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  سود بانكي و موازين فقهي آن در كشورهاي اسالمي

1پور نصيرآبادي محمدمهدي زارع
  

  چكيده

هـا و خانوارهـا       ترين نقش را در جريان سرمايه ميان بنگاه         ها مهم   امروزه در اقتصاد جهاني بانك    
ري در بانكـدا  . يابـد    تجهيز و تخصيص منابع ظهور و بروز مي        ويژه درزمينة   اين نقش به  . كنند  ميايفا  

بانـك  . هاي اقتصادي رها كـرده اسـت   طوركلي خود را از عامليت در فعاليت    سنتي و غربي، بانك به    
هاي اقتصادي و نظارت بر مصارف وجوه مبـرا كـرده             عنوان واسطه وجوه خود را از ريسك        سنتي به 
هاي مختلف جهان اسـالم بـه فكـر طراحـي      ها قبل در بخش   لذا انديشمندان مسلمان از مدت    . است

آنچه در اين مرحله ضرورت يافت ارائه تعريف دقيقـي از ربـا و مـصاديق آن          . انك اسالمي افتادند  ب
بندي و تعريف انواع عقود اسالمي و در اولويت بعدي قرار             سپس دسته . بر پايه آيات و روايات بود     

اي و عقود     در اين راستا عقود به دودسته عقود غيرانتفاعي و عقود انتفاعي شامل عقود مبادله             . گرفت
پـذيري و ريـسك گريـزي         بر پايـه ايـن عقـود و تمـايالت و درجـه ريـسك              . مشاركتي تقسيم شد  

گذاري و جامع تقـسيم   الحسنه، تجاري، سرمايه هاي اسالمي به چهار دسته قرض       گذاران، بانك   سپرده
ود  تعريـف ربـا و اقـسام آن، تفـاوت ربـا و سـ               سعي شده است، درزمينة   در اين مقاله بيشتر     . شدند

بانكي، نظريات متعارض در مورد حرمت يا حيلت سود بانكي، انواع عقود اسـالمي و انـواع بانـك                   
اسالمي، سابقه نظري منسجمي از ميان مقاالت و كتب موجود گردآوري شود، در اين ميـان امكـان                  

  .بررسي فقهي سود بانكي تسهيل شود

 ربا ، بانكداري اسالمي ، عقود اسالمي : كليديواژگان

                                                           

  فوق ليسانس حقوق مالي دانشگاه تهران.  1



  

  

  خالصه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نوين اسالمي

  1395اسفند 
 

 2

   ل مفهومي اقتصاد مقاومتي در تكوين تمدن اسالميمد

1بيگدليوحيد 
  

  2تامير حسين سعاد

  3يعلي بهرام

  چكيده

. براي نيل به تمدن اسالمي، مرحله كنوني تحقق و تبيين و كشف نظريه دولت اسالمي مي باشد       

ملكـرد،  براي دولت اسالمي مي توان اركان و اجزايي بر شمرد كه بـا آن اركـان و اجـزا و اصـوال ع        
از جمله مهمترين اين اجزا، اهداف دولـت اسـالمي          . متمايز از دولت هاي متعارف شناخته مي شود       

اما در اين بين اقتصاد مقاومتي      . مي باشد ... مي باشد كه به نوعي تعيين كننده وظايف و اختيارات و            
  چه جايگاهي در هندسه نظري دولت اسالمي دارد؟

 در چند سال اخيـر در ايـران وارد ادبيـات نظـري و سياسـت      اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه 
گفتماني بلند مدت و بـومي  گذاري شده و از طرف ديگر شاهد اين مهم مي باشيم كه گفتمان فوق،     

حال سوال اينجاست كه اقتصاد مقاومتي در نظريه دولت اسالمي خاصه در اهـداف آن بـا                 . باشد مي
جايگاهي داشته و چگونه مي تواند به تمدن اسالمي منتهـي           توجه به راهبرد بلند مدت بودن آن چه         

گردد؟ پژوهش حاضر به روش كتابخانه اي و اسنادي در صدد پاسخ به سوال فوق برآمده و اقتصاد                  
مقاومتي را به مثابه اهداف دولت اسالمي در نظر گرفتـه اسـت كـه بـه تناسـب منجـر بـه پيـدايش                        

  .راي دولت اسالمي مي گرددهاي خاص خود ب ژگيوظايف، اختيارات و وي

دولت اسالمي، اقتصاد مقاومتي، تمدن اسالمي، فرآيند تكوين تمدن اسالمي، دولت           :  كليدي واژگان
   اسالمي در عرصه اقتصادي

                                                           
 صاد اسالميمدرس دانشگاه و دانشجوي دكتراي اقت.  1

 دانشجوي اقتصاد دانشگاه قم.  2

 دانشجوي اقتصاد دانشگاه قم.  3
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  نقش اقتصاد مقاومتي در تمدن نوين اسالمي 

  )با تكيه بر ديدگاه مقام معظم رهبري(

1سيد حسين موسي پور
  

2سيد عليرضا حسيني
  

  

  چكيده

 نقش اساسي دارد،     و شكوفايي آن    معنوي  مادي و  از آن جايي كه امور مادي در ايجاد بسترهاي        
  از اين رو اقتـصاد ،هاي اسالمي است توجه به امور اقتصادي به عنوان ابزار كارآمد مورد تاكيد نظريه     

ن  و انديـشمندا   دهـد    خـود را نـشان مـي       نـوين اسـالمي   به عنوان يكي از محورهاي تمدن       مقاومتي  
 بـراي  كـه  براي اقتصادي مقاومتي مطرح نموده و معتقدند مسلمان بر اساس متون ديني مولفه هايي

بايـد اقتـصاد مقـاومتي    ...) فناوري، اقتصاد و پيشرفت در(ابزاري بخش در اسالمي نوين تمدن تحقق
 استقالل  اعمال شود، بر همين اساس مقام معظم رهبري عقيده دارند كه اقتصاد مقاومتي اقتدار ملي،              

در . و خود كفايي اقتصادي را فراهم مي كند و در نهايت نقش محوري در تمدن نوين اسالمي دارد                 
پژوهش حاضر پس از معنا شناسي، نقش اقتصاد مقاومتي در تحقق وشكوفايي تمدن نوين اسـالمي                

  تحليلـي -روش گردآوري مطالب كتابخانه اي و روش تحقيق توصيفي   . توصيف و تبيين شده است    

  .است

  اقتصاد مقاومتي، تمدن، تمدن نوين، مقام معظم رهبري : كليديواژگان

                                                           
معاونت پـژوهش مدرسـه علميـه امـام صـادق ع شهرسـتان       ( دانشجوي دكتري، تاريخ و تمدن اسالمي، دانشگاه پيام نور قم      .  1

  )گچساران

  دكتري تاريخ و تمدن اسالمي، عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور قم.  2
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   ابعاد اقتصادي تمدن اسالمي بر اساس سنت نبوي

1محمود جنيدي جعفري
  

  *2حامد جوكار

  

  چكيده

 و  با زندگي دنيوي و شـئون پيرامـون آن در بردارنـده اصـول             ) ص(چگونگي تعامل پيامبر اكرم   
گـر سـاختار    هايي است كه عالوه بر تبيين نوع نگاه دين اسالم به دنيا و امور دنيـوي، نمايـان                 محور

عالوه بر اينكـه بـه عنـوان        ) ص(چه پيامبر اكرم  . مطلوب نظام اقتصادي در تمدن اسالمي نيز هست       
نه امـور   يك بشر عادي درگير مسائل روزمره زندگي و امرار معاش بوده و دستورات اسالمي در زمي               

ترين شكل ممكن بـه كـار بـسته، در جايگـاه زمامـدار حكومـت                مربوط به اقتصاد فردي را به دقيق      
اسالمي نيز به تدبير امور اقتصادي حكومت و اجراي فـرامين الهـي در زمينـه اقتـصادي در جامعـه                     

آمد، كـار   شيوه مواجهه ايشان با امور مربوط به حوزه اقتصاد اعم از كسب در            . اسالمي پرداخته است  
گون آن بزرگوار در اين خصوص نشان دهنده جايگـاه  و تدبيرهاي گونه... و اشتغال، امور مالياتي و    

هـايي  سيره نبوي در بعد اقتـصادي ابعـاد و مولفـه          . صحيح اين امور در منظومه تمدن اسالمي است       
 اسالمي ضـمن  هايسازي آنها توسط حكومتدارد كه توجه بايسته به آنها و كوشش در جهت پياده       

سامان دادن معيشت مسلمانان و اصالح رابطه ميان جامعه اسالمي و دنيا، نويد بخش برآمدن تمدني                
در اين مقاله كوشش شـده بـا كـاوش سـيره            . توان آن را به صفت اسالمي متصف نمود       است كه مي  

الگـويي بـراي    ها و ابعاد تمدن ساز سيره ايشان بـه عنـوان            ، مهمترين مولفه  )ص(اقتصادي نبي اكرم  
  .تمدن نوين اسالمي در بعد اقتصادي احصا شود

تمدن نوين اسالمي، عدالت اقتصادي، اقتصاد نبوي، ابعاد اقتصادي سيره، حكومـت             :واژگان كليدي 
  .، الگوي اقتصادي، رابطه دين و اقتصاد)ص(پيامبر

                                                           
  استاديار گروه انديشه سياسي و تمدن اسالمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  1

دانشجوي دكتري انقالب و تمدن اسالمي، گـروه انديـشه سياسـي و تمـدن اسـالمي، پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات                          .  2
  فرهنگي
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مدرنيسم در حكمراني و هاي ترنس نقد و بررسي داللت
  سازي آينده تمدن

*1مهدي ذوالفقارزادهمحمد 
  

2رضا ميرباقري
  

  

  چكيده

صـرف  . سازي با مكاتب فكري و عملي پشتوانه آن، رابطه وثيق و مهمي است              رابطه ميان تمدن  
نظر از تقدم و تأخر ميان اين دو، آنچه مهم و غير قابل انكار است، نفس وجود اين رابطه و اهميت                     

ترين مكتب فكري در ايـن خـصوص شـناخته شـده        رنيسم، به عنوان عمده   مد. و ضرورت آن است   
حـذف ديـن از     . انـد   مدرن، معرفي شده    هاي پيشامدرن و پست     است كه پيش و پس از آن با پارادايم        

شكني تا مرز نفي هويت       شالوده. عرصه حكومت و محوريت انسان، از عناصر اصلي مدرنيسم است         
. رودر از ابهام نيز از مقوالت مهم پست مدرنيسم به شـمار مـي             و نقش انسان و نيز حكمراني سرشا      

مدرنيـسم حكايـت    اما تالقي اين مكاتب فكري با يكديگر، از ظهور پارادايمي جديد با عنوان ترنس           
كند با استفاده از نقدهاي پست مدرنيـسم بـه مدرنيـسم، نـسخه                اين پارادايم فكري، تالش مي    . دارد

در ايـن نوشـتار، ضـمن مـرور عناصـر مهـم هـر               .  آينده ارائه دهد   جديدي براي حكمراني و تمدن    
هاي   مدرنيسم و داللت    هاي اصلي ترنس    هاي آن براي حكمراني و تمدن بشر، مؤلفه         پارادايم و داللت  

گـسيخته در كنـار       نيافته و لجـام     بازگشتي مرموز به معنويتي نظام    . شود  آن در اين خصوص، ارائه مي     
ترين عناصر دال بر حكمراني براي تمدن آينده اين پـارادايم             درن، از اصلي  تعامل با علم و فناوري م     

  .نگر، نقادانه و هوشيارانه داشت فكري است كه بايد به آن نگاهي تيزبين، آينده

  .نگري مدرنيسم، تمدن آينده، حكمراني، آينده مدرنيسم، مدرنيسم، پست ترنس : كليديواژگان

                                                           

  دكتري مديريت سياستگذاري، استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران.  1

  مهندسي نفت و گاز، دانشگاه تهران-كارشناسي ارشد، مديريت پروژه.  2
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  اسالمي بيداري آينده و اسالم جهان ساز تمدن سناريوهاي

1فيروزآبادي آقائي محمود سيد
  

  

  چكيده

انقالب اسالمي ايران درگذر از سير تحوالت منطقه اي و جهاني بخ شرايط از موقعيت ارتقايي                
لذا آينده  . رسيده است كه در چشم انداز آينده از قدرت تمدني با محوريت اسالمي برخوردار گردد              

ي نويني است كه هم به مباني و الگوهاي اصيل اسالم پايبنده باشـد              اين انقالب در گروه تمدن ساز     
يكي از رويدادهاي متاثر از انقـالب اسـالمي شـكل      . و هم در محيط پيچيده آينده فرصت ساز شود        

اين بيداري هاي در سايه تمدن اسالمي در جهان اسـالم           . گيري بيداري ملت هاي مسلمان مي باشد      
لذا مساله مقاله اين اسـت      . مي مي تواند از ثبات بيشتري برخوردار باشد       با الگوگيري از انقالب اسال    

كه در آينده بيداري اسالمي و تصوير سازي از آينده تحوالت چه سناريوهايي را مي توان پيش بيني        
در چارچوب پاسخ به سوال فوق در اين مقاله سناريوهايي با تاكيـد بـر سـناريوهاي خـوش                   . نمود

تحليل آينده تحوالت جهان در مسيري كه امروز در جهاناسالم          .  طراحي شده است   بينانه و بد بينانه   
اگر چشم انداز اين تحوالت حركت در جهـت تحقـق     . در شرف وقوع مي باشد رغم خواهد خورد       

تمدن نوين اسالمي در جهان اسالم باشد و با الگوگيري از حركت ملت ايران تقويـت شـود، مـوج                    
با تصويرسازي آينده و چگونگي تـالش هـايي         . مي هدفمند خواهد شد   اسالم گرايي و بيداري اسال    

كه بسترساز تشكيل تمدن هاي متعدد در قلمرو اسالمي در آينده خواهد شد، آينده مطلوبي ازتمدن                
با اين هدف و با بررسي و تحليل خصلت ها و ويژگي هاي جهاني              . نوين اسالمي تشريح مي گردد    
. ر حال حاضر در جهان اسالم وجود دارد، اين مهم دست يافتني است      يا منطقه اي سناريوهايي كه د     

اين مقاله از نوع كاربردي است كه به كمك تكنيك هاي مـصاحبه عميـق، مـشاهدات اسـنادي و از                 
حجم جامعه آمـاري تحقيـق   . روش توصيفي با رويكرد تحليل محتوايي وگفتمان استفاده شده است         

  .نفر در نظر گرفته شده است20رگان با روش هدفمند نسبي متشكل از خبرگان و تعداد نمونه خب

  .آينده پژوهشي، جهان اسالم، سناريوهاي تمدن ساز، بيداري اسالمي : كليديواژگان

                                                           

  دانشجوي دكترا، دانشگاه عالي دفاع ملي.  1
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نگاري راهبردي الگوي تنزيلي قرآن كريم در فرآيند آينده«
  نظام سازي و نهادسازي و «ذيل محور  »تحول

  »تمدن نوين اسالمي

1احمد آكوچكيان
  

2رضيه فرجيان شوشتريم
  

  چكيده

گـرا  بنيـان عـدالت   قرآن كريم، كتاب هدايت به رشد تا برترين سطوح خودتوانمنـدي حكمـت            
پس از عصر بعثت و حضور اولياء معصومين، همچنان مرجعيت تعاليم قرآن كريم مستند بـه                . است

ازي پيشرفت و نظـام     پردجريان سازوكار تركيبي دو الگوي ترتيبي و تنزيلي به شايستگي در انديشه           
نگـاري راهبـردي    مرجع پارادايمي، الگـوي معيـار رشـد و آينـده          ) يك(مديريت راهبردي، به مثابة     

در ايـن  . پيشرفت در راستاي الگوي تفسيري و تدبيري سنت نبوي ـ اوصيايي، جريان نيافتـه اسـت   
لگـوي تنزيلـي و   شناسي پردازش انديشه و مديريت راهبردي تغييـر، ماهيـت ا          ميان و از منظر روش    

نگـار  اي و در نظـام آينـده   شـناخت رشـد ـ توسـعه    اتي الگوي ديـن نقش آن در پردازش مدل عملي
  راهبردي جامعه و تمدن هدف چيست؟

نگاري راهبردي و سـازوكارهاي درونـي يـك الگـوي           پژوهش حاضر با بازتحليل ادبيات آينده     
اهي به جايگاه الگوي تنزيلـي، برآنـست        نگشناخت پيشرفت و نيم   پيشرفت و با اشاره به الگوي دين      

مند مدل مفهومي الگـوي رشـد و نظـام و سـازوكار     كه الگوي تنزيلي، منطق مبنا و حاكم بسط زمان  
نگار راهبردي در ذيل الگوي كالن راهبـري تحـول بـراي            مرجع الگوپردازي آينده  ) فرآيند و روش  (

منطـق مزبـور در سـنت نبـوي و          . نده اسـت  گذار به انسان، جامعه و تمدنِ آرمانيِ همواره تازه شـو          
نقشه راه كاركرد داد وستدي دو الگـوي ترتيبـي و         . يابد  مند و الگويي مي   تفصيل روش ) ع(اوصيايي  

شناخت پيشرفت در مقتضيات جامعه هدف، ايـن چيـستي و           الگوي تنزيلي در پردازش الگوي قرآن     
  .سازدكاركرد را آشكارتر مي

شناسـي  ، الگوي تنزيلي، قرآن كريم، الگوي راهبـري تحـول، روش          الگوي پيشرفت  : كليدي واژگان
  .تفسير، آينده نگاري راهبردي تحول

                                                           
  )رشد(دانشيار مركز تحقيقات استراتژيك توسعه.  1

ني و با سپاس از  رضوانه دسـتجا   )رشد(كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك توسعه          .  2
  كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث و مرضيه بخشي كارشناس ارشد مديريت مالي
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   هاي تمدن ساز و آينده تمدني انقالب اسالميپيشران

1محمدرحيم عيوضي
  

  *2مهسا فالح حسيني

  

  چكيده

م بـا هـدف افـزايش كارآمـدي و         ايجاد تمدن اسالمي به معناي ايجاد وحـدت در جهـان اسـال            
 تمدن حاكم بر جهان كه خودش را بـه          .انسجام جهان اسالم در مواجهه با ساخت آينده جهان است         

تمدن نوين اسالمي هرچند يك تقرير جديد و نو از        . كند، تمدن غربي است     نوعي به دنيا تحميل مي    
نقـالب اسـالمي ظرفيتـي را       تمدن گذشته است اما نو بودن آن به نظر من از اين جهت اسـت كـه ا                 

توانـد بـه يـك        ايجاد كرده است كه آن ميراث عظيم گذشته تمدني ما در برخورد با تمدن غرب مي               
. دهد وجود چالش است     آنچه امروزه انقالب را دائم تحت تأثير خود قرار مي         . وضعيت جديد برسد  

ها همراه با تـدبير باشـد در   شوند به شرطي كه مواجهه با آن ها باعث پويايي جوامع مي درواقع چالش 
توان ايجاد تمـدن    در نتيجه دو چالش آينده انقالب را مي       . غير اين صورت تبديل به بحران مي شود       

اسالمي و تقابل تمدني با جهان غرب عنوان كرد و در اين تقابل جهان اسالم بايد ارائه دهنده نسخه            
لذا هدف  . هاي آينده بشري ارائه دهد    راهگشا و رهايي بخش براي جوامع انساني در چارچوب نياز         

هاي تمدن ساز انقالب اسالمي در دهـه آينـده          اين مقاله پاسخ گويي به اين پرسش است كه پيشران         
هاي تمدن سـاز آينـده      كدامند؟ لذا در اين مقاله با استفاده از روش آينده پژوهي به برررسي پيشران             

نظـام  . ازي داشـتن طـرح بـراي آينـده اسـت      سـ   انقالب اسالمي مي پردازد كه يكي از نكات تمـدن         
ساالر ديني جمهوري اسالمي، رابطه سالم بين دين و سياست و حفـظ سـرمايه اجتمـاعي سـه                     مردم

 تمدن نوين اسالمي فراتـر از تمـدن غـرب           .پيشران اصلي براي ساختن آينده مطلوب كشور هستند       
توانيم وضعيت آينده را طراحي       خواهد رفت و افق آن افق جديدي است و ما با انقالب اسالمي مي             

  .كنيم

  .پيشران هاي تمدن ساز، آينده پژوهي، انقالب اسالمي : كليديواژگان

                                                           

  )ره(عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه بين المللي امام خميني .  1

  )ره(دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل گروه  علوم سياسي دانشگاه بين المللي امام خميني .  2
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نگاري تمدن نوين اسالمي از ها و الزامات آيندهبررسي مولفه
  منظر مقام معظم رهبري

  *1عين اهللا كشاورز ترك

2مجتبي تسنيمي
  

3سودابه نصيرلو
  

  

  كيدهچ

با بررسي جايگاه انقالب اسالمي و تاثير مهم و اساسي كه در احياي امت اسـالمي دارد، نقـش                   
غير قابل انكاري در تمدن سازي اسالمي دارد و تمدن اسـالمي بـا بيـداري اسـالمي بـه اوج خـود                       

هاي امروز جهان اسـالم تبـديل شـده       رسيده و تحقق تمدن نوين اسالمي از جمله مهم ترين چالش          
زمـان گذشـته شـامل باورهـا و       : فرهنگ از سه بعد گذشته، حال و آينده قابل بررسـي اسـت            . تاس

با ايـن   . اعتقادات، زمان حال شامل رفتار كنوني افراد و آينده كه در برگيرنده موضوع ارزش هاست              
در رويكـرد آينـده     . تعريف از فرهنگ بايد ارتباط آن را با تحقق  تمدن نوين اسالمي برقـرار كنـيم                

پژوهي به اين موضوع، بحث ما از گذشته كه در آن باورها و ارزش هاي مبتني بر جهان بيني هـا و                      
استعاره ها در جامعه اسالمي نهادينه شده، آغاز مي شود تا در زمان حـال حركـت هـايي را شـكل                      

پـس فرهنـگ   . سپس به سوي آينده كه همان تحقق تمدن نوين اسالمي است، حركت مي كند     . دهد
اي است كه با توجه به اين سه دوره زماني با تمدن نويني كه در چشم انداز نظام اسالمي مي                    مولفه  

تحقق تمدن نوين اسالمي همواره مورد توجه انديشمندان همچون مقام معظم           . بينيم در ارتباط است   
، يعنـي   بر اين اساس مي توان بيان كرد، كه نظام فكري ايشان نيز با نگاه به آينده               . رهبري بوده است  

تحقق تمدن اسالمي آميخته بوده و اصولي را در فواصل زماني مختلف بيان نموده اند، آنچه در اين                  
هـاي و الزامـات  آينـده نگـاري          ترين مؤلفه پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است، دسته بندي مهم        

  .تمدن نوين اسالمي از منظر مقام معظم رهبري است

  .نگاري،تمدن نوين اسالمييندهانقالب اسالمي،آ : كليديواژگان

                                                           
  )ره(ين المللي امام خمينياستاديار دانشگاه ب.  1

  ، محقق حوزه علميه شيخ االسالم)ره(دانشجوي دانشگاه بين المللي امام خميني.  2

  )ره(پژوهشگر و محقق پژوهشكده آينده پژوهي دانشگاه بين الملي امام خميني .  3
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  اسالمي با كاربست روش آينده نگاري تمدن نوين 

  ها اي علت تحليل اليه

1حاكم قاسمي
  

  

  چكيده

بررسي وضعيت تمدنها با رويكرد آينده پژوهي حاكي است آينده هاي تمدني محتمل متعددي              
با توجه بـه اعتقـادات،      در اين وضعيت، هريك از جوامع و ملتها مختلف          . پيش روي جهانيان است   

هنجارها و ارزشهايي كه دارند آينده تمدني مطلوب خود را ترسيم كرده، در جهـت شـكل دادن آن                   
در كنـار آينـده هـاي       . تالش مي كنند كه هريك از آنها را بايد يك وضعيت تمدني محتمل دانست             

ني شـناخته مـي   تمدني محتمل، در جمهوري اسالمي ايران تمدن نوين اسالمي آينده مطلـوب تمـد         
براين اساس ضروي است امكانات، نيروها و تالشها براي ساختن اين آينـده مطلـوب جهـت                 . شود

پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه چگونه مي توان اين مسير را طـي كـرد و آينـده                . داده شود 
  مطلوب و مورد نظر را ساخت؟

آينـده نگـاري    . آينده نگـاري اسـت    تمدن نوين اسالمي به عنوان آينده مطلوب تمدني، نيازمند          
بر اين اساس با آينده نگاري مي توان در جهت شـكل            . تالشي براي شكل دادن آينده مطلوب است      

يكي از روشهاي شناخته شـده      . دادن آينده مطلوب تمدني اقدام و تمدن نوين اسالمي را ايجاد كرد           
ضعيت معلول علتهـاي مختلفـي   در اين روش هر و    . در اينده نگاري روش تحليل اليه اي علتهاست       

اليه ظاهري، اليه نظامهاي اجتماعي، اليه اعتقادات و باورها، و اليه اسـطوره             (در چهار سطح و اليه      
با استفاده از اين روش مي توان علل ايجاد يك وضعيت در زمان حال، و علـل و عوامـل          . است) ها

از اين رو   .  جستجو و پيدا كرد    ه دقت موثر در ايجاد يك وضعيت در آينده را در اليه هاي مختلف ب            
توان با بكار گرفتن آن، علل و عواملي را كه مي توانند در ايجاد تمدن نوين اسـالمي بـه عنـوان                       مي

  .آينده مطلوب تمدني موثر باشند شناسايي كرد و براي ايجاد تمدن مورد نظر بكاربست

  .ها اي علت يل اليهن، تمدن نوين اسالمي، تحلتمدن، فرهنگ و تمد : كليديواژگان

                                                           
 )ره(دانشيار گروه علوم سياسي و گروه آينده پژوهي دانشگاه بين المللي امام خميني.  1
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   سناريوهاي تمدن ساز جهان اسالم و آينده بيداري اسالمي

   سيد محمود آقائي فيروزآبادي

  

  چكيده

تحليل آينده تحوالت جهان در مسيري كه امروز در جهان اسالم در شرف وقوع مي باشد رغم                 
ا در اثـر    هـ خيزش مردمي در بعـضي از كـشورهاي اسـالمي ناشـي از تحقيـر ملـت                . خواهد خورد 

مواردي چون عـدم    . هاي اين كشورها مي باشد    گرا و آمريكا  محوري حكومت     هاي اسرائيل سياست
اجراي احكام اسالمي، نبود آزادي، عدالت، حاكميت تبارگرايي و تبارساالري و هزار فاميل، ناديـده               

ت حركـت   اگر چشم انداز اين تحوال    . ها دامنه اين تحوالت را گسترش مي دهد       گرفتن حقوق ملت  
در جهت تحقق تمدن نوين اسالمي در جهان اسالم باشد و بـا الگـوگيري از حركـت ملـت ايـران                      

در اين چارچوب مروري بـر  . تقويت شود، موج اسالم گرايي و بيداري اسالمي هدفمند خواهد شد    
برخي سناريوهاي تمدن ساز در جهان اسالم در آينده، موج اسالم خواهي در غـرب و از جملـه در           

  .كندروپا را تقويت ميا

در اين مقاله با محوريـت طراحـي سـناريوهاي آينـده محقـق تـالش دارد در مـسير شناسـايي                   
با اين هدف و با بررسي      . سناريوهاي تمدن ساز جهان اسالم در جريان بيداري اسالمي، اقدام نمايد          

اضـر در جهـان     اي، سـناريوهايي كـه در حـال ح        هاي جهاني يا منطقه   ها و ويژگي  و تحليل خصلت  
اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسش است  . اسالم وجود دارد، اين مهم دست يافتني است       

  "سناريوهاي تمدن ساز جهان اسالم متأثر از جريان بيداري اسالمي در آينده چيست ؟"كه

اي است و از روش تركيبي تحليـل محتـوايي و گفتمـاني بـا                  توسعه -اين مقاله از نوع كاربردي    
هـاي  اطالعات مورد نيـاز نيـز بـه كمـك تكنيـك           . دف معرفي آينده تمدن نوين اسالمي مي باشد       ه

حجم جامعـه آمـاري     . مصاحبه عميق، استفاده از اسناد و مدارك علمي، اسناد باالدستي انجام گرديد           
  . نفر در نظر گرفته شده است20تحقيق متشكل از خبرگان با روش هدفمند نسبي

  . پژوهي، جهان اسالم، سناريوهاي تمدن ساز، بيداري اسالميآينده:  كليديواژگان
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 ايراني بر آينده شكل گيري تمدن -تاثير سبك زندگي اسالمي
  نوين اسالمي

   سيد محمود آقائي فيروزآبادي

  چكيده

ك به طرف ي  ... همه آفرينش،   «: فرمايند داند و مي   حركت انسان را به سوي خدا مي      ) العالي مدظله(اي امام خامنه 
سعادت هر انـسانى، ايـن اسـت كـه ايـن مقـصد را بـشناسد و رفتـار         . كند و آن مقصد، خداست    مقصد حركت مى  

دهـد و سـبك      تعاليم اسالم تمام وظايف زندگي را پوشـش مـي         ) 18/07/1375(». اختيارى خود را با آن تطبيق كند      
  .تآل و مطابق با فطرت بشريت اس زندگي برگرفته شده از آن، سبك زندگي ايده

وجه غالب در اين نگـاه امكـان        . توان و بايد ساخت     توان شناخت و مي   پژوهي، آينده را مي     در نگاه نوين آينده   
پژوهي بـه معنـي تعيـين آينـده           در اين ديدگاه آينده   . توسط انسان و نقش محوري آن است      ) سرنوشت(تعيين آينده   

در . باشـد هاي آن در راستاي منافع خويش مي        يژگييابي به آن با استفاده از شرايط و و          مطلوب و تالش براي دست    
اي به ايـن نيـاز    هاي بشري براي شناخت و تاثيرگذاري بر آينده، مكاتب فلسفي و اديان الهي نيز به گونه            كنار تالش 

هاي اساسي؛ جامعيت، خاتميـت و نگـاه     اسالم متناسب با ويژگي دين. اندبشر پاسخ داده و به مباحث آينده پرداخته    
نگرانـه    هاي مادي و معنوي انسان وتفسير وسيع از حيات و نشĤت هستي به طور ذاتي از مشي آينده                   وازن به جنبه  مت

با وجود پيـشينة طـوالني توجـه بـه آينـده در تفكـر               . اي به اين امر مبذول داشته است        برخوردار بوده و توجه ويژه    
 آينـده و هـدايت آن در مـسير           ناخت نـسبت بـه    ها و منابع ارزشمند و غني بـراي كـسب شـ             اسالمي و وفور آموزه   

هاي متعـددي پيرامـون نگـاه بـه آينـده از       مطلوب، همچنان ابعاد گوناگون نگاه اسالم به آينده تبيين نشده و پرسش   
منظر دين و تفكر اسالمي وجود دارد كه هنوز پاسخ مناسب براي آنها ارائه نشده يـا حـداقل بـه صـورت منـسجم                         

سبك زندگي  "بنابراين، اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه           . ديده است گردآوري و تدوين نگر   
  " ايراني چه تاثيري بر آينده تمدن سازي نوين اسالمي دارد؟ -اسالمي

 ايرانـي بـر آينـده    -اي است و تالش دارد ميزان تاثير سبك زندگي اسـالمي             توسعه -اين مقاله از نوع كاربردي    
در اين تحقيـق از روش تحليـل   . سالمي بر اساس بيانات مقام معظم رهبري را تبيين نمايد        شكل گيري تمدن نوين ا    

هاي آينده پژوهانه در تمدن سازي نوين اسالمي استفاده شده            ها و شاخص    محتوايي با هدف دستيابي به ابعاد، مؤلفه      
مـدارك علمـي، اسـناد باالدسـتي     هاي مصاحبه عميق، استفاده از اسـناد و  و اطالعات مورد نياز نيز به كمك تكنيك       

  .انجام گرديد

حجم جامعه آماري تحقيق از متشكل از خبرگان مرتبط با حوزه بيداري اسالمي، بـا توجـه بـه هـدف اصـلي                       
تعداد جامعه نمونـه  . باشد  مي" ايراني بر آينده تمدن سازي نوين اسالمي       - ميزان تأثير سبك زندگي اسالمي     "تحقيق

 نفر در نظر گرفته شده است و حجم جامعه نمونه تحقيق نيز همان تعداد در نظر                 20بيخبرگان با روش هدفمند نس    
 . شده است برداري هدفمند استفاده  گرفته شده كه براي كليه افراد مذكور پرسشنامه تنظيم و از روش نمونه

گرفتـه نـشده   اي در نظـر  باشد و در اين پژوهش فرضـيه تحقيق، توصيفي با رويكرد تحليل محتوايي مي    روش  
هاي اين تحقيق  روش گردآوري اطالعات و داده. است و اهداف فرعي تحقيق مورد تحليل و بررسي قرار گرفته اند         

  .كتابخانه اي و ميداني بوده است

  . ايراني، تمدن نوين اسالمي-آينده، سبك، سبك زندگي اسالمي : كليديواژگان
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 ايراني  -ي الزامات آينده پژوهانه در طراحي الگوي اسالم"
  "پيشرفت با چشم انداز تمدن نوين اسالمي 

  سيد محمود آقائي فيروزآبادي

  چكيده

شـناختي و هـستي شـناختي اسـالمي و در             الگوي اسالمي پيشرفت، الگويي مبتنـي بـر مبـاني معرفـت             
تواند با شـرايط زمـاني و مكـاني           شمول است و مي     اين الگو جهان    . چارچوب حقوق و اخالق اسالمي است     

از آنجايي كه نگـرش     . تا در نهايت بتواند به شكل گيري تمدن نوين اسالمي كمك كند           . گوناگون منطبق شود  
اي را بايـد در نظـر گرفـت كـه ايـن             در آينده پژوهي قابل وقوع است، براي اين هدف الزامات آينده پژوهانه           
رو نظـري مربـوط بـه چـارچوب         قلم. الزامات آينده پژوهانه در دو قلمرو نظري و عملي قابل شناسايي است           

ها و تهديدهايي كه در فرآينـد رسـيدن بـه           هاي آينده پژوهانه است و در بعد عملي هم بايد به عرصه چالش            
هايي اسـت كـه در عرصـه ي رقابـت بـا             بعضي از اين چالش ها، چالش     . تمدن نوين اسالمي بايد توجه كرد     
 سازي داخلي مي باشد كه بايد مـورد توجـه قـرار    ها مربوط به عدم ظرفيتكشورها داريم و بعضي از چالش 

  .دهيم كه براي رسيدن به آن از روش تحليل روندها و ترسيم سناريوها استفاده كرده ايم

براي رسـيدن بـه تمـدن نـوين اسـالمي           "بنابراين، اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه           
  "اي مي باشيم؟مطلوب ناچار به رعايت چه الزاماتي آينده پژوهانه 

اي است و تالش دارد الزاماتي آينده پژوهي بـراي رسـيدن بـه تمـدن              توسعه -اين مقاله از نوع كاربردي    
در ايـن تحقيـق از روش تحليـل محتـوايي     . نوين اسالمي مطلوب را در دو قلمرو نظري و عملي تبيين نمايد   

هاي آينـده پژوهانـه در تمـدن نـوين             شاخص ها و   روندها و ترسيم سناريوها با هدف دستيابي به ابعاد، مؤلفه         
هاي مصاحبه عميق، استفاده از اسناد و مدارك        اسالمي استفاده شده و اطالعات مورد نياز نيز به كمك تكنيك          

  .علمي، اسناد باالدستي انجام گرديد

جـه  حجم جامعه آماري تحقيق از متشكل از خبرگان مرتبط با حوزه آينده پژوهي و تمدن اسالمي، با تو                 
. باشـد    مـي  "تبيين الزامات آينده پژوهي براي رسيدن به تمدن نوين اسالمي مطلـوب           "به هدف اصلي تحقيق     

 نفر در نظر گرفته شـده اسـت و حجـم جامعـه نمونـه                20تعداد جامعه نمونه خبرگان با روش هدفمند نسبي       
برداري   تنظيم و از روش نمونه    تحقيق نيز همان تعداد در نظر گرفته شده كه براي كليه افراد مذكور پرسشنامه               

  . شده است هدفمند استفاده 

اي در نظـر گرفتـه      باشد و در اين پژوهش فرضـيه      تحقيق، توصيفي با رويكرد تحليل محتوايي مي        روش  
هاي  روش گردآوري اطالعات و داده   . اندنشده است و اهداف فرعي تحقيق مورد تحليل و بررسي قرار گرفته           

  .ي و ميداني بوده استااين تحقيق كتابخانه

 ايراني پيشرفت، تمدن نوين اسالمي، آينده پژوهي، اصـول و           -الگو، الگوي اسالمي   : كليدي واژگان
  .اركان، روش شناسي



  

  

  خالصه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نوين اسالمي

  1395اسفند 
 

 14

تربيت مشرقي به روايت هانري كربن به مثابه پشتوانه 
  معنوي تمدن نوين اسالمي

1اكبر رهنما
  

  

  چكيده

وي اين واژه ها را رمزهـايي       .فاني هانر كربن است   مشرق و مغرب از كليد واژه هاي انديشه عر        
اين معناي رمزي در مورد خـود كـربن     .مي داند براي به تصوير كشيدن موقعت بشر در عصر حاضر          

به نظر وي جهان مدرن ، جهـاني        . او زائري بود كه از غرب به زيارت شرق آمده بود          .صدق مي كند  
در مقابل بايد تحـت لـواي       .ست زدايي شده است   عاري از رمز و راز،جهان افسون زدايي شده و قدا         

تربيت مشرقي فهم رمزي از هستي پيدا كرد و براي رهايي از بي معنايي و پوچي به جهان شـناخت               
د از اين منظر عـالم بيرونـي فقـط بـراي بهـره              . سنتي يا جهان شناسي آميخته با حكمت روي آورد        

اي فرد عارف است كه ماننـد يـك شـمايل در            برداري از مواهب آن نيست بلكه نقشه اي از عالم بر          
در اين مقاله با استفاده     .اختيار فرد و جماعت است كه بايد در آن تدبر كرد و راهي به رهايي جست               

از روش تحقيق تحليل مفهومي به شيوه ارائه شبكه مفهومي از تربيت مشرقي يا عرفاني ،برآنيم كـه                  
 تربيت مشرقي را به عنوان پشتوانه معنوي در ترسيم          به استناد آثار فلسفي و عرفاني كربن چارچوب       

نتيجه اجمالي تحقيق حاضـر كـه مـشروح آن در اصـل             .ويژگي هاي تمدن نوين اسالمي ارائه دهيم      
فلسفه غرب از زمان دكارت انسان و جهان را منحـصر           : مقاله خواهد آمد شامل يافته هاي زير است       

ميانه اي كه در انسان از آن به نفس و در جهان به در دو ساحت مادي و مجرد مي بيند و به ساحت       
  .عالم مثال تعبير مي شود قائل نيست 

  .تربيت مشرقي،هانري كربن،تمدن نوين اسالمي،پشتوانه معنوي :كليدي واژگان

                                                           
 دانشيار دانشگاه شاهد.  1
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  اسالمي هاي آموزه منظر از ساز تمدن دانشگاه معيارهاي

1مصطفي نظري
  

2امير فتاحي
  

  

  چكيده

ترين نهاد توليد علم و دانش، ترويج معرفت و فرهنگ آفريني در جامعه،             دانشگاه به عنوان بارز   
به نظر مي رسد در شرايط كنوني       . همواره نقش مهمي در پيشرفت و تعالي تمدن ها ايفا كرده است           

كه تالش براي پيشرفت و شكوفايي تمدن اسـامي در راس امـور قـرار دارد، تبيـين شـاخص هـاي             
د، رشد و اقتدار تمدن اسالمي را فراهم خواهـد آورد، نيـز از اهميـت       نهادي كه با انجام رسالت خو     

ي حاضـر تـالش     لذا، جهت تعيين معيارهاي دانشگاه تمدن ساز، در مقاله        . ويژه اي برخوردار است   
هاي اسالمي به اين پرسش بنيادين پاسخ داده شود كه          گيري از آموزه  شده است ضمن تحليل و بهره     

چه معيارها و شاخص هايي بنا شده باشـد تـا بتوانـد رسـالت تمـدن سـازي            دانشگاه بايد بر مبناي     
خويش را به نحواحسن به جا آورد؟ براي دريافت پاسخ اين سوال در ايـن تحقيـق، پـس از تبيـين                  

ي نهادهاي علمي در رشد و پيشرفت سه كانون تمدني قبل از تمـدن اسـالمي                نقش مثبت و سازنده   
ي  تمدن پارس در ايران و تمدن يونان در مغرب زمين، نقش سازنده            تمدن مصر در آفريقا،   : از جمله 

سـپس، براسـاس آمـوزه هـاي        . مراكز و نهادهاي علمي در پيشرفت تمـدن اسـالمي اثبـات گرديـد             
اسالمي، معيارهاي دانشگاه تمدن ساز تبيين و مورد بررسي قرار گرفت كه در اين راستا مولفه هايي                 

يي و توانمندي، نيكويي و زيبايي به عنوان شـاخص هـا و معيارهـاي            دانايي محوري، توانا  : از جمله 
به اين معنا كه ظهور و بروز كامل اين مولفه ها موجـب اطـالق               . دانشگاه تمدن ساز معرفي شده اند     

همچنان كه فقدان وجود آن دال بر ناكارآمدي دانـشگاه در           . صفت تمدن سازي به دانشگاه مي شود      
  .اين عرصه ي تمدني است

  .دانشگاه، فرهنگ ، تمدن، دانشگاه تمدن ساز :كليدي ژگانوا

                                                           
 كارشناس ارشد علوم قران و حديث دانشگاه مذاهب اسالمي تهران.  1

  كارشناسي ارشدعلوم قران و حديث دانشگاه ايالم امير فتاحي.  2
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بررسي مؤلفه ها و عناصر سواد فرهنگي تمدن نوين اسالمي و 
  و پرورش راهكارهاي آن در نظام آموزش

  *1رعنا صباغ اسماعيلي

2محسن فرمهيني فراهاني
  

3حامد بخشي
  

  چكيده

ها و عناصر سواد فرهنگي تمـدن نـوين اسـالمي و راهكـار       هتحقيق حاضر باهدف بررسي مؤلف    
 در .كيفي اسـت -اين تحقيق، از نوع بنيادي .شده است وپرورش انجام جهت استقرار در نظام آموزش

اند از اسـناد و        عبارت -دهندكه جامعه موردمطالعه را نشان مي      -اين روش، واحدهاي مورد مشاهده    
ي اي منابع درجه دوم مرتبط با مقولـه سـواد فرهنگـي؛ و نمونـه              مدارك يعني انواع متون و نوشتاره     

هـا، مقـاالت داخلـي و خـارجي و     نامـه تحقيق منتخب تعدادي از اسناد، متون نظـري، كتـب، پايـان    
بـرداري و   منظور پاسخگويي به سؤاالت پژوهش به كمك فـرم فـيش            سمينارهاي مرتبط است كه به    

. شـده اسـت      از روش استنتاج مبتني بر تحليل محتوا تحليل        اي گردآوري و با استفاده    روش كتابخانه 

هـاي سـواد فرهنگـي        اند از مؤلفـه     در اين راستا سه سؤال مورد طرح و بررسي قرارگرفته كه عبارت           
تمدن نوين اسالمي شامل چه مواردي است؟ عناصر سواد فرهنگي تمدن نوين اسالمي چه مواردي               

ها و عناصر سواد فرهنگي تمـدن نـوين اسـالمي بـراي               مؤلفهگيرد؟ راهكارهاي مبتني بر       را در برمي  
و  پرورش چيست؟ در اين تحقيق از ميان بيش از مؤلفه هاي اصـلي سـواد فرهنگـي،     نظام آموزش  

شده و بعد از احصاء و تبيين رسالت و نقش و كاركرد آنها در نظام آموزش و                   هشت مؤلفه شناسايي  
شناسـي    گفتمان«،  »يس سواد فرهنگي تمدن نوين اسالمي     ماتر«پرورش، راهكارهايي همچون تدوين     

» بانك اطالعات سواد فرهنگي تمدن نـوين اسـالمي        «و طراحي   » سواد فرهنگي تمدن نوين اسالمي    

  .شده است ارائه

ــان ــديواژگ ــه :  كلي ــام    ســواد فرهنگــي، مؤلف ــوين اســالمي، نظ ــاي ســواد فرهنگــي تمــدن ن ه
  .وپرورش آموزش

                                                           
  كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه شاهد.  1

 دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد.  2

  سفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهددانشجوي دكتري فل.  3



  

  

  خالصه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نوين اسالمي

  1395اسفند 
 

 17

در راستاي  مبتني بر رويكرد اسالميارائه الگوي زن تمدن ساز 
  تحقق تمدن اسالمي

1زهرا صابري خوش اخالق
  

  

  چكيده

تمدن اسالمي در مفهوم كلي و غايي خود يعني اثبات كارآمدي دين اسالم در  اداره امور مادي و معنوي                   
ي وقـوع   ملت ها و پاسخگويي به نظام نيازهاي گوناگون بشر و اين همان خط كلـي نظـام اسـالمي از ابتـدا                     

مسئله زن و چالش هـاي پيرامـوني آن همـواره يكـي از              . انقالب اسالمي تا حصول به اين آرمان خواهد بود        
اساسي ترين مسائل هر تمدني به شمار مي آمده  و الگو هاي  ارائه شده در اين حـوزه توسـط هـر دسـتگاه                          

  .ي ملت ها داشته استفكري تبعات گسترده اي را  در عرصه هاي مختلف زندگي و سير حركت تاريخ

بررسي رويكردهاي گوناگون به گستره نقش آفريني زنان در طول تاريخ ، سه الگـوي كـالن را در ايـن                     
الگوي كه در آن زن  بدور از هرگونه مداخله مـستقيم در تحـوالت اجتمـاعي و تنهـا در                     : زمينه نشان ميدهد  

ئه شد و آن  حضور بدون قيد و شرط زنان           محيط خانه تعريف مي شود ؛ الگوي دومي كه در تمدن غرب ارا            
در اجتماع محور بود و نقش هاي خانوادگي او ناديده گرفته شد و الگوي سومي از حضور توأمان و موثر زن             
در خانواده و اجتماع كه مي تواند ضمن حفظ آرامش و امنيت جسمي و روحي براي زن ، رشـد و بالنـدگي                       

ات آن به نفع خانواده و اجتماع و سير حركت تاريخي ملـت در راسـتاي                فردي او را نيز تأمين كرده و از برك        
الگوي سوم از نقش آفريني زنان را الگوي زني مي نـاميم كـه              . پيشرفت و صالح مادي و معنوي استفاده كند       

  .براي نقش آفرني او افق تمدن سازي نوين اسالمي تجسم شده است

الب اسالمي به بهترين شيوه كارآمـدي خـود را نـشان داد    اين الگو كه بعد از صدر اسالم در پيروزي انق         
بعد از استقرار نظام اسالمي و  ادامه روند حركت جمهوري اسـالمي نتوانـست خـود را بـازآفريني نمايـد و                       
الگوهاي وام گرفته از تمدن غرب و الگوهاي حداقلي از حضور زن هريك به نحوي مديريت بخشي از زنان                   

 و  ضمن بروز شكاف در بدنه اجتماعي چالش هاي وسيعي را بـراي مـردم و نظـام                كشور را به عهده گرفتند    
اين مقاله در نظر دارد ضمن بررسي و آسـيب شناسـي الگوهـاي نقـش آفرينـي زنـان و            .اسالمي پديد آورده    

پرداختن به ضرورت هاي ارائه الگوي نويني در اين حوزه، به مباني و مولفه هاي الگوي زن تمدن ساز مبتني                    
 تحليلي بوده و از منابع اسنادي و كتابخانه         -روش تحقيق  در  اين مقاله توصيفي       .  بر رويكرد اسالمي بپردازد   

  .اي استفاده شده است

  .زن، تمدن اسالمي، انقالب اسالمي، ، الگوي تمدن ساز : كليديواژگان

                                                           
كارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريـزي  دانـشگاه  عالمـه طباطبـائي و پژوهـشگر حـوزه زنـان و خـانواده دانـشكده                       .  1

 ) .س(حضرت رينب  
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  تعريف تمدن اسالمي از نگاه قرآن

  *1سميه خاري آراني

2رقيه خاري آراني
  

  

  چكيده

دهي به هويـت      ها در طول تاريخ در شكل       گذرد و تمدن    ها مي   ها از معبر تمدن     سرگذشت انسان 
امروزه تمدن، به سند تاريخي فرهنگ ملـل تبـديل گـشته و از     .اند ترين نقش را داشته بشر، گسترده

به رو بوده و بـه تبـع آن در معـرض             تمدنها همواره با فراز و فرود رو       .اهميتي ويژه برخوردار است   
هنر تمدن متعالي نيز اين بوده است كه با توجه به برخي مولفه هاي مهم،               . پيچ تاريخ قرار داشته اند    

  .توانسته از اين پيچ به سالمت بگذرد و حتي مسير تاريخ را عوض كند

اي   گونه   شود؛ به  گذار تمدن شگرفي در جهان      سرعت توانست بنيان    دين اسالم پس از استقرار، به     
  .ددار خود نماي ه تمدن غربي را وامجمل هاي ديگر، از كه تمدن

كنيم كه تمـدن اسـالمي         تحليلي بيان مي   -روش اسنادي و با رويكردي توصيفي     در اين مقاله به     
هايي است و در پايان بيان مي كنيم چه عللي باعـث انحطـاط                ها و مؤلفه    داراي چه تعاريف، ويژگي   

 .گاه قرآن مي شودتمدن از ديد

ها، با نقد تمدن غربي و تأكيد بر مادي و تك بعـدي                ضمن توجه به ابعاد مادي و معنوي تمدن       
ها ست كه داراي روحي سرشـار از ايمـان اسـت و تمـدن            ترين تمدن   بودن آن، تمدن اسالمي جامع    

ر كالبـد جامعـه   امام امت روح خودباوري را د . اسالمي آن گاه اوج مي گيرد كه به خودباوري برسد         
ي اسالمي دميد و جامعه را با رهبري، خالقيت، تدبير و استعدادهاي تازه و كارگشا آشنا سـاخت و            

عنـوان   سازي تمدن اسالمي به   اين روح در تمامي اركان آن جريان دارد و  وجه معنوي و توان انسان              
  .ترين عنصر آن مي باشد مهم

  .تمدن،  فرهنگ، اسالم، قرآن:  كليديواژگان

                                                           
  دانشگاه قرآن و حديث.  1

 دانشگاه قرآن و حديث.  2
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  خانواده وجايگاه آن در الگوي پيشرفت

  صبورا امين فر

  

  چكيده

از آنجا كه خانواده همچون هر سازمان اجتماعي ديگر بـر زمينـه اجتمـاعي خـود اثـر خواهـد                     
خانواده هم  .  ايراني پيشرفت يك ارتباط دوسويه وجود دارد       -ميان خانواده و الگوي اسالمي    . گذارد

ت يعني در جامعه نمونه مورد نظر الگو،  وجود خانواده سالم از             از جمله اهداف الگوي پيشرفت اس     
جمله اهداف مي باشد و از طرف ديگر خود اين نهـاد يكـي از ابزارهـاي مـوثر در تحقـق الگـوي                        

