص رقابت پذیری و آخرین اولویت شاخص فرهنگ جهادی می باشند. با  مجریان اولین اولویت از شاخص ها،
توجه به دیدگاه خبرگان، شاخص های شرکت های دانش بنیان، استاندارد سازی و نیروی انسانی متخصص و بر اساس 

یت و دیدگاه مجریان، شاخص های رقابت پذیری، استانداردسازی و مدیریت بهینه جزو شاخص های مهم و دارای اول
در شاخص های درون زا هستند. از این می توان نتیجه گرفت شاخص استانداردسازی برای هر دو گروه خبرگان و 
مجریان از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار است. در نهایت مشاهده شد که بیشترین تاثیر و ارتباط در شاخص های 

د سازی، نیروی انسانی متخصص,رقابت پذیری, و درون زا مربوط به شاخص های شرکت های دانش بنیان،استاندار 
مدیریت بهینه می باشد. همچنین شاخص های برون گرا مربوط به شاخص های دیپلماسی، سرمایه گذاری خارجی و 
محدود نکردن صادرات به کشور های خاص می باشد که باید به این شاخص ها در اولویت بندی و سیاست گذاری 

 .همترین گام برای تحقق اقتصاد مقاومتی در مسیر تمدن نوین اسالمی برداشته خواهد شدتوجه نمود.در این صورت م

 "اسالمی ، "تمدن نوینتی"، "رشد درونزا"، "رشد برونگرا"اقتصاد مقاومتی"، "صادرات غیر نف :واژگان کلیدی

                                                                                                                                                          

 yazdani@shahed.ac.ir.دانشگاه شاهد)نویسنده مسئول(. ایمیل:  استادیار 1

  yazd78@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد. ایمیل:  2
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ا )ب رويكردی تمدنی به ظرفيت های فكری و تاريخی انقالب اسالمی ايران
 انديشه ی رهبران انقالب(تأکيد بر 

 1بتول یوسفی

 چکیده
انقالب اسالمی از برجسته ترین انقالب های قرن بیستم میالدی می باشد. این برجستگی صرفًا به دالیل ظاهری 
همانند گستردگی سرزمینی، مخالفان جهانی و منطقه ایی، فساد گسترده ی و قدرت نظامی حکومت پهلوی و یا تعداد 

نبوده؛ بلکه به عظمت در مبانی نظری)هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی( و اهداف و کشته ها و ... 
آرمان های انقالب باز می گردد. بر اساس چنین نگرشی، غایت این حرکت عظیم و الهی، تنها سقوط حکومتی دست 

ت در دوره ی نو برای آینده ی بشرینشانده و یا جابه جایی قدرت سیاسی نبوده، بلکه بنیانگذاری عالمی جدید و طرح
ی غلبه نگرش مادی و سکوالِر تمدن غرب می باشد. از این عاَلم جدید میتوان تعبیر به تمدن نوین اسالمی کرد. 
اکنون که از التهابات اولیه انقالب گذشته و به مرحله ی بلوغ )چهل سالگی( آن رسیده، ضرورت دارد با امعان نظر 

فیت، نگرشی عمیق تر به این پدیده ی اجتماعی افکند. چرا که شناخت صحیح انقالب الزمه و به این پتانسیل و ظر 
مقدمه ی شکل گیری تمدن است. غایت تمدنی نه به معنای اتمام مرحله ی انقالب بلکه تکامل و اوج رشد و ثمردهی 

ن، در واقع، شکل گیری تمد آن است. مسلمًا تکامل نهایی در بستر اولیه ی آن، یعنی انقالب، شکل می گیرد و
و بهره گیری  «توصیفی عّلی»آخرین مرحله ی تکامل و شکوفایی انقالب است. این مقاله با چنین رویکری و با روش 

از اندیشه ی رهبران انقالب)حضرت امام خمینی)ره( و حضرت آیت الله خامنه ای(، به دنبال تبین این نگرش می
 .باشد

 ام خمینی)ره(، آیت الله خامنه ایمدن، تکامل، امانقالب، ت واژگان کلیدی :

                                                                                                                                                          

  usefib110ef@gmai.com. ایمیل: دکترای تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1
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 های تمدن مطلوب از منظر قرآن کريمبرخی مؤلفه
 بر مبنای مطالعه تحليلی داستان قوم حضرت يونس)ع(

 1محمد عترت دوست

 چکیده
 َبِني َفاْعَتِبُروا ِبَحاِل َوَلِد ِإْسَماِعیَل َو »امیرالمؤمنین علی)ع( در بخشی از خطبه قاصعه در نهج البالغه می فرمایند: 

ْمَثاِل 
َ
ْقَرَب اْشِتَباَه اأْل

َ
ْحَواِل َو أ

َ
َشدَّ اْعِتَداَل اأْل

َ
 از حاالت زندگی فرزندان اسماعیل، فرزندان؛ «ِإْسَحاَق َو َبِني ِإْسَراِئیَل، َفَما أ

دیگر ها با هم یکسان، و در صفات و رفتارشان با یکاسحاق و فرزندان اسرائیل عبرت گیرید، راستی چقدر حاالت ملت
این سخن، ضرورت مطالعه و بررسی دقیق سرگذشت پیشینیان و عبرت گیری از زندگانی آنان برای  همانندی است.

