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 سخن دبیر همایش

 رانیملت ا یو اجتماع یاسیس اتیدر ح دیجد یامام راحل، فصل مانهیحک یبا رهبر یانقالب اسالم یروزیپ

 نتوایو نقد آن، بوده است. م سمینو در عصر سکوالر یعالم ی   بر طراح یرقم زد و سرآغاز یو امت اسالم

آن دانست که در سپهر  ینید تیبزرگ را در ماه هایانقالب ریبا سا یانقالب اسالم زیوجه تما نیترمهم

 دیطلوع خورش یبرا یو آمادگ یاسالم نیتمدّن نو جادیا. »کندیدنبال م ینظر و عرصه عمل، اهداف تمدن

 مورد اشاره رهبر یگام دوم انقالب اسالم هیانیاست که در ب یآرمان نیتربزرگ« )ارواحنافداه( یعظم تیوال

ه و در چهل سال گذشت ینظام اسالم لیو تشک یانقالب اسالم اممعظم انقالب قرار گرفته است. عبور از دوگ

 یانقالب اسالم یتمدن تیوضع انگرینما ی،و پس از آن جامعه اسالم یواقع شدن در گام تحقق دولت اسالم

ترین چیدهترین و پینوین اسالمی سخت رسد مسئله دولت اسالمی در فرآیند تحقق تمدنبه نظر می .شدبایم

ل و تراز بدیساز است. با این حال، تجربه دولت نبوی )ص( و دولت علوی)ع( به مثابه الگوی بیمرحله تمدن

باشد. با مبنا قرار دادن مسلمانان میای ارزشمند در حیات فکری، سیاسی و اجتماعی دولت اسالمی، سرمایه

های وحیانی قرآن کریم، سیره معصومین علیهم السالم، و تجربیات توان با تاسی از آموزهاین الگو، قاعدتا می

 دیترد یبمفید بشری در بازبینی، بازآفرینی و بازسازی فرآیند تحقق دولت اسالمی نقشی موثر ایفاء کرد. 

 یمعل هایمجاهدت ،یاجماع نخبگان ،سازیموجود بدون گفتمان یهاتحقق گامگذشته و  یهاتکامل گام

موتور محرک  ،ینخبگان فکر یو جهاد یحرکت علم ان،یم نی. در استیمردم ممکن ن یو همراه ،یتیریو مد

المی اسسازی نوین از اینرو دانشگاه شاهد در راستای رسالت تمدن .دآیمی شمار به سازهرگونه کنش تمدن

های چهارگانه پیشین، مبادرت به برگزاری پنجمین همایش تمدن نوین اسالمی های همایشو در ادامه سلسله

های معرفتی، راهبردی، با محوریت دولت اسالمی)چیستی، چرایی و چگونگی( در راستای تقویت بنیان

ران و های پژوشگد است تالشکرده است. امی« دولت اسالمی»سازی مسئله سیاستگذاری  و همچنین گفتمان

 گیری تمدن نوین اسالمی باشد. محققان ارجمند، گامی موثر و سازنده در تحقق دولت اسالمی در روند شکل

 ان شااهلل.

 من اهلل التوفیق

 دبیر علمی همایش

مهدی نادری
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 فهرست مطالب

 ...کردیرو در رو شیپ یها پرسش و یاسالم یجمهور دولت یساز کارآمد

 1 ..................................................................................... راد یوسفی یمرتض

 مدرن دولت مفهوم به ینیخم امام نگرش بر یلیتحل

 2 ....................................................................................... عبدالوهاب یفرات

 یاسالم دولت بر یعموم نظارت تیتقو یراهکارها و یفکر یهانهیزم

 3 .......................................................... یدیسف پل یمحمود محمد /ینادر یمهد

 ...یاسالم حکومت در مناصب یتصد الزامات و آثار ت،یماه یبررس

 4 .................................................................... یمنتظر یمصطف /زاده حاج یهاد

 رانیا.ا.ج انهیگراتمدن یخارج استیس یفرهنگ یهاستهیبا و المللنیب نظام ندهیآ

 5 ............................................................................................ گو حق جواد

 یاسالم دولت ساخت در رانیا.ا.ج یخارج استیس در یمواز ینهادها ینیآفرنقش ریتاث

 7 ............................................................................................ گو حق جواد

 یالماس نینو تمدن در یحکمران ازین شیپ مثابه به یمانیسل مکتب در یفرهنگ یگفتگو

 9 .................................................................................. یسجاس یمیرح داود

 ...یاجتهاد یشناسروش بر دیتاک با ؛یسلف انیجر یسلب نقش و یاسالم تمدن یزیبازخ

 11 ............................................................................... انینبات لیاسماع محمد

 ...تمدن یریگشکل ندیفرا در آن تحقق الزامات و مطلوب یسازدولت مختصات و معنا

 12 ............................................................................................ یغالم رضا
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 یاسالم دولت مطالعات یصورتبند

 13 .......................................................................................... ینادر یمهد

 ...اندیشه در اسالمی نوین تمدن با آن نسبت و ملی هویت مفهوم بررسی

 14 ......................................................................................... اسدی علیرضا

 ...یبشر حقوق یها ستهیبا و انهیخاورم در یساز ملت -دولت یها چالش

 15 ..................................................... انیصادق یحاج احمد /مقدم یجاودان یمهد

 یاسالم دولت مدار تیامن ییجنا استیس در یشهروند حقوق تیرعا

 11 ..................................................................................پوراحسان رضا دیس

 یاسالم دولت تحقق بر یدرآمد ؛یفاراب منظر از یبشر سعادت و دولت

 17 ............................................................... انیرضائ یهاد دیس /ییراستا حامده

 یاسالم دولت استمرار و لیتشک در دانشگاه مطلوب گاهیجا

 19 .......................................................................................... یاسد یمهد

 یتمدن کردیرو بر دیتاک با یاسالم نظام در یاسیس اخالق یکارکردها

 21 .................................................................................. یدباقریس دکاظمیس

 یاسالم تمدن تحقق بر دیتاک با: یاسالم دولت یخارج استیس

 21 .................................................................................... یلیاسماع یمصطف

  ...نینو تمدن تحقق در آن نقش و یمانیسل قاسم دیشه یاجتماع و یاسیس یکنشگر

 22 ........................................................... یکاکادزفول یعل /نیهشج یغفار زاهد
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 یطرف یب مساله و یاسالم دولت یاخالق تیماه

 23 ............................................................................................. خایک نجمه

 ...یسازتمدن در آن نقش و یالتیتشک یحکمران در یانیم یهاحلقه گاهیجا

 24 ..................................................... یمآبادیکر یسبز ونسی /یدیمج محمدرضا

 یاسالم جامعه ساخت نیادیبن تضمن مثابه به یخواهیگرید

 25 ..................یریام جهیخد /یاشرف ههیوج/ یابوتراب هیسم /شاهکوه یعباس یمهد دکتر

 محور قرآن یمرب   نقش بر تمرکز با رانیا یاسالم یجمهور یمعرفت یالگوها یسازیجهان

 27 .................................................... یقشالق قره یطالب جمال /اقدم بابازاده عسگر

 یاسالم انقالب دوم گام هیانیب در یاسالم دولت گاهیجا

 22 ................................................ یطالب یعل /ییرضایعل عباس /زادهیغن بهمن ریم

 یاسالم دولت تحق ق در ناب اعتقادات به توجه

 29 .................................................................................. فرد ستهیشا رحمت

 یاسالم مطلوب دولت به گذار: یاسالم یجمهور یاسالم دولت

 31 ............................................. البیس زادهیعل یقدس /یشکر کشاورز عباس دکتر

  (ره) ینیخم امام  دگاهید از یاسالم تمدن یفرهنگ ساختار یمبان

 32 .......................................................................................... انینیام یمهد

 بانقال دوم گام هیانیب اهداف شبردیپ جهت در یآورفن توسعه و یمهندس فلسفه نییتب

 33 ...................................................................... یائیعل لیباو یمقنّ رضا محمّد
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  ...السالم هیعل نیالمؤمن ریام یرهنمودها اساس بر) یاسالم نینو تمدن تا یاسالم دولت از

 34 ................................................. یخوانسار ایرؤ /یلون هیراض /نژاد یمدن محسن

 ...یقیتطب یخوانش) یاسالم دولت انحطاط و شرفتیپ موانع و علل در یریس

 31 ..................................................................................... نژاد یمدن محسن

  ...تیزوج اصل و( سمیمارکس میپارادا در) تضاد اصل یتقابل دوگانِ لیتحل

 37 .......................................................................................... یریاش دیسع

  (...برسخنان دیتاک با) یاسالم نینو جامعه به یابیدست راه ریمس و نقشه

 32 .................................................................. فر یسیرئ محدثه /احمدزاده دیفر

 ...دگاهید از یزندگ یهاسبک ریسا با یاسالم یزندگ سبک تفاوت منشاء و علل نییتب

 39 ............................................................................. یفراهان محمد /رسا دیام

 شرفتیپ یرانیا یاسالم هیپا یالگو در هنر گاهیجا

 41 ................................................................................. زاده یخراسان محمد

  (مدظله) یرهبر معظم مقام اناتیب در یاسالم دولت به یابیدست راه ینقشه نییتب

 41 ....................................................................................... زادهصباغ فرزاد

   ...یاسالم یسازدولت ندیفرآ در غرب یفکر یدستاوردها کاربست یهاستهیبا و یمبان

 42 .......................................... یریاش دیسع /یعامر یمهد دکتر /یتیباس شهرام دکتر

 السالم هیعل نیمعصوم ی رهیس در یاسالم نینو تمدن یکارآمد یالگو یطراح

 34 ........................... یجانجان الهام /یاحمزه سیپرد /یجانجان زهرا /یاحمزه سیمهد
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 میکر قرآن منظر از ،یاسالم حکومت کارگزاران مَنِش

 44 .................................................................................... یالله روح حجت

 الماس یاقتصاد نظام یمبان  با انیعباس اول عصر یاقتصاد نظام یمبان یقیتطب سهیمقا

 45 ......................................................................................... جاودان محمد

  ...یاجتماع یها بیآس با  مواجهه در یاسالم نظام کارگزاران رسالت

 41 ........................................................................................... یافتخار الله

 میکر قرآن اتیآ گاهیتجل نیاربع و عاشورا

 47 ........................................................................................... یافتخار الله

 یاسالم یسازدولت فقه فلسفه

 42 ......................................................................... یسبزوار یمشکان عباسعلی

 یاخامنه اهللتیآ ۀشیاند در میکر قرآن یبرمبنا ینید دولت یبندصورت

 49 ..................................................................... یگانیرا فاطمه /سازلین نصرت

 یاسالم دولت ییبرپا یبرا ساز تمدن واجب یهاستهیبا و هایژگیو نییتب

 51 ............................................................................. یاصفهان نجاتبخش یعل

 ...یاساس قانون و  البالغه نهج در یاسالم حکومت فیوظا یقیتطب مطالعه

 51 ........................................................................... اصل یصادق یمهد محمد

 ...دوم گام هیانیب تحقق در جامعه مختلف اقشار بر قرآن یرگذاریتاث یها تیظرف

 52 ................................................................................... یرستم یذات احمد
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 ...یاسالم نینو تمدن تحقق یبنا ریز موحد یانسان ی جامعه تیترب

 53 .................................................................. مقدم یدیجن نبیز /شرفپور یعل

 رانیا در یاسالم دولت تحقق یاقتصاد -یاسیس الزامات

 55 ................................................................................ زاده خیش نیدکترحس

 یاساس قانون ثیح از یاسالم نینو تمدن گاهیجا

 51 ............................................................................... یشمیابر ییتقوا دیرش

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در یاسالم امت گاهیجا

 57 ............................................................................... یشمیابر ییتقوا دیرش

 یرهبر معظم مقام شهیاند اساس بر  یاسالم نینو تمدن در اخالق بازتاب

 52 ..............................................................................یکند تازه یقربان دیسع

 «...دیتوح یکارکردها نییتب» یاجتماع دیتوح نیدکتر پرتو در دولت یسازیاسالم

 59 ...................................................................................... پورعباس محمد

 ...مشروطه از: یساز درتمدن آن تاب باز و معاصر رانیا در دولت ساخت ندیفرا

 11 .......................................................................................... یقاسم بهزاد

 یاسالم نینو تمدن بر یاندازچشم عرب جهان با تعامل در یاسالم دولت یخارج روابط

 11 ....................................................................................... زادهملک محمد

 ...شهر آرمان و انقالب دوم گام پرتو از یاسالم دولت به لین در اخالق یعمل یمهندس

 12 ...................................................................... یرنان یسلطان یدمهدیس دکتر
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 یجنوب خراسان در زُهان  یهاوقفنامه یتمدن و یفرهنگ نکات یبررس و لیتحل

 14 ...................................................................................... یعباس اکبر یعل

 یاسالم نینو تمدن تحقق جهت میتعل و تیترب نظام راه نقشه

 15 .......................... یغالم دهیحم /پور نیحس زهرا /یادب نیحس /یحسن یمصطف دیس

 ...بر دیتاک با یجنوب قفقاز بر یاسالم انقالب بازتاب در رانیا جانیآذربا نقش

 17 ..................................................................................... بابازاده یبنائ نیام

 ...یرانیا یاسالم یالگو شبردیپ در «مدارمشکل» و «محورمسئله» یهاتیذهن ریتأث یبررس

 12 ................................................................. یحسنخان جعفر /یکاکادزفول یعل

  (...:یمورد مطالعه) یا خامنه اهلل تیآ نظر از یاسالم حکومت کارگزاران نقش یبررس

 19 ................................................................ سالم حهیمل /یشکر کشاورز عباس

 یاسالم نینو تمدن ریمس در رانیا یاسالم یجمهور در یساز دولت روند

 71 ..................................................... البیس زادهیعل یقدس /نیهشج یغفار زاهد

 پاسداران سپاه یمورد مطالعه: رانیا یاسالم انقالب ینهادساز جینتا و آثار

 71 ..................................................................... یعابد فهیعف یرانیپ شهره دکتر

 یاسالم دولت تراز کارگزار مثابه به ییرجا دیشه یاجتماع یاسیس رفتار یالگو

 72 .......................................................................... یعابد فهیعف /یرانیپ شهره

 یماسال نینو تمدن تحقق در آن نقش و یمانیسل قاسم دیشه یاجتماع و یاسیس یکنشگر

 73 ........................................................... یکاکادزفول یعل /نیهشج یغفار زاهد
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 ...برگرفته تجار و تولیدکنندگان قشر با مواجهه در یاسالم دولت کارگزاران منش

 74 ................................................ یرضائ جواد محمد /اطهر یدیخورش نیرحسیام

 میتحر و ییآرمانگرا

 75 .......................................................................................... یقدس محمد

  (...یانتقاد کردیرو با) یاسالم دولت در مطلوب مقننه قوه یحقوق یفقه یهاستهیبا

 71 ................................................................. زادهیتق احمد /انیمسعود یمصطف
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رو در  شیپ یو پرسش ها یاسالم یدولت جمهور یکارآمد ساز

 یاسالم یاسیتمدن ساز فلسفه س کردیرو

 1راد یوسفی یمرتض

 چکیده

است که  ییمقاله طرح پرسش ها نیهدف ا یاسالم یدولت جمهور یچالش کارآمد یدر راستا

 در سندهیکشاند. نو یرا به چالش م یاسالم یها و ساختار دولت جمهور رساختیپاسخ بدانها ز

کند. سوال آن است که در  یچالش استفاده م دیو تول یبه مقصود خود از روش پرسش گر لین

با چه نوع پرسش  یاسالم یجمهور یکارآمدساز ،یاسالم یاسیفلسفه س یشچارچوب تعادل بخ

 یمواجه است ؟ مدعا آن است که هر گاه در پاسخ به پرسش ها یو ساختار یساخت ریز یها

 یماسال یجمهور یاسینظام س ردیتعادل بخشانه صورت نگ یها یخردورز یو ساختار یرساختیز

 و ستهیدچار ضعف در ارائه عملکرد مناسب و شاباشند  یآنها م یکه عهده دار راهبر ییو دولت ها

 یتواند الگو یآن نم تیرانیو ا تیگردند و دو بُعد اسالم یخود م یها تیضعف در اهداف و مامور

 اریبه سواالت مذکور مع ییمترتب بر موضوع آن است که پاسخ گو جهی. نتردیقرار گ یتمدن ساز

گردد.  یم یاسالم یدولت جمهور یناکارآمد اریآن مع عدمشده و  یو ساختار یرساختیز یکارآمد

و  یاسیدر جامعه و نظام س تیو نقد و عقالن یفرهنگ پرسش گر جیو ترو دیتول یقیتحق یها افتهی

 باشد. یدولت م یکارآمد جهیو انسجام در آنها و در نت یزیو برنامه ر یدولت، هدف گذار

 ی؛ کارآمد یاسالم یاسیفلسفه س ؛یتعادل بخش ؛یاسالم یدولت؛ جمهور :هادواژهیکل
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 تحلیلی بر نگرش امام خمینی به مفهوم دولت مدرن

 1عبدالوهاب یفرات

 چکیده

مورد مداقه قرار گرفته  یاست که کمتر بافت آن از منظرگاه فقه یدولت مدرن از جمله موضوعات

باره  در شتریب ندیدولت سخن بگو دیو جد میاز آنکه از بافت قد شیما ب هانیاست. معموال فق

. ده اننداشت یفقه یدانسته و در باره آن تامل یهیضرورت آن سخن گفته اند. انگار مفهوم آن را بد

 ظمن –دولت  یبافت سنت راتییمتوجه تغ شانیدهد که ا ینشان م ینیبر آثار امام خم یاما مرور

 ینیامام خم یفقه اتیادب انیخود به آن توجه نموده است. در م یاسیس هینظر در و بوده – سلطانی

 یکیسازند؛  یدولت مرتبط م دیجد تیاو را به ماه یدو بحث وجود دارد که مباحث دولت شناس

 یااز آثار فقه یدر برخ زین شانیاز ا شیکه پ یزیاز نص. چ یخال یو دوم حوزه ها هیخطابات قانون

ند منظر بتوا نیتامل به بافت دولت مدرن از ا دیشود. شا یمشاهده م ینینائ یرزایمتاخر همانند م

 یگرشهان یبه سو یما را باورتر سازد و راه یفقه اتیشده دولت در ادب دهیشینااند یبخش ها

 به دولت فراهم آورد. دیجد

 یخال یحوزه ها ه،یاباحه اول ه،یدولت مدرن، خطابات قانون م،یدولت قد ،ینیامام خم ها:کلید واژه

 از نص.
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های فکری و راهکارهای تقویت نظارت عمومی بر دولت زمینه

 اسالمی

 1مهدی نادری

 2محمد محمودی پل سفیدی

 چکیده

نظارت عمومی مردم بر قدرت سیاسی تاکید شده است.  همواره بر لزوم تشیع ی اسیدر فرهنگ س

های معرفتی اصل امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اصل النصیحه لالئمه المسلمین ریشه

  یاسیوجه از فرهنگ س نیا ی با برجسته سازمسئله نظارت عمومی بر قدرت سیاسی است. می توان 

و از مفاسد قدرت اجتناب و با کمترین هزینه   کتریدمطلوب نز ی اسیاسالم، به فرهنگ س اجتماعی 

فعال کردن مکانیزم همه جانبه، فراگیر و مداوم نظارت عمومی بر قدرت سیاسی، از بیشترین  از طریق

فساد سیاسی جلوگیری کرد. نظارت عمومی بر قدرت سیاسی در دو قالب سلبی و ایجابی متصور 

نوع  نیبهتراما باید توجه کرد غفلت کرد، کرد سلبی است. گرچه نباید از نظارت عمومی با روی

 شیافزا. در نظارت عمومی با رویکرد ایجابی، آن است ی جابیو ا رانهیشگینوع پ ،عمومینظارت 

 المال،تیشدن مردم در اقتصاد و منابع ب ترمینهاد و سهو مردم کیدموکرات یمشارکت مردم در بسترها

م سهمی .گیردمورد توجه قرار می یخرد و مردم یهاو فعّال کردن بنگاه یبر تعاون اسالم هیبا تک

شدن هر چه بیشتر مردم در منابع ثروت و قدرت  در واقع دخیل کردن بیشتر مردم در تعیین سرنوشت 

 خودشان و در نهایت منجر به فعال نمودن احساس مسئولیت اجتماعی خواهد شد. 

مشارکت. ،ینظارت همگان ،یاسیقدرت س ،ینظارت، دولت اسالم: واژگاندیکل

                                                                                                                                              
 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد. 1

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السالم. 2
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 اسالمی حکومت در مناصب تصدی الزامات و آثار ماهیت، بررسی

 مختلف ادوار جمهوری ریاست تنفیذ احکام اساس بر

 1*هادی حاج زاده

 2مصطفی منتظری

 چکیده

 یبا ساز و کار یمناصب حکومت ینوع نگاه اسالم به امر حکومت، تصد لیبه دل یدر حکومت اسالم

 .ردیگ ینسبتا متفاوت صورت م یطیو شرا ژهیو

 استیر امضا حکم» ،یو دهم قانون اساس کصدیاصل  9و بر اساس بند  رانیا یاسالم یجمهور در

 استیگذارده شده است و تاکنون در دوازده دوره ر یبر عهده رهبر« مردم از انتخاب پس یجمهور

 یاصادر شده که از خالل مشابهته یانقالب اسالم نیامام یاز سو یمتعدد ذیاحکام تنف ،یجمهور

 یمناصب در حکومت اسالم یتصد یالزم برا طیآثار، الزامات و شرا ت،یتوان ماه یمندرج در آنها م

 را مشاهده و استخراج نمود.

 کی یجمهور استیدر ر هیفق یول یمردم با امضا ینسبت را انیمقاله درصدد است تا ضمن ب نیا

 یدر ط ینیحضرت امام خم یکه از سو یجمهور استیر ذیشخص، وجوه اشتراک احکام تنف

صادر شده را  91-1312 یسالها یدر ط یاهلل خامنه ا هیحضرت آ یاز سو زیو ن  12-52 یسالها

ر ردم دم یو نقش را گاهیمنظر هم جا نیقرار دهد تا از ا یحقوق-یفقه یلیو تحل یمورد بازشناس

حکم  یو نوع امضا تیآشکار شود و هم ماه یدر حکومت اسالم یجمهور استیمنصب ر یتصد

معلوم گردد و هم مسلمات و محکمات  ،یو مقام معظم رهبر ینیامام خم شهیدر اند یجمهور استیر

 شود. نییتب یجمهور استیمنصب ر یددر تص شانیا یاسیس شهیاند

جمهوری اسالمی، رهبری، رای مردم، تنفیذ واژگان کلیدی:
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 m.montazeri@gu.ac.ir دانشگاه گلستان 2
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سیاست خارجی فرهنگی های بایستهو  المللبین آینده نظام

 گرایانه ج.ا.ایرانتمدن

 0جواد حق گو

 چکیده 

الملل رُخ داد، بسترهای الزم برای در نظام بین 2111هایی که در دوران بعد از یازده سپتامبر تَکانه

چند قطبی را ایجاد کرد. تثبیت انگاره افول هژمونی ایاالت -و محسوس در نظم تکتغییرات اساسی 

ای های نوظهور جهانی و منطقههای غربی از یکسو و خیز معنادار قدرتمتحده و مجموعه دولت

کند. هایی را برای سیاست خارجی کشورهای جهان تجویز مینظیر چین و ایران از سویی دیگر بایسته

الملل در حال گذار به نظمی چند قطبی ست که در وضعیت جدید جهان که نظام بینپُر واضح ا

انه گرایرو امکان تحقق اهداف تمدناست، سیاست خارجی ج.ا.ایران تنها با ادراک دقیق آینده پیش

ایران در قبال کشورهای ج.ا.سیاست خارجی انقالب اسالمی را خواهد داشت. در این شرایط جدید 

و  های فرهنگیشود. در این چارچوب مولفهاز چارچوبی مشخص برخوردار می مختلف جهان

می رهبران انقالب اسالدر اندیشه سیاسی هایی که افزارانه نقشی اساسی ایفا خواهند کرد. مولفهنرم

 الملل وبه وضوح مطرح شده است. بر این اساس هدف اصلی این مقاله اوالً؛ ادراک آینده نظام بین

رجی های فرهنگی سیاست خاها و بایستهاریوهای مختلف آینده و ثانیاً؛ تبیین اولویتترسیم سن

پس از ای تالش خواهد کرد تا این پژوهش با چنین دغدغهج.ا.ایران در این شرایط جدید است. 