بر اين اساس در مقاله حاضر پس از تعريف مفـاهيم اصـلي، در              .  ايراني پيشرفت مي باشد    -اسالمي
 ايرانـي پيـشرفت بـه دو دسـته          -ه خـانواده در الگـوي اسـالمي       دو بخش كلي ابتدا در تبيين جايگا      

ضرورت هاي انسان شناختي و ضرورت هاي جامعـه شـناختي اشـاره مـي شـود همچنـين ذات و                     
ماهيت اصلي خانواده از منظر اسالم تعريف مي شود به روابطي كه ماحـصل آن مـودت و آرامـش                    

زوجين، تامين معيشت، تربيت و جامعـه       است و شاخص هاي مياني خانواده در چهار مولفه روابط           
سپس با بهره گيـري از  . پذيري در دو الية حد الزم و حد مطلوب در قالب يك مدل ارائه مي گردد               

ايراني، براساس رويكرد تجويزي    محيط شناسي راهبردي خانواده و تحليل وضعيت موجود خانواده          
ست در جهت حركت بـه سـوي خـانواده          به تبيين راهبردهاي اوليه اي به عنوان گام نخ         swotمدل  

 ايراني پيشرفت در دو محور كلي؛ اصـالح سـاختارها و فرهنگـسازي              -مستحكم در الگوي اسالمي   
  .شود پرداخته مي

المي، الگـوي خـانواده مطلـوب،        ايرانـي پيـشرفت، خـانواده اسـ        -الگوي اسـالمي   :واژگان كليدي 
  .هاي خانواده مطلوب شاخص
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   معلم در شكل گيري جايگاه و نقش تقويت كرامت

  تمدن نوين اسالمي

1محسن فراهاني
  

  2يعلي اصغر معين

  چكيده

از آنجايي كه ايجاد و شكل گيري يك تمدن اسالمي، بر مبناي تعليمات مبتني بر جـست جـوي علـم و                      
ترك تعصبات قومي و مذهبي و اعالم امكان همزيستي با اهل كتاب، و به تعبير قرآن پـاره كـردن غـل هـا و                         

يـارانش را بـه فراگيـري علـم و          ) ص(هاي بسته شده به دست و پا و گردن مردم مي باشد، پيامبر اكرم             زنجير
سواد تشويق مي كرد و آموزش را شروعي براي رسيدن به تمدني اسالمي كه خود آغازگر آن بود قـرار مـي                      

ري تمـدن نـوين     با اين نگاه هدف اين مقاله، بررسي جايگاه و نقش تقويت كرامت معلـم در شـكل گيـ                  . داد
اسالمي است، كه محوري ترين عنصر آن فراگيري و آموزشي مي باشد كه مد نظر پيامبر عظيم الـشان اسـالم        

: اين تحقيق از روش توصيفي و تحليل مفهومي به دنبال پاسخ سواالتي از اين قبيل مي باشـد كـه                   . بوده است 

 اسـالمي شـود؟ و شـاخص هـاي ايجـاد و             آيا كرامت موجود معلم مي تواند ياريگر شكل گيري تمدن نوين          
تقويت كرامت معلم چه مي تواند باشد؟ به يقين يافته اين پژوهش بيانگر اين مطلب است كه ضعف كرامـت        
موجود معلم چالش و آسيبي جدي در عدم توفيق شكل گيري اين تمدن اسالمي مي باشد و يكي از مقدمات     

ر مبناي خواسته هاي علمي و اجتماعي اين محوريترين قشر ورود به تمدن نوين اسالمي تقويت اين كرامت ب        
بالنتيجه با ايجاد و تقويـت كرامـت، منزلـت يـا            . آموزه هاي فراگيران ايجاد اين تمدن نوين اسالمي مي باشد         

پايگاه اجتماعي، شان و موقعيت آموزگاران و معلمان فرهيخته بنا مي شود و درصدد بـه دسـت آوردن يافتـه                     
 پائين بودن منزلت اجتماعي معلمان از نظر دانش آموزان ، وجود رابطـه بـين عوامـل مـادي و                     هايي مبتني بر  

معنوي خصوصيات حرفه اي و پايگاه اجتماعي معلمان و وجود شواهدي مبني بر اينكه مشغوالن به تحـصيل     
مي دهد كـه    به ندرت اولين انتخاب شغلي خود را معلمي قرار مي دهند نخواهد بود و اين تصور را قدرت ن                  

روند كاهشي در جايگاه و منزلت معلمان اتفاق افتاده و ارتباطي مستقيم و معنادار با پديده حقارت و حقيرگي 
. حقارتي كه مصاديق آن به وضوح مي تواند قابل رويت باشد   . ستون بدنه نظام آموزشي كشور پيدا شده است       

كه .  ساختار برنامه ريزي آموزش و پرورش داردمصاديقي كه برگرفته از علل متعدد، كه ريشه در عدم صحيح
  .اگر چنين نشود پيامدهايي بس گران براي گشايش تمدني نوين در حوزه اسالمي به بار خواهد آورد

 .ها وين اسالمي، كرامت، معلم، شاخصتمدن ن :واژگان كليدي

                                                           
 دانشيار دانشگاه شاهد.  1

 لسفه تعليم و تربيت، دانشگاه شاهددانشجوي كارشناسي ارشد ف.  2
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  تدوين مدل تربيتي تحقق تمدن نوين اسالمي بر پايه 

  نظريه پيچيدگي

1هاني فرمهينيمحسن فرا
  

  *2دعلي خوش اقبال فر

  

  چكيده

در اين مقالـه بـر مـدل    . تحقق هر تمدني را مي توان از زواياي گوناگوني مورد بررسي قرار داد  
نكتـه  . تربيتي پرداخته شده است كه به شرط تحقق، دستيابي به تمدن نوين اسالمي را تسهيل نمايد               

قق تمدن در اين مقاله، توجه به بازآفريني آن در عصر حاضر مي باشـد، عـصري                 اساسي نگاه به تح   
از اين رو ضمن بررسي نظريه تربيتي اسالم تالش     . سرشار از درهم پيچيدگي ها و درهم تنيدگي ها        

كرده ايم تا ويژگي هاي عصر حاضر را به كمك نظريه پيچيدگي مدل سـازي كـرده و در معمـاري                     
براي ايـن منظـور از روش بررسـي اسـنادي،     . آن به مثابه ابزار بهره مند كرديممدل جديد تربيتي از     

مدل سازي و بسط مفهومي و هم چنين تطبيق آراء تربيتي اسالم و آراء تربيتـي موجـود در حاشـيه                     
در پايان به مدل مفهومي و منطقي از تربيت نائل آمده ايم كـه ضـمن       . نظريه پيچيدگي بهره برده ايم    

ر آراء تربيتي اسالم قدرت فهم زمانه را از دريچه نظريه پيچيـدگي يافتـه اسـت و از              حركت در مسي  
  .اين رو قدرت تبيين اركان درهم تنيده تحقق تمدن را داراست

  .نظريه پيچيدگي، تمدن نوين اسالمي، تربيت تمدني، مدل سازي تربيتي :واژگان كليدي

                                                           
 دانشيار گروه فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد.  1

 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد.  2
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يجاد نقش نرم افزاري و سخت افزاري آموزش و پرورش در ا
  تمدن نوين اسالمي

  1يمحسن فرمهيني فراهان

  *2يفاطمه راز

  چكيده

هدف مقاله حاضر تبيين نقش آموزش و پرورش در ايجاد وتحقق تمدن نوين اسالمي است در                
كتابخانـه  (در اين مقاله به شيوه روش تحقيق اسـنادي        :اين راستا سواالت اساسي زيرقابل طرح است      

 سعي بر آن است تا به اينكه آموزش و پرورش در زمينه نرم افزاري چه نقشي در ايجاد تمـدن                     )اي

نوين اسالمي دارد؟ و ديگر اينكه نقش سخت افزاري آمـوزش و پـرورش در ايجـاد تمـدن نـوين                     
خط كلى نظام اسالمى،رسيدن    ) مد ظله (به گفته ي مقام معظم رهبري     .اسالمي چيست؟ پرداخته شود   

 دو عنـصر اساسـى      - مانند هر تمدن ديگـر       -المى است براى ايجاد يك تمدن اسالمى        به تمدن اس  
يكى توليد فكر، يكى پرورش انسان؛ كه آموزش و پرورش هم در زمينـه توليـد فكـر و                   : الزم است 

هم پرورش انسان نقش بسزايي دارد و براي روشن تر شدن اين موضوع بهتر اسـت بـه نقـش نـرم                    
بـر اسـاس    .موزش و پرورش در ايجاد تمدن نوين اسالمي پرداختـه شـود           افزاري و سخت افزاري آ    

يافته ها هنگامي كه از تمدن سخن گفته مي شود، مجموع اختـصاصات فرهنگـي اي در نظـر قـرار                     
داده مي شود كه به يك استقرار تاريخي و مدني در سرزمين خاص انجاميده و در طول تاريخ خود                   

 بنيادين بر خوردار بوده است وآموزش و پـرورش بـه عنـوان              از پويايي و استمرار حول يك محور      
يكي از عناصر مهم فرهنگ ساز يك سرزمين مي تواند تاثير بسزايي در چگونگي شكل گيري تمدن      
آن سرزمين داشته باشد آموزش و پرورش كارآمد و پويا آموزش و پرورشي است كه به جنبه هـاي                  

نوع عملكرد معلمان وعوامل مدرسه، نوع عملكرد دانش        محتواي آموزشي،   : نرم افزاري آن كه شامل    
: آموزان و نوع نگاه والدين دانش آموزان به مدرسه و جنبه هاي سخت افزاري آمـوزش كـه شـامل                   

، امكانات و تجهيزات آموزشي مورد استفاده بـراي دانـش آمـوزان اسـت               )معماري(نوع فضا مدرسه  
  .ه اين موارد پرداخته خواهد شدتوجه كافي شود كه به طور مفصل در اصل مقاله ب

 .نرم افزار، سخت افزار، آموزش و پرورش، تمدن نوين اسالمي: واژگان كليدي

                                                           
 دانشيار گروه فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد.  1

 دانشجوي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد.  2
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  تمدن سازي اسالمي با تاكيد بر نظام تربيتي حكمت متعاليه

1اكبر رهنما
  

  *2رانيمجيد خاري آ

3زهرا علي اكبرزاده آراني
  

  

  چكيده

ساز موفقيـت  هاي بنيادين در زندگي اجتماعي و انساني است كه زمينهكي از نظام  نظام تربيتي، ي  
هاي مهم تمدني به شـمار آمـده و         به همين سبب اين نظام از جمله سازه       . انسان در ساير ابعاد است    

از طرفـي بـا توجـه بـه اهميـت      . نقش مهمي در تمدن نوين اسالمي به خود اختـصاص داده اسـت    
يات اخروي و زندگي دنيوي انـسان و جايگـاه نظـام تربيتـي اسـالم در تمـدن                   جايگاه تربيت در ح   

اسالمي، تاسيس نظام تربيتي مورد نظر اسالم نيازمند بنانهادن پايه مـستحكمي اسـت كـه ريـشه در                   
نگاهي كه حكمت متعاليه يا فلسفه صـداريي بـا قواعـد خـاص خـود بـه        . باشدمباني اسالمي داشته  

توان نظام تربيتي و به تبع آن تمدن نوين مبتنـي بـه آن را بـه كلـي                   دهد، مي هستي و انسان ارائه مي    
اين مقاله با هدف بيان مباني حكمت متعاليه تمدن نوين اسالمي بر اساس نظام تربيتي               . متحول كنند 

توان به  هاي عمده تحقيق مي   از يافته . پردازدبه بحث مي  ) تحليل اسنادي ( تحليلي   -با روش توصيفي  
مباني تربيتي كه از حكمت متعاليـه متـاثر اسـت مبتنـي بـر واقعيـات عينـي و        : ير اشاره كرد  موارد ز 

شـناختي اسـت و مبـاني    شـناختي و معرفـت  شـناختي، هـستي  معيارهاي واقعي در سه حوزه انـسان     
همچون اصالت دادن بـه وجـود، تـشكيكي دانـستن وجـود، و ذو مراتـب دانـستن انـسان، ترسـيم            

ر انسان، داراي حركت جوهري دانستن به سوي ماهيت متعدد و اهميت بـه              استعدادهاي گوناگون د  
  .كندنقش واليت در تربيت زمينه ساز تمدن نوين اسالمي را فراهم مي

  .حكمت متعالي، نظام تربيتي، تمدن نوين اسالمي :واژگان كليدي

                                                           
 نشگاه شاهد  دانشيار دا.  1

 دانشجوي دكترا دانشگاه شاهد.  2

 كارشناسي ارشد مربي دانشگاه علوم پزشكي قم.  3
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  : فلسفه آموزش علوم از نگاه انديشمندان مسلمان 

  دن نوين اسالميزمينه اي براي شكل گيري تم

1محمد حسن ميرزا محمدي
  

  

  چكيده

ديـشمندان مـسلمان و اسـتنتاج       پژوهش حاضر با هدف تبيين فلسفه امـوزش علـوم از نگـاه ان             
از نـوع   ( هاي آن براي  شكل گيري تمدن نوين اسالمي، با اسـتفاده از روش تحليـل مفهـومي                  زمينه

زمينه فلسفه علم به صورت كلي بيـان شـده،          بر اين اساس، در ابتدا      . انجام شده است  ) تفسير مفهوم 
 فلـسفي، تطبيقـي،   -دن اسالمي شامل رهيافت هـاي منطقـي      ان گاه رهيافت هاي علم شناسي در تم       

در مرحله بعد، اموزش علوم از ديـدگاه انديـشمندان          . تاريخي، موردپژوهانه و اخالقي معرفي شدند     
 تخـصص گـرا، و ارزش       - گرا، جزء گرا    وحدت -در سه منظر كل گرا    ) فارابي و ابن سينا   (مسلمان  

در نهايت، با توجه به نگـاه انديـشمندان مـسلمان بـه فلـسفه          . گرا مورد تحليل و تفسير قرار گرفت      
 يـادگيري، و    -در سه مولفه برنامه درسـي، تـدريس       اموزش علوم، تعليم و تربيت ارزش گراي الهي         

  .ندي و ارائه شده استمي، صورت بسنجش و ارزيابي براي شكل گيري تمدن نوين اسال

فلسفه علم، اموزش علوم، انديشمندان مسلمان، تعليم و تربيت ارزش گراي الهـي،             : واژگان كليدي 
  .تمدن نوين اسالمي

                                                           
 دانشيار دانشگاه شاهد.  1
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  جايگاه رويكرد حلّ مسأله در تعليم و تربيت تراز 

  تمدن نوين اسالمي

1محسن فرمهيني فراهاني
  

  *2مهدي رضايي

  

  دهچكي

ي نظام تعليم و    باشد كه اين افراد نتيجه    ي تحقّق تمدن نوين اسالمي، تربيت افراد تراز مي        الزمه
در اين پژوهش سعي شـده اسـت بـا تكيـه بـر مبـاني اسـالمي، جايگـاه يكـي از                       . باشندتربيت مي 

دسـت  محوري را در نظام تعليم و تربيت مناسب براي          رويكردهاي مطرح شده به نام رويكرد مسأله      
توان از ايـن رويكـرد در راسـتاي         سؤال اساسي اين است كه آيا مي      . يابي به اين تمدن بررسي شود     

بـا  ) مانند پراگماتيسم (محور  هدف تصريح شده استفاده كرد؟ و اين كه ارتباط مكاتب فلسفي مسأله           
-ي جمـع  اخانـه تعليم و تربيت اسالمي چيست؟ اطّالعات مورد نياز در اين پژوهش به روش كتاب             

هـا تحليـل شـد و در آخـر          آوري شده و با استفاده از روش تحليل كيفي جوانب مختلف اين سؤال            
مـداري مـسأله،    محور با قيد قيودي ماننـد ارزش      توان از رويكرد مسأله   گيري شده است كه مي    نتيجه

فراوانـي  هـاي   در تعليم و تربيت تراز تمدن نوين اسالمي استفاده        ... موضوعيت روش حلّ مسأله و      
برد؛ ضمناً، نتايج حاصله بيانگر اين است كه نظام تعليم و تربيت اسـالمي بـا وجـود اشـتراكاتي بـا                      

  .باشدهاي بنياديني با اين مكاتب ميمكاتب مختلف فلسفي، داراي تفاوت

  .يادگيري، مكاتب فلسفي -ربيت، تمدن نوين اسالمي، ياددهيتعليم و ت :واژگان كليدي

                                                           
 دانشيار علوم تربيتي دانشگاه شاهد.  1

 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه شاهد.  2
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  زي بر تربيت ديني و سبك زندگي اسالمياثرات فضاي مجا

1محمد نبي زاده بابكي
  

2اسد اهللا زنگويي
  

3علي كشاورز
  

  

  چكيده

اي كه هرگونه     گونه  ترين جنبه زندگي است؛ به      ترين و اساسي    وتربيت در زندگي بشر، مهم      تعليم  
 رابطه  گسترش فضاي مجازي در حوزه    . شود  انحراف در آن، باعث انحراف در همه امور زندگي مي         

عنوان   فرزندان و والدين نيز تغييراتي به وجود آورده است كه از جمله آن به كاهش نقش خانواده به                 
آوري، از بين رفتن حريم بـين         مرجع، كاهش ارتباط والدين با فرزند، شكاف نسلي به دليل رشد فن           
هدف از انجام ايـن  .ام بردتوان ن فرزندان و والدين و ايستادن در برابر يكي از والدين يا هر دو را مي     

ها و ارائة راهكارهـاي در رابطـه بـا آثـار فـضاي مجـازي در تربيـت دينـي           پژوهش، بررسي آسيب  
فرزندان است كه در آن، آثار و پيامدهاي منفي و آسيب هاي فضاي سايبري را در رابطه بـا آداب و                     

هاي اخالقي  قابله با آسيب اخالق زندگي خانوادگي مورد بررسي قرار داده و راهكارهايي را جهت م           
 تحليلـي و    -اطالعات اين پژوهش با روش توصـيفي      . نمايد  فضاي مجازي در تربيت ديني ارائه مي      

نتـايج پـژوهش نـشان     .ها و منابع اطالعات علمي اينترنتي گردآوري شـده اسـت              جستجو در پايگاه  
ده، آسيب هايي از جملـه      هاي فضاي مجازي بر تعليم و تربيت ديني تاثير گذار بو            دهد كه آسيب    مي

ها، نقـض حـريم خـصوصي افـراد،           اخالقي و پزشكي، استحاله شدن ارزش       مي توان به آسيب هاي      
گيـري شخـصيت، محتـواي نـا مناسـب       اعتياد رواني به اينترنت، بحران هويت و اخـتالل در شـكل     

ازي، انزوا  هاي سني، انحرافات اخالقي و جنسي، تأثير هويت واقعي بر شكل گيري هويت مج               گروه
اشاره نمود؛كه راهكارهاي پيشنهادي در اين زمينـه و         ... و دور ماندن از محيط هاي واقعي اجتماع و        

  .دستيابي به فضاي مجازي سالم ارائه گرديده است

 .هاي شناسي، سبك زندگي فضاي مجازي، تربيت ديني، مدارس، فرزندان، آسيب :واژگان كليدي

                                                           
  حوزه علميه تهرانكارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه بيرجند و طلبه.  1

 دكتراي فلسفه تعليم و تربيت، استاديار و مدير گروه علوم تربيتي، دانشگاه بيرجند.  2

 دانشجوي دكتري علوم تربيتي دانشگاه شاهد.  3
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   ترويج و پيشبرد سبك تعليم و تربيت و جايگاه زن در

  زندگي اسالمي

1محمد نبي زاده بابكي
  

2اسد اهللا زنگويي
  

3علي كشاورز
  

  

  چكيده

باشد، توجه به اين    ترين نهاد تأثير گذار در رشد، تعادل و شكوفايي افراد جامعه مي           خانواده مهم 
زن بـه   . باشـد هاي بـشر    تواند اولويت اصلي انديشه   نهاد و بررسي راهكارهاي مديريت اين نهاد مي       

بهايي مجهـز   هاي دروني بس گران   دليل نقش خاصي كه در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمايه           
در شرايطي كـه دشـمنان از طريـق     .ها استاست كه جامعه بشري در رشد خود نيازمند اين ارزش

حكيمانـه،  جنگ نرم به دنبال تزلزل در بنيان خانواده هستند، رهبر معظـم انقـالب بـا رهنمودهـاي                   
شناسـي و توجـه بـه سـبك و فرهنـگ زنـدگي را       موضوع سبك زندگي را مطرح كردنـد و آسـيب    

زن در سبك زندگي ديني مورد توجه قرار گرفته است و نقش او در خانواده بـه                 . ضروري خواندند 
ه لذا در اين مقاله تعلـيم و تربيـت و جايگـا           . عنوان زن نمونه اسالمي نقشي انكار ناپذير خواهد بود        

  .زن  در ترويج و پيشبرد سبك زندگي ديني مورد بررسي قرار گرفته است

  .دين، قرآن، زن، سبك زندگي، تعليم و تربيت :واژگان كليدي

                                                           
 كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه بيرجند و طلبه حوزه علميه تهران.  1

  مدير گروه علوم تربيتي، دانشگاه بيرجنددكتراي فلسفه تعليم و تربيت، استاديار و.  2

 دانشجوي دكتري علوم تربيتي دانشگاه شاهد.  3
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  هاي كودك طراز تمدن نوين اسالمي مشخصه

1نرگس جدا
  

  

  چكيده

آيد كه رويدادهاي آن، نقش مهمـي         وران مهمي در زندگي آدمي به حساب مي       ددوران كودكي،   
در حقيقت الزمـه پـي بـردن بـه نقـش و             . هاي بعدي زندگي فرد دارد      ر چگونگي حيات در دوره    د

اهميت دوران كودكي، در گروه نگاه هر مكتب به انسان است؛ در انـسان شناسـي هـر مكتـب نيـز                      
  . ضروري است كودك طراز از نگاه آن مكتب بررسي شود

ير جامعه ما نيز شـده اسـت فردگرايـي          هاي تمدن غرب كه درگ      با توجه به اينكه يكي از آسيب      
انـد لـذا الزم اسـت كـودك           ها به شدت خودمحور شده      باشد، كودكان نيز متأثر از فضاي خانواده        مي

  .طراز فردي باشد كه از اين آسيب اجتماعي به دور باشد

هـا و     تمـدن نـوين اسـالمي، ابتـدا بايـد ويژگـي           » كودك طـراز  «هاي    به منظور تدوين مشخصه   
شناسـي اسـالمي و قرآنـي بـا اسـتفاده از روش تحليـل         انسان طراز اين تمـدن در انـسان   هاي  مولفه

ورز و خلّـاق، بـا اخـالق و بـا             مضمون استخراج شود كه در نگاه كلي انساني است متدين، انديـشه           
سپس مولفه هاي كودك طراز با استفاده از        . ادب، اهل علم و دانش، سالم از لحاظ جسمي و روحي          

هاي انسان طراز تـالش       در اين روش با مفروض انگاشتن مولفه      . گردد  ومي تعيين مي  روش بسط مفه  
  .اي ديگر بسط يابد شود اين مفهوم در عرصه مي

براين اساس برخي از ويژگي هاي كـودك طـراز عبارتنـد از مـومن، داراي معرفـت توحيـدي،              
  .دي و اجتماعيگيري فر سازي و تصميم ، توانايي تصميم)رعايت كننده ادب حضور(متأدب 

  .كودك طراز، انسان طراز، تمدن نوين اسالمي، انسان شناسي اسالمي :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتري، علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي، دانشگاه خوارزمي.  1
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  نقش و جايگاه دانشگاه در تمدن نوين اسالمي

  1يزهرا محمد

  

  چكيده

مند است  جامعه متمدن يك جامعه رضايت    . هاستها در جهت داشته   تمدن تالش براي خواسته   
هـاي  با توجه بـه نامحـدود بـودن خواسـته         . شودتري پاسخ داده مي   شهاي بي زيرا در آن به خواسته    

ها، پژوهش حاضر با روش تحليل اسنادي در پي پاسـخ بـه ايـن               هاي آن جوامع و محدوديت داشته   
هـدف اساسـي    . مندي جامعه دست يافـت    توان به تمدني نوين و رضايت     سوال است كه چگونه مي    

ه و نقـش دانـشگاهيان در سـاختن تمـدن نـوين اسـالمي       اين پژوهش مطالعه جايگاه علم و دانشگا     
  .است

اي متفاوت از ديگري است، لذا براي تمدن سـازي          هاي هر جامعه  ها و داشته  از آنجا كه خواسته   
ها و اهدافمان را مـورد بررسـي        ابتدا بايد هويت بومي و اسالمي خود را شناخته و امكانات، توانايي           

مندي كه دين اسالم بـرآن تاكيـد دارد، علـم اسـت كـه               هم و ارزش  هاي م از جمله مولفه  . قرار دهيم 
  .تواند پاسخگوي نيازهاي بشري باشد و پيشرفت جامعه را فراهم سازدمي

ترين نهاد فرهنگي جامعه است كه وظيفه توليد علـم و دانـش    عنوان مهم  نهاد علم و دانشگاه به    
 تغيير هدف دانشگاه از انتقال و انتشار معلومـات          انجام اين مهم مستلزم   . عهده دارد و انتقال آن را به    

خصوص در حوزه علـوم     سازي براساس هويت ايراني اسالمي و توليد دانش بومي به         غربي به تمدن  
توانـد بـه    بنابراين با جذب نيروهاي متعهد و متخصص توام با تالش زياد نه تنها مـي              . انساني است 

نظور رفع نيازهاي جامعه بپـردازد بلكـه بـا آمـوزش و             توليد و توسعه علم و كاربردي شدن آن به م         
سوي تمدن نوين اسالمي    اي به رود كه دريچه  تربيت نيروهاي زبده و معتقد به ادامه مسير، انتظار مي         
  .گشوده شده و پيشرفت و توسعه جامعه حاصل گردد

  .مندي؛ پيشرفت جامعهتمدن نوين اسالمي؛ علم و دانشگاه؛ رضايت :واژگان كليدي

                                                           
 استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور.  1
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واكاوي مؤلفه هاي تربيت سياسي از منظر مال احمد نراقي و 
  نقش آن در تحقق تمدن نوين اسالمي

1محسن فرمهيني فراهاني
  

2نجمه احمدآبادي آراني
  

3حميد احمدي هدايت
  

  

  چكيده

هدف پژوهش حاضر ، واكاوي مؤلفه هاي تربيت سياسي از منظر مال احمد نراقـي و نقـش آن                   
اين پژوهش، به روش تحليلي و بررسـي متـون و بـا رويكـرد               . مي است در تحقق تمدن نوين اسال    

يافته هاي  . هاي مال احمد نراقي را در اين زمينه مورد بحث و بررسي قرار داده است                 نظري، ديدگاه 
مقاله داللت دارد بر اينكه، نراقي در سرتاسر آثارش لحظه اي از توجه به تربيت سياسي غافـل نبـود    

 كه در رساله هاي خودش به شكل آراي اخالقي  و تعليم وتربيت  بروز مـي                  و حتي موضوعاتي را   
از مؤلفه هـاي اساسـي تربيـت    . دهد بايد برآمده از اين انديشه باشد كه با سياست پيوند داشته باشد    

سياسي مال احمد نراقي ميتوان مواردي همچون لزوم اجتماعي و مدني بودن انسان،  واليـت فقيـه،                  
را اشاره نمود كه اراي ايشان      ... ومت ، آزادي، برابري و عدالت، استقالل، قانون و        شريعت معيار حك  

  .در شكل گيري تمدن نوين اسالمي خصوصا در ابعاد سياسي ميتواند نقش مهمي ايفا كند

  .مال احمد نراقي، تربيت سياسي، تمدن نوين اسالمي :واژگان كليدي

                                                           
 دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد.  1

  كتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور تهراندانشجوي د.  2

 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد.  3
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  و تربيت در اي تعليم رشتهتحليل اهميت و جايگاه ميان

  تمدن نوين اسالمي

1سولماز نورآبادي
  

  

  چكيده

 فرآينـد  بـه  يكپارچـه  نگـاه  كردن از آنجايي كه يكي از راهبردهاي كالن نظام آموزشي، نهادينه

است، توجه به مفهـوم   تربيت و تعليم نظام هايكليه مؤلفه در بخشيتعالي رويكرد با تربيت و تعليم
اي آن در كاربـست مبـاني تربيتـي اسـالمي اهميـت             رشـته  نقش ميان  مندي از تعليم و تربيت و بهره    

اي معرفـت بـشري،     رشتههاي ميان هدف نهايي تعليم و تربيت به عنوان يكي از حوزه         . فراواني دارد 
است و فرهنگ ديني حاكم بر انسان، در همه  "طيبه حيات"در جمهوري اسالمي ايران، دستيابي به 

همچنين با توجه به ماهيت پيچيده انسان و به تبع آن، پيچيـدگي و              . نددواشئون زندگي او ريشه مي    
گستردگي تعليم و تربيت، پرداختن به مسائل مطروح از حوزه يك رشته خاص، خارج است و لـذا                  

بنـابراين الزم اسـت تـدابيري       . اي در تعليم و تربيت ضروري اسـت       رشتهگيري از رويكرد ميان   بهره
هاي دين مبين اسـالم و      اي، منطبق با آموزه   رشتهمورات تربيتي با نگاه ميان    انديشيده شود كه تمامي ا    

اي جهت دستيابي به    رشتهريزي شده ميان  هاي طرح در اين راستا گام   . كتاب آسماني قرآن كريم باشد    
جهـت دسـتيابي بـه پاسـخ سـؤاالت پژوهـشي از روش              . اين هدف متعـالي، نقـش باارزشـي دارد        

 در قـرآن كـريم بـه چـه      "تعالي" و   "حيات طيبه "واژه  : اينكه. ده شده است   تحليلي استفا  -توصيفي
اي تعليم و تربيت چه نقشي در دستيابي به كمال مطلـوب در تمـدن               رشتهمعنا است؟ و ماهيت ميان    
اي بـه   رشـته منـدي از نگـاه ميـان      بهره: هاي پژوهش حاكي از اين است كه      نوين اسالمي دارد؟ يافته   

آورد تا آموزش با محوريت تعاليم اسالمي به فراينـدي          ترسازي الزم را فراهم مي    تعليم و تربيت، بس   
هـاي  هـاي نظـري و هـم در حـوزه    اي هم در حـوزه   رشتهرابطه ميان . فعال، پويا و مؤثر تبديل گردد     

و الزامي است كه در تعلـيم       . تواند وجود داشته باشد   عملي تعليم و تربيت و تمدن نوين اسالمي مي        
از اين مفاهيم الگو گرفته و انساني كـه اشـرف موجـودات بـر روي زمـين اسـت از ايـن                       و تربيت   
  .مند شودهاي خدايي بهرهويژگي

  . تعالي- حيات طيبه- تمدن نوين اسالمي-ايرشته رويكرد ميان-تعليم و تربيت :واژگان كليدي

                                                           
 استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد.  1
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  تأثير سبك زندگي اسالمي در تربيت ديني

  *1كبري خواجه پور

2عباسعلي اميري
  

  

  چكيده

درتربيت،  تربيت ديني از     . دين اسالم بيش از هر دين و مكتب ديگري، به تربيت اهميت داده است             
تربيـت،  . بين تربيت ديني و سبك زندگي رابطه تنگـاتنگي وجـود  دارد            . جايگاه رفيعي برخوردار است     

تربيت صحيح مبتني بر فطرت، سبك زنـدگي        . نجامدتغيير هدفمند پايدار است كه به سبك زندگي مي ا         
مطلوب و حيات طيبه جاويد كه همان سبك زندگي اسالمي است را مي سـازد بـدون شـك خـانواده ،                      
محلي است كه در آن ارزشهاي اخالقي ، باورهاي ديني و هنجارهاي اجتماعي از والـدين بـه فرزنـدان                     

از اين رو مي تـوان ادعـا كـرد كـه  سـبك               . م مي گردد  منتقل مي شود و زمينه ي تربيت ديني آنان فراه         
در . زندگي ديني خانواده ، براي تربيت ديني فرزندان از قابليت و ظرفيت بسيار بااليي برخـوردار اسـت                 

اي كه به سبك ديني زندگي مي كنند ، پدر و مادر نخستين الگوها و نمونه هـايي هـستند                     محيط خانواده 
اگـر والـدين خـود      .ديني و ساير درسهاي زندگي را از آنها فرا مي گيرد            كه كودك، ارزشهاي اخالقي و      

تربيـت  . الگويي عملي در اين زمينه باشند ، در پايبندي كودكان به انجام فرائض ديني بسيار موثر اسـت              
ديني به دنبال برانگيختن شوق و رغبت خداپرستي در فرد است تا او بـه كاركردهـاي سـازنده و نـشاط                 

وظيفه والدين درزمينه ي تربيت ديني كودكان اين است كه كنجكاوي و            . در زندگي پي ببرد     آفرين دين   
در راه رسيدن به اين هدف بايد از        . شوق حقيقت جويي آنها را نسبت به شيريني دينداري افزايش دهد            

هيـز  هرگونه آموزش هاي تحميلي و انتقال مستقيم مطالب و مفاهيم ديني بدون آمادگي قبلـي كـودك پر      
كرد زيرا كه در تربيت ديني بايد نياز دروني كودكان و نوجوانان را برانگيـزيم تـا زمـين دلـشان مـستعد                       

در خانواده اي كه سبك زندگي اسالمي حاكم است و محيط براي تربيت آمـاده               . پذيرش بذر ايمان شود   
يابد كـه نتيجـه آن      است، كودكان به روش ديني تربيت مي شوند و اين تربيت فردي نمود اجتماعي مي                

بنابراين حركت در جاده تعليم و تربيت ديني ، مثل حركت در مسيري پرفراز و               . استحكام جامعه ميباشد  
  .نشيب است كه سرانجام به قله اي مرتفع منتهي مي شود

  خانواده- تربيت ديني-سبك زندگي :واژگان كليدي

                                                           
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد باغملك. گروه معارف .مربي . كارشناسي ارشد .  1

 گاه آزاد اسالمي واحد باغملكدانش. گروه معارف .مربي . كارشناسي ارشد .  2
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  نقش وجايگاه فتوت نامه ها در تحقق تمدن نوين اسالمي

1سام بايرامي تبريزيح
  

  چكيده

دوران درخشان جامعه متمدن اسالمي بي شك در كنار صنعت، اقتـصاد و سياسـت متمـدن بـه               
عنصري كه جهان غرب، گرچه داعيه آن را داشـت و ادعـا   . جامعه اي متمدن هم نياز خواهد داشت   

 اخـالق و فرهنـگ و   ي افولمي كرد كه اين جامعه را بنا نهاده است، اما پس از گذشت سالها نشانه              
جامعه اهل فتوت به همراه فتوت نامه هاي كـه بـه            . البته معنويت در آن به وضوح مشاهده مي شود        

عصر امروز عرضه مي كند، مي تواند براي جامعه مسلمان عصر تمدن نـوين اسـالمي نقـش پيـر و                     
، رفتار و كردار    مرشدي را ايفا نمايد كه در طول ساليان دراز روش هاي مشخصي را در حيطه گفتار               

به كار بسته و تجربه كرده است و اكنون در سدد آن است كه اين پيشنهادات را به مخاطب خـويش             
بنابر يافته هاي پژوهش تمامي اسناد به جا مانده از اهالي فتوت يا همان فتوت نامه ها بـه                   . ارائه كند 

.  بيـت در هـم تنيـده هـستند         طرز بسيار قابل توجهي با شريعت اسالمي و سنت پيامبر و سيره اهل            

سوال اين پژوهش اينجاست كه فتوت نامه ها چگونه مي توانند در دوران تمدن نـوين اسـالمي بـه                    
سالمت اجتماعي جامعه مسلمان كمك كنند و در حقيقت سوال مـا ايـن اسـت كـه نظـام ارزشـي                      

  پيشنهادي اهل فتوت براي جامعه متمدن چيست؟

ه هاي جوانمردان ايراني و تبيين نقش آموزه هـاي آنهـا           هدف پژوهش حاضر واكاوي فتوت نام     
اين تحقيق به روش اسنادي و كتابخوانـه اي         .  جامعه متدن اسالمي است    هدر ارائه يك نظام ارزش ب     

  . هجري است13 تا 5انجام شده است و جامعه تحقيق شامل فتوت نامه هاي تصحيح شده از قرن 

به دليل پرداختن به سيره اهل بيـت و داسـتان بزرگـان،             دهد كه فتوت نامه ها       يافته ها نشان مي   
پيامبران و اولياي الهي مي توانند به عنوان دستور العمل زندگي اجتماعي به نيكي مورد توجـه قـرار             

هايي مانند وفاي به عهد، محبت به آحاد مردم و دست گيري از ايشان، پرده داري و          بگيرند و ارزش  
متمدن پيشنهاد كنند؛ دستوراتي كه بـه دليـل متـضمن شـدن بـا لـزوم                 رازپوشي و غيره را به جامعه       

پرداختن به تهذيب نفس در كنارذكر فراوان خداوند كامال با آموزه هـاي اسـالم همخـواني دارنـد،                   
گرچه در برخي نسخه ها داستان ها و يا سخنان خالق واقع به ائمه و يا افـرادي نـسبت داده شـده                       

  .است كه بسيار ناچيز است

فتـوت نامـه، ارزش هـاي اجتمـاعي و فـردي، تمـدن نـوين اسـالمي، فتـوت و                      :ژگان كليـدي  وا
 .جوانمردي

                                                           
 دانشجوي رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد.  1
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نقش نرم افزاري و سخت افزاري آموزش و پرورش در ايجاد 
  تمدن نوين اسالمي

1محسن فرمهيني فراهاني
  

2فاطمه رازي
  

  چكيده

اسالمي است در   هدف مقاله حاضر تبيين نقش آموزش و پرورش در ايجاد وتحقق تمدن نوين              
كتابخانـه  (در اين مقاله به شيوه روش تحقيق اسـنادي        :اين راستا سواالت اساسي زيرقابل طرح است      

سعي بر آن است تا به اينكه آموزش و پرورش در زمينه نرم افزاري چه نقشي در ايجاد تمـدن                    ) اي
مـدن نـوين    نوين اسالمي دارد؟ و ديگر اينكه نقش سخت افزاري آمـوزش و پـرورش در ايجـاد ت                 

خط كلى نظام اسالمى،رسيدن    ) مد ظله (به گفته ي مقام معظم رهبري     .اسالمي چيست؟ پرداخته شود   
 دو عنـصر اساسـى      - مانند هر تمدن ديگـر       -به تمدن اسالمى است براى ايجاد يك تمدن اسالمى          

و يكى توليد فكر، يكى پرورش انسان؛ كه آموزش و پرورش هم در زمينـه توليـد فكـر                   : الزم است 
هم پرورش انسان نقش بسزايي دارد و براي روشن تر شدن اين موضوع بهتر اسـت بـه نقـش نـرم                    

بـر اسـاس    .افزاري و سخت افزاري آموزش و پرورش در ايجاد تمدن نوين اسالمي پرداختـه شـود               
يافته ها هنگامي كه از تمدن سخن گفته مي شود، مجموع اختـصاصات فرهنگـي اي در نظـر قـرار                     

ه به يك استقرار تاريخي و مدني در سرزمين خاص انجاميده و در طول تاريخ خود                داده مي شود ك   
از پويايي و استمرار حول يك محور بنيادين بر خوردار بوده است وآموزش و پـرورش بـه عنـوان                    
يكي از عناصر مهم فرهنگ ساز يك سرزمين مي تواند تاثير بسزايي در چگونگي شكل گيري تمدن      

شد آموزش و پرورش كارآمد و پويا آموزش و پرورشي است كه به جنبه هـاي               آن سرزمين داشته با   
محتواي آموزشي، نوع عملكرد معلمان وعوامل مدرسه، نوع عملكرد دانش          : نرم افزاري آن كه شامل    

: آموزان و نوع نگاه والدين دانش آموزان به مدرسه و جنبه هاي سخت افزاري آمـوزش كـه شـامل                   

 امكانات و تجهيزات آموزشي مورد استفاده بـراي دانـش آمـوزان اسـت               ،)معماري(نوع فضا مدرسه  
  .توجه كافي شود كه به طور مفصل در اصل مقاله به اين موارد پرداخته خواهد شد

 .نرم افزار، سخت افزار، آموزش و پرورش، تمدن نوين اسالمي :واژگان كليدي

                                                           
 دانشيار گروه فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد.  1

 دانشجوي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد.  2
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  چالش ها و فرصت هاي رسانه هاي نوين در نظام 

  ي درسي تمدن نوين اسالميريز برنامه

1زاده علي  جالل
  

  چكيده

، روشـهاي   ...)مثل كتـاب  و    (نظام برنامه ريزي درسي  در برگيرنده موضوعاتي چون برنامه هاي درسي               
، تدوين محتوا و فناوريهاي آموزشي و فعاليتهاي فوق برنامـه           هاي درسي و تحصيلي     ، ارزشيابي برنامه  تدريس

مجالت، فـيلم، سـي   (هاي شنيداري و ديداري  مجالت، رسانه ) ع آموزشي غيررسمي  مناب( و منابع آموزشي يا     
 حال با توجه به اينكه جوامع غربي با تغييـر روز افـزون بـه سـمت جامعـه      .شود مي ...)و دي و دي وي دي

در هاي نوين الكترونيكي و مجازي در حركت هستند و استفاده و به روز بودن                الكترونيك و استفاده از رسانه    
  .تربيت بسيار حائز اهميت است امرتعليم و اين سطح در تمدن نوين اسالمي در

افـزار و   افـزار و سـخت      جـدي درحـوزه نـرم      گريريـزي درسـي مـا نيازمنـد يـك بـازن            ظام برنامـه  لذا ن 
بلكـه پيـشاپيش    مانـدگي نـشويم       باشد تا در تمدن نوين اسالمي نه تنها دچار عقـب           هاي جديد مي   تكنولوژي
  . بهره بگيريم تاثيرگذاري بيشترياين ابزارها از بي، با بكارگيري ازجوامع غر

رسانه هاي نوين هم فرصت و هم آسيب و چالش محسوب مي شوند  همانطور كه افـراد از ايـن فـضا                       
وامكانات در امر ارتباطات  استفاده مي كنند ما هم  با استفاده از اين رسانه هاي نوين هم در هزينه و هـم در                       

هم درآموزش نحوه و كاربردهاي بهتر اين فضاهاي رسانه اي  وهم  در كم كردن فاصله يادگيرنـده و   وقت و   
آموزش دهنده و هم در ايجاد امكان قابل دسترس بودن محتوا و آموزش  دهنده در تمام نقاط ودرهرزمـان و                     

رونيكـي ومجـازي درنظـام      كه از از مزاياي استفاده اين رسانه هاي نـوين الكت          ...مزايا هاي زيست محيطي  و       
  .برنامه ريزي درسي است بهره بگيريم

سـازي    آن نهادينـه و فرهنـگ      هـاي  ها و چالش    هنوز فرصت   نوين اسالمي  ريزي درسي  اما در نظام برنامه   
  .نشده است

براي انجام اين مطالعه از طريق استنادي به بررسي مباني نظري و ادبيات پژوهـشي موجـود در موضـوع                  
  .اخته شده استاين مقاله پرد

در مقاله حاضر بر آنيم كه به بررسي تحليلي نقش رسانه هاي نوين الكترونيكي و مجازي در نظام برنامه                   
ي مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار          ريزي درسي پرداخته و فرصت ها و چالش هاي آن را در تمدن نوين اسالم              

  .دهيم

ات، چالش، فرصت، مدارس هوشـمند،       ارتباط  فناوري اطالعات و   هاي نوين،    رسانه :واژگان كليدي 
 .ريزي درسي برنامه

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي دانشگاه شاهد تهران.  1
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  تاثير مسجد تراز در تحقق تمدن نوين اسالمي از منظر 

  مقام معظم رهبري

  1يآيت اهللا دكترحسين رداي

2حسن زالي
  

  

  چكيده

تمدن نوين اسالمي به عنوان يك آرمان وهدف بلند مدت در جامعه اسالمي مطـرح مـي باشـد              
سـل اهللا عليـه     ( دارد به طوري كه از ابتداي ظهور اسالم توسط رسول اكرم          كه ريشه در صدر اسالم      

و ديگر اهل بيت عليهم السالم نويد اقامه قسط وعدل در جامعه به عنوان تمدن موعـود       ) وآله وسلم 
مسجد تراز اسالمي به عنوان نهادي بـا ويژگيهـاي ممتـاز و         .يا همان تمدن نوين اسالمي را  داده اند        

هـاي مـسجد تـراز       ظرفيـت  .، نقش بسيار موثري در تحقق تمدن نـوين اسـالمي دارد           ظرفيتهاي باال 
 .،به اندازه اي قابل توجه و وسيع است كه نيازبه واكاوي و توجـه ويـژه دارد                )مسجد نمونه (اسالمي

توانـد بـه عنـوان       مـي  زيرا عالوه بر اينكه به عنوان جايگـاه ويـژه اي بـراي عبـادت مطـرح اسـت،                  
  .  تراز  در تحقق تمدن نوين اسالمي موثر باشددانشگاهي جامع و

البته در همين راستا مقاالت وكتابهاي گوناگوني به رشته تحرير درآمده است كه در آنها،به طور                
اما غـرض در    .جداگانه جايگاه مسجد دراسالم وآثار آن و همچنين تمدن اسالمي بررسي شده است            

ع و تاثير مسجدتراز در تحقق تمـدن نـوين اسـالمي            اين تحقيق عبارت از ارتباط بين اين دو موضو        
چرا كه مسجد تراز اسالمي مي تواند در احياي تمدن نوين اسالمي بااستفاده از ابزارهـاي                . مي باشد 

وحـدت ،سـبك زنـدگي اسـالمي،        :  نوين و ارتباط جمعي، ويژگيهاي تمدن نوين اسالمي از قبيـل          
مـان رادر جامعـه نهادينـه كنـدو آنگـاه جامعـه             فرهنگ مشورت؛ مسوليت يذيري ،فقر زدايـي و  اي         

اسالمي با بهره گيري از قابليتهاي مساجد تراز در جوامع اسالمي،مي تواند در تحقـق تمـدن نـوين                   
  .اسالمي در عصر غيبت؛ بهره الزم و كافي را استمداد نمايد

  . تراز، جامعه اسالمي، تمدن اسالمي مسجد،:واژگان كليدي

                                                           
 زه وهيات علمي دانشگاه شاهدمدرس حو.  1

 حوزه علميه)كارشناسي ارشد(سطح سه .  2
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 تولي و تبري در تحقق تمدن نوين تبيين نقش اصل تربيتي
  با تاكيد بر ديدگاه هاي مقام معظم رهبري (اسالمي 

  )آيت اهللا خامنه اي

1محمد دارايي
  

2محسن فرمهيني فراهاني
  

3اكبر رهنما
  

  چكيده

تولي و تبري به فرموده پيغمبر گرامي اسالم،دستگيره محكم ايمان است و با توجه به اهميت فراواني كه                  
 با توجـه بـه   -راي آن قائل است،كليات آن مورد قبول همه مذاهب اسالمي بوده و تأثيرات مهمي             قران كريم ب  

ايـن اصـل    .  بر همه جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان گذاشته اسـت            -اهميتي كه به آن داده شده     
. ظيـري دارد  تربيتي بعنوان يكي از مهمترين فروع دين اسالم در جهت دهي بـه تربيـت انـسانها نقـش كـم ن                     

حضرت آيت اهللا خامنه اي از همان ابتداي رهبري خويش خط سير انقالب اسالمي را رسيدن به تمدن نوين                   
ها و مقتـضيات ايـن تمـدن، بارهـا و بارهـا تربيـت اسـالمي بـا                   اند؛و در تبيين شاخص   اسالمي معرفي نموده  

يين نقـش تـولي و تبـري در شـكل     هدف اصلي تحقيق حاضر، تب. محوريت تبري و تولي را مطرح نموده اند 
هدف، سـه سـوال    اين به نيل براي.گيري تمدن نوين اسالمي با توجه به ديدگاههاي آيت اهللا خامنه اي است

اصل تربيتي تـولي  . 2اصل تربيتي تولي و تبري چه مختصاتي دارد؟  .1: پژوهشي به شرح زير تنظيم شده است      
ديدگاه حضرت آيت اهللا خامنـه اي در تثبيـت          .3ي دارد؟   و تبري چه نقشي در شكل گيري تمدن نوين اسالم         

اين اصل تربيتي بعنوان يكي از مقدمات شكل گيري تمـدن نـوين اسـالمي چيـست؟ بـراي پاسـخگويي بـه                       
 اصل  -:سواالت مطرح شده، از روش توصيفي تحليلي استفاده شده و نتايجي از اين دست حاصل شده است                

 اهداف تمدن نوين اسالمي يعني رسيدن مـسلمانان بـه ايمـان كامـل را              تربيتي تولي و تبري يكي از مهمترين      
هاي شكل گيـري تمـدن نـوين    فراهم مي نمايد؛ همچنين اين اصل، تربيت سياسي جامعه را كه يكي ازمقدمه        

تولي و تبري همه جانبه بعنوان يك اصـل تربيتـي بايـد در              : نتيجه ديگر اينكه  . اسالمي است، فراهم مي نمايد    
  . افزاري تمدن،اجرايي گردد تاباعث رستگاري جامعه اسالمي شودبخش نرم

 .اي اصل تربيتي تولي و تبري، تمدن نوين اسالمي، آيت اهللا خامنه :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت،دانشگاه شاهد.  1

 دانشيار فلسفه تعليم و تربيت،دانشگاه شاهد.  2

 دانشيار فلسفه تعليم وتربيت،دانشگاه شاهد.  3
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  ي تمدن نوين اسالمي ساز، معمار هندسه معلم  تمدن

1جواد محمديان
  

  

  چكيده

، متناسب با مقتضيات زماني، به      جامعه در هر دوره مي كوشد شهروندان امروز و فرداي خود را           
مهارت هايي مجهز نمايد كه منجر به نقش آفرينـي مـوثر آنـان، در عرصـه هـاي مختلـف علمـي،                       

تمدن نـوين و بـين      «وقوع انقالب اسالمي، تحقق آرمان متعالي       . سياسي، اجتماعي و اقتصادي گردد    
تي در حوزه هـاي مختلـف جامعـه         اگر تحقق اين مهم، داراي الزاما     . را نويد مي داد   » المللي اسالمي 

باشد، به طور حتم، يكي از مهم ترين و اصلي ترين اركـان آن، آمـوزش و پـرورش و معلمـان بـه                         
پژوهش حاضر به روش كتابخانه اي انجام شـد و          .  عنوان كارگزاران نظام تعليم و تربيت مي باشند       

له ي تربيـت سياسـي و   هدف از آن بررسي نقش معلمان در ايجاد تمـدن نـوين اسـالمي، بـه وسـي                 
اين پژوهش بـا اشـاره بـه جايگـاه          . اجتماعي دانش آموزان امروز و شهروندان فرداي اين تمدن بود         

رفيع معلمان در معماري هندسه ي تمدن نوين اسالمي بـه وسـيله ي تربيـت سياسـي و اجتمـاعي                     
سياسي و اجتماعي   دانش آموزان، نتيجه مي گيرد كه تمدن نوين اسالمي در واقع فرآورده ي تربيت               

