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 علمی دانشگاه شاهدهیئت  عضو دکتر محسن مراثی
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 مدرس تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو دکتر اصغر فهیمی فر

 صدا و سیما دانشگاه علمی هیئت عضو دکتر محمدرضا معتمدی
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 انقالب شهر آرمان عقالنی های مولفه به حصول های مکانیسم بررسی
 بهشتی شهید سیاسی های اندیشه بر رویکردی با اسالمی

 1فاطمه طاهر خانی
 

 چکیده
.  داد وعده پیوانش به را حکمرانی از آرمانی مدل یک ، دیگر انقالب هر مانند به اسالمی انقالب

 آرمان کنار در شهر رمان آ که معنا این به است آن عقالنی های گزاره شهر آرمان هر مهم وجوه از یکی
 تحق متس به حرکت و انقالبی ی مرحله از گذر. اند شده بنا نیز عقالنیت از ای پایه بر ، احساسات و ها

 و آرمانی که را آنچه تا است عقالنی های کنش و ها گزاره ی توسعه و بسط به منوط شهر آرمان آن
 پیشرو گذاران بنیان و رهبران ی عهده بر ها شهر آرمان عقالنی وجوه تبیین. سازد متعین است بوده ذهنی

 بوده هبرانر این ترین برجسته از یکی بهشتی حسین محمد ،شهید اسالمی انقالب مورد در.  است انقالب
 از که است راهکارهایی و ها مکانیسم بررسی و طرح بررسی و تحقیق مقاله، این نگارش از هدف.  است
 ارایه اسالمی انقالب در ترسیمی شهر آرمان عینی و عقالنی اهداف به رسیدن برای بهشتی شهید سوی
 مانده اقیب بزرگوار آن از که متونی تحلیل از استفاده با تا است آن بر تالش منظور این به.  است شده
 انیسممک و ها روش کشف به منتج تالش این و شود ترسیم آن عقالنی ابعاد و موعود شهر آرمان ، است
 .گردد انقالب عینی های آرمان حصول های

 
 عینیت. عقالنیت. شهر آرمان.بهشتی شهید.اسالمی انقالبواژگان کلیدی: 

                                                           

 سیاسی دکتری تخصصی علوم 1
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 تمدن تحقق در آن نقش و ثروت و علم نسبت در دیدگاه اصالح ضرورت
 اسالمی نوین

 1رجحانی مهدی
 2فرجیان مهدی محمد

 چکیده
 و نگیفره اقتدار اند؛ دانسته استوار رکن سه بر را جهان در تمدنی هر گیری شکل صاحبنظران، بسیاری

 تمدن میان دنها،تم بقاء و گیری شکل گانه سه مقایسه منظر این از. اقتصادی اقتدار و سیاسی اقتدار ایدئولوژیک،
 دیرینه لبهغ و غرب تمدن فرهنگی تزلزل از حکایت اخیر، های دهه طی غربی حاکم تمدن برابر در اسالمی نوبنیاد
 غربی نتمد اینرو از. دارد اسالمی نوین تمدن اقتدارسیاسی کننده خیره رشد و اسالمی تمدن فرهنگی و فکری
 .است داده قرار تمدن این اقتصادی تضعیف را خود تالش وجه اسالمی، نوین تمدن گیری شکل از ممانعت جهت

 و فکری دیدگاه فقدان از نیز داخل در اسالمی نوین تمدن بیرون، از جانبه همه اقتصادی تهاجم کنار در
 تبیین کری،ف مبانی اصالح مستلزم اقتصادی جهاد گیری شکل. است مشکل دچار اقتصاد حوزه در صحیح فرهنگی

 رسالت یینتب اندوزی، ثروت و زهد دقیق معنای ترویج آنها، دادن جلوه متقابل از پرهیز و ثروت و علم نسبت دقیق
 معظم مقام اتفرمایش و دینی مبانی بر مبتنی رو پیش مقاله. باشد می اقتصادی جهاد دهی شکل در دانشگاه و دانش

 می شخصم اساس این بر. پردازد می دیدگاه این دقیقتر تبیین به غرب، تمدن اقتصادی جنبه بررسی و رهبری
 و ویمعن سلوک الهی، منظر از و است تاییداسالم مورد است، ثروت تولید آن الزمه که اقتصادی قدرت گردد،
 یکدگیر اب تقابل در ثروت و علم دیدگاه این در. گیرد می شکل یکدیگر کنار در کار و عبادت با انسان مادی

 .گردد می محسوب مفید و ارزشمند گردد، اقتصادی اقتدار جمله از اقتدار، به منتج که علمی و نیستند

 اقتصادی هادج ثروت؛ تولید ثروت؛ و علم کارآفرینی؛ مقاومتی؛ اقتصاد اسالمی؛ نوین تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 شاهد دانشگاه استادیار 1

 تهران دکترادانشگاه دانشجوی 2
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 یترجمه یک مثابه به "رضوی کودکان صحن" طرح: تمدن و فضا فلسفه،
 شیعه تربیتی-فرهنگی تعالیم مکانی

 1خلخالی موسوی صالح سید
 چکیده

 فاهیمم سازیآماده و استخراج علم "فلسفه" و هستند هاتمدن آرمان نظری تحقق یمایهبن "مفاهیم"
 توانمی. ستا بوده آگاهانه توجهیبی ،"مکان و فضا" به نسبت فلسفه تاریخ نگرش حال، این با. است

 راهبرد نای که است این کلی نظر. یابدنمی بنیادین هایشناسیهستی در جایی مکان که کرد مشاهده
 به و انجامدمی صرف آلیسمایده یک به تمدن، یک آینده و حال گذشته، با رویی در رو جهت سنتی،
 زمان تحت کانم فلسفیِ سازیثانویه یک طی همیشه که انجامدمی مکان یشناسانههستی هایجنبه پنهانی

 .است بوده
 تا کرده، تالش خود تحقیقات در سنت، این عملی-فلسفی واژگونی برای تالش مسیر در ،نگارنده

 به که دباش متوجه کاربردی یفلسفه یک به و کند تحقیق "مکان" طریق از را هازمان و هاآرمان تحقق
 یجهنت. است آگاه تمدن یک هایآرمان ملموس و مادی تحقق در مکان، و فضا یشناسانههستی اهمیت

 تحقق هب توانمی زمانی تنها تمدن، یک یتوسعه روند در که است نظریه این "مکانی یفلسفه" این
 به قاله،م نخست بخش. باشد داشته توفیق "مکان به نظر یترجمه" در که داشت امید آن اهداف حقیقی

 . پرداخت خواهد مورد این نظری بسط
 رحیط معرفی به نگارنده ،"مفاهیم" مکانی یترجمه یافتن ضروریِ روندِ چگونگی نمایش برای

 را آن و است کرده ارائه "رضوی کودکان صحن عنوان" با رضوی قدس آستان به که پرداخت خواهد
 اجرایی ایتنگناه و شرایط معرفی، به مقاله دوم بخش. داندمی شیعه تمدن تربیتی هایآرمان تحقق یک
 .پردازدمی طرح این

 .تمدن تحقق - فضا - مکان فلسفه واژگان کلیدی:

                                                           

 تخصصی دکترای 1
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 پایان تا سوم قرن از اسالمی پزشکی آثار در سرطان مداوای هایروش
 هجری ششم صده

 1روحی رضا علی
 2مزینان زاده محمد ابراهیم

 
 چکیده

-وهشی و نموده بسیاری هایبررسی هاآن درمان هایراه و هایبیمار شناخت باب در مسلمان پزشکان
 کانپزش که است هاییبیماری ترینمهم از سرطان. نمودند ارائه اسالمی تمدن به را نوینی و جدید های

 مودهن ارائه آن مداوای باب در را مختلفی هایراه و پرداخته آن بررسی به تخصصی صورت به مسلمان
 قاناحت: از است عبارت شده عرضه مسلمان پزشکان توسط که بیماری این درمان راههای ترینمهم. اند

 در یماریب داشتن نگه و گسترش از جلوگیری ؛(سموم از بدن کردن خالی) دادن استفراغ ؛(دارو شیاف)
 عینیم مقدار کردن خارج برای اصلی عروق کامل شکافتن) کردن فصد: شامل جراحی انواع اندازه؛ همان

 باعث سرطان مداوای اهمیت(. کردن داغ) کی بریدن؛ ؛(سموم تخلیه جهت بدن اعماق از غلیظ خون از
 و ثبح به مفصل طور به الذکر فوق موارد از مورد چند یا یک در مسلمان پزشکان از کدام هر تا شده

 آثار رد تحقیق با سرطان بیماری درمان در مختلف هایروش بررسی به مقاله این در. بپردازند بررسی
 .است شده پرداخته اسالمی پزشکی

 
 .کی استفراغ؛ احتقان؛ جراحی؛ مداوا؛ پزشکی؛ آثار سرطان؛ واژگان کلیدی:

                                                           

 رضوی اسالمی علوم تخصصی دانشگاه دکترای 1

 رضوی اسالمی علوم ارشد دانشگاه کارشناسی دانشجوی 2
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 یمل غذای و آب تأمین اصلی نفعانذی حضور و شناخت اهمیت بر تأکیدی
 اسالمی ایرانی تمدن تحقق فرآیند در

 1عظیمی اکبر علی سید
 

 چکیده
 انواع و اقدام گذاری،سیاست گفتگو، بحث با که شودمی اطالق هاییگروه یا افراد به نفعذی
 تأثیر یا و ارندبگذ تأثیر سیاست یا و تصمیم وکار،کسب بنگاه سازمان، یک بر بتوانند العمل؛عکس

 اقدامات و انتظارات ازجمله و ملی سطح در کالن عوامل بسیاری از متأثر ملی غذای و آب امنیت. بپذیرند
 لی،م سطح در که است عمومی کاالی یک عنوانبه آب. هست کشاورزی تولید و آب تأمین نفعانذی

 تهشناخ آب منابع عمده کنندهمصرف عنوانبه جهان در کشاورزی بخش اگرچه و دارد متعددی مصارف
 منابع از پایداری شکل به عرصه این اصلی نفعانذی یکپارچگی و انسجام ارتقای با توانمی اما شودمی

 در اصلی نفعانذی انتظارات در تفاوت وجود رسدمی نظر به حال این در. نمود برداشت محدود آب
 لگویا اجرای و ارائه نوین، آبیاری هایدستگاه گسترش کشاورزی، هایچاه کنتور نصب: چون مواردی

 این رد. گردد آینده در غذایی امنیت تحقق و آب منابع از پایدار برداریبهره اساسی مانع ؛... و کشت
 راستا این رد یکپارچه نگاریآینده معرفی درصدد غذا تولید و آب منابع کلیدی اهمیت به توجه با مقاله

 .داشت خواهد
 

 میاسال ایرانی تمدن یکپارچه، نگاریآینده نفعان،ذی غذا، امنیت آب، امنیت واژگان کلیدی:

                                                           

 پژوهی آینده تخصصی دکترای 1
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 یقران تفکر پارادایم در "سالمت"و "طب" مفهوم انگاری همسان چالشهای

  1خیلی کوهی حسینی جواد سید
 

 چکیده
 گسترشو طرح پی ودر سکوالر تفکر پارادایم در که وآلوپات نوین پزشکی گیری شکل از پس

 جامعم دراغلب انسانی "سالمت" و "طب" مفاهیم گرفته، شکل پیش دوقرن حدود از دکارت فلسفه
 بطوری. شدند یم تلقی یکدیگر مترادف تفکر، این در موجود مبنایی مختلف دالیل به وآکادمیک، علمی

 لفظ با هاینک کما. است انسانی سالمت ، "طب" لفظ از واصلی اولیه تبادر فکری، پارادایم این در که
 خواهیم آن رایج معنای به "طب" به ذهنی، پارادایم این در والمحاله آگاه ناخود نیز "انسان سالمت"

 معرفت اختی،شن هستی ، خاص دیدگاه ،ازجمله مبنایی مختلف دالیل به تفکرقرانی، پارادایم در اما. رسید
 "انسانی سالمت" آن تبع وبه انسان مفهوم بلکه نیست، اینگونه موضوع قران،... و شناختی انسان و شناختی،

 "انسانی طب" مفهوم به نسبت وسیعترومتفاوتی گستره از شده ذکر که دالیلی به قرانی تفکر پارادایم در
 ایبر را ومیدانی مبنایی جدی چالشهای مفهوم، دو این عمدی ویا سهوی انگاری همسان. برخورداراست

 حتنیزت را کشور سالمت نظام ونامحسوسی محسوس نحو به امروزه که بطوری آورده، نظربوجود اهل
 اویهایواک با محتوایی، وتحلیل ای کتابخانه مطالعه باروش پژوهش این در. است داده قرار خود الشعاع
 دینی تونم و اسالمی روایات و قرانی ایات در موضوع، شناختی معرفت و شناختی، انسان شناختی، هستی

 رداختهپ قرانی تفکر پارادایم در مفهوم دو این دار معنا تفاوت اثبات و مهم موضوع این به آکادمیک و
 .است شده

 
 سکوالر پارادایم قرانی، پارادایم طب، سالمت، ، پارادایم: ها واژه کلید کلیدواژگان:

                                                           

 وسالمت بهداشت گرایش با وعلوم تخصصی قران دکترای 1
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 حدیث و قرآن از «پیشرفت الگوی استنباط» قواعد و مبانی

 1آدریانی رضایی ابراهیم
 

 چکیده
 و فردی فعالیت هر لذا. است قیامت تا اسالمی امت هدایتگر و اسالم، گرامی نبی یادگار کریم قرآن
 .بگیرد سرچشمه آن ساز انسان های آموزه از و باشد قرآن با منطبق باید مسلمانان اجتماعی

 از را ام اسالمی جامعه آن، اجرای که باشد ای اساسنامه است قرار «پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی»
 اسنامهاس چنین های ریشه. آورد ارمغان به ما برای را جانبه همه پیشرفت و بخشد تعالی و رشد جهت، هر

 مبتنی اط،استنب این شک بدون. نمود استنباط کریم قرآن از و کرد جستجو وحی کالم در باید را جامعی
 .دارد می مصون استنباط در لغزش از را پژوهشگر که است قواعدی و مبانی بر

 تبیین را مکری قرآن از پیشرفت الگوی استنباط قواعد و مبانی ترین مهم ایم کوشیده مقاله این در
 داشتن بطن رآن،ق ناپذیریتحریف قرآن، جامعیت و جاودانگی مانند) مبانی این از فهرستی به ابتدا. نماییم
 مشروعیت و ،ائمه و پیامبر علمی مرجعیت مانند) آنها از مورد چند ادامه در و شده، ذکر... (  و قرآن،
 نباطاست» بر حاکم قواعد از ای پاره نیز ادامه در. ایم داده قرار بحث مورد تفصیل به را( روشمند اجتهاد
 .ایم داده شرح را...  و تطبیق، و جری مناط، تنقیح مانند «قرآن از پیشرفت الگوی
 

 .قواعد و مبانی پیشرفت، الگوی استنباط، شناسی، روش : قرآن،واژگان کلیدی

                                                           

 اصفهان العالمیه المصطفی تخصصی جامعه دکترای 1
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 دیدگاه بر تکیه با) اسالمی تمدن تحقق فرایند در سازی دولت نگاری آینده
 (رهبری معظم مقام

 1عیوضی رحیم محمد
 2میگونی ایوب محمد
 3میرزایی رضا احمد

 چکیده

 هاقرن طول رد گرفت، شکل( آله و علیه اهلل صلی) اسالم گرامی رسول بعثت با که اسالمی نوپای تمدن 
 انقالب تبرک به امروز پیموده، که طوالنی مسیری و کرده تجربه که بسیاری تحوالت و هاآسیب وجود با

 رهبری اسالم، یغن هایآموزه مبنای بر و سترگ تاریخی تجربه این بر تکیه با. است یافته ایتازه جان اسالمی
 از تمدن نای گیریشکل فرآیند که اندکرده ریزیپایه را "اسالمی نوین تمدن" نظریه اسالمی انقالب معظم
 و ،"اسالمی کشور " ،"اسالمی دولت " ،"اسالمی نظام " ،"اسالمی انقالب" مرحله پنج شامل ایشان زبان

 اسالمی لتدو نظریه تحقق و تبیین کشف، کنونی مرحله اسالمی تمدن به نیل برای. است "اسالمی تمدن"
 در یا یاسالم دولت تشکیل جریان در اول مرحله دو از عبور با حاضر حال در اسالمی انقالب فرایند. باشدمی

 و رکانا آن با که برشمرد اجزایی و ارکان توان می دولت تبیین برای. دارد قرار سازیدولت مرحله اصطالح
 رد نگارانه،آینده رویکردی با حاضر پژوهش. شد خواهد متمایز ها دولت سایر از اسالمی دولت اصوال اجزا

 کادرها و نظامات اهداف، مدیران، را دولت اجزای و ارکان ابتدا ادراکات، مشارکتی و سیستماتیک فرایندی
 ردآوریگ را اسالمی دولت تشکیل مطلوب آینده به منتهی مسیرهای و اندازهاچشم ادامه در و میکند معرفی
 .دهد می ارائه را اسالمی دولت تشکیل برای کاربردی مدلی و کرده

 نگاری آینده سازی، دولت اسالمی، انقالب اسالمی، تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 دانشگاه شاهد استاد 1

 شاهد دکترا دانشگاه دانشجوی 2

 شاهد دکترا دانشگاه دانشجوی 3
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 نوین تمدن ای رسانه مطلوب مدل ارائه های ضرورت و موجود ها نارسایی
 اسالمی انقالب رهبران دیدگاه براساس اسالمی

 1واعظی رضا
 

 چکیده
 نحوی هب شودمی تلقی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه و زیربنایی عامل حاضر، قرن در رسانه

 جهان اقتضای غرب، جدید تمدن محصول پدیده، این. اندنامیده تمدن راستدست را آن که
 کارکرد و اهمیت به توجه با. است جامعه و انسان نیازهای از جدید غرب یویژه درک و ساالریسرمایه
 از را رسانه توانمی سازی تمدن نتیجه در و سازی فرهنگ ها،ملت بین ارتباط و تثبیت انتقال، در رسانه

 نتیجه در و سانهر هاینظریه و علوم اینکه به توجه با است معتقد نگارنده. دانست تاثیرگذار عناصر مهترین
 تمدن اصلی پایه اینکه به نظر و سکوالرند اصوال و دارند غربی مبنای انسانی علوم همچون رسانه خود
 یند تمدنی اسالمی، نوین تمدن درنتیجه و است اسالمی وباورهای ارزشها و اسالم دین اسالمی، نوین
 به بود، اهدخو پوچ تمدن این بگیرم، تمدن این از را اسالم حقیقت اگر که نحوی به گراست حق و بنیاد
 ایرسانه مطلوب مدل تواننمی جمعی، ارتباط وسایل درحوزه رایج های مدل و ها نظریه با رسد می نظر

 بود، یاسالم نوین تمدن تحقق نتیجه در و وبروز ظهور شاهد مطلوب نحو به و داشت اسالمی نوین تمدن
 یننو تمدن تحقق در اسالمی انقالب رهبران دیدگاه محوری نقش به عنایت با -امر این الزمه بلکه

 نوین مدنت بنیانگذاران عنوان به اسالمی انقالب رهبران دیدگاه براساس مطلوب ایرسانه وجود -اسالمی
 مطلوب مدل و گرفته شکل دینی برمبانی مبتنی و اسالمی اینظریه براساس که ای رسانه. است اسالمی

 .گردد تبیین آن
 

 انسانی علوم. انقالب رهبران.  اسالمی انقالب.  اسالمی نوین تمدن.  رسانه واژگان کلیدی:

                                                           

 اسالمی انقالب استادیار مدرسی 1
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 تجسمی هنرهای معاصر رویکردهای و کردارگرایی بر ایمطالعه

 1بسکابادی مونس
 

 چکیده
 همواره سنتی، هایقالب و هنرها میان مرز شکستن درهم با هنرمندان هنری، معاصر هایگرایش در
. نمایند تقلمن نوینی هایشیوه به مخاطب به را خود پیام و یابند دست متفاوت بیانی به اندکرده تالش

 هب معاصر، هنر در دیگری بیانی هایشیوه و رویداد خیابانی، هنر اجرا، هنر چون نوینی هایگرایش
 اقدام یزهحو در آموزش و اندرز و پند و پیام و ایده از رفتن فراتر با تا اند بخشیده را امکان این هنرمندان

 یآگاه پیام سازدمی قادر را هنرمند هنری نوین هایشیوه این. نمایند ایفا را خود اجتماعی نقش عمل و
 .نماید منتقل مخاطب به عمل و کردار طریق از را خود بخش

 و ییکردارگرا جهت در هنری نوین هایگرایش بیانی قابلیت است، این بر تالش گفتار این در
 ستریب هنری، نوین هایقالب آیدمی نظر به. گیرد قرار مطالعه مورد جامعه در آثار از دسته این پیامدهای

 ار خود ساز انسان و اجتماعی نقش مؤثرتری هایروش با تا آوردمی فراهم معاصر هنرمندان برای جدید
 و ندیشها از رفتن فراتر جهت در حرکتی تواندمی نوین شکل به هنری آثار و نمایند ایفا امروز جهان در
 .باشد امعهج مردم به پیام این انتقال و هنرمندان سوی از کردار و عمل حوزه در تفکر و عقیده بستن کار به

 
 هنری هایگرایش کردارگرایی، اجرا، هنر معاصر، هنر واژگان کلیدی:

                                                           

 هنر تخصصی دانشگاه دکترای 1
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 ردکت استاد دیدگاههای بر تکیه با) تمدّنی چهارچوب در شیعی ادبیات
 ( آذرشب محمّدعلی

 1بافرانی عرب رضا
 2یوسفوند حبیب

 
 چکیده

 ادبیات از نوع این. گیردنمی خود به ایطائفه رنگ که است رسالی ادبیات از ایگونه شیعی ادبیات
 بزرگ تهایشخصی و پردازاننظریه از آذرشب محمّدعلی دکتر استاد. گیردنمی قرار سنّی ادبیات مقابل در

 داشته ذکورم تفسیر با شیعی ادبیات معرفی در ایبرجسته نقش خود آثار و نظرات با که است معاصر
 و بررسی به لیتحلی-توصیفی شیوه با و آذرشب استاد دیدگاههای و آثار بر تکیه با مقاله این در ما. است
 بی. ایمپرداخته است داشته کنون تا ابتدا از تمدّنی چهارچوب در که نقشی و شیعی ادبیات جایگاه تبیین

 هایدوره خصوصاً و ادبیات تاریخ ادوار تمامی در ایبرجسته مردمی جایگاه از شیعی ادبیات شک،
 توانسته ودخ رسالی نقش و ستیزی ظلم و انقالبی روح با شیعی ادبیات. است بوده برخوردار آن تاریک

 دفاع و تبدّانمس و ظالمان با مبارزه به السالم علیهم معصومین ائمّه مکتب تفکّرات از گیری الهام با است
 تمدّن در را یشیع ادبیات جایگاه خود نقادانه نگاه با اندتوانسته آذرشب استاد. برخیزد مظلومان حقوق از

 رسالی بیاتاد از گونه این جویندگان برای راهی نقشه کننده ترسیم و نمایند، تبیین خوبی به اسالمی
 .باشند
 

 یعهش ادبیات تاریخ آذرشب، محمّدعلی استاد تمدّنی، چهارچوب شیعی، ادبیاتواژگان کلیدی:  

                                                           

 رضوی اسالمی علوم استادیار دانشگاه 1

 رضوی اسالمی علوم دانشگاه ارشد کارشناسی 2
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 اسالمی نوین تمدن پویایی و تداوم در محلی حکومت مدیریت و نقش

 1مظاهری مصطفی
 

 چکیده
 را زمال ظرفیت تمدن، آن که سازد می فراهم را تمدن یک گسترش و توسعه روند آنچه است مسلم

. باشد دهکر نهادینه و احیاء جوامع بین در و کشور در را خودش مسلط گفتمان و داشته سازی تمدن برای
 و ومتهاحک جایگاه. باشد می مختلف های زمینه در موثر و مناسب بسترهای نیازمند امر، این تحقق لذا

. ندهست زمینه این در مهم عوامل جمله از ها، تمدن پیشرفت و توسعه در آنها حکمرانی و مدیریت نحوه
 کنار رد محلی حکومت ، آن در موجود فرهنگی تکثر به توجه با ایران، مانند کشوری در میان، این در

. کند اءایف اسالمی نوین تمدن بالندگی و حفظ در تواند می مهمی و توجه قابل نقش مرکزی، حکومت
 های تاکتیک و ها روش از باید خودش، پویایی و حفظ برای اسالمی نوین تمدن مانند تمدن، یک لزوماً

 بخشی اثر اب محلی حکومت بین، این در کند استفاده خودش، شده تعیین اهداف پیشبرد برای مناسبی
 وجهت با. باشد نظر مورد اهداف راستای در مرکزی حکومت برای خوبی مکمل تواند می خودش، مفید

 تداوم در لیمح حکومت مدیریت و جایگاه که دارد تمرکز موضوع این بر حاضر نوشتار نکاتی، چنین به
 واندت می هایی مکانیزم چه از محلی حکومت اصوالً و است صورتی چه به اسالمی نوین تمدن توسعه و

 کند؟ استفاده اسالمی، نوین تمدن پویایی و حکمرانی زمینه در
 

 .محلی مرکزی،حکومت اسالمی،ایران،حکومت نوین تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 تهران دانشگاه تخصصی دکترای 1
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 سازتمدن هایسازمان تقویت و ایجاد برای هشداری ؛ اسالمی نوین تمدن پیدایش عالئم

 1کیقبادی علیرضا
 2مقیسه رضا

 3 پدرام عبدالرحیم
 چکیده

 می مضامین تحلیل روش با اسالمی نوین تمدن عالئم و ها نشانه ارائه و شناسایی حاضر مقاله هدف
 دهآین برای اسالمی روش و مفروضات نیازمند و است اسالمی پدیده یک اسالمی نوین تمدن باشد؛

 در. ستا پژوهی آینده علم در بانی دیده های روش از یکی تغییر عالئم شناسایی. باشیم می آن پژوهی
 معتقد شرب زندگی بر گذار اثر عوامل سایر به بایستی مشهودات به توجه بر عالوه اسالمی پژوهی آینده

 .داشت باور را الهی های وعده مهمتر همه از و بود
 ئمعال اما است، نیامده در آشکار کامالً روند یک صورت به هنوز چند هر اسالمی نوین سازی تمدن

 سانیک بیشترین. است زیاد خیلی نظران صاحب منظر از آینده در آن وقوع احتمال که دارد هایی نشانه و
 جهت هک هستند ایشان و هستند اسالمی انقالب رهبران دارند، تأکید اسالمی نوین سازی تمدن بر که

 اینبنابر دهند؛ می سوق سو این به عملی لحاظ به هم و نظری لحاظ به هم را اسالمی انقالب های گیری
 مشاهده توالی اندیشه و منویات در توان می مطالعه و تحقیق با را اسالمی نوین تمدن تشکیل های نشانه

 .کرد استنباط و
 هدایت در را نظام و کشور های سازمان و نهادها مدیران و مسئولین تغییر، عالئم درست شناسایی

 ست،ا گیری شکل حال در اسالمی نوین سازی تمدن وقتی. کند می کمک مطلوب آینده سمت به امور
 به و اشندب داشته را تمدن سطح در فعالیت و رقابت توان بایستی مختلف کشورهای های سازمان و نهادها

 . بسازند تمدنی را خودشان عبارتی
 ساز تمدن های سازمان تغییر، های نشانه پژوهی، آینده اسالمی، نوین تمدن :کلیدی واژگان

                                                           

 تخصصی پژوهشگرصداوسیما دکترای 1

 اسالمی انقالب پاسداران سپاهدکترای  دانشجوی 2

 دفاع تخصصی وزارت دکترای 3
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 ازستمدن هایسازمان و نهادها پیشرفت و عملکرد در راهبردی فراموشی نقش

 1کیقبادی علیرضا
 

 چکیده
 ایه سازمان و نهادها عملکردی پیشرفت برای راهبردی فراموشی نقش بررسی حاضر مقاله هدف

 قالبان وقتی. باشد می العالی مدظله ای خامنه امام حضرت منویات مضامین تحلیل روش با ساز تمدن
 آن هب وابسته های سازمان و نهادها است، اسالمی نوین تمدن سوی به پیشرفت و تحول حال در اسالمی

 باشند یشرفتپ و تغییر حال در و متحول آن از فراتر و بیشتر بلکه و اسالمی انقالب با همراه و همگام باید
 از. نندک مطمن و تضمین اسالمی نوین تمدن ساختن برای را اسالمی انقالب تحولی حرکت بتوانند تا

 صرع در قدرت اصلی عامل دیگر سویی از و است علمی و ای اندیشه فرهنگی، تمدن، ماهیت سو یک
 دگیرییا علمی قدرت تقویت برای هم و سازی تمدن تقویت هم برای لذا است؛ شدن بنیان دانش حاضر

 را ها موختهآ از خیلی باید بیشتر یادگیری برای عبارتی به هدفمند؛ فراموشی هم و است الزم راهبردی
 البیانق نهادهای و افراد پیشرفت و تحول در زیادی نقش راهبردی یا هدفمند فراموشی. کرد فراموش

 .دارد
 یفراموش و ضروری غیر ابداعات و دانش کسب از کردن نظر صرف راهبردی یا هدفمند فراموشی

 یفراموش حقیقت در. کند می مانع ایجاد یا مشکل را مأموریتی و سازمانی تحوالت که است دانشی
 یا فمندهد فراموشی البته و است یادگیرنده سازمان در راهبردی مدیریت مرکز و قلب هدفمند سازمانی
 . نیست سهل و ساده امری راهبردی

 راهبردی یفراموش نیازمند اسالمی انقالب جانبه همه پیشرفت توسعه و تعمیق برای ساز تمدن نهادهای
 .هستند خود فنی و دانشی های سرمایه و ها داشته برخی
 

 ها سازمان و نهادهای پیشرفت، و عملکرد راهبردی، فراموشی :واژگان کلیدی
                                                           

 تخصصی پژوهشگرصداوسیما دکترای 1
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 غرب تمدّن با اسالمی نوین تمدّن تقابل گسترده ابعاد

 1امرایی رحیم
 

 چکیده
 شکارآ دینی ساالری مردم قالب در را اسالم سیاسی نظام از عمیق اعتالیی و بنیاد اسالمی بیداری

 «ساحتی چند» ابعاد مستوری، این رفع با. بود مانده مستور سال ها ده «غربی ساحت» غلبه اثر بر که ساخت
 ودنب اسالمی و مذهب و معنویّت به توجّه لزوم و استعمار و استبداد رفع لزوم همچون اسالمی اندیشه
 وخرس و نفوذ اسالم جهان در گذشته از بیش اسالم، جهان در اصول این بازخوانی و حکومتی الگوی

 متن به دورو مسیر در و یافته فاصله غرب ساحتی تک و مادّی تمدّن ضمیمه و حاشیه از اسالم جهان. کرد
 اخالقیّات و یند تاثیرگذاریِ در ویژه به فراگیر تقابلی اسالمی نوین تمدن. است گرفته قرار اصیل تمدنی

 تقراراس دینی، زندگی سبک همچون فراوانی متفاوت اصول مذکور، تفاوت دارد؛ غرب تمدّن اصول با
 و ستبدادا با ستیز لزوم و وحدت حفظ و طلبی تجزیه از پرهیز اسالمی، جوامع استقالل دینی، حکومت

 با اتیذ تقابل و هستند ناسازگار غربی تمدن با اساس از که است پرورانده خود دل در را غربی استعمار
 یاسیس های جنبش گیری شکل اخیر، های دهه اسالمی بیداری در مردم سیاسی تحوّل. دارند غربی تمدن

 وابسته ایه سلطنت جمله از غربی فشار های اهرم با مقابله دینی، ساالری مردم استقرار به میل فراگیر،
 تانسیلپ اسالم، دل از نو های اندیشه زایش که است فرضیه این بر مویّدی تکفیری جریانات و عربی

 ظامن تفوّق و «بودن جهانی» داعیه و کرده ایجاد اسالم جهان در ساز تمدّن های نظام ایجاد برای را فراوانی
 .است کشیده چالش به تاریخ پایان برای را غربی
 

 ینید سیاست زندگی، سبک دین، تقابل، غربی، تمدن اسالمی، نوین تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 نور پیام دانشگاه تخصصی دکترای 1
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 اسالمی نوین تمدن مطالبات در جستاری

 1زاده رستمی رضا
 

 چکیده
 از حمایت و دینی باورهای از دفاع زمان، هر در اسالم دین دلسوز پیروان خاطر دغدغه مهمترین

 منابع و آنقر به تکیه با و فکری هم با پیروان این اندازه هر. است عمل و زبان در اسالم دین فروع و اصول
 رافرازیس عین در اسالم دین حرمت شوند، پیمان هم پیشینیان ضعف نقاط اصالح جهت در اسالمی اصیل
. شود می اسالمی نوین تمدن گیری شکل منجربه آن، مستمر دوام و ثبات صورت در و گردد می حفظ
 تمدن اتالزام عنوان به آنها از توان می که آنجا تا گردد می مطرح مطالباتی اسالمی نوین تمدن این برای
 .کرد یاد اسالمی نوین

 ویمعن مصالح تقدم و نیکوکاری و احسان دادگری، و عدل اصل توان می الزامات و مطالبات این از
 نیتام به رسیدن برای زبان یک و یکدل افرادش که ای جامعه در اصول این. برد نام را مادی منافع بر

 قاطعیت با توان می که حد آن تا کند می پیدا متعالی مفهوم و معنا کوشند می معنوی و عاطفی اقتصادی،
 .است موارد این تحقق گرو در اسالمی نوین تمدن شکوفایی راه تنها گفت
 

 .معنوی اقتصادی، امنیت، عدل، الزامات، اسالمی، نوین تمدن :واژگان کلیدی 

                                                           

 کرمان باهنر شهید استادیار دانشگاه 1
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 برای آن داللت و مسکویه ابوعلی نگاری تاریخ در متون گفتگوی بررسی
 اسالمی تمدن پویایی

 1عیسی عبدی
 

 چکیده
 اب توان می میان این در. است آفریده زیادی خالق های متن تاریخی زرین عصر در اسالمی تمدن

 گیری شکل در آن برنده پیش و سازنده نقش به خالق های بینامتنیت اصطالحا یا متون گفتگوی بر تاکید
 الگو-متن یک عنوان به مسکویه ابوعلی نگاری تاریخ واقع در. برد پی چهارم قرن در اسالمی تمدن متون

 متون ویگفتگ از برآمده فرهنگی های سازه دارای نظر این از ، گرفته شکل اسالمی تمدن بستر در که
 و بخشیده جهت یهمسکو نگاری تاریخ به که متون این متقابل تاثیر چگونگی.یونانیست و اسالمی ایرانی،

. است ارد معنی اسالمی تمدن نوین متون زایش برای ساخته، بدل نگاری تاریخ در ماندگار اثری به را آن
 را «متون گویگفت» امر تا کوشد می مسکویه نگاری تاریخ متن فرهنگی خوانش و تحلیل با حاضر مقاله

 های تهیاف.کند معرفی اسالمی، نوین تمدن زایای های شالوده از یکی عنوان به تاریخی، مصداق این با
 فتگویگ بازتعریف به نیز کنونی دنیای در که دهد می   را امکان این تاریخی های داده صورت به متنی
 شود داده اهمیت اسالمی تمدن بستر در متون

 
 متون گفتگوی چهارم؛ قرن مسکویه؛ اسالمی؛ابوعلی تمدن واژگان کلیدی :

                                                           

 تاریخ دکتری تخصصی 1
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 راستای در فرهنگی رویکرد با پژوهشی -علمی نظام بازمهندسی
 ایرانی-اسالمی نوین سازیتمدن

 1رمضانی علی حسین
 

 چکیده
. دارد پژوهش به نیاز آنها بین حاکم ضوابط و قواعد یافتن برای پیرامونی هایپدیده از درست درک

 کشوری در پژوهش مسیر اگر. است جدید معلومات به رسیدن راستای در مجهول درک اساس پژوهش
 داشتن. بود خواهد دسترسی قابل متصور هایعرصه تمام در اهداف به رسیدن راه شود ترسیم درست
 و هاتوصیف ارائه و کشور روی پیش هاینیازمندی و سواالت یافتن در متعهد و متخصص افرادی

 بدیل هایحلراه ارائه با مسأله حل فرآیند ادامه در و هاپدیده سازیساده جهت در آنها از علمی هایتبیین
 . باشدمی پژوهشی نظام ضروریات جزء اجراء قابل و

 بنیادی، مفاهیم تعیین. است پذیرامکان فرهنگی مهندسی سایه در پژوهشی نظام بهینه الگوی به رسیدن
 تعریف و ازمانس و ساختار اجزاء، بین منطقی ضوابط و قواعد یافتن جهت مفاهیم بین صحیح روابط ترسیم

 امنظ درک فرایند جمله از نمودها و نمادها عرصه به رسیدن تا آنها کارکردی حدود تعیین و وظایف
 تحلیل اصل از گیریبهره با نمود خواهیم سعی نوشتار این در که بود خواهد کشور فرهنگی پژوهش

 .بپردازیم کشور پژوهشی نظام مهندسی به مطلوب وضع ترسیم و موجود وضع
 

 فرهنگی مهندسی پژوهشی، نظام پژوهش، سیستم، واژگان کلیدی :

                                                           

 فرهنگی های سیستم استادیار مهندسی 1
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 زندگی موردی مطالعه) دوم پهلوی دوره در اسالمی زندگی سبک الگوی
 ((ره)خمینی امام

 1احمدوند زینب
 چکیده

 علمی، ی،اقتصاد اجتماعی، سیاسی، فردی، حوزه در جمله از متفاوتی ابعاد اصطالح در زندگی سبک
 است تارهاییرف بر منطبق ساختار، همین از برگرفته نیز اسالمی زندگی. شود می شامل را غیره و اعتقادی

 میتوان ار اسالم صدر دروه را آن کامل و عملی نمونه. باشد داشته سنخیت اسالمی مقررات و قوانین با که
 . نمود مشاهده( ع) اطهار ائمه و( ص) پیامبر زندگی سبک در

 اصخ فرهنگی و اجتماعی های ساختار با دوم پهلوی حکومت دوره در بخصوص نیز معاصر دوره در
 گیزند و جامعه در دین نقش کردن محدود و حاکمیت این سکوالر و دینی ضد رویکرد یعنی زمان، آن

 کنولی داشت، وجود جامعه مذهبی طبقات و افراد برای که دست این از هایی محدودیت همچنین و افراد
 اسالمی گویال با منطبق را خود زندگی که برشمرد دست این از مثالهایی عنوان به میتوان را فراوانی افراد

 حیات و دوم پهلوی حکومت دوره در( ره) خمینی امام زندگی مشخص طور به. بودند نموده هماهنگ
 نزدیک سالمیا زندگی سبک به زیادی بسیار حد تا ایشان رفتاری و عملی سیره ایشان، اجتماعی و سیاسی

 امام مبارزاتی و انقالبی روحیه. است بررسی و تامل قابل دوره این در عملی نمونه عنوان به و باشد می
 ستبدانهم حکومت بساط توانست معاصر دوره در عظیم انقالبی رهبری جایگاه در نهایت در که خمینی

 و لمع عقالنیت، دین، چون هایی مولفه از ایشان زندگی سبک و برچیند ایران کشور در را شاهنشاهی
 بود برخوردار اخالق

 تاریخ و راتخاط کتب اسنادی، منابع برتکیه با تحلیلی –توصیفی شکل به حاضر پژوهش روش
 است ایکتابخانه و شفاهی

 .اسالمی اخالق اسالمی، انقالب ،(ره)خمینی امام زندگی، سبک واژگان کلیدی:
                                                           

 اصفهان تخصصی تاریخ دانشگاه دکترای 1



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

21 

 امروز و گذشته در اسالمی تمدن پیشرفت در زنان نقش بررسی

 1موسوی سادات زهره
 

 چکیده

 همه برای اساسی چارچوب یک عنوان به جنسیتی برابری اساس بر جهانی عمومی سیاست امروزه
 این در. ستا گرفته قرار المللی بین مختلف های نامه موافقت در فرهنگی و اقتصادی سیاسی های برنامه
 تیسوسیالیس فمینیسم از گرفتن ریشه با 1991 دهه در( GAD) توسعه و جنسیت مفهوم به توجه با راستا،

 سازی توانمند و اقتصادی گسترش موضوع با ملی های برنامه و ها سیاست تمام فمینیستی، شناسی انسان و
 دقیق یبررس و توسعه حقیقی مفهوم تبیین و ارائه میان، این در لذا است شده روبرو امروز جامعه در زنان

 زا کنند می تالش محققان از بعضی که اکنون و است مهمی موضوع اسالمی تمدن در زنان وضعیت
 است مناسبی فرصت پسامدرنیسم دوران در ویژه به کنند، دفاع دیرین سبز و سالم پاک، اقتصاد و فرهنگ

 متعالی فرهنگ این عناصر تا گیرد قرار جهانی معرفی مورد نیز اسالم وحیانی نظام فرهنگی عناصر که
 انسانیت در زنان و مردان اسالم در. بگذارد نمایش به را خود واقعی شوکت و عزت و شده ارزشیابی

 از مینیستیف تلقیات برخالف. نیست یکسان آنها جنسیتی وظایف و ندارند مشابهی حقوق اما برابرند،
 وجود انزن سرکوب و اسالم بین خاصی ارتباط هیچ که دهد می نشان دقیق های تحلیل اسالمی، قوانین
 زنان نقش. کند بررسی اسالمی تمدن توسعه در را مسلمان زنان نقش است کرده تالش مقاله این. ندارد

 تعدادهااس رشد نیز و بعد نسل آموزش و پرورش در مادران و همسران عنوان به اسالمی تمدن شکوفایی در
 .باشد می توجه قابل است کشور و خانواده رفاه راه در گامی که فردی های مهارت و

 

 اسالمی تمدن توسعه، زنان، نقش واژگان کلیدی:

                                                           

 اسالمی آزاد تخصصی دانشگاه دکترای 1
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 در) فتپیشر الگوی و نظریه دیالکتیکی پیوند و ساختاری منطق در تأملی
 (اسالمی نوین تمدن تحقق راستای

 1کیقبادی علیرضا
 

 چکیده
 ختلفم ابعاد در پیشرفت ، اسالمی تمدن نوین خیزش الزمۀ که درک این بر ابتنا با حاضر، مقاله
 ، ظرین مراتب از منضبط و روشمند درکی دارد سعی ، است اقتصادی و سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی
 زتمای از پس ، رو این از.دهد ارائه اسالمی نوین تمدن راستای در پیشرفت تحقق راهبردی و ارزشی
 اسالمی نظریۀ بر را تپیشرف الگویی ابعاد اتکای چگونگی ، پیشرفت مطالعاتی و فلسفی ابعاد میان گذاری
 اسالمی بایۀ نظریۀ دیالکتیکی و متقابل پیوند اساسی های ویژگی ، جهت این در.است نموده تبیین پیشرفت
 اساسی مقطع سه ادامه، در. است گرفته قرار مالحظه مورد ایرانی-اسالمی پیشرفت الگوی و پیشرفت

 ومیعم ساحت در پیشرفت تحقق مراتب عنوان به را سازی گفتمان و پردازی نظریه سازی، مفهوم
 راهبردی ، نظری های حوزه در اسالمی های ارزش بسط که است نموده تبیین سپس است؛ نموده شناسایی

 مهمترین ، خاتمه در. است پیشرفت راهکار ترین بنیادی ای شبکه خالق مدیریت طریق از ، عملیاتی و
 ابعاد رد پیشرفت مجرای از را اسالمی نوین تمدن افق سوی به نیل برای الزم های بایستگی و اصول

 است نموده ارائه ، اختصار به ، مختلف
 

 اسالمی وینن تمدن پیشرفت، های راهبردی پیشرفت، گفتمان پیشرفت، نظریۀ واژگان کلیدی:

                                                           

 وسیما صدا پژوهشگر پژوهی آینده تخصصی دکترای 1
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 دینی ساالری مردم ابزار با اسالمی سازی تمدن الگوی علوی، حکومت

 1کیقبادی علیرضا
 

 چکیده
 و ارتقاء رد مدیریت گذاری تاثیر و اهمیت نقش، به مارا امروز، به تا گذشته تاریخ بررسی و مطالعه

 راوانف مادی امکانات داشتن با که هایی دولت بسیارند چه.سازد می آشنا ها ملت نابودی و ها دولت زوال
 در. ردارندب گام ساز انسان تمدنی جهت در جامعه رشد به نتوانستند مساعد فرهنگی و فکری های زمینه و

 گرفته عهده بر آنهارا رهبری الهی، مدیریت با و شایسته و فرزانه انسانی ظهور با اند بوده هایی ملت مقابل
 انسان مدنیت ریزی پی به همچنین و انسانی واالی درجات به مدام توانستند، امکانات کمترین با و است؛

 در الگو و وهاس عنوان به( ص)اسالم پیامبر موثر مدیریت زمینه این در دلیل ترین گویا. بزنند دست ساز
 می اهکوت زمانی مدت در فراوان افتخارات و پیشرفت به جاهلی اعراب رساندن و ساز انسان تمدن ایجاد
 کومتح بودن مردمی های شاخصه به علوی حکومت های آموزه اساس بر نوشتار این در سان بدین. باشد

 و راییگ قانون تعهدات، به وفای مردم، با گونی هم پرتوی در مردم با مدیر رفتار چگونگی و اسالمی
 است گرفته قرار بررسی مورد مدیران فروتنی
 

 مردم گرایی، قانون اسالمی، اخالق اسالمی، کارگزاران دینی، ساالری مردم واژگان کلیدی:

                                                           

 وسیما صدا پژوهی پژوهشگر تخصصی آینده دکترای 1
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 – علیه اهلل رحمت -خمینی امام اندیشه در توسعه مسئله بر جستاری

 1کیقبادی علیرضا
 2قربانی سعید

 
 چکیده

 برای ی،زندگ در انسان تالش. است معقول و مطلوب امری بشر، زندگی گوناگون ابعاد در پیشرفت
 دینی منابع ،پیشرفت بودن معقول بر عالوی باشد، می مطلوب وضع به دستیابی و خویش وضعیت بهبود

 در تحرک عدم و ایستایی ای گونه به دارند، تأکید انسان پیشرفت و کمال سوی به سیر ضرورت بر نیز
 این به ار انسان نیز بشر زندگی سیر در ی مطالعه. اند داده قرار نکوهش مورد را زندگی گوناگون ابعاد

. ستا شده حاصل انسان زندگی مختلف ابعاد در ای گسترده های پیشرفت که نمود خواهد رهنمون امر
 به معطوف باغال که باشد می پیشرفت نظری تعاریف از فراتر( ره) خمینی امام درنگاه پیشرفت جایگاه
 می ایشان ذهبیم دیدگاه از متاثر توسعه و پیشرفت به امام نگرش است، سیاسی بعضا و اقتصادی مفاهیم

 مختلف ابعاد در باید پیشرفت و توسعه( ره) امام اندیشه در است دینی بینی جهان از گرفته نشات که باشد
. شود می ناشی دینی اندیشه درون از اهداف آن که سازد برآورده متعالی و بلند اهداف بایستی می خود

 بعدی کت توسعه مسیر در امام. باشد می شهودی تجربی روش( ره) خمینی امام توسط گرفته کار به روش
 نویسنده. شوند هگرفت کار به باهم باید که بودند معتقد شهود روش به هم و تجربه روش به هم بلکه نبودند

 هدد قرار بررسی مورد( ره) خمینی امام منظر از را توسعه اسنادی، روش از استفاده با که است صدد در
 

 اسالم خمینی، امام توسعه، واژگان کلیدی:

                                                           

 وسیما صدا پژوهشگر پژوهی آینده تخصصی دکترای 1

 تخصصی دکترای 2
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 کشور فعلی شرایط در الگو تدوین نیاز پیش

 1کیقبادی علیرضا
 2مصطفوی سیدمحمدحسن

 

 چکیده
 اول جایگاه شمسی، هجری 1414 به منتهی سال در کشور باید می که شده تأکید انداز چشم سند در

 این. دباش الملل بین روابط در سازنده و مؤثر تعامل دارای و منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی،
 برنامه قانون مانند ها برنامه و سندها ها، سیاست برخی تدوین و همچنین. نرسید مطلوب نتیجه به سند

 .نیافت دست خود اهداف به ،(ایرانی-اسالمی پیشرفت الگوی)پنجم
 ها آل دهای احصاء نظر از چه بود؛که مراقب بسیار باید می پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی مورد در

 نایل یشرفتپ به الگو تدوین سایه در ها پیشرفت و ها تمدن آیا اینکه نظر از چه و امکانات به توجه بدون
 یبند رتبه فساد، همچون مهم های شاخص برخی در که کشوری در. طلبد می جدی بررسی اند، شده

 گرانپژوهش تالش تمام باید نمی شده،آیا بندی دسته فاسد های کشور جزو اخیر سالهای در که گردد
 و طراحی دمانن بعدی مراحل به آن، از پس شود؟تا فساد کنترل باالخص و ها نیاز پیش تأمین به معطوف

 .رسد نمی نتیجه به دست این از طرحی هیچ گسترده، فساد در زیرا برسیم؛ الگو تدوین
 نگارش تحلیلی توصیفی، روش به و اسنادی و ای کتابخانه های داده از استفاده با که حاضر مقاله

 را سیاسی و فرهنگی اجتماعی، های عرصه دیگر اقتصاد، بر عالوه فساد، بیماری که دهد می نشان یافته،
 پیشنهاداتی ،گیری نتیجه و بندی جمع ضمن پایان، در و دهد می قرار خود منفی تأثیرات تحت شدت به نیز
 .است شده ارائه مقاله های یافته از

 اقتصادی و مالی فساد اسالمی، تمدن پنجم، برنامه قانون انداز، چشم سند واژگان کلیدی:

                                                           

 وسیما صدا پژوهشگر پژوهی آینده تخصصی دکترای 1

 تخصصی دکترای 2
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 نقش الگویی پیامبر اعظم )ص( و ائمه معصومین )ع( در ورزش

 1اسماعیل نصیری
 2صمدیعلی 

 چکیده
شماری از افراد عنوان یک پدیده اجتماعی در همه جوامع محسوب شده و هرروزه تعداد بی ورزش به

خالف پردازند. برها میای، تفریحی یا بخشی از برنامه سالمت روزانه خود به انواع ورزشصورت حرفهبه
ن نهد و بر ایکمال کمک کند، ارج میباورهای افراطی، اسالم هر عملی را که به آدمی در راه رسیدن به 

رویدادها و مسابقات ورزشی امروزه های رسیدن به کمال باشد. تواند یکی از راهباور است که ورزش می
ورها های مختلف زندگی مردم کشتوجهی بر جنبهگردد که تأثیر قابلزیادی در سطح جهانی برگزار می

های ورزشی هستند که افراد هر جامعه را مجذوب خود رشته ترین عامل اثرگذار ورزشکاراندارند و مهم
ایرانی، -های ورزش اسالمی و تأثیر آن در سبک زندگی اسالمیکنند. با توجه به اهمیت تبیین مؤلفهمی

تبیین نقش الگویی و دیدگاه پیامبر اسالم )ص( و ائمه معصومین )ع( نسبت به ورزش، ورزشکار و 
های ای دارد. لذا این مقاله با بررسی اهمیت ورزش از جنبههمیت ویژهها اهای اخالقی آنویژگی

نقش الگویی پیام اعظم )ص(، ائمه معصومین )ع( و رهبران دینی در ورزش با هدف گوناگون و همچنین 
های شاخص یک ورزشکار مسلمان به این نتیجه رسید که با توجه به رفتار و منش این ویژگیتعیین 

ی بدنی، نیرومندى و قدرت یک مزیت و ارزش است اما هدف نیست و یک ورزشکار بزرگواران آمادگ
مسلمان برای رسیدن به هدف عالوه بر اینکه باید به مسائل اخالقى پایبند بوده و از رذایل اخالقی پرهیز 

های؛ ایمان، تقوا، گذشت، جوانمردى، باشد و نیروی خویش را فدای دین و نماید، باید دارای شاخص
 های ورزشی باشند.اش کرده و سفیر کشورش و انقالب اسالمی در میدانذهبم

 ائمه معصومین )ع(، پیامبر اعظم )ص(، ورزش کلمات کلیدی:

                                                           

 دانشگاه شاهد استادیار 1

 دانشگاه شاهد استادیار 2
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 ااستهی. راهبردها و سیدر افق جهان یاسالم نیتمدن نو ندهیآ

 1غالمرضا گودرزی
 

 چکیده
مطرح است، افق و چشم انداز  یکی از مهمترین مباحثی که در آینده پژوهی تمدن نوین اسالمی

مناسب این تمدن است. در حقیقت سواالت بنیادین این است که  اوالً در تمدن نوین اسالمی چه افق و 
چشم اندازی را باید در نظر گرفت. ثانیاً  این افق چگونه میتواند برای همه مخاطبان در سطح جهانی 

ه این هایی برای نیل به چنین افقی متصور است. در پاسخ بکارایی داشته باشد و ثالثاً چه سیاستها و راهبرد
مرکز بر ترین جوابها ترسد یکی از اصلیشود، اما به نظر میهای متعددی گفته شده و میسواالت، گزینه

 تفکر مهدویت به عنوان خمیر مایه و اساس حرکت انقالبی امام خمینی)ره( باشد.
دهد که با استناد به ادله عقلی و قرآنی و روایی نه نشان میمروری کلی بر ادبیات موجود در این زمی

و شواهد تجربی متعدد و تصحیح نگرش به جامعه آرمانی آخرالزمانی میتوان هم به تصویر دقیقتری رسید 
و هم بر اساس مدل افق جهانی که یک مدل راهبردی موعودگرایانه است، به تدوین راهبردها و سیاستهای 

 خش آن پرداخت.ترویجی و تحقق ب
 

 تفکر مهدویت، جامعه منتظران، تمدن نوین اسالمی، جامعه آرمانی، افق جهانی واژگان کلیدی:

                                                           

 دانشیار دانشگاه امام صادق )ع( 1
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روش شناسی آینده نگاری واهمیت کاربردیآن در مطالعات تمدن نوین 
 اسالمی

 1محمد رحیم عیوضی
 

 چکیده
آینده پژوهی در ابتدا کارخود را با پیش بینی آغاز کرد. پیش بینی شامل یک مجموعه فرایند خبره 
محور است که با حدس و گمانه زنی در باره ی آینده بحث می کند امروزه پیش بینی ، همچنان یکی از 

نت حاکم بر میالدی آینده نگاری به س 71حوزه های مهم  و کلیدی آینده پژوهی است اما از دهه ی 
آینده پژوهی تبدیل شد. آینده نگاری از پیش بینی محض فراتر می رود وبه طراحی ومعماری آینده ی 
مطلوب معطوف است . در این جا آینده پژوهان به دنبال تغییر در آینده وبرپایی هوشمندانه وتاحدی 

 ی  محتمل ، آمادگی بهتر برایدلخواه آینده هستند. آینده نگاری راهبردی ابزاری برای درک   آینده ها
رویارویی با آینده و تصمیم سازی برای نیل به آینده ای مطلوب است. بنابراین آینده نگاری نوعی 
مدیریت و مهندسی جامع آینده وایجاد فرصت برای ساختن آینده ی مطلوب است که فراتر از مجموعه 

علمی ، ذی نفعان دستاوردهای تحقیقاتی ای از روش ها، فرایندی از مشاوره و تعامل بین جامعه ی 
وسیاستگذاران است. این فرایند منظم ومستمر در پی خلق آینده ای مطلوب در آینده است . مهم ترین 
هدف آینده نگاری، تصویرسازی ، خلق و ترسیم چشم انداز )آینده مطلوب( است . مساله تمدن سازی 

د . ذشته مطلوب مارا با آینده آرمانی پیوند خواهد بواقتضایی است که پیوند بین گ –اسالمی یک غایت 
اما دستیابی به این هدف نیاز به طرح وپاسخ به این سوال دارد که : برای ساخت آینده مطلوب تمدن نوین 
اسالمی وشناسایی چالشها، فرصتها ، وتهدیدها پیش روی آن اهمیت وکاربرد روش شناسی آینده نگاری 

 راهبردی چیست؟

                                                           

 دانشگاه شاهد استاد 1
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 در مهندسی تمدن نوین اسالمی« شدن»جایگاه فلسفه  ضرورت و
 1مصطفی جمالی

 چکیده
انقالب اسالمی در عصری محقق شده، که دنیای مغرب زمین با ادعای تمدن پایان تاریخ در پی ساماندهی 
و مدیریت  همه شئون اجتماعی و تمدنی بشر امروز است و شکل گیری تمدن را تنها یک پروسه نمی داند 

تمدن  ریت شکل دهیبلکه با تعریف پروژهای مختلف در حوزه های مختلف تمدنی به دنبال مهندسی و مدی
خاص خود ) مدیریت شدن (  با تمام لوازم تمدنی آن مبتنی بر مبانی ، اهداف و آموزه های مکتب فکری 

 خود می باشد . 
جامعه پردازی و تمدن سازی در عصر حاضر با نگاهی جامع و کل نگر  صورت می گیرد و توسعه 

در مهندسی تمدن می باشد و باالتر از آن هماهنگ  تمامی شئون حیات اجتماعی ـ تمدنی اصل اساسی 
مهندسی تمدن تنها با نگاه ایستائی ) استاتیک ( صورت نمی گیرد بلکه تمدن به عنوان یک کل متغیر و به 
شکل پویائی ) دینامیک( مد نظر قرار می گیرد.بر همین اساس مسئله شبکه علوم دنیای امروز به عنوان 

غییر تمامی پدیده های عالم اجتماعی و طبیعی و هماهنگی تمامی این مدل زیرساخت تمدن مادی ، ارائه مدل ت
 های تغییر ذیل مدل تغییر عام می باشد که از آن می توان به فلسفه شدن تعبیر نمود.

حال در مقابل کفر پیچیده دنیای امروز و برای ساخت تمدن نوین اسالمی با تمامی لوازم تمدنی آن و 
مامی ارکان تمدن اسالمی تنها نمی توان از طریق مبدا و معاد این تمدن ) ارائه مبانی احراز جریان حجیت در ت

تمدن اسالمی ( به هدایت و مهندسی تمدن اسالمی پرداخت بلکه برای استنباط فقه تمدنی ـ اجتماعی و برای 
ی می باشیم که عقالنیتتولید شبکه علوم اسالمی و برای ارائه نظام الگوی ایرانی ـ اسالمی نیازمند شکل گیری 

 »بتواند تمدن اسالمی را به  عنوان یک کل متغیرمورد شناسی قرار دهد و در ساحت تولید روش تحقیق در 
و هماهنگی این سه حوزه از دانش های مورد نیاز در مهندسی « فقه حکومتی ، علوم اسالمی و الگوی پیشرفت 

ود ضرورتی تعبیر می ش« فلسفه شدن»نیت که از آن به تمدن اسالمی نقش آفرینی کند . این ظرفیت از عقال
 اجتناب ناپذیر در مهندسی تمدن اسالمی می باشد. 

 گوی پیشرفت، التمدن نوین اسالمی، فلسفه شدن، کلّ متغییر، فقه تمدنی، علوم اسالمی :واژگان کلیدی
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 نقش تربیت کارآفرین و خالق در شکل گیری تمدن نوین اسالمی

 1ایمانیدکتر محسن 
 

 چکیده
فرهنگ جنبه نرم افزاری دارد و تمدن جنبه سخت افزاری. تمدن را جنبه مادی فرهنگ می دانند و 
فرهنگ را شامل باورداشت ها و آداب و رسوم اخالقیات و علوم و فنون دانسته اند. هم چنین در تعریف 

رها و تکنیک هاست که ابزارها فرهنگ گفته اند که شامل مجموعه ای از ارزش ها، نظم اجتماعی و ابزا
در این تعریف دال بر جنبه تمدنی فرهنگ می باشد. پس باید اذعان نمود که هر فرهنگی دارای تمدن 
خاصی است و تمدن ها با داشتن خصیصه های ویژه ای که دارند، موجبات تمیز خود را از فرهنگ 

 می کنند. این امر در مورد تمدن اسالمی دیگری فراهم می نمایند و تعلق خود را به فرهنگی ویژه مشخص
نیز مصداق دارد و لذا آثار تمدنی اسالمی بیانگر فرهنگ غنی اسالمی است. با توجه به این که جامعه 
انقالبی ما که بخشی از امت اسالمی است، به دلیل تحریم ها و محدودیت های بیرونی و برخی از مشکالت 

وانی است، لذا برای شکوفائی هرچه بیشتر تمدن اسالمی و برای درونی نیازمند به کار و خالقیت فرا
ارتقای آثار بالنده آن، تربیت و نیز نظام تعلیم و تربیت باید به گونه ای سامان یابد که میل به کارآفرینی 
و خالقیت را در حد امکان در وجود متربیان اعم از دانش آموزان و دانشجویان نهادینه کند. تا هر یک 

 هدفان به فراخور استعداد خویش تالش های جدی و درخور توجهی در این راستا به عمل آورنداز آن
و انتقادی  تحلیلی –توصیف  روشاز این مقاله تحقق بخشیدن به این مهم است. و به منظور نگارش آن از 

خست ن حکایت از آن دارد که برای تحقق این امر یافته های تحقیقو استنباطی استفاده شده است. 
باید اهمیت کار و معنای کارآفرینی برای دانش آموزان روشن بشود و با افزایش سنین شاگردان و ورود 
آنان به دانشگاه این معانی تعمیق یابند و محیط های آموزشی با ارائه محتوای مناسب فرهنگ کار و 

یری جاد انگیزه آنان را به یادگکارآفرینی را عرضه نمایند و سپس با فراهم نمودن زمینه های الزم برای ای
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ترغیب نموده و با تقویت این رفتارها، درک خوبی از مبانی تئوریک کار و کارآفرینی پدید آورده و از 
سوی دیگر زمینه های الزم را از جمله تغییراتی در فضای آموزشگاه و نیز دانشگاه فراهم آید تا آن ها نیز 

بی را ایجاد نمایند تا دست دانش آموزان و دانشجویان با کار آشنا متناسب با کارآفرینی کارگاه های مناس
شده و با داشتن درک بهتری از کار، رغبت بیشتری به کارهای عملی نشان بدهند. و با دعوت از 
کارآفرینان گوناگون در این فضاها و نیز اعالم نیازهای بازار کار، موجب فزونی کارآئی آنان را فراهم 

 مه نیز به بیان ویژگی های تربیت کارآفرین و خالق پرداخته شده است.نمایند. در خات
 

 تربیت کارآفرین، کار، خالق، تمدن نوین اسالمی واژگان کلیدی:
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 اسالمی نوین تمدن در زدایی فقر شایسته نظام

 1سید احمد حبیب نژاد
 

 چکیده
ها و نهادهایی با  سازمان وجود اگر تمدن را مجموعه ای از ارزش ها و باورهای مشخص  به همراه 

انسان در یک چارچوب منظم معرفتی و فکری بدانیم ، از آسیب  معنوی و مادی پیشرفت هدف وصول به  
های جدی اجتماعی که هم ایجاد یک تمدن را با مشکل مواجه می سازد و هم یک تمدن به وجود امده 

 را از درون مورد خدشه قرار می دهد فقر است.
مقدمه ای واجب برای ایجاد تمدن اسالمی است و هم از نتایج و غایات آن و بدون فقر زدایی هم 

 رفع فقر و با حضور محرومیت و نا داری بعید است تمدن سازی مسیر درست خود را پی بگیرد .
هم در مرحله تضمین عزت دنیوی شهروندان و هم  در مرحله وصول به  سعادت اخروی آنان 

داقل های معیشتی و مقابله با فقر و محرومیت در کنار کمک به اقشار ضعیف ،دسترسی شهروندان  به ح
 و مستمند ،امری البدی است و با وجود مردمانی نیازمند و محتاج، تمدن سازی  دست نیافتنی .