ساختن تمدنی آرمانی و نوین را بیان می کند. الزمه این اقدام نیز استخراج ویژگی های مثبت و قابل تعمیمی است 
 ت تبدیل شدن به مؤلفه های بنیادین یک تمدن را داشته باشند.که قابلی

از آنجا که در قرآن کریم، قوم حضرت یونس )ع(، به عنوان قومی معرفی شده که راه هدایت و سعادت را پیدا 
ا بکرده و برای مدتی طوالنی با تشکیل یک تمدن، به زندگی سعادتمند پرداخته اند، لذا در این مقاله تالش شده تا 

مطالعه تحلیلی سرگذشت این قوم و استخراج ویژگی های مثبت و قابل تعمیم آنان بر سایر اقوام، برخی از مؤلفه های 
یک تمدن مطلوب از منظر قرآن کریم را شناسایی نمائیم. بدیهی است استخراج تمامی مؤلفه های تمدن مطلوب، 

 ذکور در آن است.نیازمند مطالعه دقیق کلیه آیات قرآن و سرگذشت اقوام م
 تمدن، تمدن اسالمی، حضرت یونس)ع(، عبرت، تاریخ تحلیلی واژگان کلیدی:
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اهميت توليد علم وراهكارهای پيشرفت علمی در تمدن نوين اسالمی ازمنظر 
 قرآن ونهج البالغه

 2زهرامحمدی   1محمودپورخلقی

 چکیده
ها از مباحث بسیار مهم و مطرح در گفتمان های علمی است که باید تالش امروزه مساله تولید علم و رویش تمدن

هایی برای رشد و کرد به یک فرهنگ ارزشمند عمومی تبدیل شود. از آغاز ظهور اسالم همواره معیارها و شاخصه
المی ایفا اس ها وجود داشته است چنانکه هر کدام سهم مهمی را در رشد و ارتقاء تمدنپیشرفت علم و بالندگی تمدن 

تواند مسیر پیشرفت و ترّقی تمدن اسالمی و تولید علم را به ها میکرده است و از طرفی نبود هر کدام از این شاخصه
چالش بکشاند. همگام با پیشرفت بشر، مباحث جدیدی در حوزه تمدن سازی مطرح شده است که ضرورتا توجه به 

ه طلبد.  اسالم با تشویق و تحریک مسلمانان بتمدن نوین اسالمی میهای جدیدی را برای پیشبرد معیارها و شاخصه
علم اندوزی زمینه را برای توسعه علمی آنها فراهم نموده و اجازه استفاده از پیشرفتهای علمی سایر تمدن ها را داده 

ننده علم ک است و از پیروان خود می خواهد که فقط مصرف کننده پیشرفتهای علمی دیگران نبوده و خود تولید
باشند. قرآن و نهج البالغه به عنوان دو منبع ارزشمند اسالمی می توانند انسان و جامعه را در این مسیربه سوی قله های 
پیشرفت وتعالی هدایت کنند. این مقاله با به کاربستن رهنمودهای این دو سرچشمه، به بررسی راهکارهایی برای تولید 

الندگی تمدن نوین اسالمی می پردازد و آن ها را در دو قالب ارتقاء عوامل سرعت علم و شکوفایی علمی جامعه و ب
توان به ایمان، علم ی این عوامل میدهنده رشد علم و حذف عوامل بازدارنده رشد علم بیان می کند که از جمله

ری، ایجاد اقتصاد و ها و عمل به منویات رهبونوآوری، اخالق، مجاهدت و پشتکاِر مضاعف، اهمیت دادن به ارزش
ه امید حوصلگی اشاره کرد کرفاه عمومی، داشتن روحیه انتقادپذیری، پرهیز از تحجر و جمود، دوری ازتنبلی و بی

 است با پوشاندن جامه عمل به همه آنها شاهد رشد روزافزون برعلم ودانش درتمدن نوین اسالمی باشیم.
 تولیدعلم، پیشرفت، تمدن نوین، ارتقاء، بازدارنده. واژگان کلیدی:
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