دانش آموزان است و معلمان در شكل دهي عناصر الزم براي تحقق تمدن نوين اسـالمي، از طريـق                   
نقش آفريني در فرآيند توسعه ي سياسي و اجتماعي دانش آموزان و همچنين  فرآيند جامعه پذيري                 

 مطلـوب خـود، كـه       آنان، تاثيرگذار مي باشند و بدين وسيله نظام اسالمي را در شكل دهي آينده ي              
  .همان تمدن نوين و بين المللي اسالمي است ياري مي دهند

ي سياسـي و      تمـدن نـوين اسـالمي، تربيـت سياسـي و اجتمـاعي، معلـم، توسـعه                 :واژگان كليدي 
  .سازي اجتماعي، تمدن

                                                           
 مركز آموزش عالي شهيد رجايي تربت حيدريهدانشجوي كارشناسي علوم تربتي ، دانشگاه فرهنگيان، .  1
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  بررسي مباني و شاخصه هاي فرهنگ اسالمي در ترسيم 

  تمدن نوين اسالمي

1اصغر طهماسبي بلداجي
  

  

  هچكيد

فرهنگ اسالمي مجموعه اي از باورها و ارزش ها و بايد ها و نبايدهايي اسـت كـه از دو منبـع          
اصول كلي و شاخصه هاي فرهنگ اسالمي عموما در آيات قرآن           . قرآن و عترت سرچشمه مي گيرد     

از منظر قرآن كريم مباني فرهنـگ       . تبيين گرديده است  ) ع(بيان شده و جزئيات آن توسط معصومين      
ي، اصول اعتقادي مي باشند كه به زندگي معناي اسالمي بودن را مي دهند به گونه اي كه حد                   اسالم

اهميت اين مباني تا    . و مرز فرهنگ اسالمي با فرهنگ غير اسالمي، از همين مباني مشخص مي شود             
آنجاست كه فقدان آن ها با وجود برخي از شاخصه هاي فرهنگ اسالمي، بـه معنـاي فرهنـگ غيـر                

.  است؛ بر همين اساس شاخصه هاي فرهنگ اسالمي نيز مبتني بـر ايـن باورهـا مـي باشـند                  اسالمي

شاخصه هاي فرهنگ اسالمي در ابعاد مختلف، زندگي فردي و اجتماعي را تحـت تـاثير قـرار مـي                    
به لحاظ نگـرش    . دهند و در حوزه هاي متعدد زمينه پويايي و كمال فرد و جامعه را فراهم مي كنند                

ي فرهنگ اسالمي در حيطه ايمان و شاخصه هاي آن در حيطـه عمـل صـالح قـرار مـي                     قرآني، مبان 
خداباوري، آخرت محوري و واليت پـذيري       : نگارنده مباني فرهنگ اسالمي را در سه محور       . گيرند

مورد بررسي قرار داده؛ همچنان كه شاخـصه هـاي فرهنـگ اسـالمي را در ابعـاد فـردي، رفتـاري،                      
ادي بيان داشته است؛ نتيجه آن كه، فرهنگ اسالمي با محوريت مبناي مهم             اخالقي، اجتماعي و اقتص   

الهي بودن، به تمام جوانب زندگي فردي و اجتماعي در تمامي حيطه ها سمت و سو مي دهد و بـا                     
در ايـن ميـان     . ارائه رويكردها و مولفه هاي خاص؛ كمال و سعادت فرد و جامعه را فراهم مي كنـد                

  . اجراي دقيق در نهادينه سازي فرهنگ اسالمي نقش مهمي دارنددو عنصر تبيين صحيح و

  .ها ي، فرهنگ اسالمي، مباني، شاخصهقرآن كريم، تمدن نوين اسالم :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.  1
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  حيات طيبه هدف غايي تربيت در تمدن نوين اسالمي

1زادهمريم تقي
  

2مريم پاپازاده
  

3مولود سعوه
  

  

  چكيده

به عنوان هـدف غـايي تربيـت انـسان در تمـدن نـوين               هدف كلي پژوهش معرفي حيات طيبه       
تمدني كه جامعه انساني آن بر اساس اين ويژگي بنا شده باشد مايه تداوم و اسـتمرار                 . اسالمي است 

بـا  .  تحليلـي اسـت    -روش تحقيق باتوجه به موضوع، از نگاه تحليلـي، روش توصـيفي           . شودآن مي 
ايت به شمول مراتب حيات طيبه و گستردگي ابعاد    ها و فرهنگ اصيل اسالمي، با عن      توجه به ويژگي  

توانيم حيات طيبه را مصداق قابل      هاي آن در تمدن نوين اسالمي، مي      آن و قابليت تحقق عيني جلوه     
تحقق همه مفاهيم ناظر به غايت زندگي براي هر انسان طبيعي سالم و خردمند باقي بر اصل فطرت                  

هاي متمدن بودن انسان در همه عـصرها         و يكي از جنبه    حيات طيبه برترين نوع حيات است     . بدانيم
  .است

  .قرآن كريم، حيات طيبه، هدف غايي، تمدن نوين اسالمي :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه شاهد تهران.  1

 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه شاهد تهران.  2

 و تربيت، دانشگاه شاهد تهراندانشجوي دكتري فلسفه تعليم .  3
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  اصول تربيت سياسي در تمدن نوين اسالمي از منظر قرآن

1محمدرضا يوسفي
  

  *2سيد عباس موسوي

3سيد علي موسوي
  

  

  چكيده

ها بـوده     هاي بسيار دور براي حفظ و بقاي نظام مورد توجه حكومت            از گذشته » سياسيتربيت  «
اين مهـم   . باشند  خواهانه نيز نيازمند آن مي      هاي آزادي بخش و عدالت      است و از سوي ديگر نهضت     

ارائه تربيت سياسي نظامند سالهاست كه در غرب مورد توجه است؛ اما            . محتاج الگوي نظامند است   
مدار غربي و توحيدمدار اسالم و قـرآن، تـاكنون بطـور مـستقيم و                 تفاوت دو ديدگاه انسان   با وجود   

جامع به بحث تربيت سياسي از منظر قرآن كريم كه منجر به ارائه يك الگوي مبتني بر اصول قرآني                   
هـاي خـود نيازمنـد          از سوي ديگر، تمدن نوين اسالمي در تمامي عرصه        . باشد صورت نگرفته است   

هاي مهم تمدن نوين اسالمي،         يكي از عرصه  . باشد  هاي اسالمي مي     صحيح بر مبناي آموزه    چارچوب
است كه داراي اصول خاصـي      » تربيت«هاي مهم     از ساحت » تربيت سياسي «. است» تعليم و تربيت  «

نظر قرآن كـريم دربـاره   «روي در پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي  به بررسي   بدين. است
براي رسيدن به اين هدف،     . با رويكرد تمدن نوين اسالمي پرداخته شده است       » سياسياصول تربيت   

پژوهان برتر در اين      گاه از دستاوردهاي مفسران و قرآن       ترين منبع و آن     قرآن به عنوان نخستين و مهم     
در اين پژوهش، تأكيـد بـر       . حوزه و دو حوزه تربيت و سياست به عنوان مؤيد بهره برده شده است             

ي مباني و با نگـاه بـه      براي همين، اصول تربيت سياسي بر پايه      . مندي تربيت سياسي شده است      منظا
: اين تحقيق اصـول تربيـت سياسـي را شـامل        . هاي كالن پرداخته است     اهداف، به فهم اصول و بايد     

خــواهي، اصــل  گرايــي، اصــل عــدالت مــداري، اصــل خــرد توحيــدمحوري، اصــل واليــت اصــل 
  .بخشي و اصل آزادي سياسي تبيين نموده است عزّتجويي، اصل  مشاركت

تربيت، تربيت سياسي، اصول، اصول تربيت، تمدن، تمـدن اسـالمي، تمـدن نـوين                :واژگان كليدي 
 .اسالمي

                                                           
 )جامعة المصطفي العالمية(دكتري قرآن و مديريت .  1

 )جامعة المصطفي العالمية(پژوه دكتري فقه تربيتي  دانش.  2

 )جامعة المصطفي العالمية(شناسي  كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم.  3
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  هدف و مبناي حقوق در مكاتب حقوقي غرب و مكتب 

  حقوقي اسالم

1علي اكبر جعفري ندوشن
  

  چكيده

شته هاي علوم انساني و از جمله دانش حقـوق، پـي جـويي              يكي از مهم ترين پرسش هاي بنيادين در ر        
درك مفاهيم ،ساختار و كاركردهاي اين علم و به تبـع بازانديـشي     چنانكه مبنا و هدف اين دانش نظري است      

 . اين مباني واهداف است نيزمتوقف برتبين درآن

« و در تبـين       وقي اسـت  در رشته حقوق ، منظور از مبنا همان منشاء مشروعيت و الزام آوري قواعد حق              

 .نيز مطلوبيت هاي غايي اين شعبه علوم انساني مورد نظر است » هدف حقوق 

از آنجا كه مبنا و هدف حقوق متأثر از ديدگاه كلي نسبت به انسان و جهان و رابطه آنها با يكديگر است                      
اين مكاتب حقـوقي را     . ستلذا به اعتبار مكاتب مختلف حقوقي ، مباني و اهداف گوناگون نيز بوجود امده ا              

 .تقسيم كرد ) تحققي(و واقع گرايي) فطري(ذيل دو عنوان كلي آرماني  مي توان

در بخش اول اين مفاله مبناي حقوق از ديدگاه طرفداران مكتب آرماني يا فطري مورد مطالعه اسـت كـه                    
و در طي ادوار مختلـف      براساس اين ديدگاه بدواً عدالت و اراده ي خداوند مبناي حقوق محسوب مي گردد               

از ديدگاههاي اديان آسماني تـا تطـورات انديـشه      زماني ، تحوالت زيادي را تجربه مي كند كه دربررسي آن     
  .فالسفه و حقوقدانان معاصر را مي توان جستجو كرد

در ديدگاه مكاتب واقع گرايي كه عمدتاً به ديدگاههاي تاريخي و تحققي قابل تقـسيم اسـت حقـوق                       
ي آرماني ندارد و صرفاً به عنوان قواعد متغيري كه به اعتبار زمان و مكان تغيير مي كنـد و يـا متكـي بـه                  ،مبنا

  .شود  اراده دولت است تعريف مي

بخش دوم اين مقاله به هدف حقوق كه براساس دو نظريه اصالت فرد و جامعه مورد بررسـي قـرار مـي                
ق را تأمين حقوق طبيعي و آزاديهاي فـردي و پيـروان            طرفداران اصالت فرد هدف حقو    . گيرد اختصاص دارد  

  .اصالت جامعه نيز هدف آن را تأمين نظم و آسايش عمومي و سعادت اجتماع مي دانند

بررسي مبنا و هدف حقوق در اسالم بر اساس جهان بيني اسالمي كه مبناي اوليه حقـوق را وحـي الهـي        
در بخش سوم اين مقاله مورد بررسي قرار مـي             است مي داند و در پي تأمين سعادت دنيوي و اخروي آدمي          

حقوق اسالم وجوه تمايز آن را از ساير مكاتب مرسوم آشكار كند              گيرد تا ضمن تبين مباني و اهداف مكتب       
  .و در مجموع مشخصه هاي نظام حقوقي مطلوب را در شاكله علوم انساني اسالمي از اين منظر ترسيم نمايد

 .دولت جامعه، فرد، آزادي، عدالت، نظم، حقوق، وحي، دف،ه مبنا، :واژگان كليدي

                                                           
 اه يزددكتري حقوق خصوصي و استاديارگروه حقوق و علوم سياسي دانشگ.  1
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  الملل بشر دوستانه در تمدن اسالمي حقوق بين

1مهناز فرج پور
  

  

  چكيده

الملل بـه موضـوع حمايـت از          عنوان بخشي عمده از حقوق بين       الملل بشردوستانه به    حقوق بين 
 يـا از آن     ،كننـد   نمـي  كـه در زمـان مخاصـمات مـسلحانه در عمليـات شـركت             پردازد    اشخاصي مي 

الملل بشردوستانه، شامل اصول، قواعد و مقررات حقوقي         حقوق بين  بر اين مبنا     .اند گيري كرده  كناره
المللـي و    المللـي اسـت كـه مـسائل و مـشكالت انـساني ناشـي از مخاصـمات مـسلحانه بـين                      بين
كـشورهاي غربـي، در تمـدن     عالوه بر    .نمايد  وفصل مي  ها را حل   المللي را بررسي كرده و آن      بين غير

هاي اسـالمي از      باورها و ارزش  . ايم  بزرگ اسالمي هم شاهد توجه ويژه به حقوق بشر دوستانه بوده          
ابتداي ظهور اسالم تا كنون در سير توجه به فرهنگ، علم و ايجاد نهادهاي اجتماعي مساله حمايـت    

 كليـت مقّـال حاضـر در پـي          در. از اشخاص غير نظامي در مخاصمات را موردنظر قرار داده اسـت           
الملل بشر دوستانه در تمـدن اسـالمي          ايم كه مباني حقوق بين      گويي به اين پرسش كليدي بوده       پاسخ

هـاي   اند؟ بـر اسـاس يافتـه    كدامند و در عصر جديد مسلمانان در قالب كدام نهادها از آن دفاع كرده          
الملـل بـشردوستانه در تمـدن         بـين عنوان دو منبع اصلي حقوق        پژوهش، قرآن كريم و سيره نبوي به      

تمدن اسالمي بر اساس منابع خود، موضوع حمايـت از قربانيـان را در مخاصـمات     . اند  اسالمي بوده 
 دموكراسـي،  براسـاس  شـور  مساوات، عدالت،( اسالم بنيادين اصل كه با پنج    مسلحانه به اين شرط     

چنـين، سـازمان همكـاري        هم. دهد   مي باشند، مور تاكيد قرار    هماهنگ) مثل به مقابله عهد، به وفاي
  .المقدس دارد اسالمي امروزه بيشترين توجه را به حقوق بشردوستانه به ويژه در زمينه بحران بيت

الملل بشر دوستانه، تمدن اسالمي، قـرآن كـريم، سـيره نبـوي، سـازمان                 حقوق بين : واژگان كليدي 
  .همكاري اسالمي، مخاصمه

                                                           
 .ارشد كارشناسي.  1
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  وين اسالميجايگاه نظام قضايي در تمدن ن

1حجت مبين
  

  

  چكيده

اي كـه در همـه        يكي از اركان مهم هر تمدن و نظام حاكميتي، نظام قضايي آن است، بـه گونـه                
بـر همـين اسـاس، در       . رود  كشورهاي دنيا، قوه قضائيه يكي از اركان اساسي حاكميت به شمار مـي            
يـين تمـدن نـوين اسـالمي،     تمدن اسالمي نيز نظام قضايي وظايف مهمي بـر عهـده دارد، لـذا در تب      

در اين مقاله تـالش خواهـد شـد، بـا       . اي برخوردار است    هاي اين نهاد از اهميت ويژه       بررسي مؤلفه 
و همچنين مباني فقهـي و حقـوقي        ) ع(و حضرت علي    ) ص(بررسي تاريخي دوره حكومت پيامبر      

 براي اجرايـي سـازي آن       نظام قضايي اسالمي، جايگاه اين نهاد مورد مطالعه قرار گيرد و پيشنهاداتي           
به همين منظور در اين مقاله، اهداف، اصول و راهبردهاي اجرايي اين نظام قضايي مورد               . ارائه گردد 

توان گفت كه نظام قضايي در تمدن اسالمي با تكيـه             به طور خالصه مي   . بررسي قرار خواهد گرفت   
ن، استقالل قاضـي، تـسريع در       بر اصولي همانند عدالت محوري، برابري همه اشخاص در برابر قانو          

رسيدگي و قاطعيت در اجراي احكام، به دنبال دستيابي به اهداف خـود يعنـي برقـراري عـدالت و                    
بر همين اسـاس نظـام قـضايي اسـالمي راهبردهـايي از جملـه               . استقرار نظم و امنيت عمومي است     

عي، تأكيد بر رعايـت  انتخاب قضات شايسته، نظارت كامل بر رفتار قضات، اجراي دقيق موازين شر        
طرفي، تسهيل مراجعه اشخاص به محاكم براي احقـاق حـق، تبيـين فرآينـدهاي قـضايي و                    اصل بي 

راهبردهـايي كـه اجرايـي سـاختن آن در نظـام قـضايي جمهـوري               . نمايد  اجراي احكام را دنبال مي    
  . ارتقاء بخشداش در تمدن اسالمي تواند جايگاه اين نظام را به جايگاه واقعي اسالمي ايران، مي

  .تمدن اسالمي، عدالت، نظام قضايي، آئين دادرسي، قاضي :واژگان كليدي

                                                           
 .استاديار گروه حقوق خصوصي و اسالمي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.  1
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   در گيري تصميم سازوكار مثابه به مصلحت قاعده تبيين

   سيستمي تفكر ديدگاه از  فقهي؛ حكومت نظام

1داود مشكي زاده
  

2سيد مجتبي نبوي فرد
  

  

  چكيده

 مهمـي  بـسيار  نقـش  آن تحقق در و است مياسال تمدن اركان ترين  اساسي از اسالمي حكومت

 بـر  مبتنـي  و منـد   روش  تصميم اتخاذ ديني حاكم وظايف ترين  مهم از يكي راستا اين در. كند  مي ايفا

 متنـوعي  هـاي   روش مختلـف  علـوم  در كه است مهم اي  مقوله گيري  تصميم. باشد مي اسالمي اصول

نگـري، تفكـر و نگـرش سيـستمي         حاظ جـامع  است كه يكي از بهترين آنها به ل         شده  ابداع آن براي
 سـازوكارهاي  بـه  نيـز،  گيـري   تـصميم  درزمينـه  اسـالمي  هاي  آموزه هاي انجام شده بر    بررسي .است

 پژوهـشگران  نوشتار اين در .باشد  مي مصلحت قاعده آنها از يكي كه در آن اشاره دارد    مؤثر مختلفِ

 يكـديگر  مقوله مصلحت و تفكر سيستمي با     بين دو    تطبيقي مقايسه دنبال به اسنادي روش  طريق از

نتايج حاصل بيـانگر ايـن اسـت كـه دو           . گردد مشخص هركدام امتيازات و اشتراك نقاط تا هستند،
هاي نگاه كل گرايانه به مسئله، عدم يكسويه نگري، تـشخيص و اسـتفاده از نقـاط                 مقوله در ويژگي  
ته و مصلحت نسبت به تفكر سيستمي در     گيرنده با يكديگر اشتراك داش    هاي تصميم اهرمي و ويژگي  

 مـصلحت  قاعده توجيه بر عالوه در پايان پژوهش  . نگري امتيازاتي دارد  مباني، منابع و وسعت جامع    

 گيـري   تـصميم  ديگـر  هاي  روش با مقايسه در قاعده اين ممتاز هاي  ويژگي سيستمي، تفكر ديدگاه از

  .شود مي بيان

  .گيري تصميم فقهي، حكومت تمي،سيس تفكر مصلحت، قاعده :واژگان كليدي

                                                           
(دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معارف اسالمي و مديريت بازرگاني دانشگاه امام صادق.  1

عليه السالم
.( 

(تي دانشگاه امام صادقدانشجوي كارشناسي ارشد رشته معارف اسالمي و مديريت صنع.  2
عليه السالم

.( 
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گيري و درمان  بررسي اثربخشي طب سنتي اسالمي در پيش
  هاي رواني در تمدن نوين اسالمي بيماري

1مسعود فعال
  

  چكيده

اسـباب  (طب سنتي اسالمي با اهميت زياد قائل شدن براي سبب هاي شـشگانه سـالمتي                : زمينه و هدف  
 -6 اعراض نفساني -5 حركت و سكون -4 خواب و بيداري -3ها  خوردني ها و آشاميدني      -2 هوا   -1: ستّه

بـا توجـه بـه اهميـت        . گام هاي بلندي در زمينه پيش گيري از بيماري ها برداشته اسـت            ) احتباس و استفراغ  
هاي رواني در تمدن      موضوع، اين تحقيق با هدف شناخت تاثير طب اسالمي در پيشگيري و درمان از بيماري              

هاي رواني در تمدن      گيري از بيماري    طب سنتي اسالمي چه تاثيراتي در پيش      (اين سوال كه    اسالمي و با طرح     
   .به بررسي موضوع پرداخته است) اسالمي دارد؟

 مكتـوب   تحليلـي و ابـزار گـرداوري اطالعـات مطالعـه آثـار      -روش پژوهش از نوع توصـيفي :  روش

 سـينا،  ابن رازي، بلخي، ابوزيد « مكتوب آثار زا برخي حكيمان و جمله از ايراني مسلمان پيشين دانشمندان

و جهت انطبـاق بيـشتر مولفـه     است گرفته قرار استفاده مورد معاصر دانشمندان خراساني و عقيلي ، جرجاني
كنوني با ديدگاه صاحب نظـران، موضـوعات بـا اسـتفاده از روش      هاي بيماري سنتي با طب هاي مربوطه در

 تجزيـه و    spssسوالي با طيف ليكرت مورد سنجش واقـع و بـا نـرم افـزار                 18پيمايشي در قالب پرسشنامه     
تحليل و با آزمون هاي آماري رتبه بندي شده و تعيين پايـايي از فرمـول آلفـاي كرونبـاخ محاسـبه و ميـزان                         

  نفر از نخبگـان  50 نمونه شامل تعداد    جامعه. تاثيركاركردها حسب امتيازهاي كسب شده احصا گرديده است       
بـا مـدرك تحـصيلي بـاالتر از فـوق            ( ب نظران طب سنتي و كارشناسان حوزه تاريخ تمدن اسـالمي            و صاح 
بوده كه بصورت هدفمند از كل جامعه آماري انتخاب و با تكنيك هاي مناسب آماري و آزمونهـاي              )  ليسانس

 .توصيفي و استنباطي محاسبه گرديده است

انجام شده معلوم گرديد كه طب سنتي واسالمي بيشتر بـه  و بررسي  پژوهش اين نتايج:  يافته ها و نتايج
هـا و حكيمـان       هاست نه فقط رفع عاليم آن       گيري توجه دارد و در درمان به دنبال رفع علل بيماري            جنبه پيش 

عالوه بر نقش طب اسالمي در سالمتي رواني بيماران به نقش عوامل مذهبي و رواني مانند اعتقادات دينـي و             
توانـد در كنـار       اين طب مي  . دارو درماني و طرز برخورد اطرافيان بيمار كامالً پي برده بودند          عوامل محيطي و    

هاي درماني روند درمان را سهولت و سرعت بخشد و سبب كاهش مدت و هزينه درمان گـردد و    انواع روش 
افـراد سـالم و   . تواند كمك مؤثري براي روانپزشكان و روانشناسان به ويژه روانشناسان سـالمت باشـد   نيز مي 

هـاي مـؤثري      توانند در جهت حفظ و بهبـود سـالمت روان خـود گـام               بيمار نيز با بهره گيري از اين طب مي        
نتايج يافته اي ميداني بيان گر بيشترين اولويت پاسخ گويان در خـصوص بيمـاري هـاي مربـوط بـه           . بردارند

  .ري هاي احتباس و استفراغ استسبب خوردني ها و آشاميدني ها و كمترين اولويت مربوط به بيما

  .، تمدن نوين اسالميهاي رواني گيري، درمان، بيماري  طب سنتي اسالمي، پيش:واژگان كليدي

                                                           
 شيمي دارويي، دانشگاه شاهد كارشناس ارشد.  1
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  ي اسالمين طب در تمدن نويگاهجا

1مراد شه گلي
  

  

  چكيده

ـ  ي نهادهـا  يما   و نه توانسته   يم دار ياكانمان كه نه تعلق به ن     بريم  ي به سر م   ي در زمانه ا   ما  را  ي غرب
 اسـت و نـه ماننـد    ياكانمان ما نه مانند ني سبك زندگ  ي به عبارت  يم؛ كن ينه نهاد يا فرهنگ آن به خوب    ب

 از ي ناشي تقابل و به عبارتين از همي ما ناشيها  دو است و بحران   ين ا ين ب يزي بلكه چ  هاست  يغرب
 دچـار  يـه  بليـن  بـه ا ي تمدنيها  عرصهيگر مانند د يز مساله طب ن   يان م ين است در ا   ي دوگانگ ينهم

 تفكر ما و فرهنگ مـا بـا آن   يم داني كه مي در حاليم مان را حفظ كني طب سنتيما است؛ ما نتوانسته  
 طب مدرن را با     ايم  نسته نتوا ين ما بهتر هم هست هم چن      ي آن برا  ي دارد و كارآمد   يشتري ب يهمخوان

و مهجـور مانـدن از       طب مدرن    يها   و حاصل آن مبتال شدن به بحران       يم كن ينهفرهنگ آن كامالً نهاد   
 ة مـسال  يت، وضـع  ينپس از فهم ا   . سازد  ي طب با عالم ما نم     ين كه ا  يم دان ي آن است و البته م     يايمزا

 و گـذر از     ي اسـالم  ين نو مدن به طب مطلوب در ت     يدن رس ي به آن پرداخت چگونگ    يد كه با  اساسي
 بـه   يو مكتب طب   به وضع مطلوب از هر د      يدن رس ي برا يد با يان م يندر ا .  است يطب نامطلوب فعل  

 نظامات  يگر ارتباط تنگاتنگ طب و سالمت با د       يل به دل  يان م ين استفاده كرد كه در ا     يقيصورت تلف 
  .پردازد ي مساله مين اسيپژوهش حاضر به برر.  كرديجاد را اييرات تغي به نرميد باياجتماع

  .“ سبكزندگي بدون” اسالمين تمدن نويت، طب مدرن، بحران هوي،طب سنت :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتراي علوم قرآن و حديث.  1
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  هاي منظومه طبي فارسي بررسي و بازشناسي نوآوري

  در منظوم در اشرف علوم در تمدن پزشكي ايران

  1يكريم زهرا

2الهام عمارات كار
  

  

  چكيده

 پزشكي تاريخ با آشنايي. دارد ارتباط ها  ملت ملي حياتتاريخ پزشكي به حيات انساني و رشته        

 جـزو  كـه  است طبي اسناد و ها  نسخه به مربوط تاريخ اين از بخشي. دارد همراه به متعددي ثمرات

 يك شكل به علمي هاي  سرمايه اين معرفي و نگهداري ميان، اين در. است كشور علمي هاي  سرمايه

هاي متون و اسناد پزشكي ايراني در گذشـته اسـتفاده از              يكي از ويژگي  . است درآمده علميفريضه  
هـا و يـا       ن مفاهيم به مردم عامه جهت پيـشگيري از بيمـاري          شعر براي يادگيري سريع، و انتقال آسا      

در اين راستا تاريخ پزشكي ايران از وجـود كتـب و            . تشخيص به موقع بيماري، و درمان بوده است       
اي حكايت دارد كه، كتب طبي منظومي را جهت ارتقاي نظام سالمت آن زمان تدوين                 اسناد برجسته 

 در منظوم در اشرف علوم را نـام بـرد كـه بـه لحـاظ اهميـت،                   تواناز جمله اين كتب مي    . اند  نموده
قـال مفـاهيم    انت به توان  مي آنهاي برجسته     از ويژگي . اختصار، سادگي، و ماهيتش مورد توجه است      

مغـز و اعـصاب، گـوارش،    : هاي مهم در آن زمـان ماننـد        پزشكي به صورت موجز و معرفي بيماري      
 . مفاصل و غيره اشاره نمود

توانيم به تمـامي مـسائل مـرتبط بـا پزشـكي از جملـه                 اوش در اين كتب منظوم طبي مي      ما با ك  
در اين كنكـاش    . بيماريهاي شايع و مورد توجه در آن زمان به صورت مشهود و مستند آگاهي يابيم              

 طبـي اي تاريخ پزشكي و طب سنتي برآنيم كه بـه معرفـي ايـن منظومـه                   با استفاده از منابع كتابخانه    

  .بپردازيم

  .تاريخ پزشكي، مثنوي در منظوم در اشرف علوم، نظام سالمت :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ علوم پزشكي، دانشگاه شاهد، تهران، دانشگاه شاهد.  1

 رانايران، ته شاهد، دانشگاه سنتي طب گروه پزشكي، استاديار دانشكده.  2
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معرفي و بررسي موردي تحقيقات : تاريخ نگاري نوين ايرانيان
  نوين تاريخ علوم پزشكي با محوريت حكيم جرجاني در ايران

1كريمي زهرا
  

  

  چكيده

يرانـي بررسـي همـه جانبـه        يكي از عوامل موفقيت تحقيقات نوين در تمدن پزشكي اسـالمي ا           
هاي تاريخي نوين جهت شناساندن و      اين رويكرد در پژوهش   . تحقيقات انجام شده در گذشته است     

معرفي مشاهير پزشكي تمدن اسالمي ايراني چون حكيم جرجاني، مستلزم وجود يك منبع شناختي              
ختي بايـد همزمـان     باشد، كه در اين منبع شـنا       دقيق نسبت به مطالعات صورت گرفته در گذشته مي        

نگارنده اين نوشـتار در پـي آن اسـت بخـشي از             . رويكردهاي نوين و نوآوري صورت گرفته باشد      
هـاي  تحقيقات انجام شده در ايران با محوريت حكيم جرجاني را به عنوان يكي از لـوازم پـژوهش                 

  .نوين در مطالعات آتي تمدن پزشكي اسالمي ايراني معرفي و بررسي نمايد

هـاي    پايگـاه هاي مناسـب در     پژوهش با جستجوي الكترونيكي و با استفاده از كليد واژه         در اين   
 علمي و معتبر به سوال محوري چگونگي تحقيقات در ايران بـا محوريـت بررسـي ابعـاد                   اطالعاتي

  .شودطبي حكيم جرجاني پاسخ داده مي

جنبـه و نظـرات    هاي انجام شده مشخص گرديد كه پنجاه و شش مـورد بـه معرفـي                در بررسي 
ها پرداخته شده است كه     طبي، بيست و يك مورد تاريخ طب، و يازده مورد نيز درباره ساير موضوع             

 درصـد طـرح پژوهـشي و    1/1 درصد پايان نامـه، و  7/5 درصد كتاب،    7/5به طور كلي در مجموع      
كـيم و   و رويكـرد پژوهـشي غالـب آثـار در معرفـي ح            . اندمابقي را مقاالت به خود اختصاص داده      

  .هاي اوستنوآوري

منـد و آگـاهي از      بررسي همه جانبه نوابغ و حكماي بزرگي چون جرجاني نيازمند الگويي نظام           
هـاي پژوهـشي در     پيشينه مطالعات در گذشـته اسـت كـه ايـن امـر بـا مـشخص نمـودن اولويـت                    

  .رويكردهاي نوين امكانپذير است

  .مدن پزشكي اسالمي ايراني، حكيم جرجانيتاريخ علوم پزشكي، تاريخ نگاري، ت :واژگان كليدي

                                                           
  كارشناسي ارشد تاريخ علوم پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران.  1
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  هاي تمدني طب سنتي ايران گذشته، حال، آينده نقش

1فرزانه غفاري
  

  *2محسن ناصري

  

  چكيده

سازي جهاني قبل و بعـد از اسـالم بـوده             هاي ارزشمند در تمدن     طب سنتي ايران يكي از شاخه     
 و درمـان يـشگيري  پ مكتـب خـدمات ارزشـمندي را در زمينـه         س از اسـالم ايـن     پدر دوران   . است

ادشـاهان  پكه     تا جايي   انجام داده است   ها    ها و دانشگاه    ، توسعه آموزش، تأسيس بيمارستان    ها  بيماري
 امـروزه نيـز طـب سـنتي ايـران      .نددرپسـ  ا فرزندان خود را براي امر آموزش به جهان اسالم مي       پارو
ـ          ي  تواند در زمينه نوآوري در حيطه       مي   بـه  ت سالمت و درمان و همچنين بازگرداني اخالق و معنوي

 و   و صـلح   دانـش از مـسير     و نام ايران و اسـالم را         د عمل نماي  ي قو بستريبه عنوان    زشكيپ دنياي
 طب سنتي ايـران را در ادوار مختلـف مـورد            سازي   تمدن ژوهش نقش پاين  .  بلند آوازه كند   ،دوستي

در خودبـاوري،    اسـالمي - اهميـت طـب سـنتي ايرانـي        به شـفاف سـازي و     دهد و     بررسي قرار مي  
 هـاي اخالقـي، اقتـصادي و نـوآوري در امـر غـذا و دارو                  درمان و همچنين توسـعه جنبـه       ،سالمت

  .ردازدپ مي

  .تمدن سازي، طب سنتي ايران، سالمت، دارو: واژگان كليدي

                                                           
   شهيد بهشتي، تهران، ايرانپزشكيدانشيار دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم .  1

 دانشيار مركز تحقيقات كارآزمايي باليني طب سنتي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران.  2
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 گيري براي اقدام به درمان در طب اسالمي معيارهاي تصميم

  )پدر طب  اسالمي(اهللا تبريزيان  با تكيه بر ديدگاه اجتهادي آيه

1علي آراسته
  

  

  چكيده

المتي حـداكثري انـسان     اقدام به درمان در طب اسالمي مباني و معيارهايي دارد كـه ضـامن سـ               
  : است؛ اين مباني عبارتند از

بـا وجـود    (بيماري فوايدي دارد ولي نبايد درمان را واگذار كرد و سالمتي نسبت به بيماري               . 1
 افضل است) فوائدي كه بيماري دارد

) سرماخوردگي ، دمل، ورم ملتحمه چـشم و سـرفه         (در خصوص بيماريهاي چهارگانه مفيد      . 2

جح است، چرا كه اين بيماريها موجب پيـشگيري از ابـتال بـه بيماريهـاي مهمتـري                  درمان نكردن ار  
 )به ترتيب جذام ، پيسي، كوري و فلج(هستند 

در خصوص ساير بيماريها اگر چه توصيه به عدم درمان نشده است ولي نبايـد در اقـدام بـه      . 3
زمينگير نشده است و توان     فرد  (درمان تعجيل كرد و مادام كه صحت بدن بر بيماري اش غلبه دارد              

 . اقدام به درمان انجام نشود) تحمل بيماري را دارد

  .»بيماري بر صحت غلبه يابد«هم عبارت است از اين كه » معيار تصميم گيري براي درمان«

  .درمان، آيه اهللا تبريزيان به اقدام گيري، تصميم اجتهادي، اسالمي، طب معيار،: واژگان كليدي

                                                           
اي پزشكي عمومي؛ استاديار و عضو هيئت علمي گـروه معـارف اسـالمي دانـشگاه بـين المللـي امـام                      دكتراي فلسفه و دكتر   .  1

 )ره(خميني 
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  فه بنيادين تحقق تمدن نوين اسالمي نظارت الهي مؤل

  با تأكيد بر مديريت سازماني

1غالمرضا معارفي
  

2ابراهيم زارع پور
  

  

  چكيده

. يكي از مهم ترين و اساسي ترين مولفه هاي مديريت سازماني عنصر نظـارت و كنتـرل اسـت                  

كنـان سـازمان از     مديران با استفاده از نظارت و كنترل سازماني عالوه بر برانگيختن انگيزه هـاي كار              
انجام برنامه ها و فعاليت هاي سازماني اطمينان و از انحرافات احتمالي جلوگيري مي كنـد در ايـن                   
راستا اسالم نيز براي نظارت و كنترل اهميت زيادي قائل است و عنصر نظارت الهيه را فصل مقـوم                   

 بـر ايـن مبنـا نظـارت         نظارت الهيه يك نظارت كامل و همه جانبه است        . مديريت سازماني مي داند   
تمامي فعل و انفعاالت سازمان از جمله كاركنان، مديران و حتي خود مدير تحت امر پروردگار عالم           

در اين مقاله سعي شده است تا با طرح نظارت و كنترل الهي و گستره آن، نقـش بـي بـديل      . هستند
بيـان و تـأثير آن در تحقـق    نظارت و كنترل الهيه نسبت به ساير روشهاي نظارت و كنترل سازماني             

امروزه نظام ارزشي اسالم، سيستم نظارت و كنترل فراگير و جامعي           . تمدن نوين اسالمي تبيين گردد    
را مطرح مي كند كه در آن، تمامي كاركنان در مقابـل خـدا، مـدير، مـردم و سازمانـشان مـسئول و                        

ف، مي كوشد مباني اعتقادي     سيستم نظارت و كنترل اسالمي، با آموزش هاي مختل        . پاسخگو هستند 
روش تحقيق  . نيروهاي سازمان را قوي تر و زمينه هاي تقويت نظارت و كنترل الهي را فراهم سازد               

  .روش اسنادي با رويكرد توصيفي و تحليلي مي باشد

كنترل و نظارت الهي، كنترل و نظارت  دروني، كنترل و نظارت همگاني، كنتـرل و                 :واژگان كليدي 
  .ينظارت سازمان

                                                           
 استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد.  1

 دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني دانشگاه تربيت مدرس.  2
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  كاركردهاي مسجد درتمدن اسالمي

1مصطفي نظري
  

2رويا مقدس
  

  

  چكيده

يكي از نهادهاي تمدن ساز در جامعه اسالمي، نهاد مقدس مسجد است كه در طول تـاريخ بـه                    
از سوي ديگر دين مبين اسـالم، كـه   . عنوان اساس فعاليت هاي مختلفي در بين مسلمانان بوده است  

 معرفي نموده بر مسئله مسجد و كاركردهاي گوناگون آن نيز توجـه       كاملترين آداب تمدن اسالمي را    
زيرااز اين نهاد مقدس، نه تنها تحقق و پيشرفت همه جانبـه درابعـاد گونـاگون                . وتاكيد نموده است  

زندگي و ايجاد تمدن نوين اسالمي حاصل مي گردد، بلكه سعادت دنيوي و آخروي فـرد و جامعـه       
كردها و ويژگي هاي منحصر به فرد مسجد در شكل گيري تمدن نـوين       بررسي كار . را به دنبال دارد   

بررسي ها نشان مي دهد نهاد تمدن سـاز مـسجد نـه             . اسالمي و تكامل آن ازاهداف اين مقاله است       
تنها به عنوان يك مكان ديني محسوب شده است بلكه توانسته است به عنـوان مكـاني بـراي حـل                     

  .انان قرار گيردمسائل اجتماعي، سياسي، آموزشي مسلم

  .مسجد، تمدن، تمدن اسالمي، قران، اسالم :واژگان كليدي

                                                           
 تهران اسالمي مذاهب دانشگاه التحصيل فارغ.  1

 شيراز هدانشگا التحصيل فارغ.  2
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 با اسالمي نوين تمدن و زندگي سبك رابطه چگونگي و چرايي

  رهبري معظم مقام انديشه بر تكيه

1اوليايي احمد
  

  

  چكيده

ش سازي نوين اسالمي بگيريم اين تمدن داراي دو بخـ           معناي تمدن   جانبه را به    اگر پيشرفت همه  
از طـرف ديگـر     . دهـد   ابزاري و حقيقي خواهد بود كه سبك زندگي بخش حقيقي آن را تشكيل مي             

سـابقه تمـدن   . قيد نوين در عنوان تمدن اسالمي بيانگر نگاهي نو و متفاوت به تمدن اسالمي اسـت            
گردد، لذا داعيه تمدن نوين اسالمي        اسالمي به زمان ظهور اسالم و تشكيل حكومت در مدينه بازمي          

هاي تمـدن     موضوعات مرتبط و مؤلفه   . بازگشت به اوج تمدن اسالمي اما با نگاهي نوين خواهد بود          
اي سـبك زنـدگي بخـش حقيقـي و            اهللا خامنه   نوين اسالمي بسيار هستند اما با توجه به ديدگاه آيت         

لذا اين سؤال باقي ست كه تأكيد مقام معظم رهبري بر نقش سبك             . حياتي تمدن نوين اسالمي ست    
سـبك زنـدگي فـارغ از تعـاريف متعـدد علمـي، آن              ! سازي نوين به چه معناست؟      زندگي در تمدن  

در هـر   ... كننـد و      خورند، مصرف مي    پوشند، مي   چيزي است كه مردم روزانه با آن تعامل دارند، مي         
رابطـه  . باشـند   ها بـراي تمـدن مـي        ها و آن    اند كه تمدن براي آن      تمدني نيز مردم مالك حياتي تمدن     

اي ست كه بايد مورد بررسـي         بك زندگي با تمدن اسالمي و چرايي و چگونگي اين ارتباط مسئله           س
  .قرار گيرد

  .اسالم اي، خامنه اهللا آيت پيشرفت، زندگي، سبك اسالمي، نوين تمدن :واژگان كليدي

                                                           
  دانشجوي دكترا.  1
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   تقابل در اسالمي زندگي سبك بكارگيري و بررسي لزوم

  غربي هاي انديشه با

1محرابي علي
  

2محرابي اشرف
  

  

  چكيده

توجه به فرمايشها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خـصوص بكرگيـري سـبك زنـدگي      با
اسالمي تا رسيدن به تمدن نوين اسالمي ضروري است تقابل انديـشه هـاي غربـي كـه حركـت در                   
مسير جهان بيني مادي و به چالش كشيدن طرت و دستاوردهاي معنوي انساني است مورد بررسـي                 

قدرتهاي استعمارگر تنها راه نفوذ در جوامع اسالمي را تـضعيف  ودر نهايـت مبـارزه بـا      . يردقرار گ 
؛ لذا وظيفه ما در قبال ايـن تهـاجم بهـره            )جنگ نرم (دانندمباني اعتقادي، اجتماعي  فرهنگي آنها مي      

مندي از بصيرت، حركت در مسير تعيين شده از سوي رهبري جامعه اسالمي و انعكاس رهنمودهـا              
  .و  فرامين ايشان مي باشد

در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا بر لزوم بررسي و بكارگيري سبك زندگي اسـالمي در   
  .تقابل با انديشه هاي غربي و حراست از ارزشهاي ديني و انقالبي در نظام اسالمي پرداخته شود

  .هاي غربي يشهاند اسالمي، نظام اسالمي، نوين تمدن رهبري، معظم مقام :واژگان كليدي

                                                           
 گچساران واحد اسالمي آزاد دانشگاه معدني شيمي ارشد كارشناسي آموخته دانش محرابي علي.  1

  ياسوج واحد اسالمي آزاد دانشگاه فارسي ادبيات ارشد كارشناسي آموخته دانش محرابي اشرف.  2
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سبك زندگي  تدوين الگوي مطلوب فرهنگ كار متناسب با
  هاي ديني  اسالمي بر اساس آموزه-ايراني

  *1اسماعيل عارفي گوروان

2سميه زماني زرد سواري
  

  

  چكيده

نـوع   اسالمي، نهادمند شـدن  -هاي مطلوب ايراني يكي از ضروريات مهم تحقق اهداف و برنامه  
هاي فردي    سبك زندگي اگرچه وابسته و تحت تأثير عاليق و انتخاب         . خاصي از سبك زندگي است    

جدا از  . است، اما در يك جامعه و در يك محدوده خاص زماني داراي اشتراكات فراواني نيز هست               
 فرهنگـي   -سازي بـستر اجتمـاعي      منظور فراهم   هاي زندگي فردي و به      شمار در سبك    هاي بي   تفاوت

هـاي اجتمـاعي، سـبك زنـدگي متناسـب و هماهنـگ بـا                 قق جامعه مطلوب بايد در بين برنامـه       تح
به عبارتي در صـورت ناسـازگاري بـين سـبك           . هاي نظام اجتماعي آن جامعه نيز جاري شود         آرمان

 سياسي، امكان نيل بـه جامعـه مطلـوب    -هاي نظام اجتماعي ها و ارزش زندگي آحاد جامعه با آرمان   

توان از طريق مطالعه دو بعد رفتار انسان، يعنـي رفتـار              سبك زندگي افراد را مي    .  بود فراهم نخواهد 
در . انسان در فراغت و مصرف و رفتـار انـسان در كـار و شـغل و فعاليـت اقتـصادي مطالعـه كـرد                 

هـاي ثانويـه بـه        پژوهش حاضر نويسنده درصدد است با استفاده از تحليل اسنادي و استفاده از داده             
 -وكار متناسب با سبك زندگي ايرانـي       هاي اقتصادي و كسب     گوي رفتار ايرانيان در فعاليت    بررسي ال 

 فرهنگ كار   هاي  و در اين راستا به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه موانع و چالش              اسالمي بپردازد؛ 
هـاي دينـي       اسالمي و همچنين راهكارهاي تقويـت آن بـر اسـاس آمـوزه             -متناسب با سبك ايراني   

 اسـالمي بـر   _كار متناسب با سـبك زنـدگي ايرانـي         در انتها راهكارهاي تقويت فرهنگ    چيست؟ و   
  .گردد مي هاي ديني تدوين و ارائه اساس آموزه

هـاي دينـي،      سبك زندگي ايراني، سبك زندگي اسالمي، فرهنگ كار، الگـو، آمـوزه            :واژگان كليدي 
  .تدوين الگو، جامعه مطلوب

                                                           
 هرانشناسي انقالب دانشگاه شاهد ت دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه.  1

 دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي انقالب دانشگاه شاهد تهران.  2
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  در تحقق تمدن  اسالمي - تبيين سبك زندگي ايراني

  نوين اسالمي

  *1ايوب علي فت

2محسن فرمهيني فراهاني
  

3محمد حسن ميرزا محمدي
  

4حامد بخشي
  

  چكيده

اي از  سبك زندگي مجموعه  . تواند حاصل تعالي فرهنگي،اجتماعي، رشد فضايل و مدنيت باشد        تمدن مي 
آن شـناخته  نهند و در جهان به   آن ارج مي  جامعه مسلمان ايران به   ها و معارفي است كه      ها، دانش باورها، ارزش 

آميختگـي  .باشـد  اسـالمي مـي    -كشور ايران داراي هويت تمدني چند هزار ساله و فرهنـگ ايرانـي            . شوندمي
فرهنگ ايراني و اسالمي تا حدي است كه براي شناخت تحول تمدن ايراني، شناخت اسالم الزم و ضـروري                   

ي چگونگي زندگي افراد جامعه است و با توجه به كاركردهاي سبك زندگي             شان دهنده سبك زندگي ن  . است
 اسالمي نمايـان    –هاي سبك زندگي ايراني     رسد مؤلفه نظر مي  اسالمي ضروري به   -در شكوفايي تمدن ايراني   

مي  اسـال  -ها و مطالعـات سـبك زنـدگي ايرانـي         در اين راستا اين پژوهش به شناسايي و بررسي نظريه         . شود
به طور خالصـه    . اسالمي است  -هاي سازنده تمدن ايراني   پرداخته و از اهداف اصلي مقاله نگاه دقيق به مؤلفه         

گرايي، مقام معظم مفهوم شناسي تمدن و سبك زندگي اسالمي، هويت ايراني ، انسان         : اين مقاله به موضوعات   
 اسـالمي، الگـو در سـبك زنـدگي          -رهبري و سبك زندگي، اقتصاد مقاومتي و جايگـاه آن در تمـدن ايرانـي              

 اسـالمي پرداختـه   -اسالمي، خانواده و سبك زندگي ، سبك زندگي و نيازها و توانمندي سبك زندگي ايراني   
 اسالمي در ارتقا و اعتـدال تمـدن        -ي آن است سبك زندگي ايراني     نتايج حاصل از نوشتار نشان دهنده     . است

  .كنداسالمي نقش مهم ايفا مي

گرايـي، مقـام    مفهوم شناسي تمدن و سبك زندگي اسالمي، هويت ايرانـي ، انـسان             :واژگان كليدي 
 اسـالمي، الگـو در      -معظم رهبري و سبك زندگي، اقتصاد مقاومتي و جايگـاه آن در تمـدن ايرانـي               

سبك زندگي اسالمي، خانواده و سبك زندگي ، سبك زندگي و نيازها و توانمنـدي سـبك زنـدگي                 
   اسالمي-ايراني

                                                           
  دانشجو دكتري فلسفه و تربيت.  1

  معاون فرهنگي دانشگاه شاهد.  2

  دانشيار، دانشگاه شاهد.  3

 دانشجوي دكتري دانشگاه شاهد.  4
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  هاي پرورش و تربيت فرزندان در   و ويژگيها شاخص

  سبك زندگي اسالمي

1بهنام قاسمي
  

2پور سميه موسي
  

3پور زينب موسي
  

  چكيده

بوده به  ) ع(ها و صفات ارزنده حضرت امام رضا          آنچه در اين اجمال مدنظرقرار گرفت، ويژگي      
سن خلق كه سبب نشاط هايي اكتفا گرديده كه در اين ميان به ح     طوري كه از تمام حسنات به گزيده      

ديگران و خود صاحب صفت است پرداخته شد كه در مقابل اخـالق و رفتـار ناپـسند  كـه سـبب                       
باشد و    انسان داراي كرامت مي   . باشد نفي گرديده كه عواقب آن  باعث سوء آرامش است            انزجار مي 

حفـظ  آن مجـدد      در ميان همه خاليق از جايگاه بلندي برخوردار است كه بايد بـه آن توجـه و در                   
بخش بوده كه به مقوالت معنـوي و روحـاني بـشر              هاي امام، جانبخش و روح      ي آموزه   همه. جست

يابد و به سوي متعالي در حركت خواهـد           مربوط است كه در قالب و حريم آنها روح بلند، رشد مي           
 محـور آن را  ي اينها الزم است كه انسان از منافي عزت و حرمت پرهيز نمايد كـه            در پرتو همه  . بود

در سايه اين يقين و ايمـان اسـت كـه       . نمايد  تقوي و ايمان و اعتقاد راسخ به حضرت حق تعيين مي          
. نمايد  گردد و سمت و سويي بر انسان به سوي تعالي شدن، روي باز مي               هاي سعود، گشوده مي     اليه

دمـي در كنتـرل     تواند راهي يزدانـي را طـي كنـد و اعمـال آ              با تكيه بر عقل و خرد، عشق آدمي مي        
اي از صفات پـسنديده بـه         همراه با اين مقوالت انسان با مجموعه      . صحيح، به مقام قرب منتهي شود     

اي از حسنات و معنويـات، راه توكـل را            عنوان مؤمن، متظاهر شود كه از تعلقات گريخته و يا توشه          
  .ي راه وصال بپيمايدهاي دنياي در پيش گيرد و با آداب انساني و تربيتي صحيح و پرهيز از جذبه

  .ها، پرورش، تربيت فرزندان، سبك زندگي، اسالمي شاخص :واژگان كليدي

                                                           
  ان اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقدانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي.  1

   دانشگاه غير انتفاعي گلستاندانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات.  2

 كارشناس رشته معارف،دانشگاه ازاد اسالمي واحد قائمشهر.  3
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توسعه گردشگري اسالمي، راهكاري ارزنده در جهت نشان 
  دادن حقانيت اسالم ناب محمدي

1ربابه سليماني پيكاني
  

  

  چكيده

ـ              ايـن  . سم اسـت يكي از علومي كه امروزه به آن توجه بسيارمي شود گردشگري و صنعت توري
علم، انديشيدن در مورد خلقت و آفرينش و بررسي  احوال گذشتگان را مد نظر قـرار مـي دهـد و                      

گردشـگري در قـرآن و   . سبب آشنايي با آداب و رسوم و فرهنگ اقوام و ملـل مختلـف مـي گـردد      
نيـز سـفارش شـده اسـت و بـه تبـادل اطالعـات، تعـامالت                 )  عليهم السالم (آموزه هاي ائمه اطهار   