این مقاله بر آن است که فقر زدایی در حکومت اسالمی را در ساحت تمدن اسالمی مورد بررسی و 
افزاری  چه در بعد سخت–ر این موضوع پا بفشارد که لوازم و مقتضیات فقر زدایی کنکاش قرار دهد و ب

نوعی و نه مص –از لوازم اصلی تاسیس تمدنی نوین است و از سنجه های حقیقی بودن  –و چه نرم افزاری 
 تمدن نوین آن است که در کنار مفاهیم متعالی دیگری که  مربوط به بعد روحانی انسان می باشد–بودن 

،توجه به فقر و فقر زدایی می باشد.بنابر این فرضیه این مقاله آن است که فقر زدایی هم مقدمه ایجاد تمدن 
نوین اسالمی است و هم از نتایج آن و هم به عنوان سنجه ارزیابی حقیقی و راستین بودن تمدن کارکردی 

 حیاتی دارد 
 فقر، حکومت اسالمی، تمدن اسالمی، واژگان کلیدی:
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 نیت اسالمی بنیان تمدن نوینعقال

 1محمدمهدی اسماعیلی
 

 چکیده
 هر. یدآمی شمار به تمدنی هر اصلی هسته عقالنیت که شودمی گفته تمدن تاریخ هایدر پژوهش

 به توجه با تمدنی، هر البته. شودمی انحطاط دچار آن نابودی با و چرخدمی عقالنیت مدار بر تمدنی
 را ودخ به مختص تمدن آن مبنای بر و کندمی تکیه خاصی عقالنیت بر خود، دانش منبع و هاارزش

 .  کندمی ریزیپی
 سنت و قرآن از منبعث آن اصول که کرد یاد قواعدی و مبادی عنوان به تواناز عقالنیت اسالمی می

 و دین با ار اشتراک وجوه بیشترین و است دینی و اسالمی نگرش از برگرفته اسالمی عقالنیت. است
 متصور آن برای هویتی توانالبته با حذف مؤلفه دین از این نوع عقالنیت نمی و دارد دینی هاینگرش

 طلبی،عدالت استبدادستیزی، استکبارستیزی، ستیزی،ظلم خواهی،آزادی محوری،دین. شد
 . است اسالمی عقالنیت هایویژگی از طلبیسعادت و دوستی، علم محوری،فضیلت

 رد تاثیرگذار و مهم مؤلفه که سازدبررسی تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسالم آشکار می 
 تمدن و اسالم انجه تعالی و رشد در بسزایی تاثیر که است عقالنی سنت تفوق اسالمی، تمدن گیریشکل

 یاسی،س شکوفایی و پنچم، تا سوم قرون طی در اسالمی تمدن تاریخ طالیی دوره. است داشته اسالمی
 ودهب محوردینقرون دهم و یازدهم، محصول حاکمیت  اندیشه عقالنیت  در ایران فرهنگی و اقتصادی

 سمت به تحرک تواند می اسالمی، عقالنیت بر مبتنی نیز ایران در اسالمی انقالب پیروزی ادامه، در. است
 . اشدب داشته دنبال به را اسالم جهان و ایران در تمدنی جدید شکوفایی دوره
 

 اندیشه سیاسی، تمدن، تمدن اسالمی،عقالنیت اسالمی، ایران  واژگان کلیدی:
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 ویژگی های حقوق بشر در تمدن نوین اسالمی

 1حامد کرمی
 

 چکیده
به وسیله اعالمیه جهانی حقوق بشر متولد شد و از آن  1948حقوق بشر به معنای امروزین خود در 

سیاستمداران و حاکمان در انواع حکومت ها شد. دولتهای اسالمی پس حقوق بشر زبان مشترک غالب 
به اعالمیه حقوق بشر اسالمی دست یابند اما باید  1991نیز در این میان مستثنی نبوده و نهایتاً توانستند در 

اذعان کرد که غرب به عنوان خاستگاه حقوق بشر در مفهوم نوین خود به هیچ وجه نتوانست نگاه خاص 
تفاوت های مهمی دارد، را  1948یگر خصوصاً جوامع اسالمی که با مفاد موجود در اعالمیه جوامع د

دریابد. در واقع حقوق بشر در جریان تمدن ساز اسالم منتقد طرز فکر و دیدگاهی است که حقوق بشر 
 زرا تنها واجد یک نسخه معرفی می کند؛ دیدگاهی که به سان  یک قانون تکوینی، انسانی متفاوت ا

مفاهمه تمامی مسلمانان ارائه می کند و در نتیجه عدم پذیرش این تلقی از حقوق بشر  است که اسالم 
محکوم به عدم رعایت حقوق بنیادین بشری می شود. حال فارغ از نگاه دنیای غرب، اسالم به مثابه یک 

که  ؛ حقوق بشرینظام تمدن ساز، مدعی حقوق بشری است که زاییده مبانی قدسی و ماورایی خود است
ضمن اشتراک با برخی اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر اما طبیعتاً واجد افتراقاتی مهم و حیاتی با آن نیز 
هست که پای فشاری بر ذره ذره این افتراقات را بخشی از هستی غیرقابل انفکاک خویش می داند. در 

ق خارج شده و به قیودات فرهنگی، این نگاه همانگونه که حقوق بشر توسط مفهوم شهروندی از اطال
جغرافیایی و بومی مقید می شود، به همین سان حق های بشری می تواند توسط دین قیوداتی را بپذیرد 

 بدون آنکه به هدف و غایت مجموعه این حق ها خللی وارد آید.
 

 حقوق بشر، اسالم، حقوق شهروندی، حقوق طبیعی، تمدن. واژگان کلیدی:
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 فلسفه شدن در مهندسی تمدن نوین اسالمیضرورت و چیستی 

 1مصطفی جمالی
 چکیده

انقالب اسالمی در عصری محقق شد که دنیای مغرب زمین با ادعای تمدن پایان تاریخ در پی ساماندهی و 
مدیریت  همه شئون اجتماعی و تمدنی بشر امروز می باشد و شکل گیری تمدن را تنها یک پروسه نمی داند بلکه 

روژهای مختلف در حوزه های مختلف تمدنی به دنبال مهندسی و مدیریت شکل دهی تمدن خاص با تعریف پ
خود ) مدیریت شدن (  با تمام لوازم تمدنی آن مبتنی بر مبانی ، اهداف و آموزه های مکتب فکری خود می باشد 

 . 
و توسعه هماهنگ  جامعه پردازی و تمدن سازی در عصر حاضر با نگاهی جامع و کل نگر  صورت می گیرد 

تمامی شئون حیات اجتماعی ـ تمدنی اصل اساسی در مهندسی تمدن می باشد و باالتر از آن مهندسی تمدن تنها با 
نگاه ایستائی ) استاتیک ( صورت نمی گیرد بلکه تمدن به عنوان یک کل متغییر و به شکل پویائی ) دینامیک( مد 

ه علوم دنیای امروز به عنوان زیرساخت تمدن مادی ، ارائه مدل تغییر نظر قرار می گیرد.بر همین اساس مسئله شبک
تمامی پدیده های عالَم اجتماعی و عالَم طبیعی و هماهنگی تمامی این مدل های تغییر ذیل مدل تغییر عام می باشد 

 که از آن می توان به فلسفه شدن تعبیر نمود.
ت تمدن نوین اسالمی با تمامی لوازم تمدنی آن و احراز حال در مقابل کفر پیچیده دنیای امروز و برای ساخ

تمدن  جریان حجیت در تمامی ارکان تمدن اسالمی تنها نمی توان از طریق مبدا و معاد این تمدن ) ارائه مبانی
اسالمی ( به هدایت و مهندسی تمدن اسالمی پرداخت بلکه برای استنباط فقه تمدنی ـ اجتماعی و برای تولید شبکه 

م اسالمی و برای ارائه نظام الگوی ایرانی ـ اسالمی نیازمند شکل گیری عقالنیتی می باشیم که بتواند تمدن علو
تی ، فقه حکوم» اسالمی را به  عنوان یک کل متغییرمورد شناسی قرار دهد و در ساحت تولید روش تحقیق در 

ی مورد نیاز در مهندسی تمدن اسالمی نقش و هماهنگی این سه حوزه از دانش ها« علوم اسالمی و الگوی پیشرفت 
آفرینی کند . این ظرفیت از عقالنیت که از آن به فلسفه شدن تعبیر می شود ضرورتی اجتناب ناپذیر در مهندسی 

 تمدن اسالمی می باشد.    
 رفتشتمدن نوین اسالمی ، فلسفه شدن ، کلّ متغییر ، فقه تمدنی ، علوم اسالمی ، الگوی پی واژگان کلیدی :
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نقش و جایگاه اقتصاد دانش بنیان در پویایی تمدن نوین اسالمی با رویکرد 
 رهبری الکترونیک

 1محسن بکائی
 حمید نایب پور

 

 چکیده
نظام جمهوری اسالمی ایران با تحریم های گوناگون و یک جانبه ی استکبار جهانی به ویژه در ابعاد 

ن راهکار مقابله با آن راه اندازی و گسترش شرکت مختلف اقتصادی مواجه گردیده و یکی از مؤثرتری
 های دانش بنیان در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقالب است.

این راهکار در بستر راهبرد مدیریت جهادی، مقوم پایه های اساسی ابعاد اقتصادی تمدن نوین اسالمی 
 باشد.می

سازمان های نوپایی که در فضای کسب و کار محور تجارت بین الملل  پارادایم حاکم بر شرکت ها و
موضوع فناوری ارتباطات است ویژگی اصلی این جریان  2131قرار می گیرند، از منظر منیتز برگ تا سال 

رویکرد جدیدی است که هدایت و مدیریت آن با الگوی رهبری الکترونیک میسر می شود. مدل رهبری 
وری را افزایش می دهد نوع سازمان های مجازی به شدت هزینه ها را کاهش و بهرهالکترونیک در این 

و موجب مزیت رقابتی منحصر به فرد برای شرکت های دانش بنیان می گردد. با فرایند سازی الگوی 
رهبری الکترونیک در شرکت های دانش بنیان و پیاده سازی آن می توان از یکسو به رشد اقتصادی 

 رایط تحریم دست یافت و از سوی دیگر پویایی یک تمدن جدید اسالمی را تضمین نمود.مطلوب در ش
اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، رهبری الکترونیکی، سازمان مجازی، واژگان کلیدی: 

 پویایی تمدن نوین اسالمی

                                                           

 استادیار دانشگاه شاهد 1
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تحلیل اقتضائات تمدنی ساختار سیاسی جمهوری اسالمی بر اساس نظریه 
 عین کثرت وحدت در

 1مهدی امیدی
 چکیده

وحدت و کثرت از مقوالت هستی شناختی فلسفی و از مباحث حکمت نظری است. هر یک نیز شامل دو سنخ 
حقیقی و اعتباری است. وحدت و کثرت اعتباری در حکمت عملی و بسیاری از دانش های اسالمی کاربرد دارد. 

یاسی به عنوان الگوی ساختار سبا استفاده از این چارچوب نظری، می توان به تحلیل ساختار مردمساالری اسالمی 
در تمدن نوین اسالمی پرداخت. ساختار مردمساالری اسالمی نه صرفا بر مبنای وحدت گروی و نه بر پایه کثرت 
گرایی بنا شده است بلکه با رویکردی تلفیقی، در عین نظر به وحدت ساختار قدرت، به تکثر معقول آن نیز توجه 

شکلی مرادف جمهوریت و از حیث محتوا، اسالمی است و در مجموع نظامی  دارد. مردمساالری اسالمی از حیث
است. از اینرو در شکل و محتوا متمایز از نظام های سلطنتی، فاشیستی، « والیت الهی و تولی مردمی»برپایه 

ت به سامپراطوری، تئوکراتیک و دموکراسی غربی است. عالوه بر این امتیاز، شاخصه های این نظام نیز متمایز ا
نحوی که در مناسبات داخلی، افزون بر تمرکز قدرت به توزیع مناصب قدرت نیز می پردازد، منافع فردی را با 
مصالح جمعی قرین می سازد، آزادی را در کنار الزامات قانونی پاس می دارد، اهداف بلند و متکثر را با غایتی 

سی را در چارچوب قانون رعایت می کند، به مشارکت معین )سعادت مادی و معنوی( همسو می نماید، مدارای سیا
فعال شهروندان در تعیین سرنوشت خود احترام می گذارد و بسترهای الزم را برای ایجاد رقابت سالم و افزایش 

بنا می نهد که « حکمت و عزت و مصلحت»مشارکت مدنی فراهم می سازد. این نظام روابط خارجی خود را بر 
ل و حاکمیت ملی بر روابط و تعامل حسنه با ملت ها و دولت ها بویژه ائتالف با ملت های افزون بر حفظ استقال

مسلمان تأکید دارد. اسناد باال دستی نظام جمهوری اسالمی از جمله قانون اساسی، ساختار نظام مردمساالری اسالمی 
و  است« حادیه امت اسالمیات»و شکل گیری « وحدت امت»را به گونه ای ترسیم کرده است که هم معطوف به 

هم ناظر به نیازمندی های متکثر ملی و مسائل سرزمینی است. از اینرو به رغم وجود برخی کاستی ها، از انعطاف 
 ساختاری الزم برای ایجاد تمدن نوین اسالمی برخوردار است. 

 اسالمی وحدت، کثرت، سیاست، ساختار سیاسی، مردم ساالری اسالمی، تمدن نوین کلیدواژه ها:
                                                           

 دانشیار موسسه آموزشی پزوهشی امام خمینی)ره( 1
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 انسان شناختی قرآنی؛ رویکردی به الزامات تمدن سازی نوین اسالمی

 1نوراله قیصری
 

 چکیده
-تمدن به مثابه مجموعه دست آفریدهای انسان که نشانگر حیات مدنی اوست، در پیدایش و شکل

ی راهی هنقشیافته بر اساس گیری الزامات و لوازمی دارد. اگر مقرر باشد که به صورت هدفمند و سازمان
ش این ای انسانی شود، پرساز پیش مشخص شده، اقدام به تاسیس یا شکل دادن به تمدن به عنوان پدیده

است که بنیان مطمئن و خطوط راهنما در ترسیم  مختصات این نقشه چه باید باشد و این مختصات بر 
 اساس چه ضابطه هایی مشخص و تعریف گردد.

فی از تمدن ها توسط انسان پدیدار شده ولیکن سرنوشت هر یک متفاوت تاکنون الگوها و انواع مختل
ه های کم نظیر و بسیار پیچیدبوده است. تمدن مدرن با ایدئولوژی ها و اندیشه های مقوم آن یکی از مدل

ای که انسان توانسته است به آن شکل  و سامان دهد. این تمدن اما با وجود استیال، رقبای نوظهوری  دارد. 
مدن نوین اسالمی یکی از رقبای این تمدن است. این مقاله تالشی برای بدست دادن ضابطه و معیاری ت

ی راه این تمدن با اتکای به مختصات انسان شناختی قرآنی و الگوهای تمدن در قرآن برای ترسیم نقشه
در  اسالمیدر مراحل مختلف از شکل گیری تا تاسیس و حتی شرایط ناپایداری و زوال تمدن نوین 

بررسی مقایسه با تمدن مدرن است. مفروض مقاله این است تعریف و مختصات انسان نقطه آغازین در 
ابتنای هر گونه تاسیس و از الزامات پایدارسازی آن در فضا  ـ زمان است و پایداری تاسیسات تمدنی و 

شود. انسان  شناختی حاصل میشکوفایی و بالندگی آن در ابتنای سازه و ساختار تمدن بر مختصات انسان 
هد دشناسی قرانی تبیینی مطمئن از حیث ابعاد و جزئیات از مختصات و ساحات وجودی انسان بدست می
واند تکه نظر داشت به آن در ترسیم خطوط راهنمای حرکت به سوی شکل دادن به تمدن نوین اسالمی می

 .گیردراهگشا باشد که در این مقاله مورد بررسی قرار می

                                                           

 وم سیاسی دانشگاه تهراناستادیار دانشکده حقوق و عل 1
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تبیین رابطه ساختارهای نظام اجتماعی  و فقه نظام و نقش آن در تکوین 
 تمدن نوین اسالمی

 1دکتر امین رضا عابدی نژاد
 

 چکیده
های نظام اجتماعی نقش موثری در تعیین هویت و اهداف تمدنی هر نظام اجتماعی ساختارها و سازمان

تا حد زیادی وابسته به کارکردها اهداف و شاکله  کنند. در واقع تنوع میان نظام های اجتماعیایفاء می
ساختارهای نظام اجتماعی است. در تمدن نوین اسالمی نیز اهداف نظام اسالمی با هر گونه ساختاری 
تامین نخواهد شد. در واقع برای تحقق تمدن نوین اسالمی باید به ساختارهایی اندیشید که متناسب با 

دهد این است که چه اسالمی باشند. سوالی که این مقاله پاسخ میاهداف مبانی و اصول تمدن نوین 
ای میان رویکرد فقه نظام و هندسه و شاکله ساختارهای نظام اجتماعی وجود دارد؟ بر اساس تحلیل رابطه

ه شود کشود ، معلوم میمعنا شناختی که از مفهوم حکم شرعی و ساختارهای نظام اجتماعی ارائه می
وان آن تای از اعتبارات اجتماعی هستند که در نظام اسالمی میاجتماعی صورت پیچیده ساختارهای نظام

را بر مفهوم حکم شرعی منطبق دانست. در واقع ساختارهای نظام اجتماعی یک خرده نظام هستند که از 
یر ااند و به نحوی مدیریت شده با ساختارهای مغمولفه هایی مانند اهداف قواعد و احکام تشکیل شده

توان گفت که ساختارهای نظام اجتماعی اسالم در زمره احکام خود دارای مرز هستند.  بر این اساس می
وند. رضمنی و ارتباطی قرار دارند و از این جهت اموری استنباطی و از جمله مسائل فقه نظام به شمار می

قه ختارهای نظام اجتماعی و فدر این مقاله ضمن تبیین ماهیت ساختارهای نظام اجتماعی نسبت میان سا
 نظام به عنوان فقه اداره کننده تمدن نوین اسالمی تبیین خواهد شد.

                                                           

 محقق و پژوهشگر 1
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 زده از دینهای سیاستورزی در تمدن اسالمی و پدیدة تفسیرسیاست

 1بیژن پیروز
 

 چکیده
شیعیان  خودذهبی م یدر فتواها عبدالعزیز بن عبداهلل آل شیخ التمیمیناگفته پیداست که وقتی امثال 

ش جنبجنجال و  را یتظاهرات در دفاع از مسجداالقص یبرگزار ،را حرام نبرد علیه اسراییل را کافر،
برای همه ما خیلی راحت است که این گونه اظهار نظرها نه فتواهای  ،کنداعالم می یستحماس را ترور

هرماه سال جاری، تفسیر های غیر مذهبی دولتی قلمداد نماییم اما در پانزدهم مشرعی که موضعگیری
ام سوره انفال که از بخش مهمی از تاریخ اسالم توسط یکی از سیاسیون ارشد  56جالبی نه فقط از  آیه 

 ه دولت ارائه گردید، کهخارج یاستسجمهوری اسالمی ایران در حمله به منتقدین یکی از تصمیمات 
سه به منتقدین همان تصمیم با استفاده از حما مشابه قبلی برای آن نیز فقط از سوی خود او و باز در حمله

 عاشورا به ثبت رسیده بود. 
هدف از نگارش این مقاله به هیچ وجه بحث کردن در رد یا قبول این موضوع نیست که آیا آنچه 

افر شدند و هستند که ک یجنبندگان نزد خدا، کسان ینبدتر تردید،بی"مسلمانان از خواندن جمالتی مثل: 
و )از  شکنند؛یخود را م یمانهر بار عهد و پ ولی یبست یمانها پآن با که یکسان آورند، همانینم یمانا
ها حمله کن چنان به آن یابی،بدست جنگ میدان ها را در آن . اگر برندارند یز( پرهیانت،و خ شکنییمانپ

بیم ( ق شواهدطب) و اگرمتذکّر گردند  تا شاید ها هستند، پراکنده شوندکه پشت سر آن هایییتکه جمع
 "داردنخداوند، خائنان را دوست  یرازپیمانشان به سویشان پرت کن ، ریدا قومی ی(عهدشکنیانت )و از خ

 بایست انتقاد نکردن )یا استقبال کردن( از سیاستگیرند مییفرامسوره انفال از قرآن   58تا  55در آیات 
ح نوعی توافق سیاسی برای خلع سال"به تصریح طرف غربی  کمدستهایی باشد که ورود به توافق
ارها هایی به سوی کسانی که بارها و برود یا برعکس پرت کردن چنین توافقیمبه شمار  "جمهوری ایران
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-ی کردهعهدشکنهم  "توافق سیاسی برای خلع سالح جمهوری ایران"در اجرای تعهدات خود در همان 

 اند. 
ین )ع( که هنگام خروج از حس ی ارزیابی ادعاهایی از این دست که آیا اماماین نوشته همچنین در پ

ا با ها و در روز عاشور( به ابن عباسوقَد وَجَبَ عَلَیَّ المَسیرُ لِقِتالِ أعداءِ اللّهِمکه با جمالت محکمی مثل: )
 (یْنَ اثْنَتَیْنِ بَیْنَ السَّلَّۀِ وَ الذِّلَّۀِ وَ هَیْهَات منا الذِّلَّۀأَلَا إِنَّ الدَّعِیَّ ابْنَ الدَّعِیَّ قَدْ رَکَزَ بَای مثل: )جمالت جاودانه

تن  72هدف از قیام خود را بی هیچ ابهامی مشخص نمودند، در تالش بودند تا از طریق شهادت خود و 
ی ااز یاران و نزدیکانشان در روز عاشورا، درس مذاکره به معنی امروزی به کسی داده باشند یا گفتگوه

تالش  یر، هدفی غیر اززبامثال با  ی )ع(حضرت علمثل گفتگوهای  عمر بن سعدامثال با  ین )ع(امام حس
 برای رسیدن به نوعی برنامه جامع اقدام مشترک با یزید و ابن زیاد داشت.

این مقاله تالش خواهد کرد تا  نشان دهد که وقتی یک سیاستمدار دارای اجتهاد به دفعات مورد تایید 
رار گرفته توسط شورای محترم نگهبان )دست کم برای کاندید شدن در انتخابات مجلس خبرگان( آنچه ق

به اخذ یک تصمیم درست یا نادرست در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران منجر گردیده را به 
سوم  اماماستناد درک خود از دستور مستقیم خداوند به رسول اکرم در کالم وحی و یا فهم خود از قیام 

رایند ای چنان دقیق در فکند، الزم است چنین پدیدهقلمداد می "غیر قابل نقد"شیعیان در عاشورا اساساً 
ورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که از تکرار اشتباهات کامال قابل اجتنابی که تقریبا از سیاست

دل گردید گیری تمدن عظیم اسالمی ببالفاصله پس از رحلت پیامبر اسالم )ص( به آفت اصلی برای شکل
 تا حد امکان پیش گیری شود.
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 اسالمی نوین تمدن در پژوهی آینده نقش

1خزایی حسین
 

 چکیده
 گذشته در انسان نقش به توجه که درحالی انسان که است این دارد وجود جهان در که هایی پدیده از یکی

 . پردازد می آینده مورد در آگاهی به دارد

 اتیذ خصوصیات جزء آینده دهی شکل در انسان نقش به وتوجه ابهامات کردن کم برای آینده شناخت
 برداشته را راهش جلوی موانع که دارد سعی همواره انسان است آمده کریم قرآن در چنانچه است انسان

 .بداند وبیشتر

 تفاوتی چه _1 فرعی سواالت و چیست؟ اسالمی نوین تمدن در پژوهی آینده نفش مقاله این اصلی سوال
 کرد؟ پیدا دست اسالمی نوین تمدن به میتوان چگونه 2 دارد؟ وجود بشری تمدن با اسالمی نوین تمدن بین

 .شود کار مقاله این در ها روند تحلیل روش با که است این در سعی

 این کارگری هب اساس بر که است بوده ازآن گشایی ورمز آینده کشف شیفته درونی کشش اساس بر بشر
 هیپژو آینده بنابراین قرارگرفت بررسی مورد دوم جهانی جنگ از پس انسانی امور پژوهی آینده موارد

 نهادهایو سازمانها دینی، علمی، ارشد دانشمندان با وهمگرایی اندیشی هم ارتباط، طریق از که است فرآیندی
 برای آینده ساخت وموضع ها برنامه تا شود می اعالم سازان وتصمیم سیاستگذاری وبه شده مشخص جامعه
 که اسالمی نوین تمدن در پژوهی آینده نقش به ما اینجا این در بنابراین کند می مشخص جامعه در انسان
 دین نقش ی تهیه_2 دوم جهانی جنگ از پس پژوهی آینده کاربرد _1: پردازیم می است زیل موارد شامل

 پژوهی آینده در جهانی نگرش و دینی انتخاب_4 آینده در دینی اخالق و تعهد نقش_3 پژوهی آینده در
 باور مقدمات در نظر تجدید_7 مدلول مقدمات و باور در اندیشیدن_6 دینی های باور بیان در انسان اختیار_5
 آینده تا گذشته از نگری آینده در پژوهی آینده نقش_8

 آینده پژوهی،تمدن نوین،روش شناسی،اخالق دینیواژگان کلیدی: 
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 المللی و آیندة تمدن اسالمیگسترش مراودات علمی بین

1محمد حسینی مقدم
 

 

 چکیده
در طول تاریخ تمدن اسالمی عوامل متفاوت و متعددی در گسترش همگرایی یا واگرایی کشورهای اسالمی 

ست. اآفرین بوده و این موضوع به یکی از عوامل اصلیِ تعیین کنندۀ سرونوشت تمدن اسالمی تبدیل شده نقش
گسترش مراودات علمی میان کشورهای اسالمی از یک سو و همکاری میان کشورهای اسالمی و غیراسالمی از 
سوی دیگر بر چگونگی شکوفایی علمی و فنّاورانه در حوزۀ تمدن اسالمی تأثیرگذار بوده است. در این مقاله تالش 

خی موضوع چگونگی تحقق آیندۀ مطلوب تمدن روندهای تارینگری و با نگاه به کالنشده است از منظر آینده
 المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.اسالمی برپایۀ گسترش مراودات علمی بین

ه المللی زمینۀ مناسبی برای دستیابی بهای علمی بینادعای اصلی مطرح شده در این اثر آن است که همکاری
عمیق سازد. این شیوۀ فهم و شناخت بر تایکدیگر مهیّا میفرهنگی را در فضای تعامل کشورهای اسالمی بفهم میان

ه سرونوشت بخش چگونگی دستیابی بو گسترش روابط میان کشورهای اسالمی تأثیرگذار بوده و این موضوع تعین
 مطلوب تمدن اسالمی است. 

( به منظور Macro historianنگری تاریخی)مندی از کالنهای استفاده شده در این اثر عبارتند از: بهرهروش
های علمی در تمدن اسالمی، تحلیل روند به منظور بررسی وضعیت کنونی روندهای تاریخی همکاریبررسی کالن

ی تمدن روهای بدیل پیشهای علمی کشورهای اسالمی و سناریونگاری به منظور ارائۀ تصویری از آیندههمکاری
 المللی.های علمی بیناسالمی در سایۀ همکاری

های های نسبی بسیار برای گسترش و تعمیق همکارینتایج اصلی حاصل از این مطالعه عبارتند از: وجود مزیت
یِ های علمالمللی میان کشورهای اسالمی؛ واگرایی شدید میان کشورهای اسالمی در عرصۀ همکاریبین علمی

 دیشمندان، محققان و متخصصان کشورهایگرایی و داشتن اسطورۀ غرب مدینۀ فاضله در میان انالمللی؛ غرببین
های ؛ لزوم انعقاد پیمانهای علمی میان کشورهای اسالمی( همکاریHubهای)اسالمی؛ لزوم تقویت درگاه

 های آموزشی، پژوهشی و فنّاورانه میان کشورهای اسالمی.المللی در عرصۀ همکاریبین

 

المللی، نهای علمی بیتاریخی، تحلیل روند، همکارینگری نگری، تمدن اسالمی، کالن: آیندهواژگان کلیدی
 فرهنگیشدن، فهم بینالمللیبین
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 طبقات اجتماعی و آینده تمدنی جامعه اسالمی ایرانی

 1دکتر مسعود مطلبی
 چکیده

 رنوشتس تغییر تفکر در همیشه اراده با اما ها کاستی و ها کم با ایران، ملت تاریخ طول در هرچند
 ایرانی میاسال الگوی امر بر( برکاته دامت)رهبری معظم مقام تاکیدات اما بودند اوضاع بهبود برای خود

ی بشمار می آید. ف ایران ملت خواهی بهبود ی روحیه این ی عرصه در نو جهادی و تلنگری پیشرفت؛
 اسالمی انقالب وقوع با مصادف در جامعه  اسالمی کالن هدف به عنوان یک سازیتمدن الواقع مساله

 و هارنامهب تمام تا شده موجب اصیل و کالن اندازچشم این که است شده اصلی اندازچشم یک به تبدیل
ار حاضر حال در نوشت. باشند اصیل هدف این راستای در و معطوف بایسته و شایسته گذاری هایسیاست

ه تحریر در آمده شتتحلیلی به ر –که با بهره گیری از رویکرد آینده پژوهی و مبتنی بر روش توصیفی 
 قالبان پیروزی از پس ایرانی جامعه در اجتماعی طبقات میان است این سواالت مطرح می شوند که: در

 بستر سازی، تحقق و نهادینه سازی الگوی تمدنی فرایند در اساسی نقشی اجتماعی طبقه کدام اسالمی،
 که تاس جدید/شهری متوسط طبقه این اجتماعی طبقات میان در چرا و می نماید؟ ایرانی ایفا -اسالمی 

 رسد می نظرب شودکه می مطرح فرضیه این سوال این به پاسخ نماید؟. در عملیاتی را این فرایند تواند می
چون دغدغه توسعه و پیشرفت، خردورزی، عقالنیت  های مولفه بر تاکید دلیل به شهری متوسط طبقه

 به پاسخگویی و اجتماعی، اجتهاد –ابزاری و تفاهمی منتج از دین، فهم تاریخی از تحوالت سیاسی 
 به تهشایس عدالت خواهی و اعتنای التقاط، و بدعت نیز و ارتجاع و تحجر از پرهیز بشر، نوین نیازهای
 جتماعیا طبقات میان ها درآن با مقابله برای اندیشیچاره و نیز یاجتماعی و اقتصاد های سیاسی،آسیب

رانی خواهد ای - اسالمی تمدنی الگوی سازی نهادینه و تحقق سازی، بستر فرایند در را نقش بیشترین
 داشت.

 لگویاسالمی، ا نوین تمدن : طبقات اجتماعی، طبقه متوسط شهری، آینده پژوهی،واژگان کلیدی 
 ایرانی – اسالمی تمدنی
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 سازی نوین اسالمیپژوهی و تمدنآینده

 1امیرهوشنگ حیدری

 
 چکیده

گیری تمدن نوین اسالمی از اجتماع بدوی عربستان آغاز شد. رشد و  بالندگی این تمدن آغاز شکل
خود را  از فراز و نشیب زیادی برخوردار بوده است به طوری که درقرن چهارم هجری دوران طالیی

است. این تمدن از چنان گستره فرهنگی برخوردار است که شاید نتوان برای آن شاهد مثال سپری کرده 
المی همتا را شکل داده و روح اسها کالبدی بیها و فرهنگدیگری را بیان کرد. در این تمدن تنوع دیدگاه

وجه ه مورد تبه این کالبد را محیاء ساخته است. استمرار و گسترش این تمدن عظیم و احیای آن هموار
 تمدن به نیل اسالمی ایران نیز تحقق و کشورهای اسالمی و در راس آن ایران اسالمی بوده است. انقالب

شک تحقق این تمدن در تعامل با تمدن نوین جهانی داند و بیمی خود را سرلوحه امور و غایت اسالمی
 شک انقالبیست و نخواهد بود.بیسو نکه بیشتر مبتنی بر اصول توسعه و مدرنیته است؛ در تعامل هم

اسالمی در برخی از کشورهای عربی بیانگر دگراندیشی تمدن اسالمی در  بیداری موج ایران و اسالمی
باید در  کالبدی آن هایارزش و باورها اسالمی و مقابل تمدن غربی و استعماری بوده است. تمدن نوین

عملیاتی شده و به اجرا درآید تا شاهد کمترین تضاد بین تمدن نوین اسالمی  سیاسی و اجتماعی نهادهای
و تمدن نوین جهانی باشیم. تنها در چنین وضعیتی است که در تعامل با دنیای نوین در جایگاهی خاص و 

د یگذار قرار خواهیم گرفت. در غیر این صورت تنها تاثیراتی کوروکورانه را از آن بابرتر و چه بسا تاثیر
م و گریزی جز شدن هستیسو شدن با فرایندجهانیبپذیریم با این توجیح که خواهان پیشرفت، توسعه و هم

های روز قبول بی چون و چرا آن را نداریم! این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه از ابزارها و مهارت
بر اجماع و وفاق  متکیاستعانت بگیریم و با رویکردی مناسب ضمن اشراف بر وضعیت فعلی، در فضایی 

ها را در راستای پیشرفت و گسترش هر چه بیشتر تمدن اسالمی به به بازآفرینی علوم نوین پرداخته و آن
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گذاری ساز کردن ما در حوزه علوم نو؛ باعث تاثیرکار گیریم. نهادینه شدن این نگرش ضمن توانمند
حائز اهمیت است زیرا ما بر این  اسالمی ننوی تمدن پیشبرد جهانی ما نیز خواهد شد. جهاد علمی در

جهاد استوار است و این اجزا  هر یک در استمرار تمدن  و عدل یقین، صبر، پایه چهار بر ایمان باوریم که 
 اجتماعی و باالخص علوم نوین اسالمی اهمیت خواهند داشت. پیشرو بودن در حوزه مطالعات

-ه ارزشریزی؛ توجه خاص بجه به ویژگی مشارکت در برنامهتو .کندنقش بزرگی را ایفا می پژوهیآینده

وجه به های بدیل؛ تها و هنجارهای اجتماعی؛ توجه به تغییرات محیط پیرامونی و بیرونی؛ توجه به آینده
ر درک نگری به منظونقش کنشگری انسان؛ اهمیت دادن توأم به سه بعد گذشته، حال و آینده؛ بافتار

های نهفته در جوامع؛ توجه به ادراک و خرد جمعی، توجه به دیدگاهباورهای  و هاآرمان تمایالت،
االذهانی و هوشمندی توزیع شده در جامعه؛ آزادی عمل در تعامل با ارزیابی مستمر اقدامات؛ توجه بین

مدت نهادی؛ توجه به افق زمانی بلندنگری؛ نگاشتنگری و کلبه دانش ضمنی خبرگان اجتماعی؛ جامع
مند سازی تمدن نوین اسالمی به ما یاری خواهد پژوهی در نظام. مواردی هستند که علم و هنر آیندهو ..

گیری از این دانش نوین همچون ابرازی توانمند در حصول و تسری این تمدن، ابزاری رساند و بهره
حلیل و بررسی بی تای بوده و در فضایی کیفی از روش ترکیکارآمد خواهد بود. این مقاله کاربردی توسعه

مستندات بهره خواهد گرفت.  نگارنده ضمن بررسی ابعاد مختلف تمدن نوین اسالمی به این مهم خواهد 
پژوهی چگونه نقش خطیر خود را ایفا پرداخت که در مسیر ایجاد و گسترش تمدن نوین اسالمی آینده

ن ی شایسته برای استمرار تمدن نویپژوهی قادر خواهیم بود بسترخواهد کرد؟ آیا با استعانت از آینده
 های اسالم گریزی و اسالم هراسی را در جهان بخشکانیم؟ اسالمی فراهم سازیم و ریشه

 
 پژوهی. های آیندهریزی، شاخصپژوهی، تمدن نوین اسالمی، برنامهآینده کلید واژگان:
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 ظرفیت های تئوریک نظریه والیت فقیه در ساخت تمدن نوین اسالمی

 1مهدی قربانی
 

 چکیده
افزاری و دانشی است که بدون آن، تحقق تمدن نوین ساخت تمدن نوین اسالمی دارای یک بعد نرم

در این بعد، نظریه سیاسی حاکم بر تعامالت سیاسی درون تمدنی و برون اسالمی غیر ممکن خواهد بود. 
عنوان تمدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. حال سئوال اساسی این است که آیا نظریه والیت فقیه به

های غهگویی به دغدنظریه سیاسی حاکم بر جمهوری  اسالمی ایران از ظرفیت الزم و کافی برای پاسخ
ان معاصر و درنتیجه، برای ایفای نقش در ساخت تمدن نوین اسالمی برخوردار است؟ به نظر سیاسی انس

های موجود در آن، از هر نظریه معاصر دیگری برای ساخت تمدنی رسد این نظریه به دلیل ظرفیتمی
های ریهظهای نظری و عملی موجود در نهای اسالمی مستعدتر است. با توجه به نقیصهنوین بر مبنای آموزه

یب های سیاسی رقهای الهی ـ انسانی با نظریهرقیب، امکان ساخت تمدنی جدید بر معیار اصول و ارزش
ه نیازها و های آن در پاسخ بنماید. نظریه والیت فقیه با توجه به ظرفیتنیافتنی میوالیت فقیه دست

انداز روشنی را برای انی، چشمهای الهی ـ انسهای مدرن انسان معاصر، با لحاظ اصول و ارزشدغدغه
رد در نظریه فهای منحصربهنماید. بخشی از ظرفیترسیدن به تمدنی در طراز شأن انسانی افراد عرضه می

ن تمرکز و اند از: تعادل میاوالیت با بهره گیری از روش تحلیل تفسیری برای ساخت تمدنی نوین عبارت
و  های سیاسی، تأکید توأمان بر وحدت، تمرکز بر آزادیتوزیع قدرت، تألیف میان منافع جمعی و فردی

های تساهل در زندگی مدنی، پذیرش رقابت مثبت، تأکید بر کارکرد مثبت حزب کثرت، توجه به عرصه
 و ارائه راهکارهای الزم برای مشارکت سیاسی فعال.
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رویکرد آینده پژوهانه به امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی بستری برای 
 تمدن نوین ایرانی اسالمیتحقق و 

 1دکتر توحید محرمی
 

 چکیده
ر دامنیت بستر ظهور و ناامنی آغاز افول تمدنهاست، و رمز ماندگاری و توسعه و گسترش تمدنها 

با مطالعه تاریخ تمدن بشری می توان دریافت که کارایی، قدرت حفظ و ارتقای امنیت فرهنگی آنهاست. 
نفوذ و اشاعه عناصر فرهنگی به جوامع دیگر از ویژگی های مهمی بوده است که موجبات امنیت مقتدرانه 

 الملل بین در میدان رقابتمانایی برای بقا و نیز نظام های تحول گرا در دنیای امروز را فراهم می آورند. 
ر هویت جامعه و به معنای دقیق ت ترسیم افقی روشن برای آینده می باشند افقی که امنیت فرهنگیمند نیاز

در حال خیزش تمدنی را حفظ و ارتقا می ببخشد. لذا در این مقاله ما با تبیین چیستی امنیت فرهنگی 
ید ناشی از دهایی که چه بسا قابلیت تبدیل شدن به فرصت و یا تهاسالمی به؛ شناسایی چالشجمهوری

 های هویت پایه امنیتتحوالت فرهنگی را دارند خواهیم پرداخت؟ و از آنجا که مطالعه و بررسی چالش
گیرد. فرضیه مقاله این خواهد بودکه؛ فرهنگی جمهوری اسالمی با رویکرد آینده پژوهانه صورت می

 د و برخی دیگر در همان سطحهای موجود قابلیت تبدیل شدن به تهدید را در آینده دارنبرخی از چالش
یی اآن اسنادی و کتابخانه ایی بوده و از روشتوسعه -بالقوه باقی خواهند ماند. نوع تحقیق کاربردی

 باشد.می
 

 آینده، امنیت فرهنگی، جمهوری اسالمی، تمدن نوین ایرانی اسالمی واژگان کلیدی :
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 نوین اسالمیوالیت الهی و مقبولیت مردمی دو شاخصه ساختاری تمدن 

 1احمد محمدی احمدآبادی
 چکیده

پیروزی انقالب اسالمی ایران و تشکیل نظام جمهوری اسالمی به رهبری حکیم الهی حضرت امام 
خمینی )ره(، در برهه ای از تاریخ شکل گرفت که تمدن مادی با ادعای دموکراسی و حق حاکمیت 

یده داد، این نظام مقدس با ادر مادیت سوق میانسان بر سرنوشت خویش، جوامع بشری را به فروغلتیدن 
معنوی بر پایه اراده آزاد ملت ها فراروی روشنفکران و -تشکیل تمدن نوین اسالمی، چشم اندازی مادی

اندیشمندان جهان اسالم قرار داد و آنان را بیش از پیش به دستاوردهای نظری و عملی نظام اسالمی 
 امیدوار ساخت.

نظامی متمایز از تئوکراسی، دموکراسی، سلطنتی، استبدادی و دیگر ساختارهای جمهوری اسالمی 
سیاسی است. از اینرو چگونگی جمع بین پذیرش والیت الهی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در 
تمدن نوین اسالمی می تواند پرسشی مهم در جهت تشریح طرح تحول مناسب در جهان اسالم تلقی شود 

 بهره گیری از روش مقایسه ای در صدد تبیین آن است. که این مقاله با
ین گام گیری و حفظ هر تمدنی است. نخستباورمندی و پشتوانه مردمی، تعیین و تضمین کننده شکل

در ایجاد تمدن نوین اسالمی بعد از تبیین مبانی حرکت تمدنی توسط ایدئولوگ و معمار نظام سیاسی، 
ل است. و از آنجا که انسانها از نظر اعتقاد و عمل موجودی انتخابگر پذیرش مردمی آن مبانی در مقام عم

و مختارند باید راهی جست که آنها به نحوی تربیت شوند که به اراده آگاهانه و موثر خویش به تحقق 
، معرف به حق« کونوا دعاۀالناس بغیر السنتکم»تمدن نوین اسالمی همت گمارند. امام صادق )ع( با بیان 

قند. با الگو شدن رهبران نظام در عرصه عمل، مردم به اراده خویش به دعوت حق آنان، لبیک این طری
خواهند گفت. التزام عملی مسئوالن نظام اسالمی به الهی بودن والیت و جایگاه واالی مردم در آن، اثر 

 گزار ترین عامل در ایجاد انسجام اجتماعی در راستای تحقق تمدن نوین اسالمی است.

                                                           

 استادیار و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره( 1
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لیلی انتقادی بر رویکرد جدا انگاری اسالمی سازی علوم وتکنولوژی تح
 درمهندسی تمدن اسالمی

 1محمدرضاخاکی قراملکی

 چکیده
امروز اسالمی کردن علوم ویا تمدن سازی ازجمله موضوعاتی است که برای عبور نظام اسالمی از وضعیت 

تبدیل شده است. امادر این میان نخبگان برخی موجود وتحقق تکامل اجتماعی دین،به دغدغه نخبگان جامعه 
ضرورت چنین مساله ای را در ذیل چنین عنوانی دنبال نمیکنند،بلکه خالء جامعه دینی را فقدان تکنولوژی بومی 

و به زعم  است« علی پایا»میدانند. ازجمله شخصیت های مخالف بارویکرد اسالمی کردن ودینی سازی علوم،دکتر 
مری ممکن است و نه مطلوب.اما آنچه نظر وی را از دیگران متمایز میکند این است که علی رغم وی علم دینی نه ا

 اسالمی اب مخالفت باعلم دینی،با جهتدار بودن تکنولوژی وبردینی سازی آن تاکید میکند.نظریه وی درمخالفت
دوم؛آن  بومی،رکن و دینیقید پذیرش از علم ذات امتناع اول است،رکن شده تشکیل اصلی رکن ازدو علوم سازی

 علوم. از طلبی و تمنای چنین مطلوبیت عدم
 علوم به دنبخشی دینی است:اوالً:صبغه مبتنی بردالیل زیر علم دینی ذاتی امکان عدم یعنی اول نظریه؛ رکن
 تضعیف هارا گزاره بخشی معرفت شأن و میگردد علم شدن ایدئولوژیک موجب بشری ومعرفت

 به ومحکوم ودهنب است،موفق برداشته بومی علم تولید برای که های تالش بشری علم ثانیاً:درسیرتاریخ.میکند
 استفاده ای اسطوره و متافیزیکی و دینی منابع از واقع درمسیرکشف علمی است.ثالثاً:معرفت بوده شکست

 پذیرباشد نقد جربهت بوسیله بایستی ادعا کند،این ارائه معینی و مشخص های واقعیت،آموزه به نسبت اگردین.میکند
 های موزهعلمی،آ نظریه الهام منبع اینکه صرف یعنی.ندارد معرفتی وارزش شد خواهد تبدیل پوچ ای آموزه به والّا

 لّقتطابقی،تع وکشف نمائی واقع دلیل به علم نمیگردد.رابعاً:ذات علم بودن بردینی باشد،دلیلی دینی
 برخالف.دباش خاصی جهت هیچ به متمایل نمیتواند انعکاسی خصلت دلیل به یعنی ساختارعلم.پذیرنمیباشد

 ترتیب این به.باشد خاصی جهت به تعلق بدون اش،نمیتواند پراگماتیستی و کارکردی خصلت دلیل که به تکنولوژی
 به از عدم توجه ،ناشی«انسانی اسالمی علوم» اصرار برتولید. باشد نمی علم بودن بردینی دلیلی دانشمند بودن دیندار

اتصاف  که ادهس دلیل این به.نمیبرد جایی به راه تالش برقراراست،این تکنولوژی و علم میان که است تفاوت های
                                                           

 دانش آموخته مرکزتخصصی کالم،عضوهیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی 1
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 های صورت گیرد، تبعاً واقعیت نیز}ولو،واقعیت واقعیت اگر به با ارجاع به بودن،«علمی»وصف علمی به یافته های
 این ،بهافراد است تک تک خواست و نقادمیدهند{مستقل از اراده عقلگرایان که توضیحی اجتماع،به برساخته

 احراز درصورتو شود واقع دیگرناظران ارزیابی مورد عینی نحو به میشود،میتواند یافت آنها درباره که اعتبار،آنچه
 هخوا)واقعیت مورد در خاص جنبه این کشف به مسلمان یک حال،خواه دراین.قرارگیرد آنان استفاده مورد صحت
 است عینی ،امریاو معرفتی تکاپوی غیرمسلمان،نتیجه یک وخواه باشد شده نائل( اجتماعی برساخته وخواه طبیعی

 گرایشخواست،میل،اراده، با آنکه اعتبار به تکنولوژی اما.است افرادجدا ارزشی نظام و خواست،میل،گرایش از که
ین ترتیب شود.به ا تولید آنان خاص نیازهای به درپاسخ و مسلمانان ازسوی دارد،میتواند ارتباط افراد ارزشی نظام و

د،امری بی معنا میکنن مطرح علم مفهوم از نقاد عقلگرایان دقیقی که تعریف اسالمی،براساس صبغه با تجربی علوم
 صورت باشد،درآن داشته انطباق واقعیت ارائه میکند،با واقعیت باره آنچه در مسلمان دانشمند اگر است.چرا که

 موقتاً معرفتی دعاوی آن،درزمره گوینده ارزشی نظام و مشرب و مذهب و دین اعتبار به نه اعتبار،و همین به دقیقا
 مسلمان گوینده که نآ اعتبار به نه و اعتبار، همین به باشد نداشته انطباق واقعیت با اگر.میشود داده شده،جای پذیرفته
 علوم طالبان" تالش نقاد عقلگرایان رو ازهمین.نمیشود پذیرفته واقعیت درباره معرفتی دعوی یک عنوان است،به
 منابع نداد هدر و عمر اتالف مصداق و ثمربی را علومی چنین دانسته،طلب ناکام پیشاپیش را "اسالمی تجربی

 میآورند. شمار به باارزش
 لمیع های اوالً:نظریه زیراست: بردالیل مبتنی میگوید سخن آن مطلوبیت عدم از که نظریه دوم؛ رکن اما

 قابل تفاوتم دو باور دینی از شده ایجاد ذهنی فضای. کرد خواه فرق سایرادیان باشد،با دینی باورهای از اگربرآمده
 به متکی یکردثانیاً:دررو ناپذیرمیگردد. قیاس های پارادایم دینی،منجربه علوم اصراربرتولید لذا .بود نخواهد مقایسه

برخورداراست که  نهانپ معرفتی گرائی نسبی متفاوت،ازیک معرفتی های برپارادایم تاکید دلیل به دینی علوم تولید
 یها آموزه دینی،بایستی علوم برتولید اصرار ثالثاً:درصورت.گردد آن طرفداران میان خشونت ساز زمینه میتواند

 بطالا موجب و گرفته قرار علمی های سایرگزاره معرض در نیز این که شود ارائه علمی های گزاره قالب در دینی
 های آموزه از برآمده علمی های نظریه رابعاً: .منجرمیشود دین های آموزه و دین وهن به نیز امر این و میگردد

 درباره ادقص گمانه یک عنوان به جداشده خود الهام منشاء عینی،از واقعیت با نسبت در صورتبندی از دینی،پس
 تولید ولمحص اعتبار این به.ندارد اختصاص مومن غیر و مومن به میگیرد،دیگر قرار همگان استفاده مورد واقعیت

  .نمیشود تلقی دینی شده

علم دینی،تکنولوژی بومی،عقل نقاد،ایدئولوژی،نسبیت فهم،رئالیسم انتقادی،انطباق واژگان کلیدی: 
 پذیری،ذاتمندی،عینیت،ذهنیت
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ها و امامیه باتأکید بر ویژگیتحلیل وضعیت تاریخی و تبیین نظام آموزشی 
 هایشاخصه

 1محمدجواد یاوری سرتختی
 

 چکیده
آموزش و پرورش ازجمله نهادهای اجتماعی است که بر اثر نیاز انسان در رابطه با یکدیگر و در سیر 

ای نیست که در تداوم خود وابسته به آن نباشد. هر وجود آمده است. هیچ جامعهتحوالت اجتماعی به
ها را در فرآیند آموزشی به ها، رفتارها و اندیشهای از ارزشری برای ماندگاری، باید مجموعهنظام فک

ابی به یتوان گفت، شیعیان امامیه نیز برای ماندگاری، حفظ هویت و دستمخاطبان خود منتقل کند. می
تمام توان خود های خاص و متمایز بوده و از اهداف خویش، دارای یک نظام آموزشی کارآمد با ویژگی

برای تبیین این موضوع الزم است تا به این پرسش پاسخ داده شود ها بهره برده است. برای انتقال آموزه
 های آموزشی امامیه با تأکید بر پنج قرن نخست هجری چیست؟ها یا شاخصهکه ویژگی

، این آن باتوجه به هدف پژوهش، در بررسی تعریف نظام آموزشی و تحلیل تاریخی کارکردهای
، مبانی، محتوا و روش آموزشی بیتنتیجه حاصل گردید که نظام آموزشی امامیه بر مرجعیت و علم اهل

ای نظام ههای آموزشی آنان، تمامی ویژگیخاص تأکید دارد. بنابراین، با تجزیه و تحلیل تاریخی فعالیت
ه تمایز و استقالل نظام آموزشی امامیها، آموزشی امامیه در پنج قرن نخست شناسایی و ضمن برشماری آن

 اثبات گردید.
 

                                                           

 مؤسسه امام خمینی دکترای تاریخ تشیع اثناعشری 1
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 دهآین در تأثیرگذار پیشران یک عنوان به اسالمی همکاری سازمان نقش
 اسالمی نوین تمدن

 1عیوضی محمدرحیم
 2حسینی فالح مهسا

 چکیده
 ازمانس دومین عنوان به که شودمی تلقی اسالم جهان جمعی صدای عنوان به اسالمی همکاری سازمان

 تلقی سالما جهان منافع از حمایت و حفاظت برای تضمینی که است متحد ملل سازمان از پس دولتی بین
 هاظرفیت به هتوج با. دارد اسالمی نوین تمدن آینده در تأثیرگذاری نقش پیشران یک عنوان به که شودمی

 رویپیش تهدیدهایی و هافرصت اسالمی، نوین تمدن به دادن شکل برای اسالم جهان های توانمندی و
 تأثیر آن از و دارد قرار آن در اسالم جهان که محیطی عنوان به المللی بین محیط به اشاره با. دارد قرار آن
 ازیس تمدن برای را زیادی هایفرصت که کرد ایجاد را شرایطی توانمی آن از خارج محیط در پذیردمی
 تواندمی دولتی بین سازمان یک عنوان به اسالمی کنفرانس سازمان. دهد قرار اسالمی کشورهای اختیار در

 جهان در ودموج علمی دستاوردهای از استفاده. باشد داشته اسالمی تمدن شکوفایی روند در بسزایی نقش
 جهت رد المللی بین هایفرصت از استفاده برای راهکاری عنوان به را فرهنگ و زبان و خط گسترش و

 کشورهای میان منازعات و اختالفات ها،توانمندی و هاظرفیت این کنار در. کرد معرفی سازی تمدن
 سالمیا نوین تمدن گیری شکل راه سر بر مانعی تواند می اسالمی کنفرانس سازمان اعضای و اسالمی
 هب اسالمی همکاری سازمان که دهد پاسخ پرسش این به که است این پژوهش این از هدف لذا. دانست
 پیش ییتهدیدها و ها فرصت چه و کندمی ایفا اسالمی نوین تمدن آینده در نقشی چه پیشران یک عنوان
 .دارد قرار اسالمی نوین تمدن این روی

 اسالمی نوین تمدن پیشران، اسالمی، همکاری سازمان واژگان کلیدی:

                                                           

 شاهد دانشگاه استاد 1

 (ره) خمینی امام المللی بین دانشگاه ارشد کارشناسی 2
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 و ازفر بر گرا کثرات و گرا وحدت شناسی روش های پارادایم تاثیر بررسی
 اسالمی تمدن فرود

 (شمسی هجری هفتم تا دوم قرون بین)
 1نسب مطهری مسعود

 
 چکیده
 لمع ساختار بر حاکم شناسیروش های پارادایم نقش ها، تمدن افول یا ظهور در مهم عوامل از یکی

 شناسی روش قلمرو در کالن الگوی دو گرایی کثرت و گرایی وحدت.. است تمدن هر در فناوری و
 است شده تالش پژوهش این در. داشت خواهد دنبال به را متفاوتی تبعات یک هر گیری کار به که است

 فتمه تا دوم قرون بین در اسالمی تمدن و تفکر در گراکثرت و گراوحدت شناسی روش ساختار دو
 دو نای از یک هر اثرات همچنین و شده بررسی مفهومی سازی مدل و تحلیلی روش از استفاده با هجری

 آن از اکیح پژوهش های یافته.گیرد قرار بررسی و تحلیل مورد اسالمی تمدن فرود و فراز بر نیز پارادایم
 پیدا وقس شناختی روش گرایی کثرت سمت به علمی جامعه که میزان هر به اسالمی تمدن در که است

 بموج است شده استفاده جامع نحو به شهودی و نقلی -تجربی – عقلی های روش همه از یعنی کرده،
 تیشناخ روش گرایی وحدت سوی به علمی جامعه که میزان هر به و شده تمدنی شکوفایی و تکامل

 گزارده فولا به رو اسالمی تمدن گرایانه، تقلیل نحو به محوری روش یک از استفاده یعنی نموده، حرکت
 .است

 
 اسالمی تمدن شناسی، روش پارادایم، گرایی، کثرت گرایی، وحدت واژگان کلیدی:

                                                           

 سیاسی تخصصی علوم دکترای 1
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 اسالمی تمدن در شهروندی

 1خلوصی محمدحسین
 

 چکیده
 مدیریت ار سیاسی جامعه که است تأسیساتی و ساختارها از بررسی نیازمند اسالم به تمدنی رویکرد

 به دهی رسمیت از ساختاری عنوانبه اما شود؛می شناخته مدرن مسئله یک اگرچه شهروندی. نمایدمی
 از جامعه و فرد تعامل. است داشته وجود بزرگ هایتمدن در همواره دولت، و شهروندان متقابل حقوق
 و رابطه این یچگونگ به گوییپاسخ. است بوده فالسفه و فقها موردتوجه مهم مسئله یک عنوانبه دیرباز

 و سیاست حوزه در شهروندی. گیردمی قرار شهروندی عنوان ذیل آن، درون در نهفته مسائل بررسی
 دولت و شهروند تا نماید تعریف رسمی و نهادینه موقعیت یک در را دولت و فرد رابطه کوشدمی جامعه،

 این رتوپ در. نمایند حفظ را رابطه این هم به نسبت و بوده خودآگاه هایمسئولیت و حقوق از هم قبال در
 سه از میاسال تمدن در. شودمی برداشته میان از ستیز و تعارض هایزمینه که است نهادینه و رسمی رابطه

( ج اسی،سی فقه اصیل منابع و دینی متون( ب اسالمی، امت اجتماعی و سیاسی حیات تاریخ( الف جهت؛
 پژوهش، ینا در. نمود بررسی را آن به مربوط مسائل و شهروندی شودمی ،(سیاسی حکمت) سیاسی فلسفه

 ناساییش آن ضعف و قوت نقاط گرفته صورت تالش تاریخی، داده یک عنوانبه بررسی این متعاقب
 الندگیب و پیشرفت موجبات که گردد مشخص شهروندی برای الزاماتی اسالمی نوین تمدن در و گردد

 شده جامان نقلی و عقلی تحلیل هایروش از استفاده و تاریخی بررسی با مهم این. نماید فراهم را تمدنی
 انتقادی نگرش با همراه ایمقایسه و تطبیقی رویکردهای از مواردی در بررسی، این در آن، بر افزون. است

 .است شده استفاده نیز
 

 .اسالمی تمدن فاضله، مدینه امت، رعیت، شهروندی، :کلیدی واژگان

                                                           

 سیاسی تخصصی فلسفه دکترای 1
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 مدنت به ماتریالیستی تمدن حاکمیت از گذر شرط اسالمی( ساینس) علم
 اسالمی نوین

 1رحمانی محمد
 2ردایی حسین

 2برجساز غفار

 چکیده
 است، ردمم هدایت برای کتاب ترینکامل و هاانسان برای الهی کرامت بهترین کریم قرآن کهازآنجایی

 ولی ست؛ا اسالمی نوین تمدن و الهی بینیجهان تحقق برای رهنمود ترینجامع و وسیله بهترین کتاب همین
 بر انسان حرکت سازی بنیان یکی،. شده فراموش آفرینش اصلی غرض و بنیادی یفایده دو هاانسان حیات در

 اللَّهُ اإِلَّ إِلَهَ لَا أَنَّهُ فَاعْلَمْ: فرمایدمی امر( ص) رسول به سبحان خدای که توحیدی شناسیمعرفت اصل محور
 مذکّر و ذکر دو هر که - ناطق قرآن هم و صامت قرآن هم - الهی کتاب به تمسک دیگری، و( 19/محمد)

 همین به و ازگرددب خویشتن اصل به انسان تا دارد نیاز عمل و فکر یتصفیه بسیار و اندحقیقی مذکور به انسان
 جدّی گرشن نیازمند امری هر از پیش اسالمی تمدن تحقق اساس، این بر ؛…لِذَنبِکَ وَاسْتَغْفِرْ: فرمایدمی دلیل

 اصلی هدف این به توجه بدون و هاستدانشگاه در انسانی نفوس تربیت و تعلیم در توحیدی علوم و هامایه به
 نخواهیم ایبهره مرضّی اسالمی نوین تمدن از و بود خواهد کریم قرآن تَذْهَبُونَ أَیْنَ مخاطب ما هایتالش

 افعال و نیّات در توحیدی رنگ بروز و ظهور دیگر مکاتب و اسالم میان اصلی فارق دیگر، سخن به برد؛
 سلمینم فکری آثار ویژه به حیات مظاهر در باید "…اللَّهِ صِبْغَۀَ" یشریفه یآیه به توجه با و است موحدان

 إِلَّا وَالْإِنسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا" که آفرینش غایت به شود محقق هدف این اگر و باشد داشته بهتری یجلوه
 اصول و انیمب یپایه بر اسالمی( ساینس) علم روش تدوین آنکه، نتیجه. شد خواهیم نزدیک است "لِیَعْبُدُونِ

 .است اسالمی نوین تمدن تحقق بنیادی ضروریات از یکی توحیدی،

 ماتریالیستی تمدن اسالمی، نوین تمدن اسالمی،( ساینس) علم واژگان کلیدی :

                                                           

 دانشگاه شاهد استادیار 1

 استادیار 2
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 اسالمی تمدن جهانی و عقالنی های جنبه

 1براتی عباسعلی
 

 چکیده
 هستند اقلیت در دنیا در که آن با ،مسلمانان(ع)"یوسف" مبارکه سوره ویژه به کریم قرآن از الهام با

 الهی یها آموزه به وعمل انسانی و درست رفتار با ،(زمین کره روی در بشر جمعیت چهارم یک تقریبا)
 همزیستی وعن یک به توانند می او، پاک خاندان و(ص) مصطفی محمد حضرت پیامبران خاتم ویژه به انبیا

 ضمن رد و گیرد صورت افزایی هم و نظر تبادل و تعاون و متقابل احترام آن در که برسند دنیا ملل با
 اهداف از که نیز نیازمندان به کمک و جاهالن تعلیم و آگاهان نا وارشاد بشری وتمدن علوم پیشرفت

 و آنها نوسن آداب و قوانین و مصر ملت با یوسف آمیز احترام رفتار. پذیرد انجام است الهی ادیان اصلی
 دو آن با او انیانس رفتار و ها وسوسه برابر در پاکدامنی و امانتداری و عزیز محبتهای به نسبت شناسی قدر
 و قحطی از همجوار وملل مصر ملت نجات برای خود نبوغ گذاشتن اختیار در سپس و همزنجیر یار

 و سیاسی مقامات عالیترین به و گیرد قرار دولت و ملت اعتماد مورد که ساخت آن شایسته اور گرسنگی
 وبدی ردک پوشی چشم نیز برادران ازخطای و کند کمک خود خانواده به بتواند حتی و برسد فرهنگی

 خویش یرهس در نیز ما وپیامبر گیرد قرار کریمانه سیرت و اخالقی الگوی تا داد پاسخ نیکی با را آنان
 .فرمود دنبال را روش همین
 

 همزیستی حصل دانش عدالت اخالق پایدار توسعه پیشرفت چهانی اسالمی نوین تمدن واژگان کلیدی:
 قرآن یوسف مصر ملل

                                                           

 المصطفی جامعۀ استادیار 1
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 (ع)علی امام منظر از نخعی اشتر مالک الهی زندگی سبک

 1نسب حیدری علیرضا
 2خاکپور حسین
 3چهکندی راضیه
 3دوست رضوی غالمرضا

 
 چکیده

 اپرستییکت و بندگی درس از مملو آنان تأیید مورد افراد و( ع)امامان و پیامبران الهی زندگی سبک
 معرفی هک است داشته خاصی شخصیتی هایویژگی( ع)علی امام وفای با یار نخعی، اشتر مالک. است

 گاهآن خصوصیات این. نماید ایجاد تحول جوانان ویژه به جامعه افراد به الگودهی در تواندمی او شایسته
 خصائص از متعدد مواضع در( ع)امام. دارد خاصی جایگاه و ارزش شود بیان( ع)مؤمنان امیر زبان از که

 صدد در ست،ا شده انجام تحلیلی -توصیفی روش به که پژوهش این. است گفته سخن اشتر مالک برتر
 دهدمی نشان( ع)حضرت بیانات. باشدمی( ع)علی امام بیانات اساس بر اشتر مالک الهی زندگی سبک بیان

 گونهآن داشت، فرد به منحصر شخصیتی و استقامت ، بصیرت ، پروردگار اطاعت و بندگی مسیر در مالک
 با( ع)امام جهت این به. نمود کسب را( ع)علی امام رضایت و کرد زندگی شریعت چارچوب در که

 ،شجاعت نظیر هاییویژگی از برخوردار و مردم معتمد و خیرخواه او. گریست شهادتش خبر شنیدن
 .بود جدیت و هوشیاری

 
 عینخ اشتر مالک دینی، اسوه مالک، الهی زندگی زندگی، سبک ،(ع)علی امام واژگان کلیدی:

                                                           

 بلوچستان و سیستان دانشگاه استادیار 1

 بلوچستان و سیستان دانشگاه دانشیار 2

 بلوچستان و سیستان دانشگاه ارشد کارشناسی 3
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 اساس بر معماری کیفی ارتقا راستای در خداوند خلقت های ویژگی بررسی
 کریم قران آیات

 1ضرغامی اسماعیل
 2دادرس فائزه

 3یکتا حسینی مهری
 

 چکیده
 سوی از واحد منبع و حقیقت ترین اصلی و حیات و هدایت کتاب عنوان به قران جایگاه به توجه با

 ایستب می رسد می نظر به انسان های ساخته و معماری در هویتی بی و بسامانی نا از گریز برای خداوند
 خالقیت و اوندخد فعل خلق،. باشیم اتکا قابل و جامع مرجعی عنوان به قرانی مبانی از الگوگیری دنبال به
 هخلیف واسطه به انسان دمیده انسان در خود روح از خداوند که آنجایی از. اوست صفات هم خالقیت و

 انها در که اتیای تمامی برداشت و قران آیات به رجوع با. باشد پروردگار صفات به متصف باید بودن اهلل
 گرفته نظر رد خداوند خلقت برای مستقیم طور به که صفاتی کلیه شده، استفاده "خالق و خلق" کلمه از

 ، مخلوقات در حسن ، خلقت بودن مرحله به مرحله ، مقرر اندازه ، هماهنگی. شدند استخراج بود شده
 مستخرج ویژگی 11 عنوان به اختالف بدون خلقت و مخلوقات در تنوع خالق، دانایی ، سودمندی ، عدل

. تاس گرفته قرار توجه مورد معماری در آنها از یک هر نمود که هستند شده بررسی آیه 216 مجموع از
 اصول، و یمبان عنوان به آنها از الگوبرداری و افرینش خلقت برای قران در شده ذکر های ویژگی به توجه

 .باشد طراحان و معماران راه روشنگر تواند می
 

 خالق _ خلق – معماری – قران آیات واژگان کلیدی:

                                                           

 رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه استادیار 1

 رجایی شهید دبیر تربیت دکترادانشگاه دانشجوی 2

 قم الزهرا جامعه ارشد کارشناسی 3
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 امام سیاسی دراندیشه گرایی جهان راه نقشه ، ایران اسالمی انقالب
 (ره)خمینی

 1پور یوسف احمد
 

 چکیده
 ظامین چنین ازتأسیس هدف اسالمی، نظام هایمسئولیت حوزه توسعه با ،(ره)خمینی امام اندیشه در

 یاسیس نظام به ایشان جامع رویکرد لذا. شودمی تعریف جهانی و( اسالمی) ایمنطقه ملی، سطح سه در
 هتج در تالش ایشان یعنی. است گرایانهجهان و گرابرون ازنوع معصوم، امام قیادت عدم دوران در اسالم
 ،درمنظرامام. داندمی ملی مرزهای ورای در اسالمی دولت اصیل مسئولیت را دنیا در اسالم نفوذ توسعه

 ومتحک یک تحقق به که است انقالبی صدور در اسالمی، گرایانهجهان رویکرد چنین موفقیت راه
 ماهیت و نوع البته که هاستانقالب اغلب مشترک آرمان صدور، اندیشه. است انجامیده کارآمد اسالمی

 دینی، یمبان بر مبتنی خمینی امام سیاسی سیره و اندیشه در. است متفاوت هاآن انواع در اقدامی چنین
 میاسال انقالب صدور بینانه،واقع گراییآرمان رویکرد این در. است خود خاص مختصات دارای صدور

 یگیریپ با توأمان ملی منافع تأمین به طرفین، نفع اساس بر که است راهبردی وجه دو با راهبرد یک
 .انجامدمی فراملی هایمسئولیت
 ،اسالمی جهانگرایی تحقق جهت اسالمی دولت خمینی، امام اندیشه در که است این اصلی سؤال

 برقرار لیم منافع با نسبتی چه اسالمی، دولت ملی فرا مسئولیت مجموعه این و بردارد گام باید چگونه
 کند؟-می

 
 .ملی منافع راهبرد، خمینی، امام گرایی، جهان انقالب، واژگان کلیدی:

                                                           

 کاربردی علمی دانشگاه مدرس 1
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 (1021-1002) یمن کشور انقالب در الحوثی شیعیان ژئوپلیتیکی تحلیل

 1پور یوسف احمد
 

 چکیده
 در ، عیانشی مردمی های جنبش گیری شکل در تاثیرگذار عناصر و عوامل دادن قرار مبنا با مقاله این

 در یعیانش جنبش. است میانه خاور منطقه در اخیر انقالبهای از پس ویژه به آنها ماهیت به یابی دست پی
 و یریگ الگو سبب ایران اسالمی انقالب پیروزی از بعد که است بخش آزادی های نهضت از یکی یمن

( ره) مینیخ امام با آشنایی با یمن شیعه رهبران. شد کشور این در زیدیه شیعیان میان در اسالمی بیداری
 در را میاسال های اندیشه از متاثر شده ایجاد بیداری آن گذاری پایه و یمن در مقاومت هسته تشکیل با