زخوانی و ضمن باالملل از طریق تکنیک سناریونویسی، ترسیم سناریوهای مختلف آینده نظام بین

از  اسالمی ایران دولت فرهنگیهای انقالب اسالمی ایران، بایسته سازانههای تمدنچوبتبیین چار

ی از مندرا تبیین نماید. برای تحقق این هدف تالش شده تا با بهرهمنظر رهبران انقالب اسالمی 

رهنگی ف ایران اسالمی به تجویز اولویتهای افزارانهنرمهای های قدرت نرم عالوه بر تبیین ظرفیتمولفه

ها گرایانه جمهوری اسالمی ایران اشاره شود. در این پژوهش گردآوری دادهسیاست خارجی تمدن
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ای صورت پذیرفته است. روش این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر به شیوه کتابخانه

 تحلیلی است. –ماهیت توصیفی 

ران، گرایانه ج.ا.ایتمدن، سیاست خارجی ایرانالملل، آینده، انقالب اسالمی نظام بین واژگان کلیدی:

 قدرت نرم.
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ج.ا.ایران سیاست خارجی در نهادهای موازی آفرینی تاثیر نقش

 در ساخت دولت اسالمی

 1جواد حق گو

 چکیده 

با  ت که هنوزبا گذشته بیش از چهار دهه از انقالب اسالمی و استقرار نظام ج.ا.ایران واقعیت آن اس

سازانه انقالب را محقق کند های تمدنگیری دولتی در تراز انقالب اسالمی که بتواند آرمانشکل

به  ساز نیازاسالمی تمدن رغم ساخت نظام اسالمی تحقق دولتفاصله داریم. به عبارتی دیگر به

ح در گروی اصال تری دارد. پُر واضح است که دستیابی به این هدفاقدامات بیشتری و گسترده

ساختارهای معیوبی است که از ابتدای انقالب شکل گرفته است. بر همین اساس اتخاذ رویکردی 

تواند به مثابه کاتالیزور به تحقق دولت اسالمی سرعت بخشد. شناسانه در حوزه عملکردها میآسیب

خارجی یکی از دهد حوزه سیاست در این راستا شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که نشان می

اسان شناسانه دارد. بر اساس نظر بسیاری از کارشنترین مصادیقی است که نیاز به بررسی آسیباصلی

آفرین در حوزه سیاست خارجی باعث شده تا محورهای مهمی چون وجود نهادهای موازی نقش

-انصدور انقالب اسالمی با چالش و سستی مواجه شود. موضوعی که با برساخت دوگانه مید

کند. بررسی محققانه این نظر دغدغه اش خودنمایی میدیپلماسی بیش از پیش ضرورت واکاوی

اصلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این مقاله حکایت از آن دارد که وجود نهادهای 

موازی فعال در حوزه سیاست خارجی نقشی منفی در ساخت دولت اسالمی و به تبع تحقق اهداف 

گرایانه انقالب اسالمی در حوزه سیاست خارجی داشته است. در این پژوهش که به صورت نتمد

ی هاشود تا از منظر نگرشمیدانی و از طریق انجام مصاحبه با نخبگان انجام خواهد شد تالش می

های مختلف به ویژه عرصه سازانه انقالب اسالمی تاثیر وجود این نهادهای موازی در حوزهتمدن

ها سنجیده شود. با توجه به وجود برخی ابهامات در اصول قانون اساسی به نظر ی سیاستاجرا

                                                                                                                                              
 jhaghgoo@ut.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه تهران،  1
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های متفاوت دخیل در سیاست خارجی بهترین های دستگاهرسد شفاف کردن حوزه ماموریتمی

اقدام برای حل این چالش خواهد بود. اقدامی که تنها با بازنگری در متن قانون اساسی ج.ا.ایران 

 های قانون اساسی در حوزهود. بدیهی است که با حل این نقیصه عالوه بر آنکه ظرفیتشمحقق می

سیاست خارجی بیش از پیش شکوفا خواهد شد، ساخت دولت اسالمی در تراز انقالب اسالمی نیز 

 شود. تسریع می

زی، ، دولت اسالمی، سیاست خارجی، نهادهای مواایرانانقالب اسالمی، نظام ج.ا. واژگان کلیدی:

 شناسی، کاتالیزور.آسیب
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کمرانی ح گفتگوی فرهنگی در مکتب سلیمانی به مثابه پیش نیاز

 تمدن نوین اسالمی  در

 1داود رحیمی سجاسی

 چکیده 

انقالب اسالمی بعد  از چهل سالگی و رسیدن به دوران بلوغ  ، اینک گام دوم خود را آغاز کرده 

است . بی شک این انقالب محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و نوید بخش صدور فرهنگ اسالمی 

به جهان بشریت بوده است . انقالب اسالمی با تحقق در ظرف جمهوریت ساختار این تحرک را 

نمود و لکن در استمرار این حرکت نیازمند کنشگرانی والیی و جهادی و تربیت شده در مکتب  مهیا

ز اسلیمانی هستیم که این قوس صعودی اتصال زمین به آسمان را در سرتاسر جهان بسط دهند . 

د فی گری مذموم و نیازمناتمدن نوین اسالمی  به کنشگران محوری  ، هرگونه دنیا طلبی و اشر منظر

نصر جهادی در حرکت و صعود هستیم . شهید سلیمانی به مثابه علمدار این مکتب با روا داری و ع

سعه صدر و پذیرش همه معتقدان به گفتمان انقالب اسالمی و همچنین عدم دفع  نسل جدید جوانان 

ند باش که چه بسا از آرمان های امام و انقالب بیگانه و متاثر از رسانه ها ،مجذوب  فرهنگ غرب می 

حیای احکمرانی  در که به مثابه پیش شرط  ،،الگویی از تعامل و گفتگوی فرهنگی  را معرفی نمود

توصیفی و جمع آوری  –تمدن نوین اسالمی محسوب می شود . این نوشتار با روش تحلیلی 

 مستندات نیز  به گونه اسنادی صورت گرفته است .

 م دوم ،گفتگوی فرهنگی ، تمدن نوین حکمرانی ،مکتب سلیمانی ، گا کلمات کلیدی :

                                                                                                                                              
 d.rahimi@shahed.ac.irد استادیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شاه 1
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قش سلبی جریان سلفی؛ با تاکید بر بازخیزی تمدن اسالمی و ن

 شناسی اجتهادی و فهم فقهی سلفیروش

 1محمد اسماعیل نباتیان

 چکیده

کامل  شامل سازمان بزرگترین سامانه زیستی است که بشر موفق به تأسیس آن شده است و تمدن

خویش  حیاتبر شرایط انسان تسلط  برایهای اجتماعی و فنون کار و ابزار مادی جامعه و نظام

 ت.ای اسهای تکوین چنین سامانهسازی مستلزم فراهم کردن زمینهباشد. حرکت به سوی تمدنمی

ی است و سازی، محرّک دانشی و معرفتهای بنیادی در حرکت به سوی تمدنیکی از محرّک

پایه باشد. تمدن اسالمی، تمدنی دینمی هاشناسی دانششدت متأثر از روشگیری این محرّک بهسمت

شود، به طوری است و در آن، دانش فقه محرّک اصلی و مبنای هویتی تمدن اسالمی محسوب می

 اند.که برخی متفکران از آن به تمدن فقه یاد کرده

ر های فقهی دگیری جریانگیری فقه و شکلش اساسی در جهتشناسی فقهی و اجتهادی، نقروش

های جهان اسالم و تبلور آن در جامعه مبتنی بر این رویکردهای فقهی داشته است. یکی از جریان

شناسی فقهی سلفیه با ابتنای بر مهم و پُرداعیه در جهان اسالم معاصر، جریان سلفیه است. روش

م و بدبینی به کاربست عقل در فهم احکام، مراجعه مستقی یلی عقلآموزه بازگشت به سلف صالح، تعط

به نص و اتکای بر فهم حرفی نصوص و ظواهر آنها، جمود فکری و انکار نظر مخالفان و تکفیر 

لیدی ک کتهنکند. به عبارت دیگر، خود را در گذشته و سلف صالح جستجو می آنها، جامعه آرمانی

و  فی اجتهادناتکای بر رجوع مستقیم به نص و با  شناسی سلفیهروش کهاینباید به آن توجه کرد که 

که فرجام آن، اجرای هر حکمی است که در نص هست بدون اینکه به ، فاقد نظریه شده طرد تقلید

ها و هرج تغییری اساسی در نوع برداشت شناسی،روشاین باشد. تأویل، تفسیر، توضیح و تعقل نیاز 

                                                                                                                                              
 me.nabatian@ut.ac.irعضو هیات علمی دانشگاه تهران  1
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که دیدگاه شخصی افراد، بدون وساطت فقها، معنادار و  آوردهصوص به وجود و مرجی در فهم ن

 شود.شده و خود فرد با استناد به برداشت شخصی از قرآن، هم مفتی و هم مجری میمعتبر 

توان پیامد این روش شناسی رادیکالیسم در جوامع متکی بر گرایش سلفی است که تبلور آن را می

های سلفی جهادی تکفیری مشاهده کرد. وجه مشترک فعالیت همه لب شبکهدر اقصی نقاط دنیا در قا

های سلفی در نقاط مختلف جهان، تعصب، تکفیر، ترور، خشونت و تخریب است؛ مظاهری این گروه

و حجّت  باشد. مشروعیتسازی میکه در تقابل با تکوین جامعه آرمانی به عنوان مرحله پیشینی تمدن

شود. در واقع، شناسی اجتهادی و فهم فقهی خاص سلفی سیراب میروششرعی این اقدامات از 

سازی به سلف و احیای شناسی اجتهادی، افق جامعه سلفی را از نگاه به آینده و تمدناین روش

دهد و آینده جامعه را در گذشته آن و در سیری قهقرایی رقم ها و ساختارهای گذشته تغییر میارزش

 زند.می

 اسالمی، سلفی تکفیری شناسی اجتهادی، تمدنروش :واژگان کلیدی
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معنا و مختصات دولت سازی مطلوب و الزامات تحقق آن در 

 فرایند شکل گیری تمدن نوین اسالمی

 1رضا غالمی

 چکیده

ا ب به رغم مباحث مختلفی که تاکنون در باب دولت اسالمی صورت گرفته است، هنوز این موضوع

ای روبروست. یکی از مهم ترین و در عین حال زیربنایی های نظری متعدد و پیچیدهمسائل و گره

ترین مسائلی که امروز همچنان پیش روی پژوهشگران این عرصه قرار دارد، معنای دقیق و مختصات 

رب غدولت سازی در اندیشه سیاسی اسالم و مرزبندی نسبتاً شفاف میان دولت سازی در اسالم و 

مدرن می باشد. از طرف دیگر، از آنجا که رسیدن به تمدن نوین اسالمی مستلزم گذار از مرحله 

دولت سازی و رسیدن به ساحت جامعه پردازی است، مسأله دیگری که در اینجا می بایست در 

طول مسأله مورد اشاره حل شود، الزامات تحقق دولت سازی در فرایند شکل گیری تمدن نوین 

و بسترهای الزم برای این امر کلیدی است. این مقاله، تالش نموده است تا با در نظر گرفتن  اسالمی

سوابق پژوهشی در این زمینه و استفاده از نقاط قوت آن، اتکاء به نظریه مردم ساالری دینی و همچنین 

نیز در  اتحلیلی به حل این مسأله پرداخته و برخی ایده های جدید ر -بهره گیری از روش توصیفی

این عرصه ارائه نماید. در این مقاله، معنای دقیق تری از دولت اسالمی به همراه، اصول، ویژگی ها 

و شاخص های آن، با در نظر گرفتن تجارب گرانقدر استقرار نظام اسالمی در ایران تبیین شده است. 

نوین اسالمی، از سوی دیگر، مقاله حاضر ضمن توضیح مختصری از مفهوم و منطق کالن تمدن 

الزامات عینیت یافتن دولت اسالمی  مطلوب در فرایند شکل گیری تمدن نوین اسالمی را توضیح 

 داده است.          

اندیشه سیاسی اسالم، جامعه پردازی، مردم ساالری دینی و تمدن نوین  ملت، دولت،: واژگان کلیدی

اسالمی 
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  مطالعات دولت اسالمیصورتبندی 

 1مهدی نادری

 چکیده

مطالعه روشمند و هدفمند در رابطه با مسئله دولت، امری الزم و ضروری برای مطالعات اسالمی 

ی توان م« دولت اسالمی»های پژوهشگران در رابطه با مسئله در گستره تمدنی است. رهیافت« دولت»

تاریخی و جامعه شناختی: در این رهیافت اساسا . رهیافت 1ذیل چند رهیافت اصلی صورتبندی کرد: 

به توصیف وجه تجربه شده از دولت در گستره تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی مسلمانان پرداخته 

. رهیافت فقهی ـ حقوقی: در این رهیافت، ماهیت 2شود و بیشتر جنبه توصیفی تا تجویزی دارد. می

رار گرفته است. در رهیافت حقوقی دولت، بیشتر گیری آن مورد توجه قحقوقی دولت و منشا شکل

. رهیافت فلسفه سیاسی: در 3تمرکز بر وجه تاسیسی دولت تا وجه استمراری و تداوم دولت است. 

به « عیتواق»این رهیافت تالش می شود با مبنا قرار دادن پرسش فلسفی، فراتر از پرداختن به امر 

ل گردد. تحقق دولت اسالمی در روند تمدن نوین ـ ابعاد معرفتی دولت ـ  نائ«  حقیقت»کشف 

اسالمی منوط به التزام به استخدام رهیافتی چندجانبه در عرصه مطالعات دولت اسالمی است که 

ایجاد فهم مشترک و اجماع نخبگانی در سپهر  باشد.مهمترین ویژگی آن توجه به بعد هنجاری می

و رسیدن به وضع مطلوب دولت اسالمی  نظر و عرصه عمل شرط الزم در گذر از وضع موجود

 است.

 دولت اسالمی، تمدن، نظریه هنجاری، اجماع نخبگانی.  واژگان کلیدی:
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بررسی مفهوم هویت ملی و نسبت آن با تمدن نوین اسالمی در 

 ایاندیشه حضرت آیت اهلل خامنه

 1علیرضا اسدی

 چکیده

برای نجات همه  «تمدّن نوین اسالمی»کیلرا تشی امّت اسالمی وظیفهای حضرت آیت اهلل خامنه

 لکهی دیگر، ببر ملّتها یک ملتاخالق و فرهنگ دانند، البته این، نه به معنای تحمیل بشریت می

ما از آنجا ابا اختیار خود، انتخاب کنند. تا بتوانند  است، ی الهی به ملّتهاامعنای عرضه کردن هدیّهبه

اله شود، لذا مسملی باعث جدایی و حتی اختالف بین ملتها میکه در نگاه برخی متفکران، هویت 

نسبت و جایگاه آن در شکل گیری تمدن  ملی و بررسی و تحلیل مفهوم هویت مقاله این اصلی در

 سلمانانم همه ای است. ایشان براینوین اسالمی، با تاکید بر اندیشه اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه

ه بر هستند ک قایل «اسالمی امت»به نام  تر و فراملی،کالن هویتی ، لیم های قومی وهویت بر عالوه

گیرد. لذا هویت ملی و منافع ملی در کشورهای ها و اهداف جهان اسالم شکل میاساس آرمان

 راستاممحور، ه -گیرد بلکه در رقابتی وحدتمسلمان نه تنها در تضاد با هویت امت اسالمی قرار نمی

 شود.می تعریفاسالمی  یسازتمدن با تحقق

 رد رهبری معظم مقام بیانات اصلی محورهای تحلیل محتوا، روش شود باتالش می پژوهش این در

 و تحلیل کدگذاری، استخراج، ناسیونالیسم، امت اسالمی و تمدن نوین اسالمی هویت، های مدخل

 رمنتش های پیام و بیانات مجموعه نوشتار، این در آماری جامعه. گردد ارایه مندی نظام صورت به

 .است 1392 شهریورماه تا 1312 خردادماه از رهبری معظم مقام شده

 ایناسیونالیسم، امت اسالمی، تمدن نوین اسالمی، آیت اهلل خامنه : هویت ملی،هاکلیدواژه
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ملت سازی در خاورمیانه و بایسته های  -چالش های دولت

 بشری در روند تحقق دولت اسالمیحقوق 

 1مهدی جاودانی مقدم

 2احمد حاجی صادقیان

 چکیده

ملت سازی ناقص را می توان یکی از بزرگترین ریشه های بحران در کشورهای منطقه خاورمیانه  –دولت 

در یک سده اخیر دانست. این مساله که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تلوّن و تکثر بافت هویتی، 

پیکو، دولت سازی  -قومیتی و مذهبی در کشورهای این منطقه، مرزبندی های تصنعی سایکس

دارگرایانه و تحمیلی  عمودی، مداخالت قدرت های فرامنطقه ای و تداوم بحران فلسطین شکل گرفته، اقت

به چالش عمیقی فراروی مناسبات دولت های منطقه و ملت هایشان منجر شده است. در این میان، با 

 ملت -لتتوجه به اهمیت حقوق بشر به عنوان حق النّاس در اندیشه اسالمی، بحران های ناشی از دو

حقوق شهروندی منجر شده به گونه ای که دولت -سازی در کشورهای این منطقه به پارادوکس امنیت

های حاکم برای گریز از معمای امنیت در داخل و خارج از کشورشان، آنرا در تعارض با اصول مصرح 

سترش ین مساله با گو مسلم اسالمی در ارتباط با آزادی و حقوق اساسی شهروندانشان پیگیری می کنند. ا

روزافزون ارتباطات و اطالعات و بویژه شبکه های مجازی، به تعمیق شکاف میان دولت ها و ملت های 

کشورهای خاورمیانه منجر شده که در هر دوره ای با ظهور خیزش های اجتماعی جدیدی در عرصه 

ملت سازی در  -دولت عمومی به نمایش گذاشته می شود. این مقاله تالش دارد تا با بررسی چالش

خاورمیانه و بایسته های حقوق بشری در اسالم و دولت اسالمی، به ارائه الگوی مطلوب  ممکن در تعامل 

 دولت و ملت در این منطقه بپردازد.

ملت سازی، دولت اسالمی، حقوق بشر، حق النّاس، خاورمیانه.     -دولت کلیدواژه ها:

                                                                                                                                              
  Javdani@isu.ac.ir دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایران. روابط بین الملل، گروه استادیار 1

  تاریخ تشیع موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا )علیه السالم(  3کارشناس ارشد روابط بین الملل و دانش پژوه سطح  2
Mersad92@chmail.ir  

mailto:Email:%20Javdani@isu.ac.ir
mailto:Email:%20Javdani@isu.ac.ir
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حقوق شهروندی در سیاست جنایی امنیت مدار دولت  رعایت

 اسالمی

 1پورسید رضا احسان

 چکیده

امنیت مدار شدن سیاست  شاخص لفهؤای از بروز دیکتاتوری و منقض حقوق اساسی ملت، نشانه

حکومت را به سمت اقتدارگرایی فراگیر معموالً کید بر وجه امنیت مداری، تأجنایی در کشور است. 

های مشروع را به محاق خواهد و با اعمال برخی تدابیر سخت گیرانه، بسیاری از آزادی بردپیش می

کشاند. اتخاذ سیاست جنایی امنیت مدار با هر هدفی، چنانچه منطبق بر حقوق بنیادین اشخاص و 

رعایت حقوق شهروندی افراد نباشد، از اصول اخالقی دور مانده و موجه نخواهد بود. دولت اسالمی 

که هدف از آن تحقق امنیت حداکثری -ل ارایه الگویی نوین از همزیستی گفتمان امنیت گرا متکف

های اساسی مصرح در قانون اساسی و شرع اسالم با اصول حقوق بشری و آزادی -جامعه است

 باشد.می

 حقوق شهروندی، سیاست جنایی، امنیت مدار، دولت اسالمی. کلمات کلیدی:

                                                                                                                                              
 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 1
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؛ درآمدی بر تحقق دولت و سعادت بشری از منظر فارابی دولت

 اسالمی

 1حامده راستایی

 2سید هادی رضائیان

 چکیده

در منظومه فکری فارابی است. اهمیت  یبا سعادت بشر دولتمسئله این پژوهش، بررسی ارتباط 

سعادت نزد فارابی به عنوان غایت قصوای آدمی از یکسو و تأکید او بر اجتماعی بودن انسان و نیاز 

 سازد.    از سوی دیگر، پرسش از چگونگی ارتباط بین این دو امر را مطرح می دولتبه 

منتخب آدمی است و هر امری، در صورتی ترین خیر ترین و کاملپرفایده از دیدگاه فارابی،سعادت 

که مانع رسیدن  را هموار نماید. از این رو هر امری رود که راه رسیدن به سعادتخیر به شمار می

 است. باشد، شرّ و خالی از فایده به سعادت

یر، گاهی د؛ خکنتقسیم می سعادت را به دو قسم حقیقی و ظنی به خیر و اقسام آن، فارابی با عنایت

گاهی  و -که در راستای درمان است–نوشیدن دارو  مانند ،به غایتی دیگر است العرض و برای نیلب

مورد عنایت است. بر همین اساس، سعادت حقیقی مطلوب  بالذات و صرفا برای خودش و لنفسه

ابی یلذاته است؛ بدین معنا که این قسم از سعادت، وسیله برای رسیدن به امری دیگر نیست و دست

روت و مقام که در پذیر است. برخالف سعادت ظنی و اموری همچون ثآن، تنها در آخرت امکان به

و  ستاراستای نیل به سعادت حقیقی  مطلوبیتش در گرو بکارگیری دراما  دنیا قابل اکتساب است،

به رتمبنابراین، اگرچه شوند. واقع شوند، مردود شمرده می چنانچه به عنوان غایت و سعادت، مقصود

تر از سعادت حقیقی و اخروی است، لکن تحصیل آن، به عنوان مقدمه، الزم سعادت دنیوی، پایین

 است. 

                                                                                                                                              
 hamedehrastaei@gmail.com. مؤسسه آموزش عالی آل طهگروه فلسفه عضو هیأت علمی  1

  s.h.rezaeiyan@gmail.com  .عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق )ع( 2

mailto:s.h.rezaeiyan@gmail.com
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فارابی، سعادت دنیوی در قالب چهار دسته از فضایل، قابل تحصیل است: فضایل نظری،  از منظر

ظری ن فضایل فکری، فضایل خلقی و صناعات عملی. بخشی از این فضایل، به واسطه فراگیری علوم

اما به منظور نیل به سعادت، علوم نظری به  ،و الهیات ممکن است ریاضیات ،مانند منطق، طبیعیات

ست. ا تعاون و حضور در جامعهکه انسان موجودی مدنی بالطبع و نیازمند به ؛ چراتنهایی کافی نیست

مطلق،  عنوان خیرفطری است، سعادت نیز به  طلبی در انسان،به اینکه کمالاز سوی دیگر، با توجه 

ز در اجتماع، امری گریمطلوب فطری او خواهد بود. بنابراین گام برداشتن به سمت و سوی سعادت 

یابی به کمال و سعادت، با اجتماع و زندگی اجتماعی، زمینه را برای گره خوردن دستناپذیر است.

