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کید با اسالمی تمدن معرفتی بعد ساخت در علمیه حوزه نقش بررسی  ضرتح هایاندیشه بر تأ
 ایخامنه اللهآیت

 2/ عیسی مولوی وردنجانی1علیرضا استادیان خانی

 ( 10 – 011) 

 چکیده

است و معرفت و علم و دانش چه ای چگونه الله خامنهاینکه تمدن نوین اسالمی از منظر حضرت آیت
های علمیه جایگاهی در آن دارد، سؤاالت مهمی است که این مقاله درصدد است به آن پاسخ دهد. حوزه

افزار یا همان بعد معرفتی تمدن اسالمی برای ایفای نقش خود باید دارای عنوان منبع تولید نرمبه
خواهد پرداخت. این پژوهش مفهوم دانش توأم با هایی باشند که این مقاله به آن ها و ویژگیشاخصه

ای توصیف کرده و مبتنی بر این مهم، حوزه علمیه الله خامنهمعنویت را هسته اصلی اندیشه حضرت آیت
داند. این آفرینی تمدنی مستلزم تحول درونی خویش میعنوان خاستگاه تولید معرفت، برای نقشرا به

شده است. این مقاله به روش ای تنظیمالله خامنهبر آراء آیتتکیه  ای و باپژوهش با شیوه کتابخانه
توصیفی و تبیینی به بررسی حوزه علمیه تمدن ساز خواهد پرداخت و اینکه حوزه علمیه برای ساخت بعد 

 هایی داشته باشد.معرفتی تمدن اسالمی باید چه ویژگی
 ، روحانیتتمدن اسالمی: تمدن نوین اسالمی، حوزه علمیه، آینده واژگان کلیدی
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 طرح مسأله
شناسانی اصیل است عنوان نهادی که متکفل پرورش و تربیت فقیهان و اسالمامروز حوزه علمیه به

بر باب مفتوح اجتهاد، مسائل شده و این نهاد علمی و مذهبی کهن در تالش است تا با تکیهشناخته
ها و شئون مختلف زندگی ئه نظریات دینی در عرصهپردازی و ارانوپدید را حل کرده و در جهت نظریه

بدیلی در ساخت های علمیه و چگونگی کنش علمی و فرهنگی آن نقش بیبشری حرکت کند. حوزه
های علمیه نقش واقعی خود را ایفاء کنند، سایر ساختارها و ای که اگر حوزهگونهتمدن اسالمی دارد به

مدن های موفقیت و ایجاد تتر عمل کند. رسیدن به کمال و فتح قلهتواند دقیقاجزاء نظام اسالمی نیز می
نخواهد  پذیرنوین اسالمی بدون توجه به مبانی نظری و ساختن مبانی علمی و درانداختن فلسفه امکان

ما را به  نشده استبسا خرده رفتارهایی متعدد و متکثری که چون در یک پازل گفتمانی تعریفبود و چه
دارند های علمیه وظیفهای، امروز حوزهالله خامنهاز مسیر دور کند. در نگاه حضرت آیت عقب رانده و

تا با نگاه به آینده، نقشه راه تکامل انقالب به مرحله تمدن اسالمی را تسهیل کنند و از این مسیر با 
اد حوزه نه د.به رشد شتابان علمی سرعت ببخشنپردازی های نظریهپردازی و راه انداختن کرسینظریه

و تمدنی  کشاند، هیچ فردیسوی تمدن میعلمیه باید تولید "فکر" کند؛ تولید اندیشه است که انسان را به
 ای در پیشبرد اهدافش در نظر گرفت.توان بدون پشتوانه فکری و اندیشهرا نمی

ارج کشور و های فراوانی از سوی مقلدان از داخل و خهای علمیه با سؤاالت و پرسشامروز حوزه
ربط در های ذیهمچنین مسائلی زیادی از قبیل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی از سوی دستگاه

حاکمیت مواجه هستند که بدون شک بدون شناخت دقیق موضوع و مسئله و بدون مطالعات و تحقیقات 
های علمیه ای حوزهالله خامنهها ممکن نخواهد بود. از منظر حضرت آیتتخصصی، پاسخگویی به آن

افزار و خوراک فکری جهت ادامه مسیر کشند که همان تأمین نرمرسالت سنگین و دشواری بر دوش می
 انقالب اسالمی است.

های علمیه است، به خاطر این است که اند: نظام مستظهر به حوزهای قائلالله خامنهحضرت آیت
اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسالمی به های پردازی در همه جریانپردازی سیاسی و نظریهنظریه

توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل کسانی میعهده علمای دین است. آن
جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر نظر اسالم را ارائه بدهند که متخصص دینی 

های پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار را نکردند، نظریهظریهباشند و دین را بشناسند. اگر جای این ن
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ای ها را پر خواهد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعههای مادی جای آنهای غیردینی نظریهغربی، نظریه
تواند مدیریت کند؛ یک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظام سیاسی در خأل نمی

شود؛ همچنان که در آن مواردی که آید جایگزین میوپرداخته اذهان مادی است، می هدیگری که ساخت
ها و این خألها محسوس شد و وجود داشت این اتفاق افتاد. اینکه بنده درباره علوم انسانی در دانشگاه

مین است. به خاطر ه -ها، هم به مسئوالن هم به دانشگاه -های ذاتًا مسموم هشدار دادم خطر این دانش
ای که امروز رایج است، محتواهایی دارد که ماهیتًا معارض و مخالف با حرکت اسالمی این علوم انسانی

و نظام اسالمی است؛ متکی برجهان بینی دیگری است حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. وقتی 
در رأس دانشگاه، در رأس  آیندشوند؛ همین مدیران میها تربیت میها رایج شد، مدیران بر اساس آناین

ی هاگیرند. حوزهاقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار می
اند نظریات اسالمی را در این زمینه از متون الهی علمیه و علمای دین پشتوانه هائی هستند که موظف

ای هسازیریزی، برای زمینهبرای برنامه ها را در اختیار بگذارند،بیرون بکشند، مشخص کنند، آن
نظر و نظریات اسالمی است؛ لذا اش علمای دین و علمای صاحبگوناگون. پس نظام اسالمی پشتوانه

: سخنرانی 1833ای، گاه اوست. )خامنههای علمیه است، چون تکیهنظام موظف به حمایت از حوزه
 مهر(  23

ر مسیر رسیدن به تمدن نوین اسالمی حرکت کنند، باید در مرحله های علمیه بتوانند دبرای اینکه حوزه
علمیه تمدن ساز را به های حوزه نخست، تمدن نوین اسالمی را ترسیم کنیم و در مرحله دوم شاخصه