 یاسیس و مذهبی شدید تبعیض و یمن در عربستان استعماری نفوذ مقابل در که دهند گسترش یمن
 ژئوپلیتیکی لیلتح هدف با مقاله این پایه این بر. کردند می فرهنگی ایستادگی شیعیان علیه یمن حکومت

 شمال طقهمن این در سیاسی دگرگونی بررسی راستای در و یمن کشور اسالمی بیداری در یمن شیعیان
 عوامل هب یابی دست دارد گمان که چرا. پردازد می ، رود می شمار به خاورمیانه منطقه از جزیی که آفریقا

 ایبر مهم امری ، ها جنبش این ماهیت شناخت و کشور این در شیعیان های اعتراض ایجاد ساختی زیر
 .است منطقه بعدی تحوالت بینی پیش

 
 یمن ، انقالب ، الحوثی ، شیعیان ، ژئوپلیتیک واژگان کلیدی:

                                                           

 کاربردی علمی دانشگاه مدرس 1
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 هراسی اسالم در آن تاثیر و مجازی فضای هژمونیک بررسی

 1پور یوسف احمد
 چکیده

 قوعو با مدت،کوتاه در هراسانهاسالم حمالت میزان و شدت ایـجاد، کـه اندداده نشان اخیر تحقیقات
 وانعـن بـه را تـروریستی حوادث ویژه طور به محققان. هستند ارتباط در حوادث از ایمجموعه یا یک
 ناسبم فضای ایـجاد و تنش وعوق و هراسانه اسالم احساسات گیریشکل ایجاد عوامل ترینمهم از یکی
 این. نندکمی قلمداد بارخشونت اقدامات از ایسلسله گیریشکل و آمیزخصومت عقاید گسترش برای

 .نددار هاتروریست با مشابهی عقاید ظاهر در کـه گیرندمـی صـورت هاییگروه به نسبت اقدامات،
 با هک است سایبرنتیک و مجازی مرزهای مدرن،یعنی پست عصر هایپدیده از یکی به پرداختن

 تحلیلی-توصیفی رویکردی مقاله،با این.است کرده پیدا مفهوم ، ارتباطات و اطالعات فناوری یتوسعه
 فضای صوصامخ ارتباطات و اطالعات فناوری که است رسیده نتیجه این به و کرده توجه فوق یمسئله به

 .است بوده موفق بسیار هراسانه اسالم اهداف پیشبرد در مجازی
 لزوم بر ی،غرب جوانان به خود نامهنخستین در انقالب معظم رهبر فرانسه، در تروریستی حمالت از پس
 مقامات ندهند اجازه که خواستند آنان از و کرده تأکید اسالم دین از واسطهبی و مستقیم شناخت

 کرده، معرفی آنان به اسالم نمایندگان عنوان به را خود استخدام تحت هایتروریست غربی، کشورهای
 تیتروریس حادثه دو بررسی با داریم قصد مقاله، این در. بدمند هراسیاسالم آتش بر بهانه، این به

 گونه ینا میان کردند، بیان انقالب معظم رهبر که طور همان دهیم نشان آمریکا، و اروپا در گرفتهصورت
 دادننشان بر حاضر، مقاله اصلی تمرکز. دارد وجود همبستگی نوعی هراسی،اسالم ایجاد و حمالت

 .است مجازی فضای در هراسیاسالم ایجاد و تروریستی حمالت وقوع میان همبستگی
 

 .ارتباطات و اطالعات فناوری هراسی، اسالم ، مجازی فضای هژمونی، واژگان کلیدی:

                                                           

 کاربردی علمی دانشگاه مدرس 1
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 المیاس تمدن گیری شکل در آن تربیتی نقش و فارابی مدنی علم تبیین

 1میرزامحمدی حسن محمد
 

 چکیده
 گیری شکل برای ان تربیتی استلزامات استنتاج و ، فارابی مدنی علم تبیین هدف با حاضر پژوهش

 لیلتح های روش از تحقیق این در ، فوق هدف تحقق برای.  است رسیده انجام به اسالمی نوین تمدن
 میان در علوم احصاء در فارابی جایگاه ابتدا در ، اساس این بر.  است شده استفاده استنتاج و مفهومی،

 لیلتح مورد ثانی معلم مدنی علم غایات و مبادی ، ها ویژگی ادامه در ، شده مشخص مسلمان اندیشمندان
 ، اسالمی مدنت تاسیس برای فارابی مدنی علم در تربیت و تعلیم نقش گاه ان و ، گرفته قرار تبیین و

 تدبیر ، بیفارا دیدگاه از که دهد می نشان کلی طور به تحقیق های یافته.  است شده معرفی و استنتاج
 تعلیم ، ماسال در تمدن دوام و تاسیس برای اساسی مولفه.  باشد نمی ممکن اموزی علم بدون فاضله مدینه

 فارابی منظر از سعادت و ، تربیت ،(  تمدن)  مدنیت مولفه سه میان ، حاضر تحقیق در.  است تربیت و
 که ستا رسیده انجام به و ، تعقیب ، طرح فرضیه این اساس این بر.  است شده تعریف منطقی رابطه

 و متعلی ، عمل این عرصه و بود خواهد پذیر انجام اموزی علم طریق از نیز اسالمی نوین تمدن تاسیس
 . است تربیت
 

 فارابی ، اموزی علم ، اسالمی تمدن ، تربیت و تعلیم ، مدنی علم واژگان کلیدی:

                                                           

 شاهد دانشگاه دانشیار 1
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 اسالمی اقتصاد برپایه سبز بازاریابی تحقق در دین تاثیر

 1یزدانی ناصر
 2گلی فاطمه

 
 چکیده

 شمچ موجب آن مزایای وفور غالبا که دارد ومزایایی معایب تکنولوزی و علم روزمره های پیشرفت
 هب توجه با که.است مضرات این جمله از محیطی زیست های آلودگی.شود می آن مضرات از پوشی

 کمترین هک سازمانی است؛ کرده مبدل ها سازمان برای فرصتی به را ضعف این بازاریابی رقابت، افزایش
 اند ادهد نشان تحقیقات.بجوید بهره فرصت این از است توانسته کند ایجاد را محیطی زیست زیان

 ستزی محیط به که هایی سازمان به ها کننده مصرف یعنی ها سازمان این ی چرخه اصلی گردانندگان
 کمتر یرانا در بازاریابی با رابطه در اعتقادات و داری دین بحث اما.دارند گرایش دهند می بیشتری اهمیت

 .است گرفته قرار توجه مورد
 هایی یهتوص افراد زندگی مسائل تمام برای و باشد می کامل و جامع دینی اسالم بخش حیات مکتب

 یم محسوب نعمت کفران و است بزرگ گناهان از و حرام آب کردن آلوده اسالم دستورات طبق.دارد
 آن از کندکه می دور عمومی اموال در تصرف از را مردم که دارد وجود قوانینی نیز اسالمی فقه در.شود

 تحقیق ینا در.نیست مشروع است عمومی و ملی سرمایه چه آن هر بردن بین از و تخریب شود می استنباط
 نفر 386 عدادت با شاهد دانشگاه دانشجویان بین از گیری نمونه از استفاده با سبز محصوالت خرید قصد

 مثبت تاثیر زسب محصوالت خرید قصد بر داری دین که است آن از حاکی تحقیق نتایج. است شده بررسی
 .دارد معناداری و

 

 اسالمی اقتصاد اسالمی، فقه اسالم، دین سبز، بازاریابی دین، واژگان کلیدی :

                                                           

 بازرگانی استادیار مدیریت 1

 شاهد نشگاهاد ارشد کارشناسی دانشجوی 2
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 اسالمی تمدن شهر آرمان

 1صمدی قنبرعلی
 

 چکیده
 یشهاند در. است تاریخ آینده در اسالمی تمدّن شکوفایی مرحله به ناظر اسالمی، تمدّن شهر آرمان

 یستن گذشته در محصور حرکت، این. است اسالم تمدّنی حرکت سرآغاز و ریشه نبوی، تمدّن اسالمی،
 از. نتهاستم و مبدأ دارای اسالم، تمدنی حرکت. پویاست و بالنده مستمر، حرکت یک بنای سنگ بلکه

 هنقط و کامل جلوه آینده، به رویکرد جهت از اما دارد نبوی تمدّن در ریشه اسالمی تمدّن مبدأ، حیث
 به هتوج با اسالم نظر این از. کندمی پیدا نمود مهدوی، آخرالزمانی تمدّن در آن شکوفائی دوران عطف

 گذاری پایه انانس عقالنیت و فطرت اساس بر که است تمدّنی گذار پایه خویش، ماندگار و فراگیر رسالت
 بشری حیات تمدّنی نیازهای پاسخگوی مکانی، و زمانی متفاوت شرایط به باتوجه ایدوره هر در و شده
 مراحل ،بشر تمدّنی و اجتماعی هایقابلیت تدریجی بلوغ و رشد با متناسب اسالم آرمانی تمدن. است
 عصر مهدوی جهانی تمدّن در اسالمی، تمدّن کامل ایجلوه و کندمی طی را خویش تکامل و ترقی

 وهوج همه به معطوف و نگر جامع محور، علم گرا، عقل اسالمی، تمدن شهر آرمان. یابدمی تبلور ظهور،
 .است انسانی جوامع نیازهای معنوی و مادی
 

 فاضله مدینه مهدوی، تمدن نبوی، تمدن اسالمی، نوین تمدن شهر، آرمان واژگان کلیدی:

                                                           

 تخصصی مهدویت دکترای 1
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 اسالمی نوین سازیتمدن و پژوهیآینده

 1حیدری امیرهوشنگ
 

 چکیده
 تمدن نای بالندگی و رشد. شد آغاز عربستان بدوی اجتماع از اسالمی نوین تمدن گیریشکل آغاز

 را خود طالیی دوران هجری چهارم درقرن که طوری به است بوده برخوردار زیادی نشیب و فراز از
 مثال شاهد آن برای نتوان شاید که است برخوردار فرهنگی گستره چنان از تمدن این. است کرده سپری

 اسالمی وحر و داده شکل را همتابی کالبدی هافرهنگ و هادیدگاه تنوع تمدن این در. کرد بیان را دیگری
 امور رلوحهس را اسالمی تمدن به نیل و تحقق نیز ایران اسالمی انقالب. است ساخته محیاء را کالبد این به
 اصول بر نیمبت بیشتر که جهانی نوین تمدن با تعامل در تمدن این تحقق شکبی و داندمی خود غایت و

 بیداری موج و ایران اسالمی انقالب شکبی.بود نخواهد و نیست سوهم تعامل در است؛ مدرنیته و توسعه
 استعماری و غربی تمدن مقابل در اسالمی تمدن دگراندیشی بیانگر عربی کشورهای از برخی در اسالمی

 سیاسی و اجتماعی نهادهای در باید آن کالبدی هایارزش و باورها و اسالمی نوین تمدن. است بوده
. باشیم هانیج نوین تمدن و اسالمی نوین تمدن بین تضاد کمترین شاهد تا درآید اجرا به و شده عملیاتی
 و یجادا مسیر در که پرداخت خواهد مهم این به اسالمی نوین تمدن مختلف ابعاد بررسی ضمن نگارنده
 از تعانتاس با آیا کرد؟ خواهد ایفا را خود خطیر نقش چگونه پژوهیآینده اسالمی نوین تمدن گسترش

 هایریشه و سازیم فراهم اسالمی نوین تمدن استمرار برای شایسته بستری بود خواهیم قادر پژوهیآینده
 بخشکانیم؟ جهان در را هراسی اسالم و گریزی اسالم
 

 پژوهیآینده هایشاخص ریزی،برنامه اسالمی، نوین تمدن پژوهی،آینده واژگان کلیدی:

                                                           

 پژوهیاستادیارآینده 1
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 اسالمی نوین تمدن گیری شکل در دینی ساالری مردم نظام نقش

 1یوسفی بتول
 2مرتضوی امامی علی سید

 
 چکیده
 رد و مردم مقبولیت و الهی مشروعیت بر که است حکومت از مدلی به ناظر دینی، ساالری مردم

 اصول رب مبتنی که است اسالمی واعتقادات ها آموزه از برخاسته که است استوار الهی مقررات چارچوب
 اصلی مسئله. است محوری قانون و مداری حق مداری، ارزش مردم، رضایتمندی جمله از هایی ومالک

 لذا .باشد می سازی، تمدن بر اثرگذاری ی نحوه و دینی ساالری مردم نظام تکامل الزامات پژوهش این
 مدنت گیری شکل بر( مستقل متغیر)دینی ساالری مردم نظام تأثیر که است آن بر پژوهش این

 و اهداف براساس و اسالمی انقالب جریان در اسالمی نوین تمدن. نماید بررسی را( وابسته متغیر)اسالمی
 وهوجل ابعاد از یکی ایران، اسالمی جمهوری نظام واقع در آمد بوجود مستندی و قبول قابل های آرمان

 عما سکوالر های ودولت ایدئولوژیک های دولت کنار در توانسته که است اسالمی-ایرانی تمدن های
 ورظه منصه به و تعریف خود تمدن تاریخ در را اسالمی دولت از نوعی آن، گرای چپ یا گرا راست از

 جویی داخ روحیه گسترش و وتعالی تکامل سوی به را بشر نوع و ایرانی جامعه حرکت وسیر برساند
 نتایج.ردک پیدا عملی جنبه حدودی تا اسالمی تمدن نوسازی اسالمی حکومت تشکیل با. بخشد سرعت
 می مسویه مستقیم، نسبت دارای دینی ساالری مردم نظام و اسالمی نوین تمدن که دهد می نشان تحقیق

 .باشد
 

 اسالمی انقالب اسالمی، نوین تمدن دینی، ساالری مردم واژگان کلیدی:

                                                           

 (س) الزهرا دانشگاه تخصصی دکترای 1

 خیریه امور و اوقاف سازمان تخصصی دکترای 2
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 اسالمی نوین تمدن احیای در «گردشگری» نقش بر تأملی

 1خطیب محمد
 2چنانی رضا

 

 چکیده
 یا اسالمی تمدن بنام امروزه که آمد، پدید تمدنی تدریج به آن، گسترش و پیشرفت و اسالم ظهور با
 آن دین این و است جاری اسالم روح در تمدن و مدنیت پیداست ناگفته. است مشهور مسلمانان تمدن

 ،واقع در. ساخت آشکار جهان اکناف و اطراف در سپس و مدینه در را خویش مدنیت شد ظاهر که گاه
 و بود هجری چهارم سده در آن شکوفایی اوج که است اسالمی تمدن احیای همان اسالمی نوین تمدن

 گیری شکل حال در گفتمان نظری ابعاد بررسی راستا، این در. شود می شناخته «اسالمی رنسانس» عنوان با
 به کمک و ظرین ی پشتوانه تقویت بر عالوه عقالنیت، بر مبتنی الگوهای استخراج و اسالمی نوین تمدن

 که است، توجه خور در و مهم امری ها، اندیشه معرض در آن گذراندن نمایش برای سازی، گفتمان
 اربردیک راهبردی تواند می حاضر، تحقیق اهتمام مورد و «بخش قوام ایده» عنوان به «اسالمی گردشگری»

 .باشد امر این تحقق برای
 و دینی های آموزه از گیری بهره با تا است آن بر اسالمی نوین تمدن دارد اذعان تحقیق، نتیجه
 های جنبه یتمام بتواند که بپردازد نوین تمدنی ایجاد به بشری، تمدن دستاوردهای از مندی بهره همچنین

 است سالمیا تمدن ذات با آشنایی راستا این در اولیه راهبرد است بدیهی لذا باشد، برداشته را مدنی تمدن
 .یدآ می شمار به آن هدفمند و بخش نتیجه واهرم ایده ترین عملیاتی «اسالمی گردشگری» رهگذر و

 
 راهبردها ها، ایده گردشگری، احیا، اسالمی، تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 ایران اهواز چمران شهید دانشگاه استاد 1

 اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی باستان دانشکده رئیس 2
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 رمنظ از اسالمی نوین تمدن تحقق نگاری آینده های پیشران و ها مولفه
 ره خمینی امام

 1ترک کشاورز اهلل عین
 2تسنیمی مجتبی

 

 چکیده
 انقالب ارانک قابل غیر نقش. دارد و داشته اسالمی امت احیای در سزایی به و مهم تاثیر اسالمی انقالب

 و رسیده خود اوج به جدید عصر تحوالت و هافرصت با اسالمی تمدن اسالمی سازی تمدن در اسالمی
 ندهآی روش. است شده تبدیل اسالم جهان امروز هایچالش ترین مهم جمله از اسالمی نوین تمدن تحقق

 به طلوبم جامعه تحقق حرکتی مسیر و مطلوب آینده فعلی، وضعیت به جانبه سه رویکردی با پژوهی
 ردرویک. است اسالمی نوین تمدن مقاله این در آن نظر مورد موضوع که پردازدمی مهم تحوالت بررسی

 و هاینیب جهان بر مبتنی هایارزش و باورها آن در که گذشته از ما بحث با موضوع، این به پژوهی آینده
 سپس. دهد شکل را هاییحرکت حال زمان در تا شودمی آغاز شده، نهادینه اسالمی جامعه در هااستعاره

 با داابت همان از ره خمینی امام. کندمی حرکت است، اسالمی نوین تمدن تحقق همان که آینده سوی به
 کرد، بیان انتومی اساس براین تا اندداشته ویژه توجهی اسالمی انقالب آینده و امتداد به غرب تفکر نقد
 فواصل در را یاصول و بوده آمیخته اسالمی تمدن تحقق یعنی آینده، به نگاه با نیز ایشان فکری نظام که

 ترینهمم بندی دسته است، گرفته قرار بررسی مورد پژوهش این در آنچه اند،نموده بیان مختلف زمانی
 .است ره خمینی امام منظر از اسالمی نوین تمدن تحقق نگاریآینده پیشرانهای و هامؤلفه
 

 اسالمی نوین تمدن نگاری، آینده پیشران، واژگان کلیدی:

                                                           

 (ره) خمینی امام دانشگاه پژوهی آینده استادیار 1

 علمیه حوزه پژوهشگر 2
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 ارتقاء راستای در سنت اهل با( ع)صادق امام معاشرتی ی سیره تحلیل
 اسالمی فرهنگ

 1قانونی صفرعلی
 

 چکیده
 یراز است، خوردار بر باالیی اهمیت از سنت اهل جمله از و دیگران با( ع)صادق امام معاشرتی سیره

 ایشان، خاص اصحاب و شیعیان بر عالوه که بود ای گونه به( ق148-114( )ع)صادق امام امامت دوران
 سالمیا فرهنگ ارتقاء عدم موجب امر همین داشتند، قرار اجتماعی-سیاسی فشارهای تحت نیز سنت اهل
 معاشرتی ی سیره با و ننموده نظر صرف سنت اهل های آسیب از ،(ع) امام جهت همین به گردید، می

 رو ینا از. است نموده اقدام راهکارها سپس و ها آسیب شناسایی به اسالمی فرهنگ ارتقاء مسیر در خود
 اهداف هجمل از تاریخی،-حدیثی روش با( ع) صادق امام با سنت اهل معاشرتی سیره های آسیب شناسایی

: از بارتندع آمده دست به دستاوردهای( ع)صادق امام معاشرتی سیره تحلیل و بررسی در.است نوشتار این
 فاختال اصیل، معارف شنیدن جهت سنت اهل ظرفیت عدم مسلمانان، بین وحدت عدم و گرایی فرقه

 دهنمو اقدام آن راهکارهای به هرآسیب رفع برای( ع)امام که آنان، میان در کاذب احادیث نشر و فقهی
 .است

 
 اسالمی فرهنگ ارتقاء سنت، اهل معاشرتی، سیره ،(ع)صادق امام واژگان کلیدی:

                                                           

 استاد 1
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 مقاومتی اقتصاد و زندگی سبک رابطه

 1اخترشهر علی
 

 چکیده
 همسال به مختلف های عرصه کارآفرینان با دیدار در جاری شهریورماه 21 ای خامنه اهلل آیت حضرت

 تا یاورندب ستوه به اقتصادی فشارهای با را مردم کنند می تالش دشمنان: فرمودند و کرده اشاره ها تحریم
 برای ذال: افزودند ایشان.شود قطع ملت و دولت رابطه و بدانند دولت عملکرد از ناشی را فشارها این مردم
 را منطق بی و رویه بی واردات ایشان.  بیاوریم وجود به «واقعی مقاومتی اقتصاد» باید ها تحریم با مقابله

 نیازهای و اهداف به توجه با خواستند ربط ذی مسووالن از و کرده توصیف «بزرگ خطری و ضرر»
 عنصری رچهب مقاومتی اقتصاد به رسیدن شرط پیش:  اصلی سوال. کنند مدیریت را واردات کشور واقعی

 رعرصهد مصرف الگوی زندگی سبک باید مقاومتی اقتصاد به رسیدن جهت: فرضیه استواراست؟
 .کرد عوض را اقتصادی

 
 زندگی وسبگ اسالم ، مصرف مدیریت ، مصرف الگوی ، مقاومتی اقتصاد :واژگان کلیدی

                                                           

 سیاسی استادیار علوم 1
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 اسالمی نوین تمدن تحقق امکان و گراییملی گفتمان

 1عالمی علیرضا سید
 

 چکیده
 غرب، تمدن شدنِ هژمون با معاصر دوره در اما دارد ساله صد چهار و هزار یپیشینه اسالمی تمدن

 حد در اسالمی تمدن احیای که ای گونه به.است شده مواجه جدی چالش با اسالمی تمدن هویت و کیان
 یشیوه به نوشتار این. است شده بدل اسالمی اندیشمندان نزد اساسی ایمسئله به پیشین هایاندازه و

 مهمترین از کیی زیستی و ساختاری معرفتی، منظر از گرایی ملی که است رسیده نتیجه این به گفتمانی
 هانشانه «اییگرملی»گفتمان که چرا. است اسالمی نوین تمدن تحقق یا اسالمی تمدن احیای مسیر در موانع

 اسالمی تمدن در اسالمی هویت هاینشانه با غیریت در را متفاوتی زیستیِ و ساختاری معرفتی، هایمولفه و
 نهژمو شده، اسالمی تمدن گوناگون ابعاد در داریدامنه واگرایی باعث تحول این است؛ کرده حاکم
 ههرگون ماندن عقیم سبب تاکنون مذهب؛ سازیِملی چالش درکنار جهان؛ سطح در گراییملی بودنِ

 .است بوده اسالمی نوین تمدن به دهیشکل و واگرایی این زدودن برای تالش
 

 ملی ویته مذهب، گفتمان، اسالمی، تمدن گرایی،ملی گفتمان اسالمی، نوین تمدن واژگان کلیدی :

                                                           

 اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه استادیار 1
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 جمهوری پایدار امنیت در اسالمی پژوهیآینده تمدنی رویکرد تبیین
 اسالمی

 1کیقبادی علیرضا
 چکیده

 و دارد ار حکومت ترینپیشرفته اسالم( علیه اهللرحمت) خمینی امام گفتمان و هااندیشه اساس بر
 هدف و است بوده جهان در بزرگ تمدن گذارانپایه از خود و ندارد مخالفتی تمدن با اسالم حکومت

 مراهه مادی رفاه آن در که نمونه کشوری ساختن از عبارت اسالمی پژوهیآینده و اسالمی تمدن از عمده
 ینتام اسالمی ـ اخالقی هایارزش از برخورداری با انقالبی آرمان و روحیه با توام و اجتماعی عدالت با

 عادی فاهر هست، معنوی صفای اسالمی طیبه حیات در هم( العالیمدظله) رهبری معظم مقام تعبیربه. شود
 توجه و خلوص تعبد هست تحقیق و بینش و دانش و سواد و علم یعنی هست، هم روحی امنیت هست، هم
 .هست هم عبادت و خدا به

 منیتا اسالمی، پژوهیآینده هایمولفه به پرداختن و تحقیق ادبیات واکاوی ضمن حاضر مقاله لذا
 منابع بر تکیه و مکتوب اسناد و منابع مطالعه وبا تحلیلی-توصیفی روش اساس بر تمدنی، رویکرد و پایدار

 لمروق این در را آن نقش و پرداخته اسالمی پژوهیآینده تمدنی رویکرد تحلیل به موجود مستندات و
 .است نموده تبیین

 بر بتنیم را یافتهتکامل انسان هایویژگی اسالمی تمدن که آنجا دهدمی نشان مطالعه این هاییافته
 در دموکراسی لیبرال و اسالمی جمهوری در اسالمی تمدن تقابل نمایدمی تامین پژوهیآینده مطالعات

 که است هللا الی سیر به او عزیمت و بشر تکامل نقطه دربرگیرنده که اسالمی تمدن غلبه به منجر غرب
 ترقی و خواهیکمال حس به منوط و هاانسان اختیارات و قدر و قضا چارچوب در تکامل این البته

 .گرددمی کشور پایدار امنیت تامین به منجر نهایت در و است انسانی هایاراده
 

 هویت اسالمی، پژوهیآینده پایدار، امنیت تمدنی، رویکرد واژگان کلیدی:

                                                           

 وسیما صدا دکترا تحصصی پژوهشگر 1
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 نوین تمدن درباره مسلمان پژوهان آینده سناریوهای و آینده جهان
 اسالمی

 1کیقبادی علیرضا
 

 چکیده
 هطوریک به. هست و بوده بشریت تاریخ طول در اجتماعی مکاتب همه غایت و هدف سازیتمدن

 های شاخص با شمول جهان تمدنی خود پیدایش خاستگاه مرزهای از عبور با دارند تالش مکاتب تمامی
 قرار تاریخ یچپ معرض در آن تبع به و بوده رو به رو فرود و فراز با همواره تمدنها. کنند پا بر خود مکتبی
 به پیچ این زا توانسته مهم، هایمولفه برخی به توجه با که است بوده این نیز متعالی تمدن هنر.  اندداشته

 گسترده و رداریشه مکاتب از یکی عنوان به نیز اسالم. کند عوض را تاریخ مسیر حتی و بگذرد سالمت
 سازیتمدن دنبال به ظهورش ابتدای همان از دارد نظر اجتماعی و فردی مسائل تمامی در که جهان پهنه در

 به ود؛ش جهان در شگرفی تمدن گذار بنیان توانست سرعت به استقرار، از پس اسالم دین. است بوده
 وبارهد تواند می اسالم آیا اینکه. نماید خود مدار وا را غربی تمدن جمله از دیگر، های تمدن که ایگونه
 و قینمواف پژوهانآینده میان در که است حاضر عصر در انگیز مناقشه موضوعی نه یا کند سازی تمدن

 حوزه به که جهان مطرح و معاصر پژوهان آینده آرای و افکار دارد سعی پژوهش این. دارد مخالفینی
 نماید ررسیب فراتحلیل رویکرد با را سردار المانجرا، ، اهلل عنایت جمله از اندپرداخته اسالمی تمدن آینده
 

 آینده جهان اسالمی، تمدن پژوهی، آینده اسالم، :واژگان کلیدی 

                                                           

 وسیما صدا دکترای تخصصی پژوهشگر 1
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 میاسال ایرانی نوین تمدن تحقق و اسالمی جمهوری فرهنگی امنیت آینده

 1محرمی توحید
 

 چکیده
 در هاتمدن گسترش و توسعه و ماندگاری رمز و تمدنهاست، افول آغاز ناامنی و ظهور بستر امنیت

 قدرت ارایی،ک که دریافت توان می بشری تمدن تاریخ مطالعه با. آنهاست فرهنگی امنیت ارتقای و حفظ
 که است بوده مقتدرانه امنیت مهم های ویژگی جمله از دیگر جوامع به فرهنگی عناصر اشاعه و نفوذ

 ناییما و بقا برای گرا تحول های نظام نیز امروز دنیای در. است زده رقم را بزرگ تمدنهای آمدن بوجود
 به و فرهنگی امنیت که افقی باشند می آینده برای روشن افقی ترسیم نیازمند الملل بین رقابت میدان در

 تبیین اب ما مقاله این در لذا. بخشد می ارتقا و حفظ را تمدنی خیزش حال در جامعه هویت تر؛ دقیق معنای
 فرصت به شدن لتبدی قابلیت بسا چه که هاییچالش شناسایی به؛ اسالمیجمهوری فرهنگی امنیت چیستی

 هایشچال بررسی و مطالعه که آنجا از و پرداخت؟ خواهیم دارند را فرهنگی تحوالت از ناشی تهدید یا و
 این مقاله فرضیه گیرد،می صورت پژوهانه آینده رویکرد با اسالمی جمهوری فرهنگی امنیت پایه هویت
 دیگر برخی و دارند آینده در را تهدید به شدن تبدیل قابلیت موجود هایچالش از برخی بودکه؛ خواهد

 و ادیاسن آن روش از و بوده اییتوسعه -کاربردی تحقیق نوع. ماند خواهند باقی بالقوه سطح همان در
 .باشدمی اییکتابخانه

 
 اسالمی ایرانی نوین تمدن فرهنگی، امنیت آینده، اسالمی، جمهوری کلیدی : واژگان

                                                           

 وارتباطات هنر فرهنگ پژوهشگاه استادیار 1
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 اسالمی فقه معرفتی های بنیان بر ای مطالعه

 1پور پنداشته محمدرضا
 

 چکیده
 تلفمخ منابع از خود اسالمی تفکر برساخت عنوان به -امامیه فقه و عامه فقه از اعم -اسالمی فقه
 شناختی هستی ای شناختی معرفت مبانی در تغییرات که نحوی به گیردمی بهره شناختی هستی و معرفتی

 روشمند ررسیب شناختی معرفت مطالعات بنای. باشد داشته فقه یمقوله فهم در مختلف تأثیرات تواندمی
 هستی بانیم یزاویه از فقه بررسی با تا کوشدمی شناختی معرفت مطالعات واقع در. فقهاست های یافته

 ساخته ا،ه سال طول در فقها نظریات اساساً.برآید فقها نظریات فهم پی در شناختی معرفت و شناختی
 مانع ازدر های سال مدی در شاید مقدس علم یک عنوان به فقه به نگرش. فقهاست فکری مبانی یشده

 مبانی برخی ینتبی پی در مطالعه این. شود نگریسته فقها نظریات و فقه به منظر این از که است شده آن از
 فرض یشپ برخی و آن مبانی و اجتهاد آن، ارزش و خبر همچون معرفتی مبانی. است اسالمی فقه معرفتی

 .فقها نظرات در تصویب یا تخطئه به باور نقش همچون فقه کالمی های
 

 ناسیش معرفت شناسی؛ هستی اجتهاد؛ متواتر؛ و واحد خبر رای؛ پسینی؛ فقه؛مطالعه واژگان کلیدی:

                                                           

 شاهد دانشگاه مدرس 1
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 چشم: المللی بین حقوقی نظم در اسالمی بشر حقوق هنجارهای پذیرش
 هادشواری و اندازها

 1زاده کرم سیامک
 2علیزاده مسعود

 

 چکیده
 ینب سطح در بحث مورد موضوعات از یکی همواره اسالمی فقه و بشری حقوق قواعد میان ارتباط

 قوقح جهت از یکی: گیرد قرار حقوقدانان توجه مورد تواند می جهت دو از بحث این. است بوده المللی
 و. اردد قرار اسالمی قواعد تأثیر تحت نحوی دولتهابه داخلی حقوق که کشورهایی در بهویژه داخلی،

 اسالمی فقه و بشری حقوق هنجارهای میان مقدار چه تا اینکه آن و بینالملل حقوق جهت از دیگر
 که پردازدب نکته این به موضوع، به تاریخی نگاهی با حاضر مقاله. دارد وجود تناقض احیانا یا هماهنگی

 این ولی گردید، مطرح سیاست از دین جدایی برای تالشی عنوان به آغاز در بینالملل حقوق اگرچه
 ررسیب. باشد بشر حقوق و دینی هنجارهای میان نظری سازش برای مانعی نمیتواند تاریخی حقیقت

 هنجارها این میان که دهد می نشان الملل بین حقوق در بشری حقوق خاص هنجارهای میان محتوایی
 دسته دو این میان اختالف نوعی شاهد مواردی در حال این با. دارد وجود همگرایی درصد نود از بیش

 این جودو بینالمللی جامعه بر حاکم نظم نام به نظمی و اسالم میان متفاوت مبانی وجود. هستیم قواعد
 کند، کم سویی دو یا اختالف این میزان از آینده در تواندمی آنچه. است ساخته ناگزیر را حداقلی تفاوت

 می للیبینالم حقوقدانان و اندیشمندان و اسالمی فقه علمای میان پایدار گفتگوی یک وجود ضرورت
 .باشد

 
 نیانسا کرامت فردی، حقوق ، الملل بین حقوق اسالمی، بشر حقوق ، قاهره اعالمیه واژگان کلیدی:

                                                           

 الملل دانشگاه شاهد بین استادیار حقوق 1

 تخصصی دکترای 2
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 فرهنگ ارتقاء راستای در( ع)صادق امام معاشرتی سیره در تقیه نقش
 اسالمی

 1قانونی صفرعلی
 

 چکیده
-سیاسی فشارهای تحت حضرت که بوده، نحوی به( ق158-128()ع)صادق امام امامت دوران اواخر
 و نبوده حاباص با جمله از و دیگران با معاشرتی ارتباط قراری بر به قادر راحتی به و داشته قرار اجتماعی

 نهمی به است، ننموده نظر صرف کرده می تهدید را اسالمی فرهنگ که هایی آسیب از امام طرفی از
 بایسته و ها بآسی شناسایی به بوده، ایشان معاشرتی ی سیره از بخشی در که تقیه راهبرد با حضرت جهت

 بررسی رو این از. است پرداخته اسالمی فرهنگ ارتقاء جهت در ها آسیب این پیامد و راهکارها و ها
 تاریخی،-حدیثی روش با اسالمی، فرهنگ ارتقاء راستای در( ع)صادق امام معاشرتی سیره در تقیه نقش

 وسائل ابکت از اذاعه و سر کتمان تقیه، باب روایات تحلیل و بررسی در. است نوشتار این اهداف جمله از
 مسالمت همزیستی و وحدت عدم: از عبارتند آمده دست به دستاوردهای( ق1114)عاملی حر شیخ الشیعه

 ها سیبآ رفع به تقیه راهبرد با امام که اصحاب، رازداری عدم اصحاب، ظرفیت عدم مسلمانان، بین آمیز
 .است نموده اقدام اسالمی فرهنگ ارتقاء مسیر در آن پیامدهای به سپس و راهکارها و ها بایسته و

 
 اسالمی فرهنگ اجتماعی، تقیه معاشرتی، سیره تقیه، روایات ،(ع)صادق امام واژگان کلیدی:

 

                                                           

 استاد دکتری تخصصی 1
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 سوزی تمدن یا سازی تمدن ترجمه؛ نهضت

 1قانونی صفرعلی
 

 چکیده
 خلفای عصر ها محدوده این از یکی بوده، گوناگونانی های محدوده دارای اسالمی تمدن تاریخ

 تحت را اسالمی تمدن و نمود رخ ترجمه نهضت دوران این در است، بوده( هجری 656 تا 132)عباسی
 جرجی و خلدون ابن همچون اسالمی تمدن تاریخ نویسندگان از برخی جهت همین به داد، قرار خود تأثیر

 مثل ای عده مقابل در و گردید اسالمی سازی تمدن عامل ترجمه نهضت که معتقدند غیره و زیدان
 نزاع لح رو این از. شد اسالمی سوزی تمدن عامل ترجمه نهضت که شدند قائل تفکیک مکتب اصحاب

 گر. است پژوهش این اهداف جمله از تحلیلی -تاریخی روش با مختار قول ی ارائه و نظریه دو این بین
 مدنت نظریه اساس بر زیرا کرد، رد را نظریه دو هر توان نمی که است این آمده دست به دستآورد چه

 نظریه اساس رب طرفی از و کرد انکار اسالمی تمدن شکوفایی بر را ترجمه نهضت تأثیرات توان نمی سازی
 ارانک را بوده بیت اهل از مردم کردن دور که ترجمه نهضت از خلفاء اهداف توان نمی نیز سوزی تمدن
 تمدن ظریهن مبنای که معنا بدین است، همین نیز مختار قول و نمود جمع نظریه دو بین باید بلکه نمود،

 سوزی، تمدن ی نظریه مبنای دیگر سوی از و نیست نظر مد اهداف و بوده ترجمه نهضت ی نتیجه سازی،
 .است بوده وحیانی علوم از عقلی علوم و فلسفه همچون علوم تفکیک و خلفاء اهداف
 

 عباسی خلفای اسالمی، تمدن سوزی، تمدن سازی، تمدن ترجمه، نهضت واژگان کلیدی:
 

                                                           

 تخصصی استاد دکترای 1
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 شیعی( نگرش)اسالمی نوین تمدن در فرهنگی پژوهی آینده نقش

 1کیقبادی علیرضا
 

 چکیده
 در انسان نقش به توجه که درحالی انسان که است این دارد وجود جهان در که هایی پدیده از یکی

 یقعم و وسیع ضرفیت دارای دارای اسالمی فرهنگ. پردازد می آینده مورد در آگاهی به دارد گذشته
 رهنگف شناخت این بر بنا. . سازد می فراهم را اسالمی بدیل بی و رفیع تمدن ناسیس امکان که است

 هب مقاله این در که. است اسالمی نویت نمدن در اساسی های بحس یکی آن آینذه های ابزار و اسالمی
 تمدن معناشناسی,  پژوهی آینده و دین/  است شده اشاره مواردی جمله از محور این مباحث از برخی
 نهاد و سازی اسالمی،نظام نوین تمدن و اسالمی اسالمی،دولت نوین تمدن و انسانی اسالمی،علوم نوین

 والگ شناخت ، اسالمی نوین تمدن در زندگی سبک و اسالمی ی جامعه اسالمی، نوین تمدن در سازی
 می نگری آینده اسالمی نوین تمدن در علم وجایگاه اسالمی بیداری اسالمی، نوین تمدن و رقیب های

 درک یبرا دانش های نهاد و دولتی،تجاری های بخش میان در را نگرانه آینده اندیشه و معرفت تا کوشد
 دانش رب مبتنی اقتصاد و علم،فناوری ی عرصه در آینده صدسال تا ده در محتمل های تهدید و ها فرصت

 یراستا در آنها های فعالیت دهی جهت به بخش سه این میان همکاری تقویت با را آنها و کند ایجاد
 مقاله این سوال.نمآید ایجاد انسان در را آنها های فعالیت تامین و زندگی کیفیت بهبود رقابتی مزیت ایجاد

 است؟ چگونه شیعی نگرش بر تاکید با اسالمی نوین سازی ن تمد در فرهنگی پژوهی آینده:  که است این
 

 ، سازی نظام ، اسالمی دولت اسالمی، نوین تمدن ، انسانی اسالمی،علوم نوین تمدن واژگان کلیدی:
 سازی نهاد

                                                           

 وسیما صدا دکترا تخصصی پژوهشگر 1
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 اب اسالمی نوین تمدن تحقق برای راهبردی مثابه به گذارتمدنی نظریه
 (مدظله)رهبری معظم مقام هایبردیدگاه تاکید

 1کیقبادی علیرضا
 2عبدالملکی هادی

 چکیده
 هالتع ایالیه رویکردتحلیل مطابق است، انسانرفتارهای و احساسات ها،نگرش باورها، محصول تمدن

 یا و هاجهانبینی از برآمده ساختارهای و نهادها توسط که هستند ونمادهایی رفتارها تمدن وجوه آشکارترین
 و هانشک مقوم هااستوره و هااستعاره تمدن زیرین هایالیه در براین عالوه شوند،می پشتیبانی هانگریجهان

 گرشن مقوم که دارند قرار تمدن دارینگه به متعهد هنجاری -شناختی هایچارچوب با تمدن حوزه کنشگران
 سازتمدن افزاری نرم و افزاری سخت عوامل دسته دو درمقایسه قاعده برهمین. سازاست تمدن رفتارهای و ها

 افق رد خصوصا تمدن ساخت در تریآگاهانه و تربنیادی نقش افزاری نرم هایومولفه عوامل گفت توانمی
 بر رکزتم و( کنونی متناقض مختلط، تمدن از گذر)گذارتمدنی مستلزم آن تحقق بنابراین.دارند آینده
 . است مسلمانی و اسالمی نگریجهان و بینیجهان قواره در ساز تمدن هایمولفه

 پنجگانه راحلم بر تاکید با اسالمی نوین تمدن درافق تمدنساز هایمولفه و ابعاد تبیین هدف با مقاله این
  هاعلت ایالیه تحلیل و گفتمان تحلیل ترکیبی؛ روش با و رهبری معظم مقام هایدیدگاه در سازی تمدن

 (CLA ) است شده انجام. 
 لذا ستنده جهان و انسان به سطحی و بعدی تک نگاه اسیر کنونی هایتمدن داد نشان بررسی این نتایج

 از. تاس انسان وجود مختلف هایدوگانه به توجه و جهان به تمدنی نگاه مستلزم کنونی وضعیت از گذر
 الشان ظیمع پیامبر خصوصا و الهی انبیاء تعالیم محصول عنوان به اسالمی تمدن نیز رهبری معظم مقام دیدگاه

 است، انسان و جهان به بُعدی چند و جامع نگاه مرهون( ع)اطهار ائمه و اسالم

 اسالمی نوین نظریه،گذارتمدنی،راهبرد،تمدن :واژگان کلیدی
                                                           

 سیما و صدا دکترا تخصصی پژوهشگر 1

 ملی دفاع عالی دانشگاه پژوهی آینده دکتری دانشجوی 2
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 آینده هنر اسالمی در تراز تمدن نوین اسالمی از منظر حکمت

 1ناصر مقدم پور
 چکیده

های مهم تمدن است. هنر به عنوان بخشی از فرهنگ، این اهمیت و ارزش را در فرهنگ، از بنیان
اهداف  هاوارزشمندی برای پیشبرد برنامههای دهد و حضور آن، فرصتسطوح مختلف اجتماعی نشان می

تحقق این اهداف، نیازمند تدوین بنیادهای نظری مربوط به هنر مطلوب است.  کند.یک تمدن فراهم می
ینی ببا توجه به ساختار کلی تمدن نوین اسالمی، هنر مطلوب، قطعاً در سایه اعتقادات دینی، و بر مدار جهان

شناخت مبانی، خصوصیات و کارکردهای این هنر بسیار مهم است. این  از این رو گیرد.موعود شکل می
موضوع مشروط به تشخیص الزامات و شرایط در آینده است. در واقع تعیین مختصات هنر آینده اسالمی 

وزه نگری نیز هست؛ حال آنکه صاحبنظران حضمن آنکه نیازمند شناسایی هنر مطلوب است، نیازمند آینده
جه اصلی خود را به مباحث چیستی هنر اسالمی معطوف کرده و به کاربرد، هدف و هنر اسالمی، تو

 اند.مسئولیت آن به طور جدی وارد نشده
این متن با هدف طرح مبانی و مبادی هنر موعود اسالمی، ارائه شده است. و تاکید دارد هنر مطلوب 

خصوصاً جهان موعود مهدوی، قابل  و موعود اسالمی،از منظر معرفت دینی و با توجه به اصول اعتقادی
تعیین  پذیر است و حکمت، گذشته ازشناسایی و تعریف است. تحقق این امر با استفاده از حکمت، امکان

ال حساز و کاربردی به هنر اسالمی آینده دارد.  حکمت، درعیننگرانه، نظامخصوصیات، رویکردی آینده
« پژوهیآینده»، و «عرفانی»، «فلسفی»ر اسالمی، از قبیل نگرش ها در بررسی هنهای سایر دیدگاهاز قابلیت

 برخوردار است.
تحلیلی، روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت کیفی و در حوزه -این تحقیق به روش توصیفی

 هنر اسالمی و آینده آن، انجام شده است. 
 

 سازیهنر اسالمی آینده، تمدن نوین اسالمی، حکمت هنر، آینده نگری، نظام واژگان کلیدی:
                                                           

 هنر عضو هیئت علمی پژوهش 1
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 نگرشی تحلیلی به مفهوم و ارکان تمدن نوین اسالمی

 1دکتر سید مهدی سلطانی رنانی

 

 چکیده
بی تردید تمدن اسالمی، یکی از با ارزش ترین و شکوهمندترین تمدن های تاریخ بشریت است. 

ن که غنی ترین و ماندگارترین معارف را به انسان ها ارزانی داشته، عامل اساسی پشتوانه معرفتی این تمد
درماندگاری آن محسوب می شود. این تمدن در سده های نه چندان دور، در تمام زمینه های مادی و 
معنوی سرآمد بوده است و با نوعی نظم اجتماعی و فرهنگ نوین همراه بوده و سرافرازی خود را نمایان 

ته است. ارکان تمدن نوین اسالمی را با توجه به مالحظات قرآنی و با نظر به آیات شریفه این کتاب ساخ
آسمانی می توان چنین بر شمرد: قوانین دینی، نگرش توحیدی، عامل خردورزی، علم آموزی و 

 اندوزی، مراعات حقوق مستضعفین و مظلومین، هجرت ، و تسامح و تساهل. دانش
عریف تحلیلی، تمدن نوین اسالمی را ت -مقاله به روش اسنادی و با رویکردی توصیفینگارنده در این 

نموده و به مفهوم شناسی تحلیلی آن می پردازد. سپس با بیان ارکان این تمدن، به بحث و بررسی آن ها 
 ورزد. مبادرت می

عد معنوی ی انسانی، ببراساس یافته های این مقاله، تمدن نوین اسالمی ضمن توجه به ابعاد مادی زندگ
را برای توسعه آن و نیز دست یابی جامعه انسانی به کمال و سعادت ابدی ضروری دانسته و از این تمدن 
به مثابه جامع ترین و کامل ترین تمدن ها یاد می نماید که دارای روحی سرشار از ایمان است و در تمامی 

ی تمدن نوین اسالمی به عنوان مهم ترین پایه و بنیاد ارکان آن جریان دارد. وجه معنوی و توان انسان ساز
 آن محسوب می شود، که در سبک زندگی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

 
تمدن، تمدن اسالمی، تمدن نوین اسالمی، ارکان تمدن نوین اسالمی، معنویت، دین،  واژگان کلیدی:

 فرهنگ اسالمی.
                                                           

 دکترای معارف اسالمی 1
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 در گذشته و امروز اسالمیبررسی نقش زنان در پیشرفت تمدن 

 1زهره سادات موسوی
 2محمد علی شکوهی

 چکیده
توسط فمینیستهای  "زنان در توسعه"؛ "WID"در پی عملیاتی کردن اهداف فمینستی و گسترش دیدگاه 

، ایجاد سیاست عمومی جهانی بر 1971در دهه  "زنان و توسعه" "WAD" و 1961لیبرال آمریکایی در دهه 
جنسیتی به عنوان یک چارچوب اساسی برای همه برنامه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی در اساس برابری 

در  (GAD) موافقت نامه های مختلف بین المللی قرار گرفته است. سپس با توجه به مفهوم جنسیت و توسعه
رنامه های ملی ببا ریشه گرفتن از فمینیسم سوسیالیستی و انسان شناسی فمینیستی، تمام سیاست ها و  1991دهه 

لذا در این میان، ارائه و  با موضوع گسترش اقتصادی و توانمند سازی زنان در جامعه امروز روبرو شده است
تبیین مفهوم حقیقی توسعه و بررسی دقیق وضعیت زنان در تمدن اسالمی موضوع مهمی است و اکنون که 

ان و سبز دیرین دفاع کنند، به ویژه در دور بعضی از محققان تالش می کنند از فرهنگ و اقتصاد پاک، سالم
پسامدرنیسم فرصت مناسبی است که عناصر فرهنگی نظام وحیانی اسالم نیز مورد معرفی جهانی قرار گیرد تا 

در اسالم  مردان  .عناصر این فرهنگ متعالی ارزشیابی شده و عزت و شوکت واقعی خود را به نمایش بگذارد
، اما حقوق مشابهی ندارند و وظایف جنسیتی آنها یکسان نیست.  برخالف تلقیات و زنان در انسانیت برابرند

فمینیستی از قوانین اسالمی، تحلیل های دقیق نشان می دهد که هیچ ارتباط خاصی بین اسالم و سرکوب زنان 
قش زنان ن .این مقاله تالش کرده است نقش زنان مسلمان را در توسعه تمدن اسالمی بررسی کند .وجود ندارد

در شکوفایی تمدن اسالمی به عنوان همسران و مادران در پرورش و آموزش نسل بعد و نیز رشد استعدادها و 
 مهارت های فردی که گامی در راه  رفاه خانواده و کشور است قابل توجه می باشد. 

 فرهنگ، توسعه، جنسیتزنان،  واژگان کلیدی:

                                                           

 دکترای مطالعات اسالمی 1

 دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن اسالمی 2
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 شهروندی در تمدن اسالمی

 1محمدحسین خلوصی
 

 چکیده
رویکرد تمدنی به اسالم نیازمند بررسی از ساختارها و تأسیساتی است که جامعه سیاسی را مدیریت 

عنوان ساختاری از رسمیت دهی به شود؛ اما بهنماید. شهروندی اگرچه یک مسئله مدرن شناخته میمی
تعامل فرد و جامعه از های بزرگ وجود داشته است. حقوق متقابل شهروندان و دولت، همواره در تمدن

ن رابطه و گویی به چگونگی ایبوده است. پاسخفقها و فالسفه عنوان یک مسئله مهم موردتوجه دیرباز به
شهروندی در حوزه سیاست و گیرد. بررسی مسائل نهفته در درون آن، ذیل عنوان شهروندی قرار می

کوشد رابطه فرد و دولت را در یک موقعیت نهادینه و رسمی تعریف نماید تا شهروند و دولت جامعه، می
های خودآگاه بوده و نسبت به هم این رابطه را حفظ نمایند. در پرتو این در قبال هم از حقوق و مسئولیت

از سه  در تمدن اسالمیشود. و ستیز از میان برداشته میهای تعارض رابطه رسمی و نهادینه است که زمینه
جهت؛ الف( تاریخ حیات سیاسی و اجتماعی امت اسالمی، ب( متون دینی و منابع اصیل فقه سیاسی، ج( 

شود شهروندی و مسائل مربوط به آن را بررسی نمود. در این پژوهش، فلسفه سیاسی )حکمت سیاسی(، می
یک داده تاریخی، تالش صورت گرفته نقاط قوت و ضعف آن شناسایی  عنوانمتعاقب این بررسی به

گردد و در تمدن نوین اسالمی الزاماتی برای شهروندی مشخص گردد که موجبات پیشرفت و بالندگی 
 های تحلیل عقلی و نقلی انجام شدهتمدنی را فراهم نماید. این مهم با بررسی تاریخی و استفاده از روش

قادی ای همراه با نگرش انت، در این بررسی، در مواردی از رویکردهای تطبیقی و مقایسهاست. افزون بر آن
 نیز استفاده شده است.

 
 شهروندی، رعیت، امت، مدینه فاضله، تمدن اسالمی واژگان کلیدی:

                                                           

 سیاسی دکترا تخصصی فلسفه 1
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بر قدرت و استقامت عضالنی و نقش آن در تمدن « همای رحمت» تأثیر
 نوین اسالمی

 1پورناز علیثمن
 2محمد رحمانیدکتر 

 2دکتر حسین ردایی

 چکیده

های اساسی در حیات بشری استفاده از قدرت مادی خویش و ابزار مادی ساخته بشری یکی از خسارت
قدرت و استقامت عضالنی یکی از عوامل مهم  دار توحیدی است.هدف و ارادیحرکت بدون توجه به 

 برای واردات و تجویز انواع راهکارهایی شده استآویزی که دست آمادگی جسمانی مبتنی بر تندرستی است
 :. هدف از مطالعه حاضراندکه بر پایه شواهد در عرصه چندان موفق نبوده

بینی جهان برکیهتتنها در افزایش قدرت و استقامت؛ بلکه با ی فعالیتی بومی است که نهمعرفی زمینه -1 
 بخشیالیتفعکه مبتنی بر  - الَّ لِیَعْبُدُونِ ( در راستای تمدن نوین اسالمیوَ الْإِنْسَ إِ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وحیانی )وَ

 ؛نقش موثر خواهد داشت - باشدمی« اَلّناسُ معادِنُ کَمَعادِنِ الَّذهَبِ وَ الْفِضَّۀِ » قوای اعطایی الهی است که 
که  ستاای سبحان ن هدف عالی در آفرینش انسان با نگاهی مبتنی بر اصل حرکت رحمانی خدیتبی -2

حت صو افزایش حفظ و بالعرض، سبب  ثانیاًو  ،موجب حفظ ارتباط میان خالق و مخلوقو بالذات،  اوالً
اند تو. ترویج این فرهنگ در جامعه و جهان،  میشدجسمانی و ترمیم اعضای فعال تحت قوای نفس خواهد 

 نقش بسزایی در تحقق تمدن نوین اسالمی داشته باشد.
به بهبود  واندتمی« همای رحمت» تحلیل تطبیقی، مناجات چندبُعدی )قلبی، گویشی و حرکتی( یبر پایه
انگر تفاوت نیمه تجربی بی یمطالعه یو نتیجه کمک کندقدرت و استقامت عضالت گوناگون بدن  و افزایش 

 ی بیناگروهی است.( قدرت و استقامت افزودهP=  111/1دار ) معنی

 ، قدرت و استقامت عضالنی«همای رحمت»ن نوین اسالمی،  مناجات تمد  واژگان کلیدی:
                                                           

 ورزشی فیزیولوژی گرایش ورزشی علوم و بدنی تربیتکارشناسی ارشد  1

 دانشگاه شاهد ستادیارا 2
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 مدنیت ظرفیت یه توجه با اسالمی نوین تمدن انسانی حقوق مبنای کرامت
 اسالمی ایران

 1اصغری محسن
 

 چکیده
 دهایاستعدا ، معنوی و مادی های ساحت در ایرانی اسالمی پیشرفت الگوی در انسانی کرامت لحاظ

 داشته بزاریا جنبه قدرت،لذت ،ثروت، مادی رفاه الگو این در. است بایسته انسان غریزی و ،طبیعی فطری
 ویژگی و است رمیس شناس انسان وحی و عقل از استعانت با فقط کریمانه انسانی مناسبات بر مبتنی رفاه و

 تموقعی ، انسانی و طبیعی منابع ، ملی انسجام طلبی، حق خردورزی، دینی، غیرت مانند ایرانی های
 حوری،م اخالق محوری، خرد آن های مؤلفه ، بوده پیشرفت ساز بستر ای منطقه جهانی، استراتژیکی

 ،نهاد فقاهت نهاد قداست در آن های شاخص بوده محوری امنیت و ستیزی استکبار محوری، عدالت
 وستانهد بشر حقوق و بشر حقوق گرایی، ،صلح دینی حاکمیت ،استقرار شهادت و جهاد قداست خانواده،

 .باشد می الملل بین حوزه در
 

 .عزت کرامت، الگو، تمدن، ایرانی، اسالمی، توسعه، پیشرفت، :کلیدی واژگان

                                                           

 قم علمیه حوزه استاد 1
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 )نگرش شیعی( اسالمی نوین تمدن در پژوهی فرهنگی آینده نقش

 1خزایی حسین
 چکیده
 در انسان نقش به توجه که درحالی انسان که است این دارد وجود جهان در که هایی پدیده از یکی

فرهنگ اسالمی دارای دارای ضرفیت وسیع و عمیق است  . پردازد می آینده مورد در آگاهی به دارد گذشته
که امکان ناسیس تمدن رفیع و بی بدیل اسالمی را فراهم می سازد. در نگاه غربیان ) ادوارد کربن( از سنت 

تا کنون  یویا  و یایدارشده است از شیعه ایراتی و معنویت اش برائ باز شناسئ سنت مسیحی  شیعه یویا که
 در انسان نقش به وتوجه ابهامات کردن کم برای آینده غرب را فراهم می او رد و دیکر این که شناخت

 سعی ههموار انسان است آمده کریم قرآن در چنانچه است انسان ذاتی خصوصیات جزء آینده دهی شکل

بنا بر این   شناخت فرهنگ اسالمی و ابزار های آینذه   .بداند وبیشتر برداشته را راهش جلوی موانع که دارد
آن یکی بحس های اساسی در نمدن نویت اسالمی است .که در این مقاله به برخی از مباحث این محور از 

معناشناسی تمدن نوین اسالمی،علوم انسانی و تمدن  پژوهی , آینده دین و /جمله مواردی  اشاره شده است 
نوین اسالمی،دولت اسالمی و تمدن نوین اسالمی،نظام سازی و نهاد سازی در تمدن نوین اسالمی، جامعه ی 
اسالمی و سبک زندگی در تمدن نوین اسالمی ، شناخت الگو های رقیب و تمدن نوین اسالمی، بیداری 

 در را نگرانه آینده اندیشه و معرفت تا کوشد می نگری آیندهنوین اسالمی اسالمی وجایگاه علم در تمدن 

 تا ده در محتمل های تهدید و ها فرصت درک برای دانش های نهاد و دولتی،تجاری های بخش میان

 همکاری تقویت با را آنها و کند ایجاد دانش بر مبتنی اقتصاد و علم،فناوری ی عرصه در آینده صدسال

 و زندگی کیفیت بهبود رقابتی مزیت ایجاد راستای در آنها های فعالیت دهی جهت به بخش سه این میان
 در پژوهی فرهنگی آینده سوال این مقاله این است که :.نمآید ایجاد انسان در را آنها های فعالیت تامین

 ؟نگرش شیعی چگونه است اسالمی با تاکید بر نوین  تمدن سازی
 

نهاد  ،تمدن نوین اسالمی،علوم انسانی، تمدن نوین اسالمی، دولت اسالمی، نظام سازی واژگان کلیدی:
 سازی

                                                           

 هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی 1
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 غربی الگوی و اسالمی ساز تمدّن الگوی در تجدّد و سنّت جایگاه بررسی

 1امرایی رحیم
 

 چکیده
 رب،غ تمدّنی الگوی در ماشینی زندگی قالب در تجدّد و صنعتی و مادّی پیشرفت اخیر، قرون در
 مادّی بینی جهان و حیات فلسفه. داد سوق زندگی شدن مادّی سوی به را غربی زندگی سبک و جوامع
 توسعه وامعج گرا، مادّی ساحتیِ تک قالب و اومانیسم سوی به غربی انسان حرکت تکمیل در غرب گرای

 نوع اراید مسلمان متفکرانِ. داد سوق معنویات از شدن تهی و تجدّد مسیر در بیشتری میزان به را یافته
 پیشرفت و توسعه مانع را دین و دانند می زندگی غربی سبک اقتباس برابر در مانعی را دین غربی، نگاه

 در ادّیم پیشرفت و علم بر شدّت به دین که است حالی در این. کنند می معرّفی تمدّن ایجاد مانع و مادّی
 مساله که اسالمی رویکرد دارای مسلمان متفکران نظرات به توجه با. دارد تاکید معنوی پیشرفت کنار
 و تجدّد که سوال این به جواب مقام در اند داده قرار بررسی مورد دقیق صورت به را تجدّد و سنّت

 سنّت که یمهست فرضیه این طرح دنبال به داشت؟ خواهد اسالمی ساز تمدّن الگوی با نسبتی چه مدرنیسم
 توسعه یرمس در دقیق و اصیل شاخصی و معیار محرِّک، بلکه توسعه، و پیشرفت مانع نه اسالمی آیین و

 مورد احسن نحو هب بایست می اسالم جهان آتی تمدّن در یافته توسعه ی آینده تحقّقِ در که هستند یافتگی
 در و اسالمی ادّیم پیشرفت و یافتگی توسعه برنامه در غربی تجدّد که نحوی به گیرند؛ قرار برداری بهره
 نیفکند سایه اسالمی جامعه بر ناهمگونی چارچوب و قواره و قدّ هر با نوین تمدّن ایجاد مسیر

 
 مدرنیسم تجدّد، سنّت، غربی، الگوی اسالمی، الگوی اسالمی، نوین تمدّن واژگان کلیدی:

                                                           

 نور پیام تخصصی دانشگاه دکترای 1



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

91 

های ای در کاهش چالشرشتهدرسی میان واکاوی جایگاه و ضرورت برنامه
 نوین اسالمینظام دانشگاهی در تمدن 

 1دکتر سولماز نورآبادی
 چکیده

نقش نظام آموزش عالی کشور در رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان، غیرقابل انکار است. عواملی 
چون رشد روزافزون دانش، محدودیت زمان آموزش، مشابه و تکراری بودن محتوای دروس مختلف، 

-وری ساخته است. افزون بر این، بسیاری از فارغتوجه به بازنگری برنامه درسی نظام دانشگاهی را ضر

-های نظری و عملی متعدد در رشته تخصصی مربوطه نمیالتحصیالن دانشگاهی بعد از گذراندن واحد

های مختلف اشتغال استفاده کنند و بالطبع به افرادی با های خود در عرصهها و تواناییتوانند از مهارت
ا توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب درباره جوانان و جایگاه و نقش ب شوند.کارایی پایین تبدیل می

-یتر منسل جوان جامعه در رشد و توسعه کشور و تمدن نوین اسالمی، اهمیت نظام دانشگاهی ملموس
فرایند تغییر و بهبود برنامه درسی با رویکردی موسوم به  شود. با توجه به مسائل فوق، تمرکز این مقاله بر

-ها در دروس مختلف میها و ارزشای است که منجر به تلفیق عمدی دانش، مهارترشتهد میانرویکر

ای شتهرتحلیلی به واکاوی جایگاه و ضرورت برنامه درسی میان –در این راستا به روش توصیفی گردد.
های های نظام آموزش عالی ایران در تمدن نوین اسالمی پرداخته شده است. یافتهدر کاهش چالش

ای در نظام دانشگاهی، بسترسازی رشتهمندی از برنامه درسی میانپژوهش حاکی از آن است که: بهره
های نظام آموزش عالی در ابعاد مختلف، آموزش با آورد تا ضمن کاهش چالشالزم را فراهم می

های ر حوزهای هم درشتهمحوریت تعالیم اسالمی به فرایندی فعال، پویا و مؤثر تبدیل شود و رابطه میان
ه تواند وجود داشتهای عملی تعلیم و تربیت  دانشگاهی در تمدن نوین اسالمی مینظری و هم در حوزه

 باشد. 
 