افعال و ملکات فاضله  کند؛ علمی که در آن مبادی عقلیظهور علم مدنی یا علم انسانی فراهم می

 شود و بر دو رکن اخالق و سیاست استوار است. مشخص می

 و تشکیل دولت بدون اجتماعـ  غیرممکن بودن رسیدن به غایت

اضع دهد. رئیس مدینه فاضله، وفارابی را به سوی ترسیم ارکان مدینه فاضله و غیرفاضله سوق می _

است. او باید طریق سعادت را پیموده باشد تا بتواند  ساکنان مدینهمعلم و مرشد  همچنین نوامیس و

ها بپردازد. در این مدینه، مردم به رهبری مربی و راهنمای مردم باشد و به هدایت خلق و تعلیم آن

که رسیدن به سعادت  و کمال فطری ایشان دارنددر طریق سعادت حقیقی گام بر می رئیس خود،

ند و کآفرینی میاساس مدینه فاضله در سعادت افراد نقشبر همین گردد. حقیقی است، محقق می

 های غیرفاضله، چه بسا موجب شقاوت ساکنان مدینه بشوند.برعکس در مدینه

 سعادت، فارابی، دولت، فضیلت، مدینه فاضلهواژگان کلیدی: 



 

 

چکیده مقاالت پنجمین همایش ملی تمدن 

 نوین اسالمی

 0011آذر 

 

 
 

19 

 

 دولت اسالمی تشکیل و استمرار  دردانشگاه جایگاه مطلوب 

 1هدی اسدیم

 چکیده

، هدف نهایی فرایندی است که از شکل گیری انقالب اسالمی و تشکیل تحقق تمدن نوین اسالمی

 یکی از الزامات تشکیل یابد.نظام اسالمی شروع و با نیل به دولت و سپس جامعه اسالمی ادامه می

اسب با محوریت نهاد ای که در آن قرار داریم(، ایجاد نظام آموزش عالی متندولت اسالمی )مرحله

دانشگاه است. از آنجا که تمرکز دانشگاه بر علم و معرفت است، بنیان تحقق دولت، جامعه و تمدن 

وان تشود. بر این اساس، مسئله اصلی این پژوهش جایگاهی است که میاسالمی بر آن استوار می

المی تبیین کرد. هدف از و استمرار آن تا ایجاد جامعه اس برای دانشگاه در تشکیل دولت اسالمی

ایجاد دولت در های نهاد دانشگاه ها، کارکردها و مأموریتانجام چنین پژوهشی، تشخیص ویژگی

دانشگاه ایرانی موجود و اندیشه منادیان تشکیل  اسالمی، با توجه به زمینه طرح این فرایند؛ شامل

 باشد. تمدن نوین اسالمی می

، توان در دولت اسالمی تصور کردایرانی موجود با دانشگاهی که میبا توجه به عدم تناسب دانشگاه 

شود و سعی دارد تا ضمن معرفی این پژوهش با روش پدیدارشناسی استعالیی هوسرل انجام می

آل آن، فاصله میان این دو را مشخص و راهکارهایی برای صورت واقعی دانشگاه و تصویر ایده

 کاهش این فاصله ارائه کند.

 . علمتمدن اسالمی، دولت اسالمی، دانشگاه،  ن کلیدی:واژگا

 

                                                                                                                                              
  mahdiasadi51@yahoo.com دیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاستا 1

mailto:mahdiasadi51@yahoo.com
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 کارکردهای اخالق سیاسی در نظام اسالمی

 با تاکید بر رویکرد تمدنی

 1سیدکاظم سیدباقری

 چکیده

افزار تمدن اسالمی های گوناگون در جامعه اسالمی است و نرماخالق سیاسی دارای کارکردها و نقش

دهد تا ظرفیتها و گنجایشهای این گرایش از رود، رصد این کارکردها به ما یاری میبه شمار می

نوین  ای وسیع به نام تمدناندیشه سیاسی اسالم را در جهت تقویت نظام اسالمی  و سپس در گستره

تحلیل  و اسالمی، به کار بریم. این نوشته، در پی بررسی کارکردهای اخالق سیاسی در تربیت، تنظیم

توان در جهت و رویکرد ایجاد تمدن بایدها و نبایدهای نظام سیاسی دارد و این که چگونه آنها را می

-نوپای اسالمی به کار گرفت. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که با توجه به فرایند تعاملی

توان در المی را میگانۀ فرد، جامعه و دولت، کارکردهای اخالق سیاسی در جامعه استکاملی سه

یاسی بخشی به فرهنگ سهای تمدن جدید اسالمی؛ عمقکاربری شایسته قدرت متناسب با مطلوبیت

شناسی تمدنی؛ یاری به گذر از خودمحوری و پویش به سازی؛ مسئولیتمطلوب در جهت تمدن

مدنی ت گیری گفتگویافزایی برای شکلسوی نگرة تمدنی؛ یاری به کارآمدی نظام سیاسی و هم

جستجو کرد، امروی که هر یک گامهایی استوار در جهت حرکت به سوی تمدن را پیش پای رهروان 

تحلیلی به انجام شده است، پردازش به کارکردهای اخالق -دهد، این مهم با روش توصیفیقرار می

 ود. رسیاسی و تالش برای بازگویی نقش آنها در تمدن جدید اسالمی، نوآوری نوشته به شمار می

اخالق سیاسی، نظام اسالمی، جامعه اسالمی، تمدن نوین اسالمی کلیدواژگان:

                                                                                                                                              
 SBAQERI86@YAHOO.COM دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1
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 سیاست خارجی دولت اسالمی: با تاکید بر تحقق تمدن اسالمی

 0مصطفی اسماعیلی

 چکیده

امکان تحقق آن بکارگیری امر اسالمی در اداره جامعه و کشور، دارای مقدمات و بسترهای است تا 

های فراهم گردد. بنابراین تولید مفاهیم و ادبیات نظری مناسب در جهت ایجاد دولت اسالمی، زمینه

ت های دینی دارای سیاسکند. دولت اسالمی با تاکید بر باورها و ارزشالزم در این مسیر راه فراهم می

کند. دغدغه ل را فراهم میالملخارجی مشخصی است که مقدمه تحقق تمدن اسالمی در عرصه بین

اصلی این تحقیق، تبیین سیاست خارجی دولت اسالمی برای تحقق تمدن اسالمی است که با روشی 

 توصیفی و تحلیلی در تالش برای تعریف مفاهیم اصلی و چارچوب کلی این تحقیق هستیم.

فاهیم بانی و مبه منظور تبیین هرچه بهتر سیاست خارجی دولت اسالمی، نیازمند تعریف اصول، م

 منطبق با پارادایم تمدن اسالمی هستیم تا بتوان به اهداف اصلی این پژوهش دست یابیم.

سیاست خارجی، دولت اسالمی، تمدن اسالمی، اصول، مفاهیم، مبانی.واژگان کلیدی: 

                                                                                                                                              
 esmaili@sndu.ac.irالملل دانشگاه عالی دفاع ملی. استادیار گروه روابط بین 1
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کنشگری سیاسی و اجتماعی شهید قاسم سلیمانی و نقش آن در 

 دن نوین اسالمیتحقق تم

 1زاهد غفاری هشجین

 2علی کاکادزفولی

 چکیده 

 نیر ادبا توجه به ابعاد شخصیتی و فعالیت های تاثیرگذار شهید سلیمانی در ابعاد داخلی و خارجی، 

مولفه های کنشگری سیاسی و اجتماعی شهید سلیمانی پرسش پاسخ داده شود که  نیا به ی شدهسع مقاله

تمدن نوین اسالمی چیست؟ برای چارچوب نظری مقاله از مفاهیم مرتبط با نظریات و تاثیر آن بر تحقق 

پراگماتیسم و دیدگاه های ویلیام جیمز  استفاده شده است. جیمز در نزاع بین ذهنیت گرایی و عینیت 

گرایی، با اصالت بخشیدن به تجربه و عمل، گستره معرفتی را وسیع تر کرده و آن را از حصار نظریه ها 

خارج می کند. بر این اساس، در این مقاله ابتدا کنشگری سیاسی اجتماعی سردار قاسم سلیمانی در دو 

سطح داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به چگونگی اثرگذاری این کنشگری بر تحقق 

ی، اسیس یمدارااسالمی پرداخته شده است.  جمهوری نظام اهداف چارچوب تمدن نوین اسالمی در

در  یانسجام داخل ی،بر وحدت مل دیتاکو  کاذب یها یدسته بند جادیاز ا زیو پره یاجتماع یمدارا

 کیاستراتژ یگسترش عمق مرزها ،یجبهه مقاومت اسالم تیتقو سم،یمبارزه با ترور، مواجهه با دشمن

اساس  المللی بر مولفه هایی هستند که در سطح داخلی و بین یخیو تار یدر افق تمدن ینیو نقش آفر

روش تحلیل اسنادی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها بیان گر آن است که فعالیت های ایشان در عرصه 

های مختلف  سیاسی و اجتماعی به نوبه خود در زمینه سازی برای تحقق تمدن نوین اسالمی موثر بوده 

 است.

، جبهه تمدن نوین اسالمیکنشگری سیاسی و اجتماعی، قاسم سلیمانی،  شهیدی: دیکل واژگان

مقاومت اسالمی.

                                                                                                                                              
 z_ghafari@yahoo.com علوم سیاسی دانشگاه شاهد تاداس 1

 ali.kakadezfuli@gmail.comدانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد  2

mailto:z_ghafari@yahoo.com
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 یطرف یو مساله ب یدولت اسالم یاخالق تیماه

 1خایک نجمه

  چکیده

اشد؟ طرف ب یتواند ب یم تیبه لحاظ ماه یدولت اسالم ایاست که آ نیمقاله حاضر ا یاصل پرسش

 یکنون یاسیدر فلسفه س یطرف یاگر ب ست؟یدر چ یطرف یبا بحث ب یدولت اسالم کیاساساً ارتباط 

 نینتواند چ یچگونه م یانسان ها است، دولت اسالم یعدالت و برابر ،ییحفظ تکثرگرا یبرا یراه

دهد.  پاسخ یاسیبحث اخالق س چهیپرسش از در نیکوشد به ا یم یانجام دهد؟ پژوهش کنون یکار

طرح  به یازیاست که ن یاسالم به گونه ا یاسیسفه سمطرح در فل یاخالق تیمعنا که ماه نیبه ا

 دیآ یم دیدپ ریبه خ انهینگاه مطلق و کمال گرا لیبه دل یطرف ی. بدیآ یبه وجود نم یطرف یبحث ب

عناصر  ،یاسالم یاسیکند اما در فلسفه س یفهم م یخاص یرا در معنا ییگرا دهیو فا ییگرا فهیکه وظ

ارا که مد یگردد به گونه ا یانعطاف در نگاه به اخالق و شهروندان م جادیمتعادل ساز اخالق، سبب ا

را در  ضرکوشد بحث حا یپژوهش م نی. ادینما یم نیرا در مواجهه با شهروندان تضم یو برابر

 یاخالق یبرآمدن دولت یبرا یتمدن یاساس از اندوخته ها نی. بر ادینما یبررس یبستر تمدن اسالم

 برد. یبهره م

یتمدن اسالم ،یاسیفلسفه س ،یطرف یب ،یاسیدولت، اخالق س تیماه :یدیکل واژگان

                                                                                                                                              
 najmeh_keikha@yahoo.com یبهشت دیدانشگاه شهیار ستاد ا 1
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های میانی در حکمرانی تشکیالتی و نقش آن در جایگاه حلقه

 سازی ، با نگاهی به مقوله تحزبتمدن

 1محمدرضا مجیدی

 2آبادییونس سبزی کریم

 چکیده

و نظام انقالب  ساالری دینی است، مردم هم علت موجدهپرچمدار گفتمان مردمدر نظام والیی که 

ارد ی ندیتهستند و حاکمیت اساسا بدون مردم معنا و موضوع دو ی آنو هم علت مبقیهبرآمده از آن 

ردازی و بالتبع پن حاکمیتی، مدیریتی، جامعهوؤتوانند هیچ نسبتی با شنعمت، نمیو مردم به مثابه ولی

که  تاس تالشاین نوشتار در مان بزرگشان که ساخت تمدن نوین اسالمی است، نداشته باشند. آر

برای طراحی الگویی عملیاتی و فرایندی در جهت استخراج و پای کار آوردن  ایدیباچه ،شرهیافت

تواند شود، میمیانی تعبیر می ه هایبه جریان حلق. این الگو که از آن باشد های عظیم مردمیظرفیت

اه به جایگ، میانی  هایهچیستی حلقررسی پس از بهای مردم و حاکمیت باشد. ی وصل تودهحلقه

ی مفهومی میانی در یک سامانه ه هایمفهوم حلقشده است، اشاره آنها در حکمرانی تشکیالتی 

در همین چهارچوب، با بندی شود. شود و لذا باید شبکه مفهومی آن کشف و صورتجانمایی می

ه در کی مباحثرویکردی آسیب شناسانه، مقوله تحزب و ظرفیت های آن مورد توجه قرار می گیرد.

-میانی در تمدن هایهاین مقال جای پردازش داشتند عبارتند از؛حکمرانی تشکیالتی، نقش حلق

میانی و تحزب، حزب  هایهی آنها، نسبت بین حلقمیانی، کارویژه هایهشناسی حلقسازی،گونه

 و بایدها و نبایدهای آن، فرصتها و تهدیدهای تحزب.مهذب 

تمدن سازی ،های میانی، نظام والیت فقیه، نظریه نظام انقالبیتحزب، تشکیالت، حلقه کلید واژگان:

                                                                                                                                              
 mmajidi@ut.ac.ir دانشگاه تهران یعلم اتیعضو ه 1

 دانشجوی دکتری انقالب اسالمی دانشگاه تهران 2
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 خواهی به مثابه تضمن بنیادین ساخت جامعه اسالمیدیگری

 1دکتر مهدی عباسی شاهکوه

 2سمیه ابوترابی

 3وجیهه اشرفی

 4خدیجه امیری

 دهیچک

این مقاله  است. اسالمی جامعه ساخت هایبایسته و کوششی در راستای تبیین الزاماتنوشتار حاضر 

های بنیادین خواهی را به عنوان یکی از تضمنمفهوم دیگری شیعی ـ اسالمی هایآموزه طبق بر

چه ارتباط مفهومی با  خواهیدیگری»دهد: میبه این پرسش پاسخ  ی اسالمی مورد خوانش وجامعه

 مفهوم»ارائه کرد:  نیز پاسخی ابتداییتوان میدر همین راستا « دارد؟ جامعه اسالمیساخت 

 که سازدمی پدیدار مسلمین یجامعه در را هاییانسان اخالقی، ایمؤلفه عنوان به «خواهیدیگری»

 ساخت به که کنندمی هدیه خود یجامعه به محبت و یاری ایثارگری، طریق از را اسالمی هایارزش

ر مبتنی ب اساسبر این .« کندمی کمک اسالمی یجامعه تحقق نهایت در و باال اجتماعی یسرمایه

ازخوانش ، در صدد بتحلیل گفتمان به ویژه منطق تفاوتتفسیری و های شناسی منبعث از آموزهروش

کرد دادن کارخواهی و نشانیستی مؤمن، چیستی دیگریی اسالمی، چیستی ایمان و کمفاهیم جامعه

ی ی اسالمی اسالمی برآمد و به این نتیجه رسید که جامعهخواهی با جامعهی مفهوم دیگریو رابطه

خواهی ارتباط موسعی با تکالیف ایمانی و یابد و عنصر دیگریدر جهت رشد انسانی استقرار می

دن نوین اسالمی خواهد داشت چرا که مؤمنین با این صفت، ی اسالمی و در نهایت تمساخت جامعه

 یمحور و اصالت سود نخواهند بود؛ به تبع آن بالندگی و تعالی به مثابهدیگر در پی ارتباطات ماده

                                                                                                                                              
 abbasi.mahdi@ymail.com)نویسنده مسؤل(  علوم اسالمی دانشگاهیان شاهرودمرکز دکتری علوم سیاسی و مدرس مدعو  1
 s.abutorabi@yahoo.comمدرسه علمیه امام صادق شاهرود  3طلبه سطح  2
 v.ashrafi@yahoo.comحوزه علمیه سمنان  4مدرس مدرسه علمیه امام صادق شاهرود و طلبه سطح  3
 kh.amiri@yahoo.comمدرسه علمیه امام صادق شاهرود  2آموخته سطح دانش 4

mailto:abbasi.mahdi@ymail.com
mailto:s.abutorabi@yahoo.com
mailto:v.ashrafi@yahoo.com
mailto:kh.amiri@yahoo.com
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ای هی مبتنی بر آموزهانجامد که محصول آن جامعهشدن جامعه میپارادایم ارتباط اجتماعی و اسالمی

 مترقی اسالمی است.

 خواهی، تکالیف ایمانی، تمدن نوین اسالمی؛انقالب اسالمی، جامعه اسالمی، دیگری کلیدواژگان:
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 سازی الگوهای معرفتی جمهوری اسالمی ایرانجهانی

 با تمرکز بر نقش مربّی قرآن محور

 1*عسگر بابازاده اقدم

 2جمال طالبی قره قشالقی

 چکیده 

ای و جهانی جمهوری اسالمی با نظام رایج برآمده از های منطقهین و ماهُوی دیدگاهتفاوت بنیاد

طلب، سبب شده است همواره الگوی معرفتی جمهوری اسالمی ایران داری و فرصتهای سرمایهدیدگاه

خواه و یا ای مطمئن و برای کشورهای سلطهبرای کشورهای حق طلب و مردمان مستضعف، پشتوانه

ی الگوهای معرفت»شمنی خطرناک جلوه کند. در تحقیق حاضر، پرسش اصلی چنین است که مرتجع، د

سازی دارند؟ و در این مسیر، مربّیان قرآن محور چه نقشی بر جمهوری اسالمی، چگونه قابلیت جهانی

ای، انههای اسنادی و کتابخدر این پژوهش با ماهیت مطالعه توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده« عهده دارند؟

نگارنده در پی این هدف است که با استعانت از آیات قرآن مجید و کالم روشنگر امام خمینی )ره( و 

مقام معظّم رهبری، ضمن معرّفی عناصر کلیدی الگوی معرفتی جمهوری اسالمی، نقش مهمّ و اساسی 

ص سازد؛ نتایج سازی این الگوهای معرفتی مشخّتربیت و کادرسازی مربّیان قرآن محور را در جهانی

تحقیق بیانگر آن است که هفت مؤلّفه اساسی قرآن محوری، فقاهت پویا، عدالت گستری و ظلم ستیزی، 

، و ای و جهانیگرایی و اخالق، توجّه به اقتصاد پویای اسالمی، برنامه داشتن در سطوح منطقهمعنویت

های موزهشوند آهستند که سبب میداشتن ادبیات جهانی، اصول پایه در الگوی معرفتی جمهوری اسالمی 

گردد تربیت مربّیانی قرآن محور که برآمده از این نظام مقدّس، جنبه جهانی بیابد؛ همچنین مشخّص می

بتوانند در داخل و خارج از مرزهای جمهوری اسالمی به عنوان سفیران انقالب اسالمی عمل کنند، امری 

 . الزامی و بعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر است

الگوی   ،یمعرفت یالگو سازی،جمهوری اسالمی، امام خمینی، مقام معظّم رهبری، جهانیها: کلید واژه

تربیتی

                                                                                                                                              
 askar.babazadeh@gmail.com استادیار وهیات علمی دانشکده علوم قرانی خوی 1
  j.talebii@yahoo.com شگاه فرهنگیاناستادیار دان 2

mailto:j.talebii@yahoo.com
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 اسالمی  انقالب دوم گام بیانیه در اسالمی دولت جایگاه

 1زادهمیر بهمن غنی

 2عباس علیرضایی

 3علی طالبی

 چکیده

 معظم رهبر که اسالمی انقالب اهداف تحقق فرآیند مراحل از مرحله سومین عنوان به اسالمی دولت

 قدسم نظام که چرا. گیرد قرار محقیین توجه مورد ویژه طور به است الزم اند، فرموده بیان مکررا انقالب

 لذا. نماید عبور آن از است نتوانسته سال 41 حدود از بعد هنوز و دارد قرار مرحله این در اکنون اسالمی

 .باشد انقالب معظم رهبر ویژه توجه مورد مسئله این که بود خواهد طبیعی

 توجهی میاسال دولت به دوم گام بیانیه در پژوهشگران، از برخی نظر به ،دوم گام بیانیه صدور از بعد

 حالی در. اندگرفته پیش در انقالب اهداف تحقق برای را دیگری راهبرد له معظم گویا و است نشده

 دالیل با و تاس اسالمی دولت موضوع به ناظر بیشتر دوم گام بیانیه مقاله این نویسندگان نظر به که

 دوم گام انیهبی تحلیل و له معظم بیانات بررسی با نوشتار این در. است شده ارائه موضوع این متقنی

 همچنین و است اسالمی دولت همان بیانیه دراوایل «خودسازی» عبارت از مراد که است شده اثبات

 .باشد می اسالمی دولت تشکیل برای و مشخصات متعددی الزامات دارای بیانیه متن

 دوم، خودسازی گام بیانیه اسالمی، نظام فرآیند، اسالمی، دولت کلمات کلیدی:

                                                                                                                                              
اه کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگ  آموختهدانشبنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی، طلبه مدرسه علمیه االمام القائم تهران،  1

  m_ghanizadeh@sut.ac.irصنعتی سهند 
  tnb.ac.ir-a.alirezaei@iau ایران، تهرانشمال، واحد تهران ، دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی،  2
  tnb.ac.ir-A.talebi@iau ایران، تهرانشمال، واحد تهران ، دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی،  3

mailto:m_ghanizadeh@sut.ac.ir
mailto:m_ghanizadeh@sut.ac.ir
mailto:a.alirezaei@iau-tnb.ac.ir
mailto:A.talebi@iau-tnb.ac.ir
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 اسالمی دولت تحقّق در ناب اعتقادات به توجه

 1رحمت شایسته فرد

 چکیده

ی ترین موضوعاتی است که رفتارهازیربنایی ،نگرش انسان به خداوند، جهان هستی، انسان و دیننوع 

کارگزاران  انتخابطور خاص در دهد. از آنجا که این موضوعات بهانسان را تحت تأثیر قرار می

تفاده از ا اسبتأثیر بسزایی دارد، در مقالۀ حاضر، با تبیین گذرا دربارة این موضوعات، دولت اسالمی 

 بررسی شده است.  این حوزهتأثیر آن در آیات قرآن کریم و سخنان ائمه هدی)ع(، 

د به اعتقا»، «اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال»، «پایان خداونداعتقاد به علم، قدرت و حکمت بی»

 آفرینش نظام»، «ل و واگذاری امور به خداوندتوکّ »، «نصرت و یاری خداوند و طلب خیر از او

تیار اراده و اخ»، «کرامت ذاتی انسان»، «آمیختگی دنیا با رنج و سختی»، «ماهیت زندگی دنیا»، «احسن

پذیرش اختیاری »، «آسانی دین»، «هدفمندی آفرینش انسان»، «ذوابعاد بودن وجود انسان»، «انسان

ت موضوعاتی استرین ، مهم«اعتقاد به سیاست دینی»و « دارانتفاوت نهادن بین دین و دین»، «دین

 تبیین شده است. انتخاب کارگزاران دولت اسالمیمطرح و تأثیر آن در  هکه در مقال

، توحید، جهان هستی، دنیا و آخرت، انسان، دولت اسالمی، اعتقادات ناب، کارگزارانواژگان کلیدی: 

 دین.