های علمیه کارکردهای مختلفی همچون "تبلیغ" "آموزش" و الزم به ذکر است که حوزهدست آوریم.
 افزاری تمدن اسالمی توسطن مقاله تنها بعد معرفتی و ساخت بخش نرم"تربیت" نیز دارد که در ای

 های علمیه بررسی خواهد شد.حوزه

 شناسی تحقیقروش
کیفی است. در  -های توصیفی شود، از نوع پژوهشهایی که درباره تاریخ و تمدن انجام میپژوهش

ز منابع و روش اسنادی و مراجعه ها و تحلیل تاریخی با استفاده اپژوهش حاضر از روش توصیف داده
ل مستقیم قوشده است. در این پژوهش تالش شده است تا کمتر از نقلبه کتابخانه و اینترنت استفاده

صورت برداشت نکات اساسی همراه با استناد به منبع اصلی استفاده شود و مطالب در نظمی علمی و به
 ای ذکرشده است.الله خامنهدر کلمات حضرت آیت
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 یشینه تحقیقپ
فرهنگ و تمدن »تألیف جان احمدی، « تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی»های پژوهشی مانند در کتاب
است؛  شدهتألیف دکتر والیتی و غیره مطالبی در مورد پیشینه و آثار تمدن اسالمی نوشته« اسالمی

تمدن نوین اسالمی در های مندی تاکنون عمدتًا در قالب مقاله پیرامون شاخصههمچنین مطالعات نظام
ای تألیف شده است؛ اما در بررسی تخصصی اهمیت بعد معرفتی در الله خامنهاندیشه حضرت آیت

تمدن و چگونگی و بایستگی مرکز تولید معرفت تمدنی کمتر موردبحث و بررسی قرارگرفته است. 
 کند.تمدن ساز را بررسی میهای حوزه علمیه رو این تحقیق با نگاه به افق تمدنی آینده، بایستهازاین

 
یف   مفاهیمتعر

یف تمدن:1 ی ترین معنایازلحاظ لغوی معانی مختلفی را دربرمی گیرد؛ اما اصلی« تمدن»واژه  . تعر
نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر )مدنیت( است. پژوهشگران درباره که محققان بر آن اتفاق

به معنای اقامت گزیدن در « مدن»نظر دارند؛ برخی آن را به ، اختالف«مدنیت»تعیین ریشه لغوی کلمه 
گردانند که ریشه واژه دین و به معنای خاضع بازمی« دان»گردانند؛ برخی دیگر آن را به مکانی، بازمی

و به « شهر آیینی»( بر همین پایه، این کلمه معادل واژه 99:  9255شدن و اطاعت کردن است. )امین، 
 یا «Civis» که برگرفته از «Civilis» است. این واژه از کلمه التین« تحسن معاشر»معنای 

«Civitais»  ،های لغت، زندگی ( بنابراین، در فرهنگ93: 9939هست، مشتق شده است؛ )آشوری
 .شودکاربرده میاند، بهدر برابر زندگی بربرهای وحشی که فاقد زندگی شهرنشینی« متمدن»
هجـدهم و عـصر روشـنگری بـه وجود آمد. هرچند واقعیت آن از گذشته در اصطالح، تمدن از قـرن  

موجود بوده است. در یک معنا فرهنـگ بـا تمـدن متـرادف انگاشته شده است. طبق این انگاره، تمدن 
ای شـامل علـوم، اعتقادات و هنرها، اخالق و قوانین، بافرهنگ عبارت است از ترکیب پیچیده

االمینی، آید. )روحوسیله انـسان در جامعه به دست میاعمال دیگری که به ورسوم و عادات وآداب
9931 :23) 

های مادی فرهنگ و تجسم آن در شهرنشینی، از دیگر معـانی فرض شده برای تمدن است. نمود جلوه
رهنگی فدیدگاهی دیگر برای تمدن معنایی فراگیر قائل اسـت. بـر اسـاس ایـن دیدگاه عالوه بر جنبه نرم و 

های اجتماعی و خالصه ها، سازمانحیات اجتماعی، مجموعه عناصر اقتصادی، سیاسی، تکنیک
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ای گیرند. طبـق ایـن نظـر تمدن عبارت است از مجموعههای سخت نیز در گستره تمدن جای میجنبه
لمی ع -فنیهای مـذهبی، اخالقی، زیباشناسی، انتقال باشـد و جنبههای اجتماعی کـه قابلاز پدیده

: 1،ج9931گیرد. )ساروخانی،مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکـدیگر را بـه خـود می
11) 

برخی مجموعه بزرگی از نظامات اجتماعی همچون سیاست، اقتـصاد، فرهنـگ، حقوق، تربیت و ... را 
اند. عنوان تمدن برشمردهبه گیرندکه ازنظر جغرافیایی واحد کالنی را در یک قلمـرو پهنـاور در برمی

نویسد: عبارت است از نظم و هماهنگی در عالمه جعفری در تعریف تمدن می (953: 9939)آشوری،
ها و تزاحم های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد های یک جامعه که تصادمروابط انسان

های آن جامعه موجب بروز و اجتماعی افراد و گروهکه زندگی طوریها بنماید، بهمقام آنو کمال را قائم
 (599: 9939به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده آن باشد. )جعفری، 

تر نگریست و آن را یک پدیده سیستماتیک دانست. رسد در تعریف تمدن باید قدری عمیقبه نظر می
و بسط یک نحو تفکر و ظهور تعریف مختار از تمدن در این مقاله به این صورت است که: تمدن سیر 

 چنانآثار تفکر در مناسبات افراد و اقوام در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم است؛ و این ظهورها آن
 ای دارد یا اصلاند که جزئی را از جزء دیگر نتوان جدا کرد و کل این اجزا هم اصل و ریشهپیوستههمبه

 (93: 9933 ن،ای داشته است )کرمی قهی و دیگراو ریشه
های گیریها و باورها و جهتهر تمدنی دارای سه الیه از فرهنگ است. فرهنگ بنیادی که شامل ارزش
کند و فرهنگ ها را تولید میکلی است. فرهنگ تخصصی که علوم نظری و عملی متناسب باارزش

 (51: 9935، آبادی و آقا بخشیعمومی که تجلی دوالیه قبل در سطح عینیت جامعه است. )رحمت
های آن در زمان پیامبر عین همان تمدن اسالمی است که پایهنه تمدن نوین اسالمی،  . تمدن نوین:2