 .میتمدن نوین اسال -ایرشتهبرنامه درسی میان  -نظام دانشگاهی  -برنامه درسی  واژگان کلیدی:
                                                           

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد 1



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

91 

به روش، هدف و گستره موضوعی  نو ینگاه ؛«یاجتماعفقه تعامالت »
 اقتصاد اسالمی

 مهدی موحدی بکنظر
 محمد نعمتی

 محمد جواد رضائی
 

 چکیده
تواند یکی تحقّق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کشور به عنوان مصداقی از تحقّق عملی دولت اسالمی می

باشد. اما هر گاه بحث از الگو و تدوین آن به عنوان ساز و نویدبخش تحقّق تمدّن نوین اسالمی از امور زمینه
های به عنوان دانش« اقتصاد اسالمی»آید، ابهام موجود در ماهیّت علومی چون بحثی مقدّم بر تحقّق پیش می

د تا با آیمؤثر و معین در ترسیم و تدوین این الگوی حرکت، موانعی را پدید خواهد آورد. بنابراین الزم می
ی اقتصاد اسالم از تریاتیعمل تعریفیبه  -رغم تکیه بر آنهاعلی-های فلسفی و بنیادین فرضگذر از پیش

فقه تعامالت اجتماعی، از آن به دانش طراحی ی به مثابه از اقتصاد اسالم جدید بپردازیم. در ارائه تعریفی
 ،دیتولمندی عادالنه جامعه از مواهب و خیرات یاد شده است. در واقع متناسب با مسأله سازوکارهای بهره

مندی هر موهبت موجود در اجتماع، به تخصیص و یا بهره ،عیخلق، توز دسترسی، ،یبرداراستخراج، بهره
. میعه مواجه هستافراد جام نیب تیحقوق مالک یهامبادله بسته های متفاوتی ازرسازوکاتناظر مکاتب مختلف با 

آید، باید دید سازوکار مطلوب و از این رو هر گاه بحث از اتصاف صفت اسالمی برای سازوکاری پیش می
د حقوق یکه طبیعتاً شامل تعریف و تحد مواهب نیا تیحقوق مالک یهامبادله بستهعادالنه متخذ از شرع برای 

وکننده به نوعی بازگ «یفقه تعامالت اجتماع»شود، چگونه سازوکاری است. این تعریف از ها نیز میمالکیت
ت فقه تعامال» رسد جعل عنوانروش، هدف و گستره موضوعی اقتصاد اسالمی خواهد بود؛ هر چند به نظر می

اقتصاد »ر آن یعنی تاشناختی بهتر از نام قدیمیبا توجه به دالیل تاریخی، فلسفی و معن برای این دانش «یاجتماع
 است. « اسالمی

ازوکار س های حقوق مالکیت، نهاد مالکیت،فقه تعامالت اجتماعی، اقتصاد اسالمی، بسته واژگان کلیدی:
 .عادالنه
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 مدرن تمدن هایچالش حل برای فتوت اخالق هایظرفیت

 1محمد محمودی
 

 چکیده
 و نموده رشد اسالمی حیات طول در است اسالمی سنت هایآورددست از بخشی که فتوت اخالق

 بر آدمی فطرت که گرفته شکل هاییارزش مدار بر اخالق این. است داشته خاصی رونق هاییدوره در
 یچه بدون دیگران یاری وفاداری، گذشتگی، خود از و ایثار چون هاییارزش. دهدمی گواهی آنها حُسن
 اب توأم و تشکیالتی سازوکاری در هم آن طمع و حسادت از دوری دیگران، آزار از پرهیز داشت،چشم

 . شود رحمط جهانی عرصۀ در تواندمی که است زده رقم را ظرفیت این فتوت اخالق برای عارفانه معنویت
 محسوس کامالً اخالقی هایارزش از بسیاری خالی جای مدرنیسم فضای در و غرب امروز تمدن در
 به خدمت پی در بهانهبی نیز و دهد سوق همدلی و وحدت سوی به را جامعه بتواند که هاییارزش است،

 این هک است این بیان صدد در فتوت هایارزش مهمترین از برخی برشمردن با نوشتار این. باشد خلق
 .است آورده پدید برای را آن غرب تمدن که است اخالقی هایچالش از بسیاری حل توان هاارزش
 

 مدرن تمدن اخالقی، هایچالش تصوف، فتوت، اخالقواژگان کلیدی: 

                                                           

 اسالمی عرفان دانشجوی دکتری 1
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 کشور فرهنگی مهندسی نقشه در اسالمی نوین تمدن جایگاه بررسی

 1امین توحیدی
 

 چکیده
 این در اند، هماند باقی تئوری حد در کنون تا اسالمی نوین تمدن با مرتبط مباحث اینکه به توجه با
 یکی. است شده پرداخته عمل حوزه در نظری مفاهیم نگاشت برای عملیاتی های تالش کمبود به مقاله

 المیاس جمهوری باالدستی اسناد بازنویسی اسالمی نوین تمدن شدن عملیاتی راه در آغازین مراحل از
 نوین تمدن هب رسیدن راه نقشه اسناد این براساس مسئولین تا باشدمی اسالمی نوین تمدن دیدگاه با ایران

 .نمایند ریزی پایه را اسالمی
 رهبری معظم مقام و ره خمینی امام دیدگاه از اسالمی نوین تمدن ابتدا مقاله این در منظور این به
 هوریجم رهبر دو دیدگاه از اسالمی نوین تمدن اصلی های مولفه از روشنی تصویر تا گردیده معرفی

 نوین تمدن حوزه در عملیاتی اندازهای چشم بهتر درک برای آن از پس .آید بدست ایران اسالمی
 بررسی شورک فرهنگی مهندسی نقشه در اسالمی نوین تمدن مفهوم متعدد باالدستی اسناد میان از اسالمی،
 در یشتریب اهمیت از ایران اسالمی جمهوری باالدستی اسناد سایر به نسبت نقشه این زیرا. است گردیده
 .است برخوردار اسالمی نوین تمدن موضوع با ارتباط

 بر یشترب عملیاتی بخش در نقشه این تمرکز که است نموده اثبات مثالهایی شاهد اریه با نویسنده
 سازی دنتم ذیل مفاهیم پیشبرد جهت در دقیقی برنامه نقشه این و بوده جمعیت افزایش های سیاست

 .ندارد اسالمی نوین
 

 کشور فرهنگی مهندسی نقشه نظری، های حوزه عملی نگاشت اسالمی، نوین تمدنواژگان کلیدی : 

                                                           

 سنگ مکانیک نفت، دانشجوی دکترا ژئومکانیک 1
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 ایران اسالمی جمهوری انتظار مورد اداری نظام تحقق مسیر در تحول عوامل شناسایی
 1پور وکیل مهدی

 2افشانی گل حسینی احمد سید
 چکیده

 مینهز و اسالمی مقررات و احکام اجرای با رابطه در مجریه قوه نقش بر ای ویژه تاکید اساسی قانون در
 دافاه تحقق ابزار عنوانبه کشور ادارینظام در تحول و اصالح ضرورت. استشده اسالمی جامعه ایجاد ساز
 قوانین در و بوده ها دولت توجه مورد اسالمی انقالب از پس که است مواردی از اسالمی جمهوری نظام

 یالت،تشک مدیریت، انسانی، نیروی ابعاد در مطلوب اداری نظام یک ایجاد توسعه، ششم تا اول هایبرنامه
 ممفاهی با تحول دولتی مدیریت در. استبوده اداری نظام گزارانسیاست توجه مورد هاروش و سازماندهی
 تحقق چارچوب در اداری نظام مجدد مهندسی تا مختصر اصالح و بهبود از که شده مطرح گوناگونی

 عمومی رسانیخدمت در عمل سرعت و کارایی ارتقاء تا اداری نظام سازیاثربخش از گوناگون هایهدف
 شامل دتوان می را حقوقی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، عمده تحوالت یا انقالب راستای در اداری انقالب تا

 ،اندازچشم سند اساسی، قانون ازجمله باالدستی اسناد در اسالمی جمهوری اداری نظام مطلوب نقطه. شود
 مهوریج اداری نظام که شده ترسیم...  و پنجساله توسعه های برنامه رهبری، معظم مقام ابالغی هایسیاست
 م،مردبه خدمتگزار نوآور، چاالک، و چابک محور،عدالت کارآمد، اسالمی، انسانی، سازمانی باید اسالمی

 بصیرت، و شدانبا کارآمد، اثربخش، توانمند، متعهد، مومن، انسانیسرمایه از و شود پاسخگو و پذیرمسئولیت
 مضمون لیلتح روش از گیری بهره با تحقیق این. باشد برخوردار باال اجتماعی انضباط و کاروجدان با خالق،

 اداری نظام قتحق بر اثرگذار تحول عوامل تا است نموده تالش متون کیفی تحلیل های روش از یکی عنوان به
 .نماید شناسایی اسالمی نوین تمدن راستای در ابزاری منظور به را ایران اسالمی جمهوری مطلوب

 

 نی،انسا منابع عامل فرهنگ، عامل تحول، عوامل ایران، اسالمی جمهوری مطلوب اداری نظام کلیدواژگان:
 مضمون تحلیل

                                                           

 گذاری مشی خط گرایش دولتی دکترا مدیریت دانشجوی 1

 جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه مدیریت دانشکده علمی استادیار 2



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

95 

 اسالمی نوین تمدن خاستگاه توحیدمحور انسانی علوم

 1درچه موسوی محمود سید
 

 چکیده
 به توحیدی رتفک بر مبتنی را آن اسالم که است هایی آرمان ترین بنیادی از یکی اسالمی نوین تمدن

 شرب امروز های ظرفیت و نیازها و شئون ی همه با متناسب که ، است کرده ارائه جهانی و جامع صورت
 تمدنی ، مانیهجس و نفسانیه و عقالنیه ثالثه شئون در است منحصر انسان وجودی ابعاد آنجایی از.  باشد می

 .مایدن ترسیم مند نظام ای نقشه انسان ابعاد همه اعتالی برای که است انسان های نیاز تمام پاسخگوی
 و هاجمم فرهنگ و منحط تمدن از تقلید بدون باید اسالم، مطلوب تمدن جایگاه به دستیابی برای

 سه این نافع لومع مبنای بر انسان ثالثه شئون پایه بر که کنیم طراحی طوری را آن نظام ، غرب کننده نابود
 .برداریم گام شأن

 تفصیلیه احکام هب تجزیه به و است فطرت اصل با مطابق که گردد برمی توحید به تحلیل به علوم این
 بعد رایب اعتقادات ،علم انسان ثالثه مقامات این مطابق. است توحید فرقان همان که ، برمیگردد فقهیه

 . است شده وضع انسان جسمانی بعد برای فقه علم و نفسانی بعد برای اخالق علم و عقالنی
 های ظرفیت همه به بودن پاسخگو و ها انسان ی همه مندی بهره تمدن، این اصلی های شاخصه از
 نگاتنگت ارتباط دارای تمدن این های بنمایه که است مند نظام و یکپارچه صورت به بشر معنوی و مادی

 هدف و باشد می شئون این به مربوط وعلوم انسان ابعاد و شئون تمام در هم از متأثر و نقص و کمال در
 .است ناب توحید وادی به جامعه و انسان دادن سوق اسالمی تمدن نهایی
 

 مند نظام جامعیت، اسالمی، نوین تمدن توحیدمحور، انسانی علوم واژگان کلیدی :

                                                           

 قم علمیه حوزه طلبه دکترا دانشجوی 1
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 معنویت و عقالنیت پایه بر اسالمی نوین تمدن

 1طالبی عزیز
 

 چکیده
 ای یشهاند از خواسته بر انسانی جامعه در ای عینی خروجی هر کلی طور به و تمدنی هر گیری شکل

 های شهاندی طیف سر یک.  نگرسیت طیفی صورت به تواند می را نظری های اندیشه این. است نظری
 ایه اندیشه طیف دیگر سر و آن تمدنی بعد در حتی شوند می جامعه انحطاط موجب واقع در که رهزن

 یک ویس به را ما ممکن حالت کاراترین و ترین امن ترین، سریع در توانند می واقع با مطابق و واصب
 . کند راهبری برتر و نوین تمدن
 مطابق و واصب نظریه یک به رسیدن برای را خود تالش تمام که هستیم آن صدد در نوشتار این در ما

 که انچه. نیمک ترسیم را آن دهنده شکل عناصر و بنماییم نوین؛ اسالمی تمدن یک به رسیدن برای واقع با
 بشر فطرت از هک تمدنی. گیرد می شکل معنویت و عقالنیت پایه بر که است تمدنی هستیم آن دنبال به ما

 .کند می تامین آن وجه ترین عالی در را او سعادت و است برخواسته
 

 معنویت عقالنیت؛ اسالمی؛ تمدن؛ کلیدی: واژگان

                                                           

 دکترا دانشجوی 1
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 فقا در اسالمی اقتصادی نظام با رقیب اقتصادی هاینظام مناسبات نحوه
 اسالمی نوین تمدن

 1سعوه مولود
 

 چکیده
 میاسال متفکران و اندیشمندان توجه مورد همواره مختلف اعصار و قرون طی و گذشته از اقتصاد

 در حولت. است گردیده اتخاذ منطقی تصمیمات و مؤثر هایگام آن اعتالی و پیشرفت جهت در و بوده
 یشپ را نوین رویکردهای و اقتصادی هایفعالیت فرایند در تحول ضرورت فناوری، و علم های عرصه
 یکی. اردد گذشته با تر پیچیده و متفاوت مفهومی امروز دنیای در اقتصاد.  است داده قرار جهانیان روی

 اصول از رخیب در نظر تجدید از حاکی که باشدمی نئولیرالیسم اقتصادی نظام جهان، اقتصادی هاینظام از
 جهت در دولت برای بیشتر نقش به شدن قائل -1: از عبارتند آنها ترین عمده که بود کالسیک لیبرالیسم

 ورخودمح جویی رقابت برابر در اجتماعی و انسانی هایارزش بر تاکید -2 و هاتراست و هاکارتل کنترل
 عنوان هب نیز مطهری شهید دیگر سوی از. گردید " بازار اجتماعی اقتصاد " اصطالح رواج به منجر که

 یکی اینبنابر. دارد فرد به منحصر دیدگاهی اسالمی اقتصادی هایبنیان باب در اسالمی اندیشمند یک
 بر کیمت اصول به بندی پای و هانگرش در تحول باید اقتصادی، هاینظام در تحوالت ترین ازضروری

 سالما که است اقتصادی هایروش معرفی و شناخت نیز مقاله این اساسی هدف. باشد اسالمی هایارزش
 .باشدمی استنتاجی –تحلیلی نوع از مقاله این تحقیق روش. کندمی پیشنهاد و توصیه
 

 میاسال نوین تمدن نئولیرالیسم اسالمی، اقتصادی نظام اقتصادی، هاینظام  :واژگان کلیدی

                                                           

 سینا بوعلی دانشگاه دکترا دانشجوی 1
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 آموزش در امپریالیسم سیطره و حاکمیت

 1دارابی مجید
 

 چکیده
 آموزش، بعد در بودن ارزش کم احساس کردن نهادینه با هدفمند بصورت زمان طول در استعمار

 که ستا این واقعیت است؛ کرده فراهم را... (  و سیاسی ، اقتصادی نظامی،)  دیگر ابعاد در سلطه مسیر
. است لحداق و محدود جامعه برای آن سود و منافع و بسیار حکمفرماست االن که شکلی به آموزش ضرر

 جتماعی،ا پود و تار موجود آموزش. باشد بومی و اصیل مفید، دانش گسترش و انتقال دنبال باید جامعه
 هرهب آموزش از که افرادی از محدودی شخصی سود به تنها و گسسته هم از را جامعه فرهنگی معنوی،

 رد که دهد می جامعه تحویل را اروپایی فرهنگ از هایی رونوشت ما آموزش نظام. پردازد می برند می
 شمار به تپیشرف راه تنها را غربی دانش و اعتنا بی خود ریشه و جامعه به و میکند سیر خود خیالی دنیای

 بر بتنیم و اصیل موثر، و مفید که آموزشی کرد؛ نگاه آموزش به متفاوت دیدی با است نیاز. آورند می
 محدودی تعداد در نه را عزتمندی ارزشمندی احساس باشد، غرب نه و خودمان مذهب و تاریخ و فرهنگ

 رهنم از کرده رخنه جامعه در که بودنی ارزش کم احساس. کند ایجاد جامعه افراد اغلب در که افراد، از
 ینا گیرد می نشات کمبودها و ها ضعف بر تاکید و ها انسان بر گذاری ارزش برای که است عددی و

 .کند می عیینت و رصد را آموزش در استعمار، نفود اثرات علمی، منابع تبیینی و تحلیلیِ بررسیِ با مقاله
 

 سازی بومی آموزش، سیطره، امپریالیسم، واژگان کلیدی:

                                                           

 شاهد دانشگاه دکترا دانشجوی 1
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 سیطره و نفوذ گانهسه هایحربه با تقابل در ایمان و معرفت بنیادی نقش تبیین و تحلیل
 قرآن آیات در غرب تمدن مادی مکتب

 1ماهانی قدیمی علیرضا
 2میرباقری محسن سید

 3عربگری سعید
 4کرمی محبوبه

 چکیده

 هایبرنامه در غرب تمدن که اندمهم مانع و عامل سه ملی، شخصیت و سنت اندیشه؛ و عقل مذهب؛ و دین
 فراهم ار اسالمی تمدن و فرهنگ بر سیطره و نفوذ بستر ساخته، جدا مسلمان جوامع  مردم از بتدریج خود وسیع

 :هایربهح سپس شده، بررسی اخیر قرن در غرب تمدن و اسالمی تمدن تقابل هایزمینه ابتدا مقاله این در. آوردمی
 هب غرب مهاجم فرهنگ توسط مسلمان، جوامع از ملی شخصیت و سنت اندیشه؛ و عقل مذهب؛ و دین جداسازی

 مذهب و دین به تفاوتیبی اسالمی جوامع در. است شده تشریح کدام هر کارکرد و تحلیل معرفی، جداگانه صورت
 با همچنین. شودمی...  و لیبرالیستی اومانیستی، جدید مکاتب پذیرش و اسالم اصیل مذهب به کردنپشت به منجر

 سرانجام. دشونمی هاهوس و هالذت اسیر و شدهسطحی افراد غرایز، تحریک بوسیله اندیشه و عقل نیروی تضعیف
 سالمیا نوین تمدن در متقابالً. آوردمی بار گرامصرف و زدهغرب مقلد، جوامعی ملی شخصیت و سنت از شدندور
 سطحی، هایانسان ایجاد از جلوگیری و مسلمین استقامت برای اساسی روشی. کرد پیشنهاد راهکارهایی توانمی

 مذکور ارراهک کارکرد و نقش. تقواست و ایمان تقویت دینی، معرفت ایجاد گرا،مصرف و خودباخته زدهِ،مکتب
 ار خداوند عظمت دینی، اصیل معرفت. است شده ارائه و بررسی قرآن آیات اساس بر ها،حربه سازیخنثی در

 جدا خودباختگی از و گشوده انسان چشم پیش به دنیا حقارت برابر را آخرت عظمت و غرب ظاهری قدرت مقابل
 ربغ تمدن سرسپردگی از چرخد،می آسمان سوی به غرب از مؤمن انسان توجه و اتکاء نقطه نتیجه در. سازدمی

 .آوردمی روی جبران و رقابت به تقلید جای به و آزاد
 

 ها،مدنت تقابل دینی، معرفت مادی، مکتب نفوذ، هایحربه غرب، تمدن اسالمی، نوین :تمدنواژگان کلیدی
 قرآن آیات

                                                           

 تهران دین اصول دانشکده دکترا دانشجوی 1

 رجایی شهید دبیر تربیت تخصصی دانشکده دکترای 2

 حدیث و قرآن دانشگاه ارشد کارشناسی 3

 حدیث و قرآن دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 4
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 ذخیره کتاب بر تأکید با) اسالمی تمدن در داروشناسی علم جایگاه
 (خوارزمشاهی

 1میرشاهی سینا
 2میرشاهی فرزاد
 2چاهی قره سعیده

 چکیده
 از مختلفی هایروش آن درمان برای و آیدمی شمار به ایجامعه هر بهداشت و سالمت هایچالش از بیماری

 آثاری با انانمسلم آشنایی. گیردمی صورت بشر توسط درمانی مختلف هایشیوه و دارویی گیاهان از استفاده جمله
 گیاهی داروهای و طب با جوامع دیگر همانند نیز مسلمانان اما گرددبازمی ترجمه نهضت به داروشناسی، با مرتبط

 دانشمندان و طبیبان و داد گسترش را مسلمانان داروشناسی،آگاهی و پزشکی حوزه در شده ترجمه آثار. بودند آشنا
 تاثیر و گیاهی داروهای شناخت به اسالم جهان دانشمندان از بسیاری. شدند آشنا جدید دارویی گیاهان با مسلمان

 و زشکیپ حوزه آثار که یافت رواج مسلمانان میان در ایاندازه به داروشناسی نهضت و پرداختند هابیماری بر آنها
 هایکتاب مهمترین از. گرفت قرار غرب آموزشی و علمی مراکز توجه مورد هاقرن تا مسلمانان داروشناسی
 مهمترین از یکی کتاب این. است جرجانی اسماعیل سید خوارزمشاهی ذخیره کتاب فارسی، زبان به داروشناسی

 خوارزمشاهی ذخیره در جرجانی. آیدمی شمار به اسالمی ایران تاریخ میانه دوران دارویی و پزشکی حوزه آثار
 هب عنایت با. دهدمی نشان اسالمی تمدن در داروشناسی جایگاه مورد در را مسلمان اندیشمند یک هایدیدگاه
 باعث هابیماری درمان و دارویی گیاهان زمینۀ در آثار تالیف و مسلمانان میان در داروشناسی به توجه فوق مطالب

 بر دتأکی با لذا. است شده خوارزمشاهی ذخیره چون مهمی آثار آمدن پدید و اسالمی تمدن در پزشکی علم رونق
 هاماریبی درمان در مهم پیشرفتهای به توانمی اسالمی، داروشناسی علم زمینۀ در اسالمی اخالق و دینی های آموزه

 .است تحلیلی و توصیفی شیوه به پژوهش این در تحقیق روش. آمد نائل اسالمی نوین تمدن در
 

 .خوارزمشاهی ذخیره جرجانی، اسماعیل سید داروشناسی، اسالمی، تمدن واژگان کلیدی :

                                                           

 اسالم تاریخ دکترا دانشجوی 1

 ارشد کارشناسی 2
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 مستشرقان منظر از تمدن در قرآن نقش

 1فیاض محمدحسن
 

 چکیده
 مندی،نظام هایویژگی دارای بشر؛ معنوی و مادی هایاندوخته و دستاوردها مجموعه عنوان به تمدن

 ماهنگیه معنوی و مادی نیازهای بین که دارد واقعیت این به اشاره مندینظام. است همبستگی و پویایی
 ار هاانسان متفاوت نیازهای تا باشد دار برخور مناسب پویایی از است الزم حال عین در و دارد وجود

 زندگی عرصه در ار پیشرفت به رو تمدن یک فرایند تواندنمی ایستایی حالت تردید بدون و باشد پاسخگو
 هماهنگی راگ است؛ جامعه یک مردم و هاگروه بین ارتباط و همبستگی دیگر مهم ویژگی. باشد جوابگو

 .شد خواهد روبرو مشکل با موجود تمدن باشد، نداشته وجود آنان بین الزم
 مجموعه و شده گرفته اورینتالیسم ترجمه از شناسی خاور و شناسی شرق معنای به مستشرقان واژه

 آغاز و منشأ. است غربی غیر یا شرقی هایپدیده و رخدادها شرایط، به نسبت غربیان عالمانه هایتالش
 قرآن نقش هب نسبت مستشرقان. دارد سابقه اسالم عمر پیدایش درازای به حداقل است طوالنی مستشرقان

 صدد در بیشتر دیدگاه این بینانه؛غیرواقع دیدگاه.1:شودمی تقسیم مهم دیدگاه دو به بشری تمدن در کریم
 رنگ کم ی،اسالم نوین و جدید تمدن در آن تأثیر و پیشرفت به نسبت را کریم قرآن نقش که است این

 هایوشتن دست محصول را قرآن لذا نیست بیش بشری هایایده اندازه به داشته تأثیر هم اگر و دهد جلوه
 اسالمی مدنت پیشرفت به نسبت کریم قرآن نقش دیدگاه این براساس بینانه؛واقع دیدگاه.2. داندمی بشر

 را امعهج نیازهای وتأمین علمی ارزشی، دینی، هایشاخص مستشرقان از بسیاری. است برجسته بشری و
 .است گردیده تبیین خوبی به کریم قرآن در که کنندمی مطرح
 

 مستشرقان و دیدگاه تمدن، : قرآن، واژگان کلیدی

                                                           

 دکترا دانشجوی 1
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 حیایا مسیر در نقّاشی هنر با آن نسبت و «تمدّنی -فرهنگی» رابطه تحلیل
 اسالمی تمدّن

 1کریمی علیرضا
 2افشاری مرتضی

 
 چکیده

 ی،تمدّن هر آمدن وجود به برای. است بوده برقرار دوسویه ای رابطه «تمدّن» و «فرهنگ» بین همواره
 تعیین ونبد و است تمدّن هر ایجاد مقدمه فرهنگ بهتر، عبارت به. کرد عبور فرهنگ منزل از بایست می

 اریخت طول در «اسالمی تمدّن» توضیح این با. نمود ترسیم را تمدّن یک مختصات توان نمی آن، ابعاد
 متنوّعی یّاتتجل دارای بشری، تمدّن هر دیگر سوی از. نیست و نبوده مستثنی رابطه این از نیز خود حیات
 تاس «نقّاشی هنر» خاصّه هنر اقسام تجلیّات، این جمله از. باشد می بروز و ظهور حال در دائماً که است

 زبان به و بلیغ ای رسانه عنوان به – اسالمی تمدّن مشخّص صورت به اینجا و – تمدّنها تاریخ طول در که
 و عاصر،م دنیای در که است پرسش جای حال. است بوده بزرگ تمدّن این فرهنگ پیام رسانای تصویر،

 آفرینی نقش تواند می چگونه نقّاشی بر تأکید با هنر زبان اسالمی، جامعه در نو تمدّنی ایجاد دریچه از
 حیایا» تا باشد معنا و صورت در هایی ویژگی چه دارای یست با می «نقّاشی» دیگر عبارت به نماید؟
 «تمدّنی -فرهنگی» محوری کلمه با آن رابطه اساساً و رساند؟ یاری را معاصر دوره در «اسالمی تمدّن
 استدالل زا مدد به دارد سعی نامبرده، واژگان از صحیح و بجا تعریف و تبیین با پژوهش این است؟ کدام
 .باشد پرسشها این پاسخگوی منطقی و عقلی
 

 نقّاشی هنر، اسالمی، تمدّن تمدّن، فرهنگ، واژگان کلیدی :

                                                           

 فردوس عالی آموزش مؤسسه دکترا دانشجوی 1

 شاهد دانشگاه هنر تخصصی دانشکده دکترای 2
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 «العالی مدظله ای خامنه امام» و(« ره) خمینی امام» های دیدگاه تحلیل
 اسالمی تمدّن پیکره در «هنرمند» و «هنر» نقش پیرامون

 1کریمی علیرضا
 2افشاری مرتضی

 

 چکیده
 دّنیتم ظهور برای ای مقدمه عنوان به ایران، اسالمی انقالب وقوع معاصر، دوران در اینکه به علم با

 یند نهضت این رهبران های اندیشه و آراء تحلیل و بررسی. شود می و شده تلقّی اسالمی جامعه در نو
 و «هنر» نقش و جایگاه پیرامون - «العالی مدظله ای خامنه امام» و(« ره) خمینی امام» همچون – محور

 بین و داخلی ابعاد در اسالمی، انقالب و اسالم ناب مفاهیم از بسیاری تجلّی عامالن مثابه به «هنرمند»
 خط و اه سیاست کننده تعیین همواره که – ها دیدگاه این مطالعه بدون چراکه. است اهمیت حائز المللی،
 وقوع هب عمل در آنچه با را آنها تحقّق نمیتوان – است بوده کنون تا گذشته از اسالمی نظام های مشیء
. داد قرار ارزیابی و سنجش مورد را «مطلوب وضعیت» با «موجود وضعیت» فاصله و تطبیق مورد پیوسته

 المیاس انقالب رهبران منظر از «هنرمند» و «هنر» مؤلفه دو شخصیت که بوده این است پرسش محل آنچه
 شرایط نآورد فراهم یا و خصایص آن نمودن دنبال با بتوان تا هستند؟ هایی ویژگی و خصویات چه دارای
 با ستا قرار دو، این دیگر عبارت به. زد رقم را اسالمی جامعه در نو تمدّنی احیای بسترهای آنها، تحقّق

 مایند؟ن آفرینی نقش اسالمی نوین جامعه در خویش به مربوط میدان در چگونه شده، کشف خصایص
 .تپذیرف خواهد صورت منطقی و عقلی های استدالل مدد به رو پیش تحقیق در مهم این به پرداختن

 

 اسالمی تمدن هنرمند، هنر، العالی، مدظله ای خامنه امام ،(ره) خمینی : امام واژگان کلیدی

                                                           

 فردوس عالی آموزش دکترا مؤسسه دانشجوی 1

 شاهد دانشگاه هنر تخصصی دانشکده دکترای 2
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 ایهظرفیت با متناسب مطلوب، خانواده تعاملی _ راهبردی الگوی طراحی
 کشور باالدستی اسناد

 1دهقانیان حمید
 2رستاقی نجفی حیدر

 

 چکیده
 تأثیر دارای کارکردی چه و وجودی حیث از چه جامعه، مهم ارکان از یکی عنوان به خانواده نهاد

 طوریکه به است نموده ایفا بشری هایتمدن شکوفایی و جامعه تکاملی تحول و ثبات جهت در نظیریکم
 خوردن هم رب. باشدمی نهاد این تکامل و پیشرفت گرو در تمدن یک زوال و سعادت که معتقدند نظرانصاحب
 روابط و ساخت در شگرفی آثار اقتصادی توسعه گفتمان ذیل مدرن نظم استقرار و جوامع سنتی ساخت

 و غربی توسعه الگوی در اقتصادمحور هایانگاره حاکمیت. گذاشت دنیا در خانواده نهادی برون/درون
 نموده دیدتش و تولید را اجتماعی فراوان هاآسیب اقتصادی رشد تحقق در میانجی نهادی به خانواده فروکاهش

 کردن نهادینه در موجود نسلیبین پذیریجامعه کیفیت همچنین و خانواده نهاد هایآسیب به نگاهی. است
 مهم لدالی از یکی وضعیت، این به توجه. است موضوع این نیزمؤید کشورما در فرهنگی و دینی هایارزش

 بین مودنن برقرار تناسب پیشرفت، بومی الگوی وطرح موجود توسعه هایبرنامه بازاندیشی و نقد ضرورت
 در هابرنامه این از مانده برجای کارکرد و آثار بومی، و دینی مقتضیات و هاارزش با آن پیامدی هایشاخص
 تماعی،اج بگهشت تحقق جهت است بدیهی رو این از. است ایرانی خانواده نهاد پذیرفته صورت تغییرات
 هایشاخص تحقق با را خود نسبت بایستمی جامعه مختلف هایعرصه در مداخله و گذاریسیاست هرگونه
 اسناد هایتظرفی تحلیلی بررسی با دارد سعی پژوهش این. نماید تعیین باالدستی اسناد در مطلوب خانواده

 .نماید طراحی دخیل هایعرصه سایر با تعامل در را مطلوب خانواده نهاد راهبردی الگوی باالدستی
 

 .سیاستگذاری خانواده، پیشرفت، الگوی باالدستی، اسناد واژگان کلیدی:

                                                           

 ودانشگاه حوزه پژوهشگاه دکترا دانشجوی 1

 مدرس تربیت ارشد دانشگاه کارشناسی 2
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 یکردیرو با اسالمی نوین تمدن گیری شکل فرآیند در اخالق آفرینی نقش
 (العالی ظله مد) ای خامنه اهلل آیت بیانات بر

 1قربانی سعید
 

 چکیده
 ساسا بر آن هایپایه که داندمی حکومتی تشکیل را، مسلمانان حیات در اساسی محور اسالم، دین

 که تاس خواسته اسالمی جوامع از فرآیندی چنین تحقق سیر در. باشد بناشده اسالم اخالقی هایارزش
 ادیم رشد و پیشرفت با تا دهند، قرار اُسوه عنوانبه خود زندگی جوانب تمامی در را( ص)محمد حضرت

 هایرزشا از گیری سرچشمه با اسالمی، سازی تمدن. کنند حرکت برتر تمدنی ایجاد سمت به معنوی و
 ،(ص)پیامبر سنت و سیره و کریم قرآن از شده اقتباس حاصل، تمدن لذا کند، می پیدا ظهور اسالمی

 همه ظامن ایجاد اسالمی سازی تمدن از منظور مبنا، براین. هاستآن رفتار و بیانات و معصوم پیشوایان
 به وعموض این. باشد اسالمی مبانی از برگرفته آن هایشاخص و ارکان که اجتماعی -فرهنگی جانبه

 هدف حاضر پژوهش در لذا. است گرفته قرار توجه مورد رهبری معظم مقام نگاه در خاص صورت
 با را میاسال نوین تمدن گیری شکل فرآیند در اخالق نقش وی، دیدگاه توجه با که است این نگارنده
 در اخالق است این اصلی اساس،سؤال این بر. دهد قرار موردبررسی پژوهی متن روش از استفاده

 پژوهشی هاییافته دارد؟ نقشی چه ای خامنه اهلل آیت بیانات به توجه با اسالمی نوین تمدن گیریشکل
 اراید است اسالمی نوین سازی تمدن عامل ترینمهم که فرهنگی راهبرد و محور که است این بیانگر
 اسبمتن هاییشاخص نیز ارکان این از هریک از و باشدمی علم و اخالق عقالنیت، دین، چهارگانه ارکان

 .دارد زیربنایی نقش اسالمی نوین تمدن شکل فرآیند در اخالق. گردد می اتخاذ هماهنگ و
 

 اخالق اسالمی، سازی تمدن اسالمی، تمدن تمدن، ای،خامنه علی سید اهللآیت واژگان کلیدی:
 اسالمی

                                                           

 شاهد دانشگاه دکترا دانشجوی 1
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 اسالمی نوین تمدن به بخشی شکل در مدرن هایرسانه نقش بررسی

 1داریانی شاکری الهه
 2فر فهیمی اصغر

 
 چکیده

 مسیر ینا در. است جدید شرایط بطن در اسالمتمدن بازتولید حقیقت در اسالمینوینتمدن از منظور
: ددار بخش دو اسالمینوینتمدن. کنیم استفاده احسن نحو به موجود ابزارهای و جهان دانش از باید

 بخش و( هستند سازی تمدن ابزارهای مدرن رسانههای مدرن، رسانههای شناسایی مانند)ابزاری بخش
. است جدید یزندگ سبک: است تمدنی نوین ابزارهای بکارگیری نتیجه و است اساسی و اصلی که دیگر

 دیالوگ به مونولوگ تبدیل و کندمی پشتیبانی را دوسویه ارتباطات اسالمی نوین تمدن نظام که آنجا از
 را سالمیاارتباطات به بخشی شکل در اساسی نقش تواندمی تعاملی هایتلویزیون لذا داندمی ارزش را

 .باشد داشته
 به. کندمی پیام تولید درگیر را تماشاگر ذهن و فکر و نیست ایخطابه لحن تلویزیون نوع این لحن

 در فرهنگی نظام به بخشیشکل در تواندمی آینده هایتلویزیون در تکنیکالی الگوی این رسدمی نظر
 . کند ایفا موثری نقش اسالمی نوین تمدن

 مدل رد تعامل گنجاندن مورد در بحث به آن از پس. کنیممی آغاز تعامل مفهوم با ابتدا در را مقاله
 کایدئولوژی و فرهنگی ویژگی درپایان. پردازیممی آن در ارتباطات ساختار بررسی و تلویزیون
 . دهیممی قرار تحلیل مورد را تعاملیتلویزیون

 :از عبارتند پژوهش این سواالت

                                                           

 مدرن های رسانه مطالعات -هنر دکترا پژوهش دانشجوی 1

 مدرس تربیت تخصصی دانشگاه دکترای 2
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 هرهب اسالمی نوین تمدن ایجاد برای مدرن هایرسانه از چگونه اینست مقاله این اصلی سوال .1
 ببریم؟
 است؟ کدام سنتی تلویزیون با آن هایتفاوت و چیست تعاملی تلویزیون .2
 مدنت در زندگی سبک خدمت در ندتوامی که مدرن هارسانه ارتباطی و فرهنگی هایظرفیت .3
 کدامند؟ گیرد، قرار اسالمی نوین

 به جوعر و ایکتابخانه جدید منابع از که است تحلیلی-توصیفی پژوهش، این در تحقیق روش
 .گیردمی صورت شده ساخته تعاملی هایبرنامه
 

 دگیزن سبک -مدرن هایرسانه -اسالمی نوین تمدن -تعامل -تعاملی تلویزیون واژگان کلیدی:
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 المیاس نوین تمدن ایجاد در اسالمی تربیت و تعلیم نظام جایگاه بررسی

 1مرادی حسین
 2شمشیری بابک

 

 چکیده
 رخ ویژه جامعه در که است معنوی و مادی توسعه از خاصی نوع اصطالح، در مدنیت و تمدن

 نیروی قویتت و انسانها پرورش همچنین و افکار هدایت توانایی باید فکر، تولید آفریناننقش. نمایدمی
 رمسی که آنهاست ایمان روح پرورش و مردم آحاد حضور با تنها که چرا باشند داشته را آنها در ایمان
 سازیزمینه ایران، اسالمی جمهوری نظام مهم اهداف از. گرددمی هموار اسالمی نوین تمدن تحقق برای

 ایرانی ـ یاسالم نوین تمدن تشکیل و ایرانی اصیل فرهنگ و اسالم دین متعالی اهداف تحقق راستای در
 هشپژو در رو این از. است تربیت و تعلیم نظام مسیر، این در ساززمینه و اساسی نهادهای اهم از. است

 صورت به هک شودمی بررسی اسالمی نوین تمدن ایجاد در تربیت و تعلیم نظام جایگاه گرفته صورت
 فرهنگی الیاعت و دانش نتیجه تمدن، که این به نظر. گردید انجام موضوع با مرتبط نظری متون بر مروری

 جامعه نوسازی فرایند قالب در اسالم یجانبههمه اجرای مستلزم اسالمی، نوین تمدن گیریشکل و است
 جامعه در اجتماعی و فردی اهداف تبیین طریق از پرورش و آموزش. است پرورش و آموزش مجرای از
 سالمی،ا آداب و هاارزش انتقال اسالم، به نسبت گرایش و آگاهی ایجاد اسالم، شریعت موازین اساس بر

 زمینه و فناوری و علم تولید اجتماعی، و فردی اخالقی، تربیت ایرانی، و اسالمی زندگی سبک ترویج
 هایآموزه هب توجه با نوین تمدنی گیری-شکل جهت الزم یزمینه نسبی، رفاه به دستیابی جهت سازی

 نمایدمی فراهم را ملی و اسالمی
 

 .تربیت و تعلیم نظام تربیت، اسالمی، تمدن کلیدی : واژگان
                                                           

 دکترا دانشجوی 1

 شیراز دانشگاه تخصصی دکترای 2
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 بازرگان مهندس آثار و اندیشه در اسالمی تمدن

 1اکرم گلی
 

 چکیده
 قرار ریانج این راس در که روشنفکرانی بویژه و اندیشمندان اسالمی، مبارزات جریان گیری شکل با

 تمدن اویواک به مسیر این در و نمایند غربی مبانی جایگزین را اسالمی مبانی تا کردند تالش داشتند،
 .پرداختند اسالمی اهداف تعالی راستای در آن های مولفه بازیابی و اسالمی

 همچنین و فاتتالی آثار، تدوین با است؛ گرفته لقب دینی روشنفکری پدر که بازرگان مهدی مهندس
 اسالمی مدنت تاثیر تا است نموده تالش مساله، این شناسی آسیب ضمن موضوع، این درباره سخنرانیهایی

 و هادیدگاه مطالعه. دهد قرار واکاوی و تعمق مورد را اسالمی انقالب تحوالت در آن بازنمایی و
 و ایرانی جامعه دو هر در زندگی وی که شده، واقع توجه مورد جهت از بازرگان مهندس هایاندیشه

 . است ردهک دنبال را اجتماعی و علمی مذهبی، مسائل نقادانه دیدگاهی با همواره و کرده تجربه را اروپایی
 و هامولفه چه بازرگان مهندس هایاندیشه در که است تامل قابل بعد این از مساله این حال
 اهمیت اسالمی انقالب در میزان چه تا و چگونه و دارد وجود اسالمی نوین تمدن حوزه در هاییشاخص

 تمدن عالیت و بازنمایی جهت در توانمی چگونه چیست، اسالمی تمدن و غربی تمدن تفاوت است، یافته
 کند؟می تهدید را اسالمی -ایرانی تمدن و فرهنگ هایی آسیب چه و برداشت گام اسالمی

 
 بازرگان مهندس اسالمی، انقالب ها،شاخص و الگوها اسالمی، تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 فردوسی دانشگاه دانشجوی دکترا تاریخ پردیس 1
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 اسالمی نوین تمدن تحقق در سیاسی کارگزاران تقوای نقش

 1رهبران همایون
 

 چکیده
 مدینه رد اسالمی حکومت گیری شکل با و متولد مکه در(ص)اسالم پیامبر بعثت با اسالمی تمدن

 بود آن از پس رسید خود شکوفایی اوج به هجری پنجم تا سوم های درسده و داد ادامه خود کار به النبی
 جعلی مذاهب و داخلی استبداد ، تفرقه استعمارخارجی، اسالم، مبانی از گرفتن فاصله چون دالیلی به که

 سالمیا تمدن درکالبد ای تازه حرکت ایران در اسالمی انقالب وقوع با.گردید ایستایی و رکود دچار
 بر بتنیم اسالمی حکومت تشکیل پایه بر النبی مدینه تمدن احیای همان که نوینی تمدن و شد دمیده

 زارانکارگ نقش که است بدیهی دهد، نوید می را تبعیض ونفی عدالت و دانش،عزت و عقالنیت،علم
 جواب السو این به تحقیق این.است برخوردار خطیری جایگاه از اسالمی نوین تمدن تحقق در سیاسی

 اساس بر. دباش داشته تواند می   نقشی چه اسالمی نوین تمدن تحقق در سیاسی کارگزاران تقوای دهد می
 تمدن ایه مولفه احیا باعث تواند می خود سیره و رفتار عمل، اساس بر متقی کارگزار تحقیق؛ فرضیه

 .شود اسالمی
 

 اسالمی نوین تمدن ، تمدن ، سیاسی کارگزاران ، تقوا واژگان کلیدی:

                                                           

 سیاسی علوم دکترا دانشجوی 1
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 پول مسئله اسالمی مبادی شناسی گونه

 1الریمی نبوی محسن سید
 2پیغامی عادل

 
 چکیده

 و دهپیچی بسیار کارکرد و کرده نفوذ انسان اجتماعی و فردی زندگی زوایای همۀ در پول امروزه
 است ممکن رد،نگی صورت پول مسئله از صحیحی و مناسب شناخت اگر بنابراین. است یافته ایگسترده

 مفهوم اساساً .نگردد تعیین دقت به اقتصاد در آنها وظایف و عملکرد دامنه بر استوار شرعی و فقهی احکام
 شریعت اساس بر اسالمی اصول اینکه دلیل به باشدمی متعارف اقتصاد از متفاوت کامال اسالم در پول

 نآ در ایشبهه و شک هیچ جای و است استوار آن بر اسالم که اساسی اصول از. است( خالق قوانین)
 اساس رب پول مختلف کارکردهای که است شده سعی مقاله این در لذا. است عدالت قانون و اصل نیست،

 کندمی رفع را معامالت در نقصان و اختالل پول بودن، مبادله واسطه کارکرد در. گردد سنجیده اصل این
 قیاسم و معیار یک عنوان به پول محاسبه، معیار کارکرد در. گرددمی مبادالتی هزینه کاهش باعث و

 رهمب موجب و آورده خواهد وجود به اقتصاد در را آشفتگی آن ارزش تغییر و حجم تغییر که است
 خواهد ممرد محاسبه یا متریک نظام آن بالطبع و قیمت تخصیص نظام تمام و رسانیاطالع نظام خوردن

 ارکردک به خودبخود تغییرات این. شد خواهد سیستم کل در عدالت زدن هم به موجب خودبخود که شد
 .کندمی خارج اعتدال از آنرا و شده منتقل پول زمانی بین انتقال یا ارزش ارزش حافظ
 

 یتجار بانک پول، کارکردهای اجتماعی، عدالت پول، خلق اسالمی، پولی نظام واژگان کلید:

                                                           

 اسالمی انقالب دکترا پژوهشکده دانشجوی 1

 صادق امام تخصصی دانشگاه دکترای 2
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 پول مسئله اسالمی مبادی شناسی گونه

 1الریمی نبوی محسن سید
 2پیغامی عادل

 
 چکیده

 و دهپیچی بسیار کارکرد و کرده نفوذ انسان اجتماعی و فردی زندگی زوایای همۀ در پول امروزه
 است ممکن رد،نگی صورت پول مسئله از صحیحی و مناسب شناخت اگر بنابراین. است یافته ایگسترده

 مفهوم اساساً .نگردد تعیین دقت به اقتصاد در آنها وظایف و عملکرد دامنه بر استوار شرعی و فقهی احکام
 شریعت اساس بر اسالمی اصول اینکه دلیل به باشدمی متعارف اقتصاد از متفاوت کامال اسالم در پول

 نآ در ایشبهه و شک هیچ جای و است استوار آن بر اسالم که اساسی اصول از. است( خالق قوانین)
 اساس رب پول مختلف کارکردهای که است شده سعی مقاله این در لذا. است عدالت قانون و اصل نیست،

 کندمی رفع را معامالت در نقصان و اختالل پول بودن، مبادله واسطه کارکرد در. گردد سنجیده اصل این
 قیاسم و معیار یک عنوان به پول محاسبه، معیار کارکرد در. گرددمی مبادالتی هزینه کاهش باعث و

 رهمب موجب و آورده خواهد وجود به اقتصاد در را آشفتگی آن ارزش تغییر و حجم تغییر که است
 خواهد ممرد محاسبه یا متریک نظام آن بالطبع و قیمت تخصیص نظام تمام و رسانیاطالع نظام خوردن

 ارکردک به خودبخود تغییرات این. شد خواهد سیستم کل در عدالت زدن هم به موجب خودبخود که شد
 .کندمی خارج اعتدال از آنرا و شده منتقل پول زمانی بین انتقال یا ارزش ارزش حافظ
 

 یتجار بانک پول، کارکردهای اجتماعی، عدالت پول، خلق اسالمی، پولی نظام واژگان کلید:

                                                           

 اسالمی انقالب دکترا پژوهشکده دانشجوی 1

 صادق امام تخصصی دانشگاه دکترای 2
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 چگونه؟ است؟ ممکن اسالمی نوین تمدن آیا

 1خواجوی امیرحسن
 

 چکیده
 عالم در دهپدی آن ذهنی بررسی نیازمند ابژکتیو، صورت به انسانی پدیده هر تحقق امکان بررسی

 پذیرد ورتص صحیح رت.ص به اگر بررسی این. باشد تقدم ما صورت به باید بررسی این. است مفاهیم
 نوین تمدن تحقق امکان چگونگی دقیق بررسی. سازد می رها جزمی عقاید دام در اسارت از را ذهن

 دنکر طلب از را ما تواند می عقلی بررسی این نخست وهله در. است ضروری و الزم جهت دو از اسالمی
 تسلط ام امروز زندگی شئون از بسیاری در شود تحلیل درستی به اگر که محالی امر. دارد باز محال امر

 .است ستیزه در نما واقع محال امور این با همواره فلسفی پرسشگر ذهن و است کرده پیدا
 محض قلع تحلیل آزمون از دقیق بررسی از پس بتواند اسالمی نوین تمدن مفهوم اگر دیگر سوی از
 را آن خریبت توانایی فکری باد تند هیچ که شد خواهد ساخته استواری بنای آنچنان شود خارج سربلند

 بررسی. ساخت را اسالمی علوم آسایش و امن خانه توان می عقلی بنای این پرتو در و.داشت نخواهد
 به را همقال این اصلی ارکان تحقق این چگونگی مهمتر آن از و اسالمی نوین تمدن مفهوم عینی امکان

 .دهد می اختصاص خود
 

 محض عقل جزمیت، اسالمی، علوم نوین، تمدن تحقق امکان کلیدواژگان:

                                                           

 فلسفه دکترا دانشجوی 1
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 همقابل راههای و اسالمی نوین تمدن ظهور بازدارنده عوامل شناسی آسیب
 آن با

 1پان کانی غریبی رحمن
 

 چکیده
 راههای و اسالمی نوین تمدن ظهور بازدارنده عوامل شناسی آسیب»  عنوان روتحت پیش نگارش

 هایی آسیب چه اسالمی نوین تمدن گیری شکل در ،که دهد پاسخ خواهد می سوال این به «آن با مقابله
 فیتوصی روش با اسنادی، مطالعه یک در و شده تدوین بازدارد، خود رشد به رو روند از را آن تواند می

 اسالم دین ویاییپ به باتوجه اسالمی نوین تمدن تحول و تفسیر: است یازیده دست ذیل نتایج به تحلیلی و
 تشناخ اسالمی نوین تمدن در سازنده تحول هر آغازین نقطه و باشد، می نوشدن و رشد حال در همچنان

 زیربخشهای دارای خود کدام هر که باشد می اجتماعی و سیاسی عوامل از آن روی پیش در های آسیب
 .باشند می مذکور های سرفصل به مربوط
 تمدن های تظرفی بر تکیه با توان می کنونی جهانی و زمانی شرایط در ها آسیب این بررسی برای که

 ،تقویت را اسالمی نوین تمدن سوی به اسالم جهان در فزایندهموجود میل و تقاضا اسالم جهان در ساز
 .نماید تحکیم و تامین
 

 ظهور شناسی، آسیب نوین، اسالم، تمدن، کلیدواژگان:

                                                           

 مبانی و دکترا فقه دانشجوی 1
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 ارسطویی اربعه علل اساس بر اسالمی سازی تمدن فلسفی مبانی

 1راد اسماعیلی زهره
 2منش مهدوی حسین

 
 چکیده
 تاسالمی،دول اسالمی،نظام انقالب مرحله چهار از که است الزم اسالمی نوین تمدن به رسیدن برای

 نیازمند هستند هم طول در که تمدن تا انقالب از گذر منطقی سیر این.کنیم گذر اسالمی جامعه و اسالمی
 رایب حرکت. باشد می اخالق و ،علم عقل دین، مهم اصل چهار اساس بر وار سلسله و مند نظام حرکتی

 شمندانیاندی وجود با اسالمی اولیه قرون از بلکه است نشده شروع انقالب وقوع زمان از صرفا سازی تمدن
 رهایبست( ع) صادق امام خصوصا( ع)اطهار ائمه توسط ایشان از قبل حتی و سینا،ابوریحان ابن همچون

 .گرفت شکل آن اولیه
 فلسفی مبانیو اصول از استفاده با دارد سعی و است کیفی محتوای تحلیل نوشتار دراین تحقیق روش

 را اسالمی یننو تمدن تحقق مسیر سینا ابن و ارسطو اربعه علل بکارگیری خاص طور به و متاخر و متقدم
 تمدنِ دیگر عبارت به و مضاف تمدن بلکه نیست آن مطلق تمدن،صورت از منظور.کند تبیین و تشریح

 علت نقش برخی شده ذکر پنجگانه مراحل بین از. باشد می اسالمی انقالب معظم رهبر مدنظر اسالمیِ
 نیز سالمیا تمدن تحقق اصل اینکه ضمن.کنند می ایفا را صوری و متدی علت نقش نیز برخی و فاعلی

 .شود می شناخته حرکت این غایی علت عنوان به
 

 غایی، مضاف،علت اربعه،تمدن سازی،علل تمدن واژگان کلیدی :

                                                           

 اسالمی کالم و فلسفه دکترا دانشجوی 1

 ادکتر دانشجوی 2
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 سیاسی امر احیاء امکان شرط فقیه ولی

 1بلیغ علیرضا
 

 چکیده
 تاس بوده خویش ذاتی هایبحران درگیر خویش تاریخی حیات از متعددی مقاطع در داریسرمایه

 نقاط آخرین در نظام این که شرایطی در. است کرده رفع را آنها تازه طرحی درانداختن با بار هر و
 سازیکپارچهی از خاصی شکل دنبال به خویش کنونی بحران رفع برای دیگر طرحی با یافتگیتمامیت
 نچنی در ادغام از توانمی حکمرانی الگوی کدامین اساس بر است این پرسش ترینمهم است جهانی

 شدن/ازیسجهانی ایدۀ کرد؟ استوار ملی هویت حفظ و استقالل برای بنایی و کرد گیریپیش ایایده
 به متکی ایدب ملی استقالل از طرحی درانداختن الجرم پس. است سیاسی امر بر اجتماعی امر غلبۀ مستلزم
 امر این دباش قدرتی چنین دنبال به که فرهنگی هیچ و ملت هیچ برای. باشد سیاسی امر احیاء از نحوی
 برآمده هک است پرسشی حاصل که تاریخی امکانی. خویش تاریخی امکان از فهم با مگر نیست ممکن

 خویش نتس بازاندیشی به پرسش آن اساس بر باید آن به پاسخ برای اما است آینده به نسبت آنها همّ از
 .بزنند دست

/ ازیس جهانی ایدۀ سیاسی، امر اجتماعی، امر چون مفاهیمی توضیح از پس تا است آن بر مقاله این
 به تواندمی فقیه والیت چگونه که دهد نشان مختلف هایفرهنگ و هاملت با رابطه در آن نتایج و شدن
 جوشیده اسالمی -ایرانی سنت سرچشمۀ از که تاریخی امکان یک عنوان به حکمرانی الگوی یک مثابۀ

 سالمیا نوین تمدن افق سوی به حرکت برای ایمقدمه و اسالمی جمهوری برای سیاسی امر احیای زمینۀ
 .نمود مخواهی نیز کندمی تهدید را آن که هاییبحران و قوت نقاط به ایاشاره ایده تشریح از پس. باشد

 
 تاریخی امکان شدن،/سازی جهانی سیاسی، امر اجتماعی، امر فقیه، ولی کلیدی: واژگان

                                                           

 فناوری و علم فلسفه دکترا دانشجوی 1



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

117 

 هب حرکت راستاری در عمده محدودیتی ؛ بومی غیر دانشگاهی های رشته
 اسالمی نوین تمدن سمت

 1دارابی مجید
 

 چکیده
 فکری، دخالت هر که داده شکل چنان جهان مختلف کشورهای در را دانشگاهی های رشته غرب
 ، محدود مانده، عقب را باشد، غرب مدرن دانش ساختار از خارج که اقتصادی یا فرهنگی اجتماعی،

 علوم از گفتن سخن برخی امروزه که رسیده حدی به سیطره این.. آورد می حساب به بیهوده و بَدَوی
 می رد و نقد آنرا سمینارها و مقاله و بحث و ها طعنه با و پندارند می نتیجه بی را اسالمی ایرانی انسانی

 شکل رد دانشگاهی های رشته دانست باید. گیرد می قرار استقبال مورد غربی دانش و ها نظریه اما کنند
 ومس جهان کشورهای در و کند می تر تنگ را ظلم طناب همواره آزادی، ترویج به تظاهر عین در حاضر
 رشته مهه در تقریباً سوم، جهان های دانشگاه بیشتر در که کنیم می مشاهده لذا شده مردم ناامیدی باعث
 از یک ره در غربی پردازان نظریه شناختن سمت به ابتدا در شود؛ می طی یکسان مسیر دانشگاهی های

 الح عین در و جهانی و مقدس دستورالعملی مثابه به آنان عملکردهای و ها نظریه اعمال سپس و ها حوزه
 غرب سیطره تتح که دانشگاهی های رشته از ابعادی شناسایی و بررسی. بومی علم تضعیف و اعتنایی بی

 ستجویج و شود می غربی دانش و ها نظریه از استقبال به منجر که عواملی و علل بررسی و گرفته قرار
 از خودی جامعه بومی مسائل سمت به دانشگاهی های رشته دهی جهت و هدایت برای راهکارهایی

 ودش می انجام زمنیه این در موجود منابع تفسیری و تحلیلی بررسی با که است مقاله این اهداف
 

 تمحدودی اسالمی، نوین تمدن بومی، علوم امپریالیسم، دانشگاهی، های رشته واژگان کلیدی:

                                                           

 مدیریت آموزشی دانشگاه شاهد دکترا دانشجوی 1
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 نوین تمدن راستای در اجتماعی؛ علوم های رشته در نگاه تغییر ضرورت
 اسالمی

 1دارابی مجید
 

 چکیده
 مهادا بتواند ما کشور در دانش این غرب، اجتماعی علوم دانش بدون که کرد تصور توان می آیا
 کردگان یلتحص به تفکر اجازه علم، شمولی جهان و برتری القای با غرب استعمار امروزه کند؟ پیدا حیات

 بی هب ها کرده تحصیل از انبوهی مستعمره، یا سلطه زیر جوامع تمام نیز و ما علمی جامعه در دهد؛ نمی ما
 دانش محتوای برود؛ یغما به تمدنشان همه دهند می اجازه و آورده ایمان تمدنشان و خود ارزشی

 شده دنیا علمی ظامن ذاتی بخش امپریالیسم نیست؛ غربی امپریالیسم بینی جهان از بیش چیزی ما دانشگاهی
 منطقی غیر و نادرست کلی و شمول جهان راهکارهای و ها نظریه ارائه اجتماعی، علوم در که حالی در

 نیمع به شده ارائه غربی متفکران توسط که هم هایی چارچوب در اجتماعی علوم آموزش تداوم. است
 حال در هیکطرف خیابانی در ما است، جدید نظام زیان به و قبلی شده حاکم نظام بیشتر چه هر تقویت

 یا خواسته ادنی های دانشگاه تمام تقریباً و شود می تر فراگیر روز به روز جهانی مسلط دانش و حرکتیم
 فرود ظیمتع سر غربی دانشگاهی محافل در حاکم اجتماعی علوم شناسی روش و اهداف برابر در ناخواسته

 ارائه و شده غربی اجتماعی علوم سلطه به منجر که عواملی و علل شناسایی و بررسی. آورند می
 سنت جایگزینی به تدریجا شده اروپامحور غیر اجتماعی علوم چارچوب تدوین به منجر که راهکارهایی

 یبررس با که است مقاله این اهداف از شود می غربی علمی های سنت جای به خودمان اطمینان قابل ها
 .شود می انجام زمنیه این در موجود منابع تفسیری و تحلیلی
 

 اسالمی نوین تمدن اجتماعی، علوم های رشته ، تغییر ضرورت، واژگان کلیدی:
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 نظام مردم ساالری دینی به مثابه الگوی سیاسی تمدن نوین اسالمی

 1مهدی سعیدی
 

 چکیده

مطرح گردیده است که در مقام تبیین مقوله « مردم ساالری دینی»ای با عنوان های اخیر نظریهدر سال
ماهیت، ابعاد و ساختار حکومت در نظام جمهوری اسالمی است و تالش دارد تا چگونگی توزیع قدرت 

خ ارائه اسالمی پاسدر نظام اسالمی را شرح و تبیین نموده و به سواالت و ابهامات متعدد در باب حکومت 
دهد. خاستگاه این نظریه را باید در فقه سیاسی شیعه جستجو کرد که توسط فقها و صاحب نظرانی از 

 ها مطرح و تشریح گردیده است. ای در طول این سالجمله حضرت امام خمینی)ره( و آیت اهلل خامنه
ده و های اسالمی ارائه شی بر آموزهاین نظریه با هدف نظام سازی و ارائه الگویی از نظام سیاسی مبتن

کند  و در این میان از پنج مرحله فرآیند تشکیل معرفی می "رسیدن به تمدّن اسالمی"هدف کلی خود را 
. تشکیل 3. تشکیل نظام اسالمی، 2. تشکیل انقالب اسالمی، 1کنند: تمدن اسالمی به این ترتیب یاد می

پردازی محوری این نظریه . دنیای اسالمی. متفکر و نظریه5. تشکیل کشور اسالمی، 4دولت اسالمی، 
الگوی "معتقد است که برای تحقق فرآیند پنج گانه مذکور باید الگوی پیشرفت داشت که از آن با عنوان 

 یاد شده است.  "ایرانی پیشرفت -اسالمی 
یگر تمایزات آن با د تبیین چیستی و ماهیت، ابعاد و مولفه های نظریه مردم ساالری دینی و  مرزها و

 قرائت ها از حکومت اسالمی موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد.

                                                           

 علوم سیاسی دانشجوی دکترا 1
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 اسالمینوین های مدرن در شکل بخشی به تمدن بررسی نقش رسانه

 1الهه شاکری داریانی
 فردکتر اصغر فهیمی

 

 چکیده
ین اسالم در بطن شرایط جدید است . در امنظور از تشکیل تمدن نوین اسالمی در حقیقت بازتولید تمدن 

های احتمالی تکنولوژیمسیر باید از دانش جهان و ابزارهای موجود جهانی به نحو احسن استفاده کنیم و آسیب
های مدرن را حتی المکان تقلیل دهیم. تمدن نوین اسالمی دو بخش دارد: یک بخش ابزاری است)مانند 

ای مدرن ابزارهای تمدن سازی هستند.( و بخش دیگر، بخش اصلی و ههای مدرن، رسانهشناسایی رسانه
جمله سبک زندگی جدید که از طریق رسانههای نوین تمدنی است مناساسی است که نتیجه بکارگیری ابزار

های مدرن، متعاقب آن الگوهای نوینی از شود. با پیشرفت تکنولوژی و پیدایش رسانههای نوین منتقل می
فرهنگی جدیدی ایجاد شد. شناخت -های اجتماعیبندیل گرفت و در امتداد آن صورتارتباطات شک

ی اثرگذاری بر مخاطبین در شکل ها ضروری است تا با نحوهتخصصی و عمیق  از ماهیت و اساس این رسانه
صر عبه فرهنگ جدید، تواناتر عمل کنیم و بتوانیم همزمان با این تغییرات)تغییراتی همچون پایان  بخشی
های ها به سمت گروهی نهادها و سازمانهای واگرا، تغییر از مخاطب منفعل به مخاطب فعال و از سلطهرسانه

 همسطح و برابر با مردم.( الگوهای نوینی از ارتباطات مبتنی بر اصول و عقاید اسالمی را شکل دهیم. 
 ت.ت آن از سوی مخاطب بوده اسدر تلویزیون سنتی اصل بر ارسال پیام از سوی یک فرستنده و دریاف

نوینی شده  مبدل به الگوی -اما در تلویزیون نسل جدید مدل ارسال یکسویه پیام از سوی فرستنده به گیرنده 
تعاملی گفته  هایها تلویزیونکه هم فرستنده و هم گیرنده تواماً در تولید پیام مشارکت و نقش دارند که به آن

ای وژی معادله سنتی فرستنده رسانه و گیرنده دچار تحول عمیقی شده به گونهشود. به مدد پیشرفت تکنولمی
همزمان جای تماشاگر و تولید کننده را گرفته است. لحن این نوع « کاربر»که در تلویزیون تعاملی عامل 

نظر کند. به ای نیست و فکر و ذهن تماشاگر را درگیر تولید پیام میتلویزیون بر خالف گذشته لحن خطابه

                                                           

 مدرن های رسانه مطالعات -هنر دکترا پژوهش دانشجوی 1
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دن تواند در شکل بخشی به به نظام فرهنگی در تمهای آینده میرسد این الگوی تکنیکالی در تلویزیونمی
 از که بیش است تلویزیون ای ازگونه تعاملی، نوین اسالمی نقش موثری ایفا کند. کوتاه اینکه تلویزیون

 این. دار شودتواند عهدهخطیرتری را میهای اجتماعی و فرهنگی کارایی دارد و نقش متعارف هایتلویزیون
 تعاملی ویزیونتل توانمی جهات بسیاری از. است خانگی ارتباط جامع سیستم ایپایه ینسخه نوع از تلویزیون

 هایاوریفن یتوسعه با که جدیدی مفهومی الگوی کرد، قلمداد «هارسانه همگرایی» به مشترک واکنشی را
  تا به یک مدل ارتباطی نوین بیانجامد.رود شد و می آغاز دیجیتال

 مورد رد بحث به آن از پس. کنیممی آغاز تعامل مفهوم در ابتدا با تعاملی تلویزیون مقاله را پیرامون
. پردازیمیم تعاملی تلویزیون هایشبکه ارتباطات در ساختار بررسی و تلویزیون در مدل تعامل گنجاندن

وهش لذا این پژ .دهیممی قرار تحلیل مورد را تعاملی تلویزیون ایدئولوژیک و فرهنگی ویژگی درپایان
ن و معرفی  های آینده)تلویزیون تعاملی( و تبییهای فنی و تکنولوژیک تلویزیونکوشد تا با بیان قابلیتمی

المی استواند در خدمت فکر های بالقوه آن را که میها و ظرفیتالگوهای تعاملی در این گونه تلویزیون
 قرارگیرد بیان کند. 

های مدرن و الگوهای نظام ارتباطی آن در شکل در ضمن این مقاله به دنبال بررسی تاثیر ماهیت رسانه
اسالمی نیز هست. از آنجا که نظام تمدن نوین اسالمی ارتباطات  -بخشی به فرهنگ و سبک زندگی ایرانی

تواند املی میهای تعداند لذا تلویزیوندیالوگ را ارزش میکند و تبدیل مونولوگ به دوسویه را پشتیبانی می
 نقش اساسی در شکل بخشی و تسهیل ارتباطات اسالمی باشد.