با در نظر گرفتن شـرايط كنـوني و         . فرهنگي، برقراري صلح و چگونگي آداب سفر اشاره مي نمايد         
وجود تحريم ها، مي توان با توسعه گردشگري اسالمي عالوه بر كسب درآمد و اشتغال زايي، ملـل                  
مختلف را با ملت ايران و جهان اسالم آشنا نمود و با رعايت اصول اخالقي و اسـالمي بـسياري از                     
شبهات و خرافاتي را كه دشمنان اسالم در دين  وارد نموده اند را رفع و با اسالم سـتيزي و اسـالم                       

با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در مورد ضرورت نيـاز سـنجي علمـي در                 . هراسي مقابله نمود  
يت كشور، هدف از اين مقاله توسعه گردشگري اسالمي، راهكاري ارزنده در جهت نشان دادن حقان              

روش تحقيق كتابخانه اي مي باشـد و بـه ايـن نكتـه توجـه دارد كـه       . اسالم ناب محمدي مي باشد    
توسعه  گردشگري اسالمي عالوه بر افزايش ارز، مي تواند نوع زندگي و آداب و رسوم كـشورهاي                  
مسلمان، صلح و آرامش سفارش شده در اسالم، زندگي سالم و توأم با اميد و به طور كل حقانيـت                    

  .الم واقعي را به جهانيان نشان دهد و با اسالم هراسي و توطئه هاي دشمن مقابله نمايداس

  .علم گردشگري، تمدن نوين اسالم، حقانيت اسالم، نياز سنجي علمي :واژگان كليدي

                                                           
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم دانشگاه اصفهان.  1
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  سبك زندگي اسالمي به عنوان شاخصه تمدن اسالمي

1زهرا زحمتكش
  

  

  چكيده

ـ    بـا   ه بـه يك فـرد، خـانواده يـا جامعـه          زندگى اسـت ك   سيستم خاص  » زندگي سبك« ت  هوي
- زندگى اسـالمى، نوعي شيوه زندگى فردى و اجتمـاعى مـي            در واقع سبك  . خاص اختصاص دارد  

  كننـد و در     باشد كه هـمه يا بيشتر معتقدان به اسالم يا قشر مؤثرى از جامعه اسالمى به آن عمل مى                 

دگي اسالمي در چند دهة اخير به عنوان يكي ضرورت تحقق سبك زن. شود رفتارشان مـنعكس مـى
 هايترين شاخصه ماز مه رو لـزوم   تي تمدن نوين اسالمي مورد توجه قرار گرفته اسـت؛ از ايـن             هوي

 مـسأله   ايـن  وجـودي  هـاي دهندة آن و تبيين مطلوب و بهينة شاخصه       اجزاء بنيادين تشكيل   واكاوي
-دنياي مـدرن مـي     در رايج زندگي هايسبك رديگ از زندگي سبك نوع اين تواند موجب تمايز   مي

 متعـالى  اهـداف  مـسير  در جامعه افراد كاميابى و سعادتمندى بـراى محكمى شود و همچنين مبناى   

گيـرى از روش     ايـن مقالـه بـا بهـره       . رودشـمار مـي   اسـالم بـه   مـبين دين معنوى و اخالقى،ارزشى
  .پردازدي ميهاي سبك زندگي اسالمـ تحليلي به بررسي شاخصهتوصيفي

  .سبك زندگي اسالمي، تمدن اسالمي، اسالم، غرب :واژگان كليدي

                                                           
  مشهد، وكارشناسي ارشدرشته تاريخ وتمدن ملل اسالميايندگيالعالميه نمالمصطفيمدرس مدرسه عالي خواهران جامعه.  1
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بررسي مفهوم و جايگاه خانواده در تمدن اسالم و تمدن غرب 
  و پيامدهاي راهبردي آن

1زهرا صابري خوش اخالق
  

  چكيده

ري هر تمدني از دو بخش تشكيل مي شود يكي بخش ابزاري يا سخت افزاري است كه همان نماي ظاه          
تمذن را تشكيل ميدهد و امروزه تحت عنوان مولفه هاي پيشرفت جوامع مطرح مي شود؛ بخش ديگر بخـش           
حقيقي يا نرم افزاري خواهد بود كه همان بخش اصلي و اساسي و روح تمدن است و متن زنـدگي مـردم را                       

نـاگوني از جملـه   اين بخش حقيقي را كه به عنوان كلي سبك زندگي مي شناسيم مـسائل گو          . دهدتشكيل مي 
  . مفهوم و جايگاه خانواده و الگوهاي رفتاري درون خانواده را در برمي گيرد

مرور بيانات مقام معظم رهبري بعنوان انديشمند بزرگ اسالم شناس و مسلط بر مولفه هاي جامعه سازي 
نهاد خانواده نقـش    . دهد كه رابطه متقابلي ميان نهاد خانواده و يك تمدن وجود دارد             و تمدن سازي نشان مي    

بي نظيري در امر تمدن سازي داشته و اضمحالل آن افول تمدني را در پي خواهد داشـت و از سـوي ديگـر                        
يك تمدن مي تواند نهاد خانواده را مستحكم نمايد و از پس آن آرامش و امنيت براي افراد به ارمغـان آورد و    

 افسردگي و اضطراب و پوچي بـراي مـردم در پـي             تمدني ديگر با بي توجهي و تخريب كاركردهاي خانواده        
  .داشته باشد 

مقايسه تطبيقي در اين زمينه نشان مي دهد تفاوت آشكاري ميان دو رويكرد اسالمي و غربي در تعريـف               
از خانواده و اهميت و ارزش آن در جامعه سازي و تمدن سازي وجود دارد و  آثار و پيامدهاي گوناگوني را                      

خانواده و اجتماع در پي خواهد داشت و همين امر، آينـده متفـاوتي را بـراي هـر يـك رقـم               براي فرد ، نهاد     
  . خواهد زد كه رشد و تعالي تمدن اسالمي و افول و انحطاط تمدن غرب آينده قطعي آنها خواهد بود

  تحليلي و مبتني بر كل بيانات مقام معظم رهبـري در دو -در اين مقاله سعي شده است با روش توصيفي     

حوزه تمدن سازي و خانواده ضمن استخراج جايگاه خانواده در تمدن سازي به تمـايزات ميـان دو رويكـرد                    
غربي و اسالمي به مفهوم خانواده و كاركردهاي آن و همچنين آثار و  پيامـدهاي هـر دو رويكـرد در عرصـه             

  .هاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي و نهايتا آينده تمدني پرداخته شود

اده، تمـدن اسـالم، تمـدن غـرب،         خـانواده، كاركردهـاي خـانواده ، جايگـاه خـانو           :كليديواژگان  
  .سازي تمدن

                                                           
كارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريـزي  دانـشگاه  عالمـه طباطبـائي و پژوهـشگر گـروه اقتـصاد خـانواده دانـشكده                         .  1

  )س(حضرت زينب 
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با توجه به (تبيين جايگاه مسجد در تمدن نوين اسالمي
  از منظر مقام معظم رهبري) هاي مسجد كارويژه

  )مدظله العالي(

1علي رحيمي
  

  

  چكيده

 نقـش  جـامع  هـاي   كـاركرد  و هـا   كـارويژه  نبـود  دارا با اسالم اجتماعي پايگاه عنوان به مسجد

 و اسـت  داشته) قمري هجري چهارم قرن( اسالمي تمدن گيري  شكل و اسالمي حكومت در محوري
 مسير اين در خود وظيفه و است بازمانده خود هاي  كارويژه انجام از مسجد مختلف داليل به امروزه

 نتواسـته  را اسـالمي  نـوين  تمـدن  سازي  هزمين يعني؛  فرمودند)العالي مدظله(رهبري معظم مقام كه را

 معظـم  مقـام  نگـاه  بـه  توجـه  با شده سعي مقاله اين در.است مانده مغفول مهم امر اين و دهد انجام

 چگـونگي ،  تحليلـي -توصيفي روش با،  آن با مسجد نسبت و تمدن مسئله به) العالي مدظله(رهبري

 سـازي   زمينـه  در را مسجد حقيقي ايگاهج و كرده بيان را اسالمي تمدن ايجاد در مسجد نقش ايفاي

 تحقـق  در عملي هاي  راهكار ارائه به پيشنهاد چند ذكر با پايان در و شود ترسيم اسالمي نوين تمدن

  .شود پرداخته مطلوب مسجد كامل

 ،رهبـري  معظـم  مقـام  ،اسـالمي  نـوين  تمـدن  ،تمدن ،انقالب طراز مسجد ،مسجد :واژگان كليدي 
  .كارويژه

                                                           
 )ع(دانشجوي معرف اسالمي و مديريت دانشگاه امام صادق.  1
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نز در تبليغات متناسب با اصول تمدن نوين گيري از طبهره
  )هاي موجود با احاديث و رواياتتطبيق روش(اسالمي 

1عاطفه لبوحسيني
  

  

  چكيده

اين امر به اصالت    . گرفته باشد هاي ديگر بهره  تمدني در جهان نيست و نبوده مگر اينكه از تمدن         
ا به طور كامل در خـود بپـذيرد، امـا           تواند فرهنگي ديگر ر   يك تمدن مي  . رساندها آسيبي نمي  تمدن

هـا را بـا اصـول خـود         صورتي پوياتر برخورد كنـد، بـدين معنـا كـه آن           ها به بهتر آن است كه با آن     
بخـشي از ايـن     . هماهنگ كند و چيزي جديد از آن بسازد كه براي رفـع نيازهـايش مناسـب باشـد                 

عنـوان  بـه . شودها انجام مي  آن تمدن ي متون و علوم     هاي ديگر از طريق ترجمه    تأثيرپذيري از تمدن  
ي هجري قمري با آغاز نهضت ترجمه در عهد عباسي بسياري از كتب علمي و               مثال، در قرون اوليه   

يكي از ابزارهاي   . فلسفي به عربي درآمد و موجب تحولي بزرگ در فرهنگ و تمدن اسالمي گرديد             
هاي مختلف فرهنگي، تجاري و غيـره       ر زمينه تواند از آن د   قدرتمند هر تمدني تبليغات است كه مي      

هايي كه در جهان غرب در ارتباط با طنز در تبليغات انجام شده است، حـاكي                پژوهش. استفاده كند 
هاي بكـارگيري طنـز در تبليغـات بـه          رو كتب و مقاالتي درمورد شيوه     باشد، از اين  از كارايي آن مي   

آسـاني  تـوان بـه  ليغاتي كه در جامعه شاهد آن هـستيم مـي      با نگاهي به تب   . اندي تحرير درآورده  رشته
ها و مقاالت، ترجمه شده و توسط طراحان گرافيك مـورد اسـتفاده قـرار            تشخيص داد كه اين كتاب    

شـان را متناسـب بـا       اما تاكنون چارچوبي براي طراحان تبليغ ارائه نشده است تا تبليغـات           . اندگرفته
هاي طنزي كـه  اين مقاله برآن است تا ضمن معرفي شيوه . ي كنند هاي يك تمدن اسالمي طراح    معيار

اند، با بررسي احاديث و روايات مـرتبط، چـارچوبي اسـالمي بـراي        ها و مقاالت ارائه شده    در كتاب 
  .كارگيري طنز در تبليغات ارائه دهد به

  .هاي طنز، چارچوب اسالميتبليغات، طنز، شيوه :واژگان كليدي

                                                           
 )س(ي هنر، دانشگاه الزهرا صويري، گروه ارتباط تصويري، دانشكدهكارشناس ارشد ارتباط ت.  1
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ت و ارتباطات بر سرمايه اجتماعي در نقش فناوري اطالعا
  تمدن نوين اسالمي

1مهندس حسن بكائيان
  

2فرزانه پيراني
  

  

  چكيده

كـارگيري اسـتفاده از       عنوان يكي از مباحث مهم عصر معاصر، در پـي بـه             تمدن نوين اسالمي به   
بـر  مقصود مدنيتي اسـت كـه       باشد و     هاي علمي و فني در كنار روحيه معنوي مي          ابزارها و پيشرفت  
اي بـراي   العـاده  اسـالم اهميـت فـوق   . شود مي نظري عملي اسالمي ساخته    هاي  نظاماساس بنيادها و    

اجتماع قائل است و به وحدت اجتماعي تأكيد فراواني دارد از اين رو يكي از اصـول اوليـه تمـدن                     
 علـوم  عنـوان يكـي از مباحـث مهـم در           سرمايه اجتماعي بـه   . نوين اسالمي، سرمايه اجتماعي است    

. شـود  انساني و جامعه شناسي منجر به همبستگي، مشاركت، اعتماد و رسيدن به اهداف جامعـه مـي   

كاهش و افول سرمايه اجتماعي شاهد نابرابري، كاهش مشاركت اجتماعي، افول امور خيريـه، عـدم                
  .شود از اين رو امري مهم و ضروري تلقي مي.. حس اعتماد، خواهيم بود

ا آمـدن مـوج فنـاوري در سـطحي گـسترده و تـأثير وسـيع آن بـر                     از طرفي در عصر معاصر ب     
و در واقع با گذار از عصر صـنعتي بـه عـصر اطالعـاتي                هاي مختلف زندگي رو به رو هستيم        جنبه

هـاي    تر گرديده و فضاهاي بدون مرز، ارتباطات و شـيوه سـرمايه             مرز روابط گسترده  . مواجه هستيم 
تحليلي است و روش گرد     -صورت توصيفي    روش مطالعه به   .اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است      

هدف اصلي ايـن مقالـه، بررسـي تـأثير          . آوري اطالعات مورد نياز به شيوه اسنادي انجام شده است         
نتايج حاكي از ايـن     . باشد  هاي نوين در سرمايه اجتماعي مي       فناوري اطالعات و ارتباطات و آموزش     

اما آن چه حائز اهميت      ر توسعه سرمايه اجتماعي مؤثر باشد؛     تواند د   كارگيري فناوري مي    است كه به  
هاي ديني است تا بتـوان در مـسير پيـشرفت و بـا                است توجه به آن در سايه تمدن اسالمي و آموزه         

  .غلبه بر تهديدات، متناسب با الگوي اسالمي حركت كرد

 . اسالميفناوري اطالعات و ارتباطات، سرمايه اجتماعي، تمدن نوين :واژگان كليدي

                                                           
 مدير عامل شركت سرمايه گذاري و توسعه صدرا خراسان.  1

  واحد تحقيق و توسعه شركت سرمايه گذاري سپهر صدرا خراسان دانشگاه هنر اصفهان،كارشناسي ارشد.  2
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  زينت در اسالم

  1ياصدق رضا ديحم

  *2محمد مهدي يزداني

  

  چكيده

طور كه به سيرت و جنبه هـاي معنـوي انـسان بـسيار توجـه دارد، بـه                     دين مقدس اسالم همان   
نقش و جايگـاه ايـن موضـوع در      . صورت انسان و آراستگي ظاهر وي نيز اهميت زيادي داده است          

يروان ساير ملل واديان به سوي دين مقدس اسالم و نيـز تـاثير شـگرف آن بـر روي خـود                      جذب پ 
مسلمانان در روابط اجتماعي و خانوادگي ميان خود در درون جامعه اسالمي، امري غير قابل انكـار                 
است كه از چهارده قرن پيش هم زمان با ظهور اين آئين مقدس جزو دستورات ديني مسلمانان قرار                  

ا با برخورداري از آن، حياتي لذت بخش توأم با آرامش مادي و معنـوي در جهـت نيـل بـه             گرفته ت 
اي از نظرات اسالم پيرامون زينت و زيبايي كه نشان دهنـده             اين مقاله به گوشه   . سعادت داشته باشند  

  .بخش كوچكي از تمدن بزرگ اسالمي است پرداخته است

تقـسيم شـده و در بخـش        ) مذموم(ت ناپسند   و زين ) ممدوح(زينت به دو قسم زينت پسنديده       
تشويق به زينت به صورت عام،  تشويق به زينت در هنگام عبـادت و               زينت پسنديده مباحثي چون     

در مـواردي نيـز از   . تشويق به زينت در روابط خانوادگي و اجتماعي مورد بحث قرار گرفتـه اسـت      
  .  اشاره شده استزينت نهي شده كه به آن ها نيز

 ييالگوبايد  مسلمانان   آراسته و   اسالمي بايد همواره پاكيزه و     ةجامعاز ديدگاه اين دين آسماني،      

 و دهـان  بهداشـت  عطـر،  از استفاده اجتماع، در يآراستگهمچنين  . باشندبراي ساير جوامع    مناسب  
تور العمل هـاي ايـن ديـن    موارد فراوان ديگر از دس و همسر يبرا شيآرا  ها،ناخن، بهداشت   دندان

  .است شده ةيتوصاست كه به آن ها زياد  

  .زينت، آراستگي، زيبايي، عفيف بودن، ممدوح، مذموم :واژگان كليدي

                                                           
 كارشناس ارشد، حوزه علميه خراسان.  1

 ديار گروه فقه دانشگاه علوم اسالمي رضويدكترا، استا.  2
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  سازي مطالعه اهميت روحيه انقالبي و انقالبي بودن در تمدن

  نوين اسالمي بر طبق انديشه حضرت آيت اهللا 

  اي سيد علي خامنه

  1يفتح محمدجواد

  2راسفنديا محمد

  چكيده

 در واقع همان احياء تمدن      ،عبارت تمدن نوين اسالمي كه توسط مقام معظم رهبري مطرح شده          
يعني احيـاء عـزت   . اسالمي است كه با پيروزي انقالب اسالمي نگاه ها به آن معطوف گرديده است       

مـي توانـد    و كرامت انسان مسلمان در كنار برخورداري از دستاوردهاي علمي و تكنولـوژيكي كـه                
نويد ايجاد تمدني نمونه باشد و تأكيد مقام معظم رهبري بر عنصر پيشرفت همـه جانبـه بـه عنـوان                     
ماهيت واقعي تمدن نوين اسالمي در واقع به معناي تأكيد بر عنصر حركت و تعالي در همه عرصـه                   

ه تمدن نـوين  در كنار اين مقوله نائل گرديدن ب.ها و همه جنبه هاي زندگي مادي و معنوي مي باشد      
بر طبـق انديـشه      .اسالمي نيازمند طي مراحلي است كه اولين مرحله آن ايجاد انقالب اسالمي است            

م روحيـه انقالبـي و انقالبـي        ومقام معظم رهبري وقوع انقالب به تنهايي كفايت نمي كند بلكه تـدا            
 تمدن نوين اسالمي    بودن مرحله مهم تر مي باشد كه تا اين مهم وجود نداشته باشد نائل گرديدن به               

سـوال مهمـي كـه نگارنـدگان در ايـن مقالـه         . به عنوان گام پنجم از هرم پنجگانه ميسر نخواهد بود         
درصدد پاسخگويي به آن هستند اين است كه بر طبق انديشه مقام معظم رهبري روحيـه انقالبـي و                   

ا بررسي انديـشه مقـام      انقالبي بودن چه تأثيري در شكل دهي به تمدن نوين اسالمي ايفا مي كند؟ ب              
معظم رهبري مبرهن مي گردد كه نائل گرديدن به تمـدن نـوين اسـالمي منـوط بـه كـار و تـالش                         
تدريجي و مستمر، داشتن روحيه انقالبي و وقع نهادن به ارزش هاي انقالبي مي باشد و نمي تـوان                   

طـن و مـتن     به در   تمدن نوين اسالمي را با ساختارهاي مطمح نظر به منصه ظهور رساند، مگر اينكـ              
و مـستمر در حـوزه هـاي چندگانـه سياسـي،            كار و تالش بـي وقفـه        ،كار افرادي با روحيه انقالبي    

  .نصب العين خود قرار داده باشندرا ... فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و 

 ايـران   تمدن نوين اسالمي، روحيه انقالبي،سيد علـي خامنـه اي، انقـالب اسـالمي              :واژگان كليدي 
 .امعه اسالمي،ج

                                                           
 دانشجوي دكتري علوم سياسي، گرايش آينده پژوهي مطالعات سياسي انقالب اسالمي، دانشگاه شاهد.  1

 دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي دانشگاه آزاد اسالمي تهران ، واحد علوم تحقيقات.  2
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بررسي حقوق متقابل زن و شوهر در خانواده با رويكرد ديني 
  در سبك زندگي اسالمي

1رسول ماليي
  

2محمود اميدي
  

  

  چكيده

آگاهي زن و شوهر از حقوق متقابل هم، نسبت بـه يكـديگر در برقـراري حـسن روابـط زن و                      
حقوق متقابـل زن و شـوهر در   ازاين رو پژوهش حاضر باهدف، بررسي     .شوهر اثر انكار ناپذير دارد    

روش انجـام پـژوهش از نـوع        . خانواده با رويكرد ديني در سبك زندگي اسالمي انجام شده اسـت           
ابزار گردآوري داده ها فرم هاي فيش بـرداري         .مطالعات كتابخانه اي با رويكرد تحليل اسنادي است       

 مـورد تحليـل قـرار       بوده كه در نهايت براي رسيدن به اهداف پژوهش اطالعـات گـردآوري شـده              
زن، : نتايج پژوهش حكايت از آن دارد كه، حقوق متقابل زن در سبك زندگي اسالمي شامل              . گرفت

هنگام و پس از اجراي عقد نكاح حقوقي از نظر عرفي، شرعي و قانوني، حقوقي را كسب مي كنـد                    
 نفقـه  -4مهريـه  -3 مراسم عروسي -2 زير زباني    -1: كه شوهر مكلف به اداي آنهاست از جمله آنها        

همچنين در مقابل حقوق زنها براي مردها نيز حقوق مشخص شده كه زنها بايـد آن را                 . ي زن است  
  . فسخ نكاح در مورد عيوب خاص در همسر-2.  تمكين زن-1: به اجرا در بياورند از جمله

  .خانواده، حقوق زن، حقوق شوهر، سبك زندگي اسالمي :واژگان كليدي

                                                           
 انشگاه پيام نور همدانكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت د.  1

  گروه علوم تربيتي-دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد تهران.  2
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  مد معناگرا در سبك زندگي اسالميسبك پوشش مفهومي و 

1مهديه رمضان خواه
  

  

  چكيده

اي قدرتمند و زباني گويا و داراي ظرفيت نشانه شناختي          اهميت لباس و پوشش به عنوان رسانه      
و معنايي باال،  در مباحث فرهنگي و در بيان سبك زندگي جوامع، آشكار و غير قابل انكـار بـوده و     

هاسـت،  ي موجود، لباس به همان اندازه كه خود تبلور يافته از فرهنـگ            هاها و تحليل  ير اساس يافته  
با توجه  . عنصري مهم و تاثير گذار بر فرهنگ جوامع است و توانايي تغيير و تحريف آن را نيز دارد                 

ي مد و مدگرايي در جهـان و نيـز اهميـت پوشـش در بـاور و تفكـر                    به جايگاه مهم لباس و پديده     
هـاي مختلـف در     اد مد و الگوي پوشش اسالمي بسيار فراوان و بـه شـكل            اسالمي، تالش براي ايج   

اما سوال اينجاست كه اساسا مـد و سـبك پوشـش اسـالمي، در سـبك زنـدگي                   . جريان بوده است  
ها و قواعد جهاني مد،     ي آموزه توان بر پايه  گيرد؟ آيا مي  اسالمي، چه مسير و چه قواعدي را دربرمي       

 و سبك پوشش اسالمي را مطرح نمود؟ يـا سـبك پوشـش در سـبك                 بياني اسالمي به پوشش داده    
در اين مقاله بـا     . كندهاي طراحي سبك  لباس  منحصر به خود را معرفي مي           زندگي اسالمي، تئوري  

ي منابع مرتبط، نگاه ديني به مبحث لباس و پوشـش مـورد بررسـي               توجه به منابع اسنادي و مطالعه     
وجه به اهميت بعد مفهومي لباس در تفكر اسالمي، پرداختن به مد            قرار گرفته است و  در نتيجه با ت        

ي بيشتر طراحان و مدسازان اسالمي بر ابعاد مفهـومي و هـويتي لبـاس مطـرح     معناگرا و  لزوم تكيه 
  .گرديده است

  .مداسالمي، پوشش، سبك زندگي :واژگان كليدي

                                                           
 ي كارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس دانشكده ي هنر و معماري دانشگاه علم و فرهنگ تهراندانش آموخته.  1
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 :نگرشي بر بعد فرهنگي شكل گيري تمدن سازي نوين اسالمي

  اي دگاه حضرت آيت اهللا العظمي خامنهي موردي؛ دي عهمطال

  *1يقربان سعيد

2هبرمحمود قاضي ر
  

  

  چكيده

ترين محور براي بقا و پايداري يك جامعه است به عبـارتي تـا زمـاني     ترين و اساسي   تمدن مهم 
سـازي نگـذارد در ادامـه بقـا         ها و اصول خودش گام در مسير تمدن           اي با توجه به ارزش      كه جامعه 

در رابطه با جوامع اسالمي نيـز وضـعيت بـه همـين منـوال               . اي خواهد شد    دچار مشكالت گسترده  
ها و مباني قرآني و روايي دست روي بـه تمـدن              است؛ يعني اگر جوامع اسالمي با استفاده از ارزش        

هد بود ولي اگر در اين وادي طي    هاي استكباري سربلند خوا     سازي بياورند در ادامه تنازع بقا با نظام       
. گـردد  ها مي هايي دچار مشكالت و آسيب    لرزه  ها يا پس    نكند عمر محدودي خواهد داشت و با لرزه       

) مؤلفـه هـا و شاخـصه هـاي شـكل دهنـده ي آن              (فرضيه ي پژوهش حاضر اين است كه فرهنـگ        

گيري تمدن نياز به      براي شكل . زيربنايي ترين عامل در شكل گيري تمدن سازي نوين اسالمي است          
. گـردد  هايي هست و باوجود اين عناصر است كه تمدن سازي حاصل مـي  ها و شاخص وجود مؤلفه 

كـه تمـدن سـازي اسـالمي در           در رابطه با اسالم نيز وضعيت به همين روش هست؛ يعني براي اين            
ر نويـسنده   در پـژوهش حاضـ    .  هايي دارد   ها و شاخص    جامعه شكل بگيرد و رشد يابد نياز به مؤلفه        
 تحليلي و با استناد بر بيانـات حـضرت آيـت العظمـي              –درصدد است با استفاده از روش توصيفي        

سؤال پژوهشي  . ي تمدن سازي اسالمي را موردبررسي قرار دهد         دهنده  هاي شكل   خامنه اي شاخص  
هللا ي تمدن نوين اسالمي با استناد بر بيانات حضرت آيـت ا             دهنده  هاي فرهنگي شكل    كه شاخص   اين

دارنـد؟    گيري تمـدن سـازي چـه تـأثيري را بـر عهـده               ي شكل   العظمي خامنه اي كدامند و در نحوه      
هاي فرهنگي چون     گيري تمدن سازي نوين اسالمي به شاخص        كه براي شكل    هاي پژوهشي اين    يافته

  .طلبي، ايمان ، توسل بر قرآن و مواردي از اين قبيل نياز اساسي وجود دارد وحدت، عدالت، حق

 .ها اي، فرهنگ، تمدن سازي اسالمي، ارزش العظمي خامنه اهللا آيت :اژگان كليديو

                                                           
  تهراندانشجوي دكتراي مطالعات سياسي انقالب اسالمي دانشگاه شاهد.  1

 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان.  2
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  در تمدن اسالمي ي و فرهنگامنيت  نسبت

  جمهوري اسالمي ايران

1سروش اميري
  

2محمد اسدي فرد
  

  

  چكيده

اين مقاله ضمن طرح مباحثي تفصيلي درباره تمدن و فرهنگ و روابط آنها با مبحـث امنيـت و                   
اي تمدني و فرهنگي غرب، به توضيح راهبردهاي اعتالي تمدن و فرهنگ اسـالمي و               هشرح بحران 

بحث از امنيت فرهنگي در ذيل موضوع امنيت ملـي قـرار دارد و              . پردازد تضمين امنيت فرهنگي مي   
امنيت ملي  "ارزشي" و "فرهنگي"دهد و تأكيد بر عناصر  هاي اصلي آن را تشكيل مي يكي از مؤلفه

تحليلـي  -اين مقاله با روش توصيفي    . د عرضه شده از مصطلح اخير هم تناسب دارد        با تعاريف جدي  
تمدن و فرهنگ هريك به چه معنايي است و رابطه و نـسبت  در صدد پاسخ به اين پرسش است كه    

اعـتالي تمـدن و     براين اساس مفروض اين نوشـتار       اين دو مفهوم با اصطالح امنيت چگونه است؟         
البته تمدن و فرهنگ ديني و اسالمي و راهبردهاي         .  است امنيت فرهنگي فرهنگ اسالمي در تضمين     

هاي متعددي دارد، اما در نوبـت رشـد تمـدن و فرهنـگ               ها و مؤلفه  تضمين امنيت فرهنگي، ويژگي   
متعامل با دين و خالقيت در علم و هنر بيش از هر چيز نيازمند ثبات و استقرار اجتماعي و امنيت و           

لنده و ايمن، با تأمين و امنيت خويش، خاستگاه و زادگـاه تمـدن و فرهنـگ                 جامعه با . آسايش است 
است و از سوي ديگر بالندگي و ترقي تمدني و فرهنگي نيز ضامن حفظ ثبات و امنيت و اشاعه آن                    

  .دگرد المللي قلمداد مي ملي و بين ثباتي در حوزه  و رافع تنش و بي

  .تعامل، جامعه، پست مدرن، محافظه كارانهامنيت فرهنگي، تمدن اسالمي،  :واژگان كليدي

                                                           
 استاديار گروه علوم سياسي، عضو هبئت علمي دانشگاه علوم انتظامي امين دكتراي روابط بين الملل و.  1

 دانشجوي دكتراي مديريت پيشگيري از جرم، مربي گروه اطالعات، عضو هبئت علمي دانشگاه علوم انتظامي امين.  2
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هاي فرهنگي انقالب اسالمي  شناسي ظرفيت بررسي و آسيب
  ي رهبر معظم انقالب در سپهر انديشه

  1يمحمد واثقي باد

2مهدي بماني طوئقي
  

  

  چكيده

انقـالب  . با طلوع انقالب اسالمي تقابل تاريخي حق و باطـل معنـاي تمـدني بـه خـود گرفـت                 
ساز شده اسـت      ها و نهادهاي انقالبي و تمدن          مواجهه همه جانبه، متمسك به ظرفيت      اسالمي در اين  

بعد از گذشت چند دهه از انقـالب اسـالمي،          . كه در بستر تاريخ اين انقالب ظهور و رشد يافته اند          
ساز هم در مواجهه با تمدن غرب و هم در            هاي تمدن   شناسي اين ظرفيت    ضرورت شناخت و آسيب   

هـاي    تمدن منسجم و خالي از التقـاط و تعارضـات فرهنگـي تمـدني در بخـش                جهت ساخت يك    
هـا و نهادهـاي فرهنگـي     لذا در اين پـژوهش ابتـدا ظرفيـت   . شود مختلف، هرچه بيشتر احساس مي    

انقالب اسالمي بواسطه تحليل بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي احـصاء شـده و براسـاس تحليـل           
هـاي فرهنگـي شـامل        ظرفيـت . شـوند   بـالقوه بـر شـمرده مـي       هـاي     كاركردي از ظرفيت ها، آسيب    

هايي چون ظرفيت مسجد، ظرفيت هيات و حسينه ها، ظرفيت خـانواده ، ظرفيـت مدرسـه،                   ظرفيت
شناسي درواقع عواملي اسـت كـه مخـل ايفـاي كـاركرد       آسيب. گردند ظرفيت رسانه ملي و غيره مي    

هاي موازي، عدم نگاه جبهـه بـه    ارد كاركردتوان به مو ي آن مي  هريك از ظرفيت هاست كه از جمله      
هاي فرهنگي و عدم استفاده از علوم انساني اسـالمي            سازي و نوآوري    عرصه فرهنگ، توقف ظرفيت   

  .اشاره نمودو غيره 

  .سازي اسالمي، كاركرد تمدني، آسيب شناسي ظرفيت، ظرفيت فرهنگي، تمدن :واژگان كليدي

                                                           
 وي كارشناسي ارشد، معارف اسالمي و مديريت دولتي، دانشگاه امام صادق عليه السالمدانشج.  1

 دانشجوي كارشناسي ارشد، معارف اسالمي و حقوق عمومي، دانشگاه امام صادق عليه السالم.  2
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ين اسالمي از نقش خانواده در سبك زندگي و تمدن نو
  ديدگاه مقام معظم رهبري

1مهدي اسمعيلي صدرآبادي
  

2سميه سادات حسيني
  

3ي زارعيسيد مهد
  

  چكيده

ا بعـد از انقـالب      .ا.ج. يكي از مهمترين اهداف انقالب اسالمي ايران برپايي تمدن نـوين اسـالمي اسـت              
ي توليـد علـم بـه انجـام            در عرصه  سياسي، روي به انقالبي فرهنگي آورد كه بايد ابتدا زيرساز معرفتي آن را            

توان با گذار از اين  هاي اخير نيز الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت مطرح شده است كه مي   رساند و در دهه مي
. ساز تحقق تمدني پايدار در اسالم شـد         هاي آينده به انديشه و دانش پيشرفت، زمينه         الگو و تبديل آن در سال     

يكي از معدود انديشمندان اسالمي هستند كه تالش دارند اين تمـدن را بـا               ) يمدظله العال (مقام معظم رهبري  
تمدن نوين اسالمي در بيانات معظم له از دو بخش ابـزاري و حقيقـي تـشكيل                 . استعانت  از معنويت بسازند    

ي بخشي از فرهنگ هر  سبك زندگي بيان كننده. بخش حقيقي اين تمدن همان سبك زندگي است. شده است
اي با تمامي جوانب زندگي انسان گره خورده و آن را تحـت تـاثير              است كه امروزه به صورت گسترده     جامعه  

هـاي    از مهمترين بخش  . در حقيقت سبك زندگي، برآيند زيست فردي و اجتماعي انسان است          . قرار مي دهد  
. وب مـي شـود    ترين اركان تفكر و تمدن نوين اسالمي محس         سبك زندگي نيز خانواده است كه يكي از اصلي        

ها از جايگاه وااليي برخوردار بوده  ترين نهاد اجتماعي و زيربناي فرهنگي جامعه و تمدن خانواده بعنوان اصلي
مقام معظم رهبري . ترين واحد جامعه، و كانون رشد و تعالي انسان و جامعه را تشكيل مي دهد است و بنيادي

انقالب اسالمي در مراسمات عقد زوج هـاي جـوان و در            با توجه به ضرورت و اهميت بنيان خانواده بعد از           
ايـن  .انـد  بيانات خود نكاتي زيادي را در مورد خانواده و نقش و جايگاه آن در تمدن نوين اسالمي بيان كـرده                

اي و با بهره مندي از بيانات معظم له  و با مطالعـه و بررسـي       كتابخانه-پژوهش در نظر دارد با روش توصيفي      
 زندگي و تمدن نوين اسالمي، نقش و جايگاه خانواده در تمـدن نـوين اسـالمي را تبيـين                    هاي سبك   شاخصه
  .نمايد

مدظلـه  ( سبك زندگي اسالمي، خانواده، تمدن نوين اسالمي، مقـام معظـم رهبـري            : واژگان كليدي 
 .)العالي

                                                           
 دانشجوي دكتري، رشته علوم قرآن و حديث، دانشگاه حائري ميبد.  1

 ث، دانشگاه شاهدكارشناسي ارشد، علوم قرآن و حدي.  2

  حوزه علميه قم3سطح .  3
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بررسي موانع تحقق تمدن سازي نوين اسالمي و ارائه 
  راهكارهاي كاربردي

  1يعباس كشاورز شكر

2محمد رحيميان
  

3مهديه رهنما
  

  چكيده

. هدف مقاله حاضر، بررسي موانع تمدن سازي نوين اسالمي و ارائه راهكارهاي كاربردي اسـت   

سازي نوين اسالمي، تحقق رسالت ديني، فرهنگي و انساني در راستاي فـراهم              هدف غايي از تمدن   
ـ هاي الزم در جهت نيل به سعادت بشر با بهره         آوردن زمينه  هـاي مـادي و     ي ظرفيـت  دي از همـه   من
سـازي نـوين اسـالمي و        با توجه به اهميت موضوع، ضرورت شناخت موانـع تمـدن          . معنوي است 

روش تحقيـق ايـن مقالـه كيفـي و از           . ها، واضح و مبرهن است    ي راهكارهايِ كاربرديِ رفع آن    ارائه
، اقتـصادي، سياسـي،     هـاي پـژوهش، عوامـل جغرافيـايي       بر طبق يافته  .  تحليلي است  -نوع توصيفي 

شـرايط مـساعد    . گردنـد سـاز محـسوب مـي     تـرين موانـع تمـدن       اخالقي و فرهنگي به عنوان مهـم      
-جغرافيايي، اگرچه براي پيدايش تمدن ضرورت دارند اما شرط كافي براي تولد آن به شـمار نمـي                 

ي، بايـد بـا     ي اقتـصاد  در عرصـه  . توانند مفيد واقع شوند   ساز مي  روند و در كنار ساير عوامل تمدن      
هـاي اقتـصادي موانـع      هاي كشاورزي، صنايع و سازمان    منظور پيشرفت در بخش     ايجاد بسترهايي به  

سازي هم بايد بـه حكومـت، دولـت و    در مورد عوامل سياسي موثر بر تمدن    . سازي رفع گردد  تمدن
عنـوان    بـه تـوان   از ازدواج، اخالق جنسي، اخالق اجتماعي، دين و آداب ديني مي          . قانون توجه شود  

عواملي همچون ادبيات، شعر، علم و هنر       . ريزي است عوامل اخالقي تمدن نام برد كه نيازمند برنامه       
بنابراين عوامـل مـادي و معنـوي در كنـار هـم در              . گردندهم از عوامل فرهنگي تمدن محسوب مي      

تن سوال اصلي مقاله حاضر ايـن اسـت كـه جهـت سـاخ     . شوندي تمدن سازي مفيد واقع مي    عرصه
تمدن نوين اسالمي الزامات گفته شده چگونه بايد حاصـل شـوند؟ موانـع موجـود كدامنـد و چـه                     

  راهكارهاي براي برطرف كردن موانع موجود است؟

  .سازي، موانع تمدن، تمدن نوين اسالميتمدن: واژگان كليدي

                                                           
 دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه شاهد.  1

 كارشناس ارشد جامعه شناسي انقالب اسالمي دانشگاه شاهد.  2

 كارشناس ارشد جامعه شناسي انقالب اسالمي دانشگاه شاهد.  3
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  وظايف اخالقي متقابل همسران در سبك زندگي اسالمي

  1رسعيد محمدپو

  

  چكيده

بوده، روش  " وظايف اخالقي متقابل همسران در سبك زندگي اسالمي "اله درصدد تبيين اين مق
اي بوده كه بر اساس آن با مراجعه به قرآن كريم و گردآوري اطالعات پژوهشگر، روشي كتابخانه

با توجه . و منابع نوشتاري ديگر، اطالعات را گردآوري و تحليل نموده است) ع(روايات اهل بيت
دهند، يقينا رعايت و پايبندي اين كه زن و شوهر دو ركن اصلي خانواده ايراني را تشكيل ميبه اين

دو ركن اصلي به وظايف اسالمي خود، ضامن ايجاد آرامش و امنيت در خانواده و اجتماع خواهد 
  .بود

 تحليلي، پس از استخراج وظايف متقابل همسران، اين وظـايف           -پژوهشگر ، با روشي توصيفي    
باشـد، در   بندي كرده است؛ اولين بخش، وظايف اخالقي مشترك زوجين مـي          ر سه بخش، دسته   را د 

اخالقـي و خوشـرفتاري، احتـرام و اكـرام          اين بخش به وظايفي چون؛ مهرورزي و محبـت، خـوش          
كردن، رازداري، مدارا و گذشت، اشاره شده است و پس از ذكر رواياتي كـه ايـن وظـايف را بيـان                      

دومـين بخـش از وظـايف اخالقـي     . اين وظايف بر خـانواده نيـز تبيـين شـده اسـت      اند، تأثير   كرده
باشد كه عمل نمودن به اين وظايف قطعا مانع بروز بـسياري از             همسران، وظايف مختص به مرد مي     

شود، از جمله اين وظايف، سرپرستي خـانواده و غيـرت ورزي   هاي اجتماعي در خانواده  مي    آسيب
اند؛ سـومين بخـش   ست كه منابع ديني سفارش زيادي به اين دو وظيفه كرده بجا در محيط خانواده ا    

باشد كه پايندي زنان در محـيط خـانواده بـه           از وظايف اخالقي همسران، وظايف مختص به زن مي        
گـردد، كـه ايـن    اين وظايف، عامل ايجاد صميميت در محيط خانه، و سبب اسـتحكام خـانواده مـي        

داري در غياب شوهر و  به تكلـف نيانـداختن           رپرستي شوهر، امانت  وظايف هم عبارتند از؛ قبول س     
اي در روابـط همـسران و       توجه همسران به وظايف ذكر شده، نقش مؤثر و سـازنده          . باشدهمسر مي 

  .تربيت صحيح فرزندان ايفا خواهد نمود

وظايف اخالقي، مهـرورزي و محبـت، خوشـرفتاري، رازداري، مـدارا و گذشـت،                :واژگان كليدي 
 .داريرپرستي خانواده، غيرت ورزي، امانتس

                                                           
 دانشجوي دكتري اخالق دانشكده معارف اسالمي دانشگاه تهران.  1
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تبيين نقش و جايگاه مفهوم سرمايه اجتماعي در شكل گيري 
  تمدن نوين اسالمي

  *1سمانه منصوري

2مجتبي صمدي
  

  

  چكيده

مفهوم سرمايه اجتماعي آنطور كه توسط دانـشمندان مختلـف ارائـه شـده اغلـب در برگيرنـده                   
ون اعتماد، همكاري و همياري متقابل ميان اعضاي يك گروه يا يك جامعه، مشاركت و               مفاهيمي چ 

جنبه هاي از ساختار اجتماعي است كه نظام هدفمندي را شكل مي دهند و آنها را به سـوي منـافع                     
بر همين مبنا امروزه مبنا مفهوم سرمايه اجتماعي يكـي از اجـزاي مهـم در                . مشترك هدايت مي كند   

  . و نقشه راه دستيابي به تمدني نوين اسالمي به شمار مي آيدتبيين الگو

از آنجايي كه مقام معظم رهبري از مهمترين نظريه هاي پـردازن حـوزه تمـدن نـوين اسـالمي                    
هستند در پژوهش پيش رو تالش گرديد جايگاه مفهوم سـرمايه اجتمـاعي، در نگـاه تمـدن سـازي         

ن منظور سعي گرديد ابتدا به اين سوال پاسخ داده شـود          به همي . ايشان مورد واكاوي دقيق قرار گيرد     
كه مفهوم سرمايه اجتماعي به چه معنا است و مهمترين شاخص هاي آن كدام است؟ سپس تعريف                 
تمدن نوين اسالمي از منظر معظم له چيست؟ و شاخص هاي سرمايه اجتماعي در ايـن تعريـف از                   

  چه جايگاهي برخوردار هستند؟

پرسش ها ابتدا ادبيات سرمايه اجتماعي به روش تحليـل اسـنادي وكتابخانـه              براي پاسخ به اين     
سپس تعريف تمدن نوين اسالمي و شاخص هاي سرمايه اجتمـاعي           . اي مروري اجمالي شده است    

  .تبه روش داده بنيان از بيانات مقام معظم رهبري استخراج شده اس

  .اركت، اعتماد، آگاهي عموميسرمايه اجتماعي، تمدين نوين اسالمي، مش :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتري جامعه شناسي توسعه اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تحقيقات تهران.  1

  دانشجوي دكتري علوم ارتباطات ، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران.  2
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  چيستي و چگونگي تمدن نوين اسالمي از منظر حضرت 

  اهللا جوادي آملي آيت

1مريم سعيديان جزي
  

  

  چكيده

تمدني بودن يك انديشه به معناي شمول فكر و پاسخگويي به نيازهاي انديشه اي بشر در همه                 
از چنـين  ) عالمـه (ادي آملـي  حوزه هاي معرفتي و معيشتي است كه انديشه حضرت آيـت اهللا جـو            

 4انديشه تمدني آيت اهللا جوادي آملـي بـه دليـل همـراه بـودن بـا              . ويژگي ممتازي برخوردار است   

 ناظر بودن   -2مبتني بر آموزه هاي وحياني و سنت، واليت، عقالنيت اسالمي و فطرت             -1: شاخص  
سياسي براي انديـشه ورزي      ارائه راهبردهاي    -3انديشه با گزاره هاي واقعي زندگي بشري امروزي         

 فهم دقيق موانع و آسيب هـاي موجـود بـه ويـژه در               -4در تمدن نوين اسالمي و دست يابي به آن          
حوزه تمدن هاي بيگانه با شريعت الهي و فطرت بسيار اثر گذرا است و نمونـه اي از طـرح تمـدن                      

حليلـي اسـت كـه بـا      ت-روش تحقيق توصيفي. مي باشد) ع(نوين اسالمي از منظر قرآن واهل بيت       
  .استفاده از متن بيانات، آثار و تقريرات مربوط به ايشان انجام گرفته است

  .پيشرفت اسالمي، توسعه كوثري، واليت، قرآن، عقل، عدل :واژگان كليدي

                                                           
 دكتراي تاريخ اسالم، عضو هيات علمي، گروه معارف اسالمي، دانشگاه اصفهان.  1
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   تمدن بسترهاي كردن فراهم در اسالمي بيداري نقش

  اسالمي نوين

  آزاد پناهي حسن

  1يجبار ليال

  

  چكيده

در اين مقالـه  .  نظر دارد تا به موضوع بيداري اسالمي و تمدن نوين اسالمي بپردازد        اين مقاله در  
هاي بيداري اسالمي و نقش بيداري اسالمي در تمدن نوين اسـالمي              سعي شده است كه به شاخص     

ي تمدن نوين اسالمي از سوي مقـام معظـم رهبـري،              شدن مسئله پرداخته شود و با توجه به مطرح        
 نقش بيداري اسالمي در سرعت بخشيدن به احياي تمدن نوين اسالمي كـه بـا                ضروري است كه به   

ها به آن معطوف گرديده است، يعنـي احيـاء عـزت و كرامـت انـسان                   پيروزي انقالب اسالمي نگاه   
توانـد نويـدبخش ايجـاد        مسلمان در كنار برخورداري از دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي كه مـي           

گرايـي    ه است مباني تشيع در جهان اسالم گسترش يابد و موج شـيعه            تمدني نمونه باشد، باعث شد    
و هدف اصلي از بيـداري اسـالمي، تـشكيل          . در كشورهاي اسالمي، كامالً مشاهده شود، تبيين شود       

هـاي دينـي در       تمدن نوين اسالمي از طريق كنترل قدرت سياسي براي پياده نمودن تعاليم و آمـوزه              
 درنتيجه طليعه اين تمدن نـوين اسـالمي، همـان تـداوم و اسـتمرار                .تمامي ابعاد زندگي آدمي است    

انقالب اسالمي و برپائي و استقرار نظام جمهوري اسالمي است، كه نقطه عطـف بيـداري اسـالمي                  
مندي از شيوه زندگي و نوع نگاه اسالمي و ديني به زندگي اسـت                تمدن نوين اسالمي با بهره    . است

حياء تمدن اسالمي و تأكيد مقام معظم رهبـري بـر عنـصر پيـشرفت               ا. كند  كه شكل خود را پيدا مي     
معنـاي تأكيـد بـر عنـصر حركـت و             عنوان ماهيت واقعي تمدن نوين اسالمي درواقع به         جانبه به   همه

بـدين منظـور   . باشـد  هاي زندگي مادي و معنـوي مـي   ها و همه جنبه تعالي و بيداري در همه عرصه    
نماييم و آنگـاه      كنيم و سپس تمدن نوين اسالمي را تعريف مي         نخست بيداري اسالمي را معرفي مي     

  .نهيم نقش و جايگاه بيداري اسالمي در تمدن نوين اسالمي را به بحث مي

  .اسالمي انقالب فرهنگ، اسالمي، نوين تمدن اسالمي، بيداري :واژگان كليدي

                                                           
 فدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه معار.  1
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بررسي نقش علوم انساني در تحقق تمدن نوين اسالمي از 
  رهبريمنظر مقام معظم 

1فاطمه حسينائي
  

  2مزهرا عليپور مقد

  چكيده

در عصر مدرن، انقالب اسالمي موجبات بازگشت دين به عرصه حكومت، سياست تو اجتمـاع               
انقالب . را فراهم آورده و غايت خود را در ساخت و پي ريزي تمدن نوين اسالمي معنا كرده است                 

حركـت  » تمدن سـازي  «، بايد به سمت     »زيدولت سا «،  »نظام سازي «اسالمي بعد از گذار از مراحل       
  .كند

انقالب اسالمي را همين موضوع قلمداد كـرده        » آرمان«از اين رو مقام معظم رهبري، مهم ترين         
اهداف و آرمان هاي مطلقاً نبايستي از نظر دور بشود و آرمان نظام جمهوري اسـالمي را      : و فرمودند 

  .صه كردمي شود در جمله ي كوتاه ايجاد تمدن اسالمي خال

اما سوال آن است كه براي آنكه بتوانيم تمدن نوين اسالمي را به وجود بيـاوريم، بايـد بـه چـه                      
  مؤلفه هايي توجه كنيم؟

بـدون ترديـد    . اسـت » علم«به نظر مي رسد يكي از مهم ترين عوامل در ساخت تمدن، موضوع            
ارتباط بـين   .  و معرفت اند   خود نيازمند توجه ويژه به كسب علم      » تداوم«و  » تأسيس«تمدن ها براي    

يكـسان  «آن قدر نزديك و درهم تنيده است كه اساساً برخي از تـاريخ نگـاران بـا                  » علم«و  » تمدن«
را نه  » علم«سخن گفته اند، به خصوص آنكه اگر مقوله ي          » تاريخ علم و تمدن   «اين دو، از    » انگاري

« يفي كالن تر و جامع تر به معنـاي        به معنا و تعريف مصطلع و محدود به علوم تجربي، بلكه در تعر            

نيز لحاظ كنيم، با اين تعريف، همه ي تمدن ها براي ساخت خود نيازمنـد               » تعلق«،  »تفكر«،  »انديشه
  .و نظام علمي و فكري هستند و براي پيشرفت و تعالي خود محتاج آن مي باشند» نظام انديشه اي«

مي رسيم كه در نظام فكري ايـشان علـم          از بررسي ديدگاههاي مقام معظم رهبري به اين نتيجه          
  .علوم انساني و علوم پايه: متشكل از دو شاخه ي اصلي است

                                                           
 كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه شاهد تهران.  1

 قم) س(سطح دو حوزه علميه ، جامعه الزهرا .  2
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   و قدرت شبكه الزامات و تناسبات تاريخي به فلسفه نگاه

  مدرن تمدن

  1يقراملك خاكي رضا محمد

  چكيده

 سازمان هاي اراده ميان پيچيده روابط و ابعاد از تاريخي فلسفه تبيين ميكنيم، دنبال به تحقيق دراين آنچه

 تمدن ظرفيت درحقيقت.اند شده ها تمدن ظهور ومبدا اند شده اجتماعي و تاريخي قدرت به تبديل كه يافته