                                                                                                                                              
 hayatbook@gmail.comعضو هیأت علمی گروه معارف و تربیت اسالمی، دانشگاه فرهنگیان  1
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 ب اسالمیدولت اسالمی جمهوری اسالمی: گذار به دولت مطلو

 1دکتر عباس کشاورز شکری

 2قدسی علیزاده سیالب

 

 چکیده 

هدف مقاله حاضر بررسی ویژگی های دولت اسالمی جمهوری اسالمی ایران در گذار به دولت 

مطلوب اسالمی است. از آنجا که دولت اسالمی سومین گام  از پنج گام مهم طی مسیر در رسیدن 

در جهت دستیابی به الگوی مطلوب مورد نظر حائز اهمیت  به تمدن نوین اسالمی است؛ بررسی آن

است. سؤال این است که وضعیت دولت اسالمی جمهوری اسالمی در مقایسه با دولت مطلوب 

اسالمی تمدن نوین اسالمی چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل اسنادی که از 

ین روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتب، انواع روش های کیفی است استفاده شده است. با ا

مقاالت و پایان نامه ها و اسناد بررسی شده است. به همین منظور ابتدا معیارهای دولت مطلوب 

اسالمی بر اساس نظریه تمدن نوین اسالمی ارائه و سپس دولت اسالمی جمهوری اسالمی در قالب 

کاستی ها و پیشرفت های دولت اسالمی این نظریه مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین ترتیب 

جمهوری اسالمی در گذار به دولت مطلوب اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته 

ها می توان گفت؛ اگر چه دولت اسالمی جمهوری اسالمی ایران برخی مؤلفه های دولت اسالمی را 

به منظور کسب برخی مؤلفه ها همچنان داراست؛ اما در مسیر رسیدن به دولت مطلوب اسالمی، باید 

جمهوری اسالمی ایران در  برخی مؤلفه ها در  تالش مستمر نماید. بر این اساس دولت اسالمی

زمینه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مانند: فراجناحی بودن دولت، تعامل نظام مند با نخبگان 

مت اقتصادی همچنان دچار کاستی است. مجموعه ها و سال و اندیشمندان، نظارت بر عملکرد زیر

                                                                                                                                              
 (Keshavarz@ac.ir)دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد،  1 

 (gh.Alizadeh88@yahoo.com)سیاسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد، دکتری مطالعات  2 



 

 

چکیده مقاالت پنجمین همایش ملی تمدن 

 نوین اسالمی

 0011آذر 

 

 
 

31 

 

لذا دولت اسالمی جمهوری اسالمی ایران در گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب باید 

  های مؤثری را بردارد.گام

   دولت اسالمی، جمهوری اسالمی ایران، دولت مطلوب اسالمی، تمدن نوین اسالمی.کلید واژه ها: 
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 مبانی ساختار فرهنگی تمدن اسالمی از دیدگاه 

 )ره(امام خمینی 

 1*مهدی امینیان

 چکیده

های حوزه فرهنگی جامعه ایران همزمان با انقالب اسالمی دستخوش تحول مبانی فکری و دستگاه

گردید. در این میان امام خمینی )ره( به عنوان بنیانگذار انقالب اسالمی و یکی از برجسته ترین 

نخبگان حوزه اجتماعی، بیشترین اثر را بر تغییرات نظام فرهنگی ایران داشته و هدف همه این 

تحوالت را تشکیل تمدنی از ملل اسالمی اعالم کرد. مقاله حاضر قصد دارد از میان آثار و بیانات 

ه دهای نظام فرهنگی مطلوب را استخراج نموها و سیاستل، ارزشایشان، عمده مبانی فکری، اصو

گیرد )ره( بپردازد. نگارنده نتیجه می مند امام راحلو به بررسی، تحلیل و پیوند آنها در اندیشه نظام

امام خمینی )ره( اندیشه عقل محور مذهب تشیع را مبنا دانسته و با جامع و معتدل دانستن تعالیم 

سپس سازوکار تربیتی  فرهنگی قرار داده است. های نظامسیاستها و دین اسالم، آن را پایه ارزش

تنظیم نموده، مدیریت فرهنگ جامعه را « های جامعهارگان»و « دانشگاه»تا « خانواده»اد افراد را از نه

های جمعی و هنرمندان خواستار های برآمده از این نگاه از نخبگان فکری، رسانهسیاستبه با توجه 

 شده است.

 .نظام فرهنگی، سیاست فرهنگی اندیشه اسالمی، تمدن اسالمی، ینی، فرهنگ،امام خم کلیدواژگان:

                                                                                                                                              
 mahdiar2612@gmail.com پژوهشگر پژوهشگاه شهید صدر 1

mailto:mahdiar2612@gmail.com
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آوری در جهت پیشبرد اهداف تبیین فلسفه مهندسی و توسعه فن

 بیانیه گام دوم انقالب

 1محم د رضا مقن ی باویل علیائی

 چکیده

م اسالمی از سوی رهبر معظ قالبانبه مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی که  گام دوم انقالب بیانیه

، حاوی راهبردهای مهمی است که مسیر پیش روی انقالب خطاب به ملت ایران صادر شد انقالب

ی علم و پژوهش است و این موضوع کند. اولین توصیه بیانیه در عرصهو وظیفه جوانان را روشن می

دهد و از جهاتی زیربنای می آوری را از منظر رهبر معظم انقالب نشاناهمیت باالی علم و فن

باشد. در امتداد رهنمودهای بیانیه در مورد علم و پژوهش بایستی فلسفه های دیگر نیز میتوصیه

سازی شود، زیرا شکاف عمیقی بین بینی اسالمی بومیآوری بر مبنای جهانمهندسی و توسعه فن

د عدم رسوجود دارد. به نظر میآوری در غرب و فلسفه زندگی اسالمی فلسفه مهندسی و توسعه فن

آوری موجب شده دانشجویان انگیزه الهی کافی برای تالش سازی فلسفه مهندسی و توسعه فنبومی

های واالی علمی و به تعبیر رهبر انقالب جهاد علمی را نداشته باشند و و پژوهش و رسیدن به قله

رار مغزها از کشورمان شود. در این های مادی القاء شده از سوی سبک زندگی غربی سبب فانگیزه

آوری در جهت تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب شود فلسفه مهندسی و توسعه فنمقاله سعی می

 تبیین شده و نقش راهبردی و انگیزشی آن مورد بررسی قرار گیرد. 

آوری، بیانیه گام دوم انقالب، مقام معظم رهبری، فلسفه مهندسی، فلسفه توسعه فن واژگان کلیدی:

 تمدن نوین اسالمی

 

 

                                                                                                                                              
 moghanni@tabrizu.ac.ir-mrفارغ التحصیل دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز  1

mailto:mr-moghanni@tabrizu.ac.ir
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رهنمودهای امیر  اساس )بر نوین اسالمی تمدن تا اسالمی دولت از

 رهبری( معظم مقام رهنمودهای المؤمنین علیه السالم و

 1محسن مدنی نژاد

 2ونیاضیه لر

 3رؤیا خوانساری

 چکیده

 مهم از یکی عنوان به اسالم مبین دین مصادر در گفت میتوان جرأت به که اسالمی نوین تمدن ایجاد

 ،ذکر گردیده است – انبیاء بعثت علل و اسباب از یکی حتی و - اسالمی دستورات اهداف ترین

 ینتکو به میتوان عوامل این ترین مهم از. است عوامل از ای دسته گرفتن قرار هم کنار در نیازمند

 به( ع) علی امام نامه عهد بررسی با میان این در. نمود اشاره اسالمی جامعه یک در اسالمی دولت

 به - ه،داشت او به حکمرانی شیوه با ارتباط در ایشان که محکمی دستورات مخصوصا و اشتر مالک

 نوین نتمد تکوین با ارتباط در رهبری معظم مقام که بیاناتی و سو یک از -قدیمی نص یک عنوان

 یدجد و معاصر نص یک عنوان به – اند داشته اسالمی – ایرانی حکمرانی مدل به توجه با اسالمی

 سالمیا دولت یک تبدیل نمودن عملیاتی چگونگی در شیوه یا و راهکار یک ارائه به سو؛ دیگر از –

 قالهم این اصلی مسئله و دغدغه نگارنده است بدیهی. پرداخت اسالمی خواهیم نوین تمدن یک به

 مدنیت موضوعات چنین بودن بکر از ناشی پژوهشی مشکالت علیرغم و دانسته راهکار این یافتن را

 و اشتر مالک عهدنامه) بررسی مورد بخش دو هر درباره موجود نصوص و منابع از استفاده با ای،

 .پرداخت خواهد مسئله این تحلیل و بررسی به( رهبری معظم مقام بیانات

                                                                                                                                              
)دکتری( از موسسه بین المللی مطالعات اسالمی؛ دانشجوی دکترای رشته اندیشه  4فارغ الدوره پسا دکترای فقه و حقوق؛ سطح  1

معاصر مسلمین در مجتمع عالی زبان و فرهنگ شناسی المصطفی؛ پژوهشگر پژوهشگاه تقریب و مرکز تحقیقات استراتژیک عتبه 

 M66546m@gmail.com مقدسه عباسیه:
 انسانی –دانش پژوه مقطع ارشد موسسه بنت الهدی رشته تربیت، پژوهشگر حوزه علوم اسالمی  2
 دانش پژوه مقطع دکترای دانشگاه ادیان و مذاهب 3

mailto:M66546m@gmail.com
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 ی،رهبر معظم مقام بیانات اشتر، مالک عهدنامه اسالمی، نوین تمدن اسالمی، دولت :کلیدی واژگان

 .پیشرفت ایرانی – اسالمی الگوی مسلمانان، انحطاط و پیشرفت
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 اسالمی دولت وانحطاط پیشرفت موانع و علل در سیری

 (ایران اسالمی جمهوری و اسالم صدر اسالمی جامعه میان تطبیقی خوانشی)

 1محسن مدنی نژاد

 چکیده

 غدغهد ترین مهم از یکی جوامع انحطاط و گرد عقب یا و پیشرفت سیر چرایی و چگونگی مسئله

 رنق مسلمان اندیشمندان مخصوصا و اجتماعی علوم اندیشمندان اکثر که است ای اندیشه حوزه های

 موانع و علل بررسی اهمیت بزرگ، به خود مشغول نموده است؛  یک چالش به عنوان را حاضر

 گذار اثر های هسته و اصلی نقاط به رسیدن با که است سبب بدان اسالمی دولت وانحطاط پیشرفت

 کردن اثر مک یا و بردن بین از و پیشرفت بر موثر عوامل تشدید و تقویت به میتوان عوامل، این در

 نگو مقایسه خوانشی با است صدد در حاضر مقاله میان این در. پرداخت انحطاط، بر موثر عوامل

که پس از هزار و چهار صد سال از آغاز آن  جامعه اسالمی ایران و اسالم صدر اسالمی جامعه میان

 نآ محقق نمودن دار داعیه تمدن عظیم و افولش دوباره به عنوان آغازگر یک تمدن برزگ اسالمی و

 قالهم موضوع و اصلی مسئله بررسی و تبین به اسالمی اش می باشد، لکن در قالب نوین تمدن

ه ب معاصر اندیشمندان با مراجعه به منابع و آثار مکتوب موجود در کلمات میان این در و پرداخته

 .بپردازد تبیین و تشریح این مساله

 داناندیشمن مسلمانان، ماندگی عقب و انحطاط پیشرفت، موانع و علل پیشرفت، :کلیدی واژگان

 .ایران اسالمی جمهوری اسالم، صدر جامعه معاصر،

                                                                                                                                              
موسسه بین المللی مطالعات اسالمی؛ دانشجوی دکترای رشته اندیشه  )دکتری( از 4فارغ الدوره پسا دکترای فقه و حقوق؛ سطح  1

معاصر مسلمین در مجتمع عالی زبان و فرهنگ شناسی المصطفی؛ پژوهشگر پژوهشگاه تقریب و مرکز تحقیقات استراتژیک عتبه 

 M66546m@gmail.com مقدسه عباسیه:

mailto:M66546m@gmail.com
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اصل  واصل تضاد )در پارادایم مارکسیسم( تحلیل دوگانِ تقابلی 

 اجتماعی هایرهیافت ت )در پارادایم اسالم اجتهادی( وزوجی

 اسالمیسازی فرآیند دولتاصل زوجیت در 

 1سعید اشیری

 چکیده

شناختی مستلزم توجه به سطوح و اصول پارادایم اسالم و نقد فعال سازی اسالمی به لحاظ روشدولت

های رقیب است. اصل تضاد در پارادیم مارکسیسم و اصل زوجیت در پارادایم اسالم اجتهادی پارادایم

قشی کلیدی دارند. در پارادایم مارکسیسم و ها و واقعیت اجتماعی، اهمیت و ندر تفسیر هستی و پدیده

ی بیان ر هستمسلط ب یهاترین گرایشو عام ترینیکلی دیالکتیک ماتریالیسم، مبتنی بر اصول چهارگانه

 حیتوض بر اصالت تحول یمبتن یاجتماع تیواقعشود و در آن فرآیند تحوالت تاریخی و نیز تبیین می

، . در این پارادایم، جامعهاست تیواقع یبر تعارض و تضاد درون یمتک زیو اصالت تحول ن شودیداده م

اصول  منطق و طبقات است.میان این های تضاد و تعارضهمواره صورتی طبقاتی دارد و پیشران تاریخ، 

دیالکتیک در فضای رئالیسم صدرایی مورد نقدهای دقیق، متعدد و مستحکمی قرار گرفته است؛ و در 

به برآیند نظرات برخی متفکران معاصر، از جمله عالمه طباطبایی، شهید مطهری، این مقاله و با توجه 

ای )رهبر معظّم انقالب اسالمی( ضمن نقد اصل تضاد در پاردایم مارکسیسم اهلل خامنهشهید بهشتی و آیت

م یهای اجتماعی، به اصل متقابل با آن، یعنی اصل زوجیت در پاراداهای آن در تبیین پدیدهو رهیافت

ایم. مبانی قرآنی و برهانی اصل زوجیت )به معنای نوعی ترکّب و تألّف( بنیادی اسالم اجتهادی پرداخته

های اجتماعی تبیین شده ی پدیدهنهد که بر آن اساس و در این مقاله، یازده رهیافت مهم دربارهبنا می

 سازی اسالمی یاری کنند.آیند دولتمثابه اصول راهنما، ما را در فرتوانند بهها، میاست. این رهیافت

سازی اسالمی، اصل تضاد، اصل زوجیت، دیالکتیک مارکسیسم، دیالکتیک اسالمی، دولت :کلیدواژگان

 پارادایم مارکسیسم، پاردایم اسالم اجتهادی.

                                                                                                                                              
 Saeed.ashiri@gmail.comی انقالب اسالمی پژوهی در مؤسسهمدیر بخش متن 1
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نقشه و مسیر راه دستیابی به جامعه نوین اسالمی )با تاکید 

 حضرت آیت اهلل خامنه ای(برسخنان 

 1فرید احمدزاده

 2*محدثه رئیسی فر

 چکیده

تمدن نوین اسالمی، یکی از اساسی ترین ارکان و اهداف بزرگان اسالمی از آغاز اسالم تا عصر حاضر 

بوده است و به تبع و پیروی از آن و ایجاد بستر مناسب برای تحقق آن با برنامه ریزی صحیح و منطقی 

ندیشه است که پیروی از او طرح نقشه و مسیر راه دستیابی به این امر ایجاد خواهد شد البته الزم به ذکر 

های مقام معظم رهبری به عنوان شاخص و الگوی این مسیر ، بسیار راه گشای و نجات بخش خواهد 

 تمدن اسالمی یعنى»مقام معظم رهبری معنای دقیق تر تمدن اسالمی را نیز چنین عنوان کرده اند: بود. . 

دّیات، همراه با معنویّت و دین است؛ و قدرت تمدنى که در آن، علم همراه با اخالق است؛ پرداختن به ما

 « یک حرکت تدریجى است. -سیاسى، همراه با عدالت است 

رویکرد پژوهش توصیفی ، تحلیلی بوده است و گردآوری اطالعات به شیوه ی آماری و کتابخانه ای 

ایی و رشد فصورت پذیرفته است. ازنتایج این پژوهش می توان به نقش بی بدیل جامعه اسالمی در شکو

و نمود تمدن نوین اسالمی اشاره کرد البته با بهره گیری از سخنان  حضرت آیت اهلل خامنه ای  و پیمودن 

 مسیر و نقشه راه می توان به جامعه نوین اسالمی دست یافت.

 تمدن ، نقشه ، تمدن سازی  ، جامعه نوین اسالمی، کلیدواژه:

                                                                                                                                              
  Farid.bastan123@gmail.comدانشجوی دکترای باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران  1
نشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی، دا 2

mohadese.raeesifar73@gmail.com   

mailto:Farid.bastan123@gmail.com
mailto:mohadese.raeesifar73@gmail.com
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های و منشاء تفاوت سبک زندگی اسالمی با سایر سبک تبیین علل

 زندگی از دیدگاه قرآن کریم

 1*امید رسا

 2محمد فراهانی

 چکیده

بررسی و تبیین علل و منشاء تفاوت سبک زندگی اسالمی با سایر سبک های زندگی و معرّفی  عوامل 

ریم؛ موانعی را که موجب  گرایش برخی انسان ها به سبک های زندگی غیر اسالمی از دیدگاه قرآن ک

محرومیّت  انسان و جوامع  انسانی از انتخاب و پویش  سبک برتر زندگی می شود؛ گوشزد می نماید و 

جویندگان رشد و تعالی فرد و اجتماع را، یاری و آگاهی می بخشد و جایگاه بی بدیل  قرآن کریم را در 

 مایان تر می سازد.پاسخ به مشکالت و پرسش های اساسی انسان در زندگی؛ ن

این پژوهش در چهارچوب روش تحلیلی و توصیفی انجام شده و از روش کتابخانه ای برای گردآوری 

مطالب، استفاده شده است و مفاهیم  قرآن کریم؛ مرجع و منبع اصلی استناد  مطالب و استدالل های آن 

 است.   

زندگی اسالمی به عنوان یگانه دین الهی و  خداوند متعال در قرآن کریم، عالوه بر ارائه و توصیه سبک

 سبک برتر زندگی؛ علل و منشاء گرایش برخی انسانها را به سایر سبک های زندگی؛ بیان نموده است.

خدا محوری در برابر انسان مداری؛ منشاء و علّت  اصلی  تفاوت  سبک زندگی انسان مسلمان با افرادی 

 دارند. است که به سایر سبک های زندگی، گرایش

جهل و نادانی؛ تقلید و ایستایی؛ کبر و نخوت؛ تکذیب و رویگردانی؛ هوا پرستی و دنیا گرایی؛ غفلت و 

فراموشی؛ اغواء و فریب شیطان؛ حسادت و زیاده خواهی؛ از جمله علل و عوامل  محروم ماندن از دین 

 الهی و گرایش به سایر سبک های زندگی است.

.علل و منشأ تفاوت، سبک زندگی اسالمیکلید واژگان: 

                                                                                                                                              
 omidch57@gmail.comکارشناس ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  1
 farahani314@gmail.comوه تفسیردانشگاه علوم و معارف قرآن کریم استادیار گر 2

mailto:omidch57@gmail.com
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 شرفتیپ یرانیا یاسالم هیپا یالگوجایگاه هنر در 

 1محمد خراسانی زاده

 دهچکی

های الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است که قرار است مسیر کننده چارچوبالگوی پایه، تعیین

قرن آینده مشخص نماید. این سند پایه حرکت مطلوب کشور به سمت تمدن نوین اسالمی را در نیم

 یفراخوان، به همراه 1397نظر است، در مهرماه ها اندیشمند و صاحباندیشی دهکه حاصل فکر و هم

 ای، به صورت عمومی منتشرآن، توسط رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل خامنه یو ارتقا لیتکم یبرا

گردید. مقاله حاضر در راستای بررسی عمیق و تخصصی این سند، در حوزه هنر به رشته تحریر 

 های مختلف بشری، به چه میزان در الگوی پایهدرآمده تا بسنجد که این حوزه پراهمیت در تمدن

مورد توجه قرار گرفته است؟ همچنین این مقاله در پی یافتن پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود 

سند الگوی پایه در مباحث مربوط به هنر است. روش این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است و بر 

د وننظرات محقق، ارائه شده است. در رها و نقطهای به همراه تحلیلاساس برخی منابع کتابخانه

تحقیق، جایگاه هنر در تمدن اسالمی و جایگاه بایسته آن در تمدن نوین اسالمی بر اساس بیانیه گام 

دوم انقالب اسالمی موردتوجه قرار گرفت. ضمن این پژوهش مشخص شد که در کل سند، تنها پنج 

چشمگیر  فلتبه مقوالت مرتبط با هنر پرداخته شده و غ یافتهبار، به صورت پراکنده و غیرسازمان

پیشنهاد مشخص جهت تکمیل و ارتقای سند  11خورد. لذا نسبت به حوزه هنر در سند به چشم می

 الگوی پایه در این حوزه، ارائه گردید.

ب اسالمی ، انقالتمدن نوین اسالمیالگوی پایه، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، هنر،  دی:واژگان کلی

 ایران.

                                                                                                                                              
 دانشگاه شاهد ی، دانشکده هنرهنر اسالم یلیو تحل یقیتطب خیتاررشته پژوهش هنر، گرایش  یدکتر یدانشجو 1

HonareNab@gmail.com 
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ی راه دستیابی به دولت اسالمی در بیانات مقام معظم تبیین نقشه

 رهبری )مدظله(

 1زادهفرزاد صباغ

 چکیده

ببخشد  دوباره جانی را مسلمان کشورهای حیات اجتماعی تواندمی اسالمی دولت ینظریه تدوین هدف:

است. از  اسالمی دولت ینظریه تدوین برای هابهترین منبع از یکی رهبری )مدظله( معظم مقام و بیانات

 است. شده رهبری مطرح معظم سوی مقام مهم از ، طرح این بحث1379سال 

تا تاریخ هفتم  1379در این تحقیق، بیانات ایشان از تاریخ دوازدهم آذرماه  شناسی پژوهش:روش

 گرفت. ساله، مورد بررسی موضوعی قرار  12ی زمانی حدوداً ، یعنی بازه 1397شهریورماه سال 

( 1پس از بررسی، بیانات ایشان به شش سرفصل اصلی تفکیک گردید که عبارت بودند از:  ها:یافته

؛ ( وظایف دولت اسالمی3( عوامل و شرایط تحقق و ثبات دولت اسالمی؛ 2های دولت اسالمی؛ شاخصه

 ( برکات دولت اسالمی. 1 ی دولت اسالمی با دشمنان؛ و( مقابله5( بایدها و نبایدها در دولت اسالمی؛ 4

 . قدم اولطوالنی و دشوار است یهای اسالمی فرایندتحقّق هدفی معظم له، به فرموده گیری:نتیجه

 المیایجاد نظام اسبود. قدم بعدی ترین کار آسانی نبود؛ لیکن آسان بود که هرچندایجاد انقالب اسالمی 

د ایجا ،ها دشوارتر استکه از این، قدم بعدی. دگردی عمومی جامعه، اسالمی هندسه است، بدین معنا که

ی ایجاد کشور اسالمی. ی تأللؤ نظام اسالمی است؛ یعنی مرحله، مرحلهآنبعد از . است اسالمی دولت

. برای حصول به شویمهای عالم، الگو و اسوه میوقت برای مسلمان، آنهر گاه به این مرحله رسیدیم

ا ت و نکردهگیری را گم جهت بدین معنی که ،اریم، استقامت و پایداری استالزم د چه کهاین مهم، آن

 .خطاها را اصالح کنیم اًمرتب نیل به مقصود

 ها، تحقّق، وظایفدولت اسالمی، شاخصه کلمات کلیدی:

                                                                                                                                              
  farzad.sabbaghzadeh@gmail.com عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 1

mailto:farzad.sabbaghzadeh@gmail.com
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های کاربست دستاوردهای فکری غرب در فرآیند مبانی و بایسته

 ای(اهلل خامنهی آیتمی )در سههر اندیشهسازی اسالدولت

 1دکتر شهرام باسیتی

 2دکتر مهدی عامری

 3سعید اشیری

 چکیده

 تر کرده وی آرمانی را جدیفرهنگی، پرسش از جامعهگسترش تبادل فرهنگی و ارتباطات میان

ویژه پس از پیروزی سازی مطلوب در فضای فکری نخبگانی در ایران و بهپرسش از نوع جامعه

 ه بهاست کقرار داده وران ایرانی فراروی متفکّران و اندیشهرا  مسئلهپیوسته این انقالب اسالمی، 

توان بدون دچار آمدن غرب و دستاوردهای آن چگونه باید نگریست و چگونه می فرهنگ و تمدن

تدا شناختی، ابدر این مقاله و با طرح این مسئله در فضای روش به غربزدگی با غرب تعامل کرد؟

گیری دانش غربی و تلقی مثبت و بایسته از کاربرد دانش ماهیت و مبانی دانش غربی و سپس جهت

ای )رهبر نظام جمهوری اسالمی ایران( مورد کاوش و تحلیل اهلل خامنهی آیتربی در سپهر اندیشهغ

قرار گرفته است. در فرآیند پردازش سخنان ایشان، با استفاده از روش تحلیل مضمونی نهایتاً یک 

له، بیان ای اصلی در این مقی شناختی و تجویزی در پاسخ به مسئلهبندی منسجم با لحاظ جنبهجمع

 شده است.