 سواالت این پژوهش عبارتند از:
 های مدرن برای ایجاد تمدن نوین اسالمی بهره ببریم؟سوال اصلی این مقاله اینست چگونه از رسانه .1

 های آن با تلویزیون سنتی کدام است؟تفاوتتلویزیون تعاملی چیست و  .2
تواند در خدمت ها سراغ کرد که میتوان در این رسانههای فرهنگی و ارتباطی را میچه ظرفیت .3

 سبک زندگی در تمدن نوین اسالمی قرار گیرد؟
تحلیلی است که بر پایه اطالعات بدست آمده از منابع -روش تحقیق در این پژوهش کیفی، توصیفی

 گیرد.های تعاملی صورت میهای ساخته شده به عنوان برنامهای و رجوع به برنامهکتابخانه جدید
 

 سبک زندگی -های مدرنرسانه -تمدن نوین اسالمی -تعامل -تلویزیون تعاملی واژگان کلیدی :
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 اسالمی نوین تمدن سیاسی الگوی مثابه به دینی ساالری مردم نظام

 1سعیدی مهدی
 

 چکیده
 قولهم تبیین مقام در که است گردیده مطرح «دینی ساالری مردم» عنوان با اینظریه اخیر هایسال در

 درتق توزیع چگونگی تا دارد تالش و است اسالمی جمهوری نظام در حکومت ساختار و ابعاد ماهیت،
 ارائه سخپا اسالمی حکومت باب در متعدد ابهامات و سواالت به و نموده تبیین و شرح را اسالمی نظام در

 از نظرانی صاحب و فقها توسط که کرد جستجو شیعه سیاسی فقه در باید را نظریه این خاستگاه. دهد
 . است گردیده تشریح و مطرح هاسال این طول در ایخامنه اهلل آیت و( ره)خمینی امام حضرت جمله

 و شده ئهارا اسالمی هایآموزه بر مبتنی سیاسی نظام از الگویی ارائه و سازی نظام هدف با نظریه این
 شکیلت فرآیند مرحله پنج از میان این در و کندمی معرفی "اسالمی تمدّن به رسیدن" را خود کلی هدف
 تشکیل. 3 اسالمی، نظام تشکیل. 2 اسالمی، انقالب تشکیل. 1: کنندمی یاد ترتیب این به اسالمی تمدن
 نظریه این محوری پردازینظریه و متفکر. اسالمی دنیای. 5 اسالمی، کشور تشکیل. 4 اسالمی، دولت
 الگوی" عنوان با نآ از که داشت پیشرفت الگوی باید مذکور گانه پنج فرآیند تحقق برای که است معتقد

 . است شده یاد "پیشرفت ایرانی - اسالمی
 دیگر اب آن تمایزات و مرزها و دینی ساالری مردم نظریه های مولفه و ابعاد ماهیت، و چیستی تبیین

 .شد خواهد پرداخته بدان مقاله این در که است موضوعی اسالمی حکومت از ها قرائت
 

 ایرانی - اسالمی الگوی/  دینی ساالری مردم/  اسالمی حکومت/  اسالم سیاسی نظریه واژگان کلیدی:
 اسالمی نوین تمدن/  پیشرفت
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 نوین تمدن تحقق جهت در عمومی گذاری مشی خط راهکارهای و الزامات
 اسالمی

 1اصفهانی نژاد قنبری رضا حمید
 

 چکیده
 از. دارد همراه به نیز را «مشترک های چالش و تهدیدات» مواردی در ،«مشترک پیوندهای» وجود

 اسالمی نوین تمدن گیری شکل ساز زمینه تواند می که) «اسالمی امت» مشترک پیوندهای که جایی آن
 امنهد های تالش شده، قلمداد سلطه نظام اهداف پیشبرد راه سر بر جدی مانعی عنوان به همواره ،(باشد

 ها آن ترین مهم جمله از که گرفته صورت پیوندها این تضعیف جهت در نظام این سوی از داری
 .است «هراسی شیعه» و «هراسی اسالم» ،«گرایی فرقه» ،«سازی فرقه» راهبردهای

 است الزم آن طی و است وجهی چند وموضوعی اسالمی تمدن با تقابل های زمینه که آن جهت به
 نتمد احیاء راه سر بر «موجود های چالش و موانع» ،«موجود های فرصت و ها ظرفیت» تبیین بر عالوه

 مورد بعادا تمامی است الزم نیز تمدن این احیاء کارهای و ساز تبیین در گیرد، قرار نظر مطمح نیز اسالمی
 اسالمی متا مشترک کارهای و ساز محوریت با الگویی ی ارائه نوشتار این رویکرد. شود واقع ویژه توجه
 است، عوامل از ای مجموعه ی مداخله بر مشتمل تمدنی، الگوی یک ی ارائه که جایی آن از و بوده

 تمامی ی بردارنده در که شود ترسیم مدلی چارچوب در است الزم نیز آن احیاء یا ایجاد کار و ساز ترسیم
 ی قالهم رهگذر، این از. باشد حقوقی و نظامی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، ابعاد ابعاد

 و کارها سازو از متنوعی ی مجموعه ی ارائه به مطروحه، هدف به نیل راستای در تا دارد تالش حاضر
 .بپردازد شده یاد ابعاد بر مبتنی( راهکار و سازوکار 126 شامل) راهکارها

 
 اسالم الملل بین حقوق اسالمی، امت اسالمی، نوین تمدن اسالمی، تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 الملل بین دکترا حقوق دانشجوی 1



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

124 

 ظامن منظر از اشتغال هایسیاست با نسبت در کار حقوق بررسی و تحلیل
 اسالم اقتصادی

 1پرهیزکاری رضا حمید
 

 چکیده
 نیاز ،حقوقی تمشیت بر عالوه عرصه این که است کارفرما و کارگر میان مواجهه عرصه کار حقوق

 آغاز از همِم چالش به توجه با. دارد را اسالمی نظام پذیرش مورد مبنای با متناسب اقتصادی ساماندهی به
 عوامل ملیتعا الگوی» سرمایه، و کار میان صحیح ارتباط ایجاد به نسبت ایران اسالمی جمهوری تاکنون

 حاصل رآمدد توزیع» در که دهدمی تشکیل را کارفرما و کارگر مواجهه نقاط تریناصلی از یکی «تولید
 اشتغال و رکا انداز چشم جهت از کار حقوق در مسئله این بررسی و تحلیل. دارد آشکاری تجلی «تولید از

 لگویا و ایاندیشه مباحث مبنای جهت از و العالیرهبریمدظله معظم مقام «اشتغال هایسیاست» کشور،
 موسی امام و صدر باقر محمد اهلل آیت کارفرما، و کارگر میان روابط تنظیم اسالمی

 این هایین یافته. است اسالمی اقتصاد عرصه اسالمی اندیشمند دو عنوان به علیهماتعالیاهللصدررضوان
 تحقق ونگیچگ و تولید ابزار و سرمایه مقابل در کار از اقتصادی حمایت شناسی مسئله در باید را تحقیق

 مواجهه بتداا تحلیلی-توصیفی روش طریق از مقاله این. نمود خالصه کار حقوق با نسبت در حمایت این
 رارق بررسی مورد آن در اشتغال هایسیاست محوریت و کار حقوق در اقتصاد و حقوق ایرشته میان
 نآ تولید از حاصل درآمد توزیع روش و تولید عوامل تعامل غربی و شرقی الگوهای سپس گیردمی

 .کندمی معرفی را موضوع این در اسالم اقتصادی الگوی نهایتا و شودمی تشریح
 

 توزیع ،تولید عوامل اسالم، اقتصادی الگوی مارکسیسم، داری،سرمایه کار، حقوق واژگان کلیدی :
 درآمد

                                                           

 طباطبایی عالمه دانشگاه دکترا دانشجوی 1
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 حقوق در آن وضعیت و مدرن حقوقی نظام در قانون حاکمیت تطور سیر
 ایران اسالمی جمهوری اساسی

 1پرهیزکاری رضا حمید
 

 چکیده
 شودمی محسوب اساسی قانون خصوصا عمومی حقوق حوزه در مهم اصول جمله از قانون حاکمیت

 ورکش آن قانونی نظام در ثابت هویت ایجاد باعث کشور یک حقوقی نظام در مفهوم این وجود که
 اداره در ثابت هایشیوه و هارویه حاکمیت جهت از را یکپارچگی و وحدت اصل این که چرا شودمی

 المیاس جمهوری اساسی قانون مختلف اصول در مختلف جهات از قانون حاکمیت. کندمی ایجاد کشور
 و ترینالیع عنوان به فقیه والیت نهاد بر شرع، حاکمیت با نسبت در مفهوم این که است متبلور ایران

 گیری شکل ربست به توجه با» سؤال جستجوی در مقاله این. دارد سیطره نیز اسالمی نظام رکن ترینمحوری
 بر مبتنی ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در آن مفهوم و معنا زمین، مغرب در قانون حاکمیت
 و ربیغ نظام در آن مبانی و قانون حاکمیت سیر تطور اوال بررسی به «چیست؟ شرعی و دینی چارچوب

 اکمیتح با مناسبت در ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق رویکرد و برداشت نوع کردن مشخص ثانیا
 نظام در فهومم این ابتدا ایکتابخانه تحلیلی-توصیفی روش طریق از که پردازدمی فقیه والیت و شرع

 سالمیا جمهوری اساسی حقوق در را قانون حاکمیت سپس شود،می تشریح و تبیین کامل طور به مدرن
 .گیردمی قرار بررسی و بحث مورد آن فقیه والیت به مربوط اصول در خاص طور به و

 
 حکومت فقیه، والیت شرع، حاکمیت اساسی، قانون قانون، حاکمیت واژگان کلیدی:

                                                           

 طباطبایی عالمه دانشگاه دکترا دانشجوی 1
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 نظرم از اسالمی زندگی سبک در دینی تربیت های ویژگی و اصول تبیین
 روایات و برآیات تاکید با و رهبری معظم مقام

 1فرد طالعی احمد
 

 چکیده
 منظر از میاسال زندگی سبک در دینی تربیت های ویژگی و اصول تبیین حاضر پژوهش اصلی هدف

 وشر از پژوهشگر مقاله، این در. است گرفته صورت وروایات برآیات وباتاکید رهبری معظم مقام
 قرآن یاتآ از سو یک از نظر مورد اطالعات آوریجمع برای. است نموده استفاده ایکتابخانه و توصیفی

 قامم گوهربار سخنان و نظرات از دیگر سوی از و «السالم علیه»معصوم امامان حکیمانه سخنان کریم،
 و صولا اطالعات، تحلیل و تجزیه در. است شده گرفته بهره مشترک نقاط به توجه با رهبری، معظم

 جایگاه تیجهن در و استخراج اسالمی زندگی سبک در( فرهنگی و تربیتی نظام) موضوع نقش و هاویژگی
 : دهدمی نشان مقاله نتایج. است شده مشخص اسالمی تمدن در آن

 ،اصل قرآن به نگرش و توجه ،اصل ایمان اصل مانند مواردی به توان می دینی تربیت اصول از (1
 .برد ونام استنباط را خانوادگی روابط ونقش خانواده واصل انتظار مفهوم
 کی ایجاد اسالمی، انقالب هدف و است اسالمی تمدن اصلی و حقیقی بخش زندگی سبک (2
 .باشدمی اسالمی نوین تمدن
 و صیرتب تحقیق، ملی عزم یک با بلکه مقطعی صورت به نه باید حوزه این در شناسی آسیب (3

 .پذیرد صورت علمیه های حوزه و دانشگاه بخصوص فرهنگی نهادهای و هادستگاه همکاری با
 

 هبریر معظم مقام وروایات؛ آیات دینی؛ تربیت اصول؛ تبیین زندگی؛ سبک واژگان کلیدی:

                                                           

 شاهد دانشگاه دکتری دانشجوی 1
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 میاسال نوین تمدن راستای در( معنوی اقتصاد) مساجد بهینه جایابی طراحی
 هرش: موردی مطالعه(  ها بازی تئوری)  گیری تصمیم های ابزار از استفاده با

 اسالمی نوین تمدن به ورود دروازه نیشابور

 1حصاری رضا محمد
 2بکایی ناظم محسن

 چکیده
 و رهنگیف موضوعات به پرداختن جمعیت افزایش و مذهبی -فرهنگی های گستردگی به توجه با

 اصلی های پایگاه عنوان به مساجد است ضروری ها شهر در مساجد ساخت نظیر ومذهبی اجتماعی
 .دارند سزایی به نقش اسالمی نوین تمدن تحقق در فرهنگی
 ممکن را یابیمکان طراحی امکان که است ورونویی بازی مدل حاضر، تحقیق در شده ارائه مدل

 و فرهنگی دسترسی بیشترین نظر از تسهیالت یابیمکان ارزیابی معیارهای ترینمهم از یکی. سازدمی
 مسائل یهکل شناسایی با مدل این. باشدمی نفعان ذی و مردم به تسهیالت محل بودن نزدیک اقتصادی،

 ارزیابی گذشته معیارهای دارند، متقابل ارتباط تسهیالت، یابیمکان با که سیستم خارجی و داخلی
 مقاله ینا در همچنین نماید؛می استفاده قابل( معنوی اقتصاد)  عملی شرایط برای و اصالح را یابیمکان
 مناسبی ارابز تواندمی گروهی گیریتصمیم شرایط در هابازی نظریه از استفاده که است شده داده نشان
 احداث هایهزینه نبی مناسبی تعادل که باشد فاصله حداقل سیستم و یابیمکان هایطرح به دستیابی برای

 پایگاه دمسج فرهنگ ترویج راستای در تقاضا حداکثری پوشش از حاصل و تسهیالت از برداریبهره و
 نخراسا استان در نیشابور شهر مساجد مناسب مکانیابی حاضر، درپژوهش. کنندمی ایجاد را محور

 . است گرفته قرار مطالعه مورد اسالمی نوین تمدن دروازه عنوان به رضوی،
 

 ستراتژیا ورونویی، بازی بازی، تئوری گیری، تصمیم ، بهینه یابی مکان مسجد، واژگان کلیدی:

                                                           

 دکترا مدیریت دانشجوی 1

 شاهد دانشگاه استادیار 2
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 های مدل از استفاده با همسران خیانت عوامل بندی اولویت و بررسی
 گروهی گیری تصمیم

 (اسالمی نوین تمدن در آل ایده خانواده شاخص)

 1حصاری رضا محمد
 2مظلومی نفیسه

 

 چکیده
 کند می دار خدشه را است اعتماد همان که زناشویی رابطه جزء ترین اساسی خیانت که آنجا از

 همه زا بیش میان این در. گذارد می جای به مشترک زندگی در عظیمی بسیار مخرب آثار بنابراین
 از و روان سالمت شدن مختل موجب و بیند می آسیب شده واقع خیانت و وفایی بی مورد که همسرس

 یزندگ پاشیدن وفرو طالق مشکالت براین عالوه.شد خواهد وی رفتاری و عاطفی تعادل دادن دست
 نصیب بی شده وارد های آسیب از نیز وفرزندان شود می محسوب خیانت دیگرپیامدهای از نیز زناشویی
 های زاراب از استفاده با همسران خیانت عوامل بررسی به که شدیم آن بر حاضر پژوهش در.بود نخواهند
 رانهمس خیانت عوامل. بپردازیم اسالمی نوین تمدن در آل ایده خانواده یک در گروهی گیری تصمیم

 21 با اصلی شاخص 4 پایان در.  شدند زوجی مقایسه خبره 11 توسط گروهی، AHP روش از استفاده با
 عامل به متعلّق ترتیب به اولویت بیشترین آمده بدست اطالعات به توجه با. شدند بندی رتبه شاخص زیر

( سیجن)خانوادگی عامل نهایت در و فرهنگی -اجتماعی عامل ،( عاطفی)  خانوادگی عامل سپس ، فردی
 .باشد می

 

 میمتص ، اسالمی نوین ،تمدن جنسی و اجتماعی ، عاطفی ، فردی عوامل ، خانوادهواژگان کلیدی: 
 گروهی گیری

                                                           

 دکترا مدیریت دانشجوی 1

 ارشد کارشناسی دانشجوی 2
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 وینن تمدن سازی زمینه در جهاد بر مبتنی تربیتی الگوی نقش تبیین 
 اسالمی

 1رجبی طاهره
 2محمدی میرزا حسن محمد

 

 چکیده
 تلفمخ زوایای و ابعاد از و است کرده پیدا ای ویژه اهمیت حاضر عصر در اسالمی نوین تمدن تحقق

 جهاد هوممف قراردادن محوریت با و تربیتی منظر از که است این هدف مقاله این در. است گردیده بررسی
 تحقق اساسی تهبایس عنوان به جهاد بر مبتنی تربیت و شود بررسی اسالمی تمدن تحقق چگونگی قرآن در

 مفاهیم ابتدا مفهومی تحلیل روش از استفاده با منظور این به رسیدن برای. گردد مطرح اسالمی تمدن
 استنتاج هب پایان در و گردید بررسی قرآن بر تاکید با اسالمی های آموزه در جهاد متفاوت ابعاد و مختلف

 جهاد. شد تهپرداخ جهاد محوریت با تمدن و انسان بین گذاری تاثیر و پذیری تاثیر چگونگی تحلیل و
 رتهج و تقیه دفاع، هجوم، رویارویی نوع چهار اساس بر را رقیب تمدنهای با اسالمی تمدن مواجهه نوع

 گرفته جامان سازی نظام مرحله و پیوسته وقوع به اسالمی انقالب که شرایطی در اکنون. کند می مشخص
 به تمدنی مواجهه این در موفقیت. گیرد قرار هجومی و فعال موقعیت در اسالمی تمدن است الزم است،

 با تا دارد وسیعی ظرفیت جهاد بر مبتنی تربیتی الگوی. دارد بستگی ساز تمدن انسان تربیت چگونگی
 منش و کنش نش،بی با جهادی تربیت گیری شکل به اجتماعی تربیت و اخالقی تربیت قلمروهای تلفیق

 .کند کمک اسالمی نوین تمدن تحقق برای جهادی
 

 نوین مدنت جهاد، های موقعیت جهاد، تربیتی قلمروهای جهاد، تربیتی الگوی جهاد، واژگان کلیدی:
 اسالمی

                                                           

 دکترا دانشجوی 1

 تهران شاهد دانشگاه دانشیار 2
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 اتنظریّ بر رویکردی با سیاسی فقاهت تبدّل محور بر اخالقی نوین تمدن
 (ره)خمینی امام

 1فارسیان محمدرضا
 2پورمنوچهری علی سید

 
 چکیده

 ننوی تمدن عرضه قالب در خود سیاسی چهره بازسازی خواستار اخیر عصر در اسالمی حاکمیت
 است مودهن جلوه سیاسی رفتار بر دینی حاکمیت قالب در که جریان این.  باشدمی آحاد و ملل به اسالمی

 بسترسازی.  است نیامده فائق خود شأن مستلزم توفیقی به فقاهت جریان مناسب سازی پشتوانه عدم دلیل به
 نداشته پی در را اجتماعی و حاکمیتی پیوندهای گسست جز ایحواله خاصّه ظنون اشراف تحت نامتوازن

 در جمعی ردخ از گیریبهره و عقالئیه تظنّن کاربست اصل تطابق دیدگاه این توسعه با رو این از.  است
 در خمینی امام نظریات از گیریبهره با پژوهش این.  یابدمی ظهور آرمانی ایجامعه گیریشکل جهت

 ایپ پیش در جدید رویکردی مثبت که اخالقی نوین تمدن ، که است آن بر ساز تمدن اسالم باب
 به رمدااخالق عقالنی ظن عنوان با ساز تمدن فقه اولویت از خاص ایبهره با باشدمی فقهی حاکمیت

 است شده پنداشته ملزم مجال این در که است مقصودی امر این و یابدمی دست تمدن نام به متعالی حیاتی
 . دگردنمی استوار مدارا و آزادی محوریت با اخالقی و عقالنی فقه پاالیش سایه در جز رویکرد که

 
 هفق ، خمینی امام ، مدارا ، آزادی ، عقالئیه تظنن ، خاص ظن ، اخالقی نوین تمدن :واژگان کلید

 سیاسی

                                                           

 مرکز تهران واحد آزاد دانشگاه دکترا دانشجوی 1

 مرکز تهران واحد آزاد دانشگاه استادیار 2
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 های زیرساخت برای الگویی( س) فاطمه حضرت معنوی زندگی سبک
 اسالمی نوین تمدّن

 1ارمکی اخوان مجتبی
 

 چکیده
 مادی ازهاینی همه باید شود، می بنا جانبه همه پیشرفت مبنای بر که اسالمی، نوین تمدّن ایجاد برای

 یکی اآنج از. کرد استفاده انسان تعالی و رشد برای ها ظرفیت همۀ از و شود شناخته ها انسان معنوی، و
 ثرتک در که خداست، با او معنوی عمیق ارتباط( س) زهرا حضرت شخصیتی های ویژگی بارزترین از

 عایتر را خاصی معنوی اصولی زندگی در حضرت آن. است نموده تجلّی حضرت وخویشتنداری عبادت
 جامعه در میاسال نوین تمدّن شالوده بزرگوار، آن معنوی زندگی سبک از پیروی با یقین به که اند، کرده

 دگیزن سبک است، شده سعی( س) فاطمه حضرت زندگی مطالعه با مقاله این در. شد خواهد ریزی پی
 سبک زا پیروی با انسان که دهد می نشان تحقیق این های یافته. شود بررسی( س) زهرا حضرت معنوی

 خداوند هآنچ از مشکالت برابر در صبر با و کرد خواهد توکل خدا به( س) فاطمه حضرت معنوی زندگی
 یزیر پی اسالمی نوین تمدن اساس دیگران به محبت و مهرورزی با و بود خواهد راضی است، داده او به

 .باشد می تحلیلی و توصیفی رویکرد بر مبتنی کیفی پژوهش روش. کرد خواهد
 

 (س) زهرا حضرت زندگی، سبک اسالمی، نوین تمدّن واژگان کلیدی:

                                                           

 دکترا دانشجوی 1
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 مدرسه-جدمس در یافته تجلی کتیبه پنج تعلیمی و تربیتی هایپیام تحلیل
 اصفهان چهارباغ

 1آقاداودی الدین محی
 2زاده قاضی خشایار

 
 چکیده

 از ایگنجینه و صفویه مذهبی-علمی بناهای ترینشاخص از یکی عنوانبه چهارباغ مدرسه-مسجد
 زیدنبرگ ضمن دارد تالش حاضر پژوهش. است برخوردار ایویژه جایگاه از اسالمی نگاریکتیبه هنر

 زمینه تا ردازدبپ هاآن تعلیمی محتوای و ساختار مطالعه به بنا این شاخص هایکتیبه از نمونه پنج هدفمند
 چه شامل رگزیدهب هاینمونه در یافته بازتاب تعلیمی مضامین اینکه یعنی پژوهش اصلی پرسش به پاسخ

 عاتاطال آوریجمع و بوده تحلیلی-توصیفی روش حیث از رو پیش پژوهش. آید فراهم است؟ مواردی
. است کیفی هایافته وتحلیلتجزیه روش همچنین است، پذیرفته صورت ایکتابخانه و میدانی شیوه به

 چشمگیر تناسبهب توجه با هاکتیبه تعلیمی کارکرد که است آن گویای حاضر پژوهش نتایج از مختصری
 و ثلث هایبهکتی در اغلب مضامین این. است داشته مضامین قالب در توجهیقابل بازتاب بنا، کاربری با

 آموزی،لمع ضرورت همچون مباحثی شامل موضوع حیث از و اندکاررفتهبه بنا اصلی نقاط در و نستعلیق
 لفمخت هایقالب در که هستند گوناگون موارد و عابد بر عامل عالم هایبرتری متعلم، و عالم وظایف

 .اندشدهبیان
 

 تعلیمی های پیام چهارباغ، مدرسه -مسجد کتیبه، صفویه، معماری واژگان کلیدی:

                                                           

 شاهد دانشگاه دکترا دانشجوی 1

 شاهد دانشگاه استادیار 2
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 سازی تمدن در حکومتی فقه و فقیه والیت افزاریِ نرم و مدیریتی نقش
 اندیشه محوریت با اسالمی، نوین

 العالی مدظله ای خامنه امام حضرت جهان مسلمین امر ولی

 1مقیسه رضا
 

 چکیده
 اهداف فرایند مرحله آخرین واقع در و اسالمی انقالب اهداف از یکی اسالمی نوین سازی تمدن

 اسالمی انقالب جنس و ماهیت با متناسب افزار نرم نیازمند بزرگ، هدف این تحقق است؛ اسالمی انقالب
 «اسالمی نوین سازی تمدن» در «فقیه والیت» و «حکومتی فقه» نقش میزان توصیف مقاله هدف. باشد می

 .است العالی مدظله ای خامنه امام حضرت اندیشه مضامین تحلیل روش با
 شخص یک حکومتِ و والیت معناى به فقیه والیت و کندمى تعبیر «والیت» به را حکومت اسالم

 و اداره یاصل افزار نرم حکومتی فقه واقع در عبارتی به. افراد حکومت نه است، فقه حکومت نیست؛
 مدنت باشد؛ می اسالمی سازی تمدن جمله از مختلف جغرافیای و سطوح در اسالمی حاکمیت مدیریت

 فقه. ستنی شدنی «حکومتی فقه» یعنی آن با متناسب فقه و «فقیه والیت» بدون اسالمی نوین سازی
 و ستا حداقلی فقه واقع در فردی فقه گیرد؛ می بر در را فقه های حوزه تمام که است فقهی حکومتی

 است؛ آن از فراتر ولی شود می هم فردی فقه شامل حکومتی فقه است؛ حکومتی فقه همان حداکثری فقه
 تمدن اصلی بافت یا و ذات حقیقیت در. «ماست پیش هم( فردی فقه)نود آید( حکومتی فقه)صد چو»

 .است «حکومتی فقه» یعنی آن با متناسب فقه و «فقیه والیت» اسالمی،
 

 اسالمی نوین تمدن فقیه، والیت حکومتی، فقه واژگان کلیدی:

                                                           

 اسالمی انقالب پاسداران دکترا سپاه دانشجوی 1
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 ؛انقالبی و تمدنی های سازمان و نهادها پیشرفتِ در راهبردی فراموشی نقش
  اسالمی؛ انقالب محوری و مرجع ذینفعِ منظر از

 العالی مدظله ای خامنه امام حضرت

 1مقیسه رضا
 

 چکیده
 مضامین تحلیل روش با انقالبی های سازمان و نهادها پیشرفت برای راهبردی فراموشی بررسی مقاله هدف

 تمدن سوی به پیشرفت و تحول حال در اسالمی انقالب وقتی. باشد می العالی مدظله ای خامنه امام منویات
 و یشترب بلکه و اسالمی انقالب با همراه و همگام باید آن به وابسته های سازمان و نهادها است، اسالمی نوین
 ساختن برای را اسالمی انقالب تحولی حرکت بتوانند تا باشند پیشرفت و تغییر حال در و متحول آن از فراتر

 .سازند مطمئن و تضمین اسالمی نوین تمدن
 شاخصه .است وابسته هایی سازمان و نهادها پیشرفت به و شود نمی نهادینه و ترویج خود خودی به تمدن

 ازمانس و نهادها یادگیری، بر عالوه رسد می نظر به اما است، دانش تولید و نوآوری شدن بنیان دانش اصلی
 انجام رت خوب برای ها خوبی کردن فراموش اوالً یعنی عبارتی به هستند؛ نیز راهبردی فراموشی نیازمند ها

 مک مأموریت تحقق برای که ابداعاتی و دانش کسب از کردن نظر صرف ثانیاً و نهادها های مأموریت شدن
 .است اثر

 جانبه مهه پیشرفت برای نهادها. دارد انقالبی نهادهای پیشرفت و تحول در زیادی نقش فراموشی نوع این
 بتوانند ات هستند خود فنی و دانشی های سرمایه و ها داشته برخی راهبردی فراموشی نیازمند اسالمی انقالب
 یقمصاد. دهند انجام کیفیت با و موقع به اسالمی انقالب قبال در را خود سازمان و نهاد مأموریت و رسالت

 یا خامنه امام حضرت جهان مسلمین امر ولی تدابیر و ها اندیشه و منویات از توان می را راهبردی فراموشی
 .کرد استنباط و استخراج اسالمی انقالب اصلی و مرجع ذینفع عنوان به العالی مدظله

 
 انقالبی و تمدنی نهادهای پیشرفت، مرجع، ذینفعِ راهبردی، فراموشی واژگان کلیدی:

                                                           

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه دکترا دانشجوی 1
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 عالمه ایه دیدگاه به توجه با اسالمی نوین درتمدن شناسی زیبایی تربیت جایگاه
 جعفری

 1دارابی محمد
 2محسن فرمهینی فراهانی

 چکیده
 زیبایی"های، زمینه در جعفری عالمه تربیتی های اندیشه و آرا بررسی به پژوهش این
 وزهح در.پردازدمی "اسالمی نوین تمدن" در گیری بهره منظور به "معقول حیات" و"تمدن"،"هنر"،"شناسی
 برای کاملی اهر نقشه هنوز اما شده انجام تحقیقاتی اسالمی نوین تمدن و شناسی زیبایی تربیت بین ارتباط
 مقدمات از ییک شناسی زیبایی تربیت تردید بدون و است نشده تدوین اسالمی نوین تمدن تربیتی حوزه

 روش وانعنبه استنتاجی پژوهش روش از حاضر تحقیق در. باشد می میاسال نوین تمدن گیری شکل واجبِ
 وصیف،فهمت برای کمکی های تکنیک عنوانبه مفهومی تحلیل و اسنادی تحلیل روشهای از همچنین و اصلی

 هدف فریجع تربیتی دیدگاه در آیا:کهاست این تحقیق اصلی سوال. است شده استفاده موضوعات درک و
 هایدیدگاه به توجه با: کهاست این نیز تحقیق دیگر سوال و است؟ معقول حیات به رسیدن اسالمی تمدن نهایی
 پژوهش ایه یافته چیست؟ اسالمی نوین تمدن گیری-شکل در شناسیزیبایی تربیت نقش جعفری، عالمه

 وبمحس جهان این در انسان زندگی برای جعفری تفکرات تمام مرکزثقل معقول حیات: که دارد داللت
 روح مخصوصاً و تربیت و تعلیم هستند؛ معقول حیات به رسیدن برای وسایلی ها،زیبایی و پیشرو هنر شود؛می

 تمدن مهمتر مهه از و اند؛شده ریزی برنامه معقول حیات به رسیدن برای شناختیزیبا تربیت یعنی آن بر حاکم
 مه مکملِ و طولی زنجیره یک در همه بنابراین و است؛ معقول حیات نام به آرمانی دارای او مدنظر اسالمی

 یکی باشناسانهزی تربیت یعنی این و.شوندمی مجتمع -معقول حیات نام به-بزرگ بسیار آرمانی و هدف دنبالبه
 .باشدمی اسالمی نوین تمدن ایجاد مقدمات از

 حیات شناسی، اییزیب اسالمی، نوین تمدن هنری، تربیت شناسی، زیبایی تربیت ، تربیت، واژگان کلیدی:
 هنرپیشرو معقول،

                                                           

 دکترا دانشگاه شاهد دانشجوی 1

 شاهد دانشگاه دانشیار 2
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 افتراقات و اشتراکات: اسالمی تمدن و اسالمی نوین تمدن تطبیقی مطالعه
 (ایخامنه علی سید اهلل آیت حضرت اندیشه بر تأملی با) 

 1فتحی محمدجواد
 2قدبیگی زهره

 چکیده
 چندین یپروسه درطی بودکه جهانی تمدنی نهادن بنا سرآغاز مدینه به وهجرت( ص)اسالم پیامبر بعثت

 یک درطی مدتیاز پس منتها.گشت مبدل زمان آن تا بشری تاریخ تمدن تأثیرگذارترین و بزرگترین به قرنه
 هایپیشران برخی تأثیر تحت و ابتدایی بخشِ قوام و دهنده هویت اسالمیِ ازمبانی دوری دلیل به روندتدریجی

 هایرفیتظ ووجود اسالم برپایه حکومتی وتشکیل ایران اسالمی انقالب پیروزی.رفت انحطاط به رو خارجی
 والس این حال.گردید اسالمی نوین تمدن عنوان با تمدنی هایایده مجدد طرح به منجر ومعنوی، مادی مطلوب

 با شپژوه این هستند؟ مفارقاتی و هاشباهات چه دارای اسالمی تمدن و اسالمی نوین تمدن شودکهمی مطرح
 در أملوت سو یک از اسالمی درمنابع کنکاش با داردتا سعی خود عزیمت نقطه عنوان به سوال این دادن قرار

 وجوه هب است، شده بندیصورت و طرح وی توسط نوین لفظ که ایخامنه سیدعلی اهلل آیت حضرت اندیشه
 ینی،د مسائل حوزه در اسالمی تمدن و اسالمی نوین تمدن کلی طور به.گردد نائل دوتمدن افتراق و شباهت
 هایایده وغوبل پیشبرد جهت وعلم دانش مقوله روی بر وتأکید گرایی-وعدالت گرایی،عدلمعنویت و ایمانی

 مندیقاعده و بندیاولویت وجود همانند هامؤلفه برخی در دیگر سوی از و هستند شباهت دارای تمدنی،
 المللیینب ارتباطات بر اسالمی،تأکید تمدن در مهم این فقدان و اسالمی نوین تمدن در تمدن به نیل مراحل
 عقالنیت فناوری،مدل ـ علم سازی،تمدن بر آن تأثیر و ایرسانه و مجازی اطراف،فضای ومحیط

 هشپژو این. هستند تفاوت مردم،دارای وجایگاه ورهبری چندساحتی یا ساحتی تک وخردگرایی،انسان
 گرفته صورت برداری فیش ابزار طریق واز ایکتابخانه واسناد هاداده به استناد با و کیفی تحلیل روش ازطریق

 .است
 رتحض ایران، اسالمی انقالب ای،خامنه علی اسالمی،سید نوین اسالمی،تمدن تمدنی :ان کلیدیواژگ
 .(ص)محمد

                                                           

 شاهد دانشگاه دکترا دانشجوی 1

 طباطبائی عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی 2
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 آن نقش و رهبری معظم مقام بیانات در اجتماعی سرمایه هایمؤلفه بررسی
 اسالمی نوین سازی تمدن در

 1رحیمیان محمد
 2شکری کشاورز عباس

 3ترابی یوسف
 

 چکیده
 آن نقش و رهبری معظم مقام بیانات در اجتماعی سرمایه هایمؤلفه بررسی حاضر مقاله اصلی هدف

 سال چند طول در رهبری معظم مقام هایدغدغه ترینمهم ازجمله. است اسالمی نوین سازی تمدن در
 به هتوج مهم، این به رسیدن مسیرهای از یکی. است اسالمی نوین تمدن به رسیدن برای تالش اخیر

 عیاجتما سرمایه. اندداشته اذعان هاآن به مکرراً رهبری معظم مقام که است اجتماعی سرمایه هایمؤلفه
 اختهپرد آن به دانش و علم حوزه در طورجدیبه که است دهه یک از بیش که است هایکلیدواژه ازجمله

 هایخأل از یکی که کنندمی اذعان هستند کار به مشغول حوزه این در که دانشمندانی تمام و شودمی
 جتماعی،ا همبستگی اجتماعی، اعتماد شامل که اجتماعی سرمایه هایمؤلفه نبود کنونی، جامعه در موجود

 هک دارد آن بر تحقیق این درنتیجه. است اجتماعی بیداری و اجتماعی حمایت اجتماعی، مشارکت
 فهومیم مدلی پایان در و کرده کنکاش رهبری معظم مقام بیانات در را مذکور اجتماعی سرمایه هایمؤلفه

 .دهد توضیح را اسالمی نوین سازی تمدن بر آن تأثیر و نموده استخراج آن از
 

 همبستگی اجتماعی، اعتماد اسالمی، نوین تمدن اجتماعی، سرمایه رهبری، معظم مقام :کلیدواژگان
 .اجتماعی

                                                           

 شاهد دانشگاه دکترا دانشجوی 1

 شاهد دانشگاه دانشیار 2

 (امین)انتظامی علوم دانشگاه دانشیار 3



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

138 

 نوین اسالمی گذارتمدنی به مثابه راهبردی برای تحقق تمدننظریه 

 های مقام معظم رهبری)مدظله(با تاکید بر دیدگاه

1هادی عبدالملکی
 

 2قدیر نظامی پور
 1محمد پیرعلی

 3طاها عشایری
 

 چکیده
ی اانسان است، مطابق رویکردتحلیل الیهها، احساسات و رفتارهایتمدن محصول باورها، نگرش

هستند که توسط نهادها و ساختارهای برآمده از ها آشکارترین وجوه تمدن رفتارها ونمادهایی علت
ا و ههای زیرین تمدن استعارهشوند، عالوه براین در الیهها پشتیبانی مینگریها و یا جهانجهانبینی

اری دهنجاری متعهد به نگه -های شناختیها و کنشگران حوزه تمدن با چارچوبها مقوم کنشاستوره
ها و رفتارهای تمدن سازاست. برهمین قاعده درمقایسه دو دسته عوامل  تمدن قرار دارند که مقوم نگرش

ر و تهای نرم افزاری نقش بنیادیتوان گفت عوامل ومولفهساز میسخت افزاری و نرم افزاری تمدن
 تری در ساخت تمدن خصوصا در افق آینده دارند.آگاهانه

 "اروجوه آشک "ادی و کالبدی تمدن گیری و تکامل هویت مافزاری ناظر بر شکلهای سختمولفه
اظر های نرم افزاری نهستند که برای ناظر خارجی به صورت محدود قابل مشاهده است. درحالی که مولفه

ا هبرهویت معنوی و درونی و زیر ساخت فکری تمدن است. در حالت کلی ممکن است بسیاری از تمدن
ی نرم افزاری اساسا متفاوت و معیار اصلی تمایز و یا هادر هویت مادی و فیزیکی یکسان باشند اما مولفه

                                                           

 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی 1

 هیئات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی 2

 دانشجوی دکتری دانشگاه کاشان 3
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ها با یکدیگر هستند. لذا می توان گفت تمدن نوین اسالمی نوع خاصی از تمدن گرایی است تشابه تمدن
های تمدن ساز در مقایسه با سایر تمدن های بشری است، که اگر چه دارای وجوه تشابه زیادی در مولفه

های ها دارد و دارای ویژگیزاری و معنوی تفاوت آشکاری با سایر تمدنهای نرم افاما در مولفه
فرد است. بنابراین تحقق آن مستلزم گذارتمدنی)گذر از تمدن مختلط، متناقض اختصاصی و منحصربه

 نگری اسالمی و مسلمانی است.  اینبینی و جهانهای تمدن ساز در قواره جهانکنونی( و تمرکز بر مولفه
های تمدنساز درافق تمدن نوین اسالمی با تاکید بر مراحل پنجگانه تمدن هدف تبیین ابعاد و مولفهمقاله با 

  هاای علتهای مقام معظم رهبری و با روش ترکیبی؛ تحلیل گفتمان و تحلیل الیهسازی در دیدگاه
(CLA) .طحی به ی و سهای کنونی اسیر نگاه تک بعدنتایج این بررسی نشان داد تمدن انجام شده است

ای هانسان و جهان هستند لذا گذر از وضعیت کنونی  مستلزم نگاه تمدنی  به جهان  و توجه به دوگانه
مختلف وجود انسان است. از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز تمدن اسالمی به عنوان محصول تعالیم انبیاء 

و چند بُعدی به جهان و انسان نگاه جامع الهی و خصوصا پیامبر عظیم الشان اسالم و ائمه اطهار)ع( مرهون 
 است.
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 های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبریبررسی مؤلفه

 و نقش آن در تمدن سازی نوین اسالمی

 1محمد رحیمیان
 2عباس کشاورز شکری

 3یوسف ترابی
 

 چکیده
ن رهبری و نقش آ های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظمهدف اصلی مقاله حاضر بررسی مؤلفه

های مقام معظم رهبری در طول چند سال ترین دغدغهدر تمدن سازی نوین اسالمی است. ازجمله مهم
اخیر تالش برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی است. یکی از مسیرهای رسیدن به این مهم، توجه به 

اند. سرمایه اجتماعی عان داشتهها اذهای سرمایه اجتماعی است که مقام معظم رهبری مکرراً به آنمؤلفه
طورجدی در حوزه علم و دانش به آن پرداخته های است که بیش از یک دهه است که بهازجمله کلیدواژه

کنند که یکی از خألهای شود و تمام دانشمندانی که در این حوزه مشغول به کار هستند اذعان میمی
جتماعی که شامل اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، های سرمایه اموجود در جامعه کنونی، نبود مؤلفه

مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیداری اجتماعی است. درنتیجه این تحقیق بر آن دارد که 
های سرمایه اجتماعی مذکور را در بیانات مقام معظم رهبری کنکاش کرده و در پایان مدلی مفهومی مؤلفه

 بر تمدن سازی نوین اسالمی را توضیح دهد. از آن استخراج نموده و تأثیر آن
 

مقام معظم رهبری، سرمایه اجتماعی، تمدن نوین اسالمی، اعتماد اجتماعی، همبستگی  واژگان کلیدی:
 اجتماعی

                                                           

 دانشجوی دکترای دانشگاه شاهد 1

 دانشیار دانشگاه شاهد 2

 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی 3
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 آینده تمدن اسالمی مبتنی بر رویکرد سنت پژوهی

 1علیرضا افضلی
 

 چکیده
آیات قرآن کریم و روایات معصومین فهم سنن الهی از دستاوردهای بسیار مهم شاگردی در محضر 

علیهم السالم، به طور صریح و آشکار قابل استفاده بوده و جایگاه مهمی را در جهان بینی اسالمی به خود 
اختصاص می دهد. بنابر لحاظ این سنت ها در آینده پژوهی در پرتو رهنمودهای دینی، می توان گفت 

زی نسبت به آینده پژوهی عرفی برخوردار است. این مقاله آینده پژوهی اسالمی از جایگاه ویژه و ممتا
«. سنت پژوهی»در صدد ارائه روشی نوین در تبیین آینده تمدن اسالمی مبتنی بر سنن الهی می باشد، به نام 

 آنها بویبت آنها، تحقق چگونگی و شرایط تبیین آنها، کشف و الهی های سنت در پژوهش پژوهی، سنت
در این مقاله . تاس آینده وقایع تبیین و تحلیل جهت در یکدیگر، با سنن مراوده نحوه چگونگی تبیین و

در ابتدا به ادبیات موضوع در مورد سنن الهی و تمدن پرداخته شده، و در ادامه امکانپذیری و چگونگی 
 به منزله رویکردی برای فهم از سنن، در تبیین آینده تمدن اسالمی مورد« سنت پژوهی تمدن اسالمی»

بحث قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیق در پرتو آیات 
 قرآن کریم، با استفاده از روش های تفسیری بوده است.

 
 تمدن اسالمی، تمدن سازی، آینده پژوهی، سنن الهی، سنت پژوهیواژگان کلید ی: 

                                                           

 تهراندانشجوی دکتری دانشگاه  1
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 اسالمی -دموکراسی ایرانی

 توسعه و پیشرفت ایران( )راهبردی برای

 1مصطفی مظاهری
 

 چکیده

ایجاد عدالت و برابری افراد بشر در جوامع مختلف، همواره از چالش های اصلی حکومتها و ملتها 
بوده است. نظام های گوناگون در سیر تاریخ، سعی در ایجاد عدالت و برابری، میان مردم را داشته اند، 

ه انی شدن کلذا مبحث حقوق ملتها و مردم ساالری ریشه در تاریخ گذشته بشریت دارد. در عصر جه
دانش و تکنولوژی، پارادایم حاکم در جهان گیتی است، مقوله دموکراسی ابعاد تازه ای پیدا کرده است. 
اصوالً کشوری بستر توسعه را بهتر طی خواهد کرد، که به زیر بنای الزم و اساسی از دموکراسی رسیده 

یب در سیر تاریخ آن، با فراز و نشباشد. یکی از کشورها و ملتهای کهن، ایران می باشد که دموکراسی 
فراوانی مواجه بوده است و حکومتهای مختلف آن، هریک به نوبه ای، حرف از دموکراسی یا  اجرای 
آن را بیان کرده اند. آنچه مسلم است با توجه به شرایط خاص ایران، باید دموکراسی شکل گرفته در این 

داشته باشد، تا زمینه را برای وحدت و توسعه ملی فراهم جامعه، با بنیان ها و موازین کلی آن، مطابقت 
ال تشریح این تحلیلی، به دنب-کند. لذا تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی

مسئله است که کدام نوع و الگو دموکراسی برای ایران، مناسبتر است و اینکه جایگاه دموکراسی در 
ت. استدالل محقق و یافته های پژوهش، بیانگر این نکته است که بهترین شکل ایران، به چه صورتی اس

دموکراسی برای ایران، آن دموکراسی است که با اتکای بر معیارها و الگوهای ایرانی و اسالمی ایجاد 
 شده باشد و ناشی از استعداد و ظرفیت های داخلی بوده و درونزا و بومی باشد. 

 
 ایرانی پیشرفت.-ی، ایران، دموکراسی ایرانی، الگوی اسالمیدموکراس واژگان کلیدی:

                                                           

 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران 1
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 ی سیاسی تمدن نوین اسالمیالگونظام مردم ساالری دینی به مثابه 

 1مهدی سعیدی
 

 چکیده
مطرح گردیده است که در مقام تبیین مقوله « مردم ساالری دینی»ای با عنوان های اخیر نظریهدر سال

ماهیت، ابعاد و ساختار حکومت در نظام جمهوری اسالمی است و تالش دارد تا چگونگی توزیع قدرت 
خ ارائه اسالمی پاسدر نظام اسالمی را شرح و تبیین نموده و به سواالت و ابهامات متعدد در باب حکومت 

دهد. خاستگاه این نظریه را باید در فقه سیاسی شیعه جستجو کرد که توسط فقها و صاحب نظرانی از 
 ها مطرح و تشریح گردیده است. ای در طول این سالجمله حضرت امام خمینی)ره( و آیت اهلل خامنه

ده و های اسالمی ارائه شی بر آموزهاین نظریه با هدف نظام سازی و ارائه الگویی از نظام سیاسی مبتن
کند  و در این میان از پنج مرحله فرآیند تشکیل معرفی می "رسیدن به تمدّن اسالمی"هدف کلی خود را 

. تشکیل 3. تشکیل نظام اسالمی، 2. تشکیل انقالب اسالمی، 1کنند: تمدن اسالمی به این ترتیب یاد می
پردازی محوری این نظریه متفکر و نظریه .. دنیای اسالمی5. تشکیل کشور اسالمی، 4دولت اسالمی، 

الگوی "معتقد است که برای تحقق فرآیند پنج گانه مذکور باید الگوی پیشرفت داشت که از آن با عنوان 
 یاد شده است.  "ایرانی پیشرفت -اسالمی 

یگر تمایزات آن با د تبیین چیستی و ماهیت، ابعاد و مولفه های نظریه مردم ساالری دینی و  مرزها و
 قرائت ها از حکومت اسالمی موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد.

                                                           

 سیاسی دانشجوی دکتری علوم 1
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 اسالمی سازی تمدن افزار نرم هندسی؛ اجتهاد

 1شادمان آرش
 چکیده

 و است تمدن اساسی جهت افزاری، نرم جهت. افزاری نرم و ابزاری: دارد جهت دو اسالمی تمدن
 .بپردازد جهت این به خواهد می نوشتار این

 منظومه باید امر این برای. کنند پیدا اسالمی صیرورتی «انسانی علوم» بایست می آن، به رسیدن برای
 علوم نای تا شود علوم این مبانی وارد عملی و رفتاری مباحث تا نظری و اعتقادی مباحث از اسالمی های

 .شوند بازتولید
 علوم اکثر امّا. دارد سیستمی «ماهیتی» که است رفتاری و معرفتی مختلف های نظام همان منظومه،

 مقابل یاسلوب پژوهشی، ی شیوه نظر از دقیقا و هستند «اتمی» خصوصیت دارای مصطلح و معمول اسالمی
 ستمیسی متد با دینی علوم ی مطالعه در جدید رویکردی طراحی ضرورت امر این. دارند ساز نظام اسلوب

 .ایم نامیده «هندسی اجتهاد» را آن ما که کند می اثبات را
 قوت با دبای مرسوم اجتهاد و کند نمی برطرف را مصطلح اجتهاد به ما نیاز هندسی، اجتهاد از استفاده

 چه نآ هندسی، اجتهاد همچنین. کند ایفا هندسی اجتهاد برای را مکمل نقش و بماند باقی میدان در خود
 .باشد نمی ستا رفته کار به( سنتی) «جوهری فقه» مقابل در «پویا فقه» تعبیر با( ره) خمینی امام کالم در

 این. شود می طراحی عملی و نظری های حوزه در اسالمی های نظام و مبانی هندسی، متد طراحی با
 لومع این. کند می اسالمی رویکرد به مبدّل را انسانی علوم و شده داده قرار انسانی علوم مبنای ها نظام

 به یافزار نرم جهت برای معیّن ی نقشه یک با را اسالمی ی جامعه توانند می مراحل، این از پس انسانی
 .دهند جهت اسالمی تمدن سمت

 

 ندسیه اجتهاد – فقه – اسالمی انسانی علوم – اسالمی سازی تمدن – اسالمی تمدن واژگان کلیدی :
 ای خامنه امام –( ره) خمینی امام -

                                                           

 عالی سطوح طلبه 1
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 جایگاه علم در تمدن نوین اسالمی

 1جواد بهمنی
 

 چکیده
وجه به جایگاه علم، و ارتباط آن با سایر مسائل، همچون استقالل و خودکفایی و ...، در ابعاد اقتصادی 

یابی و کاربردی، در مسیر دستراهی کارشناسی و تواند به ارائه نقشهو سیاسی و ...، قابل تأمل بوده و می
تداوم به تمدن نوین اسالمی، مفید باشد؛ از سوی دیگر، اتصال علوم اسالمی به منبع وحی، این امکان را 
فراهم آورده است که از آن به عنوان معیار و شاخصی اساسی و بدون خطا، در تشخیص درستی و نادرستی 

-قرار گیرد؛ بدین معنا که اینبار به جای آنکه از روش دستاوردهای بشری در زمینه علوم، مورد استفاده
هایی مانند آزمون و خطا و ....، برای تائید صحت دستاوردهای علمی استفاده شود، منبع وحی شاخص 

ان شماری که در قرآن آمده است به عنوقرار گرفته و صحت آن، تائید یا ردّ شود؛ یا اینکه موضوعات بی
ی قرار گیرد. بدین ترتیب علم در اسالم از دو جهت متمایز از علم در جوامع سرفصل اصلی مطالعات علم

شود که ناپذیر کسب میگردد: اول آنکه معیار و سرفصل آن از منبعی قابل اتّکا و خدشهغیراسالمی می
 .دگردشود؛ و دوم آنکه از جنبه صرفاً مادّی خارج میبخشی بهتر و بیشتر میخود باعث نتیجه

رسد در تمدن نوین اسالمی، علم و جایگاه آن باید مورد بازتعریف قرار گرفته و با نگاهی میبه نظر 
 .ورای از آنچه تا کنون بوده، به آن نگریسته شود

 
 .علم، عقل، وحی واژگان کلیدی:

                                                           

 تاریخ دانشجوی کارشناسی ارشد 1
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 اسالمی نوین تمدن موانع و ها چالش شناسی، آسیب

 1محمود نظرنیا
 

 چکیده
 شدن ندگرگو وبا آمد پدید اسالمی نوین تمدن ایجاد برای عطفی نقطه اسالمی انقالب باپیروزی

 وانت می رو ازاین شد فراهم اسالمی سازی تمدن برای مناسبی فضای جمعی، برزندگی حاکم معادالت
 این اجرای ایه زمینه دادتا قرار دینی معارف متولیان دراختیار را بدیل بی فرصتی اسالمی انقالب گفت

 از یریگ بهره با که است آن بر اسالمی نوین تمدن اساسا نماید، آغاز را وانقالبی دینی بزرگ حرکت
 را مدنیت های جنبه تمامی بتواند که بپردازد نوین تمدنی ایجاد به غرب، مادی تمدن مفید دستاوردهای

 رهبری از رویپی عدم نظیر هایی آسیب صحیح، مسیر در اسالمی نوین تمدن حرکت برای. باشد دربرداشته
 کالتمش چون موانعی و مسلمانان، میان در افکنی اختالف و غربی مهاجم فرهنگ مانند چالشهایی واحد،

 کری،ف دینی، رهبران نقش به توجه. دارد وجود دینی عقالنیت به توجه عدم و مسلمان جوامع اقتصادی
 مقابله و جامعه در سازی فرهنگ اصلی راهکار مردم هدایت در نخبگان و مرجع گروههای و فرهنگی

 وزهح این اساسی وچالشهای موانع تا است شده تالش پژوهش دراین لذا است موانع و مشکالت با عملی
 .گردد وتحلیل بررسی
 

 موانع ، چالشها شناسی، آسیب اسالمی، نوین تمدنواژگان کلیدی : 

                                                           

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسالمی 1
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 عظمم مقام منظر از اسالمی نوین تمدن تحقق در انسانی علوم نقش بررسی
 رهبری

 1مقدم علیپور زهرا
 2فاطمه حسینائی

 

 چکیده
 وانیمبت آنکه برای که است آن سؤال اما. باشد می اسالمی نوین تمدن ایجاد اسالمی جمهوری نظام آرمان

 کنیم؟ توجه هایی مؤلفه چه به باید بیاوریم، وجود به را اسالمی نوین تمدن
 هن را «علم» ی مقوله اگر است، «علم» موضوع تمدن، ساخت در عوامل ترین مهم از یکی رسد می نظر به

 ،«اندیشه» ایمعن به تر جامع و تر کالن تعریفی در ،بلکه تجربی علوم به ومحدود مصطلح تعریف و معنا به
 «ای دیشهان نظام» نیازمند خود ساخت برای ها تمدن ی همه تعریف، این با کنیم، لحاظ نیز «تعقل» و «تفکر»

 .هستند
 از شکلمت علم ایشان فکری نظام در که رسیم می نتیجه این به رهبری معظم مقام دیدگاههای بررسی از

 .پایه علوم و انسانی علوم: است اصلی یشاخه دو
 حوادث زا بسیاری معتقدندکه و است حوزه این در سازینظریه بر انسانی علوم یزمینه در ایشان تأکید

 .است انسانی علوم در صاحبنظران نظرات محکومِ غیره، و سیاسی و اقتصادی هایزمینه در حتّی دنیا
 منظر زا اسالمی نوین تمدن تحقق در انسانی علوم نقش و جایگاه بررسی پژوهش این هدف اساس این بر

 .باشد می تحلیلی توصیفی روش از استفاده با رهبری معظم مقام
 بررسی و رهبری معظم مقام منظر از اسالمی دانشگاه های ویژگی بیان به داریم بنا همچنین پژوهش این در

 .بپردازیم اسالمی نوین تمدن تحقق زمینه کردن فراهم در علمی نخبگان و دانشجویان و اساتید وظایف و نقش
 

 اسالمی دانشگاه.اسالمی انسانی اسالمی،علوم نوین تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 دانشگاه بیرجند ارشد کارشناسی دانشجوی 1

 شاهد دانشگاه ارشد کارشناسی 2
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 12 قرن در غرب تمدن و اسالمی نوین تمدن مقایسه

 1ازگلی سعید
 

 چکیده
 از خاستهبر یکی که یکم و بیست قرن در المللبین نظام در مهم پدیده دو مقایسه به حاضر، مقاله

 می( اسالمی نوین تمدن) اسالم جهان از برگرفته دیگری و( غرب تمدن) نام به مسیحیت جهان
 اریخت بزرگ رخدادهای از تمدّن این. است استوار سنت و سیره و قرآن های آموزه بر اسالم تمدن.پردازد

 دکتر .داشت تأثیر اروپایی زندگی بر و شد اروپا وارد... و مسیحی زائران و مسلمان تاجران طریق از و
 لطۀس و امروز جهان در مسلمین و اسالم با غرب رویارویی عرب، و اسالم تمدن کتاب در لوبون گوستاو
 تمدن، دو این گذشتۀ در پژوهش و تحقیق برای است ای زمینه اسالمی کشورهای بر تمدن این فرهنگی
 نظامی و سیاسی قدرت شدن افزون و اروپا بر تکنولوژی احاطه و زمین مغرب در دانش و علم پیشرفت

 دو این اتفاقات بررسی. است کرده خودبیگانگی از دچار را مسلمین از برخی سو یک از آن کشورهای
 تسلط ملهج از تاریخ حقایق کردن پنهان در اروپائیان از بعضى تعصب که کرد روشن را حقیقت تمدن،

 ونانی تمدن از اى دنباله را اروپا علمى حیات تجدید و اروپا بر اسالمى فرهنگ و تمدن علم، چیرگى و
 تشابه نقاط دمفی و مختصر ای گونه به است شده سعی نوشتار این در. دارد اروپایى اخالق ریشه اند دانسته

 تحلیل وشر با مقاله این. گیرد قرار بررسی مورد مختلفی زوایای از غربی تمدن و اسالمی تمدن تفاوت و
 غرب تمدن و اسالمی نوین تمدن های ویژگی و تفاوت تشابه، که است سوال این به پاسخ پی در اسنادی

 چیست؟ 21 قرن در
 

 پیشرفت و علم اسالمی، نوین تمدن غرب، تمدن تمدن، اسالم، جهان واژگان کلیدی:

                                                           

 ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 مقاومتی اقتصاد پرتو در اسالمی نوین تمدن و اقتصادی عدالت

 1فر محمدی هادی
 

 چکیده
 قابل تمعنوی به گرایش و گرایی دین قالب در و الهی قرب برای ای وسیله اسالمی تمدن در اقتصاد

 حتی و احزاب اصناف، دولت، پردازان نظریه توجه مورد ضرورت یک عنوان به اقتصاد. است بحث
 در که دارد فاکتورهایی و ها شاخص غربی تمدن با تعارض در اسالمی نوین تمدن. است نفوذ گروههای

 مدنت مایه بن. دارد گفتن برای هایی حرف برخوردها این نمودن عملیاتی و تئوریک برخورد صورت
 تمدن اب اسالمی تمدن ممیز فصل عنوان به تواند می مایه بن این و است اجتماعی عدالت اسالمی نوین

 عدالت .دارد اسالمی تمدن ساختار در ای ویژه جایگاه اقتصادی عدالت منظر این از. باشد غرب در انسانی
 دالتع مقوله کلی طور به گرچه تئوریک برخوردهای در است اجتماعی عدالت مجموعه زیر اقتصادی

 اقتصاد حثمب جدید پارامترهای این شناسایی با توان می نوین های پیشرفت با اما است شده برده کار به
 این رضیهف اساس برهمین. نمود تحکیم را اسالمی نوین تمدن بسترهای آن نمودن عملیاتی با و توسعه را

 هچ اقتصادی عدالت انسانی تمدن با اسالمی تمدن تعارض در که است سوال این به پاسخ پژوهش
 تمدن ادیاقتص وابستگی عدم بسترهای اقتصادی عدالت از استفاده با توان می چگونه و دارد جایگاهی

 به وصیفیت و تحلیلی روشی از استفاده با سوال این چارچوب در برد؟ بین از را انسانی تمدن به اسالمی
 .شود یم پرداخته مقاومتی اقتصاد های فکت باالخص اسالمی تمدن نوین ای ظرفیت نمودن عملیاتی

 
 همگرایی اجتماعی، عدالت مقاومتی، اقتصاد اسالمی، نوین تمدن غرب، تمدن واژگان کلیدی:

 .انسانی رفاه اقتصادی، عدالت اسالمی،

                                                           

 دیپلماسی ارشد کارشناسی 1



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

151 

 اسالمی نوین تمدن در شهروندی تربیت ارزشی اصول تبیین

 1زاده جالل علی
 

 چکیده
 لهمقا این در. است اسالمی نوین تمدن در شهروندی تربیت ارزشی اصول واکاوی مقاله، این هدف

 آن گوناگون دابعا و شهروندی تربیت تحول تاریخچه بررسی شهروندی، تربیت مفهوم تحلیل به نخست
 رویکرد از گیری بهره با سپس و پرداخته تربیت و تعلیم نظران وصاحب اندیشمندان برخی دیدگاه از

 تربیت اصول از اریشم دسترس، قابل منابع بازبینی از پس اجمال به استنتاجی، - تحلیلی روش با و کیفی
 اصول این نهایت در و کرده معرفی و استنباط اسالم دیدگاه از شهروندی تربیت ارزشی اصول اساس بر را
 زا پس است شده تالش راستا، این در. ایم داده قرار تحلیل و ارزیابی مورد اسالمی نوین تمدن در را

 نیز سالمیا شهروندی تربیت ارزشی اصول اسالمی، های آموزه از شهروندی تربیت نظری مبانی استنباط
: ستا قرار این از شهروندی، تربیت مبانی حول تحقیق، این از حاصل های یافته. گردد صورتبندی

 اش،کنک و شور و دوستی همیاری، انسان، کرامت به نهادن ارج خردمندی، اختیار، برابری، خدامحوری،
 مقاله در هک هستند، تربیت جریان در توجه قابل و تر جزئی مواردی شامل شده ذکر اصول از کدام هر که
 از تمایزم چیزی شهروندی تربیت ارزشی اصول این که گفت باید پایان در. است شده پرداخته آن به

 مدنت در مطرح اسالمی های آموزه ترویج حتی و نیست اسالمی نوین تمدن در دینی و مذهبی تربیت
 .بود خواهد موثر شهروندی تربیت ارزشی اصول مختلف ابعاد رعایت بر اسالمی نوین

 
 اصول بیینت اسالمی، نوین تمدن شهروندی، تربیت ارزشی اصول شهروندی، تربیت واژگان کلیدی:

 شهروندی تربیت

                                                           

 دانشگاه شاهد درسی ریزی ارشدبرنامه کارشناسی دانشجوی 1
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 اسالمی نوین وتمدن رقیب الگوهای

 1احسانی زهرا فاطمه
 

 چکیده
 ، سیاسی های مشی خط کننده تعیین ومحور جدید عصر منازع بال سلطان آن کنونی مفهوم با اقتصاد

 اشاعه زمین هکر سراسر در زدگی غرب تبع به که تفکری در.است هنری و فرهنگی علمی وحتی اجتماعی
 به رسیدن رد انسان تکامل اسالم در آنکه ،حال شده انگاشته اقتصادی توسعه در بشر ،تکامل کرده پیدا
 فرهنگ آنچه اما ، پیمود تعالی ره ظاهر به غرب جهان در تمدنی رخدادهای. است الهی عبودیت مقام

 همولف از عاری وتمدنی یافت ،انحطاط ورسوم ،آیین ،دانش دین چون معنوی های جنبه از اعم اند نامیده
 های بحران، فرهنگی گسست این. نمود مختل را تمدن مظاهر رفته رفته که گرفت شکل فرهنگی های

 دین نفی دنبال به غربی جامعه. داشت دنبال به را دینی بحران و انسانی بنیادهای وانحالل ،معنوی اخالقی
 خاموشی به وجدان وندای داد دست از را اخالق به پایبندی و ،انصاف ،عدالت اجتماعی نظم که بود

 همه بر معنوی ستیوتنگد اخالقی ،ورشکستگی غفلت سویی واز یافت فزونی دنیا به ودلبستگی گرایید
 سالمیا علمی های تالش باید معتقدند اسالمی تمدن طرفداران درنتیجه.شد مسلط غربی تمدن ارکان

 بهو کرده سازی ترکیب غرب که نهادهایی و ساختارها آنها نظر از. گیرد صورت زمان هر با متناسب
 تبدیل رد نگاه این عصاره نیستند مناسب اسالم راه پیمودن ،برای کند می ارائه توسعه راهکارهای عنوان
 هک سازد می آشکار ایی خامنه امام معروف جمله را اسالمی تمدن برای تمدنی تحول پایگاه به ایران

 «است راه در اسالمی نوین تمدن:»فرمودند
 می نظر مورد عموضو بررسی به تحلیلی–توصیفی روش به ایی کتابخانه منابع اساس بر پژوهش این
 .پردازد

 

 اسالمی نوین تمدن- اسالمی الگوهای- رقیب الگوهای واژگان کلیدی:
                                                           

 قرآن معارف ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 آفرینش نظریه

 1کیوانلو صادق
 

 چکیده
 و رسالت تا هدف از آفرینش نتایج و وظایف و آن غایت و هدف و آفرینش خصوص در نظریه
 چگونگی و جهان سرانجام و زندگی فرآیند و آنان وظایف و اسالم دیدگاه از انسانها راز چگونگی

 سایر به قالانت چگونگی و نابودی و تکوین فرآیند و آثار و اسالم در شده مطرح جهان و تاریخ و آفرینش
 تبمرا به توجه با مرحله چند در جهان ارزیابی نحوه و است امر جهان با تعامل نحوه و پست جهان عوالم

 عقل با ولدمت انسان قسم دو بر تکلیف نظر از انسان آفرینش انواع و اسالم بینی جهان جمله از آفرینش
 و حرام و حالل دنیای بستر در شدن واقع توجه با هریک دانش و علوم و مطلق جهل با انسان و مطلق

 به هتوج با اسالم در مدیریت فرایند ارائه و مسلمانان ماندگی عقب و مکنت دالیل و سرانجام و اعراف
 رسیم می بیت این به که خاتمه و آفرینش نظریه

 خدا بندی چشم از حیرتم در عما این بازو گوش و باز چشم
 

 دنیای بستر - مطلق جهل با انسان تولد - مطلق عقل با انسان تولد - اسالم بینی جهان واژگان کلیدی:
 خاتمه – سخن مدیریتی فرجام - سخن فرجام - اعراف دنیای بستر - حالل دنیای بستر- حرام

                                                           

 بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی 1
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 اسالمی تمدن بنیان درتقویت علمی سنجش نظریه نقش تبیین

 1محمدی مصطفی
 

 چکیده
 اسالم گسترش جهت و رود می شمار به اسالمی تمدن بنیانهای ترین اساسی از قرآن حقانیت اثبات

 در «قرآن حقانیت اثبات» مقوله نقش ابتدا مقاله این در. نماید می ضروری آن الهی ارزشهای از دفاع و
 یم ارائه مهم این برای عملی راهکاری ادامه در و گیرد می قرار بررسی مورد اسالمی تمدن شکوفایی

 گزاره کی اعتبار معیار تنها را علمی روش آن فرهیختگان از بسیاری که امروز علمگرای دنیای در. گردد
 و صولا حفظ ضمن که شود ارائه قرآن حقانیت بیان برای مقبول و جدید روشی بایست می دانند می

 و قرآن علمی اعجاز از استفاده با مقاله این. گیرد قرار نیز مخالفین پذیرش مورد اسالمی، مبانی
 چوبچار. نماید می ارائه قرآن حقانیت اثبات برای پذیر ابطال روشی غرب، علمی جامعه استانداردهای

 از قرآن گرا تجربی علوم تکاملی روند به توجه با که است اساس این بر «علمی سنجش» شیوه استداللی
 شود شامل ار مختلفی تناقضات سال چهارصد و هزار از پس حتما بایست می باشد شده نگاشته بشر سوی

 تناقض گونه هر وجود که همچنان بود خواهد کتاب این بودن بشری فرا نشانه تناقضات این وجود عدم و
 استانداردهای اب مطابق و پذیر ابطال کامال شیوه این لذا و است کتاب این حقانیت رفتن سوال زیر به منجر

 بدین گردد می تبین علمی سنجش ایده اساس بر که عملی راهکار. بود خواهد تجربی علوم دانشمندان
 ستنداتم و شد خواهند مناظره به دعوت و شناسایی غرب دنیای دینی ضد و علمی مراکز که است ترتیب

 .گرفت خواهد قرار عالم جویان حقیقت عموم اختیار در مناسب تبلیغات با مناظرات این
 

 علمی روش اسالمی، تمدن بنیان قرآن، حقانیت علمی، اعجاز کلیدی:واژگان 
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 اسالمی نوین درتمدن علم وجایگاه نقش

 1جهانگیری بهاره
 

 چکیده
 ودوج و است آسمانی مکتب این تعالیم از ناشی که اسالم درجهان ودانش علم اهمیت به توجه با

 جایگاه اسالمی تمدن در دانش و علم ،(ع)ائمه و( ص) اکرم رسول از شماری بی روایات و احادیث
 حهسرلو آموزی علم مساله علم، جایگاه اهمیت باب در الهی دستورات و اسالمی ظهور با. . دارد رفیعی

 آموزه، این ، مختلف اقوام با مسلمانان آشنایی و اسالمی مرزهای گسترش با. گرفت قرار مسلمانان امور ی
 در دانش و علم جایگاه به که است پژوهشی حاضر مقالۀ.  کرد ایفا اسالمی تمدن پیدایش در مهمی نقش

 احادیث و ریمک قرآن یعنی اسالمی تفکر منابع به گذرا نگاهی با. است پرداخته اسالمی تمدن و فرهنگ
 و افرانک بلکه ، مومنان فقط نه ، پیوسته او اولیای و خداوند که دریافت توان می( ص) رسول حضرت
 طقمنا مردمان کند می دعوت عقل بکارگیری و خردمندی بر را ادیان دیگر پیروان حتی و مشرکان
 دادند خود یشینپ دستاوردهای به اسالمی رنگ علم، فراگیری به اسالم تشویق با ، تمدنی سابقه با مفتوحه

. 
 

