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مؤلفههای نیل به تمدن نوین اسالمی درآثار و اندیشهی امامین
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تاريخ پذيرش69/05/25 :

چکیده
شناسايی مؤلفههای تمدنی مبتنیبرانديشۀ رهبۀرا انالۀ ا اسۀ می کۀه بعۀد ا پیۀرو ی انالۀ ا
اس می نام «تمد نوين اس می» به خود گرفته است ،ضرورتی اجتنااناپذير به حساا میآيۀد .لۀذا مسۀلل
تحالیق حاضر فالدا شناخت کامل مؤلفههای سۀاخت تمۀد نۀوين اسۀ می مسۀترر ا انديشۀ رهبۀرا
انال ا اس می و قانو اساسی جمهوری اس می است .اين پژوهش به روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجۀام
شده و دادههای آ به شیوۀ کتابرانهای ،اسنادی و کسب نظر خبرگۀا حۀو ۀ مربوطۀه گۀردآوری گرديۀده و
روش تجزيهوتحلیل اط عات ،تحلیل محتوا میباشد .دراين پژوهش جمعاً تعداد 22مؤلف اثرگذار بر نیل بۀه
تمد نوين اس می شناسايی گرديده که تعداد  15مؤلفه بهعنوا مؤلفههای اصۀلی تعیۀین و معرفۀی شۀدند.
کلید واژهها :تمد  ،تمد اس می ،تمد نويناس می ،تمد سا ی.

 -1دانشۀۀجوی دکتۀۀری رشۀۀته مۀۀديريت راهبۀۀردی فرهن ۀۀی دانشۀۀ اه عۀۀالی دفۀۀائ ملۀۀی و نويسۀۀنده مسۀۀ و (رايانامۀۀه:
)A_khazaea1353@yahoo.com
-2عضو هیلت علمی دانش اه علوم فنو و هوايی شهید ستاری
 -3عضو هیلت علمی دانش اه امام حسین (علیهالس م)
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مقدمه

تمد اس می و تمد سا ی نوين اس می ا کلید واژههايی هستند که در سا های اخیر به موا ات
افزايش تهاجم فرهنگ غربی و اشاعهی گفتما نظم نوين جهانی و تمد جهانی بنابر ضرورت حصو
پیشرفت و توسعهی همهجانبه و جهانیسا ی گفتما انال ا اس می توسط رهبر معظم انال ا اس می
به کارگرفته شده و ريشههای اساسی آ را میتوا درانديشههای امام راحل (ره) و پس ا آ در قانو
اساسی جمهوری اس می ايرا مشاهده نمود.
نکته قابل توجه اهمیت تمد اس می و ايدهی تمد سا ی نوين اسۀ می را مۀیتۀوا در بۀر هۀم د
هژمۀۀونی نظۀۀام سۀۀلطه ،تالويۀۀت بیۀۀداری اس ۀ می و طراحۀۀی ال ۀۀويی تمۀۀد سۀۀا انه بۀۀرای انال ۀ اهۀۀای
نوظهوراس می در سطح جها دانست.
مسللهی پژوهش حاضر فالدا شناخت کامل مؤلفۀههۀای سۀاخت تمۀد نۀوين اسۀ می مسۀترر ا
انديشهی رهبرا انال ا اس می و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا میباشد و اهمیۀت ايۀن تحالیۀق را
میتوا در تلثیر مؤلفههای شناسايی شده تمد نوين اس می بر حو ههای سیاستگذاری و تصۀمیمسۀا ی
نظام و ارائهی ال وی راهبردی آ برای نیل به تمد بینالملل اس می دانست که توجۀه غالۀب دولۀتهۀا و
ملتهای اس می و غیراس می به تمد سا ی و ادعای مکاتب غیردينۀی بۀهويۀژه غربۀی مبنۀیبۀر انحصۀار
فرجام تمد بشری در تمد غیردينی و سکوالرغربی و ت ش در جهت نهادينهسا ی اين ن رش و تبۀديل
آ به نظريهای غالب و فراگیرمؤيد اين امراست .در بیا ضرورت انجام پژوهش بايۀد گفۀت عۀدمپۀرداختن
نظريهپردا ا تمدنی در حو ههای مرتلف نظريهپردا ی به شناسايی مؤلفههای تمد نوين اس می بۀهويۀژه
عدمشناسايی مبانی آ در انديشهی رهبرا نظام ،سبب عدمپیدايش ال وهۀای نظۀری مسۀلط و فراگیربۀومی
بهمنظور استفاده در سیاستگذاری و هدفگذاریهای مربوط به نیل بۀه تمۀد نۀوين اسۀ می و در نتیجۀه
سبب ناشناخته ماند اين نظريهی مهم گرديده است .بههمۀینخۀاطر پۀژوهش حاضۀر بۀا هۀدف شناسۀايی
مؤلفههای تمد نوين اس می براساس نظريات و انديشهی رهبرا نظام و قانو اساسۀی بۀه رشۀته تحريۀر
درآمده است و سعی در پاسخ به اين سوا دارد که مؤلفههای تمۀد نۀوين اسۀ می بۀر اسۀاس انديشۀهی
رهبرا نظام و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا کدامند؟
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تمد اس می ،تمد ملتهايی است که به وسیلهی دين رسمی يعنی اس م و با علمی و ادبی يعنۀی
عربی با يکدي ر متحد شدند .اين تمد با هنر ايرانی ،رومی و ساير جوامع ترکیب گرديد و تمۀدنی بۀه نۀام
تمد اس می به وجود آورد (تا برش.)66 :1331 ،
بر اين اساس تمد اس می میراث مشترك مردم و ملتهايی اسۀت کۀه رو گۀاری اسۀ م در سۀر مین
آ ها نفوذ کرد و در ساخت و شکوفايی آ ايفای نالش کردند .به اين ترتیۀب ،تمۀد اسۀ می نۀه بۀه نۀژاد
خاصی و نه به تمد خاصی تعلق دارد ،بلکه همۀه گۀروههۀای نۀژادی و قۀومی را کۀه در پیۀدايش ،رونۀق،
طراوت و گسترش آ نالش داشتهاند ،را دربرمیگیرد ( رين کوا.)31 :1339 ،
به عالیدهی توينبی ،تمۀد اسۀ می محصۀو ترکیۀب دو جامعۀهی متمۀايز يعنۀی جامعۀهی ايرانۀی و
جامعهی عرا میباشد ،ولی درستتر آ است که ب ويیم تمد اس می تمد شرق قرو وسۀطی بۀوده و