 مكانيزم به ونيز ابزارها نوع به ديگر وازسوي قاهروغالب هاي اراده كنشگري قدرت ظرفيت سوتابع ازيك ها

 تمدن ظهور مبدا ميتواند نفوذي ضريب چه وبا ها اراده زا طيفي چه اما.برميگردد آن تكامل و قدرت گردش

 تنيـده  درهـم  حاصـل  نيست،بلكه مستقل و انفرادي هاي اراده انضمام تمدني،حاصل شوند؟اساساحركت ها

 جديـدي  تركيبـي  هويـت  يـك  بـه  كـه  اسـت  يافتـه  جهـت  هـاي  اراده از اي شبكه شدن هماهنگ و شدن

 بلكـه  .نيـستند  خوردار بر نفوذ ضريب و سطح يك ها،از اراده نيزكنشگري تركيبي هويت دراين.منجرميشود

 از طيفـي  و داشـته  هژموني و سلطه توانائي وعقلي، روحي قدرت دليل به وكاريزما قاهر هاي اراده از برخي

 شـكل  روي همـين  بـه .ميكننـد  همراهي برتر هاي اراده پذيرش،با و اقناع دليل به وسيع درسطح نيز ها اراده

 در سه ها اراده نظام درحقيقت .باشد مي آن پذيرش و برتر قدرت نفوذ تركيبي برآيند جامعه و اجتماع گيري

 ظهـور  براي عطفي نقطه كه هستند تاريخي تحوالت محور ها اراده از ميكنند،سطحي آفريني نقش به مقياس

 هـاي  نهـاد  و منظـا  تاسـيس  مبـدا  و بوده اجتماعي تغييرات محور ها اراده از ديگر سطحي و ميباشند تمدن

 مقيـاس  در بلكـه  ندرند، را جامعه مقياس در نفوذ قدرت نيز ها اراده از برخي نهايت در .ميگردند اجتماعي

 از و شـوند  هماهنـگ  واحـدي  وجهت برمحور كه درصورتي ها اراده قدرت اليه سه واين دارند نفوذ فردي

 تاريخي دهند،جامعه تن خود تمدني زمانسا قوانين و روابط به همدالنه سپاري وعهده تبعيت به ديگر سوي

 خطي روند يك در تمدن بروز و ظهور فرايند البته .شكوفاميشوند ها تمدن و گرفته قرار تكاملي وضعيت در

 درگيري و جدال بستر از تاريخي هاي تاريخي،تمدن فلسفه عميق نگاه با بلكه گيرد، نمي صورت سويه يك

 هماهنگي و تفوق .ميكند عبور حاكم جهت با مخالف بيروني اي اراده قدرت با دروني هاي اراده قدرت ميان

 عقالنيت -2 اخالق -1ير ز بعد سه در را تاريخي بتواند جامعه ميشود، بايستي تمدن ظهور منشا كه ها اراده

 نمـي  انجـام  دفعـي  صـورت  بـه  و خود به خود هماهنگي وقوع و امكان اما.كند هماهنگ رفتار و كنش -3

 وسازوكارهاي متدها و ابزارها از هايشان اراده جايگاه و منزلت با متناسب ها اراده هماهنگ شبكه هبلك.پذيرد

  .ميگيرند بهره خود قدرت تحقق در خاص

  .زيست الگوي ارگانيزم، تجدد، تمدن، ها، اراده شبكه قدرت، :واژگان كليدي

                                                           
 اسالمي علوم فرهنگسنان علمي عضوهيئت كالم، علم تخصصي مركز آموخته دانش.  1
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 جايگاه به نگاهي(سازي  تمدن در آن نقش و تساهل و مدارا

 توليد و گيري شكل در شناختي اخالق مبناي مثابه به تساهل

  )علي امام ديدگاه از اسالمي تمدن

  عباسي... ولي ا

  

  چكيده

 اخيـر  هاى دهه در مباحث مهمترين از يكى آن، پويش و زايش در مؤثر عوامل و تمدن موضوع

 رشـمرده انـد  ب آن فرود و فراز و تمدن يك گيرى براى شكل را متعددي عوامل نظريه پردازان است

 معرفتي مباني و عوامل اين جمله از همكاري و تعاون ملي، همبستگي و تعصب آرامش، و امنيت كه

 است برخوردار خاصي اهميت از اخالق شناختي مباني اينها، كنار در .هستند تمدن ساز اجتماعي و

 بـسترسازي  دونب و است تمدن ساز رواداري، و تساهل . آنهاست مهمترين ديني تساهل و مدارا كه

 در را تساهل و كثرتگرايي. نيست ممكن تمدني و فرهنگي و علمي پيشرف و تمدن تأسيس اخالقي،

 فرهنگهـاي  و تمدن و است مدرنيته و غرب دنياي محصول كه مي دانند مفاهمي اغلب امروز دنياي

 بيـانگر  تـاريخي  و علمي پژوهشهاي كه حالي در نيستند، آشنا مفاهمي چنين اسالم با به ويژه ديگر،

 تـاريخ  طـول  در تمدن ساز، عنوان دين به اسالم، ؛ است وارونه اندازه چه تا تصور اين كه است آن

 سـال  صـدها  و داده نـشان  خود از را مخالفان افكار و عقايد تحمل و مدارا چهره عاليترين و بهترين

 آن به اسالمي تمدن و هنگفر در مسلمانان بگويند، سخن تسامح و تساهل از آنكه اروپاييان از پيش

 و تـساهل  مفهـوم  كـه  دنيـايي  در قرن قبـل  چهارده )ع(علي امام و )ص(اكرم پيامبر .بوده اند پايبند
 آن بـه  را مـسلمان  ملـت  و شناخ كامل صراح با را آن بود، ناشناخته كامال بشر براي ديني همزيستي

 و ديدگاه بر تكيه با( اسالمي منظر زا را تساهل و رواداري حاضر، مقاله اساس، همين بر .دعوت كرد
 اسالمي، و مسيحي تمدن در آن پيشينه و تبيين مساله از پس و داده قرار بحث مورد )علي امام سيره

  .ميدهد قرار بررسي و تحليل مورد را مساله نظري مباني

  .انسان كرام ، محب تمدن سازي، تساهل، ،)ع(علي امام :واژگان كليدي



  

  

  خالصه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نوين اسالمي

  1395اسفند 
 

 81

  بك زندگي معنوي در تمدن اسالمي از مؤلفه هاي بارز س

  منظر قرآن كريم

1رويا مقدس
  

2مصطفي نظري
  

  

  چكيده

شناخت مؤلفه هاي سبك زندگي معنوي در تمدن اسالمي بر اساس آمـوزه هـاي قـرآن كـريم                   
يكي از مهم ترين راه هاي كاربست تعاليم دين اسالم در حوزه ي زندگي فردي و اجتماعي است و                  

كامل نسبت به اين مسئله، زندگي انسان ابهام آلـود، متزلـزل و دشـوار خواهـد                 بدون داشتن آگاهي    
از اين رو اين پژوهش تالش شده است كه با نگاهي همه جانبه نگرانه به آيـات قـرآن كـريم،                     . بود

مؤلفه هاي بارز سبك زندگي اسالمي و راه هاي رسيدن به آن از البالي متون اصلي دين اسـتخراج                   
پژوهش حاضر گوياي اين مهم مي باشد كه از منظر آموزه هاي و             . رسي قرار گيرد  مورد تحليل و بر   

ايمان و ا عتقاد راسخ به خداوند، نيـايش و ارتبـاط بـا خداونـد،                :حياني قرآني  مؤلفه هايي از جمله      
توكل به خدا، پرورش نيروي عقالني، بينش اميدورانه و محبت و دگردوستي از مهـم تـرين مؤلفـه                   

ي ديني در تمدن اسالمي مي باشد و بدون پايبندي و عمل بر اساس ايـن مـوارد در                   هاي سبك زند  
  .سبك زندگي، دستيابي به زندگي ديني ميسر نخواهد شد

  .تمدن اسالمي، سبك زندگي، زندگي ديني، قرآن كريم :واژگان كليدي

                                                           
 كارشناس علوم قرآني دانشگاه معارف قران.  1

 ذاهب اسالمي تهرانكارشناسي ارشد علوم قرآني دانشگاه م.  2
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هاي تحقق تمدن نوين اسالمي در جامعه اسالمي از  زمينه
  منظر مقام معظم رهبري

1سماعيل عارفي گوروانا
  

  

  چكيده

 احكـام  اجـراي  سـاز  زمينه بوده است تا اسالمي حكومت تشكيل دنبال به همواره اسالم مكتب

 در. دانـست  زمـان  هـم  بايد اسالم ظهور با را اسالمي تمدن گيري شكل آغاز. باشد كامل طور به الهي

امـا برخـي عوامـل    .بـوده اسـت   شكوفايي و رشد به رو همواره تمدن اين اسالمي، آغازينِ هاي سده
 انقـالب  بـروز  ويژه به و اخيراً قرن. شده است اسالمي تمدن حركتِ كُنديِ موجب بيروني و دروني،

 انقـالب  رهبـران .آورد شـمار  بـه  اسالمي تمدن براي جديدي خيزش توان نقطة مي را ايران اسالمي

 بيـان  اسـالمي  نـوين  تمـدن  كي ايجاد را اسالمي انقالب و هدف ايران ملت هدف همواره اسالمي

بر اين اساس در پـژوهش      .تحقق اين فرآيند نيازمند نظام سازي فكري صحيح و دقيق است          .اند  كرده
گيـري و   هاي شكل حاضر نويسنده درصدد است با استفاده از روش توصيفي و تحليلي به بيان زمينه 

دازد؛ و در اين راستا پـس از        فرآيند تحقق تمدن نوين اسالمي در نظام فكري مقام معظم رهبري بپر           
هاي مقام معظم رهبري در خصوص مفهوم تمدن اسالمي فرايند تحقق تمـدن نـوين                 بررسي ديدگاه 

) انقالب اسالمي، تـشكيل نظـام اسـالمي، تـشكيل جامعـه اسـالمي             (اسالمي را به سه مرحله شامل       

كه بـسترهاي تحقـق     با اين توصيف نويسنده درصدد پاسخگويي به اين سؤال است           . كند  تقسيم مي 
  تمدن نوين اسالمي در انديشه رهبري چيست؟

تمدن نوين اسالمي، مقام معظم رهبري، دولـت اسـالمي، نظـام اسـالمي، انقـالب                 :واژگان كليدي 
  .گيري، جامعه اسالمي هاي شكل اسالمي، زمينه

                                                           
 شناسي انقالب دانشگاه شاهد تهران دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه.  1



  

  

  خالصه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نوين اسالمي

  1395اسفند 
 

 83

  موانع پيشرفت جامعه اسالمي از منظر قرآن كريم

  *1اسماعيل عارفي

2عباس نوري
  

  

  چكيده

 نظـام  و داراي بـوده  جامعـه  و انـسان  هـاي  نيازمنـدي  تمام چارچوب دربردارنده عترت و قرآن

 هـا  آن كـارگيري  بـه  در صـورت  كـه  اسـت  اجتماعي و فرهنگي سياسي، اقتصادي، تربيتي، معرفتي،

 مـوردنظر  عـدالت  ترشگس با و شده نزديك) زمين در اللهي خليفه( انسان آفرينش هدف به توان مي

 و اصـول  قـرآن،  در .يافـت  دسـت  مختلـف  هاي عرصه در و پيشرفت عمومي رفاه به عترت، و قرآن
 در كـه  شـده  بيـان  متعـدد  هـاي  حوزه و ابعاد در جامعه ماندگي عقب عوامل پيشرفت يا هاي شاخص

عـه  بررسي اجمالي، پژوهش حاضر درصدد بررسي موانع و مشكالت عدم تحقـق پيـشرفت در جام        
اسالمي هستيم؛ و در ايـن راسـتا بـه تـشريح موانـع اعتقـادي، فرهنگـي، سياسـي و اقتـصادي كـه                         

هـا و     هاي مهم پيشرفت و عدم تحقق آن است خواهيم پرداخـت؛ و بخـشي از ايـن علـت                    شاخصه
عوامل را برشمرده و با توجه به آيات قرآن كريم و استفاده از كالم آسماني وحـي الهـي و ديـدگاه                      

نويسنده در اين پژوهش درصدد است      . اجمال آن را ارزيابي خواهيم كرد       نظران به    صاحب مفسران و 
با استفاده از روش اسنادي به اين سؤال پاسخ دهد كه موانع پيشرفت جامعه اسالمي از منظـر قـرآن                 

  كريم چيست؟

  .موانع، پيشرفت، قرآن، جامعه اسالمي، عوامل، حكومت اسالمي: واژگان كليدي

                                                           
 شناسي انقالب دانشگاه شاهدتهران دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه.  1

  تهران دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي انقالب دانشگاه شاهد.  2
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  ن اسالمي و ابعاد مختلف آن در انديشه تمدن نوي

  )ره(امام خميني 

1اميد ارجمند
  

2اميرحسين ورشوچي منفرد
  

  

  چكيده

بررسي تمدن نوين اسالم و ابعاد مختلف آن در انديشه امام خمينـي از ايـن رو حـائز اهميـت                     
ارآمـدي  است كه ايشان هم در مقام نظر و هم در مقام عمل به تحقق اين امر همت گماشته اند و ك                    

نگرش امام خميني به انسان و دين مبناي        . اند  نظريات و مباني خود را در بوته عمل به محك كشيده          
داننـد و تاكيـد       ايشان انسان را موجودي دو ساحتي مـي       . اصلي نظريه ايشان در تمدن اسالمي است      

و سـاحت   ساحت مادي كـه جنبـه مقـدمي دارد          . دارند كه بايد به هر دو ساحت انسان  توجه نمود          
. لكن تامين جنبه مادي جهت نيل به كمـاالت معنـوي ضـروري اسـت              . معنوي كه جنبه اصلي دارد    

بنابر نظر ايشان جهان تشريع نيز بر  . دانند  همچنين ايشان هدف اصلي انسان را توحيد و عبوديت مي         
ي تـشريع  همين مبنا مبتني است و قوانين و احكام ديني با لحاظ اين دو بعد انسان و هدف اصلي و       

در واقع نگرش ايشان به دو مقوله انسان شناسي و دين شناسـي ضـرورت و چگـونگي                  . شده است 
  .كند ايجاد تمدن نوين اسالمي را تبيين مي

توان تمدن اسالمي مورد نظـر امـام خمينـي را تمـدني               در نهايت به عنوان نتيجه گيري كلي مي       
  .توصيف نمودمادي و معنوي در راستاي رسيدن به توحيد و عبوديت 

  .الزم به ذكر است كه در اين تحقيق از روش توصيفي تحليلي استفاده شده است

  .امام خميني، تمدن اسالمي، انسان، دين، عبوديت :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي.  1

  اسالمي كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق.  2
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بررسي نسبت و ارتباط ميان تمدن اسالمي با تمدن غرب 
  )تضاد و تعامل(

  *1جاويدمنتظران

2رانزهرا منتظ
  

  

  چكيده

تمدن اسالمي و تمدن موجود درغرب به لحاظ هستي شناسي، انسان شناسي و معرفت شناسي               
هـم اكنـون بيـان نـسبت ميـان تمـدن             .بر شالوده هاي فكري خاص با اهدافي متفاوت استوار است           

اسالمي و تمدن غرب مدرن به عنوان يك سوال در مباحث مرتبط بـا گفتگـوي تمـدن هـا مطـرح                      
ين منظور اين مقاله ضمن اشاره به مبـاني فكـري دو تمـدن و بررسـي ارتبـاط ميـان آنهـا                       بد. است

،واكنش دو تمدن را هنگام مواجهه با يكديگر و نيز تاثير پذيري هركدام از ديگـري را بررسـي مـي          
يافته هاي اين پژوهش از يك سو  نشان ميدهـد دو تمـدن در طـول تـاريخ  بايكـديگر در                       . نمايد  

ده اند و از سوي ديگر در مواقع بسياري تمدن غربي كه مبنايي غير ديني داشـته اسـت بـا                تعامل  بو  
با اين وجود، نخبگان اين دو تمدن همـواره در        .روشي خشن در  برابر تمدن اسالم قرار گرفته است         

تبادل معرفت با يكديگر بوده اند و از يكديگر تاثير بسياري  پذيرفته اند تـا جاييكـه تمـدن غـرب                      
هم اكنون نيـز ارتبـاط   .رن ،پيشرفت حال حاضر خود را مديون تمدن اسالمي قرون گذشته است     مد

ميان اين دو تمدن ضرورت دارد و اين ارتباط بعنوان يكي راهبرد پيش رو  از يك سو براي تعـالي                     
وشكل گيري تمدن نوين اسالمي و رسيدن به اهداف مورد نظر آن  نظير پيـشرفت علمي،اقتـصادي                  

 سوي ديگر نيز حفظ  تمدن غرب مدرن از انحطاط اخالقـي و جلـوگيري از افـزايش فاصـله        از.. و

  .عنويت در عرصه ي زندگي در آن استدين و م

  .تعامل تمدن  اسالمي، تمدن غرب ، تضاد،  :واژگان كليدي

                                                           
  كارشناس ارشد روابط بين الملل دانشگاه مالك اشتر تهران.  1

  كارشناسي مترجمي زبان عربي دانشگاه عالمه طباطبايي.  2
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شناسي حكمت صدرايي و نظريه اومانيسم و  مقايسه انسان
  سازي تاثير هر يك در تمدن

  1يجواد پارساي

  

  چكيده

سازي رابطه تنگاتنگي وجود دارد، از اين رو يكي از مسائل مهمي كـه   شناسي و تمدن   بين انسان 
تمـدن مـدرن دراي   . سازي بايد مورد توجه قرار گيرد، مباني انسان شناسي آن تمدن اسـت          در تمدن 

متـرين ايـن    يكـي از مه   . ها و مباني ديني و فلسفه اسـالمي ناسـازگار اسـت             مباني است كه با آموزه    
اومانيسم به معناي محور قرار گرفتن انـسان در همـه امـور             . مباني، اومانيسم يا انسان محوري است     

اين نوع نگاه خاص به انسان در ابعاد مختلف تمدن غرب مدرن ظهور پيـدا كـرده اسـت، از                    . است
اختي فلسفه اسالمي   اين رو مسلمانان بايد به دنبال ايجاد تمدني باشند كه متناسب با مباني انسان شن              

توانـد مبنـاي      شناختي عميق و مستحمكي وجود دارد كه مي         در حكمت صدرايي، مباني انسان    . باشد
شناسي از منظر حكمت صدرايي پرداختـه         در اين مقاله ابتدا به انسان     . تمدن نوين اسالمي قرار گيرد    

سپس به بيان چيـستي     . تسازي مبتني بر اين ديدگاه ذكر شده اس         هاي تمدن   شده و برخي از ويژگي    
شناسـي    انديشه اومانيسم و ابعاد ظهور آن در تمدن مدرن پرداخته شده و در نهايت تـاثيرات انـسان                 

  .سازي با يكديگر مقايسه شده است حكمت صدرايي و اومانيسم در تمدن

  .سازي، تمدن نوين اسالمي، تمدن مدرن حكمت صدرايي، اومانيسم، تمدن: واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتري فلسفه اسالمي دانشگاه باقرالعلوم.  1
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   اي سياسي تمدن نوين اسالمي بر اساس سيره نبويهمؤلفه

1رادحجت االسالم و المسلمين محمدعلي مهدوي
  

  *2حامد جوكار

  

  چكيده

هايي است كه رعايـت آنهـا       برپايي  تمدن نوين اسالمي نيازمند در اختيار داشتن اصول و مولفه           
 و غير اسالمي به نوعي ضـامن  همـاهنگي تمـدن ايجـاد              اسالمي عالوه بر تعيين تفاوت ميان تمدن     
بر اين اساس اين اصول عالوه بر پيوند عميق و مستحكم با مباني             . شده با مباني اصيل اسالمي باشد     

بـراي بدسـت آوردن اصـولي بـا     . دين اسالم، بايد قابليت اجرا در ساحت عملي نيـز داشـته باشـند     
 بـا توجـه بـه اينكـه پيـامبر           .بع قرآن و سنت مراجعـه نمـود       توان به دو من   گفته، مي هاي پيش ويژگي
در دوران زندگي پر بركت خويش اقدام به تاسيس حكومت اسالمي در مدينه و اجـراي                ) ص(اكرم

اي از حكومت مورد نظر دين اسالم را        اصول اسالمي در بعد سياسي نمودند و از اين رهگذر نمونه          
يـابي بـه   تواند گام مهمي در دسـت رسي سيره عملي ايشان ميدر برابر ديدگان همه ارائه نمودند، بر     

بر همين اساس در ايـن      . هاي تمدن مطلوب اسالمي در ساحت سياسي به شمار آيد         اصول و مولـفه  
ساز سـيره ايـشان     هاي تمدن ، مولفه )ص(مقاله سعي شده با واكاوي سيره عملي رسول گرامي اسالم         

هاي مطلوب تمدن نوين اسالمي در بعد سياسـي معرفـي           فهدر بعد سياسي استخراج و به عنوان مول       
مواردي چون؛ ايجاد امت واحده اسالمي، تاكيد بر امامت و  رهبري امـت، مـدارا و رواداري،                  . شود

دليل، عطوفت و مهرباني با دشمنان، مشورت و پرهيز از اسـتبداد راي، قـانون               هاي بي پرهيز از تنش  
، پايبندي به عهد و پيمان و بــرخورد قــاطعانه بــا تــخلفات               مداري در امر حـكومت، آزادي بيان     

دانست كـه بـه     ) ص(هاي سياسي سيره عملي رسول اكرم     توان از جمله مولفه   عوامل حكومت را مي   
  .كاربستن آنها اثر بسزايي در  بسامانم شدن بعد سياسي تمدن نوين اسالمي خواهد داشت

ي، ابعاد سياسي سـيره، الگـوي تمـدن نـوين اسـالمي،             هاي سياس سيره نبوي، مولفه  : واژگان كليدي 
  .حكومت نبوي

                                                           
 ديث، دانشگاه تهران پرديس قمدكتري علوم قرآن و حديث، دانشيار، گروه علوم قرآن و ح.  1

دانشجوي دكتري انقالب و تمدن اسالمي، گـروه انديـشه سياسـي و تمـدن اسـالمي، پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات                           .  2
 فرهنگي
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  مراحل تحقق تمدن بزرگ اسالمي از ديدگاه 

  مقام معظم رهبري

  *1حسين حاجي حسيني

2رضا عسكري
  

  

  چكيده

م فرايند تشكيل تمدن اسالمي از جمله مسائل بسيار مهم و بنيادين اسالم و فقـه سياسـي اسـال                  
 و خصوصا در زمان رهبري حضرت       1357است كه در دوران پس از انقالب اسالمي ايران در سال            

تمدن اسـالمي، ارائـه دهنـده       . آيت اهللا العظمي خامنه اي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است            
الگوي پيشرفتي انسان است كه ناخواسته در مقابـل غـرب قـرار مـي گيـرد، الگـويي بـا دو عنـصر                       

تكيه بـر مـردم سـاالري دينـي ، مبـارزه بـا              . ت و ماديت كه معنويت به عنصر اصلي آن است         معنوي
فرهنگ اشرافي گري ،  اتحاد مسلمين و پيوند امت اسالمي با تاريخ خود جزء اهتمامات بيدارگران                 

 مي باشد ، و استقامت      – يعني تحقق تمدن نوين اسالمي       –و در راستاي تحقق همين غايت ايجابي        
روند شكل گيري اين آرمـان      . رين شرط پيمايش اين مسير و مقدمه ي نزول لطف الهي ست             بزرگت

بزرگ الهي از ديدگاه معظم له از پنج مرحله انقالب اسالمى، برپائي نظام اسـالمى، تـشكيل دولـت                   
در .  الملـل اسـالمي تـشكيل شـده اسـت           اسالمى، ايجاد كشور اسالمى و باالخره تشكيل تمدن بين        

بق بيانات مقام معظم رهبري برخي از اين مراحل كه عبارتند از انقالب و تـشكيل نظـام                  كشور ما ط  
اسالمي به خوبي طي شده است اما رسيدن به مراحل بعدي بايسته ها شرايطي را به دنبـال دارد كـه        
وظايفي را براي آحاد مردم ، وظايفي براي دولتمردان كنوني جامعـه ايـران و همچنـين وظـايفي را                    

عموم مسلمانان جهان و حكمرانان كشورهاي اسالمي ايجاب مي كند، وظايفي همچون حفـظ              براي  
  .وحدت و انسجام دروني كشورهاي اسالمي و اتحاد بين كشورها و ممالك اسالمي

انقالب اسالمي، نظام اسالمي، دولت اسالمي، جامعه ي اسـالمي، تمـدن اسـالمي،               :واژگان كليدي 
  .بايسته ها

                                                           
  دانشجوي دكتري فقه و حقوق دانشگاه خوارزمي تهران.  1

 طلبه سطوح عالي حوزه علميه قم.  2
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  ايران و چرخش تمدني جهان به سوي شرقانقالب اسالمي 

1رضا واعظي
  

  

  چكيده

سير تاريخ تحول جهان و جامعه بشري در هزاره هاي گذشته، نشان از  رقابت و برخورد ميـان                   
دو تمدن بزرگ و به تبع آن دو قدرت بزرگ بين المللي است كـه عمومـا يكـي در شـرق عـالم و                         

-ي از اين تمدنها مهاجم و ديگري از خود دفاع  مي           در هر دوره يك   . ديگري در غرب عالم بوده اند     

نگارنـده در پـژوهش     .گاهي اين پيروز و گاهي  آن ديگري پيروز اين رقابت بوده است              .كرده است 
  توصيفي  و روش تحليلي ازعلل اين ظهور و برتـري و يـا بـرعكس                  -حاضر با رويكردي تاريخي   

به دنبال يك سري اتفاقات و رويدادهاي تاثير        انحطاط و زوال تمدنهاي غربي و شرقي، كه  همواره           
و ظهور اسالم در شرق و در مقابل قرون وسطي در غـرب ،              ) ص(گذار اساسي ازجمله بعثت پيامبر    

ويا عصر رنسانس و انقالب صنعتي در غرب در مقابل افول و انحطاط تمدن اسالمي وسيطره غرب                 
ري از صـاحب نظـران ، خـصوصا صـاحب         در عصر حاضر نيز آنگونه كه بسيا      . بر شرق، بوده است   

نظران غربي اذعان دارند، تمدن غرب  به داليل مختلف  متوقف و درحال افول بـوده و دوره گـذار          
نگارنده ، رويداد انقالب اسالمي در ايران را يكـي از متغيرهـاي مهـم  در                 . تمدني آغاز شده است     

ا محوريـت تمـدن اسـالمي  مـي          تغيير مسير و چرخش تمدني از غرب به سوي تمدن هاي شرق ب            
داند و در اين زمينه به برخي از مهمترين مؤلفه هاي اين چرخش تمـدني ازنگـاه صـاحب نظـران،                     

  .عموما غربي اشاره مي كند

  .انقالب اسالمي ايران ، تمدن، چرخش تمدني، شرق، غرب ، امريكا :واژگان كليدي

                                                           
  استاديار دانشگاه صداسيما.  1
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 تمدن  « بر آن تاثير و اسرا سوره 16 آيه از هايي آموزه درس

  »ابن خلدون برداشت بر تاكيد با اسالمي نوين

1فراهاني فرمهيني محسن
  

2محمدي ميرزا حسن محمد
  

3موذني علي سيد
  

  

  چكيده

 اسرا، سوره 16ه آي از خلدون ابن هاي برداشت و ها آموزه از بهرهگيري مقاله، اين اصلي هدف

 متفكـر،  ايـن  بودن مسلمان به توجه با .ميباشد اسالمي نوين تمدن بر آن تاثير دادن راستاي نشان در

 پـژوهش  هدف، اين راستاي در .اعتناست قابل دارد، اسالمي نوين برتمدن كه تاثيري و برداشت اين

 وي برداشـت  ايـن  چيست؟ شريفه آيه اين از برداشت ابن خلدون بود، سواالت اين به پاسخ پي در

 گرفتـه  بهره مفهومي تحليل از روش راستا ينا در ميكند؟ مترتب اسالمي نوين تمدن بر تاثيراتي چه

 جهـت  كريمـه، نوسـان   آيـه  به تمسك با او گفت ميتوان شده، انجام بررسيهاي از كلي طور به .شد

يافتـه   اين از .ميداند موثر اسالمي نوين تمدن بر را بينشي و دانشي ارزشي، ابعاد در وسياليت حركتي
 تـاثير  ميتوانـد  حاضر، زمان در عناصر و ابعاد اين شگيريپي و پيشبيني به توجه گرفت، نتيجه ميتوان

  .باشد داشته آن پويايي و بيداري و اسالمي نوين برتمدن شگرفي

  .خلدون ابن اسرا، سوره 16ه آي اسالمي، نوين تمدن تربيت، و تعليم: واژگان كليدي

                                                           
 شاهد دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دانشيار.  1

 شاهد دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دانشيار.  2

 شاهد دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه ارشد كارشناسي دانشجوي.  3
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  غرب جديد تمدن و ديني نوانديشي شناسي جريان

  ولي اهللا عباسي

  

  چكيده

 با ديندار متفكر مواجهه و غرب، و اسالمي تمدن دو تالقي از كه است جرياني ديني، يشينواند

 و دينـي  گفتمـان  اساسـي  هـاي  مولفـه  از يكـي  پديـده  اين .است آمده پديد جديد وتمدن مدرنيته
 دين كردن كارآمدتر ديني، حيات تجديد جهت در كه ميرود شمار به معاصر ايران سياسي  اجتماعي

 در ميتوان را مدرنيته به نسبت مختلف رويكردهاي طوركلي، به .است پذيرفته صورت يتمدنساز و

 داد، جاي مدرنيته گزينش و نكوهش پذيرش، دسته سه

 باز را آن ديني نوانديشان و )تجددستيزان( سنتگرايان سكوالر، روشنفكران نظريات ترتيب به كه

 و تجددسـتيزي  يا ستيزي سنت و زدگي سنت كردروي دو ميانه در ديني نوانديشي بنابراين،.مينمايد
 :از عبارتنـد  آنهـا  مهمتـرين  كـه  اسـت  متعـددي  پارادايمهاي داراي خود كه گرفته قرار تجددزدگي

 اشـارهاي  ضـمن  حاضـر،  مقاله در .هرمنوتيكي پارادايم و ايدئولوژيكي پارادايم علمگرايي، پارادايم

 از مختلـف  رويكردهـاي  ايـران،  و اسالم جهان در نآ پيشينه و نوانديشي تاريخي خاستگاه به كوتاه

 پارادايمهـاي  مهمتـرين  سـپس  شـده،  ذكـر  مدرنيته و دين باب در مسلمان نوانديشان رويكرد جمله

  .است گرفته قرار بحث مورد هرمنوتيكي پارادايم ويژه به معاصر ديني نوانديشي

  .ديني نوانديشي تجددگرايي، سنتگرايي، غرب، تمدن اسالمي، تمدن :واژگان كليدي
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  ديني علم شناختي دين مباني

  عباسي... ولي ا

  

  چكيده

هاي معرفتي    ريزي هندسه جديد تمدني، توجه به زمينه        يكي از مباني بنيادين براي تأسيس و پي       
رو، مسأله علم ديني از مباحث مهـم محافـل علمـي معاصـر                از اين . و طرح و توليد علم ديني است      

افزاري رونـد جديـدتري بـه خـود گرفتـه و انديـشمندان                له جنبش نرم  است كه با مطرح شدن مسأ     
در اين ميان، مباني علم ديني يكي از مباحثي اسـت كـه در    . اند  پردازي كرده   بسياري درباره آن نظريه   

مبـاني  : بـه طـور كلـي، علـم دينـي داراي دو دسـته مبـاني اسـت                 . شـود   باب علم ديني مطرح مـي     
شناسـي و فلـسفه علـم         شناختي از سنخ مسائل معرفـت       مباني علم . يشناخت  شناختي و مباني دين     علم

قلمـرو و گـستره شـريعت    . شناختي متعلق به حوزه الهيات و فلسفه دين اسـت  است و مباحث دين   
 ديني است كه در اين مقاله مـورد تحليـل و بررسـي قـرار گرفتـه                   شناختي علم   مهمترين مبناي دين  

ستي علم ديني، به تأثير قلمروشناسـي ديـن در توليـد علـم              نويسنده پس از تبيين بحث و چي      . است
. ديني پرداخته، و دو رويكرد عمده حداقلي و حداكثري در اين زمينه را مورد بحث قرار داده اسـت         

گرايانه است و هـر دو بعـد دنيـوي و اخـروي ديـن را شـامل                    نظريه حداكثري دين رويكرد جامعه    
گيري دعوت انبياء و جامعيـت، جـاودانگي و خاتميـت ديـن               اين ديدگاه با استناد به جهت     . شود  مي

  .اسالم اثبات شده است

  .دين قلمرو دينشناختي، مباني ديني، علم :واژگان كليدي
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   تمدن به دستيابي چگونگي و اسالمي تمدن ويژگيهاي

  اسالمي نوين

1نادري مريم
  

  

  چكيده

 ويـژه  بـه  انـسانها  تمـامي  كه است جامعي و عظيم تمدن و فرهنگ بشريت، براي اسالم ارمغان

 و رشـد  بـر  تاكيـد  بـا  آغاز از ايران اسالمي انقالب.است كرده خود وامدار هميشه براي را مسلمانان
 اسـالمي  جمهـوري  اسـتقرار  و گرفـت  پـا  اسـالمي  آموزههاي سايه در اجتماعي و فردي شكوفايي

 ملـل  ساير الگوي و تمدن دمه بارها تاريخ طول در ايران سرزمين.بود نوين تمدني تحقق نويدبخش

 درخـشان  سـابقه  قـرن،  چهـارده  طـول  در اسـالم  و بـوده  معنـوي  و مادي تكامل به دستيابي راه در

 نوين تمدن عبارتي به اسالمي تمدن احياي ديگر بار كه ميرسد نظر به.است كرده ثابت را تمدنسازي

 و سازي تمدن به معطوف دهايارا مردم توده و نخبگان زيرا است ضروري و الزم ايران در اسالمي،
 فعليـت  را تمدنـسازي  بـالقوه  امكـان  ميـان  ايـن  در آنچـه .دارند تمدنسازي نيزتجربه ايران و اسالم

 روش بـا  پژوهش اين در ..ميشود شكوفا دانايي و دانش آزادي، سايه در كه است خالقيتي ميبخشد،

 تمدن- به دستيابي نحوه سپس دميشو پرداخته اسالمي تمدن تكويني سير بررسي به تحليلي توصيفي

 نـوين  تمدن .گرفت خواهد قرار بررسي مورد انقالب معظم رهبر فرمايشات اساس بر اسالمي نوين

 هـدايت  و معنويت كمك با و است معنويت از سرشار تمدن واين ميبخشد كرامت انسان به اسالمي

 و ميباشد علم به وتشويق ،تساهل و فكري تسامح اسالمي تمدن توسعه عوامل ..ميرود پيش معنويت
 .هستند اسالمي تمدن و فرهنگ بر حاكم اصول تحرك و جامعيت، جاودانگي، وحدت، خداشناسي،

  .كنيم اجتناب غربي تمدنهاي تقليد از بايد بهشدت اسالمي، نوين ايجادتمدن براي ما

  .اسالمي انقالب اسالمي، نوين تمدن اسالمي، تمدن :واژگان كليدي

                                                           
  دانشجوي دكترا دانشگاه الزهراء.  1
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   ابعادآن در تمدن نوين اسالميجريان نفوذ و

  *1رقيه حجتي

2اكرم حجتي
  

3فروغي محمد
  

  

  چكيده

در جريان چهارم شكل گيري تمدن اسالمي، كه همزمان با مجاورشدن فرهنگ و تمدن نوپـاي                
يانـات  اسالمي با تمدن هاي كهن جهان و كوشش براي انتقال آنها به حوزه تمدن اسالمي بوده ، جر       

در اين مقاله سعي گرديده همزمان با پرداخت به تعـاريف           . نفوذ وانتقال تمدن ها شكل گرفته است      
تمدن نوين اسالمي وابعاد آن، به بيان نفوذ و ابعاد نفوذ در قرآن و بيانات مقام معظم رهبـري اشـاره      

شش دهنـده تمـام     همچنين از محضر قرآن كريم  كه كتابي سرشار از فرامين جهانشمول و پو             . گردد
ابعاد مادي و معنوي مورد نياز تكامل انسانهاست و نفوذ در آن بنا بـر وعـده الهـي غيـرممكن مـي                       

چه بسا با شناخت ابعاد و راههاي نفوذ در آن بتوانيم به ايـن سـلطه و سـيطره                   . باشد،بهره گرفته ايم  
دد احيـاي تمـدن نـويني       ديگر، پايان ببخشيم و به سبب انحرافات وارد شده در آن ، مجدداً در صـ               

همچنين بايد اذعان داشت در جامعه پذيري ديـن اسـالم و تمـدن سـازي،جريانات                . اسالمي برآئيم 
نفوذ به نيت تحريف، جامعه اسالمي را مجبور به احياي مجدد آن نموده است اما  جامعـه اسـالمي                    

ايجاد شده در اين    درصدد ايجاد اسالم جديدي نيست و نخواهد بود بلكه درصدد زدودن تحريفات             
تمدن سازي وجامعه پذيري است كه چه بسا نمايش حجم و عمق اين تحريفات موجب شگفتي و                 
نمود تازه گي تمدن اسالمي از منظر ناظران گردد و تفكر نوشدن و نوگرايي را در اذهان عموم رقم                   

  . زند

  .اد نفوذتمدن، قرآن، تمدن اسالمي، تمدن نوين اسالمي، نفوذ، ابع: واژگان كليدي

                                                           
  دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران جنوب.  1

 نشجوي دكتراي مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزدا.  2

  ليسانس مديريت دولتي ، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز.  3
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 عمل مبتني بر فرايند كسب علم در -ارزيابي دوگانگي علم

  نگرش اسالمي

  *1زهرا ابوالحسني

2حميدرضا مقصودي
  

  

  چكيده

با خدشه دارشدن ادعاي فيلسوفان عصر روشنگري در تحقق آرمان هاي صـلح،  عـدالت و يـا                   
عدد آن در تخريب محيط زيست و افزايش نـابرابري ،            آزادي بوسيله علم مدرن و بروز اشكاالت مت       

قداست آن علم شكسته شد و  زمينه اي براي بررسي عميق تر علـل بـروز ايـن آسـيب هـا فـراهم                 
از آنجاكه اصلي ترين ويژگي هاي علم مدرن، اصلي مثل جدايي از دين، جـدايي از ارزش                 .  گشت

ن برخي از اين مشكالت است؛ اين تحقيـق بـه           ها، مالزم نبودن با اخالق و عمل، باعث بوجود آمد         
دنبال معرفي نگاه متفاوتي به علم و تبيني جديدي براي چگونگي كسب آن است كه ضـعف هـاي                   

به همين منظور، مبتني بر نگـاه       .  را نداشته باشد   -در ايجاد برخي از دوگانه هاي آسيب زا       -بيان شده 
 آن با تعاريف رايج از علم مـشخص شـده و            اسالمي مفهوم علم بازتعريف و اصلي ترين تفاوتهاي       

  .سپس پويايي هاي اصلي و فرايند رسيدن به علم جديد مورد تبيين قرار گرفته است

  .علم، پويايي هاي علم، كسب علم، جدايي علم از عمل، نگاه اسالم :واژگان كليدي

                                                           
 پژوهشكده مطالعات فناوري.  1

 عضو گروه جامعه و پيشرفت پژوهشكده مطالعات فناوري.  2
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  انطباق علوم با تعاليم قرآن و اسالم: جوهره تمدن اسالمي

  1يزيبا شفيعي خوزان

  

  چكيده

آنچه تمدن اسالمي را از تمدن هاي پيشين  متمايز مي ساخت، نقش و تأثير آموزه هاي قرآن و                   
مفهوم اسالمي علم، در فهم و      . تعاليم اسالم در تلقي و درك متفاوت دانشمندان مسلمان از علم بود           

 و روش شناسـي     برداشت علماي مسلمان از مقوله علم ، جايگاه و ارزش علوم مختلف از نظر آنها،              
آنان تاثيرات و تغييراتي ايجاد كرد كه باعث دوام و قـوام تمـدن اسـالمي در سراسـر جهـان اسـالم        

بنابراين براي پرداختن به طرح اسالمي كردن علوم در جهان امروز اسالم ، پيش از هر چيـز                  . گرديد
مـورد بررسـي و واكـاوي       بايد  تاثير اسالم و آموزه ها و تعاليم آن را در شكل گيري تمدن اسالمي                 

  .قرار داد و سپس با ايجاد و بكار گيري اين مولفه ها تمدن نوين اسالمي را رقم زد

جوهره تمدن اسالمي، تاثير آموزه هاي قرآني، مفهوم اسالمي علم، باز سازي تمدن              :واژگان كليدي 
  .اسالمي

                                                           
 عضو هيات علمي الهيات دانشگاه پيام نور.  1
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  نقش و جايگاه علم در تمدن نوين اسالمي

  سميه كوه پيما رونيزي

  

  دهچكي

براي فهم حقيقي پديده تمدن اسالمي و بررسي نقش و جايگاه هريك از اجزاء آن بايد با توجه        
به فلسفه تاريخ،به نسبت خود با تمدن مدرن و تفكر غرب توجه داشـته باشـيم زيـرا تمـدن مـدرن           
بخش عمده ايي از تاريخ و سرنوشت ان را به خود اختصاص داده و مقابل تمدن اسـالمي ايـستاده                    

  .تاس

در اين مقاله براي نشان دادن تمدن اسالمي و جايگاه و نقش هريـك از نظـام هـاي اجتمـاعي                     
ازجمله نظام علم، به عنوان جزئي از يك ابر نظام، از الگويي كه تمدن را به شكل انتزائي به سه اليه                    

 كه در   كه شامل تفكر، فرهنگ و تمدن تقسيم كرده، استفاده شده است و همچنين قابل به ذكر است                
نظام تناسبات اجتماعي، اليه هاي مختلف تمدني، سير تكاملي خود را بـاهم ودر نـسبت يـك كـل                    

  .واحد طي مي كنند

ايـن  .اول؛نگاه تجزيه ايـي ودوم؛ نگـاه تركيبـي        : به طور كلي نسبت به علم دو نگاه وجود دارد           
 براي علم قايل اسـت تـا        مقاله منطق تحليل خود را برمبناي رويكرد دوم بنا نهاده و هويت تاريخي            

بتواند نقش و جايگاه حقيقي علم را در تحقق تمدن اسالمي از اجمال به تفصيل به درسـتي ترسـيم        
  .كند

  .تمدن اسالمي، تمدن مدرن، علم، فلسفه تاريخ، نظام، هويت تاريخي، فلسفه علم :واژگان كليدي



  

  

  خالصه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نوين اسالمي

  1395اسفند 
 

 98

  ي غني سازي تمدن ها امام موسي صدر و انديشه

  بر مبناي دين

1سيدعلي بطحائي
  

  

  چكيده

امام موسي صدر متفكري ممتاز و پيشرو در ميان آزادانديشان جهان معاصر است، كـه در پـاره                  
امام موسي صدر   . اي از آثارش نقش انسان و اديان در تحقق تمدن ها را تشريح و تبيين كرده است                

اجتمـاعي در دوران    برپايي تمدن اسالم بر مبناي شرايع آسماني را مهمتـرين دغدغـه يـك مـصلح                 
انـساني  -سعي در برپايي اين تمـدن دينـي       » انسان معتقد به وحي   «معاصر مي دانستند و با محوريت       

هـاي  اين مقاله بر اين هدف است با روش توصيفي تحليلي وبا مطالعه دغدغه ها و انديـشه                . داشتند
 تمدن ها، كـه توسـط      ي همگرايانه غني سازي   پو ياي امام موسي صدر در مسئله تمدن اسالمي ايده         

هر چند در ايـن موضـوع حيـاتي و تمـدن سـاز             . ايشان طرح شده است، را مورد واكاوي قرار دهد        
نوشته ها و گفته هاي پراكنده اي وجود دارد و طبعا غبار سياست بـر روي ايـن انديـشه هـا سـايه                        

 زاويـه اي جديـد و       افكنده؛ اما اين نوشته براي نخستين بار با شيوه اي متفاوت  بر آن است كـه از                 
درست منطبق بر انديشه هاي ايشان سير و نظام منطقي  نظري ايشان را از انـسان تـا تحقـق تمـدن                       

  .نوين انساني را به تصوير بكشد

  .امام موسي صدر، تمدن، انسانيت، غني سازي تمدنها ، اديان :واژگان كليدي

                                                           
 تراي كالم و  طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قمدك.  1



  

  

  خالصه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نوين اسالمي

  1395اسفند 
 

 99

  مفهوم شناسي سبك زندگي با تبيين مفهوم هويت 

  ميدر هنر اسال

1ابوالفضل صادقپور فيروزآباد
  

  2يسيدمحمود ميرعزيز

  چكيده

سبك زندگي توجه به جايگاه مفهومي و عنايت به موضوعات، مـسائل و همچنـين اهـداف آن                  
عدم امكان امر فرهنگي را دارد امـا بـه شـدت           / از اين رو، هرچند سبك زندگي امكان      . اهميت دارد 

در تعريـف سـبك زنـدگي توجـه بـه      . مـاعي اسـت  مرتبط با حوزه اجتمـاع اسـت؛ لـذا امـري اجت      
اهميـت دارد و هـر يـك از ايـن موضـوعات مـسائل               » رفتاري«و  » گرايشي«،  »فرهنگي«موضوعات  

مرتبط با خود را دارد و تالش دارد به اهـداف و مقاصـد منـدرج در سـطوح شـناختي، گـرايش و                        
اي كه آن   نسان فرديت يافته  سبك زندگي در مفهوم جديد آن بيشتر محصولي از ا         . يابدرفتاري دست 

  . بدين معني كه در سبك زندگي فرديت نقشي اساسي دارد. را خلق مي كند، قلمداد مي شود

از طرفي نيز شناخت مولفه هاي هنر اسالمي و رابطه آن با سبك زنـدگي، علـي رغـم گذشـت                    
 تعالي بـوده،    زمان و در طول گذر تاريخي داراي هويت يكسان، كه همانا توجه به ذات اقدس باري               

و هنرمند مسلمان نيز با اين هدف و با توجه قلبي و خلوص نيت، هميشه و در هر كجا كه توانـسته      
بود، بوسيله خلق آثار ماندگار هنري، در تمامي رشته هاي مربوط به هنر اسـالمي، متـذكر خداونـد                   

اين اعتقـاد بـه     .  بود منّان گرديده و در آفرينش آثار هنري خود به اين هدف تعالي خود دست يافته              
وحدانيت خداوند در تمامي گستره هنر اسالمي و در عرصه هنر اسالمي به وقوع پيوسته، به طوري                 
كه تمامي آثار هنري فوق داراي يك وجه مشترك  و هويت مخصوص به خود بـوده كـه در اديـان                      

  . ديگر اين وجه مشترك ديده نمي شود

ن ويژگي هاي خاص هنر اسالمي از منظر هنرمندان و نظريه           اين مقاله سعي بر آن دارد تا با تبيي        
پردازان هنر اسالمي، به بررسي مفهوم شناسي سبك زندگي با تبيين منزلت و مفهوم هويت در هنـر                  

  . تحليلي مي باشد–روش پژوهش در اين مقاله به صورت توصيفي .اسالمي بپردازد

  .، توحيدهويت، هنر اسالمي، سبك زندگي، قرآن :واژگان كليدي

                                                           
 مربي و عضو هيات علمي دانشگاه هنر شيراز، گروه موزه، شيراز، ايران.  1

 مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه هنر شيراز، گروه موزه، شيراز، ايران.  2
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بررسي نقش تمدن نوين اسالمي در استحكام ساخت دروني 
  نظام جمهوري اسالمي ايران

1صيدال فعال
  

  چكيده

تمدن اسالمي مولد مطلـوب و شايـسته تمـدن دينـي اسـت كـه در محـيط اسـالمي و گـستره                
ژئوپولتيــك جهــان اســالم در طــول تــاريخ شــكل گرفــت و روح و ريــشه اصــلي آن را اســالم و 

هاي تمدن اسالمي بخصوص مولفـه ركـن اقتـصادي            داد مولفه  هاي برآمده از وحي شكل مي       انديشه
كـار   توانند در جهت استحكام ساخت دروني نظـام بـه          هايي هستند كه مي     بالد مسلمين  همان مولفه    

با هدف شناسايي نقش تمـدن نـوين    پژوهش حاضر. آمده و بر استحكام ساخت دروني آن بيفزايند
تمدن نوين اسـالمي چـه نقـشي در         (استحكام ساخت دروني نظام و پاسخ به اين سوال          اسالمي در   

  . ؟ به بررسي پرداخته است)استحكام ساخت دروني نظام دارد

.  تحليلي و ابزار گـرداوري اطالعـات كتابخانـه اي و پيمايـشي اسـت          -روش پژوهش توصيفي  

فاده قرار گرفته و جهـت انطبـاق        نظريه تعدادي از صاحب نظران مطرح خارجي و داخلي مورد است          
 سوالي طيف ليكرت مورد سنجش واقـع و بـا نـرم افـزار               22بيشتر متغيرها؛ با استفاده از پرسشنامه       

spss         تجزيه و تحليل و با آزمون فريدمن رتبـه بنـدي و تعيـين پايـايي از فرمـول آلفـاي كرونبـاخ
صـاحب نظـران در حـوزه توسـعه و          نفر از نخبگان و      135جامعه آماري شامل تعداد     .  محاسبه شد 

 نفـر از آنـان در       63تمدن اسالمي با مدرك تحصيلي باالتر از ليسانس در شهر تهران بوده كه تعداد               
) طيف اول نخبگان و صاحب نظران در حوزه تمدن اسالمي و طيف دوم در حـوزه ديـن  (دو طيف  

رد سنجش واقع قرار گرفتـه      از كل جامعه آماري بصورت تصادفي بعنوان جامعه نمونه انتخاب و مو           
  .است

هاي پژوهش حاكي است كه تمدن نوين اسـالمي بعنـوان قـدرت برتـر بـر توسـعه داراي                      يافته
و ضـرورت دارد  . اهميت ويژه و موثر بوده و در استحكام ساخت دروني نظـام نقـش اساسـي دارد                

وزه در تمـدن    متصديان امر با برنامه ريزي و سياست گـذاري و ايجـاد راهبردهـاي مناسـب در حـ                  
اسالمي ، در ايجاد بسترها و زمينه هاي توسعه كشور اقدام تا از اين طريق استحكام ساخت درونـي              

  .نظام حاصل گردد

 .تمدن نوين سالمي، استحكام ساخت دروني نظام، نظام جمهوري اسالمي ايران: واژگان كليدي

                                                           
 مربي و عضو هئيت علمي دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا.  1
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 دهي به تفسير قرآن به قرآن؛ نقش بيداري اسالمي در شكل

  تفسير متن گرايانه درتمدن اسالميعرصه 

1علي غفراني
  

  *2يسيدكمال كشيك نويس رضو

  

  چكيده

3متن گرايي 
4 و بافت گرايي   

 دو رويكرد مهـم در فهـم قـرآن اسـت؛ در ايـن مقالـه بـا بررسـي                     
5 روش مطالعه تطبيقي خُردِ متوازن     تاريخي، به 