 مسلمانان ، علم اسالمی، تمدن ، فرهنگ واژگان کلیدی:

                                                           

 دورود اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 با بیقیتط مقایسه و تمدن مفهوم تحلیل با اسالمی نوین تمدن معناشناسی
 اسالمی تمدن

 1دنیوی احسان
 

 چکیده
 اسالمی تمدن اب آن تطبیقی مقایسه و تمدن مفهوم تحلیل اساس بر اسالمی نوین تمدن مفهوم تبیین

 تبیین هک است اصطالحاتی از اسالمی نوین تمدن. باشد می پژوهش این مطالعه مورد موضوع گذشته در
 به آن اسالمیت و تمدن شدن نوین معنای از مشخص بیانی داشتن بدون و نشده ارائه آن مفهوم از درستی

 نظریات ولیدت به منجر اسالمی نوین تمدن مفهوم نامشخص و مختلف تفاسیر. است انجامیده نظریه تولید
 رفدارانط که نحوی به است گردیده نیز اسالمی نوین تمدن مختلف ابعاد در معارض بعضا و گوناگون

 اسالمی نوین تمدن ایجاد مدعیان از را خود سازی، تمدن محور ایرانی و گرا اسالم گرا، غرب نظریات
 که نیمدا نمی ولی خواهیم می اسالمی نوین تمدن یک که دانیم می همه دیگر بیان به. کنند می قلمداد

 نآ تحقق در رکن هر سهم و دارد؟ ارکانی چه جدید تمدن این معناست؟، چه به تمدن این بودن نوین
 نهایت در تهبرجس شناسان تمدن منابع از استفاده با و تمدن مفهوم تحلیل روش با پژوهش این است؟ چقدر

 روشنی هب تمدن ارکان از کدام هر تاثیر سهم آن در که کند می ارائه اسالمی نوین تمدن از جامع تعریفی
 .است نمایان گذشته اسالمی تمدن مفهوم با آن تشابهات و تمایزات و بوده مشخص

 
 تمدن ارکان اسالمی، تمدن تمدن، اسالمی، نوین تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 علمیه حوزه چهارم سطح طلبه، اسالمی تمدن و ارشد تاریخ کارشناسی دانشجوی 1
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 اسالمی نوین تمدن در هنری گفتمان ضرورت

 1پورمختار صدیقه
 

 چکیده
 آن نایب روابط همین مبنای بر و شود می آغاز انسانی ارتباطات پیدایش با ای جامعه هر حقیقی وجود

 بشر اریخ،ت طول در اجتماعی حیات در انسانی ارتباطات عمیق و وسیع نقش به توجه با. یابد می استمرار
 هک معاصر دوران. بخشد توسعه زندگی قلمرو ی همه در را آن تا جسته سود ابزار و وسایل نوع همه از

 به و ها رهنگف ها، ملت بین سویه دو ارتباطی نیازمند خود پویایی برای است، شده نامیده ارتباطات عصر
 بازتاب تنها هن ارتباط، این ماحصل. باشد می گفتمان ارتباط اصلی عناصر از یکی. است تمدنها کلی طور

. است نوین تمدنی نهایت در و جهان ساختی و خلق بلکه آن، به وابسته های موجودیت و اجتماعی جهان
 گفتمانها این از یکی. دهد جای خود در را ها گفتمان از ای مجموعه تواند می تمدنی هر اساس، براین

 بر و کند یجادا موثرتر ارتباطی تواند می خود کالمی غیر ویژگی با بلکه ندارد تکیه کالم بر تنها که
 برای را راه اطبانمخ بیشتر جذب با گفتمان این. است هنری گفتمان بیفزاید، پیام انتقال تاثیر سرعت
 یژگیهایو برشمردن ضمن تحلیلی – توصیفی روشی با پژوهش این. سازد می هموارتر مقصد به رسیدن
 به و هاتمدن در آن ضرورت همچنین و پیشین های تمدن در آن ی ویژه جایگاه بررسی به هنری گفتمان

 را تمدنها نبی مشترک زبان تواند می هنر که رسدمی نتیجه این به و پردازد؛ می اسالمی نوین تمدن ویژه
 .کند ایجاد
 

 اسالمی نوین تمدن هنر، تمدن، هنری، : گفتمانکلیدیواژگان 

                                                           

 شاهد دانشگاه هنر دانشکده ارشد کارشناسی دانشجو 1
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 اسالمی تمدن در علم جایگاه و نقش

 1آهنگ علوی سجاد سید
 

 چکیده
 اهمیت باب در الهی دستورات و اسالمی ظهور با. دارد انسان زندگی در مهمی نقش تعلیم مقوله

 تمدن و فرهنگ شک، بدون و. گرفت قرار مسلمانان امور ی سرلوحه آموزی علم مساله علم، جایگاه
 خود گسترش و تحقق احیا، به قادر مختلف های مولفه و عوامل مدد به دیگر، تمدنی هر همانند اسالمی،

 در را ما ،اهرم یک مثابه به تواند می که است هایی مولفه موثرترین از یکی(( علم)) میان این در و. است
 اعم مختلف های زمینه در علمی های پیشرفت که همانگونه. سازد یاری متعال هدف این تحقق راستای

 سترشگ با که. مدعاست این بر شاهدی اسالم، طالیی دوران در... و فیزیک ریاضیات، اقتصاد، نجوم، از
 یاسالم تمدن پیدایش در مهمی نقش آموزه، این مختلف، اقوام با مسلمانان آشنایی و اسالمی مرزهای

 به سالمیا رنگ علم، فراگیری به اسالم تشویق با تمدنی، سابقه با مفتوحه مناطق مردمان. کرد ایفا
 نقش و(( علم)) تحقیق پیشینه بررسی به مقاله، این در جهت، همین به. .دادند خود پیشین دستاوردهای

 .دهیم می قرار بررسی مورد اسالم جهان در ایرانی علمی نهادهای
 

 اسالمی اسالمی،فرهنگ تمدن علم، واژگان کلیدی:

                                                           

 ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 تمدن در آن نقش و عضالنی استقامت و قدرت بر «رحمت همای» تأثیر
 اسالمی نوین

 1پور علی ناز ثمن
 2رحمانی محمد

 2ردایی حسین

 چکیده
 ریبش ساخته مادی ابزار و خویش مادی قدرت از استفاده بشری حیات در اساسی هایخسارت از یکی

 مهم عوامل از یکی عضالنی استقامت و قدرت. است توحیدی دارهدف و ارادی حرکت به توجه بدون
 است دهش راهکارهایی انواع تجویز و واردات برای آویزیدست که است تندرستی بر مبتنی جسمانی آمادگی

 :حاضر مطالعه از هدف. اندنبوده موفق چندان عرصه در شواهد پایه بر که
 بینیجهان بریهتک با بلکه استقامت؛ و قدرت افزایش در تنهانه که است بومی فعالیتی یزمینه معرفی -1

 بخشیلیتفعا بر مبتنی که - اسالمی نوین تمدن راستای در(  لِیَعْبُدُونِ إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ) وحیانی
 داشت؛ خواهد موثر نقش - باشدمی«  الْفِضَّۀِ وَ الَّذهَبِ کَمَعادِنِ معادِنُ اَلّناسُ»  که است الهی اعطایی قوای

 که است سبحان خدای رحمانی حرکت اصل بر مبتنی نگاهی با انسان آفرینش در عالی هدف تبیین -2
 حتص افزایش و حفظ سبب بالعرض، و ثانیاً و مخلوق، و خالق میان ارتباط حفظ موجب بالذات، و اوالً

 اندتومی جهان، و جامعه در فرهنگ این ترویج. شد خواهد نفس قوای تحت فعال اعضای ترمیم و جسمانی
 .باشد داشته اسالمی نوین تمدن تحقق در بسزایی نقش

 بهبود به واندتمی «رحمت همای( »حرکتی و گویشی قلبی،) چندبُعدی مناجات تطبیقی، تحلیل یپایه بر
 تفاوت یانگرب تجربی نیمه یمطالعه ینتیجه و کند کمک بدن گوناگون عضالت استقامت و قدرت افزایش و

 .است بیناگروهی یافزوده استقامت و قدرت( P=  111/1)  دار                معنی
 

 عضالنی استقامت و قدرت ،«رحمت همای» مناجات اسالمی، نوین تمدن  :واژگان کلیدی

                                                           

 ورزشی فیزیولوژی گرایش ورزشی علوم و بدنی تربیت ارشد کارشناسی 1

 استادیار 2
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 مدنت در آن جایگاه تبیین و عروقی-قلبی سالمت بر «رحمت همای» تأثیر 
 اسالمی نوین

 1پور علی ناز ثمن
 2رحمانی محمد

 2ردایی حسین

 چکیده
 می روی عروقی-قلبی های بیماری براثر کشور در ومیرهامرگ 41% از بیش بهداشت وزارت آمار اساس بر

 قطع و انسان حیات جریان به تکنولوژی ورود هاست؛ بیماری این ایجاد کلیدی خطر عوامل از تحرکیکم و دهد
 الیتیفع های روش و انجامیده کشور در تحرکیکم ی سابقه بی شیوع به روزمره، جسمانی حرکت های شریان

 در لکن ند؛ا نبوده مواجه عمومی اقبال با الزم فرهنگی-اجتماعی پشتوانه نبود دلیل به وارداتی تجویزی ورزشی
 با سازگار و دینی های آموزه بر مبتنی ورزشی-فعالیتی های زمینه سازی فراهم اسالمی نوین تمدن تحقق راستای

 . است ضروری بینی جهان
 دو "رحمت همای"( حرکتی و گویشی قلبی،) چندبعدی مناجات ی روزانه اجرای اثربخشی بررسی برای

 هک گردید انتخاب تجربی نیمه ی مطالعه آماری ی جامعه عنوانبه تهران 16 ی منطقه ی دخترانه ابتدایی ی مدرسه
 گروه. شد استفاده( N=81 و nC=41 و nE=41) کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش تحقیق طرح از آن در

 برای. کردند اجرا دقیقه 7 الی 11 مدت به را «رحمت همای» چندبعدی مناجات باریک روزانه هفته 12 تجربی
 آماری آزمون با ها داده و شد استفاده بدنی توده شاخص و متر 541 دوی آزمون از عروقی-قلبی آمادگی تعیین

 .گردید وتحلیلتجزیه α<1/15 آلفای با مستقل تی
 است؛ بیناگروهی ی افزوده عروقی-قلبی آمادگی( P=111/1) دار معنی تفاوت بیانگر ها داده آماری تحلیل

 با و بومی فعالیتی ی زمینه عنوانبه تواند می «رحمت همای» مناجات ی روزانه اجرای گفت توان می بنابراین،
 واقع مؤثر آن الیاحتم های بیماری از پیشگیری و عروقی-قلبی استقامت بهبود و حفظ به قوی اعتقادی ی پشتوانه

 .شود
 

 عروقی-قلبی آمادگی ،"رحمت همای" مناجات اسالمی، نوین تمدن واژگان کلیدی:
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 تمدنی نگرش در انسانی علوم با اسالمی علوم مناسبات

 1زاده نبی محمد
 2زنگویی اسداهلل

 3شهربابک زاده نبی سمیه
 

 چکیده
 -انیانس علوم سمت به حرکت و موجود انسانی علوم از عبور جز راهی اسالمی، تمدن به دستیابی جهت

 از و اردد بستگی مسئله این به نیز اسالمی انقالب ارزشی اهداف کامل تحقق و پایداری. ندارد وجود اسالمی
 تعبار به. خیزد برمی ناحیه این از دارد، وجود اسالمی جامعه مسیر در امروز که جدی های چالش و ها آسیب
 و یند حقیقت آنها، اساس بر که نشود مطرح جدیدی های فرضیه و ها تئوری انسانی، علوم در اگر دیگر،

 به ناسیش انسان های مدل و نیفتد اتفاق انسانی علوم سازی بومی اگر و یابد جریان اسالمی جامعه در دینداری
 خود افاهد به رسیدن و اسالمی نوین تمدن تحقق جریان در اسالمی انقالب قطعاً نشود، نزدیک اسالم مبانی
 همین در انسانی علوم سازی اسالمی راستای در اسالمی انقالب معظم رهبر تأکیدات. شد خواهد مشکل دچار

 با باشد، می تحلیلی -توصیفی تحقیقات نوع از و بوده کاربردی هدف لحاظ به که پژوهش این در. راستاست
 بنابراین. است دهش تبیین تمدنی نگرش در انسانی علوم با اسالمی علوم مناسبات محتوا، تحلیل تکنیک روش
. گیرد رارق صحیحی مسیری در انسانی علوم سازی اسالمی و شوند تولید دین مبانی با انسانی علوم است الزم
 اهداف نندهک تبیین و دقیق مدلی آن، اساس بر تا باشد داشته مند قاعده و منطقی مسیری باید حرکت این

 سالمیا شناسی انسان اسالمی، نوین تمدن ماهیت تبیین ضمن مقاله این در. شود ایجاد اسالمی جامعه ارزشی
 واهیمخ اسالمی نوین تمدن تحقق و احیا در انسانی علوم با اسالمی علوم بین ما فی مناسبات به قرآنی و

 .پرداخت
 

 اسالمی نوین تمدن سازی، تمدن انسانی، علوم اسالمی، علوم تمدنی، نگرش واژگان کلیدی:
                                                           

 ارشد کارشناسی 1

 استادیار 2

 ارشد کارشناسی دانشجوی 3
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 اسالمی نوین تمدن افق به نظر با تربیتی نظام های آسیب و ها چالش

 1زاده نبی محمد
 2زنگویی اسداهلل

 3شهربابک زاده نبی سمیه
 

 چکیده
 شدن وندگرگ با و آمد پدید اسالمی نوین تمدن ایجاد برای عطفی نقطه اسالمی انقالب پیروزی با

 توان می رو این از شد فراهم اسالمی سازی تمدن برای مناسبی فضای جمعی، زندگی بر حاکم معادالت
 تمدن اجرایی ویالگ تا داد قرار تربیتی نظام متولیان اختیار در را بدیل بی فرصتی اسالمی انقالب گفت

 با هک است آن بر اسالمی نوین تمدن. کنند دنبال قدم به قدم را آن اجرایی مراحل و طراحی را اسالمی
 جنبه مامیت بتواند که بپردازد نوین تمدنی ایجاد به غرب، مادی تمدن مفید دستاوردهای از گیری بهره
 ها آسیب ی،اسالم نوین تمدن صحیح مسیر در حرکت برای تربیتی نظام. باشد دربرداشته را تمدنی های

 دینی تعقالنی به توجه عدم مسلمانان، میان در افکنی اختالف و غربی مهاجم فرهنگ مانند هایی چالش و
 تربیتی گاننخب و مرجع گروههای و فرهنگی فکری، دینی، تربیتی، رهبران نقش به توجه. دارد وجود...  و

 این در. است موانع و ها آسیب با عملی مقابله و جامعه در سازی فرهنگ اصلی راهکار مردم هدایت در
 روی پیش های چالش بررسی به شناسی آسیب ضمن شده، تدوین محتوا تحلیل روش به که پژوهش

 ممکن های دتهدی رفع جهت مناسب های راهکار و پرداخته اسالمی نوین تمدن افق به نظر با تربیتی نظام
 .است گردیده ارائه

 
 .اسالمی نوین تمدن سازی، تمدن تربیتی، نظام چالش، شناسی، آسیب واژگان کلیدی:

                                                           

 ارشد کارشناسی 1

 استادیار 2

 ارشد کارشناسی دانشجوی 3
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 نوین تمدن تحقق در مقاومتی اقتصاد و جهادی مدیریت مفهومی الگوی
 اسالمی

 1زاده نبی محمد
 2زنگویی اسداهلل

 3شهربابک زاده نبی سمیه
 

 چکیده
 هادیج مدیریت. گذردنمی مقاومتی اقتصاد تحقق مسیر از جز اسالمی بزرگ تمدن به نیل شک بی

 و کشور اقتصاد برای بلندمدت تدبیر یک بلکه نیست کنونی شرایط برای فقط مقاومتی، اقتصاد درتحقق
 صاداقت هایسیاست عملیاتی نسخه جهادی مدیریت. است اسالمی نظام اقتصادی بلند اهداف به رسیدن

 عزم و تعقالنی تدبیر، با که مجاهدانه و برنامه با علمی، تالش از است عبارت جهادی مدیریت. است مقاومتی
 و یاسالم نوین تمدن تحقق برای دائمی اقدام و فرایند یک در متعال خدای بر توکل و خودباوری راسخ،
 هبریر معظم مقام حکیمانه درایت با که ای واژه مقاومتی اقتصاد. شودمی شامل را سرنوشت و آینده حفظ
 اقتصاد کتئوری مبانی. است گردیده لحاظ نرم جنگ اقتصادی بعد در سلطه نظام دشمنی کردن خنثی برای

 اقتصادی تبمک نظر مورد عدالت از الگوگیری با که است اسالمی اقتصاد و اسالم فرهنگ یپایه بر مقاومتی
 هبرر دیدگاه از جهادی مدیریت تعاریف و مفاهیم بررسی به ابتدا مقاله، این در. است شده طراحی اسالم
 با قاومتیم اقتصاد و جهادی مدیریت اشتراکات و هاتفاوت بررسی با سپس و پرداخته اسالمی انقالب معظم

 فهومیم الگوی راوایات، و آیات منظر از مقاومتی اقتصاد مبانی و اصول شناسایی و عادی اقتصاد و مدیریت
 ازنظر پژوهش این. شودمی ترسیم و تبین اسالمی نوین تمدن تحقق در مقاومتی اقتصاد و جهادی مدیریت

 .شودیم طراحی سیستمی چارچوب اساس بر و مضامین شناخت روش با کیفی رویکرد با و بنیادی هدف
 

 .میاسال نوین تمدن سازی، تمدن جهادی، مدیریت مقاومتی، اقتصاد مفهومی، الگوی واژگان کلیدی:

                                                           

 ارشد کارشناسی 1

 استادیار 2

 ارشد کارشناسی دانشجوی 3
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 «جرم از پیشگیری در «قانونمندی» و «مداری اخالق» به اسالم رویکرد»

 1حیدرپور حمیدرضا
 2تنها بی ژیال

 
 چکیده

 در و شکل هر به جرم، زیرا هاست دولت های دغدغه ترین مهم از یکی امروزه، جرم، از پیشگیری
 همین بر. هدد می تنزل را سالم زیست کیفیت و کرده مختل را اجتماعی نظم یابد، ارتکاب که سطحی هر

 یریپیشگ حال، عین در. بکاهند جرائم وقوع از تا برند می کار به را خود تالش نهایت ها دولت اساس،
 ایدب عوض در. نمود قلمداد مدارانه ارزش موازین به انقیاد فاقد و رها فرایندی توان نمی و نباید را جرم از

 «یادینبن و اساسی های ارزش» به تعبیر ها آن از که دانست راهبردی اصول سری یک راهبری تحت را آن
 داللت نخست، ارزش. است «قانونمداری» و «اخالق» ارزش دو ویژه به نیز ها آن از مقصود و کنیم می
 با ار جرم از پیشگیری و بوده شهروندان خصوصی حریم بر ناظر که کند می قواعدی و اصول همه بر

 یها سیاست مجریان کامل تقید به راجع نیز دوم ارزش. گیرد می نظر در مهم مولفه این به عنایت
 حریم تواند می هن جرم از پیشگیری معیار، دو این بنابر. است کشور جاری مقررات و قوانین به پیشگیرانه
 ره اسالمی، رویکرد در. باشد قانون خالف تواند می نه و سازد روبرو چالش با را شهروندان خصوصی

 در. است هارائ قابل موضوع، این اثبات برای نیز فراوان عقلی و نقلی شواهد و است تأکید مورد مولفه دو
 سالما نگاه جرم، از پیشگیری فرایند در «قانونمداری» و «مداری اخالق» مفهوم بررسی ضمن مقاله، این

 .دهیم می قرار تحلیل مورد جرم از مدار ارزش پیشگیری به را
 

 نامشروع ابزار خصوصی، حریم قانونمداری، مداری، اخالق جرم، از پیشگیری واژگان کلیدی:

                                                           

 شناسی جرم و جزا ارشد حقوق کارشناسی 1

 شهرضا واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد مدرس کارشناسی 2
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 تمدن فتپیشر و توسعه در آن تاثیر و سنت و قرآن در تربیت و تعلیم جایگاه
 بشری

 1مجیدی مهدیه
 

 چکیده
 واژه از رگرفتهب تربیت و تعلیم واژه. است دادن آموزش معنای به تعلیم که چنان یادگرفتن، معنای به تعلم

 نیز و دادن وزشآم معنای تا است رفته کار به( مزید ثالثی)تفعل و تفعیل باب در که است آن مشتقات و علم
 .دارد بیان را گرفتن آموزش
 معرفی آموزگار و معلم را خود آیات از بسیاری در. است آمده بسیار قرآن در علم، واژه مشتقات این

 . است کرده
 نقش دید،ج نسل به اسالمی فرهنگ انتقال بر که این بر عالوه اسالمی تمدن در تربیت و تعلیم جایگاه

 .است اسالمی فرهنگ توسعه هم آن و دارد تری مهم
 از بیش( اعاجم عقل، سنت، قرآن،)اسالم غنی منابع از بتوانیم که است معنا این به اسالمی فرهنگ توسعه
 هایی مکان از و.  باشیم هداشت فکری تراوش بلکه نکنیم تقلید فقط دیگر عبارت به و کنیم استفاده گذشتگان

 . است دینی مراکز و ها دانشگاه مدارس، باشد داشته تواند می ای سازنده نقش راستا این در که
. است فرهنگی توسعه خواهان اسالم، که است مطلب این بر دال خواند می تعقل به را انسان قرآن که این

  و
 وابستگی کنار در هتوسع نه باشد استقالل پرتوی در باید فرهنگی توسعه که داشت توجه نکته این به باید
 .است اهلل سوی به انسان عروج و خدا شناخت بر اسالمی تمدن بنای زیرا سیاسی و فرهنگی
 حقیقی بیتتر صورت این غیر در. باشد اسالمی غیر های سیاست از دور باید صحیح تربیت و تعلیم پس

 .گرفت نخواهد صورت(  است شایسته و مطلوب جهت در استعداد رساندن فعلیت به) 
 

 اسالمی فرهنگ توسعه تربیت، تعلیم، واژگان کلیدی:

                                                           

 یزد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 روایات و آیات منظر از وسالمت طب در اسالمی نوین تمدن مرجعیت

 1کاظمی الهام
 

 چکیده
 اپشتر ونشیبی پرفراز مراحل زمان ودرگذر است شده شروع پیامبر بعثت اغاز از که اسالمی تمدن

 می ودخ اصیل مفهوم احیای پی در اسالمی نوین تمدن باعنوان ایران اسالمی انقالب در وکنون سرنهاده
 پرتواموزهدر بشر ومعنوی مادی نیازهای تمامی به گویی پاسخ اسالمی نوین تمدن غایت که انجا از.باشد
 منجر هک شمار بی بیماریهای افزون روز رشد به توجه با که شود می مطرح سوال است،این وحیانی های

 واهل رانق تعالیم مجموعه به است،آیاباعنایت شده مردمان مفید وعمر زندگی کیفیت سطح کاهش به
 جامعه و لیلیوتح توصیفی تحقیق داد؟روش ارایه بشر دردهای ودرمان بهبود برای مکتبی توان می بیت

 .است السالم علیهم بیت اهل وروایات قران تحقیق
 است آن زا حاکی معصومین احادیث در موجود طبی وروایات کریم قران آیات:گیری هاونتیجه یافته

 یبررس پرتو در و اند داشته وافی و کافی عنایت ادمی روان و جسم سالمت به وحیانی های اموزه که
 یروح االم درمانگر همزمان کردکه معرفی مردم به جامعی درمانی مکتب یک میتوان آنها به وتوجه

 .باشد آنان وجسمی
 

 قران شیعه، روایی منابع اسالمی، اسالمی،طب تمدن :واژگان کلیدی 

                                                           

 شاهد دانشگاه وحدیث قران ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 مدنت در آن جایگاه و «صبور یا» تمرین به نبض و فشارخون پاسخ بررسی
 اسالمی نوین

 1کاظمی محسن
 

 چکیده
 زندگی یشیوه برابر در که هستند حساسی فیزیولوژیکی متغیرهای از عروقی-قلبی هایشاخص

 مفاهیم از … و تحرکی کم نادرست، یتغذیه( تنش فشار،) استرس. دهندمی واکنش سرعت به نامناسب
 و گزیده برخورد. گذارند می جا به نامناسب اثر هاشاخص این بر که است امروزی یجامعه پرمصرف

 گیری،پیش برای گوناگونی تمرین هایروش جهان در که دارد اهمیتی چنان مفاهیم، این آثار با مناسب
 ردهایکارب از. روندمی شمار به هم ورزشی جلسات الینفک جزء که است شده تهیه توانبخشی و درمان

 اجمالی بررسی. است قلب کار شدن اقتصادی و خاموش، قاتل یا خون پرفشاری با مقابله هاتمرین این
 حققت راستای در لکن. است متفاوت فرهنگی به فرهنگی از هاتمرین نوع دهد می نشان هاتمرین این

 امری اسالمی بینیجهان با سازگار و بنیان قرآن هایتمرین آزمون و طراحی اسالمی نوین تمدن
 در اسالمی ینیبجهان بر تکیه با بار نخستین برای "صبور یا" تمرین راستا این در است؛ ناپذیراجتناب
 آن هب قلب ضربان و خون فشار پاسخ بررسی حاضر یمطالعه هدف. است شده طراحی شاهد دانشگاه

 داوطلب دانشجوی نفر 81 تعداد شاهد دانشگاه دانشجویان آماری یجامعه از منظور این برای. است
 بستهمه تی آماری آزمون با هاداده. شدند مطالعه آزمونپس و آزمونپیش تحقیق طرح قالب در و انتخاب،

 فشارخون دارمعنی کاهش بیانگر هاداده آماری تحلیل. گردید وتحلیلتجزیه α<1/15 آلفای با
. بود "صبور یا" تمرین براثر( P=111/1) قلب ضربان تعداد و( P=112/1) دیاستولی ،(P=111/1)سیستولی
 .است موثر موردبررسی متغیرهای بر "صبور یا" تمرین بنابراین،

 

 نبض فشارخون، ،"صبور یا" اسالمی، نوین تمدن واژگان کلیدی:
                                                           

 شاهد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 الگوی و اسالمی گراییامت با رابطه در( ره) خمینی امام رویکرد بررسی
 اسالم جهان اتحاد راهبردی

 1اکبری عذرا
 2زائری قاسم

 چکیده
 مارکسیسم- اسالم جهان در غالب اصلی اجتماعی و سیاسی جریان دو میانۀ در 1357 اسالمی انقالب

 داشت وجود سالمیا جوامع برخی در هم لیبرالیسم از ضعیفی جریان البته. رسید پیروزی به -ناسیونالیسم و
 جهانی» ۀداعی ابتدا همان از اسالمی انقالب. نبود چندانی اهمیت حائز اسالمی، انقالب پیروزی مقطع تا که

 یونالیسمِانترناس و ملل سازمان قالب در ناسیونالیسم، گراییِالمللبین به بومی پاسخی و داشت «بودن
 ات داشت «اسالمی وحدت» داعیۀ اسالمی، انقالب رهبر عنوان به( ره) خمینی امام. بود مارکسیستی

 راهبرد و «امت» فهومم بر تاکید با و کند نزدیک یکدیگر به شانفرهنگی و فکری تنوع رغم به را مسلمانان
 در و مختلف مقاطع در ایشان. کند باز اتحاد از پس اسالم، جهان اداره برای راهی ،«اسالمی گراییامت»

 تفرقه عوامل وارسی و اسالم جهان معاصر تاریخ انتقادی مرور ضمن سیاسی، و دینی مختلف هایمناسبت
 خواهان و اندشده یادآور را مسلمانان سیاسی و عقیدتی تشابه و اشتراک وجوه مسلمانان، پراکندگی و

( ره) خمینی امام نگرش بررسی به داریم، بنا مقاله این در نیز ما. بودند مسلمانان عظمت و قدرت احیای
 گراییامت» قالب در اتحاد، از پس مرحلۀ در اسالم جهان ادارۀ چگونگی و «اسالمی وحدت» پیرامون
 .بپردازیم «اسالمی

 سالمی،ا گراییامت ایدۀ برای خمینی امام توسط شده، ارائه سیاسی راهبرد روی بر مقاله، این تمرکز
 .بود خواهد «مستقل و آزاد هایجمهوری با اسالمی دولت یک» تشکیل لزوم یعنی
 

 گراییالمللبین اسالم، جهان اسالمی، اتحاد گرایی،امت واژگان کلیدی :
                                                           

 مسلمین اجتماعی ارشد دانش کارشناسی دانشجوی 1

 تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده تخصصی دکترای 2
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 اسالمی نوین تمدن در نقاشیخط هنر جلوه

 1محمدی مینا
 2صادقی اهلل حبیب

 2افشاری مرتضی

 

 چکیده
 واحد مدنیت آن، تنوع و هاخالقیت فراوانی رغمعلی که نمود، پیدا توسعه غنی تمدنی اسالم، گسترش با
 و یوهش واقع در آمد، پدید اسالمی تمدن در هنر عنوان به آنچه و است بشری اولیه هایتمدن شیوه هنر. است
 همواره خوشنویسی هنر میان، این در. است تطبیق قابل خودشان تفکر با که هاستتمدن خود ابداعی روش
 به پرداختن. انددانستهمی وحی کالم تجسم هنر را آن که چرا است،داشته ویژه ارزش مسلمانان برای

 برای تاس اصطالحی نقاشیخط. است ایران سرزمین در غنی فرهنگ گویای نقاشیخط بویژه خوشنویسی
 این در. شودمی استفاده سنتی خوشنویسی شگردهای از آن در که آمیزیرنگ با توأم نگارش نوعی توصیف

 است این رب تالش است، شده تدوین اسالمی تمدن در نقاشیخط هنر جایگاه و نقش شناسایی هدف با که مقاله
 هنر(2 است؟، چگونه اسالمی نوین تمدن در نقاشیخط هنر تجلی( 1: شود داده پاسخ ذیل هایپرسش به تا

 دارهعهد اسالمی غیر و اسالمی جوامع بین را رسانیپیام و ارتباط نقش تواندمی حدچه تا نقاشیخط مدرن
 خط نتزاعیا و بصری کیفیات و خوشنویسی هنر هایارزش تداعی به توانمی پژوهش این هاییافته از. باشد؟

 شیوه به نآ تدوین و است شدهگردآوری ایکتابخانه صورتبه مقاله این مطالب. کرد اشاره نقاشیخط هنر در
 خط، از یریگبهره با نقاشیخط هنر دهد،می نشان پژوهش این از حاصل نتایج خالصه بطور. باشدمی توصیفی

 سنتی شناسیزیبایی و امروزی مدرن مختصات با هنری ،آن زیبای فرم تصویر و کلمات وشکل حروف روح
 خصوصیات دارای هم و جدید هنری عنوان به اسالمی نوین تمدن در را خود جایگاه و است آورده پدید را

 .است کرده تثبیت اسالمی، هنر
 

 اسالمی نوین تمدن نقاشیخط، خوشنویسی، و خط واژگان کلیدی:
                                                           

 شاهد دانشگاه دکترا دانشجوی 1

 شاهد دانشگاه استادیار 2
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 ذاریگ قانون فرایند نقد ؛ ایران اسالمی جمهوری در تقنین شناسی آسیب
 گذاری قانون های سازمان از یکی عنوان به مجلس در

 1زاده حاجی رضا علی
 

 چکیده
 نآ و است خروجی شامل که دهد می انجام را فرایندی ، بگیریم نظر در سازمان یک را مجلس اگر
 فهد با که ایم بوده گذاری قانون حوزه در ضعف شاهد اسالمی انقالب تاریخ در. است قانون خروجی

 در اکنون اسالمی تمدن به راجع مدظله ای خامنه امام بیانات به توجه با. است تضاد در اسالمی دولت
 ها لتغف ترین بزرگ از یکی شاید اسالمی دولت به رسیدن برای. ایم شده واقع اسالمی دولت مرحله

 و ستا سازمان ساختار و سازمان ، مدیریت علم مباحث ترین مهم از یکی. باشد ها ساختار به توجه عدم
. رود یم باال بخشی اثر و کارآمدی و شده حل زیادی بسیار مشکالت ساختار اصالح با که است مدعی

 تنهایی به روش ینا در هشگروپژ ، است شده انجام( Action Research) پژوهی اقدام روش با تحقیق این
 ایبر حلی راه به ابتدا تا دازدمیپر مسأله یک رهبادر تعمق و تأمل به ،ینفعذ و یربطذ ادفرا ریهمکا با یا و

 .دازدبپر آن دبهبو یا مسأله حل به ،«  عملی امقدا »قطری از سپس و دهبر پی مشکل
 

 اسالمی دولت ، گذاری قانون حوزه در ضعف ، مجلس واژگان کلیدی:

                                                           

 (ع) صادق امام دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 تمدن درپیشبرد وآله علیه اهلل صلی رسول حضرت تربیتی های روش
 حجاز ی جزیره شبه در اسالمی

 1طحانی اشرف
 

 چکیده
 مدنت درپیشبرد وآله علیه اهلل صلی رسول حضرت تربیتی های روش حاضربررسی پژوهش هدف

 می متنی ،تحقیق جامعۀ و تحلیلی -توصیفی تحقیق، روش: روش باشد حجازمی ی جزیره درشبه اسالمی
 اساتواحس عواطف ها، سخنان،خطبه با خود دعوت درآغاز وآله علیه اهلل صلی خدا رسول: ها یافته. باشد
: گیری جهنتی. کند دینی تربیت را روز آن جاهلی ی جامعه توانست رفتارخود با بعدی ی درمرحله و خود

 فکر هب فقط مسلمانان رشدوپیشرفت جهت در همت جای به که استبدادی و فاسد سیاسی نظام وجود
 بودند،موجب … و گذرانی خوش جهت در مسلمانان عمومی های هزینه صرف و خویش قدرت حفظ

 آن از عدب اجتماعی و اعتقادی انحرافات و( ص) اکرم پیامبر رحلت از پس اسالم صدر سیاسی انحرافات
 اشتندد زیانباری آثار نیز جوامع این فرهنگ و ها انسان منش و شخصیت در سیاسی، های نظام این بود،
 ی یرهس است عصرداشته آن ی درجامعه هم زیادی تاثیر که درعصرنبوی اسالم گسترش علل از یکی

 درجامعه الگو نوانع به توانست خود تربیتی های روش با که است بوده وآله علیه اهلل پیامبرصلی تربیتی
 .قراربگیرد

 
 ی جزیره هشب ، اسالمی تمدن ، وآله علیه اهلل صلی رسول حضرت تربیتی، های روش :واژگان کلیدی

 حجاز

                                                           

 شاهد دانشگاه وحدیث قرآن علوم ارشد دانشجوی 1
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 تمدن رویکرد با سنت و قرآن در تربیت و تعلیم جایگاه

 1منیره میر
 2موسوی حسین محمد سید

 2نوری ابراهیم

 
 چکیده

 وروانی،نیازمند روحی وتکامل کمال واالی مراحل به رسیدن برای همواره که است موجودی انسان
 شمار به انسان یروح پرورش در اساسی ارکان مهمترین که تربیت و تعلیم.باشدمی صحیح تربیت و تعلیم

 کوفاش به ناظر است،تعلیم بوده دانشمندان و بشر توجه مورد تاریخ مختلف های دوره در همواره میروند
 با پدیده کی دادن رشد معنای به تربیت و بوده انسان ذهنی یا فکری نیروی آوردن در فعلیت وبه ساختن
 بنابراین اشدب می آن در نهفته نیروی رساندن فعلیت به و استعدادها شکوفایی و رشد زمینه کردن فراهم

 شود می نتیجه گیرند قرار استفاده مورد دینی معارف و وحیانی های آموزه به توجه با مصداق دو این اگر
 ایجاد راستای در بلکه بوده موثر آموزشی های نظام موفقیت در تنها نه که استعدادهایی با کامل انسان یک

 حوزه در یتترب و تعلیم دلیل،تطبیق همین به.نماید می توجهی شایان کمک آرمانگرا و انسانی ای جامعه
 شخصیت در ار مؤلفه دو این جایگاه بتواند تا دارد راهکارهایی به نیاز تمدن گسترش با(سنت و قرآن)دین
 گاهتحلیلی،جای_ ای کتابخانه روش به تا است آن بر سعی پژوهش این در.دهد قرار کاوش مورد افراد
 .گیرد قرار تبیین مورد تمدن پیشرفت در آنان ونقش سنت و قرآن به توجه با مفهوم دو این

 
 .تمدن ، ،سنت قرآن تربیت، و تعلیم واژگان کلیدی:

                                                           

 زاهدان قرآنی علوم ارشد دانشکده کارشناسی دانشجوی 1

 استادیار 2
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 آینده اسالمی هنر تحقق منطق مثابه به اسالم اعتقادی اصول

 1پور مقدم ناصر
 چکیده

 از همیم بخش. است اسالمی نوین تمدن گیریشکل اساسی رکن اسالم، مبین دین اعتقادی مبانی
 و جاری حاضر، مسلمانان رفتاری و اعتقادی مختلف سطوح در و ارائه دین اصول قالب در مبانی این

 و تماهی و اسالم دین ذات و اصول بین رابطه شفاف و مشخص بطور هنوز انکه حال. است تاثیرگذار
 مربوط هنری و فرهنگی های برنامه حوزه در خصوصا امر این. است نشده تبیین اسالمی هنر خصوصیات

 اصول ینا با ارتباط در تنها نه آینده، اسالمی هنر اساس این بر. دارد اساسی نقش اسالمی نوین تمدن به
 آثار و نره صورت، این در. یابد تحقق آن بودناسالمی شرط تا باشد اصول این از برخاسته باید بلکه

 .داشت خواهند اسالمی نوین تمدن در تاثیرگذار نقشی ایفای امکان هنری،
 حوزه 3 رد کیفی صورت به اطالعات تحلیل و تجزیه روش تحلیلی،-توصیفی روش به حاضر متن

 در اسالمی رهن مهم بسیار نقش بر اینکه ضمن متن این. است یافته انجام اسالمی، دین اصول و تاریخ هنر،
 به اول درجه در را معاد و توحید خصوصاً اسالم مبین دین اعتقادی اصول دارد تاکید اسالمی نوین تمدن
 یاسالم هنر ظاهر و بطن دهیشکل مبانی سپس و هنری خصوصیات استخراج و کشف منبع عنوان

 . کندمی محسوب
 کندمی اکیدت اسالم، ذات از اسالمی هنر ماهیت و خصوصیات تعیین امکان تایید ضمن تحقیق، نتایج

 ضمن دهدمی قرار اختیار در اسالمی هنر آینده برای اعتمادی قابل تطبیقی مبانی و مبادی اسالم دین اصول
 در پذیرتوسعه و کاربردی جدید، مدلی تدوین برای بسیاری قابلیت اسالمی هنر به رویکردی چنین اینکه
 .دارد اسالمی نوین تمدن در فرهنگی هایحوزه سایر
 

 عادیم هنر -معاد و توحید -اسالم اعتقادی اصول -اسالمی هنر -اسالمی نوین تمدن :واژگان کلیدی

                                                           

 ارشد عضو هیأت علمی کارشناسی 1
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 اسالمی نوین تمدن تراز در اسالمی هنر آینده

 1پور مقدم ناصر
 

 چکیده
 هایصتفر فرهنگ، از بخشی عنوان به هنر. شودمی فرهنگ بر بسیاری تاکید اسالمی، نوین تمدن در

 هنر. است نظری بنیادهای تدوین نیازمند اهداف، این تحقق. کندمی فراهم اهداف پیشبرد برای ارزشمندی
 از. شودیم تبیین موعود بینیجهان مدار بر و دینی، اعتقادات سایه در قطعاً اسالمی نوین تمدن برای مطلوب

 هنوز هک حالی در. است مهم بسیار آینده در ویژه به هنر این کارکردهای و خصوصیات مبانی، شناخت رو این
 . اندنبرده هنر چیستی در ابتدایی مباحث از فراتر مرزی به را خود توجه صاحبنظران

 ودموع و مطلوب هنر. است شده ارائه اسالمی، موعود هنر به مربوط مبادی و مبانی طرح هدف با متن این
 و شناسایی قابل مهدوی، موعود جهان خصوصاً اعتقادی اصول به توجه با و دینی معرفت منظر از اسالمی،
 دسته 3 در که شودمی شامل را عناوین ایمجموعه آینده، اسالمی هنر اینجا در و هنر غایت. است تعریف

 موضوع بر یدتأک و بحث مبادی و مقدمات تعیین از پس حاضر متن. گیرندمی قرار تشخیصی و دستوری ذاتی،
 . است اسالمی هنر در غایی علل تشخیصی حوزه بررسی به «اسالمی هنر غایت و چرایی»

 هنر حوزه در و کیفی صورت به اطالعات تحلیل و تجزیه روش تحلیلی، -توصیفی روش به تحقیق این
 هدف یا چرایی به خاص توجه دارد، تاکید این بر تحقیق نتایج. است شده انجام آینده، و هنر غایت اسالمی،

 به اسالمی نوین تمدن تراز در را آن کاربردهای و اهداف ها،روش خصوصیات، اسالمی، هنر غایی علت و
 تعیین و خیصتش قابل آن چرایی طریق از نیز اسالمی هنر چیستی اینکه ضمن کند،می تعیین مطلوب صورت
 .بود خواهد
 

 تشخیصی غایت -هنر غایت -غایی علت -اسالمی نوین تمدن -آینده اسالمی هنر واژگان کلیدی:

                                                           

 ارشدعضو هیأت علمی کارشناسی 1
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 کیفری و حقوقی موضوعه حقوق در مباشر و سبب اجتماع بررسی

 1ملکی مریم
 2فالح محمدرضا

 3مهنی اسفندیاری عهدیه
 

 چکیده
 که است مباشر و سبب اجتماع به مربوط میگردد مطرح مدنی مسئولیت در که مهمی مباحث از یکی

 قانون اینکه به توجه با. است شده ذکر اسالمی مجازات قانون در هم و مدنی قانون در هم آن، احکام
 در حقوقدانان انداخته، در قبل قانون از متفاوت طرحی 526 ی ماده در 1392 مصوب اسالمی مجازات

 :جمله از اند نموده مطرح را مختلفی های دیدگاه جدید مجازات قانون و مدنی قانون ی رابطه خصوص
 تحقیق قطری از تا است آن بر سعی مقاله این در. هماهنگی ی نظریه و نسخ ی نظریه تفکیک، ی نظریه

 یک هر لتحلی با و گردد، ارائه مناسبی حل راه موجود های نظر اختالف بررسی با( ای کتابخانه) اسنادی
 و قوقدانانح برای امر بدو در شاید که قضایی آرای تشدد به و یابیم دست واحدی نظر به نظریات این از

 هرابط بحث مورد موضوع خصوص در که است مطرح سوال این پس. دهیم خاتمه آید وجود به قضات
 این نتبیی به مقاله اصل در نمایند؟ صادر رای باید اساس چه بر محاکم و است چگونه قانون دو این ی

 قوقدانانح از بعضی بیانات و فقهی نظرات برخی و ایران قوانین منظر از آن به مربوط نظریات و موضوع
 .دهیم می پاسخ پرسش این به و شد خواهد پرداخته

 
 مباشر و سبب اجتماع مباشر، و سبب مدنی، مسئولیت واژگان کلیدی:

                                                           

 دانشگاه شاهدخصوصی  حقوق ارشد کارشناسی دانشجوی 1

 استادیار 2

 ارشد کارشناسی دانشجوی 3



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

175 

 اشخاص ناحیه از وارده خسارات قبال در وشهرداری دولت مدنی مسئولیت
 ثالث

 1مهنی اسفندیاری عهدیه
 2فالح محمدرضا

 3ملکی مریم
 

 چکیده
 روابط این از ناشی مدنی مسئولیت بحث حقوقی یا حقیقی از اعم اشخاص میان روابط توسعه با امروزه

 جهان در کندمی نمایان را خود بیشتر قرارداد از وخارج قهری صورت به خواه قراردادی صورت به خواه
 به داشت خواهد برخورد مردم حقوق با ایگونه به شود وارد بخواهد که ایزمینه هر در دولت نیز امروز

 اهداف زا یکی کندمی نمایان را خود امر این نماییممی آن افراد وروابط جامعه به گذرا نگاهی وقتی که طوری
 هایدولت در زیرا. باشدمی دولت اقدامات از ناشی هایزیان برابر در مردم حقوق از حمایت مدنی مسئولیت
 ودولتمردان فرماست حکم حاکمیت اعمال از ناشی خسارت جبران از دولت مصونیت بحث هنوز امروزی
 با تاس آن بر سعی پژوهش این در. کنند خالی شانه خسارت جبران از نوعی به تا هستند این پی در همواره
( ایکتابخانه) اسنادی تحقیق روش طریق از که آن به مربوط قوانین وسایر مدنی مسئولیت قانون 11 ماده بررسی

 رداختهپ ثالث اشخاص ازناحیه وارده خسارات قبال در وشهرداری دولت مسئولیت بیان به گیرد،می صورت
 قبال در دولت آیا مدنی مسئولیت قانون 11 ماده به باتوجه: که باشدمی سوال این به دادن پاسخ پی در و شود

 ندارد؟ مسئولیتی گونه هیچ دهدمی انجام حاکمیت مقام در که اعمالی
 

 ثالث اشخاص خسارات، شهرداری، دولت، مدنی، مسئولیت واژگان کلیدی:
                                                           

 خصوصی دانشگاه شاهد ارشد حقوق کارشناسی دانشجوی 1

 استادیار 2

 شاهد دانشگاه خصوصی ارشد حقوق کارشناسی دانشجوی 3
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 از)اسالمی تمدن و هنر در ایرانی مساجد شیعی های کتیبه نقش مطالعه
 (زندیه تا ایلخانان دوره

 1پور بهروزی حسین
 2امیرحاجلو سعید

 

 چکیده
 ایبر جوالنگاهی را فرهنگی و هنری مـخـتلف هـای زمـیـنـه مـذهـب، این حامیان و شیعی هنرمندان

 اسالمی تمدن و فرهنگ گسترش در بسزایی نقش آنان رو، این از. یافتند خود تفکر و باورها عقاید، ابراز
 ماعی،اجت دینی، هویت دهنده بازتاب های رکن از یکی کتیبه که جایی آن از. داشتند اسالم جهان در

 ست،ا بوده اسالمی کشورهای معماری و هنر عرصۀ تاریخ مسیر در اسالمی ن تمد در فرهنگی و سیاسی
 مساجد، ایه کتیبه در را شیعیان باورهای که است احادیثی و آیات از استفاده شامل موارد این از بسیاری
 حاکمان و نحامیا ویژه به هنرمندان، نقش بناها، کتیبه در( ع)ائمه نام از استفاده همچنین. کند می منعکس

 ایه باور و تفکر: است این سوال. سازد می تر روشن ایران، در اسالمی مختلف های دوره در را شیعی
 گذاشته یرتأث زندیه تا ایلخانان دوره از اسالمی تمدن و هنر بر چگونه ایرانی مساجد های کتیبه در شیعه

( اسنادی)یا کتابخانه صورت به اطالعات گردآوری و تحلیلی -توصیفی شیوه به حاضر پژوهش است؟
 ایرانی مساجد در مختلف شیعی های کتیبه مطالعه و معرفی پژوهش، این از هدف. است گرفته صورت

 شیعه اعتقادات و باورها تفکر، بین رابطه یافتن ها، کتیبه این مضامین و مفاهیم بررسی و مذکور، دوران در
 و هنر در ایرانی مساجد شیعی های کتیبه که نقشی به یافتن دست و ایرانی مساجد در نگاری کتیبه هنر و

 .است نموده ایفا مذکور دوران در اسالمی تمدن
 

 .تقاداتاع و باورها شیعه، مضامین اسالمی، تمدن و هنر مسجد، کتیبه،: واژه کلید واژگان کلیدی:
                                                           

 هنر پژوهش ارشد کارشناسی 1

 جیرفت دانشگاه تخصصی دکترای 2
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  نظریه بر تکیه با محور دین تمدن مبانی بررسی
 («العالی مدظله آملی جوادی عالمه) تدین آینه در ناب تمدن ظهور »

 1کریمی فاطمه
 

 چکیده
 شده ارائه آن یبرا متفاوتی نسبتاً مبانی و متعدد مصادیق گوناگون، تعاریف که است مفهومی تمدن

 شودمی فتعری تمدنی با انسان فرهنگی هویت معتقدند فرهنگ و تمدن ارتباط راستای در برخی. است
 ریاتینظ همۀ به مربوط مبانی، و مصداق تعریف، گوناگونی این. است کرده منسوب آن به را خود که

 به نظرات اًتقریب شود محدود دینی مفاهیم به تعریف دایرۀ وقتی اما هستند مطرح تمدن باب در که است
 . بود خواهد نزدیک یکدیگر

 جهان» ،«دانی جهان» اصل سه را اسالمی نوین تمدن مبانی «تدین آینه در ناب تمدن» نظریه اساس بر
 و ایمکرده تعبیر «هنر» و «حکومت» ،«علم» عنصر سه به آن از ما که داده تشکیل «آرایی جهان» و «داری

 اجزای «مداریحق» پایۀ بر و «عدل» محوریت با سه، این -آملی جوادی عالمه– نظریه صاحب عقیده به
 .اندداده تشکیل را انسان مطلوب تمدن

 به انجه با او تعامل چگونگی و انسان باب در آملی جوادی عالمه آراء بر تکیه با تحقیق این در
 مطلوب مدنیت بنابراین خداست انسان مربی و خالق چون که ایمکرده ثابت و پرداخته مبانی این بررسی

 .باشد «توحید» و «خدامحوری» اصل بر مبتنی که بود خواهد او
 

 توحید خدامحوری، عدل، مداری،حق تمدن، مبانی،  واژگان کلیدی:

                                                           

 شناسی ارشد شیعه کارشناسی 1
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 اهللحفظه رهبری معظم مقام اندیشه در اسالمی نوین تمدن ماهیت و مفهوم

 1حجتی مصطفی سید
 

 چکیده
 روت،ث پیشرفت، علم، آن در که اسالم آرمانی و نظر مورد یجامعه بتواند که اسالمی حکومت الزمه

. تاس اسالمی نوین تمدّن ایجاد باشد، دارا را جهانی امواج با مقابله قدرت و داشته وجود عدالت و عزّت
 گیریکلش از پس را نهایی گام اسالمی انقالب اهداف تحقق پنجگانه مراحل ترسیم با رهبری معظم مقام

 تمدن» تحقق اسالمی، جامعه تشکیل اسالمی، دولت تشکیل اسالمی، نظام تشکیل اسالمی، انقالب
 مقاله نای در. است اسالمی نوین تمدن یک یجادا اسالمی، انقالب هدف فرمودند بیان و دانستند «اسالمی

-فیتوصی روش با و بررسی و احصاء ایشان اندیشه در را اسالمی نوین تمدن ماهیت و مفهوم شده سعی
 نوین مدنت اینکه جمله از شود، داده پاسخ دیدگاه از اسالمی نوین تمدن درباره هاییپرسش به تحلیلی
 تمدن چنین ایجاد از هدف چیست؟ اسالمی نوین تمدن جدید الگوی ارائه ضرورت چیست؟ اسالمی

 آیا ت؟چیس غربی تمدن و اسالم صدر اسالمی تمدن با اسالمی نوین تمدن این ارتباط چیست؟ نوینی
 برای وبیمطل الگوی تواند می و جهانی توسعه الگوهای ناکارآمدیِ و غلط مبانی به توجه با غربی تمدن

 ،است ای وسیله و ابزاری بخش یک: دارد بخش دو اسالمی نوین تمدن لهمعظم دیدگاه از باشند؟ ما
 سیاسی داراقت اقتصاد، صنعت، علم،: میشوند مطرح پیشرفت های مولفه عنوان به امروز که ارزشهائی همان

 را سانهاان زندگی متن که است اموری تمدن اساسی و حقیقی بخش اما... .و المللیبین اعتبار نظامی، و
 اصلی یبخشها آن اینها... و تفریحات مصرف، الگوی زندگی، سبک خانواده، یمسئله: میدهد تشکیل

 .است انسان زندگی متن که است، تمدن
 

 مدنت اسالم، رهبری، معظم مقام اسالمی، تمدن ماهیت و مفهوم اسالمی، نوین تمدن واژگان کلیدی :
 سازی

                                                           

 معارف دانشگاهارشد  کارشناسی 1
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 اسالمی تمدن فرهنگی هندسه

 1مالیی کامران
 

 چکیده
 ازبایدها هبرآمد نوعی به رودکه می شمار به انسانی اجتماع درمتن اعتباری معنای تعابیریک در فرهنگ

 مدنی، جامعه یک نیازهای برمحوریت و بشری درنهاداجتماع که است برحقایقی مبتنی ونبایدهای
 می ابحس به اجتماع این وهویت شده انسانی ورفتارهای براخالق حاکم تدریج به واجتماعی، درابعادفردی

 جا برای ساختاری معماری و سازماندهی طرّاحی، معنای به رویکردسیستمی، یک فرهنگی مهندسی رود؛
 هک است سازمانی وفرهنگ تخصصی عمومی،فرهنگ فرهنگ ملی، ازفرهنگ اعم فرهنگ، اجزاء نمایی

 باشد می سیستم دراین آن وقوت ضعف نقاط تبیین اجزاءو این روابط تنظیم درصدد
 حقیقی تیاصال به قائل انسانی وباورهای فرهنگ،اندیشه،اخالق برای کریم بشری،قرآن مکاتب درمقابل

 زندگی یکل نمای چهارچوبی در بشر، فطرت با متناسب همواره(نبایدها و بایدها)اعتبارات درپرتو که است
 های مولّفه کمال و دقت نهایت در و نموده لحاظ دو هر اجتماع و فرد برای را فرهنگ اجزاء تمام و انسان

 محور سه در را کلی نمای این توان می که است کرده معرفی و تشریع را متعالی فرهنگ یک بنیادین و فکری
 مهم از را هم اب سه این روابط قرآنی اعتبارات به پایبندی و نمود ریزی پایه هستی، نظام و انسان خدا، حقیقی

 دانست وحیدیت نگرش یک بر مبتنی تمدّن و فاضله مدینه تحقق در قرآن فرهنگی مهندسی های مولفه ترین
 ینا در ولذا. دهد می سوق اسالمی تمدّن تحقّق یعنی مطلوب این سوی به را اجتماع خود، ایدئولوژی در که

 رویکردی اب جامعه فرهنگی مهندسی در اسالم فرهنگی و فکری منظومه عنوان به قرآن نقش بررسی به پژوهش
 داد خواهیم قرار توصیفی تحلیل و تبیین مورد را آن آفرینی نقش ابعاد و پرداخته تحلیلی
 

 فاضله مدینه کریم؛ قرآن فرهنگی؛ مهندسی اسالمی؛ تمدن فرهنگ؛  واژگان کلیدی:

                                                           

 حدیث و قرآن ارشد علوم کارشناسی 1
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 اسالمی نوین تمدن در اسالمی انقالب نقش

 1جزینی محمد
 

 چکیده
 میاسال حکومت وبرپای گرامی رسول آن وتالش وهمت اسالم دین االنبیاءوظهور خاتم بابعثت

 عثمانیان زمان تا زیادی های ونشیب فراز با روند این شد زده جهان در اسالمی نوپای تمدن های ،جرقه
 تمدن این آفرینی وتحول ماندگاری.گذاشت جای به ازخود را وماندگاری درخشان وآثار داشت ادامه

 بااین.بزنند غمر را عثمانیان وفروپاشی زوال هایی باحیله آیین، این ودشمنان استعمارگران تا گردید باعث
 حضرت وتوجهات وعنایات انقالب معمار رهبری وهوشیار،با بیدار ملت باایستادگی اسالمی انقالب حال،
 انجه وآزاده نمسلما ملل بیداری آن متعاقب.رسید پیروزی به استعمارواستبداد علیه مبارزات تعالی باری

 قالهم پردازیم می اسالمی گذارانقالب واثر آفرین تحول اصول کاوش به مقاله دراین.داشت پی در را
 .گیرد می پی را اسالمی نوین تمدن در اسالمی انقالب تاثیرات توصیفی تحقیقی باروش رو پیش

 
 خمینی امام اسالمی انقالب اسالمی نوین اعظم،تمدن اسالم،پیامبر واژگان کلیدی:

                                                           

 شناسی شیعه ارشد کارشناسی 1
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 اب) اسالمی نوین تمدن تحقق روند در نخستین نهادهای جایگاه و نقش
 (خانواده نهاد بر تأکید

 1احمدی عصمت
 

 چکیده
 توجه هب نشستن، ثمر به و تحقق برای که است هاییارز ش و باورها مجموعه اسالمی، تمدن و فرهنگ

 باید ابتدا اسالمی تمدنی تحقق برای. دارد نیاز جامعه دهندۀ تشکیل اجزای تریناساسی و ترینایپایه به
 اسالمی هایارزش و اصول با مطابق انسانی افراد پرورش مرهون امر این که شود، محقق اسالمی جامعۀ

 و جهانی هایارزش به را افراد که امروزی مدرن دنیای در. است اسالمی معیارهای با مطابق خانواده در
 تحریف حال در اسالمی، جامعه خصوص به جوامع اساسی هایارزش دیگر سوی از و دهدمی سوق مادی

 نوین مدنت تحقق تنها نه امر این به توجهیبی. کندمی پیدا بیشتری اهمیت امر این است جایگذاری و
 هادهاین کنار در خانواده نهاد. رودمی نیز اسالمی جامعه انحراف بیم بلکه اندازدمی تأخیر به را اسالمی

 استوار رآنب ایجامعه هر بقا که آیدمی شمار به نخستین نهادهای از حکومتی و اقتصادی دینی، پرورشی،
 الماس در نهاد این اهمیت به توانمی اسالمی احکام و روایات آیات، پیرامون اجمالی نگاه یک با. است

 اساسیِ هایارزش انتقال و پذیری جامعه پرورش، وظیفه بلکه نسل تولید وظیفه تنها نه خانواده. برد پی نیز
 پاسخ ددص در اسنادی تحلیل روش و کیفی رویکرد با پژوهش این. دارد برعهده را بعدی نسل به جامعه

 «ارد؟د وجایگاهی نقش چه اسالمی نوین تمدن تحقق در خانواده نخستین نهاد:» است اصلی سؤال این به
 است سالمیا نوین تمدن تحقق در عوامل تریناساسی از یکی خانواده که است آن مبین تحقیق هاییافته

 .شد خواهد زمینه این در هاتالش سایر ماندن عقیم باعث نهاد این به توجه عدم و
 

 .خانواده اسالمی، تمدن اسالمی، جامعه نخستین، نهادهای واژگان کلیدی:

                                                           

 اسالمی انقالب شناسی جامعهارشد  کارشناسی 1
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 تکنولوژی عصر در اسالمی زندگی سبک در مادر نقش

 1بامری سمیه
 

 چکیده
 تبلیغ و مغزها، و هامرز فضا، تسخیر و فناوری گسترش و تکنولوژی با دلیل رویارویی به بیستم قرن در
 دین و اسالمی جامعه امروزی، نسل جدید مطالبات و زندگی، نوع بهترین عنوان به غربی زندگی سبک

 فرینانآ نقش عنوان به مادر خصوص به و دینی خانواده میان این در دارند، برعهده سنگینی وظیفه مداران
 تشبیه و کودکی دوران در تربیت بر اسالم تاکید دارند، دشوارتری مسئولیت اسالمی، زندگی سبک

 چندین را موضوع این اهمیت است، گل و خار از اعم بذری نوع هر مستعد که خالی زمین به کودک
 سعی فته،گر انجام ای کتابخانه و اسنادی اطالعات، گردآوری روش به که تحقیق این در کند؛ می برابر
 عصر در اخالقی ارزشهای و اسالمی زندگی سبک حفظ در آن اهمیت و مادر نقش درباره تا شده

 وظایف ترین صلیا از یکی که کودک دینی تربیت بر صبر و محبت و عاطفه نیروی از استفاده با فناوری،
 .گردد ارائه زمینه این در مناسبی راهکارهای و شود بررسی اوست
 

 القی،اخ ارزشهای اسالمی، زندگی سبک کودک، مادر، عصرفناوری، تکنولوژی، واژگان کلیدی:
 صبر عاطفه،

                                                           

 قرآن ارشد علوم کارشناسی دانشجوی 1
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 رینگارگ موردی مطالعه با اسالمی نوین تمدن پیشبرد در اسالمی هنر جایگاه

 1پور شاقالنی زهرا
 2اربع ندا
 3علیپور مرضیه

 
 چکیده

 هنگیفر هایجلوه ترینارزنده و است ملت آن فرهنگ و تمدن گرو در ملتی، هر امیدبخشِ و روشن آینده
 الهی اذکار و آیات از ایجلوه آن، اصیل معنای در هنر اسالم، دیدگاه از. شودمی نمایان آن هنر در تمدن، هر

 باترینزی دارای نگارگری هنر اسالمی، هنرهای بین در. است خورده پیوند توحید کلمه با خود ذات در و است
 با ارتاش زبان به که باشدمی اذکار و آیات این تجلی از شکل، ترینهنرمندانه و ترینساده حال عین در و

 اسرار از یدنیای به را خود مخاطب زبان، این به رویکرد با نگارگر هنرمند. کندمی برقرار ارتباط خود مخاطب
 ضمن پژوهش این در. دارد آن در ایویژه جایگاه انسانی واالی هایارزش که سازدمی رهنمون مفاهیم و

 رداختهپ آن پیشبرد و اسالمی تمدن مظاهر اشاعه در آن نقش به اسالمی نگارگری هنر خصوصیات بررسی
 توانمی را هاپرسش این پاسخ روازاین. شودمی بررسی هنر این بیشتر آفرینینقش بر موثر هایمؤلّفه و شده

 ارد؟د نقشی چه آن پیشبرد در اسالمی هنر و چیست اسالمی نوین تمدن اهداف: کرد جستجو مقاله این در
 ظرفیت و ینگارگر هنر در نمادین بیان و زبان تاثیر اصلی فرضیه چیست؟ اسالمی هنر در نگارگری جایگاه

 حلیلیت-توصیفی پژوهش، این در تحقیق روش. باشدمی اسالمی نوین تمدن هایارزش انتقال در آن باالی
 است نآ بیانگر پژهش هاییافته. است شده آوریجمع ایمشاهده و ایکتابخانه منابع از آن اطالعات و بوده

 دافاه پیشبرد جهت در ایارزنده ظرفیت دارای اسالمی، ارزشمند مضامین نمایش عرصه در نگارگری که
 .است اسالمی نوین تمدن
 

 .نماد اشارت، زبان نگارگری، هنر، اسالمی، نوین تمدن واژگان کلیدی :
                                                           

 قزوین اهلل بقیه ای حرفه فنی دانشگاه ارشد کارشناسی 1

 تهران شرق نور پیام مرکز ارشد کارشناسی دانشجوی 2

 شاهد دانشگاه دکترا دانشجوی 3
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 اسالمی تمدن نابودی و انحطاط جهت در عاملی گراییتجمل
 (فریقین قرآنی تفاسیر هایآموزه منظر از آن بررسی)

 1پور شافعی ایوب
 

 چکیده
 هیباشکو هایتمدن هم اسالم تاریخ طول در. اندرفته زوال به زیادی هایتمدن بشر تاریخ طول در
 هاتمدن ینا انحطاط عوامل از یکی تاریخی شواهد برخی و قرآن گواه طبق. اندنابودشده نیز آنان که بودند

 منابع از استفاده با و تحلیلی و توصیفی روش به که حاضر پژوهش در. است بوده «گراییتجمل»
 فریقین رتفاسی و قرآن دیدگاه از ـ گراییتجمل ـ نابودکننده عامل این به است، شدهانجام ایکتابخانه
 آن و رفیمع هاتمدن رفتن بین از در بزرگ بسیار عاملی را گراییتجمل کریم قرآن. است شدهپرداخته

 شروع یریشه قرآن. است دانسته اجتماعی انسجام فروپاشی و ناامنی ستم، ظلم، از مصداقی را
 آوردن روی با که داندمی حکومت و ملت یک رؤسای و بزرگان در را اول یوهله در گراییتجمل
 قرآن .کنندمی فراهم را خود تمدن نابودی موجبات و شده ایپدیده چنین گرفتار نیز عادی مردم آنان،
 است کرده هارائ بزرگ، منکر یک عنوانبه گراییتجمل معرفی نام به اینسخه گراییتجمل برای کریم

 .شود جلوگیری آن گسترش از وسیلهبدین تا
 

 .سنت اهل شیعه، تفاسیر، قرآن، اسالم، تمدن، انحطاط، گرایی،: تجمل کلیدیواژگان 

 

                                                           

 جزا حقوق و ارشد فقه کارشناسی 1
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 های آموزه به توجه لزوم و اسالمی تمدن گیری شکل در کریم قرآن نقش
 یدینامیک و آماری های تحلیل اساس بر اسالمی نوین تمدن تحقق در قرآن

 1چگینی مالمیر طوبی
 2حسینی محمد بابک

 

 چکیده
 و ایران فتح)فتوحات پس در و اسالم گسترش از پس اسالمی تمدن دارند اعتقاد که کسانی خالف بر

 بر حققانم برخی همانند حاضر مقاله نویسندگان است، گرفته شکل روزگار آن متمدن جهان با تعامل و( روم
 و اول سال 3)نوزادی مرحله سه در بعثت، اول روزهای همان از و قرآن نزول با اسالمی تمدن که باورند این

 هجرت از پس سال 11)قانونمندی و ثبات و( مکه در علنی تبلیغ سال 11)محلی گسترش و رشد ،(مخفیانه تبلیغ
 وحیانی ایه آموزه اسالمیست، تمدن بنای زیر که بنیادی اندیشه خاستگاه. است گرفته شکل( مدینه در و

 و مطروحه، موضوعات ها،سوره آیات، چیدمان نحوه و ساختار در کنکاش به تحقیق این در. است قرآن
 پس و ایم پرداخته نزول های سال در شده مطرح موضوعات اساس بر ها سوره و آیات بندی دسته همچنین

 رت بیش) موضوعات، از یک هر آماری توزیع منحنی کریم، قرآن آیات هایداده آماری توزیع بررسی از
-81) توپار قانون از مطروحه موضوعات نوشتار، دراین. ایم کرده رسم را( است گاوسی توزیع شامل توزیعات

 توان یم قرآن، در موضوعات از یک هر فراوانی و موضوعات سالی توزیع به توجه با. کنند می تبعیت( 21
 گفت، وانت می قرآن، در موضوعات گستردگی بررسی در. است شده نازل یکدفعه نه و تدریجا قرآن گفت،

 بر عالوه. باشند می قرآن در( نایکنواخت پراکندگی)پراکندگی ترین بیش دارای... و دین اصول موضوعات
 هک اسالمی تمدن گیری شکل مرحله سه وجود موضوعات، و آیات طول به توجه آماری، های بررسی این
 .شود می دیده شده نازل آیات ترتیب در شد اشاره آن به باال در

 

 و مانیز توزیع آماری بررسی قرآن، آیات موضوعی توزیع آماری بررسی اسالمی، تمدن واژگان کلیدی:
 پارتو قانون گاوسی، توزیع قرآن، آیات نزول ترتیب

                                                           

 خمینی امام المللی بین دانشگاه ارشد کارشناسی 1

 خمینی امام المللی بین دانشگاه تخصصی دکترای 2
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 اسالمی نوین تمدن ماهیت

 1مجتهدی طیبه
 2ابوزید رضا

 
 چکیده

 وسعت هب حداقل دارد ساله هزاران ای سابقه نگوییم اگر اسالمی بزرگ سرزمینهای از بعضی در تمدن
 قدرت یزن و ثروت اندیشه، و فکر تولید دارای اسالمی کشورهای. است بررسی و تامل قابل قرن چهارده

 است دهش نگاشته آن بر کتابها که اسالمی تمدن عنوان تحت تمدنی بود می این از غیر اگر و. اند بوده
 تمدن ادایج مدعی توان نمی آنها از پوشی چشم با که دارد مظاهری تمدن کلی طور به. گرفت نمی شکل
 . شد نوین تمدن بویژه

 یجادا اجتماعی، نظم و انضباط برقراری آموزی، علم فراگیری آموزش بسط یه توان می آنها جمله از
 رایاج بر حکومتها دقیق نظارت و محکم قوانین داشتن گرو در خود این که جامعه در آرامش و امنیت
 و سالم تعامل مردم، بر گذار اثر روشهای با گرایی خرد و ورزی عقل به حاکمان تشویق باشد، می قانون

 هک دیگر مظاهر و گونه مساوات وهمگرایی خردورزی سایه در ملل دیگر با اسالمی کشورهای صحیح
 .شد خواهد داده بسط و شرح خود جای در