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

تمدن اسالمى

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق

نامگذاری چنین تمدنی به «تمد اس می » بدين لحاظ است که وجه غالۀب کسۀانی کۀه بۀه آفۀرينش ايۀن
تمد همت گماشتند مسلمانا بودند؛ اقوام ،ملیتها و نژادهای مرتلفی که وجه مشترك آ هۀا را اعتالۀادات
و انديشههای اس می تشکیل داده است (يعالوبی.)1333،
هنری لوکاس درتعريف تمد اس می می گويد :بعد ا اس م آورد بسۀیاری ا اقۀوام غیرعۀرا و در
آمیرتن آ ها با عراها قوم تا های به وجود آمد که قرآ کتاا اصۀلی آنۀا بۀود؛ در نتیجۀه جهۀا اسۀ م
آمیزهای ا اقوام گوناگو بود که قرآ و با عربی عامل ي ان ی آ هۀا گرديۀد کۀه بۀه ايۀن تمۀد  ،تمۀد
اس می میگفتند (لوکاس.)23 :1333،
با توجه به ديدگاههای ارائه شده می توا گفت :تمد اس می تمدنی اسۀت کۀه در محۀیط اسۀ می و
گسترهی ژئوپلتیک جها اس م در طو تاريخ شۀکل گرفۀت و روو و بۀن مايۀهی اصۀلی آ را اسۀ م و
انديشههای برآمده ا وحی شکل میداد و عناصر نژادی فراوانی کۀه برخۀی ا آنۀا غیرمسۀلما بودنۀد در
شکلگیری آ کوشیدند.
تمدنسازی نوین اسالمی

مسللهی تمد سا ی نوين اس می ا هما آغا پیرو ی انال ا اس می در دستور کار رهبرا انالۀ ا
اس می قرار داشت و طرو حکومت جمهوری اس می که تنها با مبانی تمد اس می قابل توضیحداد مۀی
باشد يکی ا ابعاد اين تمد سا ی بهشمار میآيد.
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بنابراين تمد سا ی نوين اس می يعنی احیای تمد اس می بۀر اسۀاس ال وهۀای جديۀد و مطۀابق بۀا
مالتضیات ما و مکانی که در آ قرار داريم و نیز با ال و گرفتن ا تجربههای تمۀد پرشۀکوه اسۀ می در
گذشتهی تاريخ و نیز درس عبرت گرفتن ا علل و عواملی که باعث انحطاط آ تمد شۀد و علۀت نۀوين
خواند آ اين است که اين تمد  ،با ال وهای جديد و کارآمدتر و بۀا رهۀا کۀرد نۀواق

و ضۀعفهۀای

تمد سابق در حا شکلگیری میباشد (قاسمی.)1365،
عبارت تمد سا ی نوين که توسط مالام معظم رهبری مطرو شدهاسۀت ،در واقۀع همۀا احیۀام تمۀد
اس می است که با پیرو ی انال ا اس می ن اهها به آ معطوف گرديدهاست ،يعنی احیام عۀزت و کرامۀت
انسا مسلما در کنار برخورداری ا دستاوردهای علمی و تکنولوژيکی کۀه مۀیتوانۀد نويۀدبرۀش ايجۀاد
تمدنی نمونه باشد و تلکید مالام معظم رهبری بر عنصر پیشرفت همهجانبه بۀهعنۀوا ماهیۀت واقعۀی تمۀد
نوين اس می تلکید بر عنصر حرکت و تعالی در همه عرصهها و همه جنبۀههۀای نۀدگی مۀادی و معنۀوی
است (اشکواری و موسوی.)1362،
عوامل ایجادکننده تمدن نوین اسالمی

اصوالً تمد نوين اس می در جای خود و بهعنوا تمۀدنی کۀه داعیۀهی جهۀا گیرشۀد دارد ،عوامۀل
ايجادکنندهای دارد که آ را ا ساير تمد های بشری تۀاکنو و تمۀد هۀايی کۀه برخۀی ا ايۀدئولوژی هۀا
درصدد بنیا گذاری آ هستند و غالباً بر مدار انسا و جها مادی طراحۀی گرديۀده و بۀرای انسۀا غايۀت
شايستهای را متصور نمیباشد؛ متمايز مینمايد که برخی ا اين عوامل عبارتند ا :
الف) ایجاد خودباوری و اعتماد بهنفس در جامعه
اعتماد و اتکا بهنفس در عرصهی ت ش علمی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهن ی ،ترسیم کننده خط و جهۀت
اصلی است .ا مهم ترين لوا م نوسا ی تمد اس می عوامل روانی است .تمد اسۀ می اگۀر برواهۀد او
گیرد بايد به خودباوری برسد.
تالديس کاذا تاريخ گذشته و د خوشکرد به آ  ،خود مرالف حرکت اس م است و چاره ای بۀرای
درما درد فرهنگ و تمد اس می نیست و به ايجادتمۀد نۀوين اسۀ می کمکۀی نرواهۀد نمۀود ( مۀانی
محجوا.)1360،
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ايما مذهبی بهعنوا دو با تمد اس می متکی بوده و مسلمانا انديشۀمند ،تلفیۀق میۀا علۀم و وحۀی را
کشف کنند و آ را با گذشت ما  ،ا طريق مد سا یهای متعدد ،اص و نمايند (سريع الاللم.)1331،
ا مهم ترين اقدامات در اين مینه ،تغییر ساختار آمو ش در جوامع اس می اسۀت کۀه گۀام نرسۀت آ
تغییر رويکرد به علم و جها شناسی اسۀت؛ احیۀای جهۀا شناسۀی سۀنتی مسۀتلزم جۀدايی و يۀا غفلۀت ا
روش های تجربی و ابزارهای نوين پژوهش نیست .اما در ن ۀرش تۀا ه نسۀبت بۀه واقعیۀت و دانۀش بايۀد
دگرگونیهايی بنیادين روی دهد (بکار.)35 :1333،
ج) جامعهسازی
پژوهش را تاريخ غالباً بر اين نظرند که اجتمائ بشری بر اثر عالايد مذهبی پديد آمده اسۀت؛ تحالیۀق در

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

امرو ه تمد نوين اس می در صورتی فعلیت می يابد که دانشمندا افزو بر علم و دانۀايی ،بۀه ديۀن و