اکرم گذاشته شد و تا زمان کنونی ادامه یافته است و نه تمدنی کاماًل متفاوت با آن است؛ بلکه تمدنی 
ز ابعاد جدید و نوظهور، متناسب با گیرد، اما اهای خود را از اسالم و تمدن اسالمی میاست که ریشه

هایی مانند محوریت قوانین قرآنی، تغییرات و تحوالت جامعه بشری نیز برخوردار است. شاخص
خردورزی، علم، اخالق، مجاهدت در راه خدا، حکومت مردمی، پرهیز از تحجر، ایجاد رفاه عمومی، 

های طور ابتکار و خالقیت، توجه به رسانهمیناستقرار عدالت، دوری از اقتصاد مبتنی بر ربا و تکاثر و ه
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الملل و صدور احکام فقهی متناسب با نیازهای جدید بشری از مدرن، هنر، سینما، بهبود روابط بین
 (92: 9919های تمدن نوین اسالمی است. )اکبری و رضایی، ویژگی

ویژه از دوران خلفای اموی ، بههایی که پس از پیامبر اکرمها و کژیاین تمدن، ضمن پاک شدن از آرایه 
ها ایجاد شد، در شرایط جدید و نوظهور توان تطبیق با شرایط نوین و پاسخگویی و عباسی و پس از آن

های درونی تمدن نوین اسالمی، بر بنیادهای الیه»به تقاضاها و نیازهای مادی و معنوی بشری را دارد. 
زگاری آن با شرایط و مقتضیات زمان و مکان، استوار فکری و اعتقادی اسالم، در عین اهتمام به سا

 (15: 9912)دهشیری، « است.
منظور از حوزه علمیه در این تحقیق عبارت است:  نهادها و مؤسساتی که نیروی  های علمیه:حوزه.8

های علمیه و رسالت خود را اقامه دین و کرده و رشد یافته در حوزهنظران تحصیلانسانی فعال، صاحب
داده  بیت )ع( قرارتالی کلمه توحید مبتنی بر اجتهاد بر پایه قرآن، سنت نبوی )ص( و مکتب اهلاع

باشند و بر این مبنا مأموریت و هدفشان در راستای مصوبات شورای عالی حوزه است. )شورای عالی 
 (9919:99حوزه، 

نهاد حوزه فقط شامل نظام منظور ما در این تحقیق نهاد حوزه علمیه است نه سازمان حوزه علمیه که 
لمیه های عشود بلکه تمامی کنشگرانی که در حوزه علوم انسانی با روش مألوف حوزهمدیریتی حوزه نمی

شود و لذا گستره آن جهانی بوده و میان کنند، میدیده و فعالیت میدر نظام تربیتی و درسی آموزش
های علمی ار نیست. طبق این تعریف تمامی گروهکنشگران لزومًا رابطه سازمانی با هسته مدیریتی برقر

هایی و مراکز آموزش عالی ها و مراکز علمی اقماری گرداگرد حوزه علمیه و حتی دانشگاهو پژوهشگاه
 ند.شوهای علمیه میل تعریف حوزهشده است، شامکه با حضور اساتید و دانشجویان طلبه تشکیل

 نقش معرفت در ایجاد تمدن
صورت طبیعی در مسیر هایی است و بهاجتماعی است که دارای تحوالت و دگرگونی تمدن یک پدیده

ای بوده کند. بیان سیر صعودی یا نزولی تمدن در جوامع انسانی مسئلهخود فرازوفرودهایی را تجربه می
گاهی و است که ذهن اندیشمندان علوم انسانی را به خود مشغول ساخته است و تالش کرده اند تا با آ

هتر از آن ای بکشف سنن و قوانین حاکم بر تاریخ و چگونگی حرکت تاریخی جوامع، برای ساختن آینده
 .استفاده نمایند
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که  ای استاینکه تمدن چیست و اسباب بروز یک تمدن جدید یا زوال یک تمدن کهن چیست، مسئله
اند و عللی را برای آن تهشناسی خود به آن پرداخشناسی و هستیاندیشمندان هرکدام از منظر معرفت

توان گفت در میان علل و اسباب مختلف مادی اند که البته این علل متعدد و متکثر است اما میبرشمرده
شده است، یک علت اساسی و زیربنایی وجود یا معنوی یا انسانی که در نظریات اندیشمندان مطرح

 متغیر اصلی و چند متغیر وابسته را شناسایی توان در نظریات اندیشمندان یکدارد. به تعبیر دیگر می
 کرد.

خ و های تاریرا محور تبیین حرکت« عصبیت»خلدون، جامعه را موضوع یک علم مستقل قرار داده و بنا
عنوان علت فاعلی عمران یا تشکیل جامعه ها معرفی کرده است. او عصبیت را بهراز صعود و سقوط تمدن

 (25: 9915)ابن خلدون،  شودر جوامع و دولت میکند که سبب ظهوبشری مطرح می
داند. به اعتقاد او علت اصلی بروز و خلق تمدن، واکنش انسان انسان را موجد تمدن می ،بیآرنولد توین

. روستهایی است که در زندگی با آن روبهبه مشکالت زندگی برای برآوردن نیازها و رفع محدودیت
دهد. این عده خاّلق با آن نسبت می« اقلیت خاّلق»ه را به بی رشد و بالندگی یک جامعتوین

دهند. اگر در کارایی اقلیت خاّلق خللی وارد شود و هایشان جامعه را به سمت رشد سوق مینوآوری
: 9933. )توین بی، افتدها نتوانند به وظایف شان درست عمل کنند جامعه به سراشیبی سقوط میآن

59) 
شود؛ هایی آغاز میها بر این باور بود که هر تمدنی از ارزشر تاریخی تمدنویل دورانت در باب سی

سازند. در مرحله هایی هدفمند و متعالی که پس از مدتی، زمینه ظهور دانش و فنون را پدیدار میارزش
ر بنظر، بر اساس آن و با تکیهبایست نهادینه شود تا گروهی همبعد اصل همکاری و تعاون در جامعه می

 جای توحید و پرستش مبادیریزی کنند. با رشد دانش، مردم بهاخالقیات بتوانند شالوده تمدن را پی
شود و پردازند و از این هنگام جنگ میان ارزش و دانش آغاز میمعنوی، به ستایش علوم و عقل می

 راین، نیروی محرکهای ارزشی است، خواهد شد؛ بنابهای اولیه که انگیزهدرنتیجه، موجب افول انگیزه
گردد. از دیدگاه ویل دورانت جنگ میان علم و دین یا دانش و تدریج متوقف میجوامع کند شده، به