 
 مسلمان، دانشمندان اسالمی، سرزمینهای اسالمی، ملل اسالمی، تمدن تمدن، واژگان کلیدی:

 .خردورزی

                                                           

 اسالمی ملل تمدن ارشد تاریخ کارشناسی 1

 ارشد کارشناسی 2
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 ننوی تمدن بسوی راهبردی گامی حسینی، اربعین مراسم جهانی اجتماع
 اسالمی

 1طبرسی محمود
 2تالشان حسن

 

 چکیده
 تمادیم سالیان طول در ،اگرچه است شیعه قدرت های مولفه از یکی اربعین ومیلیونی باشکوه مراسم

 یک وانبعن اخیر سالهای در اما بود نگرفته رابخود قدرت عینی تجسم سیاسی اجتماعی عمل یک صورت
 و شود جهانی یزرستاخ یک به تبدیل توانسته بطوریکه یافته گسترش و نمود شیعه جامعه در انقالبی طرح

 .کند بازیابی الملل بین فضای و جهان هندسه در را خود عظیم جایگاه
 االنهس اجتماع بزرگترین را اجتماع این امسال جهان رسمی خبرگزاریهای مستندات و گزارش برطبق

 کشورهای و شیعه مذهب به تنها آن زوار و است رفته فراتر هم عراق ازمرزهای آنکه بدلیل خواندند جهان
 جممنس حضوری جهان مختلف های قاره از مختلف مذاهب و ادیان با افرادی بلکه نشده ختم نشین شیعی
 سویب راهبردی گامی آن صحیح هدایت با تواند می که است شیعی راهبردی قدرت همان این که دارند وفعال
 . بردارد اسالمی نوین تمدن

 در آن ازیس فرصت نحوه و تشیع سیره در عظیم مراسم این اهمیت به پرداختن با شده سعی مقاله این در
 ،تمدنغرب تمدن برابر در نمایی خود ضمن است اسالمی تمدن از برگرفته که جدید زندگی سبک جهت
 برخی واکاوی صدد در تحلیلی توصیفی روش از گیری بهره با لذا ظهوربرساند مرحله به را اسالمی نوین

 در و دهبو اسالمی نوین تمدن جهت در میلیونی اجتماع این سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی ازاثرات
 .بپردازد اند نموده طراحی آن برکات و آثار تخریب صدد در دشمنان که تهدیداتی به نیز مقابل

 
 جدید زندگی ،سبک اسالمی نوین تمدن حسینی، ،اربعین جهانی اجتماع : کلیدی واژگان

                                                           

 محالتی شهید سیاسی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی 1

 محالتی شهید دانشکده دکتری تخصصی 2
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 رآنق انسانی علوم تحقق در وحوزویان دانشگاهیان ومستقل مشترک نقش
 بنیان

 1قاسمی امید
 

 چکیده
 کیی.میباشد اسالمی نوین تمدن تحقق اسالمی انقالب هدف ترین مهم شاید و عالی اهداف جمله از

 آنچه.باشد می اسالمی انسانی علوم ،تحقق اسالمی نوین تمدن تحقق جهت ها نیاز پیش ترین مهم از
 وجودم وضعیت ترشناخت دقیق عبارت به و انسانی علوم حوزه بر حاکم پارادایم شناخت دارد ضرورت

 حوزویان ینب این در.است کریم قرآن های آموزه بر مبتنی علم تولید ی مقوله آن تبع به انسانی علوم در
. باشد می یانسان علوم جامع های دکترین استخراج منظور به قرآن در وتفقه اجتهاد وآن دارند بنیادی نقش
 وجود وقرآنی دینی علم تولید امکان که است زمینه این در باوری خود امر ابتدای در دانشگاهیان نقش
 تحقق سازوکارهای و ها مشی وخط نظری های چهارچوب وتعیین تدوین در حوزویان با همراه و دارد

 جامعه هب محصول عنوان به که آنچه باشند داشته ایمان رسانندو یاری ودینی بومی انسانی علوم وتولید
 .بود خواهد باشد،کاربردی بومی و دینی مفاهیم با منطبق که صورتی در شود می ارائه

 
 دانشگاه ، حوزه ، انسانی علوم ، قرآن واژگان کلیدی:

                                                           

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1
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 و هافرصت امروز؛ المللبین نظام در اسالمی نوین تمدن هایویژگی 
 هاچالش

 1کریمی سینا
 

 چکیده
 از مندیبهره همچنین و دینی هایآموزه از گیریبهره با که است آن بر اسالمی نوین تمدن

 در را یمدن تمدن هایجنبه تمامی بتواند که بپردازد نوین تمدنی ایجاد به بشری، تمدن دستاوردهای
 امت وریبادین: بر مشتمل اسالمی نوین تمدن هایویژگی از شودمی تالش مقاله این در. باشد برداشته

 رایب کهازآنجایی. شود بحث دیگر عوامل و پژوهی غرب خودباوری، اندیشی، تمدن خردباوری، مدار،
 و غربی مهاجم فرهنگ واحد، رهبری از پیروی عدم نظیر هاییچالش اسالمی تمدن حرکت
 قالنیتع به توجه عدم و مسلمان جوامع اقتصادی مشکالت چون موانعی مسلمانان، میان در افکنیاختالف

 هب بایستیمی هاآسیب این کاهش جهت لذا. دارد وجود غرب تمدن تهاجم امت، درونی تفرقه دینی
 کری،ف دینی، رهبران نقش به توجه پرداخت؛ دارد وجود موانع این رفع برای که تدابیری و هافرصت

. باشدمی مشکالت این با مقابله برای درستی راهکار مردم هدایت در نخبگان و مرجع هایگروه و فرهنگی
 گیرند ارقر فعالیت و توجه مرکز جدی صورتبه اگر آن خصوصیات و اسالمی نوین تمدن اساس این بر
 از مجموعه انسانی، جامعه در عمیق تحولی ایجاد ضمن شود، خودداری آن به نسبت غفلت از و

 همین در. کرد خواهد عرضه بشریت به مطلوب کمال به انسان نیل جهت معنوی و مادی هایاندوخته
 هایفرصت و هاچالش بررسی به اسالمی نوین تمدن خصوصیات واکاوی ضمن حاضر پژوهش راستا
 .پردازدمی تمدن این رو پیش
 

 سالمیا نوین تمدن خصوصیات مسلمانان، ها،چالش و هافرصت اسالمی، نوین تمدن :کلیدی واژگان

                                                           

 سیاسی ارشد علوم کارشناسی 1
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 روایات و قرآن منظر از زندگی سبک بررسی

 1صادقی ملیحه
 2صادقی ابراهیم

 
 چکیده
 و یستنز سبک گیردمی قرار بررسی مورد آنچه شود،می زندگی سبک از بحث وقتی: مساله بیان
 است یعموم فرهنگ در تأثیرگذار و مهم بسیار های عرصه از یکی زندگی سبک. است کردن زندگی

 می ما. دهیم می تمیز هم از و درک را ها رفتار معانی آن کمک به و کند، می اداره را ما زندگی که
 که یستنز سبک یا زندگی شیوه.کنیم مهیا قناعت و زهد داشتن با را منطقی و آل ایده زندگی توانیم

 هایمعیار و ها سلیقه ها، نگرش ها، عادت. است گروه یا فرد یک های ارزش و ها گرایش کننده منعکس
 .گویند می زندگی سبک سازد می را گروهی یا فرد کردن زندگی طرز که...  و اقتصادی سطح و اخالقی

 وروایات قرآن منظر از سالم زندگی سبک بررسی: پژوهش هدف
 ای کتابخانه:  تحقیق روش
 گیری نتیجه و ها یافته

 توانیم آنان از باالگوگیری که هستند اسالمی زندگی سبک الگوهای ترینمهم بیت اهل و قرآن
 زندگی سبک. است همراه انسان باگمراهی الگوها این از دوری و داشت را صحیحی و سالم زندگی
 را ماتمحر باید آن در بلکه نیست،(ع)اطهار ائمه مانند پوشیدن لباس یا و خوردن غذا معنای به اسالمی

 .تندهس صالح عمل و ایمان داشتن ، اسالمی زندگی سبک اساسی معیارهای. داد انجام را واجبات و ترک
 

 .زهد زندگی، سبک ،( ع) بیت اهل ، قرآن :واژگان کلیدی

                                                           

 آمل توحید دانشگاه استاد، وحدیث قران علوم ارشد کارشناسی 1

 دکترا دانشجوی 2



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

191 

 فرهنگی منطق با مواجهه در صدر موسی امام اندیشۀ شناسانۀانسان هایامکان
 اسالمی نوین تمدن سوی به گشوده افقی متأخر داری سرمایه

 1تاجیک الهدی بنت
 2رایگانی فاطمه
 2نژاد نادری ریحانه

 چکیده
 سرمایه امنظ توسط کرده ایجاد دینی جهان زیست اساسی احیاگر عنوان به ایران اسالمی انقالب که آنچه

 بحران امری به را داشته دینی مضمون که اجتماعی امر هر تواندمی که شده شناسایی نیرویی عنوان به داری
 درک دمع باشد نگرانی مایۀ تواندمی که آنچه. کند مبدل داری سرمایه روزافزون گسترش برابر در آفرین

 یا جهانی ساختار بحرانی هایشکاف و دینی جهان زیست احیای نیروی میان که است ایرابطه از مناسب
 غربی نمتفکری آراء بر تکیه با که آمده پدید شناسیغرب از گوناگونی اشکال اخیر های دهه در.دارد وجود

 اسالم چارچوب در انسان و دین فهم از کافی شناخت عدم دلیل به اما اند پرداخته داری سرمایه و دین رابطۀ به
 .ندبرس متأخر داری سرمایه فرهنگی منطق با اسالمی انقالب مواجهۀ از نافذی روایت به اند نتوانسته
 کاسته سکوالر امر با مواجهه در اسالم شمول ،از آوریم نظر در صلب نحوی به را آن دین فهم در اگر

 یا ام تقدیر صورت این در. ایم انداخته انتفاع حیض از را دین در تفقه و اجتهاد معنای اساساً بلکه ایم
 .داری سرمایه فرهنگی منطق در انحالل یا بود خواهد گریتکفیری
 یشانا نظر از. است داده ارائه متفاوتی نگاه باره این در که است اندیشمندانی جمله از صدر موسی امام

 رب تا است آن بر سعی مقاله این در. دارد حیات امکان ها مکان و ها زمان تمامی در که است ایشالوده دین
 تواندیم تالش این و یابیم دست داری سرمایه و دین میان نسبت از تقریری به اسالم به او هاینگرش اساس

 .باشد اسالمی نوین تمدن سوی به حرکت برای امکانی
 

 اسالمی تمدن-صدر موسی امام-دین-اسالم-داری : سرمایهواژگان کلیدی 
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 بریره معظم مقام منظر از اسالمی نوین تمدن احیای و اسالمی بیداری نسبت

 1زاده تقی فاطمه
 2رنگین خاک علی

 

 چکیده
 طرفی از است؛ اسالم جهان ساز سرنوشت و حساس مسائل از معاصر دوران در اسالمی تمدن احیای

 اطهار ائمه و( ص) اهلل رسول سنت به اقتدا و قرآن به حقیقی بازگشت اسالمی، تمدن احیای بنیادین شرط
 سالمیا انقالب پیروزی ایران، در اسالمی بیداری اوج ی نقطه. است اسالمی بیداری بخش الهام که بوده

 می میاسال تمدن احیای راستای در اموری و اسالم پیروزی بخش نوید که بود «ره» خمینی امام رهبری به
 تونس در انقالب با 2111 سال از ایران، ملت قیام و انقالب برکت به اسالمی بیداری جدید موج. باشد

 شده رجخا بزرگ قدرتهاى دست از کار زمام فلذا فراگرفته را عربی های کشور بتدریج و شده شروع
 رد چه کنندمى اسالمى خیزش و اسالمى موج و اسالم علیه که متمرکزى تالش ى همه رغمعلى. است
 و ندکمى پیدا گسترش روز به روز طورهمین اسالمى بیدارى و اسالمى موج این آفریقا در چه و آسیا

 انقالب، زعیم وانعن به رهبری معظم مقام. بکنند کارى توانندنمى دیگر استکباری قدرتهای و صهیونیست
 حرکت ه،ل معظم نگاه از باشند؛ می اسالمی بیداری باب در نوینی های دیدگاه و نظری مبانی صاحب خود

 بشریت برای را اسالمی تمدن میتواند کند، پیدا ادامه اگر که است شگرفی ی پدیده اسالمی، بیداری
 از سالمیا نوین تمدن تشکیل در آن جایگاه و اسالمی بیداری بررسی به مقاله این در فلذا. سازد محقق
 حرکت نرسید اصول و الزامات ایشان، اندیشه طبق و پرداخته ای خامنه اهلل آیت انقالب، معظم رهبر منظر

 .میکنیم بیان را اسالمی تمدن به اسالمی بیداری
 

 رهبری معظم مقام منطقه، تحوالت اسالمی، نوین تمدن اسالمی، بیداری واژگان کلید:
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 غرب تمدن و داریسرمایه نظام

 1جهانیان ناصر
 

 چکیده
 ظامن صنعتی، داریسرمایه نظام تجاری، داریسرمایه نظام. است ساالرانهسرمایه تمدنی غرب تمدن

 مراهیه تمدن این با ترتیب، به سازیجهانی عصر در ایشبکه داریسرمایه نظام و ارشادی، داریسرمایه
 منظا این سازوکارهای و نهادها و داریسرمایه نظام شناخت بدون غرب تمدن شناخت واقع، در. اندکرده
 فرهنگی، برتری ادعای تمدن این سردمداران دیگر، سوی از. سویک از این. نیست پذیرامکان

 این در امادغ به را همگان و داشته موجود هایتمدن دیگر بر نظامی و سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی،
 را ادعا ینا هاآن با که است عناوینی از برخی المللیبین نوین نظم و تاریخ، پایان. خوانندمی فرا تمدن
 ینتأم شدنجهانی عصر در را مدعیانش اهداف است قادر داریسرمایه نظام آیا. کنندمی تبلیغ و اعالم
 و هادهان عیوب و هاکاستی بیاورد؟ ارمغان به مردمش برای را پایداری رفاه تواندمی نظام این آیا کند؟

 خود درونی تضادهای و هانابسامانی ترمیم برای همواره نظام این چرا چیست؟ نظام این سازوکارهای
 جهت تیفرص منتظر و کشیده دست خود اصولی مواضع برخی از طلبانهفرصت صورت به است مجبور

 بماند؟ خود اصل به برگشت
 نظام زا علمی تحلیلی با که است این هدف. است فوق هایپرسش به دادن پاسخ صدد در مقاله این
 فایی،شکو آن دیگر تمدن این. شودمی نزدیک خود افول به غرب تمدن که شود داده نشان داریسرمایه

 .داشت نخواهد دنبال به را هاتمدن دیگر همدلی آن و مردمانش، خاطر رضایت آن
 

 سازوکارها نهادها؛ غرب؛ تمدن داری؛سرمایه نظام :کلیدواژگان
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 معظم مقام اندیشه در اسالمی نوین تمدن ایجاد جهت تاریخ کاربست
 (ظله مد)رهبری

 1صفری عباس
 

 چکیده
 سیدنر اسالمی انقالب نهایی هدف اسالمی، اندیشمند و متفکر یک عنوان به ای خامنه اهلل آیت منظر از

 .است ختاری جمله از مختلفی مسائل به توجه نیازمند موضوع این تحقق طبعا.است اسالمی نوین تمدن به
 درستِ کدر برای آن رخدادهای و تاریخ به تحلیلی و دقیق نگاه اسالمی انقالب رهبر فکری یمنظومه در

 به لیتحلی نگاه.» است برخوردار بنیادین و مهم جایگاهی از موجود وضعیت شدن روشن و بشری تحوالت
 سازی مدنت در «رهبری ارزشی و گفتمانی مدیریت» هایجنبه تریناصلی از یکی آن به مداوم رجوع و «تاریخ

 اسالمی ننوی تمدن ایجاد جهت تاریخی وقایع و تاریخ از ایشان استفاده نحوه مقاله، این در. دهدمی تشکیل را
 ازجمله.است دهش داده پاسخ باره این در هایی پرسش به تحلیلی _توصیفی روش با و گرفته قرار واکاوی مورد
 چیست؟ رهبری دیدگاه از اسالمی نوین تمدن ایجاد بر تاریخی نگرش تاثیر اینکه

 باعث که اییه الگو کاربست پیشین، تمدن افول علل ، پیشین تمدن تاریخی،سرمایه های عبرت به توجه
 عوامل لهجم از ، شده اسالمی تمدن مجدد شکوفایی مانع که عواملی همچنین و شده پیشین تمدن شکوفایی

 دیدگاه از پژوهش، این نتایج اساس بر.شد خواهد نوین تمدن گیری شکل در تسریع باعث که است تاریخی
 یافتن سایه رد که دارد نیاز تاریخی مسایل از گرفتن عبرت به اسالمی نوین تمدن گسترش رهبری معظم مقام

 تاریخی قایعو وقایع،تطبیق جزیات به کردن توجه تاریخ، به عمیق نگرش تاریخ، از گیری عبرت های شاخصه
 .یدآ می بوجود گذشته جوامع در الهی های سنت یافتن جریان از گیری عبرت همچنین و معاصر دوران با
 

 رهبری معظم سازی،مقام تاریخ،تمدن اسالمی،کاربست نوین تمدن کلیدواژگان:
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 اسالمی نوین تمدن طراز انسان

 1نظری محمدعلی
 

 چکیده
 ایشان .است اسالمی نوین تمدن اسالمی جمهوری نظام آینده برای رهبری اساسی واژه کلید شک بی

 یگراند از آن بر عالوه و اندپرداخته آن وبسط شرح به مناسبت به و اندکرده استفاده واژه این از بارها
 شانای فرمایشات به توان می موارد این جمله از. اندکرده دعوت آن کردن محقق برای را جوانان خصوصا

 محقق برای سازی تمدن افزار نرم اهمیت به اشاره ضمن که کرد اشاره شمالی خراسان جوانان جمع در
 می سالما که شود می انسانی از سخن و پردازد می مهم این مبانی به آن، با متناسب زندگی سبک کردن

 تعبیر اب که غربی تمدن شده گذاری هدف انسان با اسالمی نوین تمدن انسان مقایسه و بسازد را آن خواهد
 .شودمی یاد آن از «سیر حیوان»

 باطباییط عالمه انقالب، رهبر خمینی، امام آثار از عبارتند تحلیلی پژوهش این در بررسی مورد آثار
 .مطهری شهید و

 می دهش ذکر منابع سراغ به اند داده انجام انقالب رهبر که ای مسئله طرح کمک با تحقیق این در
 مدت وتاهک اهداف برای را تری دقیق گذاری هدف اسالمی نوین تمدن طراز انسان مبنای تبیین با تا رویم
 آوریم بدست است انسان حیات وجوه تمام دربرگیرنده که اسالمی نوین سازی تمدن
 

 اسالمی انسان اسالمی، نوین تمدن سازی، تمدن طراز، انسان واژگان کلیدی :
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 مقام اندیشه در اسالمی الملل بین تمدن گذاری پایه عوامل و ماهیت ، مفهوم
 رهبری معظم

 1رنگین خاک علی
 2بهادری آتنا

 چکیده
 بازتولید و خاص طوربه اسالمی نوین تمدن و عام گونه به تمدن هایمؤلفه و پیشینه ماهیت، به گذرا نگاه

 تشکیل و تجربه اسالم، ماهیت پویایی. است تحقیق اهتمام مورد رهبری، معظم مقام ازنظر حاضر عصر در تمدن
 مهه اسالمی، انقالب پیروزی دینی، هایارزش و اسالم به بازگشت ارزشمند احساس نبوی، عصر انقالب

 .انداسالمی تمدن احیای و اسالم پیروزی نویدبخش
 صدق، و اخالص اسالمی، انسجام و اتحاد خدا، درراه مجاهدت خدا، به اتکای و ایمان ایشان، دیدگاه از

 امت جمعی و فردی تقوای انسان، پرورش علم، انسانى، فکرى کمال و بینش و فرهنگ استقامت، و ایستادگی
 .است اسالمی المللبین تمدن گذاریپایه عوامل عقالنیت و نوگرائى اسالمی،

 مسائل از معاصر دوران در اسالمی نوین تمدن بازتولید در اسالم دنیای هایچالش و هافرصت ترتیب، بدین
 و روشن و رسا معارف و اسالم آئین رهبری، معظم مقام اندیشه در. است اسالم جهان سازسرنوشت و حساس

 ترینمهم مشترک، هاىآرمان انسانى، و جغرافیایى و اقلیمى فراوان انسان، زندگى براى آن متین مقررات
 و گرمداخله هایقدرت برابر در تسلیم ملى، و قومى اىفرقه اختالفات حالدرعین و اسالم دنیای هایمؤلفه

 و نانآ نیازهاى و عقیده و اراده و خود مردم به هادولت از برخى اعتنایىبى و اعتقادىبى غرب، فاسد فرهنگ
 نیز ویته تحقیر اسالم، دنیاى بلند آفاق ندیدن سیاست، از دین جدایى ترویج آنان، برابر در خودکامگى

 .بیندمی خود برابر در اسالم دنیای که است هاییچالش
 هماهنگ لیتج که تمدنی. است اسالمی نوین تمدن احیای و اسالم پیروزی تحقق نشانگر مقاله، بندیجمع
 .است معنویت و تعالی قدرت، و اقتدار معرفت، و ارزش عدالت، و عقالنیت

 

 ای خامنه اهلل آیت ، تمدن های مولفه فرهنگ، رهبری، اسالمی، تمدن ، : اسالم،کلیدواژگان
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 و فراکتالی توزیع با آن تطبیق و کریم قرآن آیات آماری توزیع بررسی
 فراکتالی مولتی

 1چگینی مالمیر طوبی
 

 چکیده
 ایران فتح)فتوحات پس در و اسالم گسترش از پس اسالمی تمدن دارند اعتقاد که کسانی خالف بر

 خیبر همانند حاضر مقاله نویسندگان است، گرفته شکل روزگار آن متمدن جهان با تعامل و( روم و
 مرحله سه در بعثت، اول روزهای همان از و قرآن نزول با اسالمی تمدن که باورند این بر محققان
 و ثبات و( مکه در علنی تبلیغ سال 11)محلی گسترش و رشد ،(مخفیانه تبلیغ و اول سال 3)نوزادی

 بنای یرز که بنیادی اندیشه خاستگاه. است گرفته شکل( مدینه در و هجرت از پس سال 11)قانونمندی
 یدمانچ نحوه و ساختار در کنکاش به تحقیق این در. است قرآن وحیانی های آموزه اسالمیست، تمدن

 مطرح موضوعات اساس بر ها سوره و آیات بندی دسته همچنین و مطروحه، موضوعات ها،سوره آیات،
 منحنی کریم، قرآن آیات هایداده آماری توزیع بررسی از پس و ایم پرداخته نزول های سال در شده

. یما کرده رسم را( است گاوسی توزیع شامل توزیعات تر بیش) موضوعات، از یک هر آماری توزیع
 سالی توزیع به توجه با. کنند می تبعیت( 21-81) پارتو قانون از مطروحه موضوعات نوشتار، دراین

 لناز یکدفعه نه و تدریجا قرآن گفت، توان می قرآن، در موضوعات از یک هر فراوانی و موضوعات
 اراید... و دین اصول موضوعات گفت، توان می قرآن، در موضوعات گستردگی بررسی در. است شده
 توجه آماری، ایه بررسی این بر عالوه. باشند می قرآن در( نایکنواخت پراکندگی)پراکندگی ترین بیش

 در شد اشاره آن به باال در که اسالمی تمدن گیری شکل مرحله سه وجود موضوعات، و آیات طول به
 .شود می دیده شده نازل آیات ترتیب

 
 زمانی توزیع آماری بررسی قرآن، آیات موضوعی توزیع آماری بررسی اسالمی، تمدن کلیدواژگان:

 پارتو قانون گاوسی، توزیع قرآن، آیات نزول ترتیب و
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 اسالمی متفکرین فراحکمرانی های اندیشه بررسی

 1رستاقی نجفی حیدر
 2دهقانیان حمید

 
 چکیده

 ار هنجارهایی و حاکم اخالقیِ اصول که حکمرانی؛ کردنِ حکمرانی از است عبارت فراحکمرانی
 تمدن یریگ شکل های ریشه و مبانی شناخت. کندمی تبیین دهندمی شکل را حکمرانی فرایند کلِ که

 عرصه این پژوهشگران و محققین رسان یاری آن تکاملی جریان و روند فهم در تاریخی، منظر از اسالمی
 مدنت تحقق و دهی شکل کالن جریان در خاصی بعد و منظر از مسلمان متفکرین از کدام هر. میباشد

 ماعی،اجت مباحث حوزه در برخی شناختی، معرفت مبانی حوزه در برخی. اند بوده آفرین نقش اسالمی
 در جراییا و ای مشاوره بعضا و معرفتی علمی، فعالیت به...  و ریزی برنامه و مدیریتی سطوح در برخی

 منجر کرینمتف این از هرکدام به مربوط فکری مبانی. اند بوده فعالیت به مشغول خود عصر های حکومت
 سطوح در میاسال تمدن معرفتی تاریخی ابعاد بهتر درک و متفکرین این فراحکمرانی ابعاد شناخت به

 حوزه در یاسالم متفکرین اهم» که است طرح قابل صورت این به پژوهش این اصلی سوال. میباشد کالن
 هچ متفکرین این از کدام هر فراحکمرانی مقوله محوریت با و بوده افرادی چه تمدنی های اندیشه

 مفهومی مدل گیری نتیجه عنوان به نهایت در. «اند؟ داشته اسالمی تمدن گیری شکل روند در جایگاهی
 مورد آن تمدنی های مولفه و محورها و گردیده مصورسازی اسالمی متفکرین فراحکمرانی های اندیشه
 .است گرفته قرا بررسی
 

 اسالمی متفکرین ، فراحکمرانی اسالمی، تمدن کلیدواژگان:

                                                           

 مدرس تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی 1

 ودانشگاه حوزه پژوهشگاه دکترا دانشجوی 2
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 ظللهمد) رهبری معظم مقام منظر از اسالمی تربیت و تعلیم جایگاه بررسی
 اسالمی نوین تمدن در( العالی

 1اسفندآباد سربازیان رقیه
 2آبادی حسین فالح فریبا

 

 چکیده
 زمان ستا فرآیندی تمدن، یک گیری شکل.است بسیار عوامل از متأثر و پیچیده ای سازی،مقوله تمدن

 اهمیت همه از بیش میان،آنچه این در.طلبد می بسیاری معنوی و مادی های پشتوانه خود تحقق برای مند،که
 عنوان به جامعه، یک فرهنگ آن دنبال به و است؛جهانبینی آن معنوی وابعاد تمدن روح به توجه یابد، می

 و ها دیشهافکار،ان.میکنند ایفا آن تحقق در فراوانی نقش تمدن، یک گیری اثرگذاردرشکل غیرمادی عوامل
 تعلیم ابراینبن.نهند بنا را سرزنده و پویا تمدنی توانند شوند،می هدایت صحیح مسیر در ملتی،اگر هر ارزشهای

 و اهیآگ ایجاد اسالم، شریعت موازین براساس جامعه در اجتماعی و فردی اهداف تبیین طریق از تربیت و
 اخالقی، یتترب ایرانی، -اسالمی زندگی سبک اسالمی،ترویج وآداب ها ارزش اسالم،انتقال به نسبت گرایش

 شکل هتج الزم ی زمینه نسبی، رفاه به دستیابی جهت سازی وزمینه فناوری و اجتماعی،تولیدعلم و فردی
 ندیشها برقراری طریق از جز اسالمی، تمدنی ایجاد رو، این از.نماید می فراهم را ایرانی -اسالمی تمدن گیری

 تربیت و تعلیم .نمیشود میسر است، اسالمی تربیت و تعلیم از برخورداری نیازمند خود که اسالمی، جهانبینی و
 آگاه هاییانسان وتربیت افراد تک تک وجود در اسالمی ارزشهای و بینشها باورها، ساختن نهادینه با اسالمی

 به میاسال انقالب رهبر.برمیدارد اسالمی نوین تمدن گیری شکل برای را گام مهمترین و وهدفمند،اولین
 که اند کرده هاشار اسالمی نوین تمدن درتحقق اسالمی تربیت و تعلیم جایگاه و نقش به مختلف مناسبتهای
 اسالمی یتترب و تعلیم جایگاه بررسی به مقاله این در لذا.باشد راهگشا زمینه این در میتواند آنها بازخوانی
 .شود می پرداخته رهبری معظم مقام منظر از اسالمی نوین تمدن درتحقق

 

 اسالمی نوین تمدن تمدن، اسالمی، تربیت و تعلیم کلیدواژگان:
                                                           

 شاهد دانشگاه ارشد کارشناسی 1

 تهران دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 2
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 رد علم نهاد های فعالیت به ناظر دینی علم از ای تازه طرح تاریخی مکان
 اسالمی نوین تمدن افق

 1تاجیک الهدی بنت
 

 چکیده
 ورتص و است کرده پیدا ای تازه حیات دین که میدهد نشان حاضر عصر در دینی علم دوباره طرح

 عباراتی دعاهاا تمام نباشد گونه این اگر. بدهد نشان علم در را خود بتواند باید تازه حیات این دینی بندی
 مسائل ههم به باید و تواندمی اسالمی تمدن افق در دین یا و داریم دینی علم ما که بود خواهد رومانتیک

 . بدهد پاسخ
 در علم بندی صورت. است آن از منبعث ما امروز هویت قطعا داریم خود سنت دل در ما که آنچه

 مصرح غیر ای مصرح بحو یا و دینی علوم سایر یا و فقه فلسفه، اینکه از اعم است افتاده اتفاق سنت همان
 را ودخ بقای تازه شرایط در بخواهد دین اگر. است ساخته را ما تاریخ که است چیزی همان این. باشد

 اصلی مسئله فسیرت شرایط این در. کند تفسیر را خود جدید وضع به توجه با دوباره بتواند باید کند تضمین
  ؟ دینی سنت نام به هستیم رو روبه الیتغیر و صلب حقیقتی با ما آیا که است این

 . دارد خویش جوهر در حرکت و پویایی به احتیاج خویش حیات برای سنت یا
 و گردانیمباز خویش فرهنگی و تاریخی حیات متن به را دین که خواستیم و کردیم دینی انقالب ما

 فسیرهایت مصاف به باید ما راستا این در. هاست حوزه آن به علم نهاد در اندیشیدن بازگشت،متضمن این
 ودور بدون واقع در و. نداریم هاعرصه این گرفتن نادیده یا زدن دور برای راهی و برویم جهان از دیگر
 .بود خواهد معنا بی اسالمی نوین تمدن از گفتن سخن مسئله این به جدی
 

 اسالمی نوین تمدن-دانشگاه-حوزه-علم -دین -دینی علم -اسالمی انقالب واژگان کلیدی :

                                                           

 دین ارشد فلسفۀ کارشناسی 1
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 چند اسالمی،تبیین تمدن تحقق شرط پیش ، شیعی-اسالمی تربیت تحقق
 شیعی-اسالمی تربیت ساز تمدن مولفه

 1پورقناد احسان
 

 چکیده
 پیش این از ییک. شود فراهم هایی شرط پیش و بسترها باید صحیح، طور به اسالمی تمدن تحقق برای

 تفکیکی بتداا مقاله این در.است شیعی-اسالمی شود،تربیت محقق جامعه سطح خردترین از باید که شرطها
 کاملی واژه سالمیا تربیت که شود می بیان.گیرد می صورت شیعی-اسالمی تربیت و اسالمی تربیت بین

 باید تماح و نیست تربیت مقوله در( است شده بیان احادیث و قران در که)اسالمی های آموزه بیان برای
 یامبرپ احادیث به مراجعه و قران روایی تفاسیر از استفاده بدون چون.شود اضافه آن به شیعی عنوان
 نظرات گربیان واقعا اسالمی تربیت به موسوم مباحث السالم، علیهم ایشان واقعی جانشینان و( ص)خاتم
 و ،مبانی اهداف از نمونه چند و گیرد می صورت اسالمی تربیت بازسازی ادامه در.بود نخواهد اسالم
 می تاکید نهایتا و.گردد می تبیین و معرفی دارند، سازی تمدن نقش که شیعی - اسالمی تربیت اصول

 مشرکان، از برائت و انتظار مثل شیعی- اسالمی تربیت های مولفه تحقق بدون اسالمی تمدن که شود
 .بود نخواهد عملی
 

 سازی اسالمی؛تمدن شیعی؛تربیت-اسالمی تربیت واژگان کلیدی:

                                                           

 تربیت و تعلیم فلسفه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 معاصر معماری در سلجوقی دوره بناهای آجری الگوهای از گیری بهره

 1بشیری نادر
 

 چکیده
 است داده نشان را خود دوره سایر به نسبت همتابی و بدیل بی تاریخی دوره این در کاری آجر هنر

 الس در ولی اندنهفته خود رموز و رمز در را ایران تاریخ و هویت از بخشی ایرانی ناب الگوهای این که
 و تساخ گردونه از آجر معاصر، معماری در جدید دهنده تشکیل عناصر پیدایش به توجه با اخیر های
 گونهچه هک میشود مطرح پاسخ این حال است، داده نوین مصالح به را خود جای و رفته کنار تدریج به ساز

 صرف تقلید با آیا کرد، معماری گردونه وارد جدید های شیوه با را شاخص و ارزشمند عنصر این میتوان
 یا رساند معماری در خود اصلی جایگاه به را آجر دوباره میتوان گذشته طالیی های دوره کاری آجر از

 _میدانی مطالعات ، ای کتابخانه مطالعات با که است این بر سعی مقاله این در. داد آن به تغیراتی باید
 دوره این از دهمان باقی های نمونه بررسی که شده تعین اهداف به تحلیلی _توصیفی روش با و پیمایشی

 های یبترک با هاییخروجی به و کرده پیدا دست است هاآجرکاری نوع این در رفته کار به ترکیب و
 در داد رارق بنایی سنگ را آن بتوان که کنیم پیدا دست اسالمی ایرانی معماری هویت با امروزی و جدید

 .بدهد تاریخی عنصر این به ای ارزنده و واال جایگاه گذشته همچون خود که معاصر معماری
 

 رانیای اسالمی معماری ، نوین الگوهای ، معاصر معماری ، سلجوقی دوره کاری آجر واژگان کلیدی :

                                                           

 معماری مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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سیب آ اثر مکمل دهی کوتاه مدت عصاره گیاه بهشتی)گیاه بادرنجبویه( بر
میزان درک کوفتگی در ورزشکاران پس از یک وهله دویدن در عضالنی و 

 سرازیری

 1علی عظیم نژاد
 2اسماعیل نصیری
 2امین عیسی نژاد

 2داریوش طالعی

 
 چکیده

رفتن در سرازیری موجب آسیب های ریز عضالنی  مقدمه: فعالیت های برونگرا از جمله دویدن یا راه
و کوفتگی تاخیری ناشی از آن می شود. در مطالعه حاضر بر این فرض شده است که یک دوره کوتاه 

دهی با عصاره آبی میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( مکمل 5/1 روز و روزانه 14 مدت)به مدت
 در مردان ورزشکار موثر است.  و درک کوفتگی)درد( عضالنی بر میزان آسیبگیاه  بهشتی )بادرنجبویه( 

ورزشکار سالم به طور تصادفی مرد   روش: بدین منظور بر اساس معیارهای ورود به مطالعه بیست
 مسطح کراتین کیناز تام سرنفر( قرار گرفتند  11نفر( و دارونما ) 11انتخاب و در دو گروه مکمل دهی ) 

میزان درک کوفتگی و تورم ران در حالت پایه، قبل از مکمل  برای نشان دادن میزان آسیب عضالنی( و )
گیری قرار گرفت.از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس مکرر برای بررسی گیری و پس از آن مورد اندازه

مستقل  tآزمون  های زمانی و در صورت معنی داری از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد، و ازسری
 در نظر گرفته شد(.  ≥ 15/1Pداری سطح معنیهای بین گروهی استفاده شد )برای بررسی تفاوت

                                                           

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد 1

 استادیار دانشگاه شاهد 2



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

214 

یک وهله  از یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که سطح کراتین کیناز تام سرم پس
ان داشت. همچنین میز دویدن در سرازیری در گروه مکمل دهی نسبت به گروه دارونما افزایش کم تری

درک کوفتگی در گروه مکمل دهی کمتر بود هر چند تفاوت معناداری در میزان تورم ران در دو گروه 
 گروه نسبت به حالت پایه ران متورم شده بودهر دو مشاهده نشد، اما در 

یه ونتیجه گیری کرد که مکمل گیاهی بادرنجباضر ، می توان نتیجه گیری:  بر اساس یافته های ح
مؤثر  میزان درک کوفتگیو  تواند در کاهش تورم ناشی از کوفتگی،  کاهش میزان آسیب عضالنی می

 باشد.
 

 ی تأخیری،فعالیت برونگرا. کوفتگ آسیب عضالنی ، بادرنجبویه ، کراتین کیناز ، واژگان کلیدی:
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 شهروندی حقوق منشور در حجاب

 1شفیعی محمود
 

 چکیده
 اًقطع که آمد وجود به ایران حقوقی ادبیات در ایتازه فصل شهروندی، حقوق منشور تدوین با

 ار منشور در مانده مغفول موضوعات علل تحلیل و آن در موجود مباحث طرح برای زیادی هایظرفیت
 یخاص موضوعات قرارگرفته، منشور کنندگانتدوین موردتوجه که «زنان حقوق» میان این در. دارد

 پوشش قح» شهروندان تمام برای منشور در مصرح موارد از یکی. است سپرده فراموشی به را زنان پیرامون
 اصلی عیب اینجا در. است گردیده بیان منشور 112 ماده در که باشدمی جنسیتشان به توجه بدون «آزاد

 است طیشرای به حق این نمودن مقید همچنین و «زنان حجاب» مقوله پیرامون تکلیف تعیین عدم منشور،
 مقوله هب وارده انتقادات به توجه با فلذا. شودنمی برداشت آن از «انتخاب حق» و «آزادی» معنای دیگر که

 و پوشش مقوله در زنان حقوق بررسی ضمن تا دارد نظر در نگارنده شهروندی، حقوق منشور در حجاب
 شودیم محسوب خصوصی و شخصی ایمقوله و است اختیاری امری حجاب که مسئله این بیان همچنین

 یفرهنگ امور طریق از تنها و باشد می خارج حکومت اجبار با همراه و الزامی هایمسئولیت یدایره از و
 .بپردازد «شهروندی حقوق منشور در حجاب» موضوع بررسی به دارد، را ترویج قابلیت
 

 خصوصی قلمروی زنان، حقوق شهروندی، حقوق منشور حجاب، : پوشش،واژگان کلیدی

                                                           

 تهران اداری خدمات و قضایی علوم ارشد دانشگاه کارشناسی دانشجوی 1
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 رهبری معظم مقام منظر از اسالمی بیداری

 1جزینی محمد
 

 چکیده
 علیه اهلل یصل)محمدی ناب اسالم یعنی خویشتن به بازگشت اسالمی انقالب مهم های ویژگی از یکی

 بازیابی هوسیل به که هستند تالش در منطقه مردم اساس براین. است وسعادت کمال بسوی وحرکت(واله
 توان می را اسالمی بیداری. یابیبد باز را خود رفته دست از واقتدار عزت بتوانند خود اسالمی هویت

 الح ودر آمده بوجود اسالمی ی ارزشها احیای باهدف دانست،که ومعنویت قرآن به مسلمانان تمسک
 و مانان،مسل گردیده موجب است،که ناپذیر وانکار جدی حقیقتی وبیداری تحول این است گسترش

 یم احساس مسلمانان امروزه. شوند خود وسرنوشت زندگی شرایط تغییر مشتاق جهان خواهان آزادی
 در حساسا این وقتی. باشند گذار اثر خود، سرنوشت بشر،در وضعیت در دنیا، ،در توانند می که کنند
 گسترش. دش خواهد واقعیت به وتبدیل یافت خواهد وتجسم تبلور برسد معینی نقطه یک به ما ی ها ملت
 مقاله ینا در.دهد می نوید اسالمی امت به را نیکی فردای که است حقیقتی امروزه ی دنیا در بیداری موج

 این به پاسخ الدنب به گردیده، تدوین رهبری معظم مقام بیانات استناد تحلیلی،به توصیفی روش به که
 هد؟د نجات واستکبار غرب منجالب از را مسلمانان تواند می اسالمی بیداری چگونه که، است سوال
 

  واقتدار اسالمی،عزت انقالب جهان،رهبر اسالمی،مسلمانان ناب،بیداری اسالم :واژگان کلیدی
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 اسالمی نوین تمدن با کشور عالی آموزش و پرورش و آموزش نسبت

 1ذلبند مهدی
 

 چکیده
 سازیباز به معطوف نگاه و تمدنی رویکرد اسالمی انقالب گفتمان و اسالم های ویژگی از یکی

 می،اسال نظام اسالمی، انقالب ای خامنه امام فکری منظومه با مطابق. است حاضر عصر در اسالمی تمدن
 تمدنی رویکرد. است اسالمی نوین تمدن تحقق مرحله 5 اسالمی تمدن و اسالمی جامعه اسالمی، دولت

 و دیفر ابعاد و معرفتی های ساحت و ها الیه همه در انقالبی و اسالمی و الهی اندیشه انعکاس مستلزم
 و ورشپر و آموزش قالب در رسمی تربیت و تعلیم نظام توسط امر این که است اجتماعی و خانوادگی

 ویته و ساز تمدن انسان تربیت اصلی متولی آموزشی نظام دو این واقع در. شود می انجام عالی آموزش
 و وزشآم عناصر و اجزا بهبود برای که تالشی و اصالحی های فعالیت رغم به. هستند تمدنی بخشی

 فلسفه رب ابتناء عدم دلیل به گرفته، صورت اسالمی انقالب از بعد دهه سه طول در عالی آموزش و پرورش
 تربیت بتوانند هک ای گونه به باشند، داشته را انتظار مورد کارکرد اند نتوانسته اسالمی تربیت و تعلیم

 و اطفیع ، اعتقادی های توانمندی و ها شایستگی از که دهند پرورش اسالمی تمدن تراز در یافتگانی
 اهینگ شود می پرداخته بدان مقاله این در آنچه. باشند برخوردار جامعه نیازهای با هماهنگ و رفتاری
 اسالمی ننوی تمدن با آن نسبت و عالی آموزش و پرورش و آموزش وضعیت به شناختی آسیب و انتقادی

 .است
 

 عالی آموزش پرورش، و آموزش اسالمی، نوین تمدن اسالمی، انقالبواژگان کلیدی: 

                                                           

 شناسی ارشد جامعه کارشناسی 1
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 (ع) رضا امام مناظرات اساس بر مناظره و اخالق

 1بهادری معصومه
 

 چکیده
 ئان،صاب زردشتیان، مسیحیان، یهودیان، نمایندگان جمله از مختلف افراد با( ع) رضا امام حضرت

 آن ات،مناظر این بین در. است پرداخته مناظره به دیگر افراد و اسالمی های فرقه گرایان، مادی و زنادقه
 داشته وتنب و توحید و اعتقادی گوناگون موضوعات درباره مذاهب و ادیان متکلمان با مناظراتی حضرت

 رد حضرت آن توحیدی اخالق شناساندن هدف با و( ع) رضا امام مناظرات به توجه با مقاله این. است
 در جدل و شرایط معیارها، با آن تطبیقی مطالعه با ویژه به و مناظره آداب و اخالق لحاظ از رقیبان، برابر

 یافته تدس نتیجه این به و داده قرار پژوهش مورد و تحلیل ارتباطات، علم های یافته نیز و منطق دانش
 طوالنی و ترین سخت در و کرده استفاده اخالقی شیوه و روش چندین از حضرت مناظره، این در که است
 انواع از تفادهاس با بیفتد، اخالقی غیر یا و باطل استدالل کوچکترین دام در اینکه بدون مناظره، ترین

 .ستا برده پیش رقیبان بر غلبه تا را بحث و استدالل ارتباطی، برتر های روش و مناظره مهارتهای
 

 رضا امام اخالق، مناظره، واژگان کلیدی:

                                                           

 حدیث و قرآن ارشد علوم کارشناسی دانشجوی 1
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 اسالمی نوین تمدن سازی درونی در دعا نقش

 1پناه یزدان اکبر
 

 چکیده
 تواندمی هبلک, است خالق و مخلوق میان رابطه تنها نه دعا، نماید اثبات تا است آن دنبال به مقاله این

 تاس آن اساسی پرسش راستا همین در. نماید فراهم اسالمی نوین تمدن سازی درونی برای را ایزمینه
 عبارت به برداشت؟ گام اسالمی نوین تمدن سازی درونی جهت در دعا از استفاده با توانمی چگونه که

 علمی هایزارهگ سنخ از را تمدن و دانسته ارزشی امر یک را دعا که پوزیتیویستی دیدگاه خالف بر دیگر
 عالوه رسشپ این پاسخ یافتن برای نمود؟ برقرار توان می تمدن و دعا میان ایی رابطه چه نماید می معرفی

 به توجه اب نگاه نوع این در. است شده برده بهره نیز محتوایی تحلیل یشیوه از اسنادی کیفی روش بر
 طریق از اسالمی مفاهیم سازی درونی واسطه به آنها پذیری تحریک و دعا؛ به جامعه اقشار همه نیازمندی

 به توان یم افراد؛ در کنترلی خود روحیه ایجاد و دعا؛ گری موعظه نقش ایفای و مخاطب؛ نفسِ به تلقین
 افراد هک بشری جوامع میان در اسالمی فرهنگ انتقال عوامل کارآمدترین از یکی که رسید نتیجه این

 نوین تمدن سازی درونی در اساسی نقشی و بوده دعا دهدمی سوق انسانی هایارزش سمت به را جامعه
 . نماید می ایفا اسالمی

 
 سازی درونی تمدن، دعا، کلیدی:واژگان 

                                                           

 شاهد دانشگاه ارشدکارشناسی دانشجوی 1
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 هبهر  و سعدی و خلدون ابن دیدگاه از برتربیت موثر عوامل تطبیقی بررسی
 ایران تربیت و تعلیم نظام در آن های آموزه از گیری

 1موذنی علی سید
 2محمدی میرزا حسن محمد

 چکیده
 در.باشدیم سعدی و خلدونابن دیدگاه از تربیت بر موثر عوامل تطبیقی مقایسه پژوهش این اصلی هدف

 و دونخلابن دیدگاه از تربیت بر موثر عوامل: برآمد زیر سوالهای به پاسخ پی در پژوهش هدف، راستای
 کدامند؟ تربیت بر موثر عوامل زمینه در سعدی و خلدونابن هایدیدگاه تفاوت و تشابه وجوه کدامند؟ سعدی
 شهایرو میان از دارد؟ ایران تربیت و تعلیم نظام برای هایی آموزه چه سعدی و خلدونابن دیدگاه تطبیق

 دو دیدگاه توانیم که دهدمی نشان هایافته.شد گرفته بهره استنتاجی و تحلیلی تطبیقی، پژوهش از تحقیق
 و خلدونناب دیدگاه. کرد تقسیم شناختی روان و شناختی جامعه شناختی، زیست عناوین تحت را متفکر
 پذیرش ان،انس اجتماعی و مدنی طبع پذیرش محیط، تاثیر انسان،پذیرش به واحد نگاه داشتن جهات از سعدی

 و اجتماعی و یسیاس اوضاع تاثیر فردی، تفاوتهای و تقلید عامل به نگاه معلم، تاثیر به اهمیت ، حکام تاثیر
 بودن رت وسیع وراثت، بر سعدی رنگ پر تاکید جهات از و است تشابه دارای دینی-اجتماعی نگاه داشتن
 به خلدونبنا نگاه بودن تر کاربردی و تنبیه امر در اختالف داشتن خلدون،ابن دید در محیط تاثیر گستره
 سعدی و ونخلدابن از توانمی که هایی آموزه گردید تالش اساس این بر. است متفاوت تربیت بر موثر عوامل

 که گردد هارائ و گردیده اقتباس داد، دست به ایران تربیت و تعلیم نظام در اعمال و اصالح تولید، باز برای
 : باشند می موارد این شامل آنها مهمترین از برخی

 نقش محیط، یرتاث اقلیمی، عوامل تاثیر به توجه سرشتی، خصوصیات به توجه فردی، تفاوتهای به توجه
 .برداری الگو و نصیحتگری انسان، به نگاه نوع خانواده، و معلم

 ایران تربیتی نظام سعدی، خلدون،ابن آموزه، تطبیق، تربیت، و تعلیم عوامل تربیت، و تعلیم واژگان کلیدی:

                                                           

 تربیت و تعلیم ارشد فلسفه کارشناسی 1

 شاهد دانشگاه دانشیار 2
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 اسالمی نوین تمدن تحقق در آن نقش و مقاومتی اقتصاد

 1فاردقی باهوش مهدی
 

 چکیده
 فمتوق هدف با ایران اسالمی جمهوری علیه غرب های تحریم گرفتن شدت با و اخیر سال چند در
 اقتصادی ادبیات به مقاومتی اقتصاد عنوان تحت جدید ای واژه ایران، ای هسته آمیز صلح های برنامه کردن

 واقع در .است گرفته قرار بحث مورد کشورمان اقتصاد روز و حال فراخور به و اضافه کشور سیاسی و
 شرایطی در. اشدبمی شده تحریم کشور یا منطقه یک علیه هاتحریم با مقابله برای روشی مقاومتی اقتصاد

 پس ارب اولین مقاومتی اقتصاد اصطالح. باشدنمی مجاز کشور آن برای کدام هیچ واردات و صادرات که
 زا بسیاری کشت نتیجه در و صادرات امکان صادرات امر در ناتوانی که 2115 سال در غزه محاصره از

 اقتصاد مفهوم بر حاکم معیارهای و ضوابط و شد استفاده بود داده کاهش را کشاورزی محصوالت
 سال رد رهبری معظم مقام با کارآفرینان دیدار در بار اولین واژه این ایران در.گردید شناسایی مقاومتی

 برای و معرفی کارآفرینی از مفهومی و معنا را مقاومتی اقتصاد ایشان دیدار این در.گردید مطرح 1389
 معرفی را شمناند اقتصادی فشار و جهش برای کشور آمادگی دلیل دو نیز کارآفرینی به کشور اساسی نیاز
 هر که است شده ارائه متفاوتی تعاریف کم زمان مدت همین در مقاومتی اقتصاد مفهوم برای. نمایند می

 ارائه یرهبر خود را مقاومتی اقتصاد تعریف میان این در.اند کرده نگاه موضوع این به ای جنبه از کدام
 و ها منیدش شرایط در که اند دانسته اقتصادی را مقاومتی اقتصاد دانشجویان با دیدار در ایشان. اند داده

 .باشد کشور شکوفایی و رشد کننده تعیین تواند می شدید های خصومت
 

 رانای اسالمی اقتصادی،جمهوری ،ضرورت اسالمی نوین مقاومتی،تمدن اقتصاد واژگان کلیدی:
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 رب فرهنگی های مؤلفه آفرینی نقش از(روایی-قرآنی)وحیانی خوانشی
 اسالمی نوین تمدن ماندگاری و گیری شکل

 1صانعی مهدی
 

 چکیده
 این د؛دارن و داشته هاتمدن غروب و طلوع در سزاییبه سهم فرهنگی هایمؤلفه و فرهنگ تردید بی

 و ماندگاری میزان که ای گونه به.نماید می آفرینی نقش اسالمی تمدن عرصه در ویژه طور به عامل
 تمدن در چنانچه ن،سخ دیگر به. دارد مستقیم نسبت عنصر این درآمیختگی با اسالمی نوین تمدن پیشرفت
 رو،بر این از.نُماید می میسورتر آن پیشرفت و پذیرد،ماندگاری صورت شایانی توجه مهم این به اسالمی

 در را آن آفرینیعام،نقش طوربه فرهنگی هایمؤلفه و فرهنگ اهمیت درک بر افزون است، مسلمانان
 صبغه اب راهکارهایی آن، پی از و دریافته ویژه، طوربه اسالمی نوین تمدن بارورسازی و شکوفایی عرصه

 .بیابند اسالمی تمدن ماندگاری و حفظ برای را فرهنگی
 و ریمک قرآن ماندگار گنجینه درکی، چنین به دستیابی برای مرجع سودمندترین است، بدیهی

 و بخشیآگاهی راستای ارزشمند،در هایآموزه این باشد؛می( ع)معصومان گرانسنگ رهنمودهای
 آموزی، دانش و اندوزی دانش همچون معیارهایی بر مهم این به نسبت مخاطبان فهم و بینش تراز باالبری
 وانعن به... و منکرازنهی و معروف به امر دینی، افزایی بصیرت محوری،قرآن فرهنگ سازی نهادینه

 راهکارهایی رایها با و نموده تأکید اسالمی تمدن شکوفایی و گیریشکل بر اثرگذار فرهنگی هایشاخصه
 دهش آن نگهداری و حفظ به نسبت ویژه اهتمام و توجه خواستار مسلمانان کرامت حفظ و جهاد چون
 .است

 در را اسالم سوی از شده معرفی معیارهای توصیفی،-تحلیلی رویکردی است،با آن پی در نوشتار این
 .نماید واکاوی اسالمی تمدن ماندگاری و گیری شکل بر فرهنگی های مؤلفه بخشی اثر

 

 .جهاد بصیرت، تمدن، کریم،فرهنگ، قرآن واژگان کلیدی:
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 المیاس تمدن و انسانی علوم در ترجمه نهضت و قرآن تعالیم جایگاه و نقش

 1بیدی دره عباسی احمد
 2جمینی داود

 
 چکیده

 و آموزش، و تعلیم داشتن اهمیت و علم نهادن ارزش بر مبنی قرآن های آموزه تأکید به توجه با
 نمهمتری که است مطرح سوال این بزرگ، حوادث و جریانات گیری شکل در ترجمه نهضت همچنین

 و سانیان علوم گسترش باعث ترجمه نهضت کنار در و بود اسالمی تعالیم و قرآن در که عواملی و علل
 روایی و ای تابخانهک منابع به استناد با فوق سوال به پاسخ پی در نوشتار این کدامند؟ گردید، اسالمی تمدن

 و انسانی ومعل در ترجمه نهضت و قرآن تعالیم نقش و بررسی به تحلیلی -توصیفی روش از استفاده و
 پیامبر ایه توصیه و دستورات کنار در و بوده نظیر بی خود نوع در که تعالیمی. پردازد می اسالمی تمدن
 نهضت با آموزی، علم و علم ارزش مانند( السالم علیهم)معصومین ائمه و( آله و علیه اهلل صلی) اکرم

 عالیمیت. گردید آن در انسانی علوم نقش شدن رنگ پر و اسالمی تمدن و فرهنگ اعتالی موجب ترجمه،
 اسالم تمدن ز،نی معاصر ی دوره در توان می باز فرهنگی، گشودگی کنار در آنها صحیح بکارگیری با که
 .بخشید برتری و چیرگی ها تمدن سایر بر را

 
 انسانی علوم ترجمه، نهضت ها، آموزه قرآن، واژگان کلیدی:

                                                           

 اصفهان دانشگاه ارشد کارشناسی 1

 سنندج دانشگاه استادیار 2
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 اسالمی نوین تمدن شهر آرمان و دینی – قرآنی های آموزه

 1بیدی دره عباسی احمد
 2زاده بیگ نسرین

 
 چکیده

 کتمس اسالمی، نوین تمدن در آرمانی شهر یک به یابی دست در تسریع های زمینه و راهکارها از
 دستورات و راهکارها ارایه و قرآن های آموزه جایگاه به توجه با. است اسالم دین و قرآن های آموزه به

 اب مرتبط دینی -قرانی های آموزه جایگاه و نقش که است مطرح سوال این جوامع، سعادت برای جامعه
 به ناداست با و ای کتابخانه روش به حاضر ی مطالعه چیست؟ اسالمی نوین تمدن در شهر آرمان ساخت

 و تمدن ختلفم های جنبه بررسی به فوق، سوال به پاسخ پی در مرتبط های پژوهش نتایج و معتبر منابع
 کندوکاو و پژوهش مفاهیم بررسی از پس. پردازد می است، مهم تمدن این شهر آرمان ساخت در آنچه

 دستورات اب درآمیخته نوین اسالمی تمدن در شهر های جنبه تمام که شد مشخص نتیجه در دینی، منابع در
 هارائ رابطه این در را ها برنامه بهترین اسالمی و قرآنی های آموزه و بوده دینی های ارزش و توحیدی

 و وحدت امنیت، دارای اسالمی نوین تمدن آرمانشهر و بوده کامل آن توجه که ای گونه به است نموده
 .باشد می...  اسالمی، زندگی سبک مداری، دین و معنویت انسجام،

 
 شهر آرمان اسالمی، نوین تمدن ها، آموزه علم، قرآن، واژگان کلیدی:

                                                           

 اصفهان دانشگاه ارشد کارشناسی 1

 خوارزمی دانشگاه دکترا دانشجوی 2
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 اسالمی نوین سازی تمدن و زندگی سبک
 تمدن در اسالمی زندگی فرهنگ و سبک نقش و جایگاه در کندوکاوی)

 (اسالمی نوین سازی

 1بیدی دره عباسی احمد
 2محمدی فرخنده

 

 چکیده
. ستا آن اسالمی زندگی سبک و فرهنگ غنای و اصالت اسالمی، تمدن ویژگی اولین و ترینمهم

 بود تیتغییرا اسالمی، تمدن مانند بزرگ تمدن یک گیری شکل های زمینه و اساسی های مؤلفه از زیرا
 آموزه هب توجه با مسلمانان میان در آن از پس و( اسالم مهد)عربستان مردم فرهنگ و زندگی سبک در که

 به که ،حاضر پژوهش هدف لذا. آمد بوجود آله و علیه اهلل صلی پیامبر و اسالم تعالیم و کریم قرآن های
 زندگی نگفره و سبک نقش و جایگاه در کندوکاوی است، بوده اسنادی تحلیل و توصیفی روش؛ لحاظ

 کدام هر ممفهو و معنا ابتدا که باشد می اسالمی نوین سازی تمدن آن دنبال به و تمدن ساختن در اسالمی،
 و صلیا بخش عنوان به آنچه که گردید مشخص نتایج در و گردید بحث و بررسی پژوهش مفاهیم از

 فرهنگ و سبک به اهتمام همانا باشد؛ می نیز تمدن ابزاری جنبه اساسی محرک و زیربنا که تمدن حقیقی
 با هک هستند اخالق و دین مقوالت دارد فراوان اهمیت زندگی فرهنگ و سبک در آنچه و است زندگی
 در زندگی از بخش این غنای با امروزه و. دارند تاثیر آنها اعتالی در و بوده ارتباط در تمدن و فرهنگ
 .گردد می هموارتر اسالمی نوین سازی تمدن راه جامعه،
 

 تمدن اسالمی، زندگی سبک زندگی، فرهنگ واژگان کلیدی:

                                                           

 اصفهان دانشگاه ارشد کارشناسی 1

 آیت شهید پردیس. فرهنگیان کارشناسی دانشگاه دانشجوی 2
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 نوین تمدن نهادهای تقویت در اربعین زیارت روی پیاده کارکردهای
 خانواده نهاد: مطالعه مورد اسالمی؛

 1آبادی فتح غیاثی هادی
 

 چکیده
 فرهنگ در شدن اجتماعی. گردد می محسوب تمدن هر در اجتماعی نهادهای مهمترین از خانواده

 گیردمی صورت خانواده پرمحبت و گرم و کوچک اجتماع از الگوبرداری و الگوسازی با همراه اسالمی
. است خود تمدنی کارکردهای دادن دست از حال در تاریخی دگردیسی یک در امروزه خانواده اما

 اما گیرد می قرار توجه مورد همواره چند هر که است اجتماعی واحد ترینکوچک و ترینمهم خانواده
. نیست مندتوان شاید و باید که چندان خطرات، و مشکالت با رویارویی در که است این گر بیان واقعیت

 نهاد ینا کانون که امواجی مقابل در خانواده کارکرد و بنیان حفظ به که عواملی میان از رسد می نظر به
 زیست الگوهای از جستن استمداد کند، کمک تواند می است داده قرار تهاجم مورد را ساز انسان
 ایام در منانهمو خانوادگی زیست الگوهای از یکی که است سالی چند. باشد گزینه مؤثرترین مدارانه،دین

 موضوع. تاس شده خلق اربعین زیارت روی پیاده در میزبانان و زائران خانوادگی حضور با حسینی اربعین
 کیمتح در آن کارکردهای و اربعین زیارت روی پیاده در جاری خانوادگی زیست الگوی نوشتار، این
 عقالنیت. شدبا می تحلیلی و توصیفی آن رویکرد و ای کتابخانه پژوهش این روش. باشد می خانواده نهاد

 یجادا فرهنگی، و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، های عرصه در توجه قابل کارآمدی ظرفیت ساز، تمدن
 یافته ترین همم از مختلف عناصر هماهنگی و ذکراهلل حقیقت به اتصال محبت، بر مبتنی حیات و پویایی

 .باشد می اربعین خانودگی زیست الگوی تحلیل در پژوهش این های
 

 مدرن شهری جامعه خانواده، نهاد اربعین، زیارت اسالمی، نوین تمدن واژگان کلیدی:

                                                           

 (ع) صادق امام دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 اسالمی نوین تمدن هایبایسته براساس فرهنگی نفوذ برابر در دفاع

 1کفراج مرادی محمد
 2فر سبحانی محمدجواد

 3عباسی محمدباقر
 چکیده
 جان حفظ انحصار صورت در بلکه جایز، تنهانه دارد را آدمى جان قصد که کسی برابر در خود از دفاع

 سری کی بلکه است مهم برایش زندگی و حیات تنهانه مخلوقات اَشرف عنوانبه انسان. است واجب دفاع، به
 نای از حفاظت اثر در است ممکن حتی نماید، پاسداری هاآن از باید که دارد اُصولی و اعتقادات و هاارزش
 رد اینکه حال و است انسانی عالی هایگرایش از یکی دفاع. بدهد دست از را خویش حیات و جان هاارزش

 برای موجود، وضع شناسایی مثابۀبه فرهنگی دفاع. است فرهنگ دفاع، ابزار ترینبزرگ جمعی حیات ساحت
 کتحر اندازچشم که حال. است خودی فرهنگ در هاآن رسوخ از جلوگیری و فرهنگی تهدیدهای با مقابله

 در تمدنی ئاتاقتضا با متناسب اسالمی، تمدن به یابیدست انقالب معظم رهبر منظر از اسالمی انقالب تکاملی
 وذنف مختلف هاینظریه و مفاهیم زدن محک برای مناسبی عرصۀ است آن پی در مقاله.است حاضر عصر

 مدنت هایبایسته اساس بر که، است این سؤال. آورد فراهم را اسالمی سازی تمدن آفت عنوانبه فرهنگی
 توصیفی عۀمطال روش به تحقیق این چیست؟ فرهنگی نفوذ مقابل در فرهنگی دفاع راهبردهای اسالمی نوین

 عنوانبه ایرانی -اسالمی هایارزش نمودن نهادینه که است استوار اعتقاد این بر و است شدهانجام تحلیلی
 تمدن املیتک روندِ. است دشمن فرهنگی نفوذ مقابل در دفاع حلراه اسالمی نوین تمدن فرهنگی هایبایسته
 تمدن فرآیند آنکه بر عالوه هاسنت این تقویت است؛ استوار هاارزش و هاآموزه از بستری بر اسالمی نوین

 خواهد رانیای اسالمی فرهنگ درون بیگانه، عناصر فرهنگی نفوذ از جلوگیری راهکار بخشدمی قوام را سازی
 .بود

 

 تمدنی هایبایسته اسالمی، نوین تمدن فرهنگی، دفاع فرهنگی، نفوذ واژگان کلیدی:

                                                           

 راهبردی ارشد مطالعات کارشناسی 1

 دانشیار 2

 (السالم علیه)حسین امام دانشگاه ارشد کارشناسی 3



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

218 

 کریم قرآن آیات بر رویکردی با اسالمی تمدن احیای نظری مبانی

 1اردشیری فاطمه
 2بهرامی اهلل روح
 1مامو همتی سهیال

 
 چکیده

 هم و شناسنامه منزله به هم نوعی به که دارد اهمیت آنجا از جامعه یک تمدن بررسی به پرداختن
 نوع و زندگی روش معرف دیگر طرف از و هویت بیانگر طرف یک از که چرا است جامعه یک کارنامه
 مانند الیمتع دین یک مبانی از برگرفته تمدن آن سازه هایپایه اگر حال. است جامعه یک افراد نگرش
 الندگیب فقدان صورت در که دارد ضرورت و کندمی پیدا فزونتری بس اهمیت آن بررسی باشد، اسالم
 .گماشت همت آن دوباره احیای به بعدی، ادوار مختلف هایعرصه در تمدنی چنین

 آیات الی هب ال از است، نظری مبانی دارای گیردمی صورت که تحولی هر اینکه به توجه با بنابراین
 ونگیچگ واکاوی به قرآن، اساس بر و استخراج را اسالمی تمدن احیای به مربوط مبانی توانمی قرآن

 حیایا چگونگی اسالمی، تمدن واژه معناشناسی با است آن پی در پژوهش این. پرداخت آن دوباره احیای
 ستا ایکتابخانه -اسنادی روش مقاله، این روشی. نماید بررسی را آن یتوسعه حفظ، هایزمینه و آن
 .است رفته کار به آن در تحلیل و تبیین توصیف، گانهسه مراحل که

 
 .مدنت نظری مبانی تمدن، ،مبانی کریم قرآن تمدن، احیای اسالمی، تمدن تمدن، واژگان کلیدی:

                                                           

 ارشد کارشناسی 1

 رازی دانشگاه استادیار 2
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 تحقق در حسینی اربعین مراسم جهانی اجتماع جایگاه تحلیل و واکاوی
 اسالمی نوین تمدن

 1طبرسی محمود
 2تالشان حسن

 

 چکیده
 متمادی انسالی طول در ،اگرچه است شیعه قدرت هایمؤلفه از یکی اربعین میلیونی و باشکوه مراسم

 عنوانهب اخیر هایسال در اما بود نگرفته رابخود قدرت عینی تجسم سیاسی اجتماعی عمل یک صورت
 .است یافتهگسترش و نمود شیعه جامعه در انقالبی طرح یک