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

ب) توجه به دین ،مبنا قراردادن و کشف تلفیق علم و وحی

قديمیترين عالايد پیشینیا مسلّم شدهاست که مذهب در بدو امر مبتنۀیبۀر پرسۀتش نیاکۀا بۀوده و ايجۀاد
خانواده و وضع قوانین اوّلیه نتیجهی همین مذهب بوده است (دوکوالنژ ،بی تا.)113 :
برای نمونه می توا به کنت و .فلنری 1و رابۀرت درنۀا  2اشۀاره کۀرد کۀه ا عنصۀر ديۀن در تشۀکیل
جامعههای نرستین سرن گفتهاند؛ دين ،آداا و شعائر برای تشکیل نرسۀتین مجموعۀهی جوامۀع پۀیش ا
کريستف کلمب نظیر تمدّ اولمک 3در مکزيک نالش حیاتی داشته است (الیاده.)232-233 :1332،
د) پایهگذاری قانون
قانو اس م درتمد جها پیشالدم همه قانو هاست که با اجرای آ مدينهی فاضۀله شۀکل مۀیگیۀرد،
بهعبارت بهتر حکومت بايد با قانو خدايی که ص و مردم در آ است اداره شود.
تمد اس می با مجموعهای ا قوانین دينی که برگرفته ا قرآ کريم و آمۀو ههۀای نبۀوی اسۀت ،همۀه
ابعاد ندگی و دقايق حیات فردی و اجتماعی ،سیاسی ،فرهن ۀی و اقتصۀادی جامعۀهی اسۀ می را شۀامل
می شود .شمولیت و احاطهی قوانین اس می مبتنیبر آيات عمیق و چندبعدی قرآ کريم ،افزو بۀر مسۀائل
ک

حیات جمعی ،خردترين و ظريفترين برشهای ندگی فردی را دربر میگیرد .بههمین دلیۀل تمۀد

اس می با قوانین مشر

 ،به سیر تکاملی جامعه سمتوسو و سرعت میبرشد .البتۀه ا طۀرف دي ۀر نیۀز
1

- Kent.v. Flannery
-Robert Drennan
3
- Olmec
2
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بايد بر انطباق قواعد و اصو اس می با طبايع فطرت بشری و نیز سادگی و بیپیراي ۀی منحصۀربهفۀرد ايۀن
قوانین نیز اشاره داشت که خود عۀاملی در اعۀت م و گسۀترش ايۀن تمۀد محسۀوا مۀیگۀردد (فۀو ی و
صنم اده.)1361،
هـ) توجه به جایگاه علم و تولید آن
بهنظر میرسد يکی ا مهمترين عوامل در ساخت تمد  ،موضوئ «علم» است .بۀدو ترديۀد تمۀد هۀا
برای «تلسیس» و «تداوم» خود نیا مند توجه ويژه به کسب علم و معرفتند .در طو تاريخ حیۀات اجتمۀاعی
سیاسی بشر ،تمدنی را نمیتوا يافت که بدو توجه به علم توانسته باشد مؤلفههای گوناگو تمۀدنی خۀود
را پايهريزی کند .برای اثبات اين موضوئ ،می توا نیمن اهی به تمۀد اسۀ می و عوامۀل شۀکوفايی آ در
«عصر ط يی» داشت .انديشمندا معتالدند اساساً يکی ا داليۀل شۀتاا و سۀرعت بۀاالی پیشۀرفت تمۀد
اس می در «عصر ط يی» ،توجه ويژهی مسلمانا به مالولهی «علم» بودهاست (پورغ می.)1362،
و) توجه ویژه به نقش وکارکرد علوم انسانی و اسالمیسازی آن
با آغا بیداری اس می ،بسیاری ا فرهیرت ا و انديشمندا جها اس م تنهۀا راه پیشۀرفت و تعۀالی را
توجه به علوم تجربی و رشد در اين علوم ان اشته و ا علوم انسانی غفلت ور يدنۀد (خیۀری .)1361 ،ايۀن
امر ،سبب افو بیشا پیش علوم انسانی در جوامع اس می شد که نتايج خوشايندی برای مسۀلمانا در پۀی
نداشت .رهبر معظم انال ا در اين مورد می فرمايند« :حالیالتاً ما نیا مند آ هستیم که يک تحۀوّ بنیۀادين در
علوم انسانى در کشور به وجود بیايد .اين به معناى ايۀن نیسۀت کۀه مۀا ا کۀار فکۀرى و علمۀى و تحالیالۀى
دي را خودما را بىنیا بدانیم ،نه ،برخى ا علوم انسانى ساخته و پرداخته غربىهۀا اسۀت؛ در ايۀن مینۀه
کار کردند ،فکر کردند ،مطالعه کردند ،ا آ مطالعات بايد استفاده کرد ،حۀرف ايۀن اسۀت کۀه مبنۀاى علۀوم
انسانى غربى ،مبناى غیرالهى است ،مبناى مادّى اسۀت ،مبنۀاى غیرتوحیۀدى اسۀت؛ ايۀن بۀا مبۀانى اسۀ مى
سا گار نیست ،با مبانى دينى سا گار نیست» (مالام معظم رهبری.)1363/2/11 ،
اکنو دانشمندا و صاحبنظرا مسلما  ،بهويۀژه در ايۀرا اسۀ می کۀه داعیۀهی ايجۀاد تمۀد نۀوين
اس می را دارد وظیفه دارند اين رويکرد را تغییر دهند و بار دي ر بذر توجه بۀه علۀوم انسۀانی را در جوامۀع
اس می بیفشانند.
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خود را طرو کرده ،نظريه های خود را ابرا نموده و گروهی ا دانشمندا و نرب ا فۀن نیۀز در پۀی پاسۀخ
اين انتالادها برآمده و آ ها را نالد و بررسی کنند .اقبا الهوری معتالد است تنهۀا راهۀی کۀه در برابۀر مۀا بۀا
است اين است که قشر سرتی که اس م را پوشانیده و نظر پويا و بالندهی آ را نسبت بۀه نۀدگی متوقۀف
ساخته است ،ا روی آ برداريم و ا نو حالايق اصلی آ ادی و برابری و مس ولیت مشترك را اکتشاف کنۀیم
(اقبا الهوری ،هما .)133 :
نسبت فرهنگ و تمدن نوین اسالمی

هويت اصلی نظام اس می ،فرهن ی است و لۀذا مسۀ ولیت ديۀنشناسۀا و نرب ۀا علمۀی در ادارهی
فرهنگ جامعه و تغذيهی فرهن ی آ بسیار مهم است .آنچه در ايۀن میۀا توجۀه بۀه آ بسۀیار مهۀم اسۀت

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

برای ايجاد تمد نوين اس می بايد فضايی فراهم آيد که نويسندگا و متفکۀرا  ،انديشۀههۀای انتالۀادی