 ایاهلل خامنهتمدن غرب، دانش غربی، دولت اسالمی، تمدن نوین اسالمی، آیت واژگان کلیدی:

                                                                                                                                              
 shahram.basity@gmail.com نور، تهران امیدانشگاه پ یگروه علوم اجتماع یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد 1
 ameri.mehdi53@yahoo.com نور امیدانشگاه پ یعضو گروه علوم اجتماع 2
 saeed.ashiri@gmail.comی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی در مؤسسه پژوهیمدیر متن 3
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سیره ی در مدی تمدن نوین اسالمی رآکاطراحی الگوی 

 ن علیه السالمیمعصوم

 1*مهدیس حمزه ای

 2زهرا جانجانی

 3پردیس حمزه ای

 4جانجانیالهام 

 چکیده

 این هدف بنابراین دارد، ضرورت درخور و کارآمد الگویی به دستیابی برای نوین تمدن مفهوم واکاوی

 رنظرد السالم علیهم معصومین ی سیره در اسالمی نوین تمدن کارآمدی الگوی تبیین و طراحی پژوهش

 جهت که است کیفی پژوهش رویکرد تناسب به و اکتشافی تحقیقات نوع از پژوهش این. شد گرفته

 طریق از و رجوع( نفر 15) اسالمی حوزه نظران صاحب به برفی گلوله روش از استفاده با آن، انجام

 ویکردر مبنای بر کدگذاری مرحله سه واسطه به سپس. شد پرداخته ها داده آوری جمع به عمیق مصاحبه

 ریگی شکل جهت نیاز مورد علی شرایط به پارادایمی، الگوی در. شد حاصل نهایی الگوی پارادایمی،

 اسالمی دنتم به دستیابی که( گر مداخله) میانجی شرایط همچنین است شده پرداخته اسالمی نوین تمدن

 مورد ن،آ الزم تعامالت و ها کنش فرایند این، بر افزون. است نموده بیان را کند، می تسریع یا تسهیل را

 می محور علم و عقالیی سازی،شخصیت مداری،امت دین: شامل آن پیامدهای و گرفت قرار کاوش

 .باشد

 گرندتئوری –سیره معصوم  -اسالم –تمدن نوین  -کارآمدی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                              
 mahdishamzehi1988@yahoo.comنور  پیام دانشگاه مدرس مدیریت، گروه بازرگانی، مدیریت ، ارشد کارشناسی 1
 zahrajanjani92@gmail.com اهلل کرمانشاه عج عصر ولی حضرت حوزه قرآن، تفسیر حوزه،گروه سه سطح 2
 hamzehipardis@gmail.comکرمانشاه  واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، معماری معماری،گروه ارشد کارشناسی 3
 elhamjanjany@yahoo.comقرآنی کرمانشاه  علوم ،دانشگاه قرآن علوم ارشد، کارشناسی 4
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 ش کارگزاران حکومت اسالمی، از منظر قرآن کریمنِمَ

 1حجت روح اللهی

 کیدهچ

اداره حکومت اسالمی، مطابق آنچه که از کتاب و سنت، قابل فهم است، درحوزه های مختلف 

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...، دارای هنجارها و چارچوب هایی است که رعایت آن بر همگان، 

ضروری می باشد. از جمله این چارچوب ها، الزاماتی است که کارگزاران و مدیران حکومت اسالمی، 

ه ب از،یکه مطالب مورد نش و انجام وظایف محوله، باید از آن برخوردار باشند. در این مقاله، در من

های ژگی، ویاست دهیگرد نیتدو ،یلیو تحل یفیشده و در قالب توص یجمع آور ،یروش کتابخانه ا

نبع ممَن شی کارگزاران حکومت اسالمی، برمبنای آیات قرآن کریم، بعنوان اصلی ترین و اصیل ترین 

اسالم، مورد بحث قرار می گیرد. یافته های تحقیق، نشان می دهد که منش کارگزاران حکومت 

اسالمی، باید از شش ویژگی کلی )برنامه ریزی، بسیج منابع و امکانات، سازماندهی، نظارت و کنترل، 

-تهبایسهدایت و رهبری، تصمیم گیری( برخوردار باشد و در ذیل هر یک از این ویژگی های کلی، 

شود که با استناد به آیات مربوطه، مورد تحلیل و هایی برای کارگزاران نظام اسالمی، استنباط می

 بررسی قرار خواهد گرفت.

 کارگزار، حکومت اسالمی، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، تصمیم گیری. واژگان کلیدی:

                                                                                                                                              
  h.rouh1@khu.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی  1

mailto:h.rouh1@khu.ac.ir
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انی عصر اول عباسیان با  مب تصادیاق ممقایسه تطبیقی مبانی نظا

  نظام اقتصادی اسالم

 1جاودان محمد

 چکیده

 متغیرات در را آن نظام عمل تحلیل روش که اصولی است مجموعه و مبانی دارای اقتصادی هر نظام

بنابراین پژوهش پیش روی با روشی تاریخی و تحلیلی و با ارائه ی اسناد .کنندمی تعیین اقتصادی

عصر نخست با  بحثی میان رشته ای به تبیین مبانی نظام اقتصادی عباسیان در عنوان ، به تاریخی

اسالم در سه اصل مالکیت مختلط ، آزادی اقتصادی  اقتصادی نظام مبانی بر آن مبانی سنجی مطابقت

بیین جهت ت تواند در کادر محدود و عدالت اجتماعی پرداخته است که بدین ترتیب این تحقیق می

شود  رفتهگ کار به گردید محقق عباسیان عصر در که اسالمی تمدن شناسی آسیب نیز و بتمث نقاط

 ، مبانی و عباسی اول عصر در .نماید عرضه اسالمی نوین تمدن درسطح بری بهره جهت را ، تا آن

اصول سه گانه ی مذکور هرچند تا حدودی برحسب مبانی و اصول نظام اقتصادی اسالم طی شدند 

نظام اقتصادی عباسیان  را به صورت  نظام سرمایه ولی نقض آن ها به وسیله ی دستگاه خالفت ؛ 

اص ی خدست افراد و گروه های ثروت ها و ذخایر در داری مبتنی بر اصل مالکیت فردی و انباشت

 جلوه گر ساخته است.

 نظام اقتصادی ، عباسیان ، تمدن اسالمی ، مالکیت مختلط ، آزادی اقتصادی  واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                              
  javedanm@ut.ac.irدانشجوی دکتری دانشگاه تهران، دانشکده اندیشه و معارف اسالمی  1
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آسیب های  با مواجهه رسالت کارگزاران نظام اسالمی در 

 تاکید برعهدنامه مالک اشتر( اجتماعی )با

 1الله افتخاری

  چکیده

گسترش چشمگیر  میان رفتن مرزها و از ساز سرعت بخشیدن به امور،تکنولوژی زمینهپیشرفت 

خورده  ملتها، بدون چارچوب میان ملتهای جهان شده است. رابطه سریع و ارتباطات میان اقوام و

 از اطالعات بشر و ها وای برای افزایش آگاهییک سو وسیله فرهنگها و فرهنگهای گوناگون از

 در رود تا نه تنهاجوامع گشته است. تهدیداتی که امروز می ها وخانواده برای افراد، سویی تهدیدی

ای نه چندان دور به صورت بحرانهایی اجتماعی آینده هایی از آسیبهای اجتماعی بلکه درقالب گونه

آسیبهای  حاشیه امنی از را در کشور ماهم نمیتواند خود دهد. بدیهی است نشان  چهره حقیقی خود را

ببیند. از سویی رفع مشکالت جامعه بدون حضور پر رنگ اضالع مثلث قانون، مسوولین و اجتماعی 

مردم امکانپذیر نیست. لذا این مقاله درپی آن است که با تبیین و بهره گیری از عهدنامه مالک اشتر، 

 ، متناسب با شرائطرسالت مسووالن در جهت مواجهه با آسیبهای اجتماعی را مورد بررسی قرار داده

عصر حاضر راهکارهایی را ارائه کند. الزم به ذکر این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به 

 توصیفی تحلیل شده است.  -روش اسنادی

 عهد نامه مالک اشتر، راهکار های پیشگیری، امام علی)ع(، آسیب های اجتماعی، کلید واژگان :

 .کارگزاران نظام

                                                                                                                                              
  eftekhari@majlis.irعضو هیات علمی دانشگاه شاهد  1

mailto:eftekhari@majlis.ir
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 عاشورا و اربعین تجلیگاه آیات قرآن کریم

 1الله افتخاری

 چکیده

 "رآن کریمفرمودند و ق"انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی "پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه 

گاه توجه به این  ه.وعاشورا و اربعین نماد و عرض"اطیعوا ااهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم 

ق خود، قرآن ناط همورد وجود شریف حسین بن علی علیه السالم  نیز ک ردو عبارت گرانقدر است. د

گاه تجلی نعاشورا و اربعی نباشدآیات بسیار وجود دارد .اما این پژوهش بر آن است تا با عنوامی

خ به قالب پاس رحسینی را د آیات قرآن کریم ،جایگاه آیات الهی  در جریان نهضت کربال و اربعین

چیست؟ دوم آن که قرآن در  ندو سوال بررسی نماید اول آن که ،مبانی قرآنی نهضت کربال و اربعی

کالم سیدالشهداء )ع( و یاران و خانواده شان در طول این قیام  چه جایگاهی دارد؟ عالوه بر آن با 

کت سیدالشهداء)علیه السالم( از بررسی آیات تالوت شده در جریان نهضت حسینی از هنگام حر

توجه ایشان و خانواده آن حضرت به ه های مدینه تا بازگشت کاروان ال اهلل از شام به این شهر نشان

 توضیح داده شده است.آیات قرآن و تالوت واستشهاد بدان 

 اربعین ،نهضت حسینی، قرآن ، پیاده روی اربعین ،امام حسین)علیه السالم( :کلید واژگان

                                                                                                                                              
 eftekhari@majlis.irعضو هیات علمی دانشگاه شاهد  1

mailto:eftekhari@majlis.ir
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 سازی اسالمیفلسفه فقه دولت

 1عباسعلی مشکانی سبزواری

 کیدهچ

ی  پژوههای جدید و نوظهور در سیاستیکی از عرصه« داریسازی و دولتفقه دولت»یا « فقه دولت»

تعیین » و «تبیین نظریات»فقهی اسالمی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سیاسی اسالم است که 

 نظام»)به عنوان بخشی مهم از  «داریدولت»و  «سازیدولت»مربوط و یا مرتبط با مقوله « احکام

تواند در به مانند هر دانش دیگری می« فقه دولت»را در دستور کار خود دارد. «( سیاسی اسالم

و نیز محاسن  قرار گرفته، هویت و هستی،« مطالعه درجه دو»اندازی فرانگرانه و عقالنی مورد چشم

 و معایبش مورد واکاوی قرار گیرد تا بتواند در مسیر تکامل گام بردارد. 

روشن است که جایگاه مسئله دولت و به تبع آن فقه دولت، در فرآیند تکاملی انقالب اسالمی، به 

مربوط است و ورود عملیاتی به این « سازی اسالمیمرحله سوم فرآیند تکاملی، یعنی نمرحله دولت

ممکن نیست. بر همین اساس « سازیفقه دولت»رحله بدون طراحی و تولید نرم افزار آن، یعنی م

نظریه »را به تصویر بکشد و در ضمن آن، ساختار « فلسفه فقه دولت»کند مقاله حاضر تالش می

من ضرا تبیین نموده، رویکردهای مختلف به این امر مهم را ارائه نماید. در « فقه دولت»و نیز « دولت

پیشنهاد شد و فقه دولت در آن جایابی خواهد « فقه نظام سیاسی»این مهم نیز، ساختاری نوین برای 

شد. در نهایت نیز اشاره به نظریه مختار در زمینه نظریه و الگوی دولت در وضعیت کنونی جمهوری 

 گردد.  اسالمی می

 ، فلسفه فقه دولت.سازی، نظریه دولت، الگوی دولتفقه دولت، دولت واژگان کلیدی:

                                                                                                                                              
 meshkani.a@chmail.irدکتری و مدرس فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم )ع(  1
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اهلل بندی دولت دینی برمبنای قرآن کریم در اندیشۀ آیتصورت

 ایخامنه

 1سازنصرت نیل

 2فاطمه رایگانی

 چکیده

ای سومین مرحله از زنجیرة مراحل تحقق تمدن نوین اسالمی اهلل خامنهدولت اسالمی در اندیشۀ آیت

بندی دولت اسالمی هنوز محقق نشده و اکنون در مرحلۀ تشکیل آن قرار دستهاست. براساس این 

داریم. پس از انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی و تشکیل نظام اسالمی تحت زعامت ایشان 

ای با مرحلۀ تحقق اهلل خامنهزمانی رهبری آیتمرحلۀ تشکیل دولت اسالمی آغاز شده است. هم

نماید. در این مقاله با رویکرد تبیینی و روش هیت و ابعاد آن را ضروری میدولت اسالمی بررسی ما

تحلیل مضمون ضمن تعریف دقیق از دین و دولت مراد رهبری از دولت اسالمی روشن و وظایف 

منش و رفتار مجموعۀ کارگزاران »های آن تبیین شده است. با توجه به تعریف دولت به و ویژگی

های رفتار توحیدی با تکیه بر اسالمی که محور آن توحید است شاخصهو تعریف دین به « نظام

دی شده بنهای دولت توحیدی صورتای استخراج و برمبنای آن ویژگیاهلل خامنهبیانات و آثار آیت

 است.

 ای، دولت اسالمی، دین، دولت، سیاست، اسالم.اهلل خامنهقرآن، آیت کلمات کلیدی:

                                                                                                                                              
 nilsaz@modares.ac.irاستادیار دانشگاه تربیت مدرس  1
 raygsni70@gmail.comالمللی امام خمینی )ره( دانشجوی دکتری فلسفۀ محض دانشگاه بین 2

mailto:raygsni70@gmail.com
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تبیین ویژگیها و بایسته های واجب تمدن ساز برای برپایی دولت 

 اسالمی

 1علی نجاتبخش اصفهانی

 چکیده

هدف اصلی از تشکیل جامعه اسالمی نهایتا تشکیل دولت اسالمی با اقتداء به حیات طیبه است و امر به 

مدن عظیم است.مقام عظمای والیت این مساله را به چهار معروف و نهی از منکر از پایه های اصلی این ت

مؤلفه اصلی یعنی نماز ،زکات،امر به معروف و نهی از منکر به عنوان ترجمان ساخت و هندسه ی نظام 

اسالمی معرفی کرده اند که نقشی حساس و پر رنگ دارند.موضوع تحقیق تبیین ویژگیها و بایسته های 

ولت اسالمی است وسوال اصلی تحقیق آنکه فرایند برپایی دولت اسالمی واجب تمدن سازبرای برپایی د

الیه ای نقش هر کدام از حاکمان دولت  7برمبنای واجب تمدن سازاست چیست؟محققین با طراحی مدل 

اعم از مسئولین ،کارگزاران،دستگاههای ذیربط ،آمران و...( را روشن نموده و اثر هر کدام از )اسالمی 

را تعیین کرده اند. روش تحقیق پیمایشی است و با استفاده از توصیف و تحلیل داده با شاخصهای فوق 

نرم افزار آماری اس پی اس اس و ک ام ا می باشد..جامعه آماری قرآن و نهج البالغه ،روایات وبیانات 

د که هامامین انقالب و اسناد موجود و کتب وآثار مرتبط است..نتایج حاصل از این تحقیق نشان می د

در حد ضعیف  %44در حد متوسط و  %51از داوران میزان اهمیت مرتبط با موضوع را خیلی زیاد و  77%

ارزیابی کرده اند. و در پیشنهادات خروجی تحقیق به نقش آموزش ومهارتهای انجام این فریضه در دولت 

 اند تنها راه تمدن سازی سازی به، شبکه سازی وعامل بودن حاکمان تاکید شده و با صراحت اعالم نموده

 .عمل به بایسته های بستر ساز این واجب تمدن ساز است

تمدن  -5واجب تمدن ساز  -4نظام اسالمی  -3جامعه اسالمی  -2دولت اسالمی  -1 کلید واژگان:

 نوین

                                                                                                                                              
 hany.orveh@gmail.com معاون پژوهشی تاد 1

mailto:hany.orveh@gmail.com
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در نهج البالغه  و قانون  یحکومت اسالم فیوظا یقیمطالعه تطب

 رانیا جمهوری اسالمیی اساس

 1محمد مهدی صادقی اصل

 چکیده 

حکومت اسالمی بر اساس موازین و مقررات داخلی خود بر خالف این دولت ها، به مقوله فرهنگ 

عمومی مردم نیز توجه اساسی داشته و خود را در برابر آن مسئول می داند. از مهم ترین اهداف و 

این مطالعه وظایف حکومت اسالمی حاکمیت توحید و خداپرستی، عدالت و مردم داری است. در 

بررسی تطبیقی وظایف حکومت اسالمی از دیدگاه نهج البالغه و قانون اساسی ایران اصلی، هدف 

پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که هر دو حکومت مورد بررسی، پویایی اخالقی 

فردی و اجتماعی، دینداری و ترویج دین در جامعه، مردم داری و عدالت را در راس وظایف حکومت 

ه و حمایت از مستضعفین و برابری حقوق برای همه مسلمانان در جامعه اسالمی را تاکید دانست

از بررسی نتایج این مطالعه و مطالعات پیشین، نتیجه می گیریم که قانون اساسی فراوان کرده است. 

جمهوری اسالمی ایران مشابه و بر اساس حکومت امیرمومنان )ع( است و هر دو حکومت، وظایف 

 خود را خداپرستی و عدالت و برابری در جامعه اسالمی می داند. اصلی 

ایران، نهج البالغه،  حکومت اسالمی، قانون اساسی جمهوری اسالمیواژه های کلیدی: 

 . )ع(امیرمومنان

                                                                                                                                              
 nakozohre@yahoo.comدانشگاه شاهد  -گرایش توسعه منابع انسانی-دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 1

mailto:nakozohre@yahoo.com
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ق تحقدر بر اقشار مختلف جامعه قرآن  گذاریتاثیر ظرفیت های

  اسالمی بیانیه گام دوم انقالب

 1احمد ذاتی رستمی

 چکیده 

به واسطه تفاوت در اولویت و شرایط کشور های مختلف، حیطه فرهنگی و مذهبی دارای تفاوت های عمده 

تحقیق پیرامون توسعه و گسترش فعالیت های قرآنی در سطح جامعه و تعمیم و تسری آن در  .ای خواهد بود

به علت متاخر بودن حدوث موضوعیت آن، باعث شده است درون ساختارهای اجتماعی، آموزشی و خدماتی 

کمتر به امر تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته شود. جداول قابل ارائه با چارچوب نظری قوی، به عنوان 

ابزارفرهنگی، فنی و اقتصادی در برنامه ریزی ها و تحلیل ها جایگاه ویژه ای دارند. شواهد عینی فراوانی نیز 

که توسعه ی صادرات خدمات فرهنگی و مذهبی به طور غیر مستقیم به صدور کاال در مقیاس  وجود دارد

در تقسیم بندی سازمان تجارت جهانی، خدمات به بخش های دوازده گانه تقسیم . وسیعی کمک کرده است

بیل: قبندی شده است.  این تحقیق به بررسی تاثیر فعالیت های قرآنی بر سایر فعالیت های اجتماعی از 

خدمات آموزشی دولتی، خدمات آموزشی خصوصی، خدمات تربیتی و خدمات اجتماعی می پردازد. در انجام 

این تحقیق که از پنج فصل تشکیل شده، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. که با توجه به وضعیت 

ر است این هزینه ها را موجود پیش روی این روند و نیز بهره وری بیشتر در بخش هزینه های قرآنی بهت

بخش های خصوصی و یا غیر انتفاعی کشور انجام دهند و دولت فقط در این زمینه نظارت کند تا راندمان 

هزینه اقتصادی فعالیت های قرآنی، باعث کاهش هزینه بیشتری در بخش های مختلف جامعه گردد. همچنین 

ه های مربوط به خدمات آموزشی دولتی و در بررسی فرضیه های تحقیق مشخص گردید، با افزایش هزین

خدمات تربیتی بهره وری در سیستم های دولتی کاهش می یابد و با کاهش هزینه های مربوط به بخش های 

   ،آموزشی خصوصی و خدمات اجتماعی، بهره وری در سیستم های غیر انتفاعی و غیر دولتی افزایش می یابد

 ی، گام دوم انقالب اسالمتمدن اسالمی  ، برنامه ریزی هزینه قرآن  ژه ها:کلید وا

                                                                                                                                              
 ahmad.zati@gmail.comدانشکده علوم پایه و فنی مهندسی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری ، ایران  1

mailto:ahmad.zati@gmail.com
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زیر بنای تحقق تمدن نوین اسالمی  تربیت جامعه ی انسانی موحد

 وغنصر اصلی تمهید شرایط ظهور

 1*علی شرفپور

 2**زینب جنیدی مقدم

 کیدهچ

 گیریلشک بدون اسالمی نوین تمدن تحقق این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا

ا چرایی آن تبیین و نسبت آن ب پاسخ بودن منفی درصورت و است؟ پذیرامکان موحد انسانی جامعه

 مشخص شود.  عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امر ظهور موعود منتظر

وده تردید مبتنی بر یک هسته فکری مرکزی بوقوع هر رخداد بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ بشریت بی

که آن رخداد پیرامون آن هسته فکری معنا شده و تکامل یافته است. انقالب اسالمی  کبیر و شکوهمند 

اده رار دساز قایران، یکی از این رخدادها است که تاریخ بشریت را در آستانه یک پیچ سرنوشت

اتصال به حکومت  ،علیهما السالماست و به باور ما امتداد این مسیر در سایه رهنمودهای امامین انقالب 

 را در پی خواهد داشت. ارواحنا فداهجهانی توحید به پرچمداری حضرت حجت

 «زیپرداجامعه»، «سازیدولت»، «خودسازی»در این میان و در پیمودن مراحل تکامل انقالب اسالمی؛ 

خط سیر ترسیم شده توسط رهبران حکیم و متأله انقالب اسالمی است که به اعتقاد « سازیتمدن»و 

یعنی  «خودسازی»ما تحصیل توفیق در همه مراحل مزبور متوقف بر کسب توفیق عمومی در مرحله 

 گیری جامعه انسانی موحددسترسی آحاد به فرآیند تربیت توحیدی است که در نهایت به شکل

 نایافتنیانجامد و در صورت عدم تحقق آن، تحقق مراحل بعدی هم بسی دشوار و بلکه دستیم

 خواهدبود.

                                                                                                                                              
 safirenoor110@gmail.com علیه السالمارشد معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق کارشناسی 1
 z.joneidi.m@gmail.comه و حقوق دانشگاه مذاهب اسالمی دانشجوی دکتری فق 2

mailto:z.joneidi.m@gmail.com
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عمل »به مثابه هسته فکری مرکزی انقالب اسالمی ایران است که با « تفکر توحیدی»از نظر ما 

ق ایشان محق و اصحاب و حواریون قدس اهلل نفسه الزکیهحضرت امام روح اهلل الموسوس الخمینی« موحدانه

شد و افقی روشن را در مقابل تاریخ بشریت گشود. تحقق مراحل بعدی انقالب نیز متوقف بر همین 

است که نظام اسالمی باید برای فراگیر « عمل موحدانه»و « تفکر توحیدی»دو عنصر راهبردی یعنی 

 ا راه برای دستیابیها و امکانات خود را بسیج و بازسازی کند تشدن آن در میان آحاد، همه ظرفیت

ترین زمان به دولت اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن نوین اسالمی هموار شده و این مهمّات در سریع

 ممکن محقق شوند.

 ایم.ما با استفاده از روش اسنادی ـ تحلیلی به نگارش این مقاله پرداخته

، له العالیمد ظای، آیت اهلل العظمی خامنهالزکیهقدس اهلل نفسه انقالب اسالمی ایران، امام خمینی واژگان کلیدی:

 تربیت، تمدن نوین اسالمی، مهدویت



 

 

چکیده مقاالت پنجمین همایش ملی تمدن 

 نوین اسالمی

 0011آذر 

 

 
 

55 

 

 اقتصادی تحقق دولت اسالمی در ایران -الزامات سیاسی

 1دکترحسین شیخ زاده

 چکیده

 ن انقالب نیستنظام اسالمی که در سایه پیروزی انقالب اسالمی در ایران ایجاد شد، هدف غایی ای

بلکه صرفاً یکی از مراحل گذار به تمدن اسالمی محسوب می شود. گام بعدی در مسیر تمدن اسالمی 

های اسالمی های دولتعبارت است از ایجاد دولت اسالمی. این دولت از یک سو باید از ویژگی

من و از سوی دیگر ض السالم( برخوردار باشدناب )حکومت پیامبر صلوات اهلل علیه و امام علی علیه

 توانایی پاسخ به نیازهای جدید شهروندان، در محیط سکوالر بین الملل قادر به بقاء و پویایی باشد.