 ماعاجت ترینبزرگ را اجتماع این امسال جهان رسمی هایخبرگزاری مستندات و گزارش طبق بر
 و عهشی مذهب به تنها آن زوار و است رفته فراتر هم عراق مرزهای از آنکه دلیل به خواندند جهان ساالنه

 هانج مختلف هایقاره از مختلف مذاهب و ادیان با افرادی بلکه نشده ختم نشین شیعی کشورهای
 حصحی هدایت با تواندمی که است شیعی راهبردی قدرت همان این که دارند فعال و منسجم حضوری

 . بردارد اسالمی نوین تمدن سویبه راهبردی گامی آن
 آن سازی فرصت نحوه و تشیع سیره در عظیم مراسم این اهمیت به پرداختن با شده سعی مقاله این در

 نتمد برابر در خودنمایی ضمن است اسالمی تمدن از برگرفته که جدید زندگی سبک جهت در
 درصدد تحلیلی توصیفی روش از گیریبهره با لذا برساند ظهور مرحله به را اسالمی نوین غرب،تمدن

 نوین دنتم جهت در میلیونی اجتماع این سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی اثرات از برخی واکاوی
 اندنموده طراحی آن برکات و آثار تخریب درصدد دشمنان که تهدیداتی به نیز مقابل در و بوده اسالمی
 .بپردازد

 
 جهانی اسالمی،راهبرد،اجتماع نوین تمدن ، حسینی اربعین واژگان کلیدی:

                                                           

 ارشد سیاسی کارشناسی دانشجوی 1

 تخصصی دکترای 2
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 اسالمی سازی تمدن مقدمه حکمی؛ خالقیت به وهمی خالقیت از گذر

 1باقری علی
 

 چکیده
 قیتخال. است خالقیت دهد، می شکل را بشری های تمدن و ها فرهنگ که عواملی ترین مهم از یکی

 ارزش. هاست فرهنگ و ها تمدن دهنده جهت معنوی و مادی های پدیده خلق در بشر توانایی عنوان به
 تعاریف در ویژه به تمدن، تعریف اصلی های مؤلفه از یکی که باالست قدر آن سازی تمدن در خالقیت

 و یوهم خالقیت دسته دو به توان می کلی صورت به را بشری خالقیت. است خالقیت تمدن، مدرن
 همان یا یادخودبن ذهن بر خالقیت، گرفتن بنیان معنای به وهمی خالقیت. نمود تقسیم حکمی خالقیت

 گرفتن نیانب معنای به حکمی خالقیت. نامید توان می نیز سوبژکتیو خالقیت را وهمی خالقیت. است وهم
 گشته ازلن خدا اولیاء و انبیاء بر وحی قالب در عمدتا حکمت این که است عقالنیت و حکمت بر خالقیت

 علم، که است سوبژکتیو و وهمی خالقیتی مدرن دنیای خالقیت. اند کرده تبیین بشر برای را آن نیز آنها و
 القیتیخ دینی و اسالمی خالقیت اما است آن محصول طبیعت مخرب گوناگون ساختارهای و تکنولوژی

 وهم رب ابتناء دلیل به وهمی خالقیت. است شده بنا طبیعت با همگامی در آن اساس که است حکمی
 و بوده باتث دارای عقالنیت بر ابتناء دلیل به حکمی خالقیت اما است عجین نوآوری با بشر خودبنیاد
-توصیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش روش، و ماهیت لحاظ از. دارد خود در را نوآوری کمترین
 نخس از و کیفی های پژوهش نوع از حاضر پژوهش نیز بودن کیفی یا کمی منظر از. است تحلیلی

 .باشد می پدیدارشناسی
 

 سوبژکتیو خالقیت، حکمی، خالقیت وهمی، خالقیت حکمت، وهم، واژگان کلیدی:

                                                           

 ارشد مدیریت کارشناسی 1
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 عالم زیست مفهوم پایه بر تمدنی بینش تبیین

 1باقری علی
 

 چکیده
 باید لذا است عام و کلی مفهومی تمدنی بینش. است تمدنی بیشنی داشتن مستلزم اسالمی تمدن تحقق

 کمک تمدنی ینشب چیستی تبیین به که است مفهومی عالم زیست. گیرد صورت آن درباره کافی تبیین
 تبیین هب کرده بررسی را بشری حیات راهبردی و کالن منظر از که است مفهومی عالم زیست. کند می

 عناصر یتنیدگ درهم همچنین و پرداخته یکدیگر با آنها نسبت تعیین و بشری حیات بنیادین وجوه
 سترب در و مند عقبه صورت به هم و مند نظام و پویا ارگانیک، صورت به هم را بشری حیات راهبردی

 با نهاآ روابط و بشری حیات ملموس عناصر بر عالوه عالم زیست. دهد می قرار توجه مورد تاریخی نگاه
 عناصر این اتفاقاً و دهد می قرار توجه مورد هم را دارند کمتری جلوه که حیات ناملموس عناصر یکدیگر

 علی امام از یثیحد از عالم زیست مختلف وجوه تبیین برای. کنند می ایفا پررنگتری نقش عالم زیست در
 بعد به را نآ توان می اما است فردی بعد در سناسی انسان بر ناظر گرچه که گیریم می کمک السالم علیه

 و فکار،اال أئمۀ العقول ":فرمایند می السالم علیه علی امام. داد تعمیم نیز بشری حیات تاریخی و جمعی
 یستز مختلف وجوه مبنا این بر "االعضاء أئمۀ الحواس و الحواس أئمۀ القلوب و القلوب، أئمۀ االفکار

 ژوهشپ روش، و ماهیت لحاظ از. تمدن و زندگی ادب فرهنگ، تفکر، ،(عالم) عقالنیت: از عبارتند عالم
 کیفی uنو از رحاض پژوهش بودن کیفی یا کمی منظر از.  است تحلیلی-توصیفی تحقیقات نوع از حاضر

 .باشد می پدیدارشناسی سنخ از و
 

 مدنیت بینش تمدن، زندگی، ادب زندگی، سبک فرهنگ، تفکر، عالم، زیست واژگان کلیدی:

                                                           

 ارشد مدیریت کارشناسی 1
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 چیست؟ تکنولوژی

 1باقری علی
 

 چکیده
 با را خود نسبت باید اسالمی تمدن لذا است موجود وضعیت شناخت مستلزم اسالمی سازی تمدن

 که ستا غرب تمدن میوه تکنولوژی. کند مشخص تکنولوژی یعنی حاضر تمدن در اساسی عنصر یک
 شناخت مستلزم غرب تمدن با مواجهه نوع هر لذا است متجلی آن در غرب تمدن درخت عصاره

 و است مدرن تمدن دهنده جهت و دهنده شکل عوامل ترین مهم از یکی تکنولوژی. است تکنولوژی
 این یا است فصر ابزار یک تنها تکنولوژی آیا اما. نیست پذیر امکان تکنولوژی بدون مدرن تمدن تصور
 تغییرات تاس ممکن پرسش این به پاسخ هست؟ نیز اجتماعی و فرهنگی فکری، کارکردهای دارای ابزار،

 تواند مین تکنولوژی. آورد بوجود غرب تمدن و مدرنیته تکنولوژی، به نسبت ما نگرش نحوه در بنیادی
 نگرشی سطح پنج در توان می را تکنولوژی. گیرد قرار بررسی مورد جامعه و فرهنگ تفکر، با ارتباط بی

 عقل گرشن و فلسفی نگرش فرهنگی، نگرش شناختی، جامعه نگرش مهندسی، و ابزاری نگرش یعنی
 به سبتن مختلف های نگرش بندی دسته و تبیین تعریف، حاضر پژوهش هدف. نمود تعریف شناختی

 هیتما لحاظ از. است حاضر عصر تمدن در مهم پدیده این جامع و متقن دقیق، شناخت جهت تکنولوژی
 مفهوم که شده سعی پژوهش این در زیرا است تحلیلی-توصیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش روش، و

 حاضر پژوهش نیز بودن کیفی یا کمی منظر از. گردد تبیین و تحلیل توصیف، کامل صورت به تکنولوژی
 .باشد می پدیدارشناسی سنخ از و کیفی های پژوهش نوع از

 
 اسالمی تمدن فلسفه، شناسی، جامعه فرهنگ، تکنولوژی، واژگان کلیدی:
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 آن اصلی های ویژگی و تکنولوژی چرخه

 1باقری علی
 

 چکیده
 تمدن چرخه. دهد می جهت را آن کلیت که است تمدن بر حاکم چارچوب معنای به تمدن چرخه

 که است ای چرخه تکنولوژی، چرخه. شود می تقسیم تکنولوژی چرخه و طبیعت چرخه دسته دو به
 هچرخ خالف بر چرخه این اما دارد را تمدنی های عرصه از بسیاری در طبیعت چرخه جایگزینی ادعای
 االیب جایگاه غرب حاضر تمدن های ویژگی ترین مهم از یکی. است ناپایدار و ناقص ای چرخه طبیعت

 جهت و اصلی شاخصه به تمدن این در مستتر تکنولوژی چرخه که ای گونه به است آن در تکنولوژی
 بر هبلک طبیعت با همراهی برای نه که است ای چرخه تکنولوژی، چرخه. است شده تبدیل آن دهنده
 در موجود بیعیط چرخه که است آن دنبال به تکنولوژی چرخه. است گرفته شکل طبیعت بر غلبه مبنای
 دهد کلش سکوالر و اومانیست بشر خواست مطابق ای چرخه و کرده متحول را طبیعت چرخه یعنی عالم

 انرژی نوع مصرف، تولید میزان جدید چرخه این در. است تکنولوژی چرخه جایگزین، چرخه این و
 ساسیا دگرگونی دچار طبیعت با بشر مواجهه نوع کالم یک در و اقتصادی ساختارهای استفاده، مورد

 انرژی بر رفتهگ بنیان طبیعت، بر استالطلبی: از عبارتند تکنولوژی چرخه های ویژگی ترین مهم. شود می
 لحاظ از. تبازیاف قابل غیر پسماندهای کارآیی، فقدان کنترلی، خود فقدان ناپایداری، ناپذیر، تجدید
 پژوهش زنی بودن کیفی یا کمی منظر از. است تحلیلی-توصیفی نوع از حاضر پژوهش روش، و ماهیت
 .باشد می پدیدارشناسی سنخ از و کیفی نوع از حاضر
 

 آنتروپی ناپذیر، تجدید انرژی تمدن، چرخه طبیعت، چرخه تکنولوژی، چرخه واژگان کلیدی:
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 اسالمی نوین تمدن بسترسازی در اداری اخالق تبیین ضرورت

 1شیرآقائی زینب
 2ساریجلو البنین ام

 چکیده
 می زمانهاسا در اسالمی نوین تمدن سازی بستر در کارکنان اداری اخالق تبین ضرورت تحقیق این هدف

 .است معنویات و اخالق محوری نقش اسالمی، تمدن مهم های مولفه جمله از. باشد
 نابعم در کاوش و مطالعه با نیاز مورد اطالعات و است ای ،کتابخانه تحقیق این در استفاده مورد روش

 .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد و آوری جمع مرتبط
 یکی اخالقی ارزشهای و اخالق به ،پرداختن سازمانها رفتار تجزیه در امروزه که آنست از حاکی ها یافته

 از یکی. ردک بندی تقسیم مختلفی های جنبه از میتوان را اداری اخالق بر گذار تأثیر عوامل. است الزامات از
 های وزهآم بر تکیه با فردی اخالق بر حاکم اداری اخالقی اصول به مقاله این در است فردی جنبه ها، جنبه
 .پرداخت خواهیم دینی

 های مولفه از دسته آن تبلور و نیست پوشیده کسی بر سازی تمدن امر در اخالقی فضائل بدیل بی نقش
 .گیرد می قرار بررسی مورد است اسالمی نوین تمدن ساز زمینه که اخالقی
 نگاه نوع نآورد سامان به و کارکنان بینش تصحیح اداری، اخالق یافتن درسامان مبنا مهمترین نتیجه در

 بر و دبنگر پاک و توحیدی نگاه با سازمان درون شاخص چنانچه. است وظایفشان و مردم و خودشان به آنان
 .گردد می سازمانی و فردی شکوفایی و رشد عامل و است عبادت عین کردن کار نماید، عمل نگاه این اساس

 موزهآ سایه در و اداری اخالقی منشور به پایبندی و اسالمی اخالق در حاکم اصول به عمل سایه در آنگاه
 بود شاهد اسالمی نوین تمدن بسترسازی در را آن مثبت نتایج توان می وضوح به دینی، های

 

 حقیقی بخش تمدن، ابزاری اسالمی،بخش اخالق اداری، اخالق اسالمی، نوین تمدن واژگان کلیدی:
 تمدن
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 تیشناخ جامعه تبیین مدرنیته؛ و سنت جدال پایان آرمانی، جامعه الگوی
 انقالب یهاکاروساز به نگاه با ابزاری عقالنیت و اجتماعی همبستگی تلفیق

 اسالمی

 1نادیان حسین
 

 چکیده
 تکنولوژی، و صنعت پیشرفت به منجر ودموکراسی سکوالریسم شدن، صنعتی از ناشی تحوالت اگرچه

 انزوا ، انگیبیگخوداز به دیگر ازسوی اما است، شده دیگر مزایای از بسیاری و ترآسان زندگی اقتصادی، رفاه
 بشری یزندگ آیا که دارد سؤال این به پاسخ به سعی مقاله این. استانجامیده نیز جامعه و فرد شدن ایتوده و

 رارق متضادی و متفاوت انتخابی های راه مقابل در انسان آن در که است تراژیک وضعیت یک مجموع در
 هایشارز میان ذاتی تعارض وجود دلیلبه هاآن میان تلفیق و اندپذیرش قابل بیش و کم همگی که دارد

 در دورکیمی یاجتماع همبستگی مفهوم دو تلفیق به تنها منظر این از نیست؟ پذیرامکان انسان زندگی اصلی
. یمدار آرمانی جامعه الگوی یک ارائه در سعی و پردازیم-می مدرن جامعه در وبری عقالنیت و سنتی جامعه
 صخصو به وار توده جامعه نظریات از تلفیقی کمک پژوهش،به نظری چهارچوب هدف این به نیل برای

 .گردید تدوین وبر و دورکیم نظریات
 و کالسیک اندیشمندان نظریات تحلیلی-تطبیقی مقایسه روش از گیریبهره با شودمی سعی مقاله این در
 مدرنیته و سنت بین جدال که دهیم نشان اسالمی انقالب از پس اجتماعی-سیاسی تحوالت بازخوانی و جدید

 به شتبازگ عصر در بلکه عالم غرب مادی نظریات و جغرافیا از برگرفته نه و مدرنیسم پست عصر در نه
 در مانیآر جامعه طرح اساس اینبر شد، خواهد تمام عالم شرق الهی تعالیم و جغرافیا از برگرفته و معنویت

 باشدمی نتدوی و گیری شکل درحال الهی اطاعت به معطوف اجتماعی کنش از منبعث توحیدی عقالنیت نظام
 .کرد مشاهده توانمی اسالمی انقالب از برگرفته های-کاروساز و هانهاد در را آن و

 

 توحیدی، عقالنیت ابزاری، عقالنیت اجتماعی، همبستگی مدرنیته، سنت، آرمانی، جامعه واژگان کلیدی:
 الهی اطاعت کنش
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 اسالمی نوین تمدن در علمیه حوزه راهبردی نقش

 1ترکی هادی
 

 چکیده
 صدر به نهاد ینا پیشینه. شودمی شناخته اسالمی تربیت و تعلیم در پیشرو نهادی عنوان به علمیه حوزه

 واقع در. دارد گذشته به نسبت ترپررنگ نقشی علمیه حوزه اسالمی، انقالب وقوع با. گرددمی باز اسالمی
 باشد هداشت سازتمدن نقشی رودمی انتظار و است ایران اسالمی جامعه در تأثیرگذار نهادهای جزء نهاد این
 که دهد رائها را راهبردهایی نهاد این باید پساانقالب، در علمیه حوزه هایمسئولیت افزایش به توجه با که

 نکند ملع گونهاین اگر و کند حرکت گراییعلم نیز و اخالق تعلیم، سمت به تعلمی، نقش بر عالوه
 که دهرسی عقیدتی و فکری خأل به( اومانیسم)محوریانسان از بعد بشر زیرا شد؛ خواهد اضمحالل دچار

 عنوان به علمیه حوزه که است این مقاله اصلی سؤال. باشد علمیه حوزه برای مناسبی فرصت توانمی
 توانمی پاسخ در باشد؟ داشته اسالمی نوین تمدن به رسیدن جهت هاییویژگی چه باید ساز تمدن نهادی
 سالمیا انقالب خاستگاه نوعیبه که ایران و اسالم در دارریشه و مهم نهادی عنوان به علمیه حوزه گفت؛

 «عمل» و «اخالق» ، «علم»  مثلث با تواندمی است مواجه آن با محورانسان بشر که خألای نیز و بوده ایران
 -توصیفی پژوهش این روش. دهد ارائه را راهبردهایی اسالمی نوین تمدن به رسیدن برای و شده وارد

 .است بوده اسنادی و ایکتابخانه مطالب، گردآوری شیوه و تحلیلی
 

 .عمل اخالق، علم، علمیه، حوزه اسالمی، نوین تمدن علمیه، حوزه واژگان کلیدی:
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 اسالمی نوین تمدن شکل اولیه،اساس مسلمان آموزی علم

 1مهر وفایی غالمرضا
 

 چکیده
 گرایش این.است آموختن ودانش علم به اسالمی،گرایش تمدن گیری شکل زمینه ترین مهم

 ودیگر است، پرداخته آن به مختلف درآیات که قرآن فراوان تاکیدات داردازجمله چندعامل
 این رستگاری در را خود تالش تمام که مسلمان ازحاکمان ای وپاره دین ودیگرپیشوایان(ص)پیامبر

 اثیرگرفتنت ومصرسبب ایران چون متمدنی های سرزمین تصرف که است برآن نگارنده.هاند کرد جایگاه
 برای جدید سرزمینهای تصرف برای جدید گردیدزیرراههای آنها علمی های ازاندوخته مسلمانان
 حل کاپویدرت تا داشت آن بر را بددینانآنان این برابر در حقارت احساس ودیگر اسالمی آئین گسترش

 انشد به مسلمانان،نیازآنان دانش پیشرفت عامل ترین مهم دادکه خواهیم نشان اما.برایند بحران این
 یدتاک الهی خوددربرابرسایرادیان آئینی بودتابردرست تصرف تحت های سرزمین اداره نوجهت

 که.گردید اسالمی مراکزعلمی گیری شکل سبب مسلمانان دامنگیردرمیان علمی جنبش پیدایش.نمایند
 بحران نای حل دنبال به اسالم ودیگربزرگان(ص)پیامبر وفرمایشات قرآن از تاسی با کار این برای

 که رجمهت نهضت آغاز وسپس نومسلمانان این از تقلید به علمی مراکز ساخت به شروع روی ازاین.باشند
 .نمود آنان به شایانی کمک پرداختند وهند ومصر ویونانیان ایرانیان آثار برگردان

 
 آموزی،مسلمانان اسالمی،علم تمدن ، اسالم :کلیدواژگان
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 منطق با مواجهه صدر در موسی امام اندیشۀ شناسانۀانسان هایامکان
 تمدن نوین اسالمیمتأخر افقی گشوده به سوی  داریسرمایه فرهنگی

1بنت الهدی تاجیک
 

 2فاطمه رایگانی
 3ریحانه نادری نژاد

 
 چکیده

 گشتباز برای امکانی و دینی جهانزیست اساسی احیاگر عنوان به ایران اسالمی انقالب که آنچه
 ناساییش نیرویی عنوان به داریسرمایه نظام توسط کرده ایجاد بشر جمعی حیات متن به دین ی دوباره

 رابرب در آفرینبحران و سیاسی امری به را داشته دینی مضمون که اجتماعی امر هر تواندمی که شده
 عدم دباش نگرانی مایۀ تواندمی که آنچه. کند مبدل جهانی سطح در داریسرمایه روزافزون گسترش

 ارساخت بحرانی هایشکاف و دینی جهانزیست احیای نیروی میان که است ایرابطه از مناسب درک
 شناسیغرب از گوناگونی اشکال اخیر هایدهه در.باشد داشته وجود تواندمی یا دارد وجود یا جهانی

 دلیل به شاید اما اندپرداخته داریسرمایه و دین رابطۀ به غربی متفکرین آراء بر تکیه با غالباً که آمده پدید
 از نافذی روایت به اندنتوانسته تشیع ویژه به و اسالم چارچوب در انسان و دین فهم از کافی شناخت عدم

 .برسند متأخر داریسرمایه فرهنگی منطق با اسالمی انقالب مابعد شیعی ایران مواجهۀ
 مکان و مانز مقتضیات به نسبت که آوریم نظر در الیتغیر و متجسد نحوی به را آن دین فهم در اگر

 معنای اساساً بلکه ایمکاسته سکوالر امر با مواجهه در اسالم شمول دامنۀ و عمق از تنها نه اعتناستبی

                                                           

 فوق لیسانس دانشگاه عالمه طباطبایی 1

 دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی 2

 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم تحقیقات 3
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 هانج ملل دیگر همچون ما تقدیر صورت این در. ایمانداخته انتفاع حیض از را دین در تفقه و اجتهاد
 .داریسرمایه فرهنگی منطق در تام انحالل یا بود خواهد گریتکفیری یا اسالم

 ایشان ظرن از. است داده ارائه متفاوتی نگاه باره این در که است اندیشمندانی جمله از صدر موسی امام
 هرگز که است حقیقتی دین. دارد حیات امکان ها مکان و ها زمان تمامی در که است ایشالوده دین
 به وا هاینگرش اساس بر تا است آن بر سعی مقاله این در. یابدنمی خاص وضع یک در محصور را خود

 حرکت رایب امکانی تواندمی تالش این و یابیم دست داریسرمایه و دین میان نسبت از تقریری به اسالم
 .باشد اسالمی نوین تمدن سوی به

 
سرمایه داری، انسان، امام موسی صدر، اختیار، ژان بودریار، تمدن غرب، تمدن  واژگان کلیدی:

 اسالمی
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 مدل تصمیم گیری سازمان های رسانه ای برای زمینه سازی ایجاد تمدن
 نوین اسالمی

 1دوباشی محسن
 

 چکیده
 مهم این به هتوج نیازمند تمدن این تحقق بر هارسانه تأثیر و اسالمی نوین تمدن یدرباره گفتن سخن

 البانق ایجاد با امروز. گردد ارزیابی تمدن ایجاد پنجگانه مراحل در ها رسانه نقش ابتدا در که است
 ای هویژ اهمیت از نظام تثبیت اسالمی دولت به رسیدن و اسالمی نظام مرحله از گذار برای و اسالمی

 یند مترقی هایآموزه براساس ایران اسالمی جمهوری نظام تثبیت و ایجاد تردیدبی و است برخوردار
 و حفظ قق،تح و آیدمی حساب به اسالمی انقالب دستاورد ترینعینی و ترینملموس بزرگترین، اسالم،

 قبولیت،م ضریب بهتر تعبیری به و موفقیت میزان گرو در اسالمی انقالب هایارزش و هاآرمان استمرار
 نظام منیتا تثبیت در ها رسانه مدیریت نقش بررسی با مقاله این در. است نظام ثبات و امنیت کارآمدی،
 رویکرد اب امنیت بخش تحقق های شاخص دیمتل گیری تصمیم مدل از گیری بهره با اسالمی جمهوری

 ترسیم ای هرسان مدیران گیری تصمیم برای شاخص تاثیر گراف و است شده ارزیابی ای رسانه نخبگان
 .است گردیده

 
 یمتلد رسانه، مدیریت ای، رسانه های سازمان گیری، تصمیم های مدل ملی، امنیت :واژگان کلیدی

                                                           

 مدیریت رسانه دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی ارشد 1
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 بررسی سبک زندگی از منظر قرآن و روایات

 1ملیحه صادقی
 ابراهیم صادقی

 

 چکیده
زیستن و  گیرد سبکشود، آنچه مورد بررسی قرار می:وقتی بحث از سبک زندگی می بیان مساله

سبک زندگی یکی از عرصه های بسیار مهم و تأثیرگذار در فرهنگ عمومی است زندگی کردن است. 
ما می . دهیممی درک و از هم تمیز  ها رامعانی رفتار  آن و به کمک  ،که زندگی ما را اداره می کند

شیوه زندگی یا سبک زیستن که .ایده آل و منطقی را با داشتن زهد و قناعت مهیا کنیم توانیم زندگی
عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها و معیارهای  .منعکس کننده گرایش ها و ارزش های یک فرد یا گروه است

 یند.د سبک زندگی می گواخالقی و سطح اقتصادی و ... که طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می ساز
 : بررسی سبک زندگی سالم از منظر قرآن وروایاتهدف پژوهش

 : کتابخانه ایتحقیق روش 
 یافته ها و نتیجه گیری

توان ترین الگوهای سبک زندگی اسالمی هستند که باالگوگیری از آنان میاهل بیت مهم وقرآن 
سبک زندگی . باگمراهی انسان همراه استزندگی سالم و صحیحی را داشت و دوری از این الگوها 

ت را باید محرماآن نیست، بلکه در (اسالمی به معنای غذا خوردن و یا لباس پوشیدن مانند ائمه اطهار)ع
 . تندهسایمان و عمل صالح ، داشتن اساسی سبک زندگی اسالمی  هایمعیارترک و واجبات را انجام داد. 

 
 ، سبک زندگی، زهد.قرآن ، اهل بیت )ع( واژگان کلیدی: 

                                                           

 وحدیث قران علوم ارشد کارشناسی 1
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 مقام منظر از اسالمی نوین تمدن تحقق در دفاعی اقتدار اهمیت بررسی
 (برکاته دامت)رهبری معظم

 1لو خدابنده جابر
 1تسنیمی مجتبی

 

 چکیده
 به و داشت ویژهای توجه اسالمی نوین تمدن تشکیل به گیری شکل بدو همان از اسالمی انقالب

 توجه ممستلز مسیر این در حرکت. میکرد حرکت اسالمی نوین تمدن تحقق مسیر در همواره جهت همین
 عظمم مقام و ره خمینی امام توسط مختلف زمانی فواصل در مولفهها این که بود متعددی مولفههای به

 این زا یکی. است شده اشاره آنها به مکانی و زمانی شرایط قالب در و گرفته قرار توجه مورد رهبری
. ستا دفاعی اقتدار مولفه است، برخوردار اسالمی نوین تمدن تحقق در ویژهای جایگاه از که ها مولفه
 المیاس نوین تمدن دهی شکل در که است هایی مولفه از یکی بازدارندگی قدرت یا و دفاعی اقتدار
. است گذار اثیرت بسیار اسالمی نوین تمدن به دهی شکل در آن ضعف و شدت و داشته کننده تعیین نقشی
 هبرر عنوان به خود مدیریتی زمان طول و بوده واقف مسئله این اهمیت به خوبی به رهبری معظم مقام

 یشان،ا اندیشه در پژوهشی رویکردی با مقاله این. داشتهاند توجه مولفه این به همواره اسالمی انقالب
 این زا و دهد قرار بررسی مورد اسالمی نوین تمدن تحقق در را دفاعی اقتدار نقش و اهمیت تا دارد قصد
 .گیرد قرار المللی بین مناسبات در مولفه این به دادن اهمیت جهت در بابی فتح منظر

 
 رهبری معظم مقام اسالمی، نوین تمدن دفاعی، اقتدار واژگان کلیدی:
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 المیاس نوین تمدن تحقق در اختیار به آتش و حکومتی ارکان نقش بررسی

 1نعیم فرشی آروین
 

 چکیده
 پنج راحلم و اند برده نام اسالمی نوین تمدن تشکیل را اسالمی انقالب تشکیل از هدف انقالب رهبر

 لتشکی و اسالمی جامعه ، اسالمی دولت ، اسالمی حکومت تشکیل ، اسالمی انقالب از اعم ای گانه
 ریجمهو نظام یک اسالمی جمهوری نظام اینکه توجه با اما. اند شمرده بر آن برای اسالمی نوین تمدن
 ایران رد مردمی های تعیین این ی گستره و هستند خویش کشور سرنوشت کننده تعیین مردم و است

 نوین دنتم تشکیل گانه پنج مراحل و نظام جمهوریت میان تعارضی است، توجه قابل و وسیع اسالمی
 ارقر اگر که چرا. خورد می چشم به امر ظاهر در البته تجربی لحاظ از چه و نظری لحاظ از چه اسالمی

 غیر در و دباش شده تشکیل اسالمی جامعه باید ابتدا ، باشند اسالمی دولت ی کننده تعیین مردم است
 ندک رشد روند از یا و بود خواهد مقطعی بصورت یا و شد نخواهد تشکیل اسالمی دولت یا اینصورت

 نوین مدنت تشکیل ی مرحله پنج چینش بودن صحیح اثبات مقاله این رسالت.  بود خواهد برخوردار تری
 ارکان» نقش ساختن رنگ پر طریق از مذکور مراحل با نظام جمهوریت میان تعارض رفع و اسالمی

 .است «اختیار به آتش» ی مسئله و «حکومتی
 

 توین تمدن و جمهوریت _ اسالمی نوین تمدن _اختیار به آتش - حکومتی ارکان واژگان کلیدی:
 اسالمی

                                                           

 دانشگاه تهران اسالمی معارف و کارشناسی الهیات دانشجو 1
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 سوریه بحران در ها تمدن منازعه

 1آهنگران معصومه
 

 چکیده
 و قومی تکثرگرایی کشور این در. باشد جدید تمدنی درگیری یک سرآغاز تواند می سوریه بحران

 کرد؛ متقسی گوناگون ادیان و فرهنگها به را آنها توان می که طوری به است؛ نمایان وضوح به مذهبی
 و تستانپرو مارونی، کاتولیک، ارتودوکس، مسیحیان اسماعیلی؛ و شیعه علوی، دروز، سنی،: مسلمانان

 با. شد آغاز( علوی) حاکم نخبگان به اعتراض در ،2111 سال سوریه بحران. کرد و ترکمن قومی اقلیت
 ترتیب، بدین. دش تبدیل المللی بین ابعاد با اما داخلی جنگ سوی به کم کم کشور این درگیریها، تشدید

 مانند وریستیتر گروههای اسد، بشار دولت سو یک از که شد تبدیل جانبه چند نبرد یک به درگیری، این
 ستانعرب آن، اروپایی متحدان و امریکا متحده ایاالت دیگر، سوی از الشام احرار و داعش النصره، جبهه

 چین و روسیه همچنین و مقاومت محور و ایران دیگر طرفی از و فارس خلیج کشورهای بعضی و سعودی
 بحران تا دگرد سبب امر این که رسد می نظر به گوناگون، ادیان و فرهنگ حضور به توجه با. دارند نقش

 ینا به پاسخگویی دنبال به حاضر پژوهش. باشد تمدنها برخورد مجدد آغاز برای ای مقدمه سوریه
 می بازنمایی سوریه بحران در چگونه و چیست تمدنها برخورد نظریه اساسی های گزاره: است سواالت

 های هویت و است فرهنگی و دینی زمینه ها، تمدن اساس هانتیگتون ساموئل زعم به آنجاکه از شود؟
 ظهور و هسوری بحران تروریسم، علیه جنگ لذا،. هستند ها تمدن برخورد اصلی منبع مذهبی، و فرهنگی

 یانگرب ای، فرامنطقه و ای منطقه های قدرت رقابت المللی، بین مداخالت و امریکا نظامی حضور و داعش
 .است ها تمدن برخورد

 
 هانتینگتون ساموئل هویت، داعش، سوریه، بحران ها، تمدن برخورد واژگان کلیدی :

                                                           

 شاهد کارشناسی دانشگاه 1
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 حقیقت؟ یا توهم ؛ اسالمی تمدن

 1نژاد بوذری مهران
 

 چکیده
 اسالم رصد دوره و اسالم پیامبر طرف به ذهن طبیعتا ، آید می میان به اسالمی تمدن از بحث وقتی

 .رود می
 که االن ات گرفته قرار مختلفی های افراط و تفریط مورد تاریخ های نشیب و فراز گذر در تمدن این
 .هست ایران انقالب آن علمدار
 ضفر است؟بر توهم یا دارد حقیقت اسالمی تمدن آیا که است این دارد وجود االن که مطلبی اما

 ارد؟د های مولفه چه اسالمی تمدن دارد اگر نه؟ یا دارد را غرب تمدن با مقابله توانایی آیا آن حقیقت
 تصدیانم کاری کم علت به متاسفانه ولی دارد و داشته وجود اسالمی تمدن قطعا گفت میتوان آنچه

 داشتنبر و فرهنگی انقالب برای تالشی سیاسی انقالب با همزمان و مانده مغفول اسالمی تمدن اسالم
 .نشد فرهنگی فضای بر غرب حاکمیت

 منابع هب نیاز اول آن برای که هست آموزشی نظام تغییر دارد وجود مشکل این حل برای که راهی تنها
 مساله و.ندارد باب این از مشکلی هیچ اسالم مکتب معصومین ی ائمه برکت به که هست غنی و دقیق

 مشخص ایه مولفه با هست فعلی انقالب متصدیان گردن به که هست منابع آن از استخراج مبحث بعدی
 .آمد خواهد که آن

 
 -اسالمی تمدن های مولفه-حقیقت-توهم-غرب -اسالمی تمدن کلیدواژگان:

                                                           

 طلبه حوزه علمیه 1



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

236 

 پیشنهاد اب ممکن، شتاب حداکثر با کشور پیشرفت احتمالی راهکار تنها بیین
 .ها روش و راهبردها از چارچوبی

 1متاله حمیدرضا
 

 چکیده
 باشد، هک چه هر ،"اسالمی نوین تمدن" مقصد با ،"کشور جانبه همه پیشرفت نحوه ترین پرشتاب"

 تمدن عظیم ژهابرپرو" یک قالب در بایست می که است، مختلف ابعاد در فعالیتها از انبوهی برگیرنده در
 در فردی و گروهی تکالیف نهایت در و ها پروژه ریز ها، پروژه زیر از ای سلسله شامل "واحد سازی
 ایستهش ابزارهایی و ها روش راهبردها، طراحی و اتخاذ نیازمند مطلوب این. شود گرفته نظر در منظم، قالبی
 که تارنوش این. کند تسهیل شمارش بی پویندگان برای را کار پرابعاد اقدام این مدیریت در تا است

 رب هایی روش و ها راهکنش راهبردها، پیشنهاد با تا دارد سعی است، نویسنده ساله 11 کاوش ماحصل
 یا شاکله با تمدنی ابزاری خلق امکان معرفی به عصر، های فناوری و عزیز اسالم رهنمودهای اساس

 بی آینده آن رت سریع چه هر حصول یقینی، راهبردهای از چارچوبی کارگیری به با که بپردازد، سیستمی
 .شود تضمین آن طریق از نظیر

 :قبیل از راهبردهایی
 رفیتظ از حداکثری استفاده " ،" پژوهانه آینده حرکت " ،"مردم توان بر تکیه و محوری والیت"

 - " اطالعات فناوری مفید بستر مزایای از مندی بهره جهت به هوشمند ابزاری خلق و طراحی" و " ها
 که هایی لح راه با ترکیب در است، مترتب رایانه عرصه در "ها سامانه مفهوم" بر که فوایدی کلیه شامل

 طراحی هک -.میدهد قرار ما اختیار در بنیادین و روشی لحاظ به مسائل گستره حل برای "حکیم اسالم"
 از مند بهره حرکتی. باشد تمدنی عرصه در ما پیشرفت شتاب حداکثر متضمن میتواند تمدنی ابزار این

 .ها ظرفیت میزان حداکثر
 

 پژوهی آینده اسالمی، تمدن پیشرفت، در شتاب واژگان کلیدی :
                                                           

 راهبردی های فناوری زمینه در گر پژوهش 1
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به روش، هدف و گستره موضوعی  نو ینگاه ؛«یفقه تعامالت اجتماع»
 اقتصاد اسالمی

 مهدی موحدی بکنظر
 محمد نعمتی

 محمد جواد رضائی
 چکیده

تواند تحقّق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کشور به عنوان مصداقی از تحقّق عملی دولت اسالمی می
ساز و نویدبخش تحقّق تمدّن نوین اسالمی باشد. اما هر گاه بحث از الگو و تدوین آن یکی از امور زمینه

به عنوان  «اقتصاد اسالمی»ن آید، ابهام موجود در ماهیّت علومی چوبه عنوان بحثی مقدّم بر تحقّق پیش می
های مؤثر و معین در ترسیم و تدوین این الگوی حرکت، موانعی را پدید خواهد آورد. بنابراین الزم دانش

از  تریاتیعمل تعریفیبه  -رغم تکیه بر آنهاعلی-های فلسفی و بنیادین فرضآید تا با گذر از پیشمی
اعی، از آن به فقه تعامالت اجتمی به مثابه از اقتصاد اسالم جدید ی بپردازیم. در ارائه تعریفیاقتصاد اسالم

مندی عادالنه جامعه از مواهب و خیرات یاد شده است. در واقع متناسب دانش طراحی سازوکارهای بهره
هبت موجود مندی هر موتخصیص و یا بهره ،عیخلق، توز دسترسی، ،یبرداراستخراج، بهره د،یتولبا مسأله 

افراد  نیب تیحقوق مالک یهامبادله بسته های متفاوتی ازسازوکاردر اجتماع، به تناظر مکاتب مختلف با 
د، باید آیاز این رو هر گاه بحث از اتصاف صفت اسالمی برای سازوکاری پیش می. میجامعه مواجه هست

ه طبیعتاً ک مواهب نیا تیحقوق مالک یهامبادله بستهاز شرع برای دید سازوکار مطلوب و عادالنه متخذ 
قه ف»شود، چگونه سازوکاری است. این تعریف از ها نیز میشامل تعریف و تحدید حقوق مالکیت

به نوعی بازگوکننده روش، هدف و گستره موضوعی اقتصاد اسالمی خواهد بود؛ هر  «یتعامالت اجتماع
سفی با توجه به دالیل تاریخی، فل برای این دانش «یفقه تعامالت اجتماع» نوانرسد جعل عچند به نظر می

 است. « اقتصاد اسالمی»تر آن یعنی و معناشناختی بهتر از نام قدیمی
 ،های حقوق مالکیت، نهاد مالکیتفقه تعامالت اجتماعی، اقتصاد اسالمی، بسته واژگان کلیدی:

 .سازوکار عادالنه
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های مؤثر بر اعتالی نظام آموزشی امامیه در رانو پیشیابی عوامل نشانه
 پنج قرن نخست هجری

 1محمدجواد یاوری سرتختی
 

 چکیده
-گیری و تداوم نیازمند مبانی، منابع تولید علم، اهداف، نیازسنجی، برنامههر نظام آموزشی برای شکل

رچه موتور محرک فرآیند ریزی، مدیریت، نیروی انسانی، متون و مراکز آموزشی است. این امور اگ
گیری آموزش هستند؛ اما فرآیند آموزش، تداوم و تعالی آن گاهی ممکن است با رکود، موانع و شکل

وردهای آها و رسیدن به تعالی و تمام اهداف و دستمشکالتی مواجه گردد. بنابراین، برای عبور از بحران
و  ها یا عوامل اصلی و فرعی، مسائل سلبینشانه نظام آموزشی، تنها این امور کافی نیست، بلکه باید از

 ساز و تأثیرگذار بر روند پیشرفت کمی و کیفی نظام آموزشی کمک گرفت.ایجابی، زمینه
نظام آموزشی امامیه در آغاز راه و مسیر تاریخی خویش با مشکالت خاصی روبرو بود؛ اما توانسته 

الی خود را نشان دهد. اکنون برای آشنایی، شناخت و است از این مسیر عبور، به اهداف خود رسیده و تع
ساز و تأثیرگذار در نظام آموزشی امامیه و روند تأثیر آن بر های مهم، زمینهیابی عوامل و مؤلفهنشانه

حراست از هویت شیعه، ماندگاری و تمایز نظام آموزشی آنان از دیگران، با تأکید بر پنج قرن نخست 
ل از شود تا نتیجه حاصهای علمی و آموزشی، به این امر پرداخته میشیب فعالیتدلیل فراز و نهجری به

 کار گرفته شود.آن برای رشد و تعالی مراکز علمی و آموزشی به
 

عوامل و  ،نظام آموزشی امامیه، تعلیم و تربیت در امامیه، امامیه و پیشرفت نظام آموزشی کلیدواژگان:
 بیت و آموزش و پرورش.موانع رشد آموزش در امامیه، اهل

                                                           

 آموخته حوزه علمیه قمدانش 1
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 جایگاه هنر در بسط تفکر توحیدی از منظر فلسفه سیاسی اسالمی

 1مهدی طاهری
 

 چکیده
های هنری داشته و بین نظریه خیال و خالقیتتخیل و  تعقلهای هنر در فلسفه سیاسی نسبتی قریب با واژه

هنر در تمدن  یی اساسی و جانمایهدو پایه سالمت خیالو  صحت تفکرتوان نسبتی عمیق بر قرار ساخت. می
توحیدی است. صحت تفکر، مبتنی بر عقالنیت اسالمی و سالمت فکر، وابسته به تخیل الهی بوده سرچشمه خیال 

است. استخدام قوه متخیله با خیال مذموم،  شیطانآدمی یا  نفسو مبدأ خیال مذموم  مَلَکو  رحمانمحمود، 
گرایی نخواهد داشت؛ لذّتی که هنرمند و مخاطبان او را از سعادت قصوی بتنی بر لذّتمحصولی جز هنر دنیوی و م

سازد. این دور، و به جای قرب حق و انس با او، به تبعیت از شیطان دعوت و با میل مبتنی بر نفس امّاره، قرین می
فات ها و حاالت و صانسان ، افکار و رفتاراصالح تعقلدر حالی است که هنر مبتنی بر خیال محمود، منجر به 

 انسانی برای تحصیل سعادت قصوی، و غایت قرب خالق خواهد شد. 
مردم، رسالت رئیس مدینه در نگاه فیلسوفان سیاسی است. رییس مدینه این رسالت را در  تأدیبو  تعلیم

اری ناع و تخیل یعنی ابزمواجه با خواص با بهره بردن از برهان و در نسبت با عموم مردم با بهره بردن از جودت اق
 بسط هنر محمود یا هنر دینی در ساحترساند؛ تحقق این رسالت مستلزم که در اختیار هنرمندان است، به انجام می

تواند به عنوان ابزاری برای بسط تفکر توحیدی و تربیت سیاسی اجتماع هنر دینی میبر این اساس  اجتماع است. 
نرمند موحد تربیت ه با این همه بسط تفکر دینی در ساحت هنر تمدنی مستلزم .مورد توجه و استفاده قرار گیرد

شناسی هنر و هنرمند مطلوب در مدینه فاضله از سوی دیگر آسیبسو و ، در تراز تمدن توحیدی از یکو متدین
های ها و چالشآن برای نیل به سعادت حقیقی از جمله آسیب ابزارانگاریلذّت هنر در مقابل  انگاریغایتاست. 

رسد توجه به حقیقت هنر و تربیت هنرمند موحد و متدین، و ترویج و پیش رو برای متصدیان امر است. به نظر می
تسری و ، تعمیق سه نمونه برای« ایتوصیه»، «تشویقی»، «تعلیمی»اتخاذ سه رویکرد  نشر هنرهای محمود و

 ن اسالمی است.ی به هنر برای بسط تفکر توحیدی در ساحت تمددهجهت
 

 هنر، فلسفه سیاسی اسالمی، تفکر، تعقل، تخیل. :واژگان کلیدی
                                                           

  آموخته حوزه علمیه قمدانش 1
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 شاپور یجند یدار مکتب طب یراثم یبن عباس اهواز یعل

 3یانسمانه عرب، 2مطلق یفیانفاطمه شر، *1یاپو یانیکاو یدحم
 

 چکیده
زمان با دوران .ق، همهدر قرن چهارم  یرانی،پزشک و روانشناس برجسته ا ی،اهواز یبن عباس مجوس یعل

علم از  لیشده است، چشم به جهان گشود و با تحص یدهنام یکه دوره رنسانس اسالم یهبوپرور آلحکومت دانش
نقطه  یراز،ش یمکتب پزشک گذاریهپا یرازی،. او به همراه استادش، ابوماهر شیدو برجستگان علم طب گرد یرمشاه
که اثر  یپرسش اساس ینمبنا و در مقابل ا ین. بر اگرددیمحسوب م یو تمدن اسالم یرانا یدرمانگر یردر س یعطف

ت، و معاصرش بوده اس یشینپ ینسبت به آثار طب یمشخص و بارز یژگیچه و یبن عباس دارا یعل یمهم طب
 ی،هوازو اثر مهم ا دیاسات یت،صورت گرفته درباره شخص یهاو پژوهش «لکیالم»کتاب  یاست که با بررس یگفتن
الصناعه کامل»در کتاب پرارج خود به نام  یکه اهواز گردیمینائل م یجهنت ینبد یلیتحل  -یفیتوص یکردیبا رو
 یاندنامهکتاب، پ ین. او در باب دوم ایدهمراه گردان یرا با طب نظر یبار طب عمل یناول یبرا ،«یالملک» یا «یهالطب

زوده روزگار خود را به آن اف یجِرا یتر بوده و اصول منطقدرآورد که از سوگندنامه بقراط جامع یررا به رشته تحر
ه و بهره جست یزن یشاز تجارب و مشاهدات خو یشینیان،کتاب عالوه بر دانش پ ینهنگام نوشتن ا یاست. و

پزشک  نیشمند مذکور نخستممتاز بود که دان یژگیو ینبر اساس ا ونهاده است  یاز خود برجا یادیاکتشافات ز
 هاییوهو ش هاروش یافتمهم که در ینسان با عطف بد یناند. بدترجمه شده ینبه الت یشهااست که کتاب یرانیا

 ست؛ا ریپذو مدرن( امکان یمطرح در گذشته و امروز )سنت هاییدگاهو موثر، با مطالعه و شناخت تفاوت د یعمل
 کنندهیهوجاست، ت یهشب یامروز یهاآن به کتاب یبندو طبقه یمکه تنظ یکهمچون المل یمهم یمطالعه اسناد طب

. از گرفتندیم یشطب در پدرمان و کسب دانش  انتخاب یص،تشخ یاست که در گذشته برا یمختلف یراهکارها
 ود.خواهد ب یاسالم یندر تمدن نو یدرمان  -یصیتشخ یهامنجر به ارتقاء روش یران،ا یطب سنت یایرو اح ینا

 
 .یمارحقوق ب ی،پزشکپندنامه، اخالق ی،کتاب الملک یه،کامل الصناعه الطب شاپور،یمکتب جند :واژگان کلیدی

                                                           

  .یرانباهنر کرمان، کرمان، ا یددانشگاه شه یخ،گروه تار ی،علم یاتعضو ه یار،استاد 1

 .یراندانشگاه شاهد، تهران، ا ی،گروه طب سنت ی،علوم پزشک یخارشد تار یکارشناس یدانشجو 2

 .یراندانشگاه شاهد، تهران، ا ی،گروه طب سنت ی،علوم پزشک یخارشد تار یکارشناس یدانشجو 3
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 مالصدرا  یبر آرا یدبا تأک یتو ترب یمکاهش شکاف نظر و عمل در تعل
 یاسالم یندر چشم انداز تمدن نو یو مال احمد نراق

 3یتهدا یاحمد یدحم، 2یفراهان ینیفرمهمحسن ، 1یآران ینجمه احمدآباد
 

 چکیده
مالصدرا و مال احمد  یبر آرا یدبا تأک یتو ترب یمهدف پژوهش حاضر، کاهش شکاف نظر و عمل در تعل

مالصدرا،  یسففل یمبان یآن است بر ابتنا یانگرپژوهش ب یها یافتهاست .  یاسالم یندر چشم انداز تمدن نو ینراق
 ید، تأک یانبمتر ی، توجه به تالش و سع یتو ترب یمعلم و عمل در تعل یت؛ مع یتوانشاخص را م یداللتها ینمهمتر

غالب  یوبه عنوان الگ یابی، خود ارز یتترب یان، مداومت و محافظت بر عمل در جر یتدر ترب یریپذ یتبر مسؤل
؛ یدر حرکت تکامل انیو توجه به انتخاب آزاد مترب یتو ترب یمدر تعل یفرد یتوجه به تفاوتها یتی،ترب یابیدر ارزش

ه به تفاوت ؛ توج یتوانم یشانمأخوذ از آراء ا یداللتها ینعمده تر یمال احمد نراق یفلسف یمبان بتنایبر ا ینهمچن
،  یانمترب یبا مراحل تکامل یتیترب ی، تناسب برنامه ها یآموزش یمداوم از عملکردها یابی، ارز یانمترب یفرد یها

اشاره نمود.  یتو ترب یمنظر و عمل در تعل افحل مسئله ، مناظره و گفتگو را جهت کاهش شک یبر روشها یدتأک
 که در باب کاهش شکاف نظر وعمل ییمسلمان ، از جمله راهکارها یلسوفدو ف ینا یآرا یاساس بر ابتنا ینبر ا

 یعلم و عمل ، توجه به کاربرد یوندئه کرد؛ پتوان ارا یم یاسالم یندر چشم انداز تمدن نو یتو ترب یمدر تعل
 یازمورد ن یو گسترش مهارتها یتنوع بخش ی،فرد یتفاوت ها یتبا رعا یتی، عدالت ترب یدرس یکردن محتوا
 قرار داد. یمورد بررس یتوانمختلف را م یلیمتناسب با آن در مقاطع تحص یمجامعه و تعل

 
.یاسالم ین، تمدن نویتو ترب یم، تعلکاهش شکاف نظر و عمل، ی، مال احمد نراقمالصدرا :واژگان کلیدی  

  

                                                           

  نور تهران یامدانشگاه پ دکترا یدانشجو 1

 شاهد دانشگاه یاردانش 2

 دانشگاه شاهد دکترا یدانشجو 3
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 نیو خشم در کودکان و نقش آن در تمدن نو یبر عملکرد شناخت "محور" یرتأث
 یاسالم

 3یصمد یعل، 2یمحمد رحمان، 1یسراب یفروزان رحمان
 

 چکیده
 یانیوح یدر چارچوب مبان یرونیو ب یدرون یهارا پاسخ به محرک یانقرآن بن یهرگاه زندگ

 ینهترخارج از آن، در ب یهاآنگاه پاسخ یم،آن بدان یرا تجل یاسالم ینو تمدن نو یمکن یف( تعراالخرهمزرعهیا)الدن
 در هدف از پاسخ، ویژهبه ی،هاست؛ اما در چگونگحالت هم ابتر خواهند بود. پاسخ، فصل مشترک تمدن

و  یاختمثال بر عملکرد شن یآن برا یراتپاسخ است و تأث یوجود دارد. ورزش نوع یادیبن یناتمدنیب یهاتفاوت
الزم  نیاقرآن بن یورزش هایینهو آزمون زم یداست؛ لکن تول یخشم در کودکان موضوع مورد توجه نظام آموزش

 "حرکت و ورزش ی( اسالمینسعلم)سا"مطرح در  ی( مفهومحمانیحرکت و ورزش ر ی)مشارطه "محور" است.
 .یرهاستمتغ ینبر ا "محور" یرتأث یالزم را دارد؛ هدف از مطالعه حاضر بررس یتیاست که استاندارد فعال

 ی(استفاده شد. جامعهnE ،20=nC ،40=N=21آزمون با گروه کنترل)و پس یشپژوهش، از طرح پ ینا در
 مونآزیشتهران بود. پس از پ یستان چهاردانگهشهر ییابتدا یمدرسه یساله 9-11آموزان پسر آن، دانش یآمار

 "محور" یدر برنامه اییقهدق 21یال 31 یاسه جلسه یهفته 8 ی،خشم(، گروه تجرب ی)آزمون استروپ و پرسشنامه
طح مستقل در س یت یبا روش آمار یناگروهیتفاوت ب ییسهمقا یها براآزمون، دادهشرکت کردند. بعد از پس

 لتداخ ینمره یدر عملکرد شناخت دارییمعن یناگروهیتفاوت ب یجشد. نتا یل(( تحلα<0/05دارییمعن
(4/1 =p(زمان تداخل )2/1=p خشم ،)احساسی(18/1=pو خشم رفتار )ی(16/1=P نشان نداد؛ اما تفاوت )
 "محور"رسد  ی( نشان داد. لذا به نظر مp= 11/1(، و خشم کل)P=115/1)یدر خشم فکر دارییمعن یناگروهیب
 آن در کودکان داشته باشد. یوعاز ش یشگیریدر کاهش خشم و پ یتواند نقش موثر یم

.خشم، کودکان ی،، عملکرد شناخت"محور" ی،اسالم ینتمدن نو :واژگان کلیدی  

                                                           

   ارشد یکارشناس یدانشجو 1

 شاهد دانشگاهاستادیار  2

 دانشگاه شاهداستادیار  3



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیس
 69 اسفند

 

243 

 نیآن در تمدن نو یگاهو جا« صبور یا» ینپاسخ فشارخون و نبض به تمر یبررس
 یاسالم

 3یرینص یلاسماع، 2یمحمد رحمان، 1یمحسن کاظم
 

 چکیده
نامناسب به  یزندگ ییوههستند که در برابر ش یحساس یزیولوژیکیف یرهایاز متغ یعروق-یقلب یهاشاخص

 یعهپرمصرف جام مفاهیم از …و  ینادرست، کم تحرک ییه. استرس )فشار، تنش( تغذدهندیسرعت واکنش م
چنان  یم،همفا ینو مناسب با آثار ا یدهگذارند. برخورد گز یها اثر نامناسب به جا مشاخص یناست که بر ا یامروز

که جزء  شده است یهته یدرمان و توانبخش یشگیری،پ یبرا یگوناگون ینتمر یهادارد که در جهان روش یتیاهم
ل خاموش، قات یاخون  یمقابله با پرفشار هاینتمر ینا ی. از کاربردهاروندیهم به شمار م یجلسات ورزش ینفکال
 یرهنگبه ف یاز فرهنگ هایندهد نوع تمر ینشان م هاینتمر ینا یاجمال یشدن کار قلب است. بررس یاقتصادو 

با  و سازگار یانقرآن بن هایینو آزمون تمر یطراح یاسالم ینتحقق تمدن نو یمتفاوت است. لکن در راستا
 ینیببر جهان یهبار با تک یننخست یبرا "صبور یا" ینراستا تمر یناست؛ در ا یرناپذاجتناب یامر یاسالم ینیبجهان
پاسخ فشار خون و ضربان قلب به آن  یحاضر بررس یشده است. هدف مطالعه یدر دانشگاه شاهد طراح یاسالم

داوطلب انتخاب، و در  ینفر دانشجو 81دانشگاه شاهد تعداد  یاندانشجو یآمار یمنظور از جامعه ینا یاست. برا
 α<0/05 یبسته با آلفاهم یت یها با آزمون آمارشدند. داده هآزمون مطالعو پس آزمونیشپ یققالب طرح تحق

 یاستولی(، دP=111/1)یستولیفشارخون س داریکاهش معن یانگرها بداده یآمار یل. تحلیدگرد وتحلیلیهتجز
(112/1=P( و تعداد ضربان قلب )111/1=Pبراثر تمر )یرهایتغبر م "صبور یا" ینتمر ین،بود. بنابرا "صبور یا" ین 

 موثر است. یموردبررس
، فشارخون، نبض"صبور یا" ی،اسالم ینتمدن نو  :واژگان کلیدی   
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 قرآن و مقصد تمدن
 

 1یفتح یوسف

 
 چکیده

د قرآن به هر دو بع یااست که آ ینا یقتحق یدارد. سئوال اساس یو معنو یتمدن دو بعد ماد ی،در نگاه کل
است که قرآن، هر دو بعد تمدن را  ینا یشروتوجه دارد؟ کدام بعد تمدن از نگاه قرآن اصالت دارد؟ فرض مقاله پ

 یی،تمدن)خداگرا یداند.  هر چند بعد معنو یم یدتوح یتآن را حاکم یریدهد و جهت گ یمورد توجه قرار م
ابعاد چهارگانه تمدن)اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و  یدارد. با بررس اصالت یمکرامت و عزت انسان( از نگاه قرآن کر

 یزندگ یکبه  یدنرس یبرا یاساس یرمولفه ها و ابعاد، تاث یناز ا یکهر  یشودکه قرآن برا ی( معلوم میاستس
فرع شدن محتوا، انحراف بلکه  یادور شدن از محتوا  یبه بها ینیظواهر تمدن د سعهقائل است. تو یدمحورتوح

طاغوت  یاستطرف اقتصاد ربا محور، اجتماع فحشا محور، س یکاز  یمبشر است. قرآن کر یراه تکامل یفحرت
حور، اقتصاد فرد م یگرد یتمدن همراه گردد، از سو یظاهر یشرفترا هر چند با رشد و پ یمحور و فرهنگ ارتجاع

بشر  مخرب و مانع تکامل یز،و عمل را مفسده انگ یمانو فرهنگ بدون ا یتبدون معنو یاستاجتماع تفرقه زده، س
 یاتآ یبقه بندو ط یو سن یعهمعتبر ش یرقران و تفاس یاتو مراجعه به آ یبر اساس روش استناد یقتحق ینداند. ا یم

 یجه. نتپردازد یو فرهنگ به مطالعه تمدن از نگاه قرآن م سیاستچهارگانه اقتصاد، اجتماع،  یبراساس مولفه ها
د. کن یچهارگانه، جستجو م یرا همزمان در حوزه ها یو معنو یماد یشرفتپ یماست که قرآن کر ینا یقتحق

مناسک بدون  و  یایینمادگرا یتبر وجه معنو یدتاک یند،ب یم یبآس یگراییهمانگونه که از وجه ماد یتمدن اسالم
 شود. یم یانحراف تلق یک یزن ینی،د یبه متن و محتوا گشتباز

 
.فرهنگ یاست،قرآن، اقتصاد، اجتماع، س :کلیدیواژگان   
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 یندر افق تمدن نو یمهدو یو حکومت جهان یتتفکر مهدو  یگاهجا یواکاو
 یاسالم

 1عرب پور یرحسینام

 
 چکیده

ا آرمان ب یمینسبت مستق یبه عنوان هدف جامعه اسالم «یاسالم ینتمدن نو»اسالم،  ینمب یند یمطبق تعال
 تیتمدن است. مهدو یناز آدم تا خاتم مقدمه ساز ا یاله یاءو اول یاءمعنا، حرکت تمام انب ینداشته و بد یتمهدو

 یدۀ. اباشدیم یقابل بررس یطیمکان، در هر شرا ودر گذشته و حال بوده است و فراتر از افق زمان  یاز مسائل اساس
 یتهدو. مرودیبه شمار م یرالهیو مکاتب غ یاناد یبرخ یو حت یدیتوح یانمشترک اد هاییدهاز ا یکی یتمهدو

م و است و همه ارکان الز یاییجغراف یهاها در همه گسترهتمام انسان ینجات بخش برا یو راهکار یرفراگ یامیپ
ه است. نقش شد یهتعب یتدر تفکر مهدو یابهمه جانبه و کام یقی،حق یتحول اجتماع یک فرینشآ یبرا یکاف

 یحکومت جهان لیادعا کرد که تشک ینچن توانیقابل انکار است و م یرغ یاسالم ینتمدن نو یلتفکر در تشک ینا
ر بعد از عصر ظهو تتحوال یانب یبرا یاواژه یناست. تمدن کمتر یاسالم ی)عج(، افق تمدن سازیحضرت مهد

و نظام  ودشیبا ظهور متحول م یابشر در زمان و جغراف یخکند. همه تار یینما تب یا براآن زمان ر تواندیاست که م
محسوب  یو تمدن یجد یاکامال مساله یتموضوع مهدو یلدل ین. به همگیردیکامال معلوم و معقول شکل م

رفته از برگ یاندازاست؛ چشم یریگ¬که در حال شکل یاسالم نوینو تمدن  یتمهدو یشهاند یوند. وجه پشودیم
حس  یتبا تقو  تواند¬یم ی،تفکر مهدو یجو ترو ییناست که با تب یتمهدو یشهها و اهداف نهفته در اندارزش

باشد و به سطوح  یاسالم یننو تمدن ساخت مندان¬دغدغه یبرا یزیر¬نقطه آغاز برنامه یی،گراو آرمان یدام
حکومت  و یتنقش تفکر مهدو یینپژوهش به دنبال تب ینو بدهد. اسمت و س یزن ییاجرا یها¬مختلف برنامه

 یاتابخانهو ک ینکته با روش اسناد ینا یبه واکاو رو،یشاست. نوشتار پ یاسالم ینموعود در افق تمدن نو یجهان
 است. ادهارائه د یشنهاداتیپ یت،ظرف یناز ا یریگبهره یبرا یانپرداخته و در پا

 

.موعود یچشم انداز، حکومت جهان یت،تفکر مهدو ی،اسالم ینتمدن، تمدن نو :واژگان کلیدی  
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آن در عرصه تهاجم  یگاهو جا ینقش دانشگاه در پرورش تفکر انتقاد یواکاو
 یاسالم ینتمدن نو یفرهنگ

 1یاننبرق یمانپ
 6یموسو یهرق

 3فاطمه گودرزی
 4علی کشاورز زاده

 

 چکیده
 یادیبه مقدار ز هیتوانند در چند ثان یم یافراد به راحت یدر تکنولوژ یعسر یراتتغ یلبه دل یکمو  یستدر قرن ب

 ی،علم و فناور و یشرفتامروز به پ یایهمه جانبه دن یوابستگ ینداشته باشند. با توجه به ا یاز اطالعات دسترس
د، مند باشنهرهب یکند که از قدرت تفکر انتقاد یتترب ار یکارا و موثر که بتواند افراد یضرورت وجود نهاد علم
ر دسترس د یمنابع اطالعات یکه، بتوانند به خوب یافتپرورش خواهند  یصورت، افراد ینآشکار خواهد شد. در ا
 یباشد. هدف پژوهش حاضر واکاو یاست، دانشگاه م ینقش اساس یکه دارا ینهاد علم ینرا قضاوت کنند. مهمتر

. روش است یاسالم ینتمدن نو یآن در عرصه تهاجم فرهنگ یگاهو جا یدر پرورش تفکر انتقاد هنقش دانشگا
باشد.  یم افتهیساختار  یمهداده ها، مصاحبه ن یو ابزار گردوار ییاستقرا یفیک یمحتوا یلپژوهش حاضر، روش تحل

در دانشگاه  یتفکر انتقاد رشاست که نقش پرو ینا یدانشگاه کردستان است. پژوهش در پ یدنمونه پژوهش، اسات
 ینو مهمتر ستیچ یرانیو ا یاسالم یندر عرصه تمدن نو یبر کنترل تهاجم فرهنگ یتفکر انتقاد یگاهجا یست،چ

 یرانیو ا یاسالم یندر عرصه تمدن نو یکنترل تهاجم فرهنگ یدر دانشگاه برا یپرورش تفکر انتقاد یراهکارها
 یست؟چ

 

.یاسالم ینتمدن نو ی،دانشگاه، تهاجم فرهنگ ی،تفکر انتقاد :واژگان کلیدی  
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 یاسالم ینقق تمدن نودر تح یفرهنگ دانشگاه یلزوم بررس
 

 1قله جوق یکرم یثحد
 7یاننبرق یمانپ

 3فاطمه گودرزی
 4علی کشاورز زاده

 

 چکیده
از آن به  ینصبه وجود آمد که متخص یبود گفتمان ینیحکومت د یلبر تشک یکه مبتن یبا ظهور انقالب اسالم

جهت  نیاست کامال متفاوت است. به هم یاتکه صرفا بر ماد یکه با تمدن یتمدن برند،ینام م یعنوان تمدن اسالم
نمدن  یک یادچارچوب خودبن یک یطراح زج یاچاره یماد یایدر تعامل با غرب و رابطه با دن یاسالم یرانا

ز نقش دانشگاه انکار روند تمدن سا ینندارد. در ا یاسالم ینتمدن نو یک یگرد عبارت به خودجوش و زادرون
گاه از تمدن دارد. دانش ییستون را در بر پا یکتوان ادعا کرد که دانشگاه نقش  یاست تا بدان جا که م یرناپذ
و  یکرف هاییانجر یاصل یهاعلم و معرفت است و گفتمان یدسازمام عهده دار تول یننهاد و برتر ینمهمتر یسو
جامعه است.  ینهاد محل تجمع نخبگان فکر ینا یگرد یاست و از سو ینهاد بزرگ جار ینجامعه در ا یعمل

 گاهیشفرهنگ دان یهامولفه ی،فرهنگ دانشگاه یریدارد که عوامل موثر در شکل گ ینبر ا یپژوهش حاضر سع
 -یفی. بنابر همه مالحظات، روش پژوهش حاضر، توصیمقرار ده یرا مورد بررس ی،و اهداف فرهنگ دانشگاه

 .اشدبیم یمرور
 

 

.یاسالم ینتمدن نو ی،فرهنگ دانشگاه :واژگان کلیدی  
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 یسازدر تمدن ییحکمت صدرا یشناختانسان هاییتظرف
 

 1ییجواد پارسا
 
 

 چکیده
 یدر مبان یشهکرده است، ر یداپ یطرهس یبر همه جوامع بشر یکه در عصر کنون یتهمدرن یاتمدن غرب مدرن 

تمدن  نیو ناسازگار ا یوبمع یتفکر هاییشهتمدن و ر ینا یدهدارد و با توجه به مشکالت عد یخاص ینیبو جهان
در  یم. تمدن مطلوب اسالیستغرب ن نونیتمدن ک گاهیچه یتمدن مطلوب اسالم ی،و اسالم یاله یفکر یبا مبان

وص حکمت و به خص یاست.  فلسفه اسالم یو غلسفه اسالم ینید ینیبفرهنگ و جهانابعاد مختلف متناسب با 
 یاست. مبان یاسالم ینتمدن متناسب نو یگذارو هدف یسازنظام یبرا یاریبس هاییتظرف یدارا ییصدرا
مکاتب  یگره دنسبت ب یهتمدن است. در حکمت متعال یک یریگذار در شکلیرگتاث یاز جمله مبان یشناختانسان
 ینا هست؛ از جمله یزن یامتداد تمدن یمطرح شده که دارا یشناسدر مورد انسان یقیو عم یقمباحث دق یفلسف
و  فسنانسان، ارتباط  یابعاد وجود یوان،انسان در عالم، تفاوت انسان و ح یگاهانسان، جا یقتبحث از حق یمبان

 شده است. پرداخته یسازدر تمدن یمبان یناز ا یکهر  یرثنوشتار به تا ینو کمال انسان، است که در ا یتبدن و غا

 

.ییحکمت صدرا ی،شناسانسان ی،مبان ی،سازتمدن، تمدن :واژگان کلیدی  
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