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

ز) آزادی فکر و اندیشه

ارتالای فرهنگ جامعه در جهت ايجاد مشارکت هم ا در تحالق تمد نوين اس می اسۀت .در ايۀن راسۀتا
میتوا ا ارتالام سه سطح فرهنگ که عبارتند ا فرهنگ عامه ،فرهنگ ترصصی و فرهنۀگ بنیۀادی کۀه در
ادامه و مکمل يکدي ر هستند در جهت تحالق تمد نوين اس می نام برد( .جمالی)1363،
ا سوی دي ر رهبر معظم انالۀ ا اسۀ می در خصۀوه اهمیۀت فرهنۀگ در تمۀد نۀوين اسۀ می
میفرمايند« :اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمد سۀا ی نۀوين اسۀ می ب یۀريم ايۀن تمۀد دارای دو
برش ابزاری و «حالیالی واساسی» خواهد بود که سبک ندگی برش حالیالی آ را تشکیل میدهد.
ا نظر ايشا اس م« ،خردور ی ،اخ ق و حالوق» را مايههای اصلی فرهنگ صحیح میدانۀد و مۀا نیۀز
بايد بهطور جۀدی بۀه ايۀن مالۀوالت بزۀردا يم و گرنۀه پیشۀرفت اسۀ می و تمۀد نۀوين اسۀ می شۀکل
نرواهدگرفت» (مالام معظم رهبری ،بیانات در جمع جوانا خراسا شمالی.)1361 ،
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پیشینه تحقیق

پیشینههای تحالیق انجام شده در خصوه موضوئ پژوهش در قالب جدو شماره  1ارائه میگردد:
جدول  .6پیشینهی تحقیق
ردیف
1

عنوان تحقیق

پژوهشگر

تمد اسۀ می ا ديۀدگاه امۀام خمینۀی

يحیی فو ی و

(ره)

محمودرضا صنم اده

محل اجرا

زمان اجرا

فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمد اس می

1361

تمۀۀد نۀۀوين اسۀۀ می در انديشۀۀهی
2

آيتاهلل خامنهای (چیسۀتی و چ ۀون ی

محمدرضا بهمنی

پژوهش اه علوم و فرهنگ اس می

1363

تکامل تمدنی جمهوری اس می ايرا )
3

بایســتههــای سیاســی تمــدن نــوین
اسالمی از دیدگاه امام خمینی (ره)
ارکان امت واحده و تمدن اسالمی از

2

منظر امام خمینی (ره) و مقـام معظـم

حبیب مانی محجوا

مسعودمعینی پور ورضا
لک

رهبری
واکاوی شاخصه هـای تمـدن نـوین
5

اســالمی در اندیشــه مقــام معظــم

9
3
3
6
10

اسالمی
آسیبهۀا و عوامۀل بۀرو انحۀراف در
روند نیل به تمد نوين اس می
انال ا اس می و با يابی تمد اس می
قواعۀۀد تمۀۀد سۀۀا ی و آينۀۀده تمۀۀد
اس می
رويکرد گذار ا تمد قۀديم بۀه تمۀد
نوين اس می

پژوهشهای سیاست اس می)

فصلنامهی مطالعات انال ا اس می

1361

مرتضی اکبری و فريدو

دوفصلنامهی ال وی اس می ايرانی

رضائی

پیشرفت

حسین خسروی

باش اه انديشه

رسو داداشی آذر و

دانش اه عالی دفائ ملی(فصلنامهی دانش

جما شفیعی

راهبردی)

علی اکبر کمالی اردکانی

فصلنامهی مطالعات انال ا اس می.

1360

محمود سريع الاللم

فصلنامهی مطالعات خاورمیانه

1333

علیرضاعس ريا و

دانش اه عالی دفائ ملی(فصلنامه دانش

عبدالرحیم بدرام

راهبردی)

رهبری(مدظله)
نقش امام خمینی(ره) در تمدن نـوین

دانش اه امام صادق(ئ) (فصلنامه

1365

1362

1365
1362

1362

با سۀۀا ی انديشۀۀهی دينۀۀی در ايۀۀرا
11

معاصۀۀر و تۀۀلثیر آ بۀۀر با يۀۀابی تمۀۀد

ج

درخشه

فصلنامهی سیاست

1360

اس می
12

03

علم نافع و تدين اخ قی دو با تکوين
تمد نوين اس می

روششناسی تحقیق

فرامر قاسمی وحسین

دانش اه عالی دفائ ملی(فصلنامه دانش

عصاريا نژاد

راهبردی)

1362

ه

محتوا و مفاد قانو اساسی جمهوری اس می ايرا تشکیل شدهاست.
روش گردآوری اط عات کتابرانهای و اسنادی بوده و ابزار گردآوری اط عات فیشبۀرداری ،مصۀاحبه
ساختاريافته ،نرمافزارهای صحیفه نور و حديث واليۀت بۀوده اسۀت؛ همچنۀین دادههۀای تحالیۀق بۀه روش
تحلیل محتوا مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفته و برای تليید روايۀی و پايۀايی بۀه ر يۀت سۀه تۀن ا خبرگۀا
حو ه پژوهش رسیده و مورد تليید قرارگرفته است.
در راستای انجام اين تحالیق ابتدا مصاحبهای با جمعی ا خبرگا اين حو ه بۀا طۀرو ايۀن پرسۀش کۀه
«مؤلفههای تمد نوين اس می را در آثار و انديشهی امام خمینی (ره) ،مالام معظم رهبۀری و قۀانو اساسۀی
جمهوری اس می ايرا (به تفکیک) چه میدانید؟» انجام پذيرفت و پۀس ا حۀذف پاسۀخهۀای مشۀترك و
تکراری مربوط به هرکدام ا موارد ذکر شده با م حظۀهی ادبیۀات و پیشۀینهی تحالیۀق و تليیۀد سۀه تۀن ا

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

تحالیق ا اسناد ،مدارك (آثار ،فرامین و اب غیه های حضۀرت امۀام خمینۀی (ره) و مالۀام معظۀم رهبۀری) و

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

نوئ تحالیق حاضر توسعهای کاربردی با روش ترکیبی (کمۀی وکیفۀی) بۀوده اسۀت و جامعۀهی آمۀاری

خبرگا  ،مؤلفههای اساسی مورد شناسايی قرار گرفت که در نهايت 12مؤلفۀه مربۀوط بۀه آثۀار و انديشۀهی
حضرت امام (ره) 15 ،مؤلفه مربوط به آثار و انديشهی مالام معظم رهبۀری و  15مؤلفۀه مربۀوط بۀه مفۀاد و
محتوای قانو اساسی احصاگرديد و ار يابی کمی اين مؤلفهها در آثار ،فرامین ،اب غیۀه هۀا و انديشۀههۀای
رهبرا نظام و متن و محتوای قانو اساسی آغا گرديد.
برش دي ری ا دادههای تحالیق نیز با شمارش واژهی تمد و واژههای مرتبط با آ با هدف شناسۀايی
میزا اهمیت واژههای ذکرشده و تلکید صورت گرفته بر آ ا طريق شمارش تکرار واژه انجۀام پۀذيرفت و
در نهايت با توجه به تغییر ما و ادوار مرتلف عمر انال ا اس می که هر يک اقتضۀائات خۀاه خۀود را
داشته است ،مؤلفههای بعضاً متفاوت بۀا ار ش کمۀی متفۀاوت در حۀو ه سۀه گانۀهی تحالیۀق شناسۀايی و
معرفیگرديد.
به عبارت سادهتر ،ا آنجا که اقتضائات مانی عصر هر کدام ا رهبرا معظم انالۀ ا اسۀ می و مۀا
تدوين قانو اساسی با يکدي ر متفاوت بودهاست ،مؤلفههايی کۀه دارای اولويۀت کمۀی در هۀر سۀه حۀو ه
بودهاند نیز متفاوت بودهاند که در هرحو ه  5مؤلفهی پرکاربردتر شناسايی و معرفی گرديده است.
یافتههای تحقیق و تجزیهوتحلیل دادهها
ا آنجا که فراوانی کاربرد واژهها توسط رهبرا سیاسی که تعیینکننۀدهی دکتۀرين نطۀام خۀود بۀه شۀمار
میآيند ،نشان ر ار ش آ واژه يا واژگا درحو ههای ک