 (91: 9953شود. )دورانت،ها میارزش موجب فرسایش تدریجی تمدن
ای در بحث تمدن، علل و اسباب مختلفی بیان داشته و در تحلیل تاریخی خود، الله خامنهحضرت آیت 

ل، ارزشی، استقال نظامتوان بهاند که میباب متفاوت و متکثر دخیل در تمدن اسالمی را برشمردهاس
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گستری، پروری، دانشگرایی، امت سازی، عدالتمداری، حکومت، قانونآزادی، وحدت، دین
 (9919:55139شهرنشینی اشاره کرد. )بی نام،

 1ای، دانش توأم با معنویت است.لله خامنهایکی از مفاهیم اصلی تمدن ساز در اندیشه حضرت آیت
آذر( ایشان در بررسی ادوار مختلف تاریخ اسالم، نگاهی دانشی داشته  51: سخنرانی 9939)خامنه ای، 

وقرب دادن به علم ارزیابی نموده و اوج تمدنی را مساوی با ها را بر اساس ارجو زوال و صعود تمدن
ها از دانش مسلمین و مصادره علوم آموزی غربیارها به مسئله علماند و همچنین بسرآمدی علمی دانسته

بینی مرداد(در این جهان 99: سخنرانی 9915اند. )خامنه ای، کردهها اشارهجهان اسالم توسط اروپایی
دیگر معرفت زیرساخت تمدن اسالمی عبارتجوشد و علم با دین تنافی ندارد. بهعلم از دل دین می

مدنی ساز زایش تتنها منافاتی با علم ندارد که خود باعث تولید علم و زمینهم معرفتی نهاست و این نظا
شده بهمن( در این دیدگاه تمدن، زندگی توأم بانظم علمی عنوان 92: سخنرانی 9933است. )خامنه ای، 
 آذر( 51: سخنرانی 9939است. )خامنه ای،

رو بر مباحثی دانند و ازایننظام ارزشی و دانشی میایشان راهکار ایجاد تمدن نوین اسالمی را ایجاد 
های و ایفای نقش مادری توسط حوزه« های علمیهتحول حوزه« »اسالمی سازی علوم انسانی»همچون 

 آذر( 53: سخنرای 9931اند. )خامنه ای،تأکید داشته» علمیه
عرفتی ازنظر ایشان مقدور توان بیان داشت ساخت تمدن نوین اسالمی بدون ایجاد نظام مرو میازاین

گونه که نقش تأسیسی برای انقالب اسالمی داشتند، باید برای تداوم های علمیه هماننیست و حوزه
دیگر حوزه علمیه که علت موجده انقالب است، خود عبارتریزی کنند. بهانقالب اسالمی نیز برنامه

ازنظر امام خمینی )ره( و حضرت  هر(م 92: سخنرانی 9931علت مبقیه انقالب هم است. )خامنه ای،
ای، حوزه علمیه، محور و هسته مرکزی جمهوری اسالمی و وقوام حرکت دینی و اسالمی الله خامنهآیت

 اسفند( 11: سخنرانی 1831از منظر واقعی و آینده نگرانه است. )خامنه ای، 

 ایالله خامنهتمدن نوین اسالمی از منظر حضرت آیت
ی اگرچه در آرای اندیشمندان و عالمان بزرگ اسالمی در سده گذشته وجود داشته تمدن گرایی اسالم

. شده استویژه در چند دهه اخیر مطرحاست اما در قالب یک گفتمان مستقل در کشورهای اسالمی و به
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رو تمدن گرایان اسالمی معتقدند رویکرد تمدن گرایی تالش میان شریعت و تحوالت روز است، ازاین
تنها دین با مقوالتی چون نوگرایی و توسعه اجتماعی در تضاد و تقابل نیست بلکه تحول و پیشرفت که نه

دانند. رویکرد تمدن گرا به دنبال تبیین و های زندگی اجتماعی بشر میعلمی و فناورانه را از لوازم و سازه
که درحالیهای وحیانی است؛ تأسیس الگوهای پیشرفت در چارچوب فرهنگ اسالمی و آموزه

های مدرنیته اخذ و اقتباس کرده و تنها به سازگاری روشنفکران مسلمان الگوهای توسعه ً را از مدل
 اندیشند.ها با را اصول شریعت اسالمی میظاهری آن

ران ای هستند که دیگهای ناگشودههای عینی و گرهگویی به چالشتمدن گرایان اسالمی به دنبال پاسخ
( از منظر این گفتمان، تشکیل حکومت و دولت 28: 1832اند. )سبحانی، ازماندهوفصل آن باز حل

های رو در گفتمان تمدن اسالمی، حوزهای برای تشکیل تمدن اسالمی است؛ ازایناسالمی، مقدمه
 یابد.عنوان نهاد تولیدکننده علم و دانش، نقشی محوری و جایگاهی برجسته میعلمیه به

اند بندی کرده است، عبارتها را در منظومه گفتمانی خود مفصلکه این گفتمان آن هاییترین نشانهمهم
از: تمدن اسالمی، حکومت اسالمی، عقالنیت، مصلحت، فلسفه، نصوص و سنت اسالمی، جاهلیت 

ت و نصوص سو و سنبندی همزمان عقالنیت و فلسفه از یکترتیب با مفصلاینو مبارزه با نظام سلطه. به
های اصلی موجود در دو گفتمان از سوی دیگر، نظام معنایی این گفتمان، تلفیقی از نشانه اسالمی

های مدرنیته را برای ایجاد تمدن اسالمی شریعت گرا و تجددگراست. تمدن گرایی اسالمی غرب و آموزه
های عمومی وزهعنوان جاهلیتی جدید، عامل اصلی کنار نهادن دین از حدانند؛ زیرا آنان را بهنامناسب می

دانند. باوجوداین و برخالف شریعت گرایان، قائل و عامل ایجاد خأل معنویت و فضیلت در جامعه می
 (81: 1832)روحی،  .های غربی نیستندبه نفی تمامی دانش

از منظر تمدن گرایان، مشکالت پیش روی جهان اسالم متأثر از خوی استکباری نظام سلطه و 
رو با استفاده از تجارب دو گفتمان تجددگرا و شریعت در تولید علم است؛ ازاینماندگی مسلمانان عقب

کل را ش»گرا، تمدن گرایان معتقدند که برای حل مشکالت جهان اسالم باید یک  تمدن نوین اسالمی 
داد و در این مسیر، عقالنیت نوگرایی و سنت اصل گرایی را توأمان به کار گرفت. در راستای تحقق تمدن 

افزاری اسالمی سازی علم را در وین اسالمی، این گفتمان دو راهبرد مقابله با نظام سلطه و نهضت نرمن
کید بر مبنا قرار گرفتن نصوص و سنت اسالمی، . دستور کار خود قرار داده است این گفتمان، ضمن تأ

های عقالنی و داند و در حوزه عمل روشاجتهاد را یگانه راه دستیابی به معارف صحیح اسالمی می
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 شمارد. تمدنهای میتجربی را در شناخت مناسبات عینی و مهندسی اجتماعی معتبر و ضروری دانش
منظور آنان از علم لزومًا سکوالر سازنده تمدن جدید نیست؛ چنانکه غرب « ورزند کهگرایان اصرار می

نش سکوالر دست یازید، های این جهانی و دین گریزانه خویش به تولید داجدید برای تحقق ارزش
های گذاری تمدن اسالمی نیز نیازمند ابزارهای علمی و کارشناسی متناسب با نظام ارزشی و شاخصپایه

 اسالمی است.
نامند و با طرح ایده  داری علوم" میجهت"این نکته همان چیزی است که تمدن گرایان اخیرًا 

، انیسبحاند )تولید علوم انسانی اسالمی برآمدهدرصدد »اسالمی سازی علوم« یا»پردازی دینی نظریه
1832 :220) 

های مادی و معنوی بشر است. انسان ممکن است نیازهای مادی تمدن برآیند حرکت تکاملی و اندوخته
ترین های تجربی و عقلی تأمین کند؛ اما رفع نیازهای معنوی که زیربنای زندگی و اساسیتمدن را با تالش

است، هرگز در توان محدود بشر نیست. بلکه در قلمرو انتظارات بشر از دین قرار بعد تمدن انسانی 
ـ بشری دارد. همانمی تمدن   گونه که اندیشه خالق انسان عامل شکوفاییگیرد. پس تمدن خاستگاه الهی 

ن دنماید. اگر تمتر میکنندهمراتب تعیینهای دین در پدیداری و اعتالی تمدن، بهنقش آموزه  است،
های اجتماعی، اخالق، فلسفه، فن، ادبیات، فرهنگ و شیوه تعامل انسان شامل باورها، قوانین، سازمان

دین در همه این امور نقش بسیار اساسی دارد. تحقیقات تاریخی و   با محیط پیرامون او باشد،
ه اند کولیه بودهها و شعایر، هسته اصلی شهرهای ادهد که مراکز مربوط به آئینشناسی نشان میمردم

 (811: 1812)الیاده، میرچاه،  .بیانگر نقش مستقیم دین در تقویت هویت جمعی است
دوام است، اما در سرزمینی که ارکان مادی و معنوی قابل یعنی تمدن با هر سرزمین و نژادی سازگار و 

ن تمدن و اعتالی آن ای که خواهاجامعهد. تر خواهد بوتمدن هماهنگ باشد، توسعه و دوام تمدن آسان
است، بایستی در وهله اول، به استقرار یک نظام ارزشی بیانگر معیارهای خوبی و بدی، نائل گردد. 

 (128: 1813)قطب، 
تبع آن فراهم آوردن قدرت و ثروت توانسته است برجهان سلطه تمدن غربی به علت پیشرفت علمی و به

ت و فضیلت دچار جاهلیتی مدرن شده و در حال فروپاشی حال، این تمدن به علت خأل معنوییابد. بااین
 گرایی وجود ندارد بلکه  روحگرایی و دینتنها منافاتی بین علمدر منظر ایشان، نه؛ الوقوع استقریب

 دینی، کمک و پشتیبان روح علمی است.
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کتبی نقالبیون معنوان هدف غایی مدنظر اجریان فکری تمدن گرا معتقد است انقالب اسالمی از ابتدا به
شود. الزمه حرکت در مسیر رسیدن به نبوده است، بلکه نظام اسالمی مقدمه تمدن اسالمی تلقی می

 .گرایی انقالبی استتمدن اسالمی حفظ آرمان
دهی اند که بروز انقالب اسالمی و تغییر نظام سیاسی، نخستین گام در شکلتمدن گرایان به این نکته قائل

است. این مرحله، مبتنی بر اصول، مبانی و اهداف انقالب اسالمی شکل گرفتند؛  تمدن اسالمی بوده
افزارهای تمدنی متناسب با تغییر تمایالت اجتماعی اما گام بعدی، انقالب فرهنگی و تولید علوم و نرم

های ها، پایهاست. اگر انقالب اسالمی نتواند متناسب با اهداف و شعارهای سیاسی خود، اندیشه
تواند به تحقق تمدن اسالمی در عرصه گاه نمیافزارهای خود را تولید و بازسازی کند، هیچنگی و نرمفره

 (93: 9911جهانی امیدوار باشد )جمالی، 
افزاری، بازسازی تمدن اسالمی است و معتقدند سرنوشت حتمی عبارت از این منظر، هدف نهضت نرم

وی خود را بر مجموعة عظیمی از دنیا بگستراند. خطی که بار دیگر پرتاست از اینکه تمدن اسالمی یک
کند خط رسیدن به تمدن اسالمی است. انقالب اسالمی با شعار تحقق تمدن نظام اسالمی ترسیم می

بر دید؛ تمدنی که با تکیهاسالمی در مقطعی از تاریخ شکل گرفت که در مقابل خود تمدنی جدید را می
 های حیات بشری است.پی هماهنگی همه عرصهمبانی، اصول و اهداف خود در 

باره ای و رو به رشد است. ایشان دراینمرحله 2ای یک فرایند الله خامنهتمدن اسالمی ازنظر آیت
 فرمایند:می

یک انقالب اسالمی داشتیم، بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم، مرحله بعد تشکیل دولت اسالمی است، 
 الملل اسالمی است. ما امروز دراست، مرحله بعد تشکیل تمدن بین مرحله بعد تشکیل کشور اسالمی

 آبان( 1: سخنرانی 1831)خامنه ای، « مرحله دولت اسالمی و کشور اسالمی قرار داریم.
توان بیان داشت که تمدن اسالمی از ای، میالله خامنهبا بررسی سخنان و بیانات متعدد حضرت آیت

 ، دارای اصول ذیل است:ایالله خامنهمنظر حضرت آیت
امنه کند. )خفرایند جامعه رو به تکامل است و یک تمدن پویا به سمت تعالی حرکت می -9

 شهریور(  22: 1838ای، 
حق بر باطل پیروز خواهد شد و وعده خداوند مبنی بر حکومت مستضعفین محقق  -5

 فروردین(11: سخنرانی 1832خواهد شد. )خامنه ای، 
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دیگر تمدن نوین اسالمی هم اثباتا و ثبوتا عبارتنی است، بهتمدن نوین اسالمی ساخت -9
قابل ایجاد است؛ ساخت تمدن عالوه بر باور به امکان تحقق آن نیازمند همت و اراده و 

عث تنها باگیری نهنشینی و گوشهتالش و مجاهدت است. در این رقابت تمدنی، حاشیه
 مهر( 13: سخنرانی 1831)خامنه ای، مصونیت نشده که انزوا را به همراه خواهد آورد.

بندی شده است که هر مرحله الزاماتی تمدن اسالمی حاصل یک فرایند مدرج و مرحله -2
دارد که باید محقق شود و بدیهی است که بدون تحقق مرحله قبل، مرحله تکمیلی بعدی 

 آذر( 59: سخنرانی 9931)خامنه ای، پذیر نخواهد بود.امکان
صول اصیل اسالمی، بازگشت به قرآن و سنت و پرهیز از خرافات بازگشت مسلمان به ا -5

 شهریور( 53: سخنرانی 9911خامنه ای، )
. دهنده آن استرسیدن به تمدن اسالمی مستلزم شناخت تمدن رقیب و عناصر تشکیل -3

در شناخت عناصر تمدن رقیب باید دستاوردهای مثبت و تحوالت و اختراعات و 
ز آنان بیاموزیم و از سوی دیگر عناصری را که منبعث از نگرش ابتکارات را اخذ کرده و ا

فلسفی همچون اومانیسم و سکوالریسم و پراگماتیسم و ... است، شناخته و آنان را طرد 
 دی( 3:سخنرانی 1830کرد. )خامنه ای، 

های علمی و در کنار شناخت تمدن غرب باید توجه داشت که این تمدن در کنار گزاره -3
یدن به نتایج عینی اقتصادی و اجتماعی، دارای بعدی ایدئولوژیک است که معرفتی و رس

های رسیدن به منافع اقتصادی را با هر روشی ازجمله تسلط غیر مشروع انسان بر انسان
کند و از همین مسیر حدومرز انسان بر طبیعت را توجیه میدیگر و همچنین تسلط بی

ع کشورهای آسیایی و آفریقایی و... آنان را اندازی به منافبوده است که غرب با دست
مستعمره خود کرد که این مرحله شامل تسلط عینی و فیزیکی بر سرزمین مستعمره بوده 

ها شده است که در تمدن مایه غیراخالقی در تمدن غرب مایه زوال آناست. این درون
را خواهد ها و عدالت جای ظلم اسالمی، اخالق جایگزین اعمال خالف حقوق انسان

 شهریور( 2: 1831گرفت. )خامنه ای، 
شناسی یکی از اقتضائات مهم فهم تمدنی از اسالم است و اینکه چگونه غرب از غرب -3

ند تا کمرحله استعمار کهن به استعمار نو و سپس استعمار فرانو رسیده است، کمک می
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گر مرعوب پژوه به اقتضائات مطالعات خویش توجه داشته باشد و از سوی دیاسالم
های غربی که در کانتکس مفهومی لیبرالی یا سوسیالیستی زاده شده است، گرفتار نظریه

 خرداد( 22: 1838نشود. )خامنه ای، 
یم" توانامید و نشاط و نگاه روشن به آینده، اتکا با نیروهای داخلی، ایمان به شعار "ما می -1

ای دشمن، از لوازم حرکت در هو پرهیز از ناامیدی و نیفتادن در دام جنگ روانی رسان
 : بیانیه گام دوم انقالب(1831مسیر تمدنی است. )خامنه ای، 

بر منابع اصیل اسالمی و فهم اجتهادی دین پرهیز از تحجر، جمود، نگاه التقاطی و تکیه -91
افزاری در تولید نظریات سازنده تمدن اسالمی است. )خامنه از اقتضائات جنبشی نرم

 مهر( 23ی : سخنران1833ای، 
های حوزوی و استفاده از تجارب روز و وحدت اصالح درونی حوزه و تحول در دانش -99

پردازی در دانش علوم انسانی های نظریهها از ضرورتحوزه و روحانیت با دانشگاه
آذر( که این مهم در سایه حمایت  3: سخنرانی 1831اسالمی است )خامنه ای، 

 اردیبهشت( 10: 1831پذیر است. )خامنه ای، حکومت از جریان علمی کشور امکان

 حوزه تمدن ساز
ای، نگاه امروز به سمت عالمان دینی و روشنفکران جهان اسالم است الله خامنهاز دیدگاه حضرت آیت

در این منظر حوزه  های تمدن اسالمی را ایجاد کنند.توانند زیرساختهای علمیه هستند که میو حوزه
های بر منابع دینی و داللتش تمدن نوین اسالمی است و حوزه علمیه با تکیهعلمیه، محط علمی زای

: 9912کند. )خامنه ای، عقل نظری و عقل علمی در راستای سعادت دنیوی و اخروی انسان تالش می
 دی( 3سخنرانی 

ر این یرد. دگهرگونه سیاست فرهنگی در نظام اسالمی مبتنی بر مبانی فکری و ایدئولوژی نظام شکل می
مثابه یک کارگاه ایدئولوژی برای نظام باشد که مبانی اسالمی را با توجه به مقتضیات بعد، حوزه باید به

د هاست که مبانی اسالمی بایهای علمیه در تصویر تمدنی، مرکز ایدئولوگحوزه. نظام و کشور ارائه کند
 آذر( 1: 1813خامنه ای، های علمیه تدوین شود. )توسط حوزه

: 9915ای با طرح تحولی مشخص و دقیق )خامنه ای،ین منظر، حوزه علمیه تمدن ساز حوزهاز ا
پرداز است، در گرا، دارای طالبی معتقد و دانشمند و نظریهمحور، کمالمهر( دانش 99سخنرانی 



  

 

  9911 زمستان/  ششمتمدن اسالمی و دین پژوهی / سال دوم / شماره  014

 پردازیها عالوه بر انتقاد و نصح، راهکار جایگزین دارد، در نظریهرویارویی با مشکالت و نارسایی
کالن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فعال بوده و عالوه بر تسلط بر موضوعات روز، به اجرایی بودن نظریات 

ای دارای رشتههای بینهای مضاف و دانشخرد خود در سه ساحت فوق توجه دارد، در حوزه فلسفه
کان و مان و مپردازانی هوشمند است، فقه حکومتی را مبتنی بر فقه جواهری مبتنی بر عناصر زنظریه

گاه به شرایط و بصیر تربیت می  کند.مصلحت تدوین کرده و در عرصه نیروی انسانی مدیرانی فقیه و آ
های علمی جهان استقبال کرده و حوزه علمیه مطلوب با جهان تعامل داشته و از روابط عالمانه با قطب 

گاهی نسبت به نارسائیاز سوی دیگر بزرگ  گر لیبرالی وهای سلطهظامهای نترین مرکز تولید آ
های متعدد صحنه درمهر( حوزه علمیه تمدنی  51: سخنرانی 9931ای، سوسیالیستی است )خامنه

فلسفی و فقهی و کالمی در دنیا نه غائب و نه منفعل است بلکه بافکر نو و پاسخ به نیازهای نوبه نو فعال 
 مهر( 51: سخنرانی 9931ای، )خامنهاست. 