 تفسير قرآن بـه  روش بهره گيري مفسران مسلمان از  ،  
قرآن، كه منبعث از جريان منطقي وحي، روشنگري دروني قرآن، قطعيت و صحت متن و تقدم متن                 
بر دانش يا موضع مفسر بوده و تفسيرگري در آن فرآيند فهمي جامع از متن دانسته شده، به بررسي                   

كه چگونه ايـن    تحول اين رويكرد تفسيري در سده چهاردهم هجري پرداخته و روشن خواهد كرد              
الميـزان فـي    "رويكرد تفسيري و مفسران طرفدار آن، چون علّامه سيد محمد حـسين طباطبـايي در                

، متن گرا   "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     " و الشيخ محمد األمين الشنقيطي در        "تفسيرالقرآن
  . ساخته استبوده و ضرورت هاي فكري ـ اجتماعي عصر، آنان را به اين رويكرد متوجه

 عالمـه طباطبـائي،    تفسيردرسده چهاردهم،  تفسير قرآن به قرآن،    تفسير متن گرايانه،   :واژگان كليدي 

  .الشيخ الشنقيطي

                                                           
 گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهددانشيار .  1

 ددانشجوي دكتري تاريخ وتمدن ملل اسالمي، دانشگاه فردوسي مشه.  2

3  .Textualism  

4  .Contextualism  

5  .comparison-Symmetrical Micro 
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  جايگاه علوم تجربي از نگاه دين اسالم

1عباس بخشنده بالي
  

  

  چكيده

 يكي از مهم ترين محورهاي علوم تجربي قبل از قرن پـانزدهم مـيالدي، موضـوعات و مـسائل          

متخصصان و انديشمندان علوم مختلف فني و مهندسي، كشاورزي، پزشكي و غير ايـن  . اخالقي بود 
ها تالش مي كردند در پيشرفت هاي و اكتشافات خود به موضـوع اخـالق توجـه ويـژه اي داشـته                     

علوم تجربي از آن زمان تا كنون، رنگ و لعاب اخالق را كمتر بـه خـود گرفتـه و بـه دنبـال                        . باشند
اكنون علوم تجربي در جهان بازيچه كساني است كه در          . ت و تمدن عاري از اخالق مي باشد       پيشرف

ديـن مبـين اسـالم، بـا        . پي تسلط بر جهان مادي بدون در نظر گرفتن مسائل ديني و اخالقي اسـت              
توجه دادن آسيب هاي فراگيري و به كار گرفتن علوم تجربي، به نكات  توجه مي دهد كه عمل بـه                     

  .ب استفاده بيشتر مي شودآنها موج

تحليلي نگارش شده واكاوي، مرور و دقت در        -هدف از نگارش اين مقاله كه با روش توصيفي        
. مفاهيم و آموزه هاي ديني كه در قرآن و روايات آمده درباره جايگاه و نقش علوم تجربي مي باشد                  

ارند بايد بـر طبـق آمـوزه        متخصصان و انديشمندان تجربي مسلمان با توجه به منابع غني ديني كه د            
هاي ديني در زمينه مسائل اخالقي در علوم تجربي دقـت كـرده تـا از مـسير اسـالم نـاب منحـرف            

دين اسالم مانع علم آموزي در زمينه علوم تجربي نبوده بلكـه آن را مـورد تاكيـد قـرار مـي           . نشوند
مباني مورد توجه اسـالم     نيت پاك در تحصيل و به كار گرفتن علوم تجربي يكي از مهم ترين               . دهد

تالش و كوشش و انجام مسؤليت واگـذار شـده و خـدمت درسـت بـه مـردم و                    . به شمار مي رود   
  .مراعات كردن عدالت در زمينه كاري هر يك از متخصصان مسلمان است

  .اسالم، علوم تجربي، آيات، روايات، تمدن اسالمي: واژگان كليدي

                                                           
 استاديار دانشگاه مازندران.  1
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با نگاهي به پژوهي نوين غرب  تمدن: در جستجوي تمدن
  »سهم اسالم در تمدن بشري«

1نيا علي حسن
  

  

  چكيده

اسالم در دوران حيات خود فراز و نشيب بسياري را تجربه كرده و در اين ميان عصر طاليي و                   
اي طوالني، بسياري را بر آن داشت تا بـه مطالعـه و پـژوهش در زوايـاي      بديل آن در دوره    تمدن بي 

در اين . هاي الگوي تمدني اسالم در آن دوران برآيند        استخراج مؤلفه مختلف آن پرداخته، به تبيين و       
پژوهان غربي در دنبالة شناخت خود از اسالم، به ايـن دوران نگـاهي ويـژه                  ميان اما، برخي از تمدن    

تواند بازسازي، تقويت و احياء شـده، بـشر امـروز و              نظير مي   داشته، بر اين باورند كه اين الگوي بي       
وود   كتاب سهم اسـالم در تمـدن بـشري نوشـتة اسـتن            .  به جايگاهي ويژه مبدل سازد     دنياي فردا را  

. كاب، نگاهي است به عصر طاليي مسلمانان و تأثير شـگرف و گـستردة اسـالم بـر تمـدن جهـاني            

 داسـتان   هـا و مباحـات   هـا و افـسوس   هـا و شـيريني   ها، تلخـي  ها و بلندي   نويسنده در اين اثر پستي    
گونـه نقـل كـرده، بـه داليـل ظهـور و افـول                 هايي مجزا و رمـان       را در فصل   هاي عظيم بشري    تمدن
كار استقرار و استحكام يك تمدن قوي و غرورآفرين و در نهايت لزوم احياي تمدن در                  ها، راه   تمدن

در نوشتار  . كند  ساية وحدت زباني و ديني و عوامل تأثيرگذار اجتماعي، اقتصادي و رواني اشاره مي             
گفته، به شـيوة توصـيف و تحليـل مطالـب مطروحـه در آن را بـه                   اهي به مطالعة پيش   رو، با نگ    پيش

عرصة نقد و نظر كشانده، به مواردي چون؛ مقايسة عصر روشنگري و انقالب صنعتي اروپا با عـصر      
طاليي مسلمانان و دوران رنسانس اسالمي، عناصر سازندة تمدن با توجه به الگوي تمـدني اسـالم،                 

  .پيشرفت تمدن اسالمي و لزوم احياي مجدد تمدن اسالمي اشاره خواهيم كرداثر غيرعرب بر 

  .پژوهي غرب، علل و عوامل تمدن اسالم، تمدن بشري، تمدن :واژگان كليدي

                                                           
  دانشگاه شاهداستاديار گروه علوم قرآن و حديث.  1
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تقابل با     تحليل و تبيين نقش بنيادي معرفت و ايمان در
  گانه نفوذ و سيطره مكتب مادي تمدن غرب هاي سه   حربه 

  *1انعليرضا قديمي ماه

2سعيد عربگري
  

  3ييداله حبيب

4محبوبه كرمي
  

5سيد محسن ميرباقري
  

  چكيده

هاي چـشمگير علمـي و صـنعتي، قدرتمنـد و بـا امكانـات                 هاي اخير تمدن غرب كه با پيشرفت        در دهه 
طره بـر فرهنـگ و تمـدن        هايي درصدد نفوذ و سي      ها و شيوه    با حربه  اي مهاجم شده،      گسترده تبليغاتي و رسانه   

و مـذهب؛ عقـل و انديـشه؛ سـنت و            ديـن   .  يافته اسـت    نوين اسالمي، بويژه در جوامع مسلمان كمتر توسعه       
ايـن   هاي وسيع خود بتدريج از مـردم           مهمي هستند كه تمدن غرب در برنامه        شخصيت ملي، سه عامل و مانع     

 برخي مفاهيم ضروري، ابتدا به زمينه هاي تقابـل          در اين مقاله پس از تعريف مقدماتي      . سازد  جوامعي جدا مي  
 جداسازي دين و مذهب؛ عقل      هاي  سپس حربه . غرب در قرن اخير پرداخته شده است       تمدن اسالمي و تمدن     

توسط فرهنگ مهاجم غرب به صورت جداگانه معرفـي،   و انديشه؛ سنت و شخصيت ملي از جوامع مسلمان،       
به دين و مـذهب منجـر بـه          تفاوتي نسبت     در جوامع اسالمي بي   .  است تحليل و كاركرد هر كدام تشريح شده      

همچنين . شود كردن به مذهب اصيل اسالم و پذيرش مكاتب جديد اومانيستي، ليبراليستي و مانند آن مي            پشت
. شوند ها مي ها و هواس   شده و اسير لذت     تضعيف نيروي عقل و انديشه بوسيله تحريك غرايز، افراد سطحي          با  

متقـابالً در   . آورد  كننده بار مـي     زده و مصرف    سنت و شخصيت ملي جوامعي مقلد، غرب       شدن از     جام دور سران
. هايي معرفي كرد    سنگين و گسترده تمدن بيگانه غربي روش       تمدن نوين اسالمي مي توان در برابر اين هجمه          

زدهِ مقلـد و      مكتـب سـطحي    هـاي      براي اسـتقامت مـسلمين و جلـوگيري از ايجـاد انـسان              يك روش اساسي  
سـازي هـر      نقش و كاركرد روش مذكور در خنثـي       . گرا، ايجاد معرفت ديني، تقويت ايمان و تقواست         مصرف
معرفت اصيل ديني، عظمت خداوند را در مقابـل قـدرت         . گانه بررسي و ارائه شده است       هاي سه   حربه يك از   

بدينگونه اين جريـان،    . گشايد  انسان مي برابر حقارت دنيا به پيش چشم        ظاهري غرب و عظمت آخرت را در        
 انسان مؤمن از غرب بـه   نتيجه نقطه اتكاء و توجه در . سازد عشق و ايمان را در دلها ريخته و با تقوا بارور مي           

بهره برداري عاقالنه از    چنين انساني ضمن    . شود  چرخد و از سرسپردگي تمدن غرب آزاد مي         سوي آسمان مي  
هاي فرهنگي و تمدني غـرب را شـناخته و بـه جـاي                ، به جاي خودباختگي، عيب    هاي مفيد تمدن غرب     جنبه

  .آورد رقابت و جبران روي مي تقليد به 

تمدن نوين اسالمي، تمـدن غـرب، حربـه، مكتـب مـادي، معرفـت دينـي، ايمـان،                     :واژگان كليدي 
 .اومانيسم

                                                           
 دانشجوي دكترا.  1

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه قرآن و حديث تهران.  2

 استادياردانشكده اصول دين تهران.  3

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه قرآن و حديث تهران.  4

5
 استاد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران.  
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   ها و ابعاد متمايز تمدن نوين اسالميويژگي

  1ياكرم كرمعل

2ييصغري رضا
  

  

  چكيده

تمدن به مجموعه دستاوردهاي مادي و معنوي بشر در يك منطقه، كشور، در عـصر مشخـصي                 
ترين سطح هويت فرهنگـي اسـت كـه           تمدن باالترين گروهبندي فرهنگ و گسترده     . شود-گفته مي 

دهد كـه در جامعـه        باشد و به هر فردي اين امكان و فرصت را مي            شامل عوامل اخالقي و مادي مي     
هاي بشري است     اي جداگانه از سلسله تمدن      تمدن نوين اسالمي نيز گونه    .  رشد گام بردارد   به سوي 

اي است كه آن      هر تمدن داراي خصوصيات ويژه    . كه ريشه در فرهنگ و اعتقادات مردم داشته است        
ــه طــوري-هــا جــدا مــي را از ســاير تمــدن ــاي    ســازد؛ ب ــر مبن ــوين اســالمي هــم ب ــه تمــدن ن ك

..... المان،كرامت انسان،اصالحگري،پرورش افراد،استقامت،اعتقاد بـه خـدا و  آزادي،عدالت،پرورش ع 

اي    تحليلي از طريق بركشيدن منابع كتابخانـه       –اين مقاله در صدد است با روش توصيفي         . باشد-مي
به اين سوال كه آيا تمدن نوين اسالمي با ديگر تمدن ها چه تفاوتيهاي دارد؛ را مورد بررسـي قـرار                     

  .دهد

  . اصالحگري واليت مداري، عدالت، آزادي، تمدن نوين اسالمي، تمدن، : كليديواژگان

                                                           
 مكارشناس ارشد تاريخ ايران بعد از اسال.  1

 كارشناس ارشد تاريخ اسالم.  2
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  در خصوص تمدن اسالمي ) تحليلي(تدوين يك مدل نظري

  بر اساس بيانات مقام معظم رهبري

  كريم مهري

  

  چكيده

مقاله حاضر با استفاد از رويكرد بر ساختي و تفسيري و روشناسي نظريه داده بنياد  به بازسازي                  
نايي تمدن اسالمي بر اساس بيانات مقام معظم رهبري مي پردازد مهمترين پرسش هـاي تحقيـق                 مع

 چه مدل نظري تمدن اسالمي  رااز ديدگاه مقام معظم رهبري تبيين مـي  "حاضر اين خواهد بود كه     

 چه تغييراتي بايد رخ دهد كه  تمدن اسالمي به ظهور برسد ؟ راهبرد هاي كنشي آن چيـست      "كند؟

پيامدهاي اين راهبردها چه خواهد بود ؟ در اين پژوهش بجاي آزمون نظريه و تاييـد يـا رد آن                    ؟ و   
( به ارايه نظريه به صورت محدود به واقعيت پرداختـه مـي شـود تـا بـر اسـاس آن  ،مـدل نظـري             

يافته هاي بدسـت    .در خصوص تمدن اسالمي به شيوه نظريه پردازي داده بنياد ارائه  گردد            )  تحليلي
متعين هاي ايمان و اعتماد بـه خـدا و احكـام            .ه شامل چندين مقوله عمده به اين شرح مي باشد         آمد

ها، معنويت، ذكر و خـشوع و       ¬هاي مادي و هدف قرار ندادن آن      ¬مندي¬اعتنايي به بهره  ¬الهى، بي 
ابهـام، حركـت علمـي      ¬تضرع، مجاهدتِ خالصانه و مخلصانه بـراي خـدا، معرفـت شـفاف و بـي               

فت اسالمي به عنوان شرايط علي دروني؛  اتحـاد مـسلمين و مقابلـه بااسـتكبار و                  آسا، عطو ¬معجزه
وابستگي به بيگانگان  به عنوان شرايط علي بيروني؛ توان موجود دنياي اسالم بـراي تـشكيل تمـدن     
فراگير اسالمي، جامعه نمونه اسالمي به عنـوان بـستر ، چالـشهاي دنيـاي اسـالم در برپـايي تمـدن                      

( ه و توان نظام اسالمي ايران به عنوان شرايط مداخله گر ؛ آمدي دين در همه اعصار                اسالمي، جايگا 

؛ بازتوليد تمـدن نـوين اسـالمي در فرآينـد تحقـق اهـداف               )احياي قدرت دين و توجه به معنويت      
اسالمي ،نقش پيدا كردن مردم به عنوان پيامدهاي تمدن اسالمي مقابله با اسايش طلبي ،اماده كـردن                 

ي ظهور،استكبار ستيزي به عنوان راهبردهاي كنشي و مقوله هسته اي ايـن بررسـي تمـدن                 زمينه ها 
  .اسالمي است كه مقوالت عمده فوق را در بر مي گيرد

 ،آسـا  ، حركت علمـي معجـزه     پردازي داده بنياد     نظريه ، تمدن اسالمي، اتحاد مسلمين    :واژگان كليدي 
  . برساختي-تفسيري
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  اسالمي در دنياي مدرنمباني هستي شناسي تمدن نوين 

  *1مجيد خاري آراني

  2يزهرا علي اكبرزاده آران

3رسول برخوردار زواره
  

  

  چكيده

هاي حيات بشري است، چرا كه اساس و بنيـان ايـن              ترين تمدن   تمدن اسالمي يكي از درخشان    
تمـدن  . امـل انـسان اسـت   تمدن بر پايه هستي شناسي و درك تمامي ظـواهر و حقـايق ترقـي و تك     

اش، تنها تمدني است كـه قـدرت         هاي ديني و فكري     اسالمي از ابتداي پيدايش تاكنون به دليل معيار       
اين مقاله، بـه هـدف تحليـل        . پذيري و همگرايي با تمام مباني هستي شناسي را داشته و دارد             انطباق

ي مدرن، از طريق روش اسنادي       اخالقي در دنيا   -شناسي تمدن اسالمي در زمينه علمي       مباني هستي 
توان به اخالقي و خدا محور بودن تمـدن           از نتايج اين تحقيق مي    . پرداخته است ) تحليلي -توصيفي(

هـايي جهـان شـمول     هاي انساني برنامـه  ها و واقعيت بنابراين، بر تمامي خواسته. اسالمي اشاره نمود 
اي بـا     شناسي تفاوت پايه    شناسي و انسان  -اين تمدن از نظر فكري، هستي     . است  تدوين و ارائه نموده   

ساير اديان دارد و چون انسان موجودي زنده در جريان زندگي است، رويكرد تمـدني اسـالم يـك                   
رويكرد متناسب با نيازهاي بشري تعريف گرديده كه ايـن خـود زمينـه سـاز تحـوالت شـگرف در          

  .باشد عرصه جهاني و در نهايت رسيدن به سعادت بشر مي

  .شناسي، مدرنيته، اخالق، علم تمدن اسالمي، هستي: ليديواژگان ك

                                                           
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد.  1

 مربي گروه اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم.  2

 كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي.  3
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  ي معنا شناسي تمدن نوين اسالمي در سپهر انديشه

  )حفظه اهللا( اي امام خامنه

1محمد آقائي
  

  

  چكيده

ها اسـت   هاي مركب به دست آوردن فهمي كلي از آن      ي پديده   بهترين راه براي بررسي و مطالعه     
ي   از ايـن روي بـراي مطالعـه       . لوب را به پژوهشگران نشان دهد     ي مطالعاتي مط    كه جغرافياي حوزه  

الزم است ابتدا مرزهاي مفهومي آن مورد بازشناسي قرار         » تمدن نوين اسالمي  «ي آينده محور      پديده
به عنوان تاثيرگذارترين عـالم شـيعي در قـرن بيـست و يكـم داراي                ) حفظه اهللا (اي  امام خامنه . گيرد

هاي اصيل اسالمي است؛ به همـين   هاي گوناگون آن سيراب از آموزه      فقاي است كه ا     سپهري انديشه 
ي ايشان گامي مهم در راستاي نيل به          علت شناخت مرزهاي مفهومي تمدن نوين اسالمي در انديشه        

سوال اصلي نوشتار حاضر آن است كه آفاق تمدن         . باشد  معرفت صحيح از فرهنگ سياسي تشيع مي      
چيست؟ براي پاسخگويي به اين پرسـش       ) حفظه اهللا (اي  ي امام خامنه   نوين اسالمي در سپهر انديشه    

ي كالن هستي شناسي، معرفت شناسي، غايت شناسـي،           ي تمدن نوين اسالمي در چهار حوزه        انگاره
  .مـورد مطالعـه و بازتفـسير قـرار گرفـت     ) حفظـه اهللا (اي ي امـام خامنـه   و روش شناسي در انديشه

ي ايشان از لحاظ هستي شناسـي بـه           دن نوين اسالمي در انديشه    دهد تم   هاي پژوهش نشان مي     يافته
صورت دوبعدي، در قالب معرفت شناسي آفاقي، با غايت سعادت طلبي، و در نهايت روش شناسي                

سياسي است كه بـاروش     -هاي كيفي فلسفي    ي پژوهش   نوشتار حاضر در زمره   . گيرد  اخالقي فهم مي  
ي اسـنادي و رجـوع بـه منـابع موجـود               طريق مطالعه  تحليلي صورت گرفته و منابع آن از      -توصيفي

  .گردآوري شده است

شناسـي،    شناسـي، معرفـت     ، هـستي  )حفظـه اهللا  ( اي  تمدن نوين اسالمي، امام خامنـه      :واژگان كليدي 
  .شناسي شناسي، روش غايت

                                                           
 ددانشجوي دكتري مطالعات سياسي انقالب اسالمي دانشگاه شاه.  1
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   سازي هاي شيعه در تمدن ظرفيت

  )بررسي موردي پيشينه تمدني آل بويه(

  1يمحمد دهقان

  

  چكيده

بـراين  .نمايـد   خـود  وامـدار  ديگـر را  هـاي تمدن سرعت به با داشتن منابع غني توانست ماسال
هاي آن تحولي عميـق در جامعـة انـساني جهـت نيـل              اساس،تمدن اسالمي وخصوصيات و ويژگي    

شيعه به عنوان يكي از دو شاخه اصلي اسالم كـه تـا   . انسان به كمال مطلوب به بشريت عرضه نمود       
حضر امام به عنوان ادامه دهنده را پيامبر و مفسر اسالم  استفاده نمود از ظرفيـت                 حدود سه قرن از م    

يكي از اين منابع ،  پيشينه تمدني حكومـت شـيعي   . ها و منابع عظيم تمدن ساز برخوردار مي باشد      
چرا كه عصر حاكميت آنها مصادف با شـكوفايي علمـي و فرهنگـي اسـالم مـي                  . آل بويه مي باشد   

رواداري به عنوان يكي از فضيلت     . صلي اين حكومت رواداري مذهبي آنها مي باشد       شاخصه ا . باشد
. هاي مختلف است   رواداري عامل پويايي، بالندگي، نشاط علمي و رشد انديشه        . هاي اديان مي باشد   

هاي مختلـف و نـو ظهـور پيـدا     وجود رواداري مذهبي و دوري از تعصب باعث مي شود تا انديشه 
در اين نوشتار با برجسته نمودن نقـش     . شودوفايي فرهنگ و تمدن اسالمي فراهم       كنند  و زمينه شك    

رواداري در تمدن سازي، اين اصل اسالمي در عصر آل بويه و نقـش آن در شـكوفايي فرهنگـي و                     
  .تمدني اين دوره مورد بررسي قرار مي گيرد

  .بويهآل مذهب، علم،سازي،  ها، تمدن ظرفيت :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتري دانشگاه اديان و مذاهب.  1
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  اي عرفان اسالمي براي تحقق و تداوم تمدن ه ظرفيت

  نوين اسالمي

  1يمحمد محمود

  

  چكيده

در ايـن ميـان عرفـان       . علوم اسالمي، هريك تأمين كنندة بعدي از ابعاد تمـدن اسـالمي هـستند             
سـازي    هاي ژرف در تأمين ابعـاد معنـوي و عميـق            اسالمي با در اختيار داشتن منابع سرشار و آموزه        

عرفان اسالمي كه شـامل دو حـوزة   . بديلي دارد روح غرب نقش بي مقابل تمدن بي  زندگي انسان در    
:  نهـد نظيـر   رو مـي  سـازي پـيش    هاي فراواني را در تمـدن       عرفان نظري و عرفان عملي است ظرفيت      

پيوند ظاهر و باطن و اصالت داشتن باطن، نظام تجلي و ظهور، انسان كامل، زهـد، مقـام عبوديـت،                    
ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه      . تعالي و جايگاه شهود در مقابل عقل خود بنياد ز حق قرب و بعد انسان ا    

هـاي   هـا و ويژگـي   سازي در صدد است تا در ضمن برشمردن مؤلفه جايگاه عرفان اسالمي در تمدن   
هـاي عرفـان      تمدن نوين اسالمي، به تبيين مباني عرفاني تمدن اسالمي، نقش تمدني ابعـاد و آمـوزه               

  .هاي كلي بپردازد سازي و تعيين چارچوب هاي عرفان اسالمي در تمدن موزهاسالمي، كاربست آ

  .سازي، عرفان عملي، عرفان نظري، تمدن نوين اسالمي عرفان اسالمي، تمدن: واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسالمي.  1
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بررسي جايگاه علم به عنوان بهترين بنيان پرداز تمدن اسالمي 
  در دوران جديد

1مصطفي محمدي
  

  

  چكيده

سالمي هنر اخالق فرهنگ يا علـم نيـست بلكـه اينهـا نتـايج و ثمـره تمـدن                    درون مايه تمدن ا   
اسالمي است ريشه و بنيان تمدن اسالمي حقانيت اسالم و پرستش خداوند و رسـيدن بـه كمـال از                    

نهال شكوهمند  ) ع(و ائمه اطهار    ) ص(پيامبر اكرم   . طريق عمل به آموزه هاي اين دين شريف است        
يت نموده اند و ايـن نگهـداري و كوشـش جوامـع اسـالمي اسـت كـه             تمدن اسالمي را تقديم بشر    

از سـوي ديگـر اثبـات       . مشخص مي كند تا چه اندازه از گستره وسيع تمدن اسالمي ميوه برچيننـد             
شيوه هـاي گونـاگوني را بـا        ) كه جهت بهرمندي جوامع بشري از آن ضروري ست        (حقانيت اسالم   

در برخورد با برخي جوامع اخـالق پيـامبر اكـرم           . بدتوجه به شرايط زماني و مكاني مختلف مي طل        
بهترين گواه بود برخي با نداي آهنگين كالم خداوند به اسالم گرويدند و برخي بـا مـشاهده                  ) ص(

بدين ترتيب مـي بايـست      ... شكوه معجزه آساي اسالم در فتح مكه شيفته تمدن اسالمي گرديدند و           
المي چون هنر و فرهنگ و اخالق فراتر از ثمـره ايـن   نگاه ما به جايگاه جنبه هاي مختلف تمدن اس      

. تمدن بوده و مي بايست بدانها به عنوان جايگاهي كه مي تواند حقانيت اسالم را نشان دهد بنگريم                 

در دنياي امروز با محور قرار دادن جامعه علم گراي غرب موثرترين فاكتور براي تبيـين و گـسترش     
 توان به انسان به ظاهر پيشرفته اي كه ادعـا مـي كنـد تنهـا                 بنيان تمدن اسالمي چيست؟ چگونه مي     

  زبان علم را مي پذيرد حقانيت تمدن اسالمي را اثبات نمود؟ 

در اين مقاله پس تبيين اصل حقانيت اسالم به عنوان نخستين بنيـان تمـدن اسـالمي از مباهلـه                    
  .علمي به عنوان راهكاري عملي براي تحقق آرمان فوق سخن خواهيم گفت

  .بنيان تمدن اسالمي، تمدن غرب، علم، دوران جديد :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه قم.  1
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اقوام در شكل گيري و تكوين تمدن نوين  خودآگاهي و كاركرد
   ايراني پيشرفت-اسالمي براساس الگوي راهبردي اسالمي 

1مصطفي مظاهري
  

  

  چكيده

داشـتن  بدون شك شكل گيري و تكامل تمدن هاي گوناگون در جوامع  چند قومي منـوط بـه                   
انديشه هاي متعالي و پيوستگي اين تفكرات و برخورداري از اهداف و  داشتن مـسيرهاي مـشترك                   

لذا تحقق و پيروزي اين نوع تمدن هـا   .  و نيز به وجود  تعامل سازنده حكومتها و مردم متكي است    
  كشور   .منوط به  داشتن بلوغ خود آگاهي و همگرايي گرايش هاي مختلف در اين جوامع مي باشد                

ايران از جمله كشورهاي چند قوميتي است به همين دليـل، الزمـه تكـوين و تكامـل تمـدن نـوين                      
اسالمي در درجه اول، نيازمند همبستگي اقوام و نقش وحدت آفـرين آنهـا در پيـشبرد و مـديريت                    

 بنابر اين خود آگاهي اقوام و مـسئوليت پـذيري آنهـا در قبـال تكـوين و              . تمدن نوين اسالمي است   

چون اگر اين نوع تمدن بر مبنـاي وحـدت و اصـول             . تكامل تمدن اسالمي از ضروريات مهم است      
مشترك ملي و اسالمي شكل بگيرد و تكامل پيدا كند دستاوردهاي مهمي در ابعاد گوناگون خواهـد                 

 تحليلي به بررسي خود آگاهي      -با توجه به چنين رويكردي تحقيق حاضر با روش توصيفي         . داشت
ي نقش گروه هاي قومي در تكوين تمدن نوين اسـالمي خواهـد پرداخـت و در ادامـه بـا                     و  واكاو  

 اسالمي پيشرفت، پيشنهاداتي در زمينه كاركرد بهينه اقوام در مسير پيـشرفت       -توجه به الگوي ايراني   
  .و تكامل تمدن نوين اسالمي ارائه خواهد شد

الگوي اسـالمي و ايرانـي        نوين اسالمي،  تمدن خود آگاهي اقوام،   گروه هاي قومي،   :واژگان كليدي 
  .پيشرفت

                                                           
 دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تهران.  1
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نقش زبان ويژه قرآن در توانايي اين كتاب براي پاسخ گويي 
  به سواالت عصري

  *1يمهدي رسولي فين

2محمدعلي لساني فشاركي
  

  

  چكيده

. رح نبوده انـد   انسان در هر عصر با سوال هاي تازه اي مواجه مي شود كه در اعصار گذشته مط                

صفات قرآن كه همگي به صورت  . قرآن كريم توانايي پاسخ گويي به تمامي اين سواالت را داراست          
توانايي قرآن در پاسخگويي به سواالت      .  مطلق بيان شده اند بيانگر همين قابليت و جامعيت هستند         

 ويـژه جـايگزين   در قرآن كـريم، يـك زبـان     .  همه عصرها، ريشه در ساختار غير موضوعي آن دارد        
ايـن زبـان    . زبان قرآن نمي تواند زبان عربي معمول عرب زبانان باشد         . ساختار موضوعي شده است   

خاص،  اگر چه جامه عربي در بر كرده  و تمام قالب ها و قواعد زبـان عربـي را حفـظ كـرده، امـا                           
 كرده است كه حامل     خداوند در آن، الفاظ را به گونه اي استخدام و قالب هاي الفاظ را چنان تنظيم               

زبان خاص قرآن نيز مانند تمام زبان ها، از خالقيـت و سـاختار زايـشي    . بيشترين بار معنايي باشند    
  .برخوردار است، بنابر اين با قواعد اين زبان مي توان در مورد موضوعات بي شمار تحقيق كرد

                                                           
 دانشجوي دكتري علوم سياسي.  1

 ي و مطالعات فرهنگياستاد، عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انسان.  2
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  چهارچوب هاي عقالنيت نظري در قرآن كريم

  *1يمهدي رسولي فين

2محمدعلي لساني فشاركي
  

  

  چكيده

قرآن كريم به عنوان كتابي جامع و  هدايت  بخش، عرضه كننده ي عقالني تـرين چهـارچوب                   
در اين پـژوهش بـا بـه كـار          . هاي نظري و عملي براي انساني است كه سعادت را جستجو مي كند            

، سعي شده تا چهـارچوب   » قرآن كريمروش تحقيق موضوعي در«گيري روش ارائه شده در كتاب       
نتايج پژوهش، بـر   .  هاي مطرح شده در قرآن كريم براي عقالنيت نظري استخراج و بازنمايي شوند           

نقش اصل اعتقادي توحيد در چهارچوب بخشي  به عقالنيت نظري و توليد ساير گزينه هاي نظري            
 مسائل عملي و نظري، رابطـه ي ميـان          ترمينولوژي خاص قرآن در بيان    . مطرح در قرآن تاكيد دارند    

عقالنيت نظري و عملي از منظر قرآن،  قواي ادراكي انسان و منابع كسب معرفت از  ديـدگاه قـرآن                  
  .سرفصل هاي ديگري  هستند كه در  اين مقاله به آن ها پرداخته شده است

                                                           
 دانشجوي دكتري علوم سياسي.  1

 استاد، عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  2
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  تأملي بر نظريه فقهي تمدن اسالمي

1مهدي سياوشي
  

2قاسم پورحسن
  

  

  چكيده

فقه به عنوان علمي كه دربرگيرنده احكام اجتماعي فراوان مي باشد داراي نقش برجـسته و     علم  
خاص در موضوع حكومت و اداره حكومت اسالمي است؛ از آن جا كه شكل گيري تمدن مبتني بر                  

مي بايست در بررسي عقالنيت ايجاد كننـده تمـدن       شكل گيري حكومت و نظام اداره جامعه است،       
  .ه را مورد توجه قرارداداسالمي، علم فق

ش تمـدن اسـالمي در كنـار سـاير          لذا در حيطه بررسي عناصـر تـشكيل دهنـده و حيـات بخـ              
وحـي  «هاي موجود در حيطه تمدن اسالمي كه نشأت يافتـه از عقالنيـت اسـالمي مبتنـي بـر                     حوزه

اند، بررسي نقش فقه بواسطه برجـستگي خـاص در موضـوع حكومـت و اداره               » قرآن«و  » توحيدي
مقاله حاضر با بررسي نظريات موافقـان و مخالفـان نظريـه فقهـي              . كومت، الزم و ضروري است    ح

تمدن اسالمي،و با دقت نظر در دو مفهوم حقيقت و شريعت، به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه                   
  .نقش و جايگاه فقه در تمدن اسالمي به چه نحو قابل تبيين است

  .حكومت اسالمي شريعت، فقه، ت اسالمي،عقالني تمدن اسالمي، :واژگان كليدي

                                                           
 دكتراي انقالب و تمدن اسالمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  1

 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائي.  2
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  تبيين جايگاه و نقش بانوان در تمدن نوين اسالمي «

  »از منظر رهبري

1مهدي صفائي اصل
  

  

  چكيده

) مـد ظلـه   (هدف مقاله بررسي نقش بانوان در تمدن سازي اسالمي با تكيه بـر سـخنان رهبـري                

پـژوهش  . نيز پرداختـه شـده اسـت      است كه البته در ضمن آن به نقش مسجد در تبيين اين جايگاه              
دربـاره حـضور   . كاربردي بوده و با استفاده از روش تحليل محتوا نگاشته شده اسـت     -مذبور بنيادي 

ها زن و مرد را با      زن در جامعه دو ديدگاه افراطي و تفريطي وجود دارد كه گروهي مانند فيمينيست             
گروه ديگر، زن را از حضور در جامعـه         هاي ذاتي و فطري آندو يكسان دانسته و         قطع نظر از تفاوت   

به عنوان ديدگاه  ) مد ظله (هاي متفاوت، تبيين ديدگاه رهبري    در بين ديدگاه  . كنندبطور مطلق نهي مي   
سازي را با   ايشان حضور زن در جامعه و تمدن      . اسالمي و بدور از افراط و تفريط معرفي شده است         
چـرا كـه بـانوان تقريبـا نيمـي از           . نـوان كردنـد   حفظ شئونات اسالمي نه تنها جايز بلكه ضروري ع        

دهند و اين عدد، پتانسيل خـوبي بـراي اداره جامعـه و شـكل گيـري                 جمعيت جوامع را تشكيل مي    
تمدن اسالمي است، به همين دليل بعد از انقالب اسالمي ايران، امام راحل و پـس از ايـشان رهبـر                     

از همـين رو    . ن در جامعه اسـالمي نمودنـد      ، توجه چشم گيري به نقش بانوا      )مد ظله (معظم انقالب 
حضور زن در جامعه  و تمدن سازي را به همراه حفظ حجاب و الگـو قـرار دادن                   ) مد ظله (رهبري

ضـروري دانـسته و تربيـت نـسل         ) سالم اهللا عليهمـا   (بزرگاني همچون حضرت زهرا و زينب كبري      
ت زن مـسلمان و تفـاوت او بـا زن           ايشان با بيان خـصوصيا    . آينده را مهمترين وظيفه او بيان كردند      

از سويي با در نظر گرفتن نقش       . غربي، ديدگاه افراطي در مورد بانوان را مورد نقد جدي قرار دادند           
مسجد به عنوان كانون اجتماعي، فرهنگي و سياسي و همچنين جايگاه امـام جماعـت، در تبيـين و                   

ا عهده دار تبيين سبك زندگي و رشد        ، روحانيت ر  )مد ظله (پيشبرد حضور بانوان در جامعه، رهبري     
  .معنوي بانوان معرفي كردند

  ).مد ظله(بانوان، تمدن، تمدن نوين اسالمي، رهبري :واژگان كليدي

                                                           
 قم، دانشجوي دكتري فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه عالمه طباطباييطلبه سطح خارج حوزه علميه .  1
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  ها ها و ويژگي  چالشتمدن نوين اسالمي،

1مهدي نظري منظم
  

  *2حميد وطن خواه

  

  چكيده

روشكست وناتواني آن درتـامين نيازهـاي روحـي         به بن بست رسيدن تمدن غرب درعصرحاض      
تمدن نوين اسالمي با بهره گيـري از  .رواني بشرمجال خودنمايي تمدن اسالمي را فراهم آورده است        

ودر جهت تحقق وظايف مختلف ديني متناسب با دنياي امروز قابليـت آن را     ) ص(آموزه هاي نبوي  
عـه اعتقـادات اسـالمي را فـارغ از هرگونـه            دارد كه دستورات، سنت ها و آيين هاي ناشي ازمجمو         

تمدن نوين اسالمي ضمن تحكيم برادري،برابري ومساوات همه گروههـا ايـن            .تبعيض تحقق بخشد  
امكان را فراهم مي آورد كه گروه هاي انساني فارغ از هر طبقه و نژادي با يكـديگر در زمينـه هـاي                

ه زنـدگي خـود درهمـه ابعـاد آن      مختلف علمي، اجتماعي و فرهنگي همكـاري كـرده و بـه توسـع             
اين مقاله با بهره گيـري ازروش تحقيـق كتابخانـه اي و اسـنادي درصـدد واكـاوي برخـي                     .بپردازند

احياي تمـدن   :ازويژگي ها و زمينه هاي احياي تمدن نوين اسالمي بوده و براساس يافته هاي تحقيق              
امكـان پـذير نمـي      )ص(ينوين اسالمي بدون رجعت به سنت هاي اصيل اسالمي وآموزه هاي نبـو            

  .                                                                       باشد وتاريخ شاهد تحقق تمدن نوين اسالمي خواهد بود

،عقالنيـت و معنويـت ،ارزش و       تمدن نوين اسالمي تجلي هماهنـگ اصـول گرايـي و خالقيت           
ف نهايي آن برپايي حكومتي ديني بامحوريـت        قداست است وهد   تعالي و  اخالق و قدرت،   ،معرفت

 فـساد و  فرقه گرايي، در اين راه اسالم آمريكايي،درك نامتوازن از دين،. عقل،علم و اخالق مي باشد   

  .چالش هاي تمدن نوين اسالمي خواهند بود...تئوريك رهبري دردنياي اسالم و خال

  .چالش تاريخ، انقالب، تمدن، اسالم، فلسفه، :واژگان كليدي

                                                           
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي امين.  1

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي امين.  2
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  علوم انساني و تمدن نوين اسالمي

  *1محمد نبي زاده بابكي 

2اسد اهللا زنگويي 
  

3علي كشاورز
  

  

  چكيده

جهت دستيابي به تمدن اسالمي، راهي جز عبور از علوم انساني موجـود و حركـت بـه سـمت                    
زشي انقالب اسالمي نيز به اين      پايداري و تحقق كامل اهداف ار     .  اسالمي وجود ندارد   -علوم انساني 

مسئله بستگي دارد و از آسيب ها و چالش هاي جدي كه امروز در مـسير جامعـه اسـالمي وجـود                       
 به عبارت ديگر، اگر در علـوم انـساني، تئـوري هـا و فرضـيه هـاي                   .دارد، از اين ناحيه برمي خيزد     

 اسالمي جريان يابد و اگر      جديدي مطرح نشود كه بر اساس آنها، حقيقت دين و دينداري در جامعه            
بومي سازي علوم انساني اتفاق نيفتد و مدل هاي انسان شناسي به مباني اسالم نزديك نـشود، قطعـاً      
انقالب اسالمي در جريان تحقق تمدن نوين اسالمي و رسيدن به اهداف خود دچار مشكل خواهـد                 

وم انـساني در همـين      تأكيدات رهبر معظـم انقـالب اسـالمي در راسـتاي اسـالمي سـازي علـ                . شد
 تحليلـي مـي     -راستاست؛ اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي بوده و از نـوع تحقيقـات توصـيفي               

باشد كه  با روش تكنيك تحليل محتوا، مباني فلسفي علوم انـساني اسـالمي مـورد شناسـايي قـرار                     
زم اسـت علـوم     بنابراين ال . گرفته و جايگاه اين علوم در تحقق تمدن نوين اسالمي تبيين شده است            

ايـن  . انساني با مباني دين توليد شوند و اسالمي سازي علوم انساني در مسيري صحيحي قرار گيـرد    
حركت بايد مسيري منطقي و قاعده مند داشته باشد تا بـر اسـاس آن، مـدلي دقيـق و تبيـين كننـده                        

 و مـسائل    اهداف ارزشي جامعه اسالمي ايجاد شود و مسائل اجتماعي جامعه اسـالمي ايجـاد شـود               
در اين مقاله  ضمن تبيـين ماهيـت تمـدن نـوين             . اجتماعي جامعه از اين طريق حل و فصل گردند        

اسالمي، انسان شناسي اسالمي و قراني و مباني فلسفي علوم انساني به نقش و جايگاه علوم انـساني          
  .در احيا و تحقق تمدن نوين اسالمي خواهيم پرداخت

 .دن سازي، مباني فلسفي، تمدن نوين اسالميعلوم انساني، تم :واژگان كليدي

                                                           
 كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه بيرجند و طلبه حوزه علميه تهران.  1

 اديار و مدير گروه علوم تربيتي، دانشگاه بيرجنددكتراي فلسفه تعليم و تربيت، است.  2

 دانشجوي دكتري علوم تربيتي دانشگاه شاهد.  3
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  درنگي در دو راهه ي اسالم و غرب در انديشه پيشرفت

1رضا غالمي
  

  

  چكيده

الزمه درك تمايزات موجود ميان انديشه پيشرفت در اسالم و غرب، بررسـي سـير تـاريخي دو             
فرودهاي هـر يـك     تمدن اسالم و غرب در اعصار گوناگون، ارتباطات ايندو و همچنين فهم فراز و               

واقعيت اين است كه تمدن غرب از رنسانس به بعد، با حاكم كردن جهان بيني متفاوت و                 . مي باشد 
استقرار حيات اينجهاني، شرايط منحصربفردي را در زمينه پيشرفت مادي بـراي خـود رقـم زد كـه                   

هـان بينـي الهـي و       البته در اينكه چقدر اين پيـشرفت بـا ج         . جهان اسالم با آن فاصله معتنابهي دارد      
آرمان هاي جهان اسالم انطباق دارد ترديد جدي وجود دارد لكن موقعيت كنـوني تمـدن غـرب بـا                    
همه نقاط ضعفي كه دارد، تهديدات بزرگي را براي جهـان اسـالم و حيـات فكـري و فرهنگـي آن                      

ن، تعميـق   آنچه مسلم است اوالً، اسالم با باطل معرفي كـردن دنيـاگريزي و بـه تبـع آ                 . آفريده است 
عقب ماندگي مسلمانان از جهات مادي، اصل پيشرفت مادي را منوط به پيوند با پيـشرفت معنـوي،                  

نه تنهـا دربـاره مـسير چنـين         . الزم و براي تحقق اهداف عاليه اسالمي اجتناب ناپذير مي داند؛ ثانياً           
 اسـالمي و    پيشرفتي سكوت نمي كند بلكه بخش مهمي از تعاليم خود را به روشن سازي پيـشرفت               

بـا همـه ايـن هـا، پيـشرفت          . حتي ارائه ابزارها و نهادهاي اختصاص براي آن اختصاص مـي دهـد            
اسالمي و عقالنيت حاكم بر آن، تمدن غرب و خصوصاً پيشرفت هاي علمي و فنـاوري آن را يـك                    

 و  سره سياه و مضر تلقي نمي كند بلكه با در نظر گرفتن اقتضائات حيات طبيعي انسان و ميل ذاتـي                   
دائمي آن به پيشرفت، و همچنين زنده بودن فطرت الهي در وجود انسان ها، امكان تـصرف و بهـره      
گيري از بخش مهمي از دستاوردهاي غرب در عرصه پيـشرفت را بـا معيارهـاي مـشخص منتفـي                     

از طرف ديگر، اسالم، ضمن مخالفت با آن دسته از تفكراتي كه با دعـوت از جوانـان   . ندانسته است 
ن براي گوشه نشيني و انتظار منفعل، تنفس در دنياي كنوني را عين غربزدگي تلقي مي كننـد،                  مسلما

امكان برنامه ريزي و تالش براي تغيير شرايط به نفع فرهنگ و ارزش هاي اسالمي را در اين عصر                    
  .كه عصر عينت يافتگي جهان بيني الحادي است، ممكن معرفي مي كند

                                                           
 دانش آموخته حوزه علميه قم و اشتغال به دكتراي علوم سياسي . 1
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  در پرتو آيات، » ين اسالميتمدن نو«در » جهاد«جايگاه 

  روايات و فقه شيعه

  *1سيد عباس موسوي

2سيد علي موسوي
  

  

  چكيده

از » جهـاد «. ، مورد تأكيد اسـت    »تمدن نوين اسالمي  «شناسي تعاليم ارزشمند اسالمي در        جايگاه
ناميـده  » جهـاد «نان اسـالم    مفهوم ديني مبارزه عليه دشـم     . بخش اسالمي است    هاي مهم و قوام     مؤلفه
، مـورد   »تمدن نوين اسـالمي   «ي االهي در      چارچوب اين فريضه  . شود كه بيشتر جنبه دفاعي دارد       مي

هـاي    هراسـي رسـانه     هاي برخـي مـسلمانان و اسـالم         تندروي. اي قرار گرفته است     ابهام و انتقاد عده   
بر همـين اسـاس، ترسـيم    .  استاي نادرست از اين مفهوم متعالي اسالم برجاي گذارده  غربي، چهره 

هاي قرآني، روايي و فقهي، رسـالت         بر مبناي آموزه  » تمدن نوين اسالمي  «در  » جهاد«درست جايگاه   
 -بـه روش توصـيفي    » مـدن نـوين اسـالمي     ت«را در   » جهـاد «اين تحقيق جايگاه    . اين پژوهش است  

خـاطر جامعيـت و       هـاي اسـالمي بـه       اين پژوهش نـشان داد كـه آمـوزه        . تحليلي بررسي كرده است   
تعـاليم قـرآن و     . هاست  اي از اين آموزه     نمونه» جهاد«جاودانگي اسالم، فرامكاني و فرازماني است و        

ايـن تحقيـق    . ارائه نموده اسـت   » جهاد«روايات و نيز آراي فقهي علماي اسالم، چارچوب كاملي از           
بـرد اهـداف     نيـز پـيش  بخشي حاكميت خـود و  براي قوام» تمدن نوين اسالمي«بيان داشته است كه    

  . است-افزاري افزاري و سخت انبه ـ نرمج همه» جهادِ«اش نيازمند  متعالي

  .دفاع، جهاد، جهاد ابتدايي، جهاد دفاعي، تمدن، تمدن اسالمي، تمدن نوين اسالمي: واژگان كليدي

                                                           
 )جامعة المصطفي العالمية(پژوه دكتري فقه تربيتي  كارشناس مديريت و دانش.  1

 )جامعة المصطفي العالمية(ناسي ش كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم.  2
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   اصحاب سبت

  )دينداري  معيشت محور؛  ويروسي در كالبد تمدن اسالمي(

  *1داود معماري

2سميرا وثوقي
  

  

  چكيده

يكي از كارآمدترين وتاثير گذارترين روش هاي جذب مخاطب ، بيان موضوع وتحليل پيام هـا                
در قرآن كريم به عنوان كتاب آسماني، بخـش عمـده اي از آيـات بـه بيـان                   . در قالب داستان است     

سلما هـدف خداونـد از بيـان ايـن     مـ . سرگذشت واقعي ملت ها و اشخاص اختصاص يافته اسـت      
ماجراها داستان سرايي واسطوره سازي نيست، بلكه عبرت آموزي و بيان مسايل اعتقادي، عملـي و                
اخالقي براي مخاطبان و ارائه سبك و فرهنگي خاص از زندگي دينمدارنه، منظور نظـر الهـي بـوده                   

ه تصويرمي كشد كـه بـه اصـحاب         يكي از اين داستان ها ، حكايت قومي از بني اسرائيل را ب            . است
روز شـنبه را   مردمي كه منافقانه و با تزويرهاي به ظاهرشرعي، حرمت قانون. سبت شهرت يافته اند

كه به حكم تورات روز تعطيل وعبادت بوده شكستند و اقدام به ماهيگيري كردند، فريبي كه نـشانه                  
را بنا بر ماهيت واقعي خودشان كـه        اي بر حقيقت  روحي و باطني ايشان داشت و خداوند نيز آنها              

. كاسبكارانه بانيرنگ به مسخ ارزش ها واحكام ديني مي پرداختند، مسخ و تبديل به بوزينه سـاخت                

آموزه هاي ايـن داسـتان شـگفت انگيـز مـي توانـد هـشداري جـدي باشـد بـراي آن دسـته از بـه                        
سب معيشت خويش هـستند و      ظاهرمومناني كه مزورانه به دنبال درخدمت قرار دادن ديانت براي ك          

نيز بيدارباشي براي آنان كه دغدغه بقا و استمرار جامعه و تمدن اسالمي را دارند كه فريـضه خطيـر                   
  .امر به معروف و نهي از منكر را هرگز به فراموشي نسپرند

  .اصحاب سبت، قرآن كريم، كتاب مقدس، مسخ هويت :واژگان كليدي

                                                           
 استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني.  1

 دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم قرآن وحديث، دانشگاه بين المللي امام خميني.  2
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   مسخ هويتاصحاب سبت، قرآن كريم، كتاب مقدس،

1محمدعلي چلونگر
  

2اصغر منتظرالقائم
  

  *3زهرا سادات كشاورز

  

  چكيده

تمدن نوين اسالمي به اذعان مورخان علم منشأ بسياري از تحوالت علمي و فناورانـه كنـوني و                
علم، سـبب   با رويكرد اجتماعي هويت حقيقي      . هاي علمي بوده است     گر مبدع فعاليت    ها هدايت   قرن

آور   ها و مايه وحدت جامعه است، طبق رويكرد فرهنگي نيز هويت حقيقي علم ارزش               تقريب انسان 
با توجـه بـه آنكـه يكـي از          . و براساس رويكرد اقتصادي قدرت آفرين و وسيله تسخير جهان است          

هاي درخشان تمدن اسالمي، عصر حكومت صفويه است، پرسش اساسي آن اسـت كـه نظـام                   دوره
عنوان كـانون     هايي برخوردار بوده كه توانسته خود را به           حاكم در عصر صفويه از چه ويژگي      علمي  

پاسخ در سنت مترقي دانشمندان مسلمان در كسب       . زاي دانش به جهانيان معرفي كند       پيشرو و درون  
پرداختنـد و     ها و قواعدي كه براسـاس آن بـه كـسب معرفـت مـي                روش. معرفت علمي نهفته است   

كه در نظام تعليم و تحقيق تمدن اسالمي ريشه دوانده بود و همچنان بروز، معتبر و قابل                 هايي    سنت
هـاي    استفاده در نحوه دستيابي به دانش اصيل، شيوه گسترش مرزهـاي علـوم و پديـدآوري حـوزه                 

كند كه شاكله اصلي سنت علمي عصر صفويه          اين پژوهش، اصولي را معرفي مي     . جديد علمي است  
  .اسالمي را تشكيل داده استدر تمدن نوين 

  .ايران اسالمي، فرهنگ، تمدن نوين صفويه، علم،: واژگان كليدي

                                                           
 استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.  1

 استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.  2

 گاه اصفهاندانشجوي دكتري تاريخ تشيع دانش.  3
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  مساله تمدن جديد در رويكرد سيدجمال الدين اسدآبادي