مديريتی و اهمیت آ در چشۀمانۀدا توسۀعه و
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پیشرفت هر کشور با رويکرد توسعهی همهجانبه بهشمار مۀیآيۀد و بۀا عنايۀت بۀه اينکۀه رهبۀرا انالۀ ا
اس می ايرا نیز تعیینکننده دکترين نظام جمهوری اس می بهشمار میآيند؛ مۀیتۀوا فراوانۀی کۀاربرد واژه
تمد و واژههای ترکیبيافته ا آ را با مؤلفههای ذکرشده ،در آثار ايشا مؤيد اهمیت شناسايی مؤلفۀههۀای
تمد نوين اس می دانست .ا اين رو به تحلیۀل محتۀوای نظريۀات واليۀت فالیۀه درمۀورد تمۀد اسۀ می
پرداخته میشود.
الف :یافتههای تحقیق
تحلیل محتوای آثار ،نظریات و رویکردهای امام خمینی(ره) در موضوع تمدن نوین اسالمی

جستجو در نرمافزار صحیفهی نور که کلیهی آثار ،مکاتبات ،بیانات و پیامهۀای امۀام خمینۀی (ره) در آ
گردآوری شده است ،نشا میدهد که امام خمینی(ره) جمعاً ( )225مرتبۀه بۀه واژهی تمۀد و مشۀتالات آ
اشاره نمودهاند که اين بسامد قابل توجۀه مؤيۀد جاي ۀاه ويۀژهی تمۀد نۀوين اسۀ می در انديشۀه و مۀد
حکومتی ايشا میباشد.
نکتهی قابل تلمل در اين بررسی اين است کۀه سۀاير ترکیبۀاتی کۀه بۀا واژهی تمۀد سۀاخته مۀیشۀود
ترکیباتی بديع و ساخته و پرداختهی ذهن خ ق ايشا و نشا گر فضای گفتمۀانی حۀاکم در دورا شۀکل-
گیری انال ا اس می که رژيم حاکم درصدد ايجاد تمد به اصط و بزرگ و در عمل تمۀد غربۀی بۀوده
است و همچنین مؤيد ت ش امام راحل در شکل داد به گفتما جديد تمد نوين اس می میباشد کۀه در
نمودارذيل (نمودار شماره )1به واژههای ذکر شده و فراوانی آ اشاره شده است.
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و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می
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نمودار  .6فراوانی واژهی تمدن و واژههای مرتبط با آن در آثار ،بیانات ،فرامین و ابالغیههای امام خمینی(ره)

پس ا تحلیل محتوای بیانات و آثار امام خمینی(ره) در مۀورد اسۀتفاده ا کلیۀد واژه تمۀد و واژههۀای
مرتبط با آ با توجه به اينکه تمد در انديشهی ايشا دارای مؤلفههۀايی ويۀژه بۀوده اسۀت بۀه شۀرو ذيۀل
مؤلفههای استررا شده ا بیانات ايشا با بررسی میزا کاربرد هرکۀدام کۀه مۀیتوانۀد نشۀان ر اولويۀت و
اهمیت هر مؤلفه در نیل به تمد نوين اس می باشد در قالۀب نمۀودار ذيۀل (نمۀودار شۀماره  )2برشۀمرده
میشود.
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نمودار  .9نمودار عددی مؤلفههای تمدن نوین اسالمی درآثار ،اندیشهها ،ابالغیهها و بیانات امام خمینی(ره)

ا تحلیل محتوای بیانات حضۀرت امۀام (ره) پیرامۀو کۀاربرد واژهی تمۀد و واژههۀای مۀرتبط بۀا آ
(نمودار شماره  )2اينگونه استنباط میگردد که با توجه به شرايط مانی شکلگیری مبار ات حضۀرت امۀام
(ره) جهت تحالق انال ا اس می و متعاقب آ شکلگیری انال ا که دورا افترار رژيۀم شاهنشۀاهی بۀه
گذشتهی پادشاهی ايرا  ،طراحی تمد غربی ،وابست ی به قدرتهای خارجی و بیتوجهی بۀه مؤلفۀههۀای
تمد سا داخلی و اس می که به اقتضای اس می بود اعتالادات مۀردم ايۀرا ضۀرورتی بنیۀادين بۀهشۀمار
میآيد« ،تمد بزرگ» دارای بیشترين کاربرد در بیانات ايشا می باشد ،در مورد تمدنی به کاررفته است کۀه
سرا رژيم طاغوت داعیهی تشکیل آ را داشته و همهی ت شها و برنامههای خود را معطوف به دسۀت-
يابی به آ تمد جلوه دادهاند و تللیف کتاا به سوی تمد بزرگ نیز توسط محمد رضا پهلۀوی در همۀین
راستا انجام شدهاست.
تمدنی با ويژگیهای غراگرايانه و ا سوی دي ر طاغوتی کۀه وابسۀت ی بۀه غۀرا و بۀیتۀوجهی بۀه
قواعد دينی دين مبین اس م و قدرت درو ای به وجود آمده بر مبنۀای آرمۀا هۀا و ار شهۀای انسۀانی و
اس می ا بار ترين ويژگیهای آ به شمار میآيد.
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خلق ترکیبات و واژههايی چو تمد و آ ادی ،تمد و ملت ،تمد و علم ،تمد و تکنیۀک ،تمۀد و
تجدد ،تمد و پیشرفت ،تمد و ترقی ،تمۀد و تعۀالی ،تمۀد و فرهنۀگ ،تمۀد و سیاسۀت و تمۀد و

ه

درآينده طراحی و ايجاد خواهد گرديد.
بعد دي ر تحلیل محتوای آثار امام خمینی (ره) که ناظر بر شناسايی مؤلفههای تمۀد نۀوين اسۀ می در
پژوهش حاضر بوده است ،نشان ر اين است که مؤلفههای علم و دانش ،قۀانو  ،آ ادی ،وحۀدت ،مۀديريت
فرهن ی (فرهنگ و مسائل مربوط به آ که به مديريت فرهن ی مۀیانجامۀد) ،اسۀتال