لذا مسأله اصلی این مقاله این است برای تحقق دولت اسالمی چه فرایندی را باید طی کرد. روش 

 دینی، تاریخ اسالم و آمارهای پژوهش ترکیبی)کمی و کیفی( است و داده ها با بهره گیری از متون

رسمی مربوط به وضع فعلی ایران و جهان جمع آوری شده است. مطابق داده های پژوهش؛ فرآیند 

ای که دولت اسالمی دچار انحراف گردید،آغاز شود. لذا برای سازی اسالمی باید از همان نقطهدولت

خت تطبیق آن با وضع مطلوب پرداتحقق دولت اسالمی ابتدا باید به آسیب شناسی وضع موجود و 

ریزی و اجرای برخی اقدامات سیاسی و اقتصادی پرداخت. برجسته سازی و پس از آن به برنامه

لزوم ایجاد دولت اسالمی، اصالح ساختار سیاسی، بازگشت به اقتصاد اسالمی ، تقویت قدرت ملی 

 اسالمی در ایران می باشند.و ایجاد وحدت در جهان اسالم جزو مهمترین الزامات تحقق دوت 

 ایران، دولت اسالمی، نظام سیاسی، الزامات سیاسی، الزامات اقتصادی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                              
 mreskandarit@gmail.comاستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی  1
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 یقانون اساس ثیاز ح یاسالم نیتمدن نو گاهیجا

 1رشید تقوایی ابریشمی

 چکیده

زی اجتماعی مطلوب و به منظور ارتقاء نظام جمهوری اسالمی ایران از بدو تاسیس در راستای الگوسا

زیست متعالی بشری، همواره سعی بر طراحی و اجرای صحیح یک تمدن نوین و بی نقص بر پایه 

دین و شریعت اسالم داشته است، از این رو تاسیس قانون اساسی عالوه بر رسالت اصلی، به عنوان 

است. در فحوای مفاد قانون اساسی های نیل به این هدف مورد توجه قرار گرفته یکی از ابزار

جمهوری اسالمی ایران تالش شده بنیاد نظام، بر مبانی ارزشی اسالم سیاسی استوار گردد، هر چند 

این تاسیس به تنهایی تکافوی اجرای بی نقص و موثر یک تمدن نوین اسالمی را نمی دهد و اقتضای 

رسد ت. با این اوصاف آنچه به نظر میدستیابی به مقصود، همت مضاعف و متکامل دولت و ملت اس

این است که جمهوری اسالمی ایران پس از چهار دهه حکومت کارنامه مورد قبولی در این حوزه 

یر های این نظام به سادارد و ارزیابی مثبت سایر کشورها، موجب صدور تدریجی تجارب و سیاست

ان به منظومه قانون اساسی جمهوری توملل اسالمی گردیده است، از جمله مصادیق این اصدار می

 ت.ها  مورد توجه اساسالمی ایران اشاره کرد که به عنوان الگوی تاسیس قانون اساسی برخی کشور

 ، مردمباورهای ملی و دینیتمدن نوین اسالمی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  :هاکلیدواژه

                                                                                                                                              
  rashid.taghvaie@gmail.comدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مشهد، ایران  1
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 در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران امت اسالمی جایگاه

 1رشید تقوایی ابریشمی

 چکیده

ابعاد نظام حقوق  ای دینی و موزون، بدل از واژه ملت مسلمان است. با واکاویامت اسالمی واژه

که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با  توان دریافتجمهوری اسالمی ایران میاساسی 

جانده گن جمهوری اسالمی ایران ادبیات قانون اساسی در قلمرو نفوذو  ستره مفاهیمگتحوالتی در 

 اسالمی تکه ام ایمپرداخته موضوعتحلیلی به این -ای توصیفیدر این نوشتار به شیوهشده است. 

 دشمولی دار چه گسترهچه مفهومی داشته،  جمهوری اسالمی ایراندینی و حقوق اساسی  در اندیشه

است ن ای های ما مبین؟ یافتهباشدها میمبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولتو اینکه آیا امت اسالمی 

ا ها، به یک معنبرخی همسانی علیرغمخود در قانون اساسی،  مختلف معانیدر  که کلمه امت اسالمی

، است تفاوتیهای جمعیتی مگروه شاملو در پی آن  گوناگون مفاهیماست، بلکه حامل کار نرفته به

 اصیلدیدگاه  دو همچنین در این پژوهش در خصوص اثبات مبنا و منشا قدرت و حاکمیت دولت

ر این دحاکمیت مردمی. نظریه ، یکی نظریه حاکمیت الهی و دیگری استمورد بررسی قرار گرفته

های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق حاکمیت سیاسی و نظریه مفاهیمضمن تبیین  بخش

 ایم.دادهآن مورد بررسی قرار  آثاررا همراه با  اساسی جمهوری اسالمی ایران

 اسالمی ایران جمهوریقانون اساسی  ،حاکمیت ، مردم ،امت اسالمی :هاکلیدواژه

                                                                                                                                              
 rashid.taghvaie@gmail.comنشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مشهد، ایران دا 1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimj6i1qIzmAhWn0eAKHS_CCOYQFjACegQITRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aria-law.com%2FData-View.aspx%3Flang%3Dfa%26id%3D5319&usg=AOvVaw3UoE66liNEzkbfbcJa1urT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimj6i1qIzmAhWn0eAKHS_CCOYQFjACegQITRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aria-law.com%2FData-View.aspx%3Flang%3Dfa%26id%3D5319&usg=AOvVaw3UoE66liNEzkbfbcJa1urT
https://hawzah.net/fa/Article/List/?keyword=3375


 

 

چکیده مقاالت پنجمین همایش ملی تمدن 

 نوین اسالمی

 0011آذر 

 

 
 

52 

 

 بازتاب اخالق در تمدن نوین اسالمی 

 بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری

 1سعید قربانی تازه کندی

 چکیده

ی هاارزشاخالق سرچشمه و کانون ظهور حکومت اسالمی است. تمدن اسالمی، نشئت گیری از 

 هجانبهمهاسالمی باعث ظهور تمدن نوین اسالمی می شود. منظور از تمدن سازی اسالمی ایجاد نظام 

های آن برگرفته از اصول اسالمی باشد.این موضوع اجتماعی که مؤلفه ها و شاخص -فرهنگی

است. لذا در پژوهش حاضر  قرارگرفتهعنایت  موردخاص تر از منظر مقام معظم رهبری  صورتبه

 نگارنده بر این هدف است که با توجه به دیدگاه ایشان، نقش آفرینی اخالق در تمدن نوین اسالمی

اینکه  اصلی ی قرار دهد. بر این اساس، سؤالموردبررسرا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی 

های پژوهشی نشان از این دارد که اسالمی چه نقشی دارد؟ یافته نوین تمدن گیریشکل اخالق در

ه ین عامل تمدن سازی نوین اسالمی است دارای ارکان چهارگانترمهممحور و راهبرد فرهنگی که 

هایی هماهنگ اتخاذ و از هریک از این ارکان نیز شاخص هستدین، عقالنیت، اخالق و علم 

 گردد.یم

 اسالم، تمدن، تمدن نوین اسالمی، اخالق اسالمی، مقام معظم رهبری.ها: کلیدواژه

                                                                                                                                              
 shahadat10425@gmail.comدانشگاه شاهد  1

mailto:shahadat10425@gmail.com
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 سازی دولت در پرتو دکترین توحید اجتماعیاسالمی

کارکردهای توحید اجتماعی در ایجاد دولت اسالمی تبیین »

 «سازتمدن

 1محمد پورعباس

 پژوه الجزایری: نبی تمدنبن

خواهیم تمدنی را بر پا کنیم، اولین اقدام وقتی می»

« ضروری، تفکر در آن و در عناصر آن است.

 ( 49ق: 1417نبی، )بن

 چکیده

پرتو دکترین توحید اجتماعی است. برای رهیافت به سازی دولت در مسئله ما در این پژوهش اسالمی

دنی پردازان تماین مهم، تالش شده با روشی تحلیلی، نخست ارتباط دولت با تمدن در اندیشه نظریه

توحید  ، با توسعه مفهومی"توحید اجتماعی"مورد بررسی قرار گرفته، و در ادامه و در مقام تبیین چیستی 

عرصه اجتماعی از حیات موحّدان، توحید اجتماعی با توجه به دو شاخصه  عبادی و تحدید مصداقی آن به

. زیست 1اساسی حیات اجتماعی یعنی ارتباطات اجتماعی و نهادها و سازمانهای اجتماعی، و با دو جلوه: 

پرستی در عرصه حیات و زیست . زیست اجتماعی مخلصانه، به معنای یگانه2اجتماعی مطیعانه و 

ن، مرداسازی دولتسازی دولت به اسالمیه است. و در نهایت با حصر معنایی اسالمیاجتماعی فهم شد

. 1این مهم در پرتو دکترین توحید اجتماعی، با کارکردهای چهارگانه آن، نسبت به کارگزاران، یعنی: 

ان، . نحوه مدیریت مدیر4. چگونگی رفتار و عملکرد، و 3. انگیزه زمامداری، 2پذیرش مسئولیت دولتی، 

. نظارت و کنترل بر رفتار 2. انتخاب حاکمان و دولتمردان، 1گانه نسبت به مردم، یعنی: و کارکردهای سه

  . اطاعت و فرمانبرداری از حاکم اسالمی، مورد بررسی قرار گرفته است.3حاکمان و 

 سازی دولت، تمدن نوین اسالمیتوحید اجتماعی، اسالمیواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                              
 poor30@yahoo.com« ره»دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی  1
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فرایند ساخت دولت در ایران معاصر و باز تاب آن درتمدن 

 ساالری دینیسازی: از مشروطه تا مردم

 1بهزاد قاسمی

 چکیده

ساختارها و نهادهای دولت اسالمی از گفتمان انقالبی تولد یافته و امروزه در تمدن سازی نقش ایفا 

ای منطقی و مستمر و با  می رسیدن به تمدن نوین اسالمی در زنجیرهکنند. هدف غایی انقالب اسالمی

ریزی ساخت قدرت و دولت در ایران از نهضت تاسیس نظام سیاسی در جوامع اسالمی است. پایه

مشروطه آغاز گشته و پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران به بار نشسته است. این فرایند بعد از 

ای نیز سرایت کرده است.امروزه در های پیرامونی در سطح منطقه و فرا متطقهانقالب اسالمی به کشور

تمدن سازی و تحقق تمدن نوین اسالمی، مطالعه ابعاد و متغییرهای مختلف و متنوع دولت سازی دارای 

اهمیت و ضرورت پژوهشی است. در این مقاله مبانی و ساخت دولت در ایران معاصر مورد بازکاوی 

سوال اساسی مقاله این است که؛ ساخت دولت در ایران معاصر په فرایندی داشته و  است.قرار گرفته 

های مبانی آن کدامند؟ گفتنی است که دولت سازی در ایران معاصر سیر تحولی را طی کرده است. یافته

دهد سیر تحولی حکومت دینی در دوره مشروطه از مدل حکومتی عرفی به حکومت پژوهش نشان می

تر ساز های اسالمی بوده و بسمبتنی بر فقه سیاسی تحول پیدا کرده و امروزه الگویی برای نهضتدینی 

ای روند تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه –تمدن نوین اسالمی خواهد بود. مقاله حاضر با روش توصیفی 

ن بر ایتحول دولت سازی از مشروطه تا انقالب اسالمی و پس از آن را تبیین  و بررسی خواهد کرد. 

اساس، تامل و تعمق در فرایند دولت سازی و شناخت مبانی و ساخت دولت پس از انقالب اسالمی و 

  رای تمدن سازی، امری ضروری است.منظور بسترسازی ب سازی به تالش برای گفتمان

ساخت دولت، نظام سیاسی، دولت سازی، نظام دموکراتیک عرفی، مردمساالری دینی،  :کلیدی هایواژه

 دولت اسالمی.

                                                                                                                                              
 ghasemi.b1981@gmail.com استادیار دانشگاه 1

mailto:ghasemi.b1981@gmail.com
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 روابط خارجی دولت اسالمی در تعامل با جهان عرب

  تمدن نوین اسالمی ی براندازچشم

 1زادهمحمد ملک

 چکیده

ی عوامل تحت تاثیر برخ روابط ایران و کشورهای عربی با پیشینه تاریخی مشترک از دوران باستان

این روابط به رغم  بوده است. ی، در یک فرایند زمانی دستخوش تغییر و تحوالتهمگراواگرا و 

بانی و زای همچون تفاوت نژادی، تاریخی متعدد، تحت تأثیر متغیرهـای عدیـده-اشتراکات فرهنگی

ین . اه در حد مطلوبی ارزیابی نشده استگایا مذهبی آنها در طول تاریخ به ویژه دوره معاصر، هیچ

در حالی است که به دلیل اشتراکات مهم دینی، تاریخی و فرهنگی؛ دشمنان واحد؛ گستردگی مرزهای 

های الزم در سطوح مشترک و تداخالت قومی و مردمی، امروزه اقتضا دارد به منظور افزایش کاربری

 اییو همگرکمتر زایی کشورهای عربی به سمت تنش باایران  دولت اسالمی رابطه ،ای و جهانیمنطقه

وین گیری تمدن نسوق داده شود. در این پژوهش، نگارنده با هدف پاسخ به چگونگی شکل بیشتر

اگرا بررسی متغیرهای واسالمی تحت تاثیر متغیر رابطه ایران با جهان عرب، در پی آن است پس از 

در روابط ایران با کشورهای عربی، به ارزیابی راهکارها و عوامل بهبودی این روابط و تعامل و 

د. های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی بپردازهمبستگی ایران با جهان عرب در پرتو پیوستگی

ز سوی ا تکیه بر اصول مشترک؛ واز یکسو با تقویت عوامل همگرا و این نوشتار،  هاییافتهبر اساس 

ی را تحقق تمدن نوین اسالم بستر ضمن بهبود روابط دوجانبه، توانمیدیگر تضعیف عوامل واگرا 

 . نموددر گستره جهانی فراهم 

 ایران، تمدن نوین اسالمی، جهان عرب، واگرایی، همگرایی کلمات کلیدی:

                                                                                                                                              
  Malekzadeh1350@gmail.comعضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  1

mailto:Malekzadeh1350@gmail.com
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در نیل به دولت اسالمی از پرتو گام دوم مهندسی عملی اخالق 

 انقالب و آرمان شهرتمدن نوین اسالمی

 1دکتر سیدمهدی سلطانی رنانی

 چکیده

از پرتو گام دوم انقالب و آرمان شهر تمدن  دولت پایدار نیل بهی راه کارها و از جمله دغدغه ها

 یات و جامعه انسانی، تبیین مهندسی اخالق وتحقق حرکت عملی به سوی آن درحنوین اسالمی

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 

معدود مفاهیمی است که  ازعملی مطلوب  نوین اسالمی برخورداری از مهندسی اخالق پایدار و

مورد توجه و تأکید خاص قرار گرفته است و تأمین کننده منافع و مصالح اعضای آن و موجب اسقرار 

است. باور به  در دولت پایداراسالمی نظم و امنیت اجتماعی و توسعه عدالت فردی و اجتماعی

ی دست یابی به هدفی را حول محور خود جمع کند و برا انسان ها حقیقت این موضوع، می تواند

یکپارچه گرد هم آورده و به آنان هویت واحد دهد و به دنبال آن قدرت اجتماعی را تقویت گرداند 

  .تحکیم بخشد  اسالمی جامعه بین دولت وو ارتباطات اجتماعی 

هدف نشان دادن امکان تحقق  کاربردی و با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر-در این مقاله با روش توصیفی

یم این جهت تقویت و تحک فوقبه تبیین پتانسیل و ظرفیت اندیشه  مسأله و روند مذکور، ایجادو 

 های آرمان شهر الهی و معنوی آن پرداخته ایم . رویکرد براساس برنامه ها وآموزه

وسعه ت تبلور و توانایی تفکر مذکور در ازمهم ترین یافته های این پژوهش، نشان دادن ظرفیت و

ه و در اندیش تحکیم روابط اجتماعی درحیات انسانی انسجام و همبستگی، امنیت ومطلوب نظم، 

مهروزی، تعاون وهمدلی،  عملی اسالمی است. از برجسته ترین مؤلفه های این مهندسیجامعه 

                                                                                                                                              
و حرفه ای استان اصفهان، دانشکده شهید مهاجر، اصفهان، ایران مدرس معارف اسالمی، دپارتمان عمومی و پایه،دانشگاه فنی  1

smahdi.soltani224@gmail.com 
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امر به معروف و نهی ازمنکر، سامان دهی امور و به سامان بودن آن ها درزندگی  ترویج احسان،

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 

ها و پایبندی به قواعد طلوب درانسان های مسلمان و نیز ایجاد اعتماد عمومی ناشی ازتقویت ارزشم

 اخالقی است .

، آرمان شهر تمدن تمدن نوین اسالمی ،دولت اسالمی اخالق اسالمی، عملی مهندسی کلید واژه ها:

  روابط اجتماعینوین اسالمی گام دوم انقالب اسالمی، 
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های  زُهان در وقفنامه نکات فرهنگی و تمدنیتحلیل و بررسی 

 خراسان جنوبی

 1علی اکبر عباسی

 چکیده 

های زهان و استخراج مباحث تاریخی ، فرهنگی، دغدغه مولف در این مقاله کنکاش در موقوفه

ی توصیفی و تحلیل –ن مقاله اسنادی اجتماعی، اقتصادی و مذهبی از آن است.  روش تحقیق در ای

های این تحقیق از طریق بررسی و تحلیل مباحث مطرح در موقوفه های زهانی است. بر اساس یافته

توان فهمید که زهان حداقل از دوران صفوی جایگاه و موقعیت مهمی را در بین روستاهای منطقه می

توان فهمید زهان دست کم از عهد شاه سلطان می قاینات داشته است. با استناد به اسناد اوقافی  زهان

حسین دارای مراکز مذهبی و فرهنگی مهمی مثل مسجد جامع و مدرسه علمیه بوده است. حس قوی 

شیعی و توجه به مراسم تعزیت اباعبداهلل الحسین)ع( و عزاداران حسینی هم از نکاتی است که از 

فرهنگ استنساخ و کتابخوانی هم مدنظر واقفان ها قابل استنباط هست.توسعه متن عمده موقوفه

است. از های خیّر به دور نبودهاست.  اهمیت دادن به تهیدستان هم از نظر زهانیزهانی بوده

توان فهمید که افرادی ها مثل میر، خان، میرزا، مال ، حاجی و کربالیی میاصطالحات افراد در موقوفه

 اند.  ثر بودهاز قشرهای مختلف در سنت حسنه وقف مو

 ها ، عزاداری ، مسجد جامع زهان، مدرسه علمیهزهان، موقوفه واژگان کلیدی:

                                                                                                                                              
 aa_abbasi_z@yahoo.com دانشگاه اصفهان 1

mailto:aa_abbasi_z@yahoo.com
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 تربیت و تعلیم جهت تحقق تمدن نوین اسالمینظام نقشه راه 

 1سید مصطفی حسنی

 2حسین ادبی

 3زهرا حسین پور

 4حمیده غالمی

 چکیده

نظام انقالب اسالمی رسالت تمدن سازی نوین اسالمی را بر عهده دارد. در این راستا باید همچون 

پیامبر ختمی مرتبت، روحی تازه در جهان هستی بدمد، راههایی جدید بگشاید، جهان را راهبری 

 ،در عالم خارج ی تحققاهر تمدنی بررا رقم بزند. « تمدّن نوین اسالمی»نماید و به تعبیری جامع 

مرکز ثقل در تمدن نوین اسالمی، نظام تعلیم و تربیت  آن تمدن دارد. مخصوص  تبیین الزاماتنیاز به 

 .به عنوان نظام انسان ساز است که نیروهای انقالبی و تمدنی در بستر این نظام تربیت می شوند

سالمی ظام تعلیم و تربیت امسیر و فرآیند حرکت علمی در تحقق نهدف از نگارش این مقاله تببین 

ه گام مراحل گام ب" که پرسشرسیدن به تمدن اسالمی است. از این رو یافتن پاسخ این در راستای 

  ، مسئله اصلی نوشتار حاضر است. "و فرآیندی تحقق نظام تعلیم و تربیت اسالمی چیست

سیم جایگاه م شبکه ای و ترنقشه راه نظام تعلیم و تربیت اسالمی، مبتنی بر پارادای چارچوب تئوریک

 انسان در شبکه هستی است.

این مقاله ازنوع تحقیقات بنیادین و بر اساس روش تحقیق شبکه ای است و اطالعات به صورت 

کتابخانه ای جمع آوری شده است. در این نوشتار با استفاده از منابع قرآنی و روایات و استفاده از 
                                                                                                                                              

ت عات نبوی محقق دفتر تبلیغادانش پژوه حوزه علمیه خراسان، سطح چهار )معادل دانشجوی دکترا( عضو هئیت علمی موسسه مطال 1

  mostafa4hasani@gmail.comاسالمی خراسان رضوی و عضو حلقه فقه تربیت دفتر تبلیغات اسالمی خراسان، 
 رضویدانش پژوه حوزه علمیه خراسان، سطح چهار )معادل دانشجوی دکترا( محقق دفتر تبلیغات خراسان  2
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه گیالن 3
 کارشناس فقه و حقوق دانشگاه مطهری مشهد، محقق خانواده و سبک زندگی 4

mailto:mostafa4hasani@gmail.com
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ه نظام تعلیم و تربیت که شامل پنج مرحله  است دست می تفکرسیستمی به مدل راهبردی نقشه را

 یریزمتغیرهای نظام تعلیم و تربیت، چگونگ کالن، شبکه موضوع عمده تبیین هاییابیم. سرفصل

 تحلیل اطالعات، چگونگی آوری جمع موردی، چگونگی نمونه تطبیق با مسائل شبکه طراحی

 لیم است.سازی در نظام تربیت و تعمدل اطالعات و چگونگی

 ی، تمدنهست شبکه ای، شبکه پارادایم تربیت، و تعلیم سیستمی، نگرش راه، نقشه :هاکلیدواژه
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آذربایجان ایران در بازتاب انقالب اسالمی بر قفقاز جنوبی  نقش

 تمدنی -با تاکید بر سازوکار فرهنگی

 1امین بنائی بابازاده

 چکیده

سازگار و همگرا با ایران محسوب می شود. هرچند  مناطق از یکجنوبی به عنوان ی قفقازاز دیرباز 

حضور قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای و منافع آنها در قفقاز جنوبی، در برهه های حساس 

تاثیر مستقیم بر روابط ایران با کشورهای این منطقه گذاشته است. اما با این حال پیوندهای عمیق 

فرهنگی و تمدنی و نیز قرابت جغرافیایی عامل غیرقابل انکار در تقویت این روابط به شمار می رود. 

پس از وقوع انقالب اسالمی با توجه به برجسته شدن مفاهیم فرهنگی در سیاست های ایران و به 

ی دویژه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که موجب گسترش نفوذ ایران در منطقه شد، فصل جدی

در روابط ایران با جمهوری های قفقاز آغاز گردید. در این میان آذربایجان به واسطه اشتراکات هویتی 

و تاریخی با قفقاز منطقه ای مهم در انتقال دستاوردها و تسهیل روابط ایران با کشورهای منطقه به 

یستم یدانی به تحلیل سبا تکیه بر اسناد کتابخانه ای و مشاهدات م رو شیپ مقاله در حساب می آید.

اجتماعی قفقاز جنوبی،  -منطقه ای می پردازیم. از سوی دیگر با گذری بر جغرافیای فرهنگی

 یررسب موردآذربایجان در گسترش بازتاب انقالب اسالمی در این منطقه را  ینیآفر نقشچگونگی 

گاه ویژه ی جایتمدن -یگفرهن سازوکار که است استوار هیپا نیا بر پژوهش هیفرض لذا. میدهمی  قرار

ای در مناسبات منطقه آذریجان با جمهورهای قفقاز جنوبی ایفا می کند. از اینرو می توان گفت 

 تاثیرگذاری انقالب اسالمی بر قفقاز جنوبی اغلب جنبه معنوی داشته است. 

 ی.تمدن -یفرهنگ سازوکاری، جنوب قفقازانقالب اسالمی،  آذربایجان، های کلیدی:واژه

                                                                                                                                              
 a.banae@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  -یاسیس علوم ارشد یکارشناس 1
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 «مدارمشکل»و « محورمسئله» یهاتیذهن ریتأث یبررس

 شرفتیپ یرانیا یاسالم یالگو شبردیدر پ
 1علی کاکادزفولی

 2جعفر حسنخانی

 چکیده

 شرفتیپ یرانیا یاسالم یالگو شبردیدر پ« مدارمشکل»و « محورمسئله» یهاتیذهن ریمقاله، تأث نیدر ا

محور ئلهمس یهاتیپرسش پاسخ داده شود که هرکدام از ذهن نیبر آن است تا به ا یشده است. سع یبررس

 شرفتیپ ینرایا یاسالم یالگو شبردیدر پ توانندیکه دارند، چگونه م ییهامدار با توجه به تفاوتمشکلو 

( است که در روش Issue« )مشکل»( و Problem« )مسئله» نیب کیمقاله، تفک یمؤثر باشند؟ پشتوانه نظر

رداخته است. به آن پ زین ییکایآمر ستیپراگمات لسوفیف مز،یج امیلیو و ردیگیمورد توجه قرار م قیتحق

سئله ابتدا م دیفهم درست مشکل، با یاست که برا معتقدو  داندیمسئله را متفاوت از مشکل م مز،یج

 یچگونگ حیرتش یبرا یحیبتواند چارچوب قابل توض مزیج اتینظر رسدی. به نظر مافتیمرتبط با آن را 

فهم  ییو انشا یکل یهامدار، مشکالت را در قالب عبارتمشکل تیمواجهه با مشکالت ارائه دهد. ذهن

 گاهچیه تیذهن نیلذا صاحبان ا ستند؛یمؤثر در آن مشخص ن یرهایو متغ املعو ت،یذهن نی. در اکندیم

کالت را محور، مشمسئله تیدارند. اما ذهن یاعتراض یو صرفاً کنش ندیآیدرصدد پاسخ به مشکالت برنم

. سازدیآنها به مسائل قابل پاسخ م لیها دانسته و حل مشکالت را منوط به تبداز وجود مسئله ییهانشانه

مند هرهب زین یخیبوده که از مطالعات تار یاسناد لیاز نوع تحل یفیروش مورد استفاده پژوهش، روش ک

 یرحعنوان طبه شرفتیپ یرانیا یاسالم یاست در مواجهه با الگو یکه ضرور دهدینشان م جیت. نتااس

رار مورد توجه ق محورسئلهم تینظام تمدن زا، ذهن کیمثابه به یاسالم ینظام جمهور ندهیزدن آرقم یبرا

 شوند.  نیمدار تدومشکل تیو فاصله گرفتن از ذهن تیذهن نیبر هم دیبا تأک زین یبعد یو سندها ردیگ

تشرفیپ یرانیا یاسالم یمدار، الگومشکل تیمحور، ذهنمسئله تیمسئله، مشکل، ذهن واژگان کلیدی:

                                                                                                                                              
  gmail.comali.kakadezfuli@دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد  1
 57hasankhani@gmail.comدانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  2

mailto:57hasankhani@gmail.com
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بررسی نقش کارگزاران حکومت اسالمی از نظر آیت اهلل خامنه 

 )مطالعه موردی: مجلس شورای اسالمی( ای

 1عباس کشاورز شکری

 2ملیحه سالم

 چکیده

هدف این مقاله بررسی نقش کارگزاران حکومت اسالمی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای است. از نظر آیت 

اهلل خامنه ای اولین شاخص دولت اسالمی به خصوص در میان کارگزاران حکومتی، شاخص اعتقادی و 

 دانند و معتقدند تامین سعادت اخالقی است. ایشان اخالق را پایه و اساس پیشرفت و توسعه کشور می

یک کشور در گرو الهام گرفتن سیاست از اخالق می باشد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل اسنادی 

به دنبال پاسخگویی به این سوال است که شاخصه های اخالقی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از 

است که آیت اهلل خامنه ای توصیه های خود را   منظر آیت اهلل خامنه ای چیست؟ نتایج حاکی از این امر

به کارگزاران حکومتی اخالق در سه بعد فردی، اجتماعی و سازمانی مطرح می کنند؛ به طوری که در 

رابطه با بعد فردی یعنی مقام و شان فردی نمایندگان مجلس در ارتباط با خود بر شاخصه هایی مانند 

دلسوزی و مومن و انقالبی بودن و در بعد اجتماعی یعنی ارتباط  برخورداری از تقوا، شجاعت، صداقت و

نماینده مجلس با مردم و جامعه بر شاخصه هایی مانند وجدان سیاسی، فهم اولویتها، مرزبندی شفاف با 

دشمن و شخصی نبودن عقیده و در بعد سازمانی یعنی نحوه ارتباط با سایر همکاران و زیردستان بر 

عدالت محوری و تسری عدالت در جامعه، طرفداری از ضعفا، حفظ حقوق محرومین شاخصه هایی مانند 

 و عدم اتصال به مراکز قدرت و ثروت تاکید دارند.

مجلس شورای اسالمی، کارگزاران حکومت اسالمی، آیت اهلل خامنه ای، نمایندگان، شاخصه  کلیدواژگان:

 .های اخالقی

                                                                                                                                              
 keshavaz@shahed.ac.irعلوم سیاسی دانشگاه شاهد  دانشیار 1
 malihe.salem55@gmail.comدانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی  2

mailto:malihe.salem55@gmail.com
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در مسیر تمدن  سازی در جمهوری اسالمی ایران روند دولت

 نوین اسالمی

 1زاهد غفاری هشجین

 2قدسی علیزاده سیالب

 چکیده 

هدف مقاله حاضر بررسی روند دولت سازی در جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی توسط 

سومین مرحله از مراحل امام خمینی )ره( و آیت اهلل خامنه ای است. از آنجا که دولت اسالمی به عنوان 

رسیدن به تمدن نوین اسالمی است؛ لذا بررسی روند دولت سازی جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب 

بدین ترتیب مقاله حاضر بر آن است تا به این سؤال اصلی  عنوان یک الگو حائز اهمیت است. اسالمی به

مام خمینی )ره( و آیت اهلل خامنه ای روند دولت سازی در جمهوری اسالمی ایران توسط ا»پاسخ دهد 

برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل اسنادی « در مسیر تمدن اسالمی چگونه صورت گرفته است؟

با این روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتب، که از انواع روش های کیفی است استفاده شده است. 

ه همین منظور ابتدا نظریه تمدن اسالمی و اهمیت دولت مقاالت و پایان نامه ها و اسناد بررسی شده است. ب

اسالمی بر اساس این نظریه ارائه و سپس روند دولت سازی توسط امام خمینی )ره( و آیت اهلل خامنه ای 

بررسی می گردد. می توان گفت امام خمینی )ره( در دوران تأسیس وتثبیت نظام جمهوری اسالمی و آیت اهلل 

تحکیم و تداوم نظام جمهوری اسالمی با نهادسازی در زمینه های مختلف سیاسی، خامنه ای در دوران 

اقتصادی، قضایی، فرهنگی، نظامی، علمی و ... اقدام به دولت سازی نموده اند. به عبارتی ایشان در جهت 

ی ادولت سازی عالوه بر ارائه نگرش ها و شیوه های خاصی از اعمال و رفتار به تأسیس و تثبیت مجموعه 

از نهادها و به عبارتی نهادسازی در جهت تحقق مرحله سوم از مراحل تمدن نوین اسالمی یعنی دولت اسالمی 

 گام برداشته اند.

امام خمینی )ره(، آیت اهلل خامنه ای، تمدن نوین اسالمی، جمهوری اسالمی، دولت سازی،  کلیدواژه ها:

نهادسازی.

                                                                                                                                              
 z_ghafari@shahed.ac.irگروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، نویسنده مسئول  استاد 1
 gh.Alizadeh88@yahoo.comدانش آموخته دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد  2
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ایج نهادسازی انقالب اسالمی ایران: مطالعه موردی سهاه آثار و نت

 پاسداران

 1دکتر شهره پیرانی

 2عفیفه عابدی

 چکیده

ی هاها و رهیافتشناخت و تحلیل نهادهای سیاسی و تشخیص عملکرد و تاثیرات آنها یکی از روش

کنند. در عین حال میهای شناختی را فراهم اصلی مطالعاتی در علوم سیاسی است. نهادها الگوها و مدل

کند. بر این اساس نیز مطالعه رهیافت نهادی، تلفیقی از مطالعه دولت محور و جامعه محور را فراهم می

ها از جمله انقالب اسالمی ایران باشد. های مطالعاتی مناسب برای انقالبتواند یکی از رهیافتنهادی می

که همزاد انقالب اسالمی ایران بوده و نقش و تاثیر آن در همین راستا مطالعه نهادی چون سپاه پاسداران 

های این رابطه ساختمند کمک در نگهبانی از این انقالب غیرقابل انکار است، به شناخت دالیل و ریشه

 کند. می

این پژوهش بر مبنای این پرسش اصلی شکل گرفته است که تشکیل نهاد سپاه پاسداران چه آثار و نتایجی 

اسالمی ایران داشته است. در این مطالعه با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی، با روش برای انقالب 

پژوهش کیفی از نوع اسنادی ضمن اینکه رابطه سپاه پاسداران و انقالب اسالمی ایران تبیین نظری شده، 

 گیرد.  آثار و نتایج این نهاد برای انقالب اسالمی ایران مورد بررسی قرار می

 -1وند: شها میگیری باید پاسخ داده شوند نیز شامل این سوالهای فرعی که از آغاز کار تا نتیجهپرسش

سپاه پاسداران در اندیشه و دیدگاه امام  -2دالیل و اهداف شکل گیری سپاه پاسداران چه بوده است؟ 

تار نظام جمهوری سپاه پاسداران در ساخ -3خمینی )ره( و مقام معظم رهبری چه جایگاهی داشته است؟ 

 کند.اسالمی ایران چه نقشی ایفا می

 انقالب اسالمی، نهادسازی، نهادگرایی، سپاه پاسداران ها:کلید واژه

                                                                                                                                              
 sh_p202@yahoo.com، نویسنده مسوول  استادیار دانشگاه شاهد 1
 afifeh.abedi@gmail.comدانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی  2
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الگوی رفتار سیاسی اجتماعی شهید رجایی به مثابه کارگزار تراز 

 دولت اسالمی

 1شهره پیرانی

 2فیفه عابدیع

 چکیده

دین متشکل از سه قسمت، باور )فکر(، اخالق و رفتار است. یکی از مهمترین انگیزه های مبارزات 

انقالبی در ایران برپایی حکومت براساس این سه عنصر اساسی دین بوده است. بر این اساس فرضیه ما 

ق و خالدر این تحقیق این است که سیره فکری و عملی شهید رجایی بیش از هرچیز براساس باور، ا

رفتار اسالمی بوده است. در این مقاله تالش شده است براساس اسناد خاطرات و آثار به جامانده از ایشان 

مراتب تعهد ایشان به این الگو بررسی و روشن گردد که در عمل تا چه حد بر اساس این سه عنصر 

-الگوی رفتار سیاسی اسالمی عمل نموده اند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که عناصر حاکم بر

اجتماعی شهید رجایی به عنوان کارگزار تراز دولت اسالمی چیست؟ سواالت فرعی این پژوهش عبارتند 

از عناصر حاکم بر باور سیاسی اجتماعی  شهید رجایی به مثابه کارگزار دولت اسالمی کدامند؟ عناصر 

ولت اسالمی کدامند؟ عناصر حاکم بر حاکم بر اخالق سیاسی اجتماعی شهید رجایی به مثابه کارگزار د

رفتار سیاسی اجتماعی شهید رجایی به مثابه کارگزار دولت اسالمی کدامند؟روش پژوهش در این مقاله 

کیفی از نوع تحلیل اسنادی  است و راهبرد پژوهش بر مبنای تحلیل محتوای دست نوشته ها، سخنرانی 

 ها، مصاحبه ها  و مقاالت مرتبط است. 

 شهید رجایی، کارگزار تراز، رفتار، باور، اخالق لیدی:واژگان ک

                                                                                                                                              
، نویسنده مسوول  هیات علمی گروه علوم سیاسی و مطالعات انقالب اسالمی دانشگاه شاهد استادیار دانشگاه شاهد 1

(sh_p202@yahoo.com) 
سالمی دانشگاه شاهد دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی دانشجوی دکتری مطالعات انقالب ا 2

afifeh.abedi@gmail.com 
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کنشگری سیاسی و اجتماعی شهید قاسم سلیمانی و نقش آن در 

 تحقق تمدن نوین اسالمی

 1زاهد غفاری هشجین

 2علی کاکادزفولی

 چکیده 

 نیر اددر ابعاد داخلی و خارجی، با توجه به ابعاد شخصیتی و فعالیت های تاثیرگذار شهید سلیمانی 

مولفه های کنشگری سیاسی و اجتماعی شهید سلیمانی پرسش پاسخ داده شود که  نیا به ی شدهسع مقاله

و تاثیر آن بر تحقق تمدن نوین اسالمی چیست؟ برای چارچوب نظری مقاله از مفاهیم مرتبط با نظریات 

شده است. جیمز در نزاع بین ذهنیت گرایی و عینیت پراگماتیسم و دیدگاه های ویلیام جیمز  استفاده 

گرایی، با اصالت بخشیدن به تجربه و عمل، گستره معرفتی را وسیع تر کرده و آن را از حصار نظریه ها 

خارج می کند. بر این اساس، در این مقاله ابتدا کنشگری سیاسی اجتماعی سردار قاسم سلیمانی در دو 

د بررسی قرار گرفته و سپس به چگونگی اثرگذاری این کنشگری بر تحقق سطح داخلی و بین المللی مور

ی، اسیس یمدارااسالمی پرداخته شده است.  جمهوری نظام اهداف چارچوب تمدن نوین اسالمی در

در  یانسجام داخل ی،بر وحدت مل دیتاکو  کاذب یها یدسته بند جادیاز ا زیو پره یاجتماع یمدارا

 کیاستراتژ یگسترش عمق مرزها ،یجبهه مقاومت اسالم تیتقو سم،یبا ترور مبارزه، مواجهه با دشمن

مولفه هایی هستند که در سطح داخلی و بین المللی بر اساس  یخیو تار یدر افق تمدن ینیو نقش آفر

روش تحلیل اسنادی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها بیان گر آن است که فعالیت های ایشان در عرصه 

سیاسی و اجتماعی به نوبه خود در زمینه سازی برای تحقق تمدن نوین اسالمی موثر بوده   های مختلف

 است.

قاسم سلیمانی، کنشگری سیاسی و اجتماعی، تمدن نوین اسالمی، جبهه مقاومت  ی: شهیددیکل واژگان

 اسالمی.

                                                                                                                                              
 z_ghafari@yahoo.comعلوم سیاسی دانشگاه شاهد  ستادا 1
 ail.comali.kakadezfuli@gmدانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد  2

mailto:z_ghafari@yahoo.com
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 تولیدکنندگانقشر منش کارگزاران دولت اسالمی در مواجهه با 

 و تجار برگرفته از آیات و روایات 

 1امیرحسین خورشیدی اطهر

 2محمد جواد رضائی

 چکیده

های پژوهشگران علوم اقتصادی چگونگی دخالت دولت در اقتصاد است. این ترین دغدغهاز اصلی

های متعددی از امیرمومنان مورد تاکید قرار گرفته است که اهمیت امر در نظام اقتصادی اسالم با بیان

البالغه  نهج بررسی آن را دوچندان کرده است. این مقاله با بررسی آیات و روایات و بویژه با بررسی

به ارائه منش کارگزاران در مواجهه با قشر تولیدکنندگان و تجار که یکی از اقشار مورد تاکید 

پردازد. این مقاله ابتدا با بیان تقسیم بندی قشرهای مختلف امیرمومنان در نامه مالک اشتر بود، می

اقشار که به طور عموم قابل مردم در نهج البالغه به بیان وظیفه همگانی دولت در مواجهه با این 

طرح است،پرداخته است و در ادامه به بررسی وظایف اختصاصی دولت در مواجهه با قشر تولید 

کنندگان و تجار می پردازد که ضمن بررسی ضرورت ورود دولت به امر تولید به بحث در مورد 

ک سئوال جدی که دستاورد پردازد. در پایان این مقاله به یحیطه های ورود دولت در امر تولید می

این مقاله است را پاسخ داد و آن این است که اگر تزاحمی بین اصول منش کارگزاران بوجود بیاید، 

این رفتار چگونه خواهد بودو با توجه به دستاورد این مقاله به اهم و مهم ولی فقیه جامعه ارجاع 

 داد. 

 گزاران،اهم و مهمقشرتولیدکننده و تجار، نهج البالغه، کار کلیدواژه:

                                                                                                                                              
 amirkh.13751395@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( 1 

 mjrezaei@shahed.ac.ir استادیار دانشکده علوم انسانی شاهد:2 

mailto:amirkh.13751395@gmail.com
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 آرمانگرایی و تحریم

 1محمد قدسی

 چکیده

همواره جامعه های آرمانگرا .آرمانگرایی و تحریم در طول تاریخ با هم رابطه ای تنگاتنگ داشته اند

مرده زیانبار ش؛زیرا دشمنان آرمانگرایان،وجودآنها را برای خود ومی گیرند مورد تحریم قرار گرفته اند

و به هیچ وجه آنها را قابل تحمل نمی دانسته اند ونمی دانند و برای براندازی آنها از هیچ کوششی 

خودداری نکرده و نمی کنند ویه کارگیری هر ابزاری را در این راه برای خود مجاز دانسته ومی 

آنها  رین راه و در دسترستریندانند.با توجه به این که تحریم جامعه آرمانگرا از سوی دشمنانش آسانت

می باشد ؛ از این رو، دشمنان آرمانگرایی پیوسته برای نابودی جامعه آرمانگرا از آن استفاده کرده اند 

یخی با تحلیل و بررسی تجربه های تار ،و می کنند .این مقاله ضمن تبیین رابطه آرمانگرایی وتحریم

جامعه های آرمانگرا همواره مورد تحریم بوده و در پی اثبات این فرضیه است که چون  ،و معاصر

هستند ،آرمانگرایی با داشتن روابط اقتصادی با جهان سرمایه داری وهرگونه وابستگی به بیگانه 

غیرقابل جمع است . به همین علت ، یک جامعه آرمانگرا باید به گونه ای سازماندهی شود که ،

 در غیر این صورت آرمانگرایی توهمی بیش نخواهد ؛باشدنیازمند به بیگانه نباشد و به واقع خودکفا 

 بود.

 خودکفایی.،استقالل ،آرمانگرایی ،تحریم کلید واژگان:

                                                                                                                                              
1 .ghodsi@gmail.commohammadd  

mailto:mohammadd.ghodsi@gmail.com
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 یقوه مقننه مطلوب در دولت اسالمفقهی حقوقی  هاییستهبا

 (موجود ساختار رویکرد انتقادی بهبا )

 1*مسعودیان مصطفی

 2زادهیاحمد تق

 چکیده

ها و شئون رهبر و حاکم های اسالمی، تقنین در کنار دو شأن اجرا و قضا، از صالحیتبر اساس آموزه

شود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر، امر اسالمی محسوب می

اقتدار  در اعتال و گذاری به مجلس شورای اسالمی واگذار شده است. با عنایت به تأثیری که قوانینقانون

ویی ی الگرو، ارائهی مقننه است؛ از ایندولت اسالمی دارند، یکی از نهادهای تأثیرگذار در این دولت، قوه

سزایی برخوردار است. لذا پژوهش کارآمد و منطبق بر موازین اسالمی در این خصوص از اهمیت به

ذاری، با استفاده گسی ساختار کنونی قانونشنایلی ضمن آسیبتحل -یفیتوص روشبه حاضر سعی دارد تا 

گذاری در دولت اسالمی را تبیین نماید. در همین های کلی و اساسی قوه قانوناز تعالیم اسالمی، بایسته

گذار و مجلسی متشکل از عنوان مجلس قانونراستا، الگوی دو مجلسی متشکل از فقها و حقوقدانان به

منظور گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو بهاظر و مطالبهعنوان مجلس ننمایندگان مردم به

گذاری، همواره از نظر اهل خبره در قالب های قانونتشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت

گذاری به متخصصین این حوزه در های تخصصی استفاده خواهد شد. واگذاری امر خطیر قانونکمیسیون

مندی از نظر اهل خبره در تشخیص موضوعات از بر نمایندگانی از مردم و بهرهعین سپردن امر نظارت 

 رود.شمار میجمله مزایای این الگو به

 گذاری، دولت اسالمی، اهل خبرهرهبر، قوه مقننه، قانون ها:کلیدواژه

                                                                                                                                              
  m.masoudian@shahed.ac.irایران  تهران، شاهد، دانشگاه یانسان علوم دانشکده ی،فقه و حقوق اسالم گروه عضو هیئت علمی 1
  ah.taghizadeh@yahoo.comیران دانشگاه تهران، قم، ا یفاراب یسپرد یحقوق عموم یدکتر 2
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 اسالمی نوین تمدن تحقق و اجتماعی تحقق سالمت

 1نژادمحسن مدنی 

 چکیده

 ثتبع علل و اسباب از یکی و اسالمی دستورات اهداف ترین مهم یکی از گفت میتوان جرأت به

 زاست که ا عوامل از ای دسته گرفتن قرار هم کنار در نیازمند اسالمی، نوین تمدن در ایجاد انبیاء

محقق نمودن پدیده سالمت اجتماعی است. در واع مقوله نوظهور سالمت  عوامل این ترین مهم

اجتماعی مقوله ای است دارای مؤلفه های اساسی و مؤثر که شمولش هم مسائل مادی اجتماعی را 

در بر می گیرد و هم مسائل معنوی را. در صورتی که هدف گذاری مسئولین جامعه رسیدن به تمدن 

باید به این مقوله توجه خاص و ویژه نمایند، زیرا مسئله سالمت اجتماعی  اسالمی باشد –نوین ایرانی 

ابعاد فردی، اجتماعی، سبک زندگی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی )حکمرانی( و... را در حوزه پوشش 

بررسی و تبیین میزان  را مقاله این اصلی مسئله و دغدغه نگارنده است خود قرار می دهد. بدیهی

ه سالمت اجتماعی بر تحقق تمدن نوین اسالمی است که با مالحظه و پرداختن تاثیرگذاری پدید

تفصیلی به هر دو مقوله و در پایان با تبیین ارتباط مستقم میان تحقق سالمت اجتماعی بر تحقق 

 اسالمی، با مراجعه به منابع و آثار موجود، به اثبات این فرضیه رسیده ایم. –تمدن نوین ایرانی 

 .میاسال -تمدن نوین ایرانی  تمدن، مؤلفه های سالمت اجتماعی، سالمت اجتماعی، :یکلید واژگان

                                                                                                                                              
)دکتری( از موسسه بین المللی مطالعات اسالمی؛ دانشجوی دکترای رشته اندیشه  4فارغ الدوره پسا دکترای فقه و حقوق؛ سطح  1

معاصر مسلمین در مجتمع عالی زبان و فرهنگ شناسی المصطفی؛ پژوهشگر پژوهشگاه تقریب و مرکز تحقیقات استراتژیک عتبه 

 M66546m@gmail.com مقدسه عباسیه:

mailto:M66546m@gmail.com
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البالغه و سیره علوی و تأثیر آن بر تحلیل نوع دوستی در نهج

 دستیابی به تمدن و جامعه اسالمی 

 1اعظم ایرجی نیا

 2فاطمه نادم

 چکیده

احساس استغناء انسان از دین، سبک زندگی در جوامع غربی تغییر با پیشرفت علم در جهان غرب و 

کرد. هرچند این تغییر گسترش امکانات رفاهی را برای آن جوامع در پی داشت لیکن رهاورد دیگری نیز 

با خود به ارمغان آورد که شامل استثمار دولت های ضعیف، جنگ افروزی برای به دست آوردن امکانات 

طه طلبی بود که موجب نقض حقوق بشر و زوال اصول اخالقی گردید. نقطه مقابل و ثروت بیشتر و سل

های آن در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی سبک زندگی غربی، تمدن و جامعه اسالمی است که مولفه

های نوع دوستی دارد که اهم آنها احترام به حقوق دیگران، و فرهنگی جامعه رابطه تنگاتنگی با مولفه

رز های بانوعان، بخشش، ایثار، مدارا، عدم جنگ طلبی و .... می باشد. نمونهواهی، دستگیری از همخیرخ

های تمدن و جامعه اسالمی را در سیره امام علی علیه السالم به عنوان رهبر اصول نوع دوستی و مولفه

عه اسالمی و نوع حکومت اسالمی می توان یافت . این نوشتار بر آن است تا مولفه های تمدن و جام

دوستی را در نهج البالغه و سیره امام علی علیه السالم مورد پژوهش قرار دهد و نشان دهد که در سیره 

ایشان به هر دو مساله اهتمام ورزیده شده است؛ تمدن و جامعه اسالمی مبتنی بر نوع دوستی بوده و در 

گردد. براین اساس سیره این امام همام نوع دوستی نیز احساس مسئولیت موجب ترقی جوامع اسالمی می

سبکی از زندگی اسالمی مبتنی بر احساس مسئولیت را ارائه می دهد که در آن ، پیشرفت و شکوفایی 

 جوامع انسانی با حفظ حقوق انسانی و اصول اخالقی محقق می شود.

 المیدوستی، امام علی)ع(، نهج البالغه، تمدن اسالمی، جامعه اسنوع :کلید واژه ها

                                                                                                                                              
 airajinia@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد گروه فلسفه و حکمت اسالمی و هیئت علمیعض 1
 fatemeh.57n@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد آموخته کارشناسی فلسفه وحکمت اسالمینشدا 2

mailto:fatemeh.57n@gmail.com
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الگویابی ویژگیهای کارگزار جامعه اسالمی از منظر حضرت علی 

 علیه السالم

 1کاظم ذوقی بارانی

 چکیده

 یحکومت نظام های ی. بررسآن رابطه ای مستقیم داردکارگزاران  یکارآمد با ،جامعه اسالمی ییکارآ

اهداف حکومت ها  شبردیو کارگزاران صالح در پ رانیدهد که نقش مد یمختلف نشان م یکشورها

 بدون توجه به نقش یآن است که هر نظام حکومت نهیزم نیدر ا تیحائز اهم ۀبوده است. نکت موثر

دین عامل در این میان  .نشان دهد یبه اهداف، از خود کارآمد لیکارگزاران نخواهد توانست در ن

این از آن روست که اگر زمامدار و  اجتماعى است. -مهم مهار قدرت و جلوگیرى از فساد سیاسى 

ر این برئیس کشور، مؤمن و متدیّن به آیین اسالم باشد، ایمان و تدیّن او مانع استبداد مى گردد. 

اسالم بر تربیت اخالقى، تقوا و خودسازى زمامداران و مدیران جامعه تأکید بسیار دارد؛ چون اساس 

ش تر در اختیار حاکمان قرار دارد و از این رو، نیاز آنها به تربیت ابزارهاى قدرت و فرمان روایى بی

 .به این امر اشاره دارد در سیره عملی و نظری خود( ععلى)حضرت  است. بیشتراخالقى و سیاسى 

 یآنکه بتواند رو یبرا یچنان است که هر جامعه ا یکارگزاران حکومت تیاهم شان،یدر نگاه ا

دوام و قوام  و .ردیو متعهد بهره گ قیاز کارگزاران ال دیالح شود، باو امور آن اص ندیسعادت بب

 دارد. یبستگ یبه نقش کارگزاران حکومت زیحکومت قبل از هرچ

هدف این پژوهش چگونگی شناخت و احصاء ویژگیهای کارگزار جامعه اسالمی از منظر علی)ع( است 

وش ربر اساس مربوط  یها افتهی شود. یم لیتسه ایده نیا یدگیچیاز پ یدرک روشن قیطر نیو از ا

و بر پایه مطالعات اسنادی و ریشه یابی این موضوع  است رییو تفس یفیمحتوای ک لیتحل ق،یتحق

 .شد کارگزار جامعه اسالمی یها یژگیو یکشف الگواحصاء و به  رهنمون

 الگویابی، کارگزار، جامعه اسالمی، کارآمدی، علی)ع(. کلمات کلیدی:

                                                                                                                                              
 zoghi@modares.ac.irامام حسین)ع(  استادیار جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، دانشگاه جامع 1

mailto:zoghi@modares.ac.ir
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مقایسه تطبیقی نسبت دولت اسالمی و کشور اسالمی از دیدگاه 

 ابواالعلی مودودی و مقام معظم رهبری

 1آرمین سعیدی

 چکیده

اسالمی ارائه شده تشکیل حکومت اسالمی از طرف اندیشمندان  های مختلفی در رابطه با  نظریه

که یکی از مهم ترین این اندیشه ها، اندیشه عالمه مودودی و اندیشه آیت اهلل خامنه ای به است 

اندیشه این دو متفکر با وجود تشابه های  .می باشدعنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان اسالمی 

یکی از این تفاوت های اساسی، نسبت دولت اسالمی و  فراوان دارای تفاوت های اساسی نیز است،

متفکر می باشد؛ از دیدگاه مودودی اولویت با تشکیل کشور اسالمی  کشور اسالمی از دیدگاه این دو

 بوده اما از نظر آیت اهلل خامنه ای اولویت با تشکیل دولت اسالمی است. در این مقاله ضمن مقایسه

ن نسبت و تریبه اندیشه این دو متفکر در راستای نسبت دولت اسالمی و کشور اسالمی، در پایان به

 دالیل آن اشاره خواهد شد.

تولید فکر و نیروی  -کشور اسالمی -دولت اسالمی -آیت اهلل خامنه ای -مودودی واژگان کلیدی:

 انسانی

                                                                                                                                              
 دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسالم دانشگاه تهران 1
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 های عمومی در دولت اسالمیمشیهای تدوین خطمؤلفه

 سازی نوین اسالمیبا رویکرد تمدن

 1*پورداود حسین

 2اح شریف زادهفت

 3زادهاهلل قربانیوجه

 4یوسف زال

 چکیده

گذاری مشیگذاری در قالب مراحل خطمشیتصمیماتی هستند که نظام خط ،های عمومیمشیخط

گذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و مشی. فرآیند خطکندو برای حل مسائل عمومی اتخاذ می

ری به عنوان پایه و اساس اجرا و ارزشیابی حائز گذاباشد؛ که نقش تدوین و قانونارزشیابی می

گانه تمدن نوین اسالمی، یعنی دولت اسالمی های پنجاهمیت است. اکنون که در گام سوم از گام

عنوان های عمومی در دولت اسالمی، بهمشیهای تدوین خطقرار داریم، ضرورت شناخت مؤلفه

نوین اسالمی حائز اهمیت است. لذا هدف از  گامی در جهت تحقق جامعه اسالمی و نهایتا تمدن

ازی سهای عمومی در دولت اسالمی با رویکرد تمدنمشیهای تدوین خطاین پژوهش، ارزیابی مؤلفه

ای ابخانهکت یباشد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعهنوین اسالمی می

از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم  و بررسی اسناد و مدارک

های عمومی در مشیخط های تدویندهد که ابعاد مؤلفههای پژوهش نشان میباشد. یافتهمیرهبری 

ره گیری کلی آن اشانتیجه دولت اسالمی به عواملی چون اطالعات، دانش و بصیرت بستگی دارد.

                                                                                                                                              
  Hosseinpour@atu.ac.irدانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.  1

 Sharifzadeh_f@atu.ac.irاستاد مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.  2

 Ghorbanizadeh@atu.ac.irدانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.  3

 mYousefzal57@gmail.coدانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.  4
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ها و هنجارهای به ارزشدر آن  طوری تدوین شود که بایستی های عمومیمشیخط، کهبه این کندمی

نگری، کننده حد و مرزها، انعطاف و آیندهتعیینعوامل جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، 

مسائل و مشکالت عموم مردم  و مداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودناخالق

از دولت اسالمی و تحقق جامعه اسالمی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسالمی ، تا با گذر گرددتوجه 

 محقق گردد.      

دولت  سازی، تمدن نوین اسالمی، جامعه اسالمی،تمدن ،مشی عمومیخط تدوین واژگان کلیدی:

اسالمی، رویکرد تمدنی 
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 اسالمی: دولت به دستیابی راه نقشه

 هیر اسالمی مستقل و آزاداتحاد جما

 1هزاد قاسمیب

 چکیده

سازی از اهداف و آرمان انقالب اسالمی بوده و تمدن نوین اسالمی با پیروزی انقالب اسالمی تمدن

در ایران پیگیری شده و دامنه آن به کشورهای پیرامونی و جهان اسالم بازتاب داشته است. محور 

تعمیق گفتمانی در صدد تمدن سازی است. پیش شرط تمدن مقاومت اسالمی با توسعه ژئوپلتیکی و 

 اهر باشد. بر این اساس مسئله اصلی مقاله طراحی و تبیین نقشهسازی، استقرار دولت اسالمی می

اسالمی بوده و در تبیین و ارائه مدل و الگوی پیشنهادی برای دولت سازی در  دولت به دستیابی

ی آن نیز پرداخته خواهد شد. سوال اصلی مقاله آن است که، های ایجابی و سلبجهان اسالم، مولفه

الزامات دستیابی به دولت اسالمی در راستای تحقق تمدن نوین اسالمی چیست و چه مدل و الگویی 

ک و های عقیدتی مشتررسد، برای رسیدن به دولت اسالمی تکیه بر ارزشمطلوب است؟ به نظر می

واحد و مطلوب برای دولت سازی در جهان اسالم به نظر نسخه رهایی بخش واحد است.  الگوی 

 نظام رب حاکم مناسبات مناسب است. وضعیت کنونی« اتحاد جماهیر اسالمی مستقل و آزاد»رسد می

 از اسالم، جهان در واهمگرایی و سلبی رویکردهای ظهور و ملی هایدولت بر مبتنی المللبین

اتحاد جماهیر اسالمی مستقل و . هستند ی در این زمینهدولت اسالم تحقق جدی موانع و هارانپس

 هایجمهوری تاسیس جهت در حرکت های جمهوری اسالمی بوده که، بارانآزاد از مهمترین پیش

تشکیل مجموعه ای از جمهوری های مستقل در کشورهای اسالمی  کند،آزاد حرکت می و مستقل

 در واقع نقشه راه مطلوب برای دولت سازی است.

 گرایی، دولت اسالمی، اتحاد جماهیر، امام خمینی)ره(.تمدن اسالمی، امت واژگان کلیدی:

                                                                                                                                              
 ghasemi.b1981@ihu.ac.irاستادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم 1
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 سازی تمدنیهای فرهنگ سیاسی برای دولتنابسندگی

 1*فاطمه طوسی

 2محمدحسین طاهری خسروشاهی

 چکیده

می است. مساله این است که شناسی فرآیند تحقق دولت مطلوب اسالهدف از این پژوهش، آسیب

سازی در جمهوری اسالمی ایران مانعی عمده در مسیر دولت« فرهنگ سیاسی تشیع»های نابسندگی

 شیعه یسیاس فرهنگ در سازی تمدنیدولت بوده است. بنابراین پرسش اصلی ما این است که موانع

اسالم  ی سیاسیی اندیشهگانهگویی به پرسش فوق را در چارچوب روش تحلیل سهچیست؟ پاسخ

ساحت  شناسی، به آسیب«ی سیاسیاندیشه»و « باور سیاسی»دنبال کرده و با تمرکز بر دو ساحت 

، «حیرت در عصر غیبت»سو ایم که ازیکایم و نشان دادهفرهنگ سیاسی دولت اسالمی پرداخته

باعث تضعیف باورهای سیاسی در فرهنگ سیاسی تشیع شده؛ و « استعمارزدگی»و « ادزدگیاستبد»

ی ه، نابسندگی اندیش«فقدان فقه حکومتی»و « ی اسالمیعدم امتداد اجتماعی فلسفه»دیگر ازسوی

 توان در نهادهایسازی تمدنی را در پی داشته است. نتایج این تحقیق را میسیاسی برای دولت

ذار جمهوری اسالمی ایران، از جمله در شورای عالی انقالب فرهنگی، مرکز عالی الگوی گسیاست

 کار گرفت. گذاری علمی وزارت علوم بهایرانی پیشرفت، شورای سیاست-اسالمی

ی ی سیاسی، فرهنگ سیاسسازی، دولت مطلوب اسالمی، باور سیاسی، اندیشه: دولتواژگان کلیدی

 شیعه.

                                                                                                                                              
  ftoussi@gmail.com، ایران دانشگاه معارف، قم ،یانقالب اسالم شیگرا ،یمعارف اسالم یمدرس یدکتر 1
 d.ac.irmhossein.taheri@shaheدانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد، تهران، ایران  2
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ها در ها و فرصتمدار اسالمی؛ چالششکل گیری دولت قانون

 روند تحقق الگوی تمدن نوین اسالمی

 1نفیسه السادات قادری

 چکیده

براساس دیدگاه مقام معظم رهبری، سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسالمی ایجاد دولت اسالمی 

مداری است. نقش قانون و قانونمداری در زایش و اعتالی ن قانونهای آاست که از جمله ویژگی

تمدن بسیار برجسته است. قانون بسان خون در رگ های جامعه بوده  و استحکام آن و ماندگاری 

ه رو بتمدن در گرو قانون مطلوب و وفاداری آحاد جامعه به آن است.  به همین سبب در مقاله پیش

-ند شکلها در روها و فرصتل پاسخ به این سؤال هستیم که چالشتحلیلی به دنبا-روش توصیفی

مدار اسالمی به عنوان سومین مرحله از الگوی تمدن نوین اسالمی چیست؟ یافته گیری دولت قانون

های تحقیق حاکی از آنست که ظرفیت های موجود در دین اسالم و به خصوص فقه شیعه به عنوان 

در  های ذاتی و مبنایی میان قانونلت قانونمدار اسالمی و تعارضفرصت در پیشبرد روند تشکیل دو

 .رو استهای پیشمعنای مدرن آن با شریعت و ابهام در مناسبات میان فتوا و قانون از جمله چالش

 تمدن نوین اسالمی، حکومت قانون، فقه، دولت سازی دولت اسالمی، کلیدواژه:

                                                                                                                                              
 ghaderinafise@yahoo.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی  1
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 اجماع نخبگانی و راهکارهای آن در تحقق دولت اسالمیاهمیت 

 1فهیمه آزموده

 چکیده 

رسد و از این رو بسیاری تحلیل گران در تحلیل اولیه، اجماع نخبگان مفهومی بدیهی  به نظر می

اند، به مفهوم سازی آن همت گمارند. با این وجود، ابهام جامعه شناسی و علوم سیاسی تالش کرده

های هر نظام سیاسی ها را در اجرای برنامهتواند برخی دشواریجایگاه این مفهوم، میدر ماهیت و 

از جمله جمهوری اسالمی ایران به وجود آورد. علیرغم اهمیت مبحث اجماع نخبگان، هنوز تحقیق 

توان مستقلی در این مورد و تأثیرات آن بر تحقق دولت اسالمی صورت نپذیرفته است. از این رو می

ترین اثرات اجماع نخبگان بر تحقق دولت اسالمی کدام است؟ پرسش را مطرح کرد که مهم این

ترین فقدان اجماع نخبگان و ابهام روشن کردن تأثیرات آن بر تحقق دولت اسالمی از جمله مهم

مشکالت دولت اسالمی است. فرضیه این مقاله بر آن است تا با باز تعریف مفهوم اجماع نخبگان به 

ی تأثیر آن  بر تحقق دولت اسالمی بپردازد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی مبتنی بر شواهد بررس

ای های صورت پذیرفته است. کشف علل مختلف دشواریو با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه

اجماع نخبگان و لزوم پیش گرفتن راهکارهای جدی و اصولی در دولت اسالمی از نتایج و 

 ن مقاله است. دستاوردهای ای

نخبگان، نخبگان سیاسی، اجماع نخبگان، ثبات سیاسی، تمدن اسالمی، دولت : واژگان کلیدی

 اسالمی.
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الگو و نظریه کارآمدی دولت اسالمی با رویکرد تمدنی و تطبیق 

 های عملی آنبر داللت

 از دیدگاه امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری

 1جاویدی رقیه

 چکیده

ای هموضوع پژوهش حاضر، الگو و نظریه کارآمدی دولت اسالمی با رویکرد تمدنی و تطبیق بر داللت

های انقالب اسالمی، است. در جهت تحقق آرمان عملی آن از دیدگاه امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری

قرار  یدستیابی به تمدن اسالمو  ای پیشرفتدولت اسالمی، سومین مرحله از فرآیند پنج مرحلهتشکیل 

ضر پژوهش حاتواند سبب تحقق تمدن نوین اسالمی گردد. دارد. از طرفی، اگر دولتی کارآمد باشد، می

با علم به این موضوع، درصدد استخراج نظریه کارآمدی دولت اسالمی از اندیشه رهبران انقالب است. 

کارآمدی دولت اسالمی در رویکرد تمدنی از الگو و نظریه »پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: 

برای دستیابی به «. ای دارد؟های عملیدیدگاه امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری چیست و چه داللت

بهره  MAXQDAافزار نرمو  پاسخ پرسش اصلی و نیز ارائه نظریه از روش گرندد تئوری یا داده بنیاد

 گرفته شد.

در زمینه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی نظام و کارآمدی دولت اسالمی،  ،های پژوهشیافتهبر اساس 

 عرصهبر پایه ساختار و نحوه تعامل و کنش دولت و مسئوالن در اجرای قانون اسالم در جامعه و 

های اخالقی و مدیریتی مسئوالن و برطرف و نیز رعایت ویژگی یو اجتماع ی، فرهنگی، سیاسیاقتصاد

ه دستیابی ب ،تحقق تمدن اسالمی و برقراری عدالتاست.  با موانع کارآمدی دولت کردن و یا مقابله

 است. ، از جمله آثار و برکات چنین دولتیاهداف واالی اسالمی و پیشرفت همه جانبه کشور

 دولت اسالمی، تمدن اسالمی، کارآمدی، امام خمینی، مقام معظم رهبری های کلیدی:واژه

                                                                                                                                              
 Roghayeh_javidi@yahoo.comدکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم)ع( و دانش آموخته جامعه الزهراء)س(  1
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دولتِ در ترازِ تمدن اسالمی بر اساس  کارگزارانِمنشِ اعتمادسازِ 

 البالغههای نهجآموزه

 1محسن ردادی

 چکیده

ت. اس« الگویابی از دولت علوی برای اعتمادساز شدن ارتباط کارگزاران دولتی»این مقاله هدف از 

 رفتار اعتمادآمیز میان مردم و دولتهایی را برای د رهیافتتوانالسالم میامام علی علیه ٔ  اندیشه

بندی السالم کشف و دستهامیرالمؤمنین علیه ٔ  های اعتماد سیاسی در اندیشهسازد. اگر مؤلفهآشکار 

ین اتوان آن را به کار گرفت. میدر تمدن نوین اسالمی و حکمرانی  گذاریسیاستمسیر شود، در 

دهد که می های مقاله نشاناندیشه سیاسی اسالم نوشته شده است. یافتهمطالعه تطبیقی مقاله با روش 

های سازگاری با خواسته»برد: مهم بهره می ٔ  حکومت علوی برای کسب اعتماد سیاسی از چهار مؤلفه

سازی، هایی مانند شفاف)با اجرای سیاست« پذیربودن رفتارهای حکومت برای مردمپیشبینی»، «مردم

قدرشناسی، خودداری از رسوا کردن شهروندان خطاکار، عذرخواهی از مردم، آبروداری و حفظ 

با اعزام بازرس و مأمور مخفی و نیز دریافت «)بازخورد گرفتن و مکانیسم جبران»اعتبار حکومت(، 

 هنجارهایی مانند«)ترویج و تقویت هنجارهای اعتمادساز»صورت مستقیم( و های مردمی بهشکایت

گرفت. می گویی( بهرهخویی و حسن معاشرت، تکریم مردم، راستداری، نرمای به عهد، امانتوف

ها، منش خود را ید تالش کنند با نهادینه کردن این مؤلفهجمهوری اسالمی نیز باکارگزاران دولت 

 اعتمادساز نمایند.

السالم، سیاسی، امام علی علیه اعتماد رفتار کارگزاران، دولت سازی، تمدن نوین اسالمی، ها:کلیدواژه

 اندیشه سیاسی اسالم.

                                                                                                                                              
 mohsen1404@chmail.irعضو هیئت علمی  1
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مقایسه ای به راهبردهای دولت اسالمی در ترویج  ینگاه

 ارزشهای اخالقی

 1وحید کنگرانی فراهانی

 دهچکی

رد راهب سهیو مقا یاخالق یو ارزشها ینسبت دولت اسالم یرو بررس شیپژوهش پ ینقطه کانون

 ینم یباشد. دولت طراز تمدن اسالم یدر نسبت دولت و اخالق م راهبردها ریو سا یدولت اسالم

رو  نیداشته باشد و از ا یاخالق ینسبت به اصول و ارزشها یطرفانه و خنث یب یکردیتواند رو

تابخانه ک وهیو ش یفیمقاله با روش ک نیتر گردد.ا یو معنو یکند تا حدامکان جامعه اخالق یتالش م

جامعه به اخالق را مطرح و در  یجامعه و اجبارحداکثر یرهاساز یدر صدد است تا دو الگو یا

 دفاع کند. یساز نهیمختار  تحت عنوان راهبرد زم هیاز نظر تینها

 منظومه قالب دفاع در نسبت اخالق و دولت کیبه  یابیدست یمقاله تالش برا نیدستاورد ا نیمهمتر

این راهبرد از متناسب با  یروشها می باشد و در ادامه  اخالق یساز نهیدر قالب راهبرد زم یاسالم

و اخالق، داشتن برنامه  تیضد معنو یمقابله معقول با کانون ها ،یاز جامعه مدن یبهره بردار جمله 

 ی تبیین و بررسی می شود.دولتمردان به اصول اخالق یبندیجامع و پا

 دولت اسالمی، راهبرد زمینه سازی، تمدن اسالمی  اخالق، کلیدواژه ها:

                                                                                                                                              
 دانشجوی دکتری مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی ،جامعه المصطفی )ص( 1
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های کارگزاران دولت اسالمی با محوریت شاخصه بررسی شاخصه

 "عزتمندی"

 1ندا بدیعیان فرد

 چکیده

از میان کشورهای زیر ستم شرق و غرب مادی، انقالب اسالمی در ایران با هدایت الهی، رهبری 

به پیروزی رسید. در کالم رهبری، این  1357خمینی)ره( و اراده و همت مردمی در سال دینی امام 

ی پرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و وارد دومین انقالب توانست یک چله

 سازی شود.پردازی و تمدنی خودسازی، جامعهمرحله

. انقالب اسالمی 1ای تبیین شد: ای توسط امام خامنهگانهبرای رسیدن به تمدن نوین اسالمی، مراحل پنج

مرحله  . تمدن اسالمی که به فرموده ایشان اکنون در5. جامعه اسالمی 4. دولت اسالمی 3. نظام اسالمی 2

تشکیل دولت اسالمی هستیم. از ملزومات دولت اسالمی، کارگزارانی با منش انقالبی است. این نوشتار 

هایی که برای کارگزاران دولت اسالمی در منابع دینی برشمرده شده، ویژگی بر این باور است، وجود

رسد منشی که باعث عزم و مدیریت جهادی کارگزاران برای تحقق دولت اسالمی حیاتی است. به نظر می

شود و نتیجه آن استقامت، استقالل و عزیز شدن کشور خواهد شد و پیشرفت از جمیع دولت اسالمی می

اندیشی و حکمت قرار است. عزتی که همواره همراه مصلحت "عزتمندی"آورد، ه ارمغان میجهات را ب

 پرداز نیز خواهد بود.گرفته و اقتدار آفرین است و جامعه

آوری وتحلیل داده از منابع اصیل دینی و سخنان رهبری تحلیلی به جمع -این مقاله با روش توصیفی 

های موردنیاز کارگزاران دولت اسالمی از منابع گانه، ویژگیجپرداخته است. پس از تبیین مراحل پن

شود. هدف این نوشتار، تبیین و تحلیل تر تحلیل میدقیق "عزتمندی"بازگو شده و ویژگی 

از س های مورد نیاز برای حصول دولت اسالمی برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی زمینهشاخصه

 است. ظهور منجی عالم بشریت )ارواحنافداه(

 دولت اسالمی، کارگزاران، منش، عزتمندی. کلید واژگان:

                                                                                                                                              
 n.badieiyan@yahoo.comکارشناس ارشد  1