پردازی و آزاداندیشی ترویج چارچوب فهم دین در آن ارجمند است و در پناه آن نظریه سنت اجتهاد و
اجتهاد با همان شیوه درست و صحیح خود که تکیه به کتاب و سنت است  شود. در این منظر تمدنی،می

یج اشده پخته انجام بگیرد، بسیار خوب است. اجتهادها ولو نتو با آن متد معقوِل صحیِح منطقِی حساب
: سخنرانی 9931ای، )خامنهمختلفی هم داشته باشد، موجب بالندگی است، موجب پیشرفت است 

 مهر( 51
 های اصیل وگرائی در کتاب و سنت و وفاداری به ارزشمنطق برداشت از متون دینی به معنای اصول

ده و شساز نهادینه زدگی در حوزه علمیه تمدنمبارزه با خرافات و انحرافات و احیاء شریعت و نفی غرب
ان که ارک -تعصب و تحجر و خشونت میان ادیان یا مذاهب اسالمی و مخالفت با نوگرائی و عقالنیت 

 بهمن( 10: 1834ای، اند در آنجایی ندارد. )خامنهتفکر و تمدن اسالمی
و در حوزه های گوناگون علوم انسانی فعال بوده پردازی در شاخهحوزه علمیه تمدن ساز در حوزه نظریه

نا بر بینی توحیدی، نظریه دقیق را با ابتمبانی، مسائل و موضوعات علوم گوناگون انسانی با رهیافت جهان
 مهر( 51: سخنرانی 9931ای، )خامنهکند. منابع اصیل، استخراج و ترویج می

کند و شناس است و با بصیرت، آخرین رویدادهای اجتماعی را رصد میحوزه علمیه تمدن ساز زمان
 .کندپاسخ گوی نیازهای معنوی بشریت است و درراه احیای توحید و اقامه شعائر دینی حرکت می
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پژوه و راهبردی است )خامنه ای، های مسئله یاب، رصدگر و آیندهحوزه علمیه تمدن ساز مجهز به قطب
ر و نواهی شرعی مهر( که او را در پیشرو بودن و هماهنگی احوال مقلدین با نصوص و اوام 99: 9915

 سازد.کند و فقه را به صورت حداکثری در جامعه پیاده مییاری می
ها و مراکز اجرایی و علمی به شکل وسیعی است که او را دررسیدن به حقایق ارتباط دوسویه او با سازمان

 کند.اجتماعی و از سوی دیگر ارائه بهترین نظریه یاری می
گاهی کافی  آالمی  ها وهای معرفتی رقیب دارد و نسبت به آسیبنسبت به نظامحوزه علمیه تمدن ساز آ

گاه بوده و برای زدودن جهانکه نظریه  بینیهای معرفتی منهای خدا برای انسان تحمیل کرده است، آ
 اردیبهشت( 3: سخنرانی 1832گر است. )خامنه ای، مادی و اخالق سکوالریستی تالش
پردازی، درک نادرست از جایگاه حوزه علمیه در فرایند ر حوزه نظریهحوزه علمیه تمدنی با آرایش فعال د

های کالن را که معلول فهم نادرست و سطحی از دین و تقلیل آن به سطح فردی و ساحت تدوین سیاست
های روشن و دقیق و نه کلی و بندی و مشخص کردن مسئله، پاسخاخالقی است، رد کرده و با صورت

 (22: 1831د. )موالیی آرانی، مبهم ارائه خواهد دا
حوزه علمیه انقالبی تمدنی متوجه کید و نیرنگ استعمار است و بر اساس سیره سلف علمای گذشته 

های مختلف، نفوذ نکرده و امیال لیبرالی خود را کند تا استعمار و ایادی آنان در قالبهمواره مراقبت می
اسفند( از این منظر، عالم  9: سخنرانی 9933م خمینی،در جامه توجیهات دینی به مرده حقنه کنند. )اما

های اسالمی همچون ین علمی ارزشحوزه تمدن ساز میان دوست و دشمن تفاوت قائل شده و در تبی
ای، کند. )خامنهاستقالل" کوشا است و تکفیر و افراط را طرد می"وحدت" "مصلحت امت اسالم" "

های غربی نخواهد شد. کند و مرعوب نسخهافشاری میمرداد( بر اصول خود پ 99: سخنرانی 9915
 شهریور( 53: 9911)خامنه ای، 

های داخلی جهان اسالم توجه داشته و با خودباوری و اعتقاد به اینکه عالم حوزه تمدن ساز به ظرفیت
کند و نخبگان و اندیشمندان جوان را در تمدن نوین اسالمی محقق خواهد شد، در این مسیر حرکت می

 دی( 3: سخنرانی 9912ای، کند. )خامنهحوزه تولید علم تشویق و تحریص می
اخلی روز به پاالیش دها اکتفا نکرده، روزبهگرا بوده و عالوه بر اینکه بر حداقلحوزه علمیه مطلوب، آرمان

اصالح  عنوان محوری اساسی در درون خود پرورش داده و نقد درونی را راهکارخود پرداخته و تحول را به
 شهریور( 51: 9939ای، داند. )خامنهامور درون حوزوی می
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ای، روال موجود حوزه علمیه برای پاسخ به نیازهای فعلی نیز کافی نیست الله خامنهازنظر حضرت آیت
های علمیه نیازمند تحول عمیق هستیم تا حوزه بتواند خألهای تمدنی را و برای ایفای نقش واقعی حوزه

: سخنرانی 9933خامنه ای، افزاری نقش ایفاء کند. )پردازی و جنبش نرمتواند در حوزه نظریهپر کند تا ب
 بهمن( 9

 نتیجه 
ای چگونه است و معرفت و علم و دانش چه الله خامنهاینکه تمدن نوین اسالمی از منظر حضرت آیت

توأم با معنویت را هسته جایگاهی در آن دارد، در این مقاله برسی شده است. این پژوهش مفهوم دانش 
ان عنوای توصیف کرده و مبتنی بر این مهم، حوزه علمیه ر ا بهالله خامنهاصلی اندیشه حضرت آیت