 ،ايمۀا  ،مسۀ ولیت،

اخ ق و جهاد بهترتیب ا مهمترين مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درانديشۀه و آثارايشۀا بۀه شۀمار
میآيند (به شرو نمودار شماره .)9
تحلیل محتوای آثار ،اندیشهها و ابالغیههای مقام معظم رهبری در موضوع نیل به تمدن نوین اسالمی

جستجو در نرم افزار"حديث واليت" که کلیهی آثار ،مکاتبات ،بیانات و پیامهۀای مالۀام معظۀم رهبۀری
در آ گردآوری شده است ،نشا میدهد رهبر معظم انال ا جمعۀاً " "13593مرتبۀه مسۀتالیماً بۀه عبۀارت

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

نوين اس می و انتظاراتی است که ايشا ا تمد جديۀدی دارنۀد کۀه تحۀتعنۀوا تمۀد نۀوين اسۀ می

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

ندگی درانديشه و بیانات حضرت امام خمینی (ره) نشان ر ن اه جۀامع ،فراگیۀرو پويۀای ايشۀا بۀه تمۀد

تمد سا ی نوين اس می و ""6155مرتبه به تمد اس می اشاره کردهاند.
نمودار ير(نمودار شماره  )3نمودارعددی  -تاريری تبیین کلید واژهی تمۀد اسۀ می در بیانۀات مالۀام
معظم رهبری است که نشان ر اهمیت و تلثیر کلید واژهی مۀذکور در برنامۀههۀا و سیاسۀتهۀای آتۀی نظۀام
بهويژه ايجاد تمد نوين اس می میباشد.
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نمودار  .9نمودار عددی تاریخی تبیین کلید واژه تمدن اسالمی در بیانات مقام معظم رهبری

همچنین نمودار ير(نمودار شماره  )2نمودار عددی ،تاريری کاربرد کلید واژه تمد سا ی نوين اس می
است که مؤيد اهمیت آ در منظومهی فکری و انديشهی رهبر نظام جمهوری اس می ايرا میباشد.
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-نمودار  .4نمودار عددی تاریخی تبیین کلید واژه تمدنسازی نوین اسالمی در بیانات رهبر معظم انقالب

ه

میباشد؛ فراوانی و میزا کاربرد هر کدام ا مؤلفههای تمد نوين اس می در آثار و انديشۀهی مالۀام معظۀم
رهبری به شرو جدو ذيل (جدو شماره  )2بیا میگردد.
جدول  .9فراوانی مؤلفههای تمدن نوین اسالمی درآثار ،بیانات ،فرامین و ابالغیههای مقام معظم رهبری

ردیف

مؤلفه

فراوانی

درصد کاربرد

1

احساس مس ولیت

25123

0/21/36

2

وحدت کلمه

32222

0/15/99

2

جهاد(علمی،اقتصادی،فرهن ی وسیاسی)

31350

0/15/32

5

اخ ق(اجتماعی،انتراباتی وسیاسی)

22231

0/10/35

9

آرما خواهی

13096

0/3/32

3

آ ادانديشی

3539

0/2/12

3

تولیدعلم

3233

0/2/06

6

تحو وارتالامعلوم انسانی

3232

0/2/03

10

قانو گرايی

3136

0/3/29

11

جنبش نرم افزاری

9103

0/2/62

12

گفتما سا ی

5213

0/2/91

13

معنويت،اخ ق وعدالت

2313

0/2/23

12

سبک ندگی

2503

0/2/13

15

جامعه نبوی مدنی

2525

0/1/22

19

نظامسا ی

1261

0/031

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

اهمیت اين کلید واژهها به اقتضای شرايط مانی و مکانی (داخلی و بینالمللی) در منظومۀهی فکۀری ايشۀا

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

اکنو پس ا تبیین میزا کاربرد کلید واژههای تمد اس می و تمد سا ی نۀوين اسۀ می کۀه نشۀان ر
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نمودار  .2کاربرد مؤلفههای تمدنسازی نوین اسالمی در آثار،بیانات ،فرامین وابالغیههای مقام معظم رهبری از سال6911تا6922

همان ونه که در نمودار فوق (نمودار شماره  )5مشاهده گرديد در انديشهها و آثار معظم لۀه ،در
کنار عبارات و اصط حات تمد سا ی نوين اس می و تمۀد اسۀ می ،کلیۀد واژههۀای احسۀاس
مس ولیت ،وحدت کلمه ،جهاد (در انوائ مدنظر ايشا ) ،اخۀ ق (سیاسۀی ،انترابۀاتی واجتمۀاعی)،
آرما خواهی ،آ ادانديشی ،تولید علم ،تحو و ارتالام علوم انسانی ،قانو گرايی ،جنبش نۀرمافۀزاری
و ...بهترتیب و بهصورت پرتکرار بهعنوا مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می استفاده شدهاست.
تحلیل محتوای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران درموضوع تمدن نوین اسالمی

آنچه ا تحلیل محتوای قانو اساسی جمهوری اس می ايرا استنباط میگۀردد ايۀن اسۀت کۀه
واژه تمد اس می و تمد نوين اس می در قانو اساسی جمهوری اس می بهطور صۀريح بۀهکۀار
نرفته است ،اما مؤلفههای آ در قانو اساسی بۀر شۀمرده شۀده اسۀت کۀه در قالۀب جۀدو
(جدو شماره  )3به تبیین آ پرداخته میشود.
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يۀر

2

مردم

23

3

اس ممحوری

16

2

آ ادی

13

5

استال

12

9

دين

11

3

امنیت فردی واجتماعی

10

3

کرامت انسانی

3

6

عدالت

3

10

وحدت

3

11

علم

9

12

رفاه وتوسعه اقتصادی

5

13

اخ ق

5

12

حفظ هويت اس می ايرانی

2

15

جهاد

3

ه

1

قانو

133

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

ردیف

مؤلفه

فراوانی

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

جدول  .9مقولهها و مؤلفههای تمدن نوین اسالمی در قانون اساسی

اکنو به تحلیل محتوا و مفاد قانو اساسی در مورد مؤلفههای تمد نۀوين اسۀ می بۀه شۀرو
نمودارذيل (نمودار شماره  )9پرداخته میشود.
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نمودار  .1تحلیل محتوای قانون اساسی در موضوع تمدن نوین اسالمی