  1همحمد امير احمدزاد

  

  چكيده

تمدن جديد از مباحث نويني بود كه محل گفتگو و نزاع انديشمندان ايراني در دوره قاجار قرار                 
له مقاله حاضر طرح بحث بر اين مبنا است كه سيدجمال الدين اسدابادي به عنوان يـك                 مسا. گرفت

متفكر ديني كه با دنياي جديد در ارتباط بود چه خوانش و فهمي از تمدن جديد را محـل بحـث و                      
بنـا  . زمينه هاي تعامل و مناقشه با تمدن جديد در نگاه سيدجمال چه بوده اسـت؟ . مناقشه قرار داد؟ 

سي آثار و انديشه هاي سيدجمال و با روش تحليل تاريخي مي توان رويكرد دوگانه او را در                  به برر 
او در رساله رد نيچريه از هر گونه مادي گرايـي تمـدن جديـد انتقـاد                 . باب تمدن جديد كشف كرد    

كرده است اما در رساله اسالم و علم سعي بر آن دارد تا بر عدم تضاد اسالم بـا برخـي محـصوالت                   
 جديد از جمله دانش و علم جديد تمركز نمايد و اخذ و بهره گيري از دانش هـاي جديـد را             تمدن

جهت پيشبرد جامعه مسلمانان و به مثابه يك امر ضروري جهت تغييـرات در جامعـه و مبـارزه بـا                     
  .جهل و خرافات اجتماعي موزرد توجه و مطالعه قرار داده است

  .ن اسدآبادي، اسالم و علم، مادي گراييتمدن جديد، سيدجمال الدي :واژگان كليدي

                                                           
   استاديار تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  1
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  روش شناسي مطالعات تمدن نوين اسالمي

1مسعود مطهري نسب
  

  

  چكيده

رويكرد هاي متعددي در حوزه تمدن شناسي وجود دارد كه از آن جمله مي توان بـه؛ رويكـرد                   
ي  هاي ، تاريخي ، فلسفي و جامعه شـناختي و روانـشناختي ، جغرافيـايي و رويكـرد روش شـناخت            

تاكيد بر هر يك از اين رويكرد ها و غفلت از رويكرد هاي ديگر، تفكر تمدني را دچار                  . اشاره نمود 
رويكرد تاريخي علي رغم توجه به عوامل شكل گيري تمدن ها، موجب كم             . تقليل گرايي مي نمايد   

شئونات توجهي به زمان حال و مقتضيات زماني و مسائل مستحدثه است، رويكرد فلسفي ما  را  از                   
عيني جامعه دور  نموده و در سطح نظريات ناظر  بر مباني تمدن شناسـي در حـوزه فلـسفه تـاريخ        

رويكرد جامعه شناسي نيز ما را متوجه جامعه آمـاري خـاص نمـوده و در زمـان و           . متوقف مي كند  
ا در  مكان منحصر به فرد در قالب نظريه هاي مرسوم جامعه شناختي قرار داده و مطالعات تمـدني ر                 

سطح حوادث جاري جامعه نگاه مي دارد و رويكرد روانشناختي نيز  بر تحليـل رفتـاري  و روانـي                    
تك تك افراد جامعه تاكيد نموده و توجه به ساخت جمعي يك تمـدن كمرنـگ مـي شـود،رويكرد           

كيد جغرافيايي نيز با تاكيد بر عوامل زيستي و طبيعي تاثير ساخت و محيط بر رفتار انسان را مورد تا                  
در اين مقاله سعي شده است، ضمن تبيين رويكرد هاي فوق و شناسايي نقاط ضـعف            . قرارامي دهد 
فلـسفه روش   :   كـه داراي شـاخه هـاي        "روش شناسي مطالعات تمدن نوين اسالمي     "و قوت آنها،    

 تطبيقي و مطالعـات آينـده مـي باشـد،           -شناسي ، روش شناسي تحليلي، روش شناسي مقايسه اي          
  .يات و روايات اسالمي پيشنهاد و تبيين گرددمبتني بر آ

  . آينده شناسي،شناسي مطالعات تمدني، رويكرد، روش :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي مقطع دكتري گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان و رئيس انديشكده تمدن نوين اسالمي.  1
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 هاي دولت اسالمي در مسير تحقق تمدن نوين اسالمي بايسته

  هاي مقام معظم رهبري براساس آراء و ديدگاه

)مدظله العالي(
1

  

2خديجه محمدي مزرعي
  

  *3مهدي نادري

  چكيده

تحقق تمدن نوين اسالمي، امري تدريجي و حاصل يك فرآينـد محتـوايي و شـكلي منطقـي و                   
كـه از مناديـان تـشكيل تمـدن نـوين           ) مدظلـه العـالي   (در ديدگاه مقام معظم رهبري    . مند است نظام

ه تـاكنون   است كـ  » تحقق دولت اسالمي  «ترين حلقه اين فرآيند     اسالمي در عصر حاضر هستند، مهم     
انقـالب اسـالمي، نظـام      (گانه    دولت اسالمي به عنوان حلقه سوم از حلقات پنج        . شكل نگرفته است  

سازي نوين اسـالمي، مـستلزم        فرآيند تمدن   ) اسالمي، دولت اسالمي، جامعه اسالمي و امت اسالمي       
سوال اصـلي   اين مقاله با روش تحليل اسنادي، درصدد پاسخ به اين           . هايي است ها و بايسته  شاخص
هاي ساختاري و كارگزاري دولت اسالمي در رونـد تحقـق تمـدن نـوين اسـالمي از                  بايسته«: است

دهد؛ سازه فكري در رونـد      هاي تحقيق نشان مي   يافته. »ديدگاه حضرت آيت اهللا خامنه اي چيست؟      
هـا و     گيـري   هـا، جهـت     تحقق دولت اسالمي، شريعت مقدس اسالم است كه مفسر وظـايف، ارزش           

در ) ع(و امـام علـي      ) ص(حكمراني موفـق رسـول اكـرم        . باشد  هداف حاكم بر دولت اسالمي مي     ا
. دولت نبوي و علوي، الگوي آرماني تحقق دولت اسالمي در بافت نظام جمهـوري اسـالمي اسـت                 

در جهـت  » هاي كارگزاري بايسته«و » هاي ساختاري  بايسته«هاي دولت اسالمي، در دو سطح         بايسته
از يك  .  قابليت پيگيري دارد  ) مدظله العالي (نوين اسالمي در انديشه مقام معظم رهبري      تحقق تمدن   

هـاي سـاختاري در   افزاري و سبك زنـدگي از جملـه بايـسته   سازي، نهادسازي، جنبش نرم   سو، نظام 
هاي كـارگزاري دولـت اسـالمي در        و از سوي ديگر، بايسته    . باشند  راستاي تحقق دولت اسالمي مي    

 شـدن   يابند؛ كه با حاصل   انه سالمت اعتقادي، اخالق و رفتار اسالمي دولتمردان نمود مي         ابعاد سه گ  

  .گيرد اين امور، دولت اسالمي در راستاي تحقق تمدن نوين اسالمي شكل مي

  .تمدن نوين اسالمي، دولت اسالمي، مقام معظم رهبري، ساختار، كارگزار :واژگان كليدي

                                                           
 .نامه كارشناسي ارشد مقاله مستخرج از پايان.  1

 اه شاهددانشجوي كارشناسي ارشد، جامعه شناسي انقالب، دانشگ.  2

 استاديار علوم سياسي دانشگاه شاهد.  3
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ن اسالمي در پرتو دعاي امام در تمدن نوي» مرزباني«جايگاه 
  براي مرزداران) ع(سجاد 

  *1سيد عباس موسوي

2سيد علي موسوي
  

  

  چكيده

در مفهوم ديني آن، پاسداري از مرزهاي حكومت اسـالمي در برابـر تهـاجم دشـمن                 » مرزباني«
مايد، به همان ميزان مرزبـاني  به هر اندازه امنيت جامعه و اقتدار حكومت اسالمي مهم جلوه ن           . است

تمدن نوين اسـالمي، نـسبت بـه مرزهـا و قلمـرو مرزهـاي جوامـع اسـالمي                   . اهميت خواهد يافت  
اين تحقيق به روش توصيفي ـ تحليلي جايگاه مرزباني را در تمـدن نـوين    . اي دارد حساسيت ويژه

ايـن  .  قـرار داده اسـت     براي مرزداران مورد بررسـي اجمـالي      ) ع(اسالمي در پرتو دعاي امام سجاد       
را امري ضروري براي حفاظـت از كيـان   » مرزباني«تحقيق با تكيه بر منابع ديني ـ قرآن و روايات ـ   

هـاي آنـان در     اين پژوهش، نشان داد كـه منـابع انـساني و توانمنـدي            . تمدن اسالمي برشمرده است   
نيرومندي قـواي نظـامي در      براي همين،   . مرزباني نقش اساسي در پيشبرد اهداف تمدني اسالم دارد        

» دعا«بديل    اين تحقيق بر نقش بي    . تواند مخاطرات تهاجم دشمن را دفع نمايد        سايه رشد معنوي مي   

دريافـت  . هاي نبرد عليه دشمنان، تأكيـد ويـژه نمـوده اسـت     براي استمداد امدادهاي االهي در جبهه   
اي نـاب از      ، آمـوزه  »دعا«ي    هاي جسمي و رواني و بركات آسماني در سايه          فيوضات معنوي، نعمت  
هـا در   لعن ـ نفرين ـ بر دشمنان اسـالم و مـسلمان    . براي مرزداران است) ع(دعاي پربار امام سجاد 

جهت سلب نعمات االهي، كاستن توانمندي قواي ايشان و پراكنـدگي جمـع آنهـا، رهيافـت ديگـر                   
  .ن اسالمي استبراي مرزداران اسالمي در راستاي پايداري تمد) ع(دعاي امام سجاد 

  .، صحيفه سجاديه)ع(مرزباني، دفاع، دعا، تمدن، تمدن نوين اسالمي، امام سجاد  :واژگان كليدي

                                                           
 )جامعة المصطفي العالمية(پژوه دكتري فقه تربيتي  كارشناس مديريت و دانش.  1

  )جامعة المصطفي العالمية(شناسي  كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم.  2
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باز آفريني جايگاه علم و دانش در تمدن نوين اسالمي بر 
  مبناي الگوي اسالمي و سيره نبوي و علوي

1اصغر منتظر القائم
  

  *2وحيد سعيدي

  

  چكيده

توصيه هاي فراوان در مورد علم و دانش و اهميت ان جايگاه ويژه اي در ايـات قـران و سـيره                      
و ائمه معصومين دارد ؛ همين رويكرد مثبـت و سـفارش هـاي    ) ص(عملي و نظري حضرت محمد 

موكد به امر اموزش انقالبي را در ميان مسلمانان به وجود اورد كه تمدن بزرگ اسالمي بر مبناي ان                   
تمدني كه در مقايسه با تمدن هاي هم عصرش جايگاهي بسيار رفيع داشـت و               .فت و باليد  شكل گر 

هيچ كدام را ياراي مقابله با ان نبود و در اندك زماني همه به جيره خواران سفره علم و فناوري اش                     
اما همين تمدن در مواجهه با عوامل متعدد دروني و بيروني دچار كندي و افـول شـد                  . تبديل شدند 

تـا اينكـه مـوج      . ا هيچ وقت به خاموشي نگراييد و طي مراحل متعدد خـودش را بازسـازي كـرد                ام
بـا پيـروزي انقـالب      . بيداري و انقالب هاي ضد استعماري سرزمين هاي اسـالمي را فـرا گرفـت                

  اسالمي ايران 

موج بيداري جوامع مسلمان و     . اراده نوسازي و اعتالي تمدن اسالمي بيش از پيش قوت گرفت          
راده انها براي اعتالي دوباره اسالم وتمدن اسالمي موجب شد تا روند نوسازي تحت عنوان تمـدن               ا

و اين بار با تجربه اي از تمدن بزرگ اسالمي و احياي نكات مثبت ان و                . نوين اسالمي شكل بگيرد   
م يكي از مهمترين اركان تمدن اسالمي توجـه ويـژه ان بـه علـ              . درس گرفتن از جنبه هاي منفي ان      

  .ن نيست كه تمدن نوين اسالمي بي نياز از آودانش است 

مقاله پيش رو توجه به مقوله علم و دانش را در ايات قران، سيره نبوي و علوي مـورد بـازبيني                     
  .قرار داده  و در خالل ان به تبيين جايگاه علم ودانش در تمدن نوين اسالمي خواهد پرداخت

  .دن نوين اسالمعلم، تمدن اسالمي، تم :واژگان كليدي

                                                           
 هييت علمي دانشگاه اصفهان.استاد گروه تاريخ اسالم .  1

 ريخ اسالم دانشگاه اصفهاندانشجوي دكتري تا .  2
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كرامت انساني مبناي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اسالمي با 
  توجه به ظرفيت تمدني ايران اسالمي

1محسن اصغري
  

  

  چكيده

هـاي مـادي و معنـوي،         لحاظ كرامت انساني در الگـوي پيـشرفت اسـالمي ايرانـي در سـاحت              
گو رفـاه مـادي، ثـروت، قـدرت،         در اين ال  . استعدادهاي فطري، طبيعي و غريزي انسان بايسته است       

لذت جنبه ابزاري داشته و رفاه مبتني بر مناسبات انساني كريمانه فقط با استعانت از عقـل و وحـي                    
طلبي، انسجام ملـي،   هاي ايراني مانند غيرت ديني، خردورزي، حق        شناس ميسر است و ويژگي      انسان

هـاي آن      بسترساز پيشرفت بوده، مؤلفه    اي  منابع طبيعي و انساني، موقعيت استراتژيكي جهاني، منطقه       
هـاي   خرد محوري، اخالق محوري، عدالت محوري، استكبار ستيزي و امنيت محوري بوده شاخص        

آن در قداست نهاد فقاهـت، نهـاد خـانواده، قداسـت جهـاد و شـهادت اسـتقرار حاكميـت دينـي،                       
  .باشد الملل مي گرايي، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حوزه بين صلح

  .پيشرفت، توسعه، اسالمي، ايراني، تمدن، الگو، كرامت، عزت :واژگان كليدي

                                                           
 مدرس سطح عالي حوزه علميه قم استادگروه فقه سياسي و دانشگاه  مجازي امام خميني جامعه المصطفي.  1
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  نقش فلسفه سياست در تمدن نوين اسالمي

1ميثم فالحي
  

  

  چكيده

فلـسفه از آن جملـه علـومي        . جامعه ي اسالمي محل مناسبي براي پرورش علـوم بـوده اسـت            
 خلقـت همـراه انـسان بـوده     محسوب مي شود كه مربوط به جامعه ي خاصي نمي شود و از زمـان           

فيلسوفان مسلمان همواره جايگاه خاصي براي سياست قائل بوده بوده اند و در تقسيم بنـدي                . است
مهمترين هدف جامعه ي فاضله ي مـورد نظـر فيلـسوفان    . علوم از آن به حكمت عملي نام برده اند     

مي شود كه جايگـاه  مسلمان رسيدن به سعادت واقعي است رسيدن به اين هدف در صورتي ممكن          
سوال كلي ما اين اسـت كـه ديـن چگونـه            . و وظايف هر فرد در سلسله مراتب مشخص شده باشد         

. سعادت و زندگي اجتماعي افراد را سامان مي دهد و جايگاه فلسفه در به ثمر رسـاندن آن چيـست        

سياسـت  فارابي بيش از همه به نقـش        . در اين پژوهش از روش توصيفي تحليلي استفاده شده است         
. در جامعه و كاركردهاي آن پرداخته است ديگر فيلسوفان مسلمان به جامعيت بحث كمك كرده اند               

مقاله حاضر مهمترين آرا و عقايد فيلسوفان مسلمان در مورد ضرورت و خاستگاه جامعـه، تعريـف                 
ديـن  . سياست و موضوع آن، اجتماع و اجزا و عناصر آن و انواع اجتماع مورد بررسي قرار مي گيرد                

دين سعادت و راه رسيدن به آن را معين مي كنـد و حكومـت عهـده                 . و حكومت مكمل يكديگرند   
دار اجراي آموزه هاي ديني است در همين فضاست كه افراد جامعه براي ساختن جامعـه اي نـوين                   

  .مهيا مي شوند

  .جامعه اسالمي، فيلسوفان مسلمان، سياست، سعادت :واژگان كليدي

                                                           
 كارشناس ارشد فلسفه اسالمي دانشگاه مذاهب اسالمي تهران،  دبير آموزش و پرورش.  1
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  تمدن نوين اسالميدولت اسالمي و 

  1رمحمود عليپو

  *2مرجان اسمعيل نژاد اردبيلي

  

  چكيده

ها   اين تمدن . تمدن ها در قالب رفتارها ، عادات ، هنجارها و فرهنگ جوامع قابل بررسي است                
ع خـود قـرار     يابند كه در ساية امنيت ، نظم و اقتدار جوام           با چنين قالبي زماني به پيشرفت دست مي       

واژه تمـدن نـوين     .  آوري اين زمينه ها آشـكار مـي شـود           ها در فراهم    از اين رو نقش دولت    . گيرند
ايـن  .اسالمي در قالب اصطالحي جديد، چنديـست كـه وارد ادبيـات سياسـي كـشور شـده اسـت                     

 اسالمي از رشد و پيـشرفت را مـد نظـر دارد در راسـتاي                –اي ديني     اصطالح كه در حقيقت نسخه    
   پژوهش حاضر با اين پرسش اصلي آغاز مي شود كـه              .داف كشورهاي اسالمي تبيين شده است     اه

دولت اسالمي چه نقشي در تحقق تمدن نوين اسالمي دارد ؟ پاسخ اين پرسـش را بـا ايـن فرضـيه                 
با توجه به اينكه مهمترين وظيفه دولت اسالمي، تعليم و تربيت، در كنار حفظ نظـم،         : دنبال مي كنيم  

.  ت و تشكيالت جامعه است ، دولت مي تواند در تحقق تمدن نوين اسالمي نقش داشـته باشـد                  امني

هاي دولت اسالمي، تعريفي كامل از دولت اسالمي ارائه شده            در اين پژوهش پس از بررسي ويژگي      
و در نهايـت نقـش      . هاي تمدن نوين اسالمي مـورد بررسـي قرارگرفتـه اسـت             است؛ و سپس مؤلفه   

  .در به بار نشستن تمدن نوين اسالمي مورد تجزيه و تحليل قرار داده شددولت اسالمي 

  .، پيشرفت، تمدن نوين اسالمي، اسالم، نقشدولت اسالمي، تمدن :واژگان كليدي

                                                           
 )ره( العظمي بروجردي استاديار و عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آيت اهللا.  1

 )ره (دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه آيت اهللا العظمي بروجردي .  2
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  گرايياستاد مطهري و گفتمان تمدن

  1رفاطمه نامو

2اكرم نامور
  

  

  چكيده

هـايي را در ميـان مـسلمانان        شرويارويي اسالم با تجدد و تمدن غرب در دوران معاصر، واكـن           
هاي مياني و اعتـدالي از      گرايان و اثباتي تجددگرايان، ديدگاه    در ميان مواضع سلبي سنت    . برانگيخت

ترين دغدغه رويكرد اعتـدالي، مـساله انحطـاط و          مهم. جذابيت و مقبوليت بيشتري برخوردار است     
ي فكـري، راهكـاري جهـت تجديـد         كند تا عالوه بر بازسـاز     احياء تمدن اسالمي است و تالش مي      

گرايانـه  استاد مطهري از جمله متفكرانـي اسـت كـه رويكـردي اعتـدال          . تمدن اسالمي عرضه نمايد   
بر اساس اين ديدگاه، تنها راه بـرون        . كندنسبت به دين و تجدد دارد و از سازگاري اين دو دفاع مي            

اسـت كـه    » مـدن اسـالمى   نوسـازى ت  «رفت از معضل كنونى در جوامع اسالمى، حركت به سـمت            
  . هاى اسالمى هدايت كند توسعه و تحوالت اجتماعى را در راستاى تحقّق همه جانبه ارزش

تحليلي ديـدگاه اسـتاد مطهـري      -است كه با استفاده از روش توصيفي      در اين مقاله سعي بر آن       
در . سازي اسالمي مـورد بحـث و بررسـي قـرار گيـرد            درباره نسبت دين و تجدد و همچنين تمدن       

گرايـي و پيـشينه آن تبيـين شـده      ابتداي مقاله ضمن بيان موضع ايشان در باب تجدد، رويكرد تمدن          
گرايي شناختي تمدن   گرايان، و تحليل مباني دين    در ادامه نوشتار، پس از ارزيابي كارنامه تمدن       . است

  .ستگرايي استاد مطهري مورد بحث واقع شده اهاي تمدنشناسي مساله، مولفه و آسيب

  .گرايي دين، مدرنيته، استاد مطهري، تمدن :واژگان كليدي

                                                           
 پژوهشگر .  1

 پژوهشگر و معلم.  2
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  )ره(شناختي علوم انساني ديدگاه از امام خميني  مباني انسان

  1رفاطمه نامو

2اكرم نامور
  

  

  چكيده

سـازي آن در انديـشه انقالبـي امـام خمينـي از         گذاري به علوم انساني و بـومي      اهميت و ارزش  
سزايي در شـكوفايي تمـدن اسـالمي و         شد و بالندگي آن تأثير به     جايگاه خاصي برخوردار است و ر     

بينـي    از آنجا كه موضوع علوم انساني، انسان است و هر جهان          . رشد و پيشرفت گفتمان انقالبي دارد     
 از علـوم انـساني       ژه  و مكتبي ديدگاه خاصي نسبت به انسان دارد كه بر اساس آن بايـد ترسـيمي وي                

 علوم   نظام انقالبي جمهوري اسالمي ايران نيز ايجاد هر گونه تحول در عرصه           ارائه داد، بنابراين، در     
در ايـن ميـان ديـدگاه امـام         . هاي ديني و بومي حاكم بر كشور مبتني باشـد           بايد بر ارزش    انساني مي 

از ايـن رو، جـستار حاضـر        . اي دارد به عنوان بنيانگذار جمهوري اسالمي اهميتي ويـژه       ) ره(خميني
شناختي بپردازد تا بتوان بر     هاي ديني امام خميني به تبيين مباني انسان          استفاده از آموزه   تالش دارد با  

گزاران كـشور، بـه ويـژه مقـام      سازي علوم انساني كه جزء مطالبات خدمت        بومي  آن اساس در زمينه   
در ايـن راسـتا،   . گذاري مطلوب بـه عمـل آورد    اخير بوده است، سياست معظم رهبري در چند ساله  

هاي مختلف درباره ابعاد وجودي انسان، به بيـان نظريـه حـضرت امـام               نويسنده پس از ذكر ديدگاه    
در ادامـه بحـث، كمـال       . پرداخته، سپس خالفت انسان را از منظر قرآني مورد بحث قرار داده است            

  .انسان، كرامت و اختيار انسان را با تكيه بر آراء حضرت امام توضيح داده است

شناسي، ابعاد وجودي، خالفت انـسان، كمـال، كرامـت انـسان،              علوم انساني، انسان   :واژگان كليدي 
  .آزادي

                                                           
 پژوهشگر .  1

 پژوهشگر و معلم.  2
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نقش و رويكرد تعامل در دولت اسالمي در راستاي احياء 
  تمدن نوين اسالمي

1اعظم بهرامي
  

  

  چكيده

آنچه كه  . گيري تا كنون طي كرده است     هاي زيادي را از زمان شكل     تمدن اسالمي، فراز و نشيب    
ن بازه زماني چهارده قرن در تمدن اسالمي بارز و مشهود است، تداوم و ماندگاري آن هـم در                   در اي 

باشد، در اين مانـدگاري، عوامـل مختلـف و بـسياري دخيـل              زمان شكوفايي و هم زمان ضعف مي      
اند؛ كه از جمله اين عوامل، دولت اسالمي و نقش پر رنگ آن است، چنانكه تمـدن اسـالمي از                  بوده

، پس از آن و تا كنـون هميـشه           )ص(گيري اولين دولت اسالمي، يعني دولت  پيامبر اكرم        لزمان شك 
امروزه نيز نقش دولت اسـالمي در شـكوفايي و يـا حتـي انفعـال      . مقرون و مالزم دولت بوده است   

پـژوهش حاضـر،    . تمدن، انكارناپذير است و  رويكرد آن با نگرش تعامل، جايگاه قابل تـاملي دارد              
ررسي اين جايگاه و رويكرد با توجه به تجربه تاريخي، در احياء و بازكاوي تمـدن نـوين            درصدد  ب  
  .باشداسالمي مي

  .تمدن اسالمي، دولت اسالمي، تمدن نوين اسالمي، تعامل :واژگان كليدي

                                                           
 دانشگاه الزهرا. دانشجوي دكتري تاريخ اسالم.  1
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   بررسي ضرورت، اهداف و وظايف كلي دولت اسالمي

  با تكيه بر آراء علماي معاصر

  *1بخش اصفهاني علي نجات

2عليرضا سليماني
  

  

  چكيده

پيـامبر  . ترين نمود اجـراي احكـام اسـالمي دانـست           توان عيني   حكومت و دولت اسالمي را مي     
با تاسيس حكومت و همچنين تعيين جانـشين بعـد از خـود، ضـرورت وجـود                 ) ص(گرامي اسالم   

ر دوران مختلف تاريخ اسالم از صدر       د. حكومت و دولت اسالمي را در طول تاريخ نمايان ساختند         
اسالم تا كنون تقريبا هيچ گروهي منكر ضرورت تاسيس حكومت و دولت اسـالمي نبـوده اسـت و     

در اين مقاله ما بر آنيم      . هاي فكري مسلمانان بر لزوم وجود حكومت و دولت تاكيد دارند            همه گروه 
ي، زوايا و ابعاد مختلـف اي امـر مهـم را از        ا  تا با روش تحقيق تحليل محتوا مبتني بر اسناد كتابخانه         

بحث را با ضرورت وجود حكومت و دولت اسالمي آغـاز نمـوده   . منظر علماي معاصر روشن كنيم 
هاي حكومـت و دولـت اسـالمي، تـصوير روشـني از               و سپس با برشماري اهداف و سپس كارويژه       

در انتها  .  ارائه خواهيم داد   حكومت و دولت اسالمي به عنوان ركن اصلي تحقق تمدن نوين اسالمي           
ها و بويژه در مـسير تحقـق تمـدن نـوين              خواهيم ديد كه حكومت و دولت اسالمي در تمامي زمان         

هاي اصلي عمل     حوزه. هايي باشد و به چه اموري اهتمام داشته باشد          اسالمي، بايد واجد چه ويژگي    
بررسي و وظايف دولت    »  امنيت سياست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و    «دولت اسالمي را در پنج دسته       

نتيجه اين تحقيق مشتمل بـر ارائـه يـك تـصوير روشـن از              . ها را احصاء خواهيم نمود      در اين زمينه  
  .مباني تا وظايف حكومت و دولت اسالمي خواهد بود

 حكومت اسالمي، دولت اسالمي، علماي معاصـر، تمـدن اسـالمي، اهـداف دولـت        :واژگان كليدي 

  .اسالمي وظايف دولت اسالمي،

                                                           
 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور.  1

 )ره(ارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي ك.  2
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  مباني تشكيل حكومت بر اساس روش بحران در

  1هقرآن و سير

  *2يحميد رضا منيري حمزه كالي

3زينب السادات حسيني
  

  

  چكيده

با توجه به اهميت بحث در رابطه با مبناي قرآني وجوب تشكيل حكومـت در قـرآن و سـنت،                    
را ) ص(تشكيل حكومـت از منظـر قـرآن و سـيره پيـامبر            محققان در اين تحقيق  قصد دارند مباني         

روش ايـن   . بصورت منسجم با كمك روش بحران و روش تحليل گفتمان تجزيه و تحليـل نماينـد               
: الـف : رو بر اساس روش بحران مراحل ذيل انجام شدازاين. تحقيق اسنادي و كتابخانه اي مي باشد 

نت پيـامبر اسـالم اخـتالف و تفرقـه، تحجـر،            معضل اصلي جامعه جوامع انساني از منظر قرآن و س         
عوامل و يا زمينه هاي معضل اصلي جوامـع انـساني از            : مقدس نمايى و برترى نژادى مي باشد، ب       

منظر قرآن و سنت پيامبر اسالم عمل نكردن به آيين و قوانين اسالم در عرصه سياسـي و اجتمـاعي                    
جامعـه  : والريسم مـي باشـد مـي باشـد، پ         مي باشد كه در مهجوريت قرآن در بين مسلمانها و سك          

و سـرانجام شـيوه   : مطلوب از منظر  قرآن و سنت با تشكيل حكومت اسالمي محقق مـي شـود، ت              
 و اصـالحي  آغـاز  انتقال به جامعه مطلوب از منظر قرآن و سنت بر اساس روش تحليل گفتمان در

 انقالبـي  حالـت  بـه  شـرايط، مهيا شـدن   و جامعه مختلف اقشار آگاه سازي از پس و فرهنگي بوده 

  .تغييركرد

  .تحليل گفتماني، روش بحران، انديشه سياسي، مباني تشكيل حكومت و سيره: واژگان كليدي

                                                           
 .اين طرح با استفاده از اعتبار ويژه پژوهشي دانشگاه مازندران اجراء گرديد.  1

 استاديار گروه معارف اسالمي دانشگاه مازندران.  2

 استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران.  3
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  مدارمشاركت فراگير در عرصه عمومي؛ سبك حكومتي دين

  مهدي براتعلي پور

  

  چكيده

عرصـه، فـرد    در ايـن    . عرصه عمومي بستر فعاليت افراد و گروه هاي سياسي به شمار مي آيـد             
بر همـين   . گاه استعدادهاي نهفته خود مي داند       سياسي خودسامان و انتخابگر جامعه سياسي را تجلي       

اگـز  . اساس، مشاركت فراگير نيز نوعي نيروافزايي جمعي در راستاي نيل به اهداف به شمار مي آيد               
گـردد،    وزيع مـي  مشاركت سياسي را روندي تلقي كنيم كه طي آن قدرت سياسي ميان افراد جامعه ت              

در ايـن فـرض،     . تواند آرمان توزيع عادالنه قدرت سياسي را در جامعه محقق سازد            فراگيري آن مي  
حـوزه فعاليـت و     . گردنـد   مند مي   گيري، ارزيابي، انتخاب و انتقاد بهره       همه شهروندان از حق تصميم    

هيم بـودن در قـدرت      اي است كه افـراد بـا سـ          تاثيرگذاري فرد سياسي خودسامان و انتخابگر جامعه      
اين جامعه با تنوع و تكثر همـراه بـوده و گـروه    . سياسي بتوانند شهروندي خود را كامال استيفا كنند 

هاي اجتماعي اجازه دارند تا سازمان بيابند و ديدگاه هـاي خـود را در زمينـه هـاي گونـاگون طـي                    
اين نوشتار در صدد    . دهندرقابت سياسي فراگير و سالم به معرض اظهارنظر و گزينش سايرين قرار             

است تا الگوي مشاركت فراگير در عرصه عمومي را با استناد به آموزه هاي سياسي اسالم شيعي در                  
ويژگي هايي چون سهيم بودن در قدرت سياسي و اعمال حـق شـهروندي، تنـوع و تكثـر جامعـه،                     

اه انحصاري تامين نظم و     هاي اجتماعي، رقابت سياسي فراگير، مشاركت نهادينه؛ ر         يابي گروه   سازمان
  .امنيت عمومي و آزادي تدارك و تبادل اطالعات مورد شناسايي قرار دهد

  .مشاركت فراگير، عرصه عمومي، حق شهروندي، رقابت سياسي، امنيت عمومي :واژگان كليدي
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  داري ديني؛ سياستگذاري خردگراي جمعي سبك حكومت

  مهدي براتعلي پور

  

  چكيده

ست تا بر نقش سياستگذاري خردگراي جمعي به مثابه الگـوي حكومـت             اين نوشتار در صدد ا    
در اين راسـتا، الگـوبرداري از رهنمودهـا و          . داري ديني در توانمندسازي نهادهاي ملي تاكيد گذارد       

سياست هاي حضرت امام خميني مي تواند در ارايه تصويري روشن از دورنماي انقالب اسالمي به                
هاي متعالي انقالب اسالمي در ايجاد فضاي مناسـب فكـري و              قش ارزش به ويژه، ن  . ما ياري رساند  

آيـا در الگـوي دولـت دينـي،         «بر اين اساس، پرسش اصلي اين است كـه          . سياسي قابل توجه است   
دست اندركاران عرصه سياست و زمامداران دين مدار از سياست خردگراي جمعي پيروي كـرده و                

د در جامعـه كـه توسـط نخبگـان و انديـشمندان علمـي و                براي پيشيرد امور به ديدگاه هاي موجـو       
سياسي بيان مي گردد، اعتنا مي كنند؟ و مهم تر آن كه، آيا اصوالً نظريه واليت فقيه با سياسـتگذاري       
خردگراي جمعي همخواني دارد يا فارغ از ساير ديدگاه ها، پيشيرد مصالح جامعه مـستلزم انتخـاب                 

  »رندگان و متوليان امر است؟بهترين گزينه ها از سوي تصميم گي

، »خردگرا«،  »سياستگذاري«در اين پژوهش، نخست در قالب تعريف مفاهيم، هر يك از واژگان             
سپس در بررسي تحليلي به داليـل       . را توضيح مي دهيم   » نهادهاي ملي «و  » توانمندسازي«،  »جمعي«

المي خـواهيم   شموليت مفهوم سياستگذاري خردگراي جمعـي بـر نهـاد واليـت در جمهـوري اسـ                
ضـرورت  «،  »نفـي انحـصارگرايي سياسـي     «،  »خطاپذيري رهبري سياسي  «اين داليل شامل    . پرداخت

آنگـاه بـا اسـتناد بـه شـواهد تـاريخي ايـن              . مـي شـود   » حق اعتراض «و  » نظارت همگاني «،  »شورا
  .سياستگذاري ويژه را تبيين خواهيم كرد

دگـراي جمعـي، نهادهـاي ملـي،        سـبك حكومـت داري دينـي، سياسـتگذاري خر          :واژگان كليدي 
  .خميني امام
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  مفهوم شناسي تمدن نوين اسالمي از ديدگاه 

  مقام معظم رهبري

1يوسف فتحي
  

  

  چكيده

، سالها است در آثار و بيانات مقام معظم رهبري به صورت مداوم،             »تمدن نوين اسالمي  «عبارت  
مقالـه پـيش رو،     . لـب اسـت   تكرار مي شود، به گونه اي كه در حال تبديل شدن به يك گفتمـان غا               

چيـست؟ را  » اسـالمي « به چه معني اسـت؟ و    » نوين«چيست؟  » تمدن«: پاسخ سئواالت مهم از قبيل    
در آثار و بيانات معظم له جستجو كرده و ضمن مفهوم شناسي عبارات فوق بـه مهـم تـرين مولفـه                      

تمدن « نشان مي دهند كه      يافته هاي مقاله  . هاي هر يك از آنها در آثار و بيانات ايشان پرداخته است           
است كه با بهـره گيـري از        » الگوي پيشرفت ايراني اسالمي   «، تعبير ديگري از عبارت      »نوين اسالمي 

وجـه  . همه مولفه هاي تمدن هاي پيشرفته دنيا كه هسته اصلي آن جوهره و انديشه اسـالمي اسـت                 
ر، رويكرد معنويت گرا    تمايز اساسي اين تمدن نسبت تمدن گذشته اسالمي و تمدن هاي مادي ديگ            

از نگاه معظم له ، تمدن نوين اسالمي ، قابل دستيابي است و شواهد و قـرائن آن در ايـران و                      . است
برخي نقاط جهان اسالم آغاز شده است و تنها راه ماندگاري مكتب اسالم بـا همـه ابعـاد سياسـي،                     

  .ين تمدن استاجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و اقبال ملتها به آن، در گرو تحقق ا

  .تمدن، تمدن نوين اسالمي،تمدن غرب، آيت اهللا خامنه اي :واژگان كليدي

                                                           
 ر دانشگاه زنجانعضو هيات علمي و استاديا.  1
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گيري در نظام  مثابه سازوكار تصميم تبيين قاعده مصلحت به
   سيستمي  از ديدگاه تفكر حكومت فقهي؛

  *1داود مشكي زاده

  2دسيد مجتبي نبوي فر

  

  چكيده

ترين اركان تمدن اسالمي است و در تحقق آن نقـش بـسيار مهمـي                 اساسيحكومت اسالمي از    
منـد و مبتنـي بـر      روش ترين وظايف حاكم ديني اتخاذ تصميم در اين راستا يكي از مهم   . كند  ايفا مي 

هـاي متنـوعي      اي مهم است كه در علـوم مختلـف روش           گيري مقوله   تصميم. باشد اصول اسالمي مي  
. نگري، تفكر و نگرش سيستمي است     ه يكي از بهترين آنها به لحاظ جامع       شده است ك    براي آن ابداع  

گيري نيز، به سازوكارهاي مختلفِ مؤثر        هاي اسالمي درزمينه تصميم     هاي انجام شده بر آموزه    بررسي
  در ايـن نوشـتار پژوهـشگران از طريـق         . باشـد   در آن اشاره دارد كه يكي از آنها قاعده مصلحت مي          

بال مقايسه تطبيقي بين دو مقوله مصلحت و تفكر سيستمي با يكديگر هستند، تا              روش اسنادي به دن   
نتايج حاصل بيـانگر ايـن اسـت كـه دو مقولـه در              . نقاط اشتراك و امتيازات هركدام مشخص گردد      

هاي نگاه كل گرايانه به مسئله، عدم يكسويه نگري، تـشخيص و اسـتفاده از نقـاط اهرمـي و       ويژگي
رنده با يكديگر اشتراك داشته و مصلحت نسبت به تفكر سيـستمي در مبـاني،               گيهاي تصميم ويژگي

در پايان پژوهش عـالوه بـر توجيـه قاعـده مـصلحت از              . نگري امتيازاتي دارد  منابع و وسعت جامع   
گيري بيـان     هاي ديگر تصميم    هاي ممتاز اين قاعده در مقايسه با روش         ديدگاه تفكر سيستمي، ويژگي   

  .شود مي

  .گيري قاعده مصلحت، تفكر سيستمي، حكومت فقهي، تصميم :ديواژگان كلي

                                                           
(دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معارف اسالمي و مديريت بازرگاني دانشگاه امام صادق.  1

عليه السالم
.( 

(دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معارف اسالمي و مديريت صنعتي دانشگاه امام صادق.  2
عليه السالم

.( 
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الگوي تحقق تمدن  ؛)ق. هـ567-297(جايگاه علمي فاطميان 
  نوين اسالمي

1مجتبي گراوند
  

2محمد امرايي
  

  

  چكيده

ي سـوم هجـري قمـري در شـمال          ي دوم سده  فاطميان خانداني شيعه مذهب بودند كه در نيمه       
ق در مغـرب اسـالمي،      . ه 297بي به قدرت افتادنـد و توانـستند در سـال            آفريقا به تكاپو براي دستيا    

خالفت فاطميان در آغاز به مغرب اسالمي محـدود         . حكومتي بر اساس مذهب اسماعيلي بنيان نهند      
شد ولي آنان توانستند پس از شصت سال مصر را فتح كرده و قلمرو نفوذ خود را تا شام و يمن                     مي

ها به اين ترتيب آن   . ق دوام يافت  . ه 567خالفت فاطميان تا سال     . انندو بخش هايي از حجاز بگستر     
فاطميان در  .  مجال كافي براي تمدن سازي و ارائه الگويي نوين از حكومت داري در اختيار داشتند              

طول سه دهه حكمراني خويش همواره به اهميت و نقش علم و دانش در شكوفايي تمدن اسـالمي                  
هاي مادي و معنوي خلفـاي  نشمندانِ علوم مختلف، پيوسته در كنف حمايت    دا. دادندتوجه نشان مي  

در دوران زمامداري فاطميان، شمال آفريقا ـ مغرب اسالمي و مصرـ به يكـي از   . فاطمي قرار داشتند
ايجاد و گسترش مراكز علمي متعـدد نظيـر   . هاي علمي در جهان اسالم مبدل گشتبزرگترين كانون 
هايي از اقدامات دولتمردان فاطمي در راستاي حمايـت از علـم و             تنها گوشه ... ا و هاألزهر ، دارالعلم  

بنـابراين  . شـود عالمان با هدف زمينه سازي براي شكل گيري تمدن نـوين اسـالمي محـسوب مـي                
اي به بررسـي    تحليلي و بر مبناي مطالعات كتابخانه     ـ  پژوهش حاضر درصدد است با شيوه توصيفي        

لم و دانش در تمدن فاطميان به عنوان الگـويي مناسـب در تحقـق تمـدن نـوين                   و تحليل جايگاه ع   
  .اسالمي بپردازد

  .فاطميان، تشيع، علم و دانش، الگو، تمدن نوين اسالمي :واژگان كليدي

                                                           
 استاديار تاريخ اسالم و عضو هيأت علمي دانشگاه لرستان.  1

 كارشناس ارشد تاريخ اسالم از دانشگاه تهران.  2
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  از منظر  جايگاه علم در تكوين تمدن نوين اسالمي

  مقام معظم رهبري

  1نناصر پورحس

  

  چكيده

تنگي وجود دارد و تكوين و تداوم هر تمدن بزرگي، مستلزم بهـره             ميان علم و تمدن رابطه تنگا     
مهمترين ويژگي يونان باستان، توجه به علم بود و عالمان يوناني در حوزه هاي              . گيري از علم است   

 اند كه هنوز هم مورد تامل قرار مـي         مختلف دانش از هندسه گرفته تا سياست، دستاوردهايي داشته        

با رنسانس علمي و بازتوليـد علـم يونـاني شـكل گرفـت امـا ساينتيـسم           تمدن غرب مدرن،    . گيرند
تمـدن اسـالمي بـرخالف      .  افراطي موجب شد كه علم غربي، به نابودسازي تمدن بشري ميل كنـد            

. ساير تمدنها توانست در مدت چند قرن يكي از سريعترين تمـدنهاي علمـي جهـان را ايجـاد كنـد                    

پيشين از جمله تمدن ايراني، چينـي، مـصر و يونـاني بـا              نهضت ترجمه و تلفيق علم همه تمدنهاي        
در حقيقت غرب مـدرن بـا       . روح اسالمي موجب كه تمدن اسالم بر بيش نيمي از جهان تسلط يابد            

تكيه بردستاوردهاي تمدن اسالمي توانست خود را از دوره سياه و ضد علم قـرون وسـطي رهـايي                   
ون اخير به نقطه حضيض علمي رسيده، تنها بـا          بدون شك بازتوليد تمدن اسالمي كه طي قر       . بخشد

در حالي كه در اسالم، طلب علم، فريضه تلقي شده و به قلم سـوگند يـاد            . توجه به علم ميسر است    
هاي افراطي اسالمي، به ضديت با علم پرداخته و          ها و جريان   شده، در سال هاي اخير، برخي نحله      

حرام بودن كتاب و علم گرفته شده و گروههاي ديگري          از  » بوكوحرام« حتي نام برخي از آنها مانند       
در چنـين   . كننـد  شكنند و دختران را از تحصيل محروم مـي         در جنوب آسيا، قلم ها را با گلوله مي        

شرايطي، اين مقاله به بررسي نقش و جايگاه علم در تكوين تمدن نوين اسالمي از منظر مقام معظم                  
دهـد كـه ايـشان، علـم را راز برتـري       معظم رهيري نشان ميتحليل بيانات مقام  . پردازد رهبري مي 

. دانند غرب و سلطه آن تلقي كرده و پيش شرط بازتوليد تمدن اسالمي را احياي نهضت علمي  مي                 

از نظر رهبر معظم انقالب، توجه مضاعف به علم براي جبران عقب ماندگي مسلمانان يك ضرورت            
  .اجتناب ناپذير است

 .نوين اسالمي، علم، پيشرفت، غرب، مقام معظم رهبريتمدن  :واژگان كليدي

                                                           
 )ره( عضو هيات علمي دانشگاه آيت اهللا العظمي بروجردي.  1
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 ديگري تمدني در -ه خودتمدنيمطالعه تطبيقي رابط

ديگري  -متفكران مسلمان و رابطه خودتمدنيهاي  پژوهش
  )تاكيدي بر ابوريحان بيروني(علوم انساني غربي  بدوي در

1سيد قاسم حسني
  

  

  چكيده

سـوژه  _يسم است كه بر اساس يك رابطه سـلطه        برخي از رشته هادر علوم غربي محصول كلون       
مــسائل ، فرضيات،ســواالت و روشــها يــي مطــابق بــا منــافع و عاليــق تمــدن غربــي تنظــيم مــي  

محققيني كه از تمدن غربي به مطالعه فرهنگ ديگري مي پرداختند تحت گفتمان نگاه تمدني               .كردند
ي چون بدوي ، ابتدايي ناميـده مـي         به ديگري غير تمدني مي نگريستند كه به طور عمده با واژه هاي            

بدوي را ديـد كـه مبتنـي بـر رابطـه            _به همين جهت در علم غربي مي توان يك رابطه تمدن          .شدند
بنابراين اين رابطـه بـه نـوعي بـر سـاختار            .سلطه و قدرت بود كه بر حوزه علمي سايه مي انداخت          

ايـن بعـدها    .ها حاكم بـود   علمي غرب تاثير مي گذاشت و تا مدتهاي مديدي برنظريه هاي و روش              
ديگري بدوي جريان نسبي گرايي را براي عينيت بخـشي      _بود كه تحت تاثير رابطه ميان خودتمدني      

با رجوع به   .اما اين رابطه در دنياي اسالم جهت ديگر را دنبال مي كرد           .مطالعه وارد جريان علمي شد    
سـالمي از آغـاز در جهـت رابطـه       مطالعه تمـدن ا   .متفكران جهان اسالم اين رابطه كامال متفاوت بود       

ديگري تمدني بود كه بـه نـوعي نـسبي گرايـي ذاتـي را در خـود دنبـال مـي                      _موازي خود تمدني  
اين مقاله در   .بررسي آثار متفكران اسالمي همچون ابوريحان بيروني نشان دهنده اين رابطه است           .كرد

انـسان و فرهنـگ هـاي    صددبررسي تطبيقي تمدن اسالمي و تمدن غربي درپژوهش هاي مربوط به         
  .ديگري از ديدگاه مردم نگارانه ابو ريحان بيروني است

                                                           
 عضوهيات علمي گروه مردم شناسي دانشگاه مازندران.  1
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تربيت مشرقي به روايت هانري كربن به مثابه پشتوانه 
  معنوي تمدن نوين اسالمي

1اكبر رهنما
  

  

  چكيده

وي اين واژه ها را رمزهـايي       .مشرق و مغرب از كليد واژه هاي انديشه عرفاني هانر كربن است           
اين معناي رمزي در مورد خـود كـربن     . به تصوير كشيدن موقعت بشر در عصر حاضر        مي داند براي  
به نظر وي جهان مدرن ، جهـاني        . او زائري بود كه از غرب به زيارت شرق آمده بود          .صدق مي كند  

در مقابل بايد تحـت لـواي       .عاري از رمز و راز،جهان افسون زدايي شده و قداست زدايي شده است            
مزي از هستي پيدا كرد و براي رهايي از بي معنايي و پوچي به جهان شـناخت            تربيت مشرقي فهم ر   

د از اين منظر عـالم بيرونـي فقـط بـراي بهـره              . سنتي يا جهان شناسي آميخته با حكمت روي آورد        
برداري از مواهب آن نيست بلكه نقشه اي از عالم براي فرد عارف است كه ماننـد يـك شـمايل در                      

در اين مقاله با استفاده     .ست كه بايد در آن تدبر كرد و راهي به رهايي جست           اختيار فرد و جماعت ا    
از روش تحقيق تحليل مفهومي به شيوه ارائه شبكه مفهومي از تربيت مشرقي يا عرفاني ،برآنيم كـه                  
به استناد آثار فلسفي و عرفاني كربن چارچوب تربيت مشرقي را به عنوان پشتوانه معنوي در ترسيم                 

نتيجه اجمالي تحقيق حاضـر كـه مـشروح آن در اصـل             . تمدن نوين اسالمي ارائه دهيم     ويژگي هاي 
فلسفه غرب از زمان دكارت انسان و جهان را منحـصر           : مقاله خواهد آمد شامل يافته هاي زير است       

در دو ساحت مادي و مجرد مي بيند و به ساحت ميانه اي كه در انسان از آن به نفس و در جهان به       
  .تعبير مي شود قائل نيستالم مثال ع

  .پشتوانه معنوي تمدن نوين اسالمي، هانري كربن، تربيت مشرقي، :واژگان كليدي

                                                           
 دانشيار دانشگاه شاهد.  1
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   كريم و عرضه عقالنيت مستقل قرآن

1مهدي رسولي فيني
  

  

  چكيده

تاثير  نزول قرآن كريم بر تزلزل فرهنگ و عقالنيت مسلط عصر جاهلي، مـورد اتفـاق همگـان                   
سـوال اصـلي    . ير گذاري، در ميان متفكران مورد مناقشه قرار گرفته استاما چگونگي اين تاث. است

اين مقاله آن است كه آيا قرآن كريم عرضه كننده  عقالنيتي مستقل است يا محتـواي قـرآن كفايـت                     
ابتدا، نظر  . تاسيس يك عقالنيت جامع و مستقل را بدون نياز به معارف و داده هاي بشري نمي كند                

يت مستقل از سوي قرآن مورد بـازخواني قـرار گرفتـه تـا مـشخص شـود كـه                    منكران عرضه عقالن  
يكي تاكيد بر تاريخمنـدي  ايـن كتـاب و           . مستمسك آن ها در پافشاري بر نظر خود  دو چيز است           

سپس نظر  برخي از موافقان عرضه عقالنيت مستقل از سوي قـرآن             .  ديگري نقد نص انگاري قرآن    
در پايـان،   . ي كه از اين عقالنيت مستقل وجود دارد روشن شـود          كنكاش شده تا روايت هاي متفاوت     

 منظـر  رابطـه ميـان هـست هـا و             به رابطه ميان عقالنيت عملي و نظري عرضه شده در قرآن از دو            
  .ها و تفكيك ميان هست و ها و بايد ها پرداخته شده است بايد

  . وحيانيقرآن كريم، عقالنيت نظري، عقالنيت عملي، عقالنيت: واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دكتري علوم سياسي.  1
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  تبيين مفهوم استكبار با بهره گيري از شاخص عقالنيت  

  از منظر قرآن كريم

  *1مهدي رسولي فيني

2محمد علي لساني فشاركي
  

  

  چكيده

قرآن كريم به عنوان كتـابي جـامع و  هـدايت  بخـش، عرضـه كننـده ي  گونـه اي خـاص از                           
طب عقالنيت عرضه شده در قرآن   انسان هايي هستند  كـه در               مخا.  نظري و عملي است   عقالنيت  
  .  دنيا،  سعادت را جستجو مي كنندزندگي

از منظر قرآن كريم شرط تحقق عقالنيت نظري، شناخت غايتمندي، معنا داري و شـعور پديـده          
وديت عقالنيت عملي نيز در هماهنگي انسان با ساير پديده ها، در مسير  متعالي عب              . ست) آيات(ها  

قرآن كريم انسان را به زندگي در فضاي چنين عقالنيتي دعوت مـي             . پروردگار يكتا محقق مي شود    
  . استكبار، نحوه اي خاص از سرباز زدن در برابر اين دعوت است. كند

به كار رفتـه  » روش تحقيق موضوعي در قرآن كريم  «در اين پژوهش روش ارائه شده در كتاب           
بر مبناي شـاخص عقالنيـت    » استكبار«يري از همين روش، چيستي مفهوم و  سعي شده تا با بهره گ  

  .از منظر قرآن كريم استخراج و بازنمايي شوند

  .قرآن كريم، عقالنيت، استكبار :واژگان كليدي

                                                           
  دانشجوي دكتري علوم سياسي.  1

  علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياستاد و عضو هيات .  2
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  چهارچوب خط مشي گذاري اسالمي در رهبري 

  )ره(امام خميني 

  *1يسحر سودان

  2يصفهانبخش ا علي نجات

  چكيده

تصميم گيري بعنوان يكي از اركان اصلي اقدامات عملي مديران و رهبران در سازمانهاسـت كـه بـه سـه              
تقسيم بنـدي مـي   ) سرپرستان و متخصصين(و تحتاني) معاونين( مياني) مديران ارشد (سطح كلي يعني فوقاني   

  . شود

ماي اخذ تصميم در ساير سطوح را  آن دسته ازتصميمات سطوح راهبردي و كالن كه چهارچوب و راهن         
دكتر سيد مهدي الواني هر آنچه راكه سازمانها تـصميم گرفتـه و  بـه                .  فراهم مي آورند را، خط مشي ميناميم      

همچنين دكتر علـي  . نمايند .انجام مي رسانند و يا از اجراي آن ممانعت مي كنند را ،  خط مشي تعبير ميكنند
ي كه تصميمات آتي مديران در آن اتخاذ گرديده و راهنماي عمومي عمل        رضاييان نيز خط مشي را محدوده ا      

  .آنان و نوعي ابزار كنترل در سازمانها مي باشد معرفي مي نمايد

در يك تصميم گيري عوامل متعددي  نظيرتجربه ، روحيات ،شرايط فرهنگي و ويژگيهاي جامعه سـهيم                 
بـا باورهـا، ارزشـها و ترجيحـات بنيـادين در يـك              اند كه كارآمدي يك تصميم زماني محقق خواهد شد كه           

از طرفي انديشمندان مديريت معتقدند جوامع ليبرالبـا فـرض اينكـه     .حكومت و يا جامعه مطابقت داشته باشد      
خط مشي ها ابزارهاي عقالني و بيطرف اند، اقـدام بـه الگـوبرداري از يكـديگر كـرده ،وهمزمـان باورهـا و                        

به همين دليل و ساير علل در جامعـه         .مشي را وارد جامعه خودمي نمايند     مفروضات اساسي جامعه مبدع خط      
اسالمي ايران شناخت الگوي تصميم گيري و خط مشي گذاري امام راحل بعنوان رهبر كبير انقالب اسـالمي                  
و بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي ايران ميتواند در كليه برهه هاي حساس و تداوم انقـالب، راهنمـاي اخـذ                    

  . براي برنامه ريزان و سياست گذاران قرار گيردتصميم

در اين پژوهش، با روش تحليل محتواي كيفي جهت داربا تكيه بربررسي و شناخت باورهاي اسـالم در                  
انديشه آيت اهللا جوادي آملي و مقايسه آن با باورهاي بنيادين ادعايي جوامع ليبرال درر طرح خـط مـشي بـه                      

چه مؤلفه هايي تعيين گرديده و ) ره(كه در تصميمات حضرت امام خميني اين پرسش پاسخ داده خواهد شد  
  الگوي خط مشي گذاري ايشان چگونه ميباشد؟

نظيــر عقالنيــت،مردم ) ره(در پايـان بــا بررســي برخــي از ويژگيهــاي تــصميم گيريهــاي راهبــردي امــام 
اثير آنها در خطمشي گذاري     داري،اسالم، وحي،عرفان، اداي تكليف ساير ويژگيهاي موثر شخصيتي ايشان و ت          

بـر  ) ره(داده هاي پژوهش حكايت از آن دارد كه پاي بندي و اسـواري حـضرت امـام                . را تشريح مي نماييم     
  .مباني فوق سبب رهبري بالمنازع  ايشان در ملل مسلمان جهان شده است

 .خط مشي گذاري تصميم گيري اداي تكليف خدامحوري اسالم :واژگان كليدي

                                                           
 دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبايي  .  1

 استاديار عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور.  2
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اسالمي، ضرورت ديپلماسي رسانه اي در سياست تمدن نوين 
  خارجي كشورهاي اسالمي

  1دامير حسين خالقي نژا

  2دمريم خالقي نژا

  چكيده

. رشد روز افزون تمدن نوين اسالمي  و گرايش بي سابقه ي عظيم قابل قياس با دوره هاي قبلي نيـست                    

ت سردمداران جهاني در تـضاد بـوده و         از آنجاييكه تمدن اسالمي با اصول، اهداف و ارزشهاي خود با خواس           
در حال گذر از دوره بحران براي تثبيت جايگاه خود در جهان به عنوان يكي از طاليي ترين تمدنهاي تـاريخ                  

انتظار مي رود كه در اين روند بي سابقه ي در كنار جهاني شـدن ايـن پروسـه بـا مـشكالت متنـوع و                 . است
  .متعددي روبرو باشد

 حفظ و گسترش هر تمدن محسوب مي شود با نگاه اجمالي قابل درك است كـه در              امنيت پايه و اساس   

اقصي نقاط كرده خاكي نا امني به شيوه هاي متنوعي وجود دارد و زندگي انسان را تهديد مـي كنـد، ايـن نـا                     
در مقابل مروري گذرا بر سياستهاي كنوني كـشورهاي         . امني ها را ميتوان به دو صورت سخت و نرم دانست          

ختلف نمايانگر آن است كه سياستهاي جديد جايگزين سيستمهاي قديم و روشهاي نرم جايگزين روشـهاي             م
با عنايت به رشد روز افزون رسانه هاي و غير قابل كنترل بودن آنها مي توان آنرا مهمترين                  . سخت شده است  

ر تاثير اين امر بر تمدن نوين       در پرتو اين تغييرات جاي دارد كه دول اسالمي به منظو          . ابزار روش نرم دانست   
اسالمي به اين مقوله بعنوان يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار نگريسته و آنرا مد نظر قرار دهند كـه اگـر در                       
اين طيف بتوان به نوعي از ديپلماسي تحت عنوان ديپلماسـي رسـانه اي دسـت يافـت چـه بـسا بـسياري از                        

سوال اساسي در اين نوشتار آن است كه گسترش رسانه چـه            . يابدآسيبهاي ناشي از عامل نام برده كاهش مي         
آثاري را در روند تمدن نوين اسالمي داشته است كه ضرورت ديپلماسي رسانه اي مطرح ميگردد؟فرض مقاله 
بر آن است كه با توجه به ناامني هاي امنيتي و هويتي متنوع كه امروزه وجود دراد ديپلماسي رسانه اي مطرح                     

فرض مقاله بر آن است كه با توجه به ناامني هاي امنيتـي و هـويتي متنـوع كـه امـروزه وجـود دارد             ميگردد؟  
ديپلماسي رسانه اي مي تواند به مثابه عنصري مهم در تبليغ، رواج، و استمرار تمـدن نـوين اسـالمي مطـرح                      

  .گردد

 .گسترش رسانه، تمدن نوين اسالمي، امنيت، ديپلماسي رسانه اي :واژگان كليدي

                                                           
 )كرمانشاه(استاديار دانشگاه آزاد واحد كنگاور .  1

 دانشجوي دكتري مسائل ايران دانشگاه علوم و تحقيقات.  2
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  اسالمي تمدن تحقق در سياستگذاري ابزارهاي نقش بررسي

  1يامام مجتبي سيد

  *2هخوا مهدي مهدي محمد

  

  چكيده

در چند سال اخير بحث احياي تمدن اسالمي توجـه انديـشمندان مختلـف جهـان را بـه خـود                     
يفاي نقش رهبـري جهـاني و       سازي كشور در ا     معطف داشته است، هدف از طرح اين موضوع آماده        

هـاي   در ايـن زمينـه همگـامي بـسته    . باشـد   همچنين فراهم آمدن مقدمات ظهور حضرت حجت مي       
سياسي در جهت تحقق تمدن اسالمي از يك سو و شناخت ابزارهـاي مختلـف در جهـت پيـشبرد                    

م هـاي كلـي نظـام از سـوي مقـا            امري كه با ابالغ سياست    . گردد  ها، گامي مهم محسوب مي      سياست
مبرن است كه هـر     . گردد و كليدواژه تمدن اسالمي در آن نقشي پررنگ دارد           معظم رهبري انجام مي   

اي كـه بـا ابزارهـاي متنـوع و            سياستي براي به ثمر رسيدن نيازمند بسته سياستي مناسبي است، بسته          
رويژه در اين مقاله با بررسي ابزارهاي سياستي بـه كـا          . همراستا در جهت تحقق آن سياست بكوشند      

اين مقاله با استفاده از روش توصيفي و تحليـل محتـوا بـه              . پردازيم  آنها در تحقق تمدن اسالمي مي     
بررسي نقش ابزارهاي سياستگذاري در تحقـق سياسـتهاي كلـي نظـام در راسـتاي تمـدن اسـالمي                    

ي هاي پژوهش، سياستگذاران بايستي در تدوين سياستهاي خود توجه جـد            براساس يافته . پردازد  مي
به جايگاه هر ابزار، تشويقي يا تنبيهـي بـودن آن، سـخت يـا نـرم بـودن آن و همچنـين پيامـدها و                          
بروندادهاي كه استفاده از هر ابزار سياستگذاري در جهت دستيابي بـه اهـداف دارد، توجـه جـدي                   

  .بنمايند

ته بـس  كلـي،  هـاي  سياسـت  اسـالمي،  تمـدن  سياستگذاري، ابزارهاي سياستگذاري، :واژگان كليدي
  .سياستي

                                                           
 )ع(ق هيئت علمي دانشگاه امام صاد.  1

 دانشجوي دكتري سياستگذاري علم و فناوري .  2
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ارايه الگوي اسالمي ايراني توسعه و امنيت در تمدن نوين 
  )با تاكيد بر مناطق مرزي كشور( اسالمي

  *1لصيدال فعا

  2لمسعود فعا

  چكيده

 اسالمي ؛ اين مقاله حاضر با هدف ارايه الگوي اسالمي ايرانـي             -با توجه به اهميت تدوين الگوي ايراني      
الگوي اسـالمي ايرانـي توسـعه و امنيـت در           : عه و امنيت در تمدن نوين اسالمي و با طرح اين مسئله كه            توس

مالحظات الگوي  ايران، اسالمي جمهوري نظام بودن دين محور بر توجه ؟ با تمدن نوين اسالمي كدام است
بـه توسـعه و    نيل بردهايكدامند؟ راه) مناطق مرزي كشور(اسالمي ايراني توسعه و امنيت در تمدن اسالمي 

محقق با اتخاذ رويكردي . صورت گرفته است كدامند؟ )مناطق مرزي كشور(امنيت مطلوب در تمدن اسالمي
 بـه طـور   نظري مباني خصوص در الزم توصيفي ـ تحليلي و روش كتابخانه اي و اسنادي، نخست اطالعات 

 نظام، ويژگي هاي فرادستي اسناد محتواي تحليل با مطالعه، سپس توصيفي روش و به گردآوري كتابخانه اي

در تمدن نوين اسالمي  توسعه  يافته جامعه سند چشم انداز و مشخصات در و اساسي قانون در آرماني جامعه
 و محيط داخلـي  تحليل از توسعه راهبردهاي مناسب و  مقايسه تحليلي روش به امنيتي نظريه هاي با منطبق

 درخـصوص   نتييجه گيـري، و  S. W. O. T تهديد  و فرصت  ف، وضع قوت، نقاط از آگاهي و خارجي

 اسـتفاده  مرتبط اسناد محتواي تحليل از توسعه و امنيت، مطلوب الگوي در و فرهنگ تمدن جايگاه از آگاهي

: يافته ها حاكيست كه .گرفته است آزمون قرار مورد دلفي روش از پژوهش نتايج و يافته ها پايايي و روايي و

سعه مورد نظر در دو سطح انفعالي و فعال با امنيت در ارتباط است؛ كه مي تـوان آنهـا را در قالـب                        الگوي تو 
اول، در الگوي ايراني ـ اسالمي توسعه و امنيت تمدن اسالمي ، عالوه بر مولفه هـاي   : اين گزاره ها بيان نمود

ديني به استقرار نظام امنيتـي بـاز   توسعه اقتصادي و سياسي و اجتماعي ؛ توسعه فرهنگي منطبق با آموزه هاي      
دوم،در الگوي ايراني ـ اسالمي توسعه و امنيـت   . كمك مي كنند؛ بايد مورد توجه قرار گيرند) و مردم ساالر(

تمدن نوين اسالمي از آنجا كه اصل بومي گرايي پذيرفته شـده؛ بازسـازي فلـسفه توسـعه ، اصـالح الگـوي                       
ويزي متناسب با تاريخ، تمدن، هويت اسالمي و مقتضيات كـشور،           رفتاري و باالخره پااليش سياست هاي تج      

ضرورت دارد؛ تا از اين طريق امنيت پايدار در جريان تحقق توسعه مطلوب در تمدن نـوين اسـالمي محقـق                     
در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام يافته و نتايج حاصله، الگـوي توسـعه و امنيـت ايرانـي اسـالمي در                       . گردد

 نتيجه مقطعي،  15و ) به عنوان متغيرهاي مستقل  ( اقدام اجرايي    12ي با استراتژي، بسته مشتمل بر       تمدن اسالم 
 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهـايي          5برآيند نتايج مقطعي وهدف بخشي به عنوان متغيرهاي وابسته و           

  .و الگو ارايه گرديده استراهبردهاي الزم برابر نتايج . و آرماني توسعه و امنيت طراحي گرديده است

اسـالمي، منـاطق    ايراني توسعه و امنيت  الگوياسالمي،امنيت، تمدن نوين  توسعه، :واژگان كليدي
 .مرزي كشور

                                                           
 مربي و عضو هئيت علمي دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا.  1

 كارشناس ارشدشيمي دارويي.  2
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گيري  نقش و تاثير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در شكل
  تمدن نوين اسالمي

1شعيب بهمن
  

  

  چكيده

افي دارد كه با تمدن غربي همسو اسـت و          ها و اهد    ها، ويژگي   توسعه به مفهوم متداول، خصلت    
همين امر ضرورت هاي تدوين الگوي اسالمي       . خواني چنداني با خواستگاه تمدن اسالمي ندارد        هم

ايراني پيشرفت  را داراي اهميت مي كند؛ چرا كه تعبير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، نشان دهنده                 
 فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و اقتـصادي     ضرورت تطبيق الگوي پيشرفت با شرايط و ويژگي هاي    

. ايران است و  طراحي چنين الگويي مي تواند زمينه ساز شكل گيري تمدن نوين اسالمي نيز گـردد                  

الگوي اسالمي ايرانـي  «از اين رو پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به اين سوال اساسي است كه           
يافته هاي بحـث نـشان مـي    » ارد؟پيشرفت چه نقش و تاثيري در شكل گيري تمدن نوين اسالمي د           

هايي همچـون پويـايي و اسـتعداد ملـت            الگوي اسالمي ايراني پيشرفت با استفاده از مولفه       «دهد كه   
المللي بودن ايران، ماهيت مستقل نظام جمهوري اسالمي ايـران، رويكـرد اسـالمي ايـران،          ايران، بين 

د ايـران در جهـان اسـالم و تجربـه           بخشي، موقعيت منحصر به فر      سياست خارجي انقالبي و رهايي    
  ».گيري تمدن نوين اسالمي گردد ساز شكل سازي مي تواند زمينه سازي و جبهه موفق گفتمان

توسعه، پيشرفت، الگوي پيشرفت، الگوي اسـالمي ايرانـي پيـشرفت، تمـدن نـوين                :واژگان كليدي 
  .اسالمي

                                                           
 مدير عامل موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر.  1
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  ها در تراز تمدن نوين اسالمي رسانه

  1يمحمد محسن دوباش

  

  يدهچك

تمدن نوين اسالمي يك آرمان و هدف غايي انقالب اسالمي است و توسعه تعقـل و عقالنيـت                  
به عنوان يك ارزش ديني، راهي ناگزير براي توسعه و تكامل جامعه است و راه به سوي اين هدف                   

با توجه به كاركرد رسـانه هـا و قـدرت ارتباطـات،             . بدون بهره گيري از ابزار رسانه ها ميسر نيست        
رسـانه هـا و     . حوريت دانايي و تعقل در جامعه بدون تعامـل صـحيح رسـانه هـا محقـق نميـشود                  م

اين سازمان هـاي رسـانه      . مديريت حاكم بر آنها، در حال حاضر از الگوهاي سازماني تبعيت ميكنند           
ايـن  . اي، فاقد راهبردي جامع در خصوص نقش و جايگاه خود در تراز يك جامعه آرماني هـستند                

ساماني رفتـاري آنهـا در حـوزه ارتباطـات اجتمـاعي مـي                بحران هويت رسانه ها و نابه     وضعيت به   
براي نقش آفريني موثر و متناسب، الزم است تا الگويي هنجاري براي مـديريت رسـانه هـا                  . انجامد

  .ترسيم شود تا كاركردهاي كالن فرهنگي و اجتماعي را مد نظر قرار دهد

 از رسانه ها و محيط اجتماعي بر اساس تحليل گفتمـان            اين پژوهش در صدد تبيين اين چينش      
  .است

  .گيري، جامعه دانايي رسانه، تمدن نوين اسالمي، تحليل گفتمان، تصميم :واژگان كليدي

                                                           
 كارشناسي ارشد مديريت رسانه، دانشگاه عالمه طباطبايي.  1
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  طراحي الگوي مفهومي نقش آفريني زنان در تحقق تمدن 

  نوين اسالمي

  *1نفيسه اخوان نيلچي

2زينب ياسري
  

  

  يدهچك

انقالب اسالمي به عنوان نقطه عطف تحقق تمدن اسالمي در تكامل تاريخ اجتماعي مبتنـي بـر                 
فلسفه تاريخ الهي بر پايه اعتقادات شيعي ودرراستاي تحقق آرمان  غلبه حـق بـر باطـل كـه هـدف                      

  .ارسال انبيا و معصومين است؛ شكل گرفت

 تكاملي جامعه شيعه ضروري به نظر        آنچه انقالب اسالمي داعيه دار آن است و در سير حركت          
كه ايـن  . سازي و زمينه سازي براي ايجاد  تمدن اسالمي و نظام توحيدي مي باشد     مي رسد، ظرفيت  

انقـالب اسـالمي   . ريزي كليه مناسبات فرهنگي، سياسي، اقتصادي محقق مي شود      مهم  از طريق  پي     
وع  زنان و خانواده مي باشد چـرا كـه           براي دستيابي و تحقق تمدن اسالمي ناگزير از توجه به موض          

همچنـين خـانواده    . زنان عناصري موثر در تغيير ارزشها، باورها و رفتارهاي جامعه دانسته مي شوند            
به عنوان مهمترين عنصر نظام اجتماعي وهسته بنيادي تحوالت آن ونهاد فعال جامعه سـاز اسـت و                  

 در انتقال تكامل گرايي به افراد خانواده و بـا           زن به عنوان محور كليدي اين نهاد، نقش بي بديلي را          
  . واسطه به جامعه ايفا مي نمايد

در اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانه اي روشن مي شود كه شكوفايي تمـدن اسـالمي از          
در اين ميان زنان نقـش كليـدي        . مسير گسترش بيداري در عالم، بواسطه اراده هاي انساني مي باشد          

زن عالوه بر داشتن مسئوليت اجتماعي؛ انسان ساز        . ساير آحاد جامعه خواهند داشت    تري نسبت به    
در نهايت با ارائه مدل نقـش آفرينـي زنـان در تمـدن اسـالمي            . و جامعه ساز نيز محسوب مي شود      

چيستي اين نقش آفريني را توصيف نموده و بوسيله آن چگونگي ايفاي نقش زنان در ايجاد تمـدن                  
  . گردداسالمي تبيين مي

 .انقالب اسالمي، تمدن نوين اسالمي، زن، الگوي نقش آفريني زن :واژگان كليدي

                                                           
 بين المللكارشناسي ارشد روابط .  1

 كارشناسي ارشد رفاه اجتماعي.  2



  

  

  خالصه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نوين اسالمي

  1395اسفند 
 

 153

اهميت و لوازم ِفكري ـ عمليِ كارآمدي ِنهادسازي در روند 
با تاكيد بر تجربه نهادهاي ( تحقق دولت اسالمي

   ]احزاب سياسي[ و ناكارآمد]كميته امداد[كارآمد

  )در جمهوري اسالمي

  *1مهدي نادري

2عصمت احمدي
  

  چكيده

هاي اسالمي است كه نمـود و ظهـور آن در كاربـست     فرهنگ و تمدن اسالمي، مجموعه باورها و ارزش       
جامعـه مـسلمانان بـه    . گـردد  ي اسالمي، عمليـاتي مـي     نهادهاي اجتماعي و سياسيِ مورد وفاق و قبول ِجامعه        

ها، باورها و اهداف اسالمي و در نهايت تمدن سازي،  در زمينه ارزشمنظور ايجاد همگرايي ميان آحاد جامعه    
با توجه به ارزشها و اهداف واالي اسالم، براي رسيدن به اين اهداف كـه             . به نهادهاي متولي اين امر نياز دارد      

يـاز  اند به نهادهاي متناسب با ايـن اهـداف ن         در قالب احكام اسالمي براي تعالي و سعادت بشر وضع گرديده          
با تشكيل نظام جمهوري اسالمي به دستور حضرت امـام خمينـي ره ـ بـراي تحقـق اهـداف انقـالب        . است

از جملـه نهادهـاي موفـق در ايـن     . اسالمي ـ برخي نهادها بازسازي و و برخي نهادهاي ديگر تاسيس شـدند  
ه اولـين نهادهـايي بـود كـه بـه           اين نهاد از جمل   . اشاره كرد ) ره(توان به نهاد كميته امداد امام خميني        زمينه مي 

دستور امام تأسيس، رشد و گسترش پيدا كرد و توانست با توجه به ماهيت مردمي بودن آن، جهت تالش در                    
اجتماعي، حمـايتي،   (هاها در بسياري از زمينه    ها و برنامه  رفع نيازمنديهاي قشر محروم جامعه با گسترش طرح       

در مقابل احزاب سياسـي بـه عنـوان مـصداقي از          . ز خود ارائه دهد   كارنامه نسبتا موفقي ا   ) فرهنگي و معيشتي  
ي خود به نحو احسن در راستاي اهداف انقـالب          ها  نهادسازي ناموفق تاكنون نتوانسته از كاركردها و كارويژه       

اين پژوهش با رويكرد كيفي و روش تحليل اسنادي با نگـاهي            . اسالمي و منافع عمومي جامعه استفاده نمايد      
علـل كارآمـدي    « :  به تجربه نهادسازي در جمهوري اسالمي، درصدد پاسخ به اين سوال اصلي است             تاريخي

هـاي تحقيـق مبـين آن     يافته. »نهاد كميته امداد و ناكارآمدي نهاد حزب سياسي در جمهوري اسالمي چيست؟         
اسـالمي امكـان   است كه اوال بدون نهاد سازي، دست يافتن به اهداف دولت و در نهايت ايجاد تمـدن نـوين         

و در ثاني، به منظور كارآمـدي نهادسـازي بايـد لـوازم             . پذير نيست و يا حداقل  با مشكل مواجه خواهد شد          
  .را مدنظر قرار داد) جنبه كاركردي، توانشي و پيامدي(ولوازم عملي) جنبه تاسيسي و ارزشي( فكري

ي، احـزاب   )ره(اد امام خمينـي   نهاد سازي، دولت اسالمي، تمدن اسالمي، كميته امد        :واژگان كليدي 
 .سياسي

                                                           
 استاديار علوم سياسي دانشگاه شاهد.  1

 شاهد دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي انقالب اسالمي دانشگاه.  2
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گ سازماني با تبيين نگذاري عمومي و فره مشي تأثير خط
  آرامش روانشناختي مبتني بر صبر در جوامع اسالمي 

  *1فاطمه احساني

2پورنوروزي مهسا
  

  

  چكيده

گ سازماني در جوامع    گذاري عمومي و فرهن     مشي  هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تأثير خط       
اي در قرآن و احاديث اسالمي دارد و تا چـه             شناختي چه جايگاه ويژه     كه آرامش روان    اسالمي و اين  

كننـد و     ها، نتايج مورد انتظار را مشخص مي        طور كه هدف    همان.  اندازه مورد توجه واقع شده است     
ها، بايدها و     نماي عمل بوده، اولويت   ها راه   مشي  كنند، خط   روشن مي  ها را   ها، راه رسيدن به آن      برنامه

ها و اقدامات     دهنده خطوط كلي در فعاليت      عمومي، همچنين نشان    مشي  كنند، خط   نبايدها را معين مي   
مشي عمومي است كه عرصـة فرهنـگ را در       مشي فرهنگي نوعي خط     بخش عمومي است و اما خط     

هـاي دينـي    اي كه آموزه   دهنده   جهت ويژه نقش   رابطة وثيق دين و فرهنگ به     .  كانون توجه خود دارد   
گـذاري    مـشي         هـا بـر خـط       مند ايـن آمـوزه      در قبال فرهنگ دارند، ضرورت مطالعة تأثيرگذاري نظام       

دعا و صبر دربرگيرنده نوعي     : هاي اسالمي ازقبيل    از سوي ديگر مؤلفه   .  كند  فرهنگي را دوچندان مي   
  .كنند آرامش دروني را فراهم مي

  .آرامش روانشناختي مشي عمومي، فرهنگ سازماني، صبر،  خط :واژگان كليدي

                                                           
  منابع انساني، كارشناس امور آموزشي دانشگاه گيالن، ايران ارشد مديريت كارشناس .  1

 اطالعات، دانشكده صنعتي فوالد، اصفهان، ايرانارشد مديريت فناوري  كارشناس .  2
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  بررسي چگونگي تجلي اصول دين و ارزشهاي قرآني در هنر

1بهرام احمدي
  

  

  چكيده

نمايان سـاختن توحيـد از      » هنر اسالمي «هاي  يابيم كه بين ويژگي   با بررسي مفهوم توحيد درمي    
اري از اصل نبوت و اصل معـاد، هنـر          ترين صفات هنر اسالمي است كه در پي آن، با برخورد          اصلي

شده و با دور نشدن از اصول عدل و امامت هنري اسالمي در مذهب شيعه خواهد بـود؛ امـا     اسالمي
تجلي هر  . گردند؟ سؤالي كه اين مقاله در پي پاسخ به آن است          اين اصول چگونه در هنر متجلي مي      

استه از همان اصـل توحيـد اسـت؛ و          شده هنر اسالمي، چون زيبايي همه برخ      يك از صفات شناخته   
سوره توحيد كه گويي دربردارنده كل قران است و به بيان توحيد پرداخته اسـت بايـد الگـوي هنـر          

اي از تسبيح و ذكر خداوند باشد؛ بنابراين هدف از تـدوين   اسالمي باشد و پس از آن هنر بايد جلوه        
ت آن با اصول دين است و اينكه دريابيم كـه           بيني اسالمي بر هنر و نسب     اين مقاله بررسي تأثير جهان    

يـابيم  با تحقيق در ديدگاه قرآن و اسالم درمي     . هنر اسالمي چه نسبتي با توحيد و تسبيح و ذكر دارد          
كه خداى يگانه و صمد كه نه كسى را زاده و نه زاده شده است و هيچ كس هم او را همتا نيـست،                         

تواند تسبيح و ذكر خداوند باشد لـذا در          و زيبايي مي   ها است؛ سرچشمه و پديد آورنده همه زيبايي     
به مبـاني امكـان وجـود هنـر اسـالمي پرداختـه و       »  تحليلي –توصيفي  «اين تحقيق با روش بررسي      

ابتدا بـا بررسـي     . گيردهنر مورد بررسي قرار مي    ) و نه زينت شيطاني   (ارتباط زيبايي حقيقي و اللهي      
بررسي شده و در حد امكان آن دسته از آيات قـرآن           » زيبايي«مفهوم توحيد و تسبيح و ذكر، ويژگي        

تجلـي آنهـا در هنـر برخاسـته از      كريم كه به نحوي به زيبايي و هنر مربوط بوده را گـردآورده و از 
هاي بارزشان متـرداف بـا ديـن مبـين          اصولي كه به جهت ويژگي    . تفكر اسالمي سخن خواهد رفت    

  .توان هنر را با عنوان اسالمي توصيف نمودبروز نمايند ميباشند و هنگامي كه در هنر اسالم مي

  .توحيد، اصول دين، تسبيح، ذكر، زيبايي، هنر اسالمي  :واژگان كليدي

                                                           
 دكتراي تاريخ هنر، استاديار، عضو هيات علمي گروه نقاشي دانشگاه يزد.  1
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راهبردي در تبيين سبك زندگي  گاهمعماري اسالمي سكونت
  ايراني اسالمي

1بهزاد وثيق
  

  

  چكيده

در ايـن ميـان     . هـاي راهگـشايي دارد    اسالم ديني است كه براي تمام ابعاد زيستي انسان آموزه           
خانه و معماري آن، هسته اي معرفتي را در زيست مسلمين نشان مي دهد كه به گونـه تجلـي ايـن                      

در اين مفهوم خانه همان نسبتي را با كل شاكله معمـاري دارد كـه               . آموزه ها در حوزه كالبدي است     
 تبيين صحيح اين كالبد مي توانـد دريچـه          لذا فهم و  . اسالم دارد  خانواده با اجتماع و مفهوم امت در      
  .اي نو به آموزه هاي اسالمي باشد

پژوهشگر با تاكيد بر تلقي مسلمين از قران به عنوان منبع الهي و وحياني كه در آن تمامي علوم                   
نهفته است، معيارهاي معنايي كه در آن فرهنـگ و محتـواي زيـست مـسلمين مـستتر اسـت و نيـز                       

دهـي بـه ايـن معيارهـا بـه          با بررسي، مقايسه و ارزش    .  را جستجو مي نمايد    معيارهاي كالبدي خانه  
هايي مانند ذكر، تقوي، وحدت، طاعـت،       توان مولفه مي. يابيمهاي اساسي موضوع دست مي    شاخص

هـاي اصـلي معنـا و    عنـوان شـاخص  عبرت، برابري، اصل سودمندي فردي اجتماعي، طهارت را بـه        
-ترين ابعاد كالبدي سـكونت  عنوان شاخص ، را به  امنيت،   حساب ،دلع،  حسن،  نظمهايي مانند   مولفه

  .گاه در قرآن بيان نمود

  .اصول، معماري مناطق گرم و خشك، ايران،  قرآن،خانه :واژگان كليدي

                                                           
 استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول.  1
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  عالم خيال محاكات اسالمي و

1مينا عبادي آسايش
  

  

  چكيده

 بـا  را آنهـا  از بـسياري  توان مي كه است فراواني مسائل بردارنده در شناسي وزيبايي هنر فلسفه

 و بازشناسـي ) شناسـي  معرفـت  و شناسي نفس شناسي، وجود(اسالمي  اساسي مباني از گرفتن مدد
با توجه به اهميت فوق العاده ،به روز رساني و بيان راه حلهاي اسالمي به مباحـث و                  (كرد بازخواني

 بـه  نـاظر  آنهـا  از بخـشي  هكـ  گونـاگوني اسـت    مراتب و قوا از نفس). دغدغه هاي روز جهان معنا    

 يـك  گيـري  شكل در بسزايي نقش همواره ،كه خيال قوه آنها ترين مهم جمله از اند انسان ادراكات

 حتي را موضوع اين , بوده فالسفه توجه مورد همواره خيال عالم همان يا مثال عالم. دارد هنري اثر

هـا ي    صـورت  معقول، و عاقل تحادا نظريه اساس بر . گرفت سراغ توان مي نيز افالطون فلسفه در
 و شـود  مـي  متحـد  مخاطـب  نفـس  بـا  واقـع  در و خود متناظر قوه با مرحله هر در حقايق و هنري

 خيـالي  هـاي  صـورت  از معقـول  كليـات  و حـسي  هاي صورت از خيالي هاي صورت كه جا آن از

 كـه  خيـال . ابـد ي مـي  تعـالي  مرحلـه  به مرحله هنري، اثر با رويارويي در مخاطب هستند، تر واقعي

 را هـستي  جهـان  عاليـه  حقايق ابالغ وظيفه هم معقوالت، و محسوسات عالم ميان است اي واسطه
 هنرمند  .رساند مي معقول حقايق به محسوسات مسير از را جو كمال هاي انسان هم و دارد برعهده

 و كـه در پـژوهش پـيش ر  .حكيم نيز با توصل به اين عوالم دست به خلق آثار بـي بـديل مـي زنـد                  

است به  تطبيق و تحليـل  نظريـه عـالم خيـال در فالسـفه اسـالمي پرداختـه                      اي كتابخانه -اسنادي
  .شود مي

  .خيال عالمشناسي،  زيبايي ،هنر اسالمي فلسفه: واژگان كليدي

                                                           
 استاديار دانشگاه آزاد.  1
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  ؟…»سازي جهاني «يا »شدن جهاني«

1مينا عبادي آسايش
  

  

  چكيده

 و تـساهل  (تـولرانس  ،)گرايـي  نـسبي  (رالتيويـسم  ،)گرايـي  كثرت (پلوراليسم جهان  غرب با    
 مـادي  يعني عرفي و قدسي به امور تقسيم يعني: هرمنوتيك هاي گرايش از بعضي بر تكيه و) تسامح

 مـدد  بـه  كـه  است اين استبداد .پذيرفتن مكانيكي تفكيك صورت به را معنا و ماده تفكيك معنوي و

 »شيعه مدني نظام «اما دهد،  مي نضج را »هويت بحران «نهايتا و كند  مي حكمراني غربي مدرنيزاسيون

 به توجه با.كند  مي پوياتر را آن و گذارد  مي احترام »ايراني هويت «به و دهد  مي پرورش را ملي تجدد

 چـون  مواردي در قرآن آيات به مستند را اسالمي انديشه مباني و اصول رهبري معظم مقام منوييات

 بـر  و. نماينـد   مـي  مطرح" شناسي فرجام مباني" ،" تيشناخ انسان مباني" ،" شناختي هستي مباني"

 تمـايز  معيـار  و. دهـد   مي سامان را آرماني و اسالمي جامعه كلي ساخت باورها همين كه باورند اين

 اخالق كتب در كه يي فاضله اخالقيات همة و ". هستند اسالمي غير جامعه از اسالمي جامعه بخش

 توحيـد . اسـت  خـدا  بـه  ايمـان  اسالمي اخالق ي پايه و تاس خدا به ايمان از ناشي است شده ذكر

 اساسـي  چاشـني  اين از بايد اجتماعي مسائل همة و است اسالمي ي جامعه اجتماعي ساخت مبناي

 آرمـاني،  و آل  ايـده  جامعه  همچنين خصوصيت  )21/6/1362 تهران جمعه نماز خطبه(باشد مند بهره

 از نـشاني  بايـد  شـما  انـسان،  اسالمي انديشه هم و علمي انديشه هم است انسان انديشه سطح ارتقا

 ص ديدگاها مقام معظم رهبري ،كتاب    (نكنيد پيدا عالم در فرهنگي و فكري فقر و بيسوادي و جهل
  .)212 ـ 214

  .انقالب اسالمي جهاني شدن، رهبر جهان اسالم مقام معظم رهبري، :واژگان كليدي

                                                           
 استاديار دانشگاه آزاد.  1



  

  

  خالصه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نوين اسالمي

  1395اسفند 
 

 159

  تجلي سبك زندگي اسالمي در هنر اسالمي

1احمدي خطير ازهر
  

  

  چكيده

گيري زندگي در يك جامعـه اسـالمي   آن چه در سبك زندگي اسالمي شاهد هستيم نحوه شكل         
اي را بخواهيم بررسي كنيم آداب و رسوم مذهبي از موارد الينفـك آن اسـت و   جامعه هرگاه. است 

ر ايـن جامعـه     همانا تاثير آن بر تمامي وجوه زندگي آن جامعه حاكم خواهد بود، لـذا هنـري كـه د                  
: آيد كـه  بر اين اساس سوال تحقيق از اين بر مي        . گيرد وابستگي عميقي به اين مقوله دارد        شكل مي 

هـاي يـك    گيري هنر جامعه تاثير گـذار اسـت؟ هرگـاه آيـين           چگونه سبك زندگي اسالمي بر شكل     
كنـد، همانـا   جامعه را بررسي كنيم بدون شك تاثير عقايد و اعتقادات آن بر جامعـه نمـود پيـدا مـي          

اي بـه پـذيرش آن جامعـه بـا ديـن آن رابطـه       ي زندگي اسالمي و تجلي هنر در چنين جامعه   فلسفه
مستقيم داشته و ارزش هاي ديني مي تواند نمادهاي ديني را بوجود آورد كه پايه بوجودآمدن هنري                 

ر اسالمي  جديد در راستاي انتخاب سبك زندگي است، لذا وجود سبك زندگي اسالمي با وجود هن              
يابد، لذا تالش بر آن شده تا در فرآيند پژوهش به سبك زندگي        شود و معنا و مفهوم مي     پرواضح مي 

گيري هنر در جامعه اسالمي بررسي شود و جايگاه رعايت اصول           اسالمي، نفوذ اسالم و نحوه شكل     
سالمي چگونه بر   اسالم در آثار هنري بر تفكر هنرمند اسالمي بررسي شده و نشان دهد كه هنرمند ا               

  .كنداساس اعتقادات و باورهايش آثار هنري خلق مي

  .هنر اسالمي، زندگي اسالمي، فرهنگ :واژگان كليدي

                                                           
 كارشناس ارشد هنر اسالمي.  1
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مطالعه تطبيقي پيرامون جايگاه سنت در شيوه هاي آموزش 
  با شيوه هاي آموزش دانشگاهي آن هنر در جوامع ديني

1مجيد رضا مقني پور
  

  

  چكيده

ك جامعه ديني و خدامحور همواره راهنماي انسان سـنتگرا و يـادآور             به عنوان اساس ي   » سنت«
حضور پايدار ذات باريتعالي براي وي بوده است بر اين اساس هر فعل و حركت او در اين جامعـه                    

در ايـن ميـان يكـي از        . بر مبناي آموزه هاي سنت و در جهت نيل به حضرت احـديت مـي گـردد                
آمـوزش دادن و    (نتي پرداختن به كار هنر و آموزش آن است          بارزترين افعال آدمي در يك جامعه س      

كه البته آن نيز از ديگر افعال انسانِ سنتي مستثني نبـوده و بـر همـان مبنـا و همـان                      ). آموزش ديدن 
  .جهت در حركت بوده است؛ با اصول و قواعدي پايدار و مستمر

ن بسياري از پيش شرط هاي اما در گذار اجتماعي رخ داده در اكثر جوامع سنتي كه به موجب آ            
يك جامعه سنتي زايل گشته است، كثيري از هنرهاي سنتي و آموزه ها و اصول و قواعد مـرتبط بـا                     

در اين ميان با توجه بـه ويژگـي هـا و ارزشـهاي ظـاهري و           . آن نيز به دست فراموشي سپرده است      
مـاني اسـت كـه برنامـه        باطني هنرهاي سنتي ايران و ضرورت احياء، تقويت و هدايت آنها، مدت ز            

هايي براي آموزش و تربيت نيروهاي متخصص در اين زمينه در سطح آموزش عالي كـشور شـكل                  
اما با مطالعه ماهيت اين گونه هنرها در گستره مفهوم سـنت و نيـز عوامـل فرهنگـي و                    . گرفته است 

يسه آن بـا شـيوه      اجتماعي تاثير گذار بر رويه آموزش اين گونه هنرها در جامعه سنتي گذشته و مقا              
هاي رايج آموزشي در سطح دانشگاههاي كشور، تناقضات و ناهماهنگي هـايي بـر مـا آشـكار مـي                    

در اين پژوهش ضمن مرور جايگاه و نقش سنت بر رويه تهيه و توليد و آموزش ايـن گونـه                    . گردد
و هنرها در يك جامعه سنتي، وضيعت آموزش اين هنرها در سطح آموزش عالي كشور مـورد نقـد                   

بررسي قرار گرفته و تناقضات آن در ابعاد مختلفِ ابعاد و مباني، برنامه هـا و روش هـاي آموزشـي             
  .آشكار گشته است

  .، برنامه آموزشي آموزش عالي جامعه سنتي،،سنت، هنرهاي سنتي :واژگان كليدي

                                                           
  دانشكده هنر و معمارياستاديار دانشگاه شيراز . 1
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  بررسي تأثير معماري بافت قديم و جديد با تأكيد بر 

  تغييرات جمعيتي

  1يمحسن نياز

  *2طمه تورنجي پورفا

3فهيمه نامور مقدم
  

  

  چكيده

فضاي شهر به عنوان موقعيت تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي مجموعه اي چند بعـدي از مؤلفـه    
در هر شهر، خرده فضاهايي وجود دارد كه برخي از آن ها نـه تنهـا                . هاي گوناگون را دارا مي باشد     

بافت كهن و اصـيل از ايـن        . زيكي بلكه گوياي تاريخ و  هويت شهر مي باشد         به عنوان يك كالبد في    
 فرهنـگ، ديـن،     ت،ها، حاال   ي بروز روحيه    معماري عرصه به عبارت ديگر    . حيث حائز اهميت است   

فـزايش سـريع    ا،  همچنـين . انسان محسوب مـي شـود     ترين نماد زندگي    محسوسو   است   ...و  هنر  
ساخته است، از ايـن      را دگرگون    يها، تعادل ديرپاي جمعيت   جمعيت شهرنشين و گسترش افقي شهر     

 بدين ترتيب بافت شهري بر تغييرات و تحوالت جمعيتـي اثرگـذار             .تغييراتي گشته است  دچار  نظر  
 پـيش مـي بـرد و    سـاختمان سـازي   ويرشد كمي و كاهش كيفيت، جامعه را به س     به عالوه،   . است

هـاي    هـاي بـا متـراژ پـايين در مجتمـع            دگي در آپارتمان  زن .آورده است  ه همراه برا  آپارتمان نشيني   
تمايل بـه فرزنـد آوري را كـاهش           و كندآوري منصرف مي   ساكنان را به خودي خود از بچه       ،متراكم

براين مبنا، هدف مقاله حاضر بررسي معماري بافت قديم و جديد بـا تأكيـد بـر تغييـرات                    .مي دهد 
براساس نتايج بـين معمـاريِ بافـت قـديم و           .  است جمعيتي است كه با روش اسنادي تدوين گشته       

بنابراين برنامه ريـزي در ايـن امـر ضـروري و حـائز              . جديد و تغييرات جمعيتي ارتباط وجود دارد      
  .اهميت است

  .بافت، بافت قديم، بافت جديد، معماري، جمعيت، تغييرات جمعيتي :واژگان كليدي

                                                           
 استاد گروه علوم اجتماعي دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان.  1

 دانشجوي دكتري دانش اجتماعي مسلمين دانشگاه باقرالعوم قم.  2

 كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي دانشگاه كاشان.  3
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  ود اسالم و غرب از نگاه سينماي هاليوتمدنتقابل 

  *1سيد عباس موسوي

  2يسيد علي موسو

  چكيده

با . استهاي تاريخي  باورها و پيشينه، هاي فرهنگي از زمينه، حاصل شهرزيستي انسان و برخاسته »تمدن«
تمـدن  . ها متـأثر از تمـدن اسـالمي بودنـد     هاي ديگر رنگ باختند و تا قرن       ، تمدن »تمدن اسالمي «گيري    شكل

ي   رب بعد از رنسانس، دچار تغييرات اساسي گرديد و با تكيه بر علوم تجربي و انقالب صنعتي در دو سده                   غ
. به علل گوناگون دچار انحطاط گرديد» تمدن اسالمي«هاي چشمگيري نمود؛ اما  لحاظ مادي پيشرفت اخير، به

در حـال   » تمدن نـوين اسـالمي    «ر،  هاي اخي   بعد از انقالب اسالمي در ايران و بيداري جوامع اسالمي در سال           
ي هانتينگتون را مهم    »ها  برخورد تمدن «ي    هاي تمدن غربي، نظريه     براي همين، استراتژيست  . گيري است   شكل
به نفـع تمـدن   » ها برخورد تمدن«ها ـ عمدتاً آمريكا ـ به دنبال مديريت    ي اين تحقيق، غربي بر پايه. اند دانسته

هاي مهم، استفاده ابزاري از  يكي از استراتژي. كنند تژهاي مختلفي را دنبال ميغرب هستند؛ بدين منظور، استرا
يكـي از  » سـينما « امـروزه . هاي موجود دنيا است منظور برتري تمدن غرب بر ديگر تمدن هاي جمعي به  رسانه

ينماي دنيـا ـ،   ي س ـ به عنوان قله »هاليوود سينماي« بين، در اين. ها است معرفي تمدن براي ها رسانه مهمترين
ي ايـن تحقيـق،       بـر پايـه   . است هاي ديگر   تمدن بر تأثيرگذاري در صدد  جهان نياز سينماي  ترين  بيش تأمين با

. انـد   ي هانتينگتون قـرار داده    »ها  برخورد تمدن « نظريه    هاي هاليوود، رويكرد غالب خود را بر پايه         استراتژيست

» تقابل تمدن اسالمي و غربـي «روي آن متمركز شده است، اي كه هاليوود بر     براي همين، از موضوعات عمده    

بـه روش توصـيفي ـ    » تعامل يا تقابل تمدن اسالمي و غربي را از نگاه سينماي هـاليوود «اين پژوهش، . است
: هاي هاليوود از جمله در همين راستا، اين مطالعه برخي از فيلم. تحليلي، مورد ارزيابي اجمالي قرار داده است

هاي نارنيا، محاصـره، گنجينـه درد و جهـاد سـوم را               گانه  ها، سه   هاي ارباب حلقه    گانه  اي موميايي، سه  ه  گانه  سه
» هـا   برخـورد تمـدن   «ي نظريه     ها بر پايه    گونه فيلم   نتايج نشان داد كه اين    . مورد بررسي اجمالي قرار داده است     

  .هراسي است سالماند و هدف اصلي آنها، تخريب چهره تمدن اسالمي از طريق ا ساخته شده

  . هاليوودهانتينگتون، سينما، ها، تمدن، تمدن اسالمي، تمدن غربي، برخورد تمدن :واژگان كليدي

                                                           
 ) العالميةجامعة المصطفي(دانشجوي دكتري فقه تربيتي .  1

جامعـة المـصطفي   ( سـازي تلويزيـوني   آموخته دوره عـالي توليـد و برنامـه    شناسي؛ دانش كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم.  2
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   تمدن و هنر،ييگراسنت

  1يرامي بايسيع

  

  چكيده

هنر در زندگي و تمدن اسالمي از جايگاه و اهميت اساسي برخوردار اسـت و يكـي از مظـاهر                    
همـواره  ) مدرنيتـه ( تبيين و تفسير هنر بر مبنـاي سـنت و تجـدد              .رودشمار مي مهم تمدن بشري به   

گرايان در بـاب هنـر و جايگـاه آن در           در اين ميان مباحث سنت    . هاي فراواني برانگيخته است   بحث
دهد و مفاهيم اساسي      گرايي، تفسير خاصي از سنت ارائه مي        سنت. شناسي اهميت خاصي دارد   تمدن

نوشتار . دهد  م و هنر را بر مبناي آن مورد تحليل و بررسي قرار مي            در حوزه دين، فلسفه، عرفان، عل     
. را از اين منظر مورد تبيين و تحليل قرار دهد         و اصول و مباني آن      هنر  مقوله  كند تا     حاضر تالش مي  

ها مـورد بررسـي     توان بدون فهم مباني و مفاهيم كليدي آن         گرايان را نمي    به طور كلي نظريات سنت    
دانند و همه تـامالت خـود را          گرايان چيزي را خارج از چارچوب سنت نمي         كه سنت چرا  . قرار داد 

گرايانه نيـز در ايـن چـارچوب سـنتي و مابعـدالطبيعي               فلسفه هنر سنت  . كنند  در اين راستا تبيين مي    
 از ايـن رو، .  گرفته و تماماً حاكي از دغدغه آنان نسبت به احياي سنت است            جاي) فلسفه جاويدان (

 ابتداً مفاهيم و مباني اساسي و در عين حال مرتبط با بحـث توضـيح داده                 ث درباره هنر،  پيش از بح  
مـورد بحـث قـرار    ) به عنوان مفهومي تمـدني (شده و پس از آن هنر سنتي و ارتباط هنر با معنويت  

  .گرفته است

  .هنر سنتي، معنويتتمدن، گرايي،  سنت :واژگان كليدي

                                                           
 مدرس دانشگاه.  فقه و اصوليدكترا.  1
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هاي سنتي  ميت در خانهبازشناسي سلسله مراتب و وجوه محر
هاي درونگرا جهت ارتقا  ويژه فضاي ورودي خانه   بهايراني

  سبك زندگي اسالمي

1مريم قربان زاده
  

2آرش زارع
  

  

  چكيده

 پا به اعتقادات و اشراق و عرفان هاي مايه درون با ايراني معماران از مانده جا به بناهاي همواره

 خانواده فضاي. استبوده ايران سربلندي و افتخار ه يماي تاريخ طول در مذهب و فرهنگ از خاسته

 اعتقـاد  و ايمـان  از هـايي  سـتون  بـر  و قداست و پاكي صداقت، اصالت، هاي پايه بر همواره ايراني

 دسـت  بر قلم هستي معمار بزرگ به توكل با و مفاهيم اين بر باور با ايراني  معمار.است بوده استوار

 گرفته كار به مراتب سلسله و فضايي چيدمان كنار در همواره و است پرداختهمي طراحي به و گرفته

 در مـوثر  گـامي  طراحـي  كمـك  به تا است داشته نظر مد را محرميت و حجاب نقش طرح، در شده

 بينـي  پـيش  ايران در مسكوني فضاهاي طراحي ابعاد ترينمهم از يكي. دارد بر خانواده بقاي و حفظ

 و ساسانيان دوره در آنرا توانمي بلكه نيست اسالم از بعد دوران به مربوط تنها امر اين. است حجاب
 غناي بر تاكيد و ايران سنتي معماري به تحليلي-رويكردي توصيفي با مقاله اين. يافت نيز هخامنشي

سلسله  معرفي به اسالمي پرداخته و همچنين – ايراني واالي ارزشهاي و فرهنگ بر مبتني آن هدفمند
پردازد و در پايان به طور خالصه علل فراموشـي ايـن            ه بنا و رسيدن به قلب خانه مي       مراتب ورود ب  

  .سنت ارزشمند مورد كنكاش قرارگرفته است

  .محرميت، سلسله مراتب، درونگرايي، ورودي، فضاي ورودي :واژگان كليدي

 

                                                           
 عضو هيات علمي گروه مهندسي معماري دانشگاه بجنورد.  1

 اه بجنورددانشجوي كارشناسي مهندسي معماري دانشگ.  2