قاله داند. در این مآفرینی تمدنی مستلزم تحول درونی خویش میخاستگاه تولید معرفت، برای نقش
آن را زیربنای ساخت تمدن معرفی  ایم وارتباط و تعامل معرفت با ساخت تمدن را استخراج کرده

ای خامنه اللهایم، سپس با بررسی چیستی و چگونگی تمدن نوین اسالمی در اندیشه حضرت آیتکرده
های ایم و سپس پیوستهای اصلی آن، نقش علم و معرفت را در آن مشخص کردهو استخراج مؤلفه

 ایالله خامنهنات مختلف حضرت آیتهای تمدنی از بیاهای علمیه بر اساس شاخصهکارکردی حوزه
بندی شده است. بر این اساس حوزه علمیه محط اصلی تمدن سازی در طول دو دهه استخراج و جمع

است که البته برای ایفای این نقش بزرگ نیازمند تحول درونی است. حوزه تمدنی باید در حوزه دانش، 
در حوزه "تولید علم" "اسالمی سازی علوم انسانی"  های اساسی برداشته والمللی گامتعامالت ملی و بین

 افزاری" گام بردارد.و "جنبش نرم
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 کتابنامه
 ، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.مقدمه(. 9951ابن خلدون، عبدالرحمن)

اندیشه مقام معظم  ای تمدن نوین اسالمی در(." واکاوی شاخصه9919اکبری، مرتضی و فریدون رضایی)
 .913-35،ص5، شماره دو فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانیرهبری"، 

 .اسفند 9سخنرانی (. 9933الله)امام خمینی، سید روح
 ق 9255، بیروت، دارالکتاب العربی، ضحی السالم(. 9255امین، احمد) 

یف (.9939آشوری، داریوش) گه. ، تهران،ها و مفهوم فرهنگتعر  انتشارات آ
کید بر اندیشه سیاسی رهبر معظم انقالب اسالمی"،قابل 9919بی نام) (." بیداری و احیای تمدن اسالمی با تأ

 http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=61110دسترسیی در:  
یخ تمدنخالصه دوره دوازده (.9933توین بی، آرنولد) ا، ، ترجمه محمدحسین آریجلدی بررسی تار

 تهران،امیرکبیر.
مجله عیار پژوهش در شناختی"، (." هویت علوم انسانی اسالمی؛ از دیدگاه روش9911جمالی، مصطفی)

 .91-5، بهار و تابستان، ص5، شماره علوم انسانی
 آذر. 3 سخنرانی(. 9933خامنه ای، سیدعلی)
 شهریور. 51 سخنرانی(. 9939خامنه ای، سیدعلی)
 بهمن. 2 سخنرانی. (9933خامنه ای، سیدعلی)
 مهر. 92 سخنرانی(. 9931خامنه ای، سیدعلی)
 خرداد. 55 سخنرانی(. 9939خامنه ای، سیدعلی)
 شهریور. 55سخنرانی (. 9939خامنه ای، سیدعلی)
 آذر. 53 سخنرانی(. 9939خامنه ای، سیدعلی)
 آبان. 3 سخنرانی(. 9939خامنه ای، سیدعلی)
 اسفند. 99 سخنرانی(. 9933خامنه ای، سیدعلی)
 آذر. 3سخنرانی (. 9933خامنه ای، سیدعلی)
 شهریور. 5سخنرانی (. 9933خامنه ای، سیدعلی)
 اردیبهشت. 92 سخنرانی(.9933خامنه ای، سیدعلی)
 آذر. 53سخنرانی (. 9931خامنه ای، سیدعلی)
 بهمن. 92 سخنرانی(. 9911خامنه ای، سیدعلی)
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 .شهریور 53 سخنرانی(. 9911خامنه ای، سیدعلی)
 مهر. 91سخنرانی (. 9919خامنه ای، سیدعلی)
 اردیبهشت. 1 سخنرانی(. 9919خامنه ای، سیدعلی)
 دی. 3 سخنرانی(. 9912خامنه ای، سیدعلی)
 مرداد. 99 سخنرانی(. 9915خامنه ای، سیدعلی)
 مهر. 99 سخنرانی(. 9915خامنه ای، سیدعلی)
 بهمن. 5. بیانیه گام دوم(. 9913خامنه ای، سیدعلی)

 آذر. 59 سخنرانی(. 9931منه ای،سیدعلی)خا
 فروردین. 93 سخنرانی(. 9915خامنه ای،سیدعلی)

یخدرس(. 9953دورانت، ویل و دورانت آری) ، ترجمه احمد بطحایی، تهران، شرکت سهامی های تار
 .9953های جیبی، کتاب

ه مقالت همایش ملی مجموع اندازها"،(."تمدن نوین اسالمی: بنیادها و چشم9912دهشیری، محمدرضا )
 .، تهران، دانشگاه شاهدتمدن نوین اسالمی

-595،ص51، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی(." سبک زندگی و هویت جوانان"، 9935آبادی، الهام)رحمت
555. 
 ، تهران، انتشارات عطار.زمینه فرهنگ شناسی (.9931االمینی، محمود)روح

فصلنامه ،" چشم انداز گفتمان تمدن گرایی اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری(. "9915الله)روحی، نبی
 .99-5، ص39، شماره مطالعات راهبردی بسیج

 .9، تهران،کیهان،ج اعیدرآمدی بر دایره المعارف علوم اجتم(. 9931ساروخانی، باقر)
فصلنامه نقد  (." درآمدی بر جریان شناسی اندیشه اجتماعی دینی در ایران معاصر،"9935سبحانی، محمدتقی)

 .999-531، زمستان،ص29-22، شماره و نظر
 آذر. 93، 99جلسه شماره  333، مصوبه شماره های علمیهانداز حوزهسند چشم(.9919شورای عالی حوزه)

 ای، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.، ترجمه سید علی خامنهآینده در قلمرو اسالم (.9931قطب، محمد)
، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ جستاری نظری در باب تمدن (.9933کرمی قهی ، محمدتقی و دیگران)

 اسالمی.
دو فصلنامه ،های فرهنگی"های کنشگری حوزه علمیه در تدوین سیاست(." چالش9913موالیی آرانی، مهدی)

 .991-31،بهار و تابستان،ص3شماره علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی،

http://ensani.ir/fa/article/365630/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/365630/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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پژوهی، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، پژوهشگاه علوم اسالمی و مطالعات (. دین9935الیاده، میرچا) 
 .9فرهنگی،ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