همان ونه که در نمودار فوق (نمودار شماره  )9مشاهده گرديد ،بررسی متن قۀانو اساسۀی و نیۀز مۀتن
مذاکرات خبرگا قانو اساسی بهعنوا اسناد مرتبط باالدستی و متن سیاسستهۀای کلۀی قۀانو اساسۀی و
قوانین ناشی ا آ ها بهعنوا اسناد مرتبط پايیندستی قانو اساسی جمهوری اس می ايۀرا نشۀا مۀیدهۀد
در اين اسناد ،مستالیماً به عبارت «تمد نوين اس می» اشاره نشده است ،ولی عبارات و واژههۀای مۀرتبط بۀا
آ که بعضاً ا شاخ

ها و مؤلفههای تمد بهشمار میآيند در قانو اساسی مورد اشۀاره قرارگرفتۀه اسۀت

که در جداو و نمودارهای مربوط به هر کدام ،به آ اشاره شده است.
اين مؤلفهها که با روش تحلیل محتوا ا متن قانو اساسی استررا گرديۀده اسۀت ،بۀهترتیۀب عبارتنۀد ا :
قانو  ،مردم ،اس ممحوری ،آ ادی ،استال

 ،دين ،امنیت فردی واجتماعی ،کرامت انسانی ،عدالت ،وحدت ،علم

و ...قانو اساسی و اسناد باالدست و پايیندست آ نشا میدهد ا نظر اين اسۀناد ،در نظۀام اسۀ می يکۀی ا
اهداف مهم نظامسا ی ،احیای تمد نوين اس می است و حاکمیت بايد همه مینهها و مالدمات تحالق اين مهم
را فراهم نمايد .بهعبارت سادهتر روو حاکم بر قانو اساسی جمهوری اس می ايرا روو تمد سۀا انه اسۀت؛
يرا نظامی که نوسا ی تمد نوين اس می ا پانزده سا قبل ا پیرو ی آ به عنوا يک هدف مهم در انديشه-
ی بنیا گذارآ خود نمايی می کند؛ نمی تواند بدو تلسیس يک تمد اس می بزرگ و نوين که مبتنی بر تعالیم
33

انسا سا وحی و در تالابل با تمد سکوالر غرا باشد به حیات خود ادامه دهد و نشانههای بیۀداری اسۀ می
که جوامع اس می را فرا گرفته نشآ های ا توفیق اين نظام در بسیج افکار عمومی مسلمانا در جهت تحالۀق و

ه

تجزیهوتحلیل یافتهها
همان ونه که قبل ا اين نیز ذکر گرديد در هر کدام ا حو ههای سه گانهی تحالیۀق (آثۀار ،انديشۀههۀا و
اب غیههای رهبرا نظام و مفاد و محتوای قانو اساسی جمهۀوری اسۀ می ايۀرا ) پۀنج مؤلفۀهی پرکۀاربرد
شناسايی و با اولويت به شرو جداو سهگانهی ذيل ذکرگرديده است.
جدول  .4مؤلفههای تمدن نوین اسالمی درآثار ،اندیشهها ،ابالغیهها و بیانات امام خمینی (ره)
رتبه و اولویت مؤلفه

نام مؤلفه

1

علم ودانش

2

قانو

3

آ ادی

2

وحدت

5

استال

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

مهم تحت عنوا قانو اساسی جمهوری اس می چارچواهای آ مشر

گرديدهاست.

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

تشکیل تمدنی بزرگ است؛ که پايههای فکری و نظری آ در ايرا اس می شکل گرفته و در يک سند باالدستی

جدول  .2مؤلفههای تمدن نوین اسالمی درآثار ،اندیشهها ،ابالغیهها و بیانات مقام معظم رهبری
رتبه و اولویت مؤلفه

نام مؤلفه

1

احساس مس ولیت

2

وحدت کلمه

3

جهاد (علمی ،اقتصادی ،فرهن ی و سیاسی)

2

اخ ق (اجتماعی ،انتراباتی و سیاسی)

5

آرما خواهی

جدول  .1مؤلفههای تمدن نوین اسالمی در مفاد و محتوای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
رتبه و اولویت مؤلفه

نام مؤلفه

1

قانو

2

مردم

3

اس ممحوری

2

آ ادی

5

استال

33

محتوا و متن قانو اساسی جمهوری اس می ايرا در قالب شکل ير (شکل شماره  )5ارائه میگردد.

مؤلفههای تمدن نوین اسالمی ایرانی

استال

ايما

احساس مس ولیت

عال نیت

ديدگاه امام خمینی(ره)
آرما خواهی

استال

انسانی
مؤلفههای تمد نوين اس می ا ديدگاه رهبرمعظم انال ا

معنويت،عدالت
سبک ندگی
جامعه مدنی نبوی

جهاد
قانو گرايی
آ ادی وآ ادانديشی
اخ ق
تولیدعلم
وحدت

نظامسا ی

دين
امنیت فردی
واجتماعی
کرامت انسانی
عدالت
رفاه وتوسعه
اقتصادی
حفظ هويت اس می

مؤلفه های مشترك

مؤلفه های تمد نوين اس می درقانو اساسی جمهوری اس می ايرا

33

گفتما سا ی

مردم
اس ممحوری

تحو درعلوم

جنبش نرم افزاری

آرما خواهی

احساس مس ولیت

مؤلفههای تمد نوين اس می ا

پرهیزا تالید
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پس ا تجزيهونحلیل دادههای پژوهش ،ال وی مؤلفههای تمد نوين اس می در انديشهی رهبرا و

شکل شماره  .5ال وی مؤلفههای تمد اس می ايرانی در آثار ،اب غیهها و فرامین رهبرا و محتوا و متن قانو اساسی

ه

انديشهها و اب غیههای رهبرا نظام و محتوا و مفاد قانو اساسی جمهوری اس می ايرا برمیآيد آ اسۀت
که تحالق تمد نوين اس می ا ابتدای شکلگیری انديشۀهی انالۀ ا اسۀ می در منظومۀهی فکۀری امۀام
راحل (ره) و بهتبع آ مالام معظم رهبری موجود بوده و برآمده ا بنیا دينی انديشۀههۀای آنۀا اسۀت و بۀه
همین دلیل تبیین مؤلفههای تمد نوين اس می در تدوين قانو اساسی جمهۀوری اسۀ می و رويکردهۀای
آ با هدف ايجاد تمد نوين اس می ديده میشود و در چشمانۀدا نظۀام نیۀز مۀد نظۀر قۀرار گرفتۀه و بۀه
رسالتی بنیادين برای سیاستگذارا و برنامهريزا تبديل شده است.
ع وهبر آ پس ا محاسبهی میان ین کاربرد مؤلفههای تمد اسۀ می در انديشۀهی رهبۀرا و قۀانو
اساسی جمهوری اس می ايرا و استررا مؤلفۀههۀايی کۀه ا میۀان ین کۀاربرد بۀااليی برخۀوردار هسۀتند؛
مشاهده گرديد که علم و دانش ،قانو  ،آ ادی ،وحدت و استال

بۀهترتیۀب دارای بۀاالترين اولويۀتهۀا ا

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

در پاسخ به سؤا پژوهش و بهعنوا نتیجهی آ بايد گفت آنچه ا تحلیل محتوای آثار ،بیانات،

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

نتیجهگیری

ن اه حضرت امام خمینی (ره) احساس مس ولیت ،وحۀدت ،جهۀاد ،اخۀ ق و آرمۀا خۀواهی بۀهترتیۀب ا
باالترين اولويت در آثار ،اب غیهها و انديشهی مالام معظم رهبری و قۀانو  ،مۀردم ،اسۀ ممحۀوری ،آ ادی و
بهترتیب مهمترين اولويتهای مفاد و محتوای قانو اساسۀی جمهۀوری اسۀ می ايۀرا را تشۀکیل

استال

میدهد که سه مؤلفهی استال

 ،آ ادی و قانو در بین مؤلفۀههۀای احصۀا شۀده در آثۀار و انديشۀهی امۀام

خمینی (ره) و قانو اساسی جمهوری اسۀ می ايۀرا مشۀترك بۀودهانۀد و افتۀراق موجۀود در مؤلفۀههۀای
شناسايی شده در آثار ،انديشهها و اب غیههای رهبرا نظام نیز میتوانۀد نشۀان ر پويۀايی و تحۀرك نظۀام و
اقتضائات مانی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهن ی و اقتصادی داخلی و بینالمللی در هۀر عصۀر ا رهبۀری نظۀام
باشد.
پیشنهادات
برخی ا پیشنهادات برای نیۀل بۀه تمۀد نۀوين اسۀ می در نتیجۀه تحلیۀل محتۀوای آثۀار ،نظريۀات و
اب غیههای رهبرا نظام و متن و محتوای قانو اساسی جمهوری اس می عبارتند ا :
 برنامهريزی و سیاستگذاری بهمنظور تحالق و تالويت اتحاد اس می وانسجام ملی؛ ت ش در جهت نهادينهسا ی و اشاعهی جنبش نرمافزاری و تولید علم؛ توسعهی فرهنگ قانو مداری و قانو گرايی؛ -توجه به معنويت ،محوريت دين و گسترش ار شهای دينی واس می؛
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 عاللگرايی در سیاستگذاری ،تصمیمسا ی ،برنامهريزی وادارهی اجتمائ؛ جهاد و حرکت جهادی در کلیه نظامهای اجتماعی ا قبیل جهاد اقتصادی ،فرهن ی و...؛ نهادينهسا ی و توجه به اخ ق اس می و انسانی در کلیه حو ههای اجتمائ؛ -ت ش در جهت تحالق استال

همهجانبه؛

 بسترسا ی در جهت فراهم آورد آ ادیهای قانونی؛ نهادينهسا ی فرهنگ آرما خواهی؛ -توسعه و گسترش فرهنگ مس ولیتپذيری.

ه

دسترسی درWWW.Khamenei.ir :

 مالام معظم رهبری ،مجموعه بیانات ( سرنرانی در ديدار با اساتید دانش اه ،)1363/2/11 ،قابل دسترسی در:
WWW.Khamenei.ir

 الیاده ،میرچا ( .)1332دين پژوهی ،ترجمه بهامالدين خرمشاهی ،جلد او  ،تهرا  :پژوهش اه علوم انسانی و
مطالعات فرهن ی.
 اقبا الهوری ،محمد ( .)1361احیای فکر دينی در اس م ،ترجمه احمد آرام ،تهرا  :کانو نشر و
پژوهشهای اس می.
 بکار ،عثما ( .)1333تاريخ و فلسفه علوم اس می ،ترجمه محمدرضا مصباحی ،مشهد :نشرآستا قدس

و قانو اساسی جمهوری اس می ايرا

 مالام معظم رهبری ،مجموعه بیانات (سرنرانی در ديدار با جوانا استا خراسا شمالی ،)1361/3/23،قابل

مؤلفههای نیل به تمد نوين اس می درآثار و انديشهی امامین انال ا اس می

منابع

رضوی ،بنیاد پژوهشهای اس می.
 تا برش ،احمد ( .)1331تاريخ تمد و فرهنگ ايرا ا اس م تا صفويه ،جلد او  ،شیرا  :نويد شیرا .
 دوکوالنژ ،فوستل ( .)1306تمدّ قديم ،ترجمه نصراهلل فلسفی ،تهرا  :مؤسسهی کتاا کیها .
 رين کوا ،عبدالحسین ( ،)1339کارنامه اس م ،تهرا  :انتشارات امیر.
 لوکاس ،هنری استیو ( .)1333تاريخ تمد  ،ترجمه عبدالحسین آذرنگ ،تهرا  :انتشارات سرن.
 اشکواری ،محمد جواد؛ موسوی ،سیده هرا ( .)1362تمد نوين اس می با تکیه بر نالش ايرا در
گفتارهای رهبر انال ا ،مجموعه مالاالت نرستین همايش تمد نوين اس می ،تهرا .
 جمالی ،مصطفی (« .)1363مفهومسا ی ،فرهنگسا ی و ظرفیتسا ی برای تحالق تمد اس می» ،فصلنامه
علوم انسانی اس می صدرا ،شمارههای .11-12
 خیری ،حسن ( .)1361رويکرد فرآيندی اس م در تمد سا ی ،مجموعه مالاالت جشنواره شیخ طوسی،
تمد نوين اس می ،قم :جامعه المصطفی العالمیه.
 مانی محجوا،حبیب (بهار ،)1360نوسا ی تمد اس می ،فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش ،شماره
،26ص

113-135

 سريع الاللم ،محمود ( .)1331قواعد تمد سا ی وآينده تمد سا ی ،فصلنامه نامهی فرهنگ ،سا دوم،
شماره ،2ص

.23-52

33

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  ،26مستا 1369

33

 فو ی ،يحیی؛ صنم اده ،محمودرضا (« .)1361تمد اس می ا ديدگاه امام خمینی(ره)» ،فصلنامه تاريخ
فرهنگ و تمد اس می ،سا سوم ،شماره  ،6ص

.3-20

 يعالوبی ،عبدالرسو (« .)1333تعامل تمد اس م و غرا» ،فصلنامه معرفت ،شماره ،25ص

.31-23

 قاسمی ،حاکم ( .)1365/10/16با گشت به خويشتن تلثیرات عمیالی در ايجاد تمد نوين اس می دارد،
قابل دسترسی درhttp://tamadon.sccsr.ac.ir :
 پورغ می ،محمد ( ،)1362/3/12جاي اه کلیدی علم درتمد
bultannews.com

سا ی ،قابل دسترسی در:

