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 ين اسالميتمدن نو يو راهبر يحوزه انقالب

 يرخانيش يعل

 61/17/6931: افتيخ دريتار

 93/18/6931: رشيخ پذيتار
 

 چکيده

ه از يعلم يها نه حوزهيشيپ. شود يشناخته م يت اسالميم و تربيشگام در تعليشرو و پيپ يه به عنوان نهاديحوزه علم
ن و عمل به آن شکل يت بهتر دن در شناخيجامعه مسلم يراهبر يو به نوع« تيم و تربيتعل»منظور  صدر اسالم به

. افته استيش يافزا يتر گسترده    عرصهدر  يصوص با وقوع انقالب اسالمخ به ن نقش ياست که به مرور، ا  گرفته
ساز داشته  تمدن يرود نقش ين، انتظار ميران است؛ بنابرايا يرگذار در جامعه اسالميتأث يه جزء نهادهايعلم  حوزه

ن نهاد به صورت يد اي، بايانقالب اسالم يروزيه بعد از پيحوزه علم يها تيش مسئوليباشد که با توجه به افزا
دن يرس يحرکت کرده و برا ييگرا ز علميم، اخالق و ني، به سمت تعليوارد کارزار شود و عالوه بر نقش تعلم يانقالب
را بشر بعد از يگونه عمل نکند، دچار اضمحالل خواهد شد؛ ز نياگر ا. را ارائه دهد يين امر راهبردهايبه ا

ه يعلم يها حوزه يرا برا ييها ن امر فرصتيدچار شده و ا يدتيو عق يک خأل فکريبه ( سمياومان) يمحور انسان
دن به يرس يد داشته باشد که برايبا يطيچه شرا ين است که حوزه انقالبيمقاله ا يپرسش اصل. فراهم کرده است

دار  شهيمهم و ر يبه عنوان نهاد يتوان گفت حوزه انقالب يآن مهم است؟ در پاسخ م يو راهبر ين اسالميتمدن نو
محور با آن مواجه است،  که بشر انسان يز خالئيران بوده و نيا يران که خاستگاه انقالب اسالميدر اسالم و ا

را ارائه  ييراهبردها ين اسالميدن به تمدن نويرس يوارد شود و برا يتواند با مثلث علم، اخالق و عمل انقالب يم
 .بوده است يو اسناد يا مطالب، کتابخانه يوه گردآوريو ش يليتحل -يفين پژوهش توصيروش ا. دهد

 
 .ه، علم، عملي، حوزه علمي، حوزه انقالبين اسالمياخالق، تمدن نو :واژگانديکل

                                                           

 راني، واحد قم، قم، اي، دانشگاه آزاد اسالمياسيار، گروه علوم سيدانش 

 Rooz1357@gmail.com: رايانامه

 پژوهشوگاه  يسوو  از که «يفرامل و يمل يها تيمسئول ؛يانقالب حوزه» يعلم شيهما قالب در مقاله نيا

 شود،  خواهود  برگواار  6931 اسفندماه در (ياسيس شهياند و علوم هپژوهشکد) ياسالم فرهنگ و علوم

 .است شده نيتدو و هيته
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 مقدمه

بووده کوه در لوو     ( ع)ت يو ب  ج فرهنگ اهليشرو در ترويپ يه، نهاديعلم  حوزه

ران يو ا ين فرهنگ به اشکا  گوناگون درآمده است و با وقوع انقالب اسالميخ ايتار

که قبالً کمتر بوه آن   يفياز وظا ياريکه بس يلور  شتر شده است، بهيت بين مسئوليا

کوه    در واقو،، از آناوا  . د قرار گرفتوه اسوت  يشتر مورد تأکيتوجه شده بود، امروزه ب

 يتيتوسو  شص و   ي، حوزه بوده و زعاموت حرکوت انقالبو   ياسالم خاستگاه انقالب

 .است ر شده ت نيا سنگيبوده، رسالت آن ن يحوزو

 يه است، راهبور يعلم يها که امروزه بر دوش حوزه ييها ن نقشيتر از مهم يکي

« يرهبور »ن يو ا يد همه جوانب را براينه، باين زمياست که در ا ياسالم ن يتمدن نو

د يو توجوه کورد، با  « محتوا»د به ينکه بايفه، عالوه بر اين وظيا يدر نظر داشت و برا

را بوا گسوترش ارتبالوا  و تبواد      يو رد؛ زيبه خود گ يبانقال يا رونديساختار آن ن

ها دارند، کوار   به آنچه حوزه ييگرا و عمل ييگرا ، علميمحور الالعا  نقش اخالق

رد، يو گ يمو  يارتااع يتنها اسالم حالت ، نهيتوجه يکند و در صور  ب يتر م را سصت

د حووزه  يو ن، بايابنوابر . رديو گ يبه خود مو  يا جنبه خرافيناب ن بلکه اعتقادا  اسالم 

در عرصه نهود و رسوالت    يپا يه با مثلث اخالق، علم و عمل به صور  جديعلم

  يد به حرکوت انقالبو  يدر واق،، حوزه با. نشر و گسترش دهد يخوب خود را به ينيد

گر باشد و  انقالب يا حوزه يو اخالق ي، عملي، علميفکر يها نهيادامه دهد و در زم

حرکت کند؛  يو جامعه جهان يجهان يبه سمت مرزها عبور کرده و يمل ياز مرزها

داشوته و   يو رهبور  ي، راهبور يو انقالبو  يدا  علمو يو نه بوا تول ين زميتا بتواند در ا

 .باشد يغرب يمحور انسان يجا به يمحور ساز اخالق نهيزم

تمدن  يمنظور راهبر است که حوزه به ييدهاين مقاله توجه به بايا ينکته محور

جهوان   ياعتقواد  -ينو يد يهوا  تيد داشته باشد، که با توجه به ظرفيبا  ين اسالمينو

. کنود  يسواز  از مثلث اخالق، علوم و عمول تمودن    يريگ ق بهرهياسالم بتواند از لر

انقوالب   يهوا  يژگو يران و ويو انقوالب، انقوالب ا   يستين مقاله ابتدا به چين، ايبنابرا

ت، يو ازد و در نهاپورد  يمو  يحووزه انقالبو   يهوا  ، سپس، به حووزه و چوالش  ياسالم 

داشوته   ياسوالم   نينوو  تمودن   يتواند در راهبور  يم يانقالب را که حوزه  ييراهبردها

 .کند يم يباشد، بررس
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  انقالب يستيچ

هانه در ارتباط با مشروعيت  ناگهاني، عميق و آگا ياست از بحران انقالب عبار  

شوود   جتمواعي موي  ر در قلمرو سياسوي و ا ياي که به فروپاشي و تغي حاکم در جامعه

بنووابراين، انقووالب مفهووومي نسووبي اسووت کووه نصسووت،  (. 72، ص6931صووادقي، )

ت، يو است، اقت اد و اجتماع است؛ و در نهايردهنده سييکننده است؛ دوم، تغ دگرگون

ابهام  ين واژه دارايان، اين ميالبته در ا. کند يرا دنبا  م يخاص يهدفمند يهر انقالب

 هبو  يکنند و برخو  يد ميت تأکيفيبر ک يبرخ. دشوار استا يآن ن يبند ميبوده و تقس

 .کنند يبودن توجه م يبر خشونت و ناگهان يا ت، و عدهيکم

دارد  يعمووم  يها يژگيو يرسد هر انقالب يها به نظر م انقالب يبند مياما در تقس

 و يعمووم  علول انقوالب را دو دسوته   ا يو ن ارسطو. مصتص خود يبودگ و هم خاص

 يرسود بورا   ين، به نظر مو يبنابرا(. 61، ص6931ان، يملکوت)ت دانسته اس يخ وص

« قودر  »گواه  يف سواختار و جا يو انواع انقالب، نوع نگاه به مسائل، تعر يبند ميتقس

قرار گرفتوه اسوت و    يتوجه يانواع انقالب مورد ب يالبته، آنچه در بررس. مهم است

د يووبا انووواع انقووالب ين اسووت کووه در بررسوويوود باشوود، ايووجد يد تووا حووديشووا

که انقوالب   يو اجتماع ي  فرهنگيو شرا« نگاه رهبران»هر انقالب، « يبودگ خاص»

 يران را انقالبو يو ا يتوان انقوالب اسوالم   يم ينوع ن، بهيبنابرا. ت دارديداده اهم يرو

تواند در بر داشته باشد که فرهنوگ   يمصتص به خود را م يستيخاص دانست که چ

مصوتص خوود را    يو فرهنگو  يفکر يها نهيزم خاص خود را در بردارد و رهبران و

 .کند يللب م

 رانيا يانقالب اسالم يبودگ خاص

شمندان درباره آن انقالب است کوه  ينظر اند يشناخت هر انقالب يها از راه يکي

انقوالب   يهوا  يژگيل ويدر ذ. آن انقالب را نشان خواهد داد يبودگ خاص يا گونه به

 .شود يم يرسشمندان برياند يران از منظر برخيا

انقوالب مشوروله   ) دو انقالب مهوم  ستم،يدر سده ب»: ان کرده استيب انيآبراهام

انقالب نصست، شواهد   .داد يرو رانيدر ا( 6912) يو انقالب اسالم( 6733و 6731

بوه   يسونت  ياما با انقوالب دوم، علموا  . هرچند کوتاه روشنفکران مدرن بود يروزيپ

خود را با  يروزيگرفتند، پ ياسالم الهام م «يين لالدورا»که از  ييآمدند؛ علما دانيم
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، 6936 ان،يو آبراهام)« ...کردنود  نيتضم ينيکامالً د يقانون اساس کي نيلرح و تدو

 (.111ص

 يفرهنگو  يها از شکل يا توس  ماموعه رانيانقالب ا: سدينو يم تدا اسکاچ پل

شوبکه   ،ياسم اسوالم و مر( ع) نيامام حس مانند عهيش يصيدار و تار شهير يو سازمان

 (.761، ص6923اسکاچ پل، ) ساخته شد ارانهيهش لور هب... و تيمساجد، روحان

 «ا يو ام يآزاد»خواهند،  يکه م يايهمه چ ...ها  يرانيا»: سدينو يم (6923) فوکو

شوان   روزانوه  ياست که در کشورشوان و در زنودگ   ياياز هر چ يبلکه آزاد ست،ين

 (.11، ص6923فوکو، )« ...تاس يجهان يها نشانه حضور قدر 

 يهوا  ييموا يراهپ نيبارگتور .... رانيو ا ياسوالم  انقالب»: سدينو يم( 6921)مل يک

 يشوهرها  در تون  هوا  ونيو ليم و تهوران  در کننده شرکت ونيليدوم از شيب با را خيتار

 (.622، ص6921مل، يک)کرد  برپا گريد

ها برداشت کورد؛   شتهن نويرا در ا يژگيتوان چند و يشمندان، ميبا توجه نظر اند

 يخوواه  ياسالم، توجه به مساد، شعائر آزاد ييتوجه رهبران انقالب به دوران لال

و  يجانبوه مردمو   و حضور هموه  يان، آزاديت حوزه و حوزويبا محور يايست و ظلم

از  يو ارزشو  ينو يت ديو م، محوريها توجه کن که اگر به نقطه مشترک همه آن يتمدن

سوردمدار آن  « هيو حووزه علم »دارد که در حا  حاضور  ه وجود يعلم يها بطن حوزه

 .است

 هيعلم حوزه

 آن يخيه و نقش تاريحوزه علم يستيچ

لالب علووم   تيآموزش و ترب يبرا انيعيش يآموزش -ينهاد مذهب ه،يحوزه علم

 نوه يمکوه و مد  يها که در اسالم شکل گرفت حوزه ييها حوزه نينصست .است ينيد

خود را حفظ کورد و در   يعلم تي، مرکا(ص) اکرمپس از رسو   نهيحوزه مد. بود

البتوه در کنوار   . گرفوت  ياديو زرونوق   (السوالم  هميعلو )ع ر امام باقر و امام صادق 

مودارس و   جيتودر  بوه  کوه  درس برپوا بووده اسوت   محافل  اين «مناز »در  ،«مساجد»

مراکوا بعود از    نيا(. 73-99، صص6191 ،يگانيگلپا يصاف)س شد يتأسها  دارالعلم

  .است افتهيو در لو  زمان گسترش  عهيمان شاما

کوه در   يلوور  ، بوه خ متفواو  بووده  يحوزه در تار  توان گفت، نقش ين، ميبنابرا
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هوا   برهوه  يه و در برخو يداشته است، ماننود دوران صوفو   يتيموارد نقش حما يبرخ

ت و در يانوه داشوته اسوت؛ ماننود زموان مشورول      يگرا تيو نقادانه و بعضاً حما ينقش

لرد نظام بوده است که  يشتر حالتيداشته و ب ييادگرايبه بن يشياز زمان گرا يا برهه

ه پوس  يوجود داشته است که البته حوزه علم يتا انقالب اسالم 11و  11 يها از دهه

 .ساز باشد کرده است تمدن ياز انقالب سع

 رانيا يه در انقالب اسالمينقش حوزه علم

تووان بوه دو دوره قبول و بعود از      يمو را  يه در انقوالب اسوالم  ينقش حوزه علم

« يسواز  نظوام  يتالش بورا »توان دوره  يدوره قبل از انقالب را م. م کرديانقالب تقس

« نظوام  يراهبور »و « ميتحک»، «تيتثب»توان دوره  يدانست و دوره بعد از انقالب را م

 . دانست

 رانيا يت حوزه قبل از انقالب اسالميفعال

و « يسووازمان»توووان بووه دو صووور   يرا موو هيووعلم  يهووا حوووزه يهووا تيووفعال

تووان آاوارحوزه بوه مواهو حووزه       يآن م ينقش سازمان. کرد يبررس« محور شصص»

محوور آن را   تير شص و ين نهاد را مد نظر قرار دارد و توأا يکرد که دستگاه ا يبررس

ن دو نقوش از  يو خ مورد توجه قرار داد که البته ايتوان در آاار عالمان در لو  تار يم

 . ستنديجدا ن هم

در  يتور  هر وقت علما، مراج، و لالب حضور پررنگ رسد، ين، به نظر ميبنابرا

ش يها در اجتمواع افواا   آن يمصتلف اجتماع داشتند، توان و نقش سازمان يها عرصه

اتفاق افتاده است از قدر  آنان کاسوته شوده    يدورن نهاد يافته است و اگر انشقاقي

تر  الب مشروله دانست و هرگاه اتحاد وجود داشته موفقتوان انق يکه نمونه آن را م

د گفوت  يو البتوه با . اسوت  ياند که نمونه آن نهضت تنباکو و انقالب اسالم عمل کرده

محوور   تيشص و  يشوتر حوالت  يب يت قبل از انقالب اسالمينقش حوزه و نهاد روحان

 .تر بوده است رنگ آن کم يبوده و نقش سازمان

ها بوود کوه    هيشتر در مساجد و تکيوزه قبل از انقالب بح يزمانن، نقش سايبنابرا

 وشيو دارکوه   يلوور  ااد کرده بود، بهيحوزه را ا يسازمان ير روشنگرين تأايشتريب

معترض گسترش مسواجد و   -آموزگار هنيکاب يگردالالعا  و جهان ريوز- ونيهما

 (. 1ص ،6921 ،يکد ) مساجد بود ير و سازماندهيا تأاين
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 يسواز  يدئولوژيو شتر جنبه اير اشصاص قبل از انقالب بيرسد تأا يالبته به نظر م

 هوا  تيو از واقع يحيدادن توض دست همراه با به ها يدئولوژياقت، يدر حق. ها است آن

شوکل ممکون    نيهسوتند کوه بهتور    ايو ن ياسو يس ديو رشته عقا کي يحاو ،ياجتماع

 ،هوا  تيو واقعاز  يا و هموراه نقشوه   دهنود  يشرح م لي تف را به ياجتماع يسازمانده

 ،6921 ،همکواران اکلشوا  و  ) «دهود  يارائوه مو  مطلووب هوم    يا  از جامعه يريت و

دارنود کوه شوروع آن     يانقالبو  يدئولوژيو ن، رهبران انقوالب ا يبنابرا(. 66و67صص

و  11هوا در دهوه    آن يت جديتوان گفت، فعال يست، اما مين يمصتص دوره مشص 

 يهوا  ارزش يلورد و نفو   بوا « يعيه شحوز»تر آغاز شده است که در واق،،  قبل يحت

مان زسوا  سيو آرموان تأسو   دهيا د بريو تأک ،يو اخالق ياز نظر فرهنگ ژهيو به ،حاکم

« يسواز  يدئولوژيو ا»بوه    ينووع  بوه  يها و اصو  اسالم بر ارزش يمبتن ديجد ياسيس

 يريلرح و تدب يه بر اجتهاد جواهريسصن نو هست که با تک ياند که حاو پرداخته

 اسوت  يويو دن يهوا  در برابر قدر  يانقالب يا هيو بالقوه تعب يمناب، فقه ليتکم يبرا

 (.921، ص6917 ت،يعنا)

 رانيا يه پس از انقالب اسالميحوزه علم

و نرم، شامل  ييعالوه بر نقش محتوا ،ي، پس از انقالب اسالمهيعلم حوزهنقش 

دسوتور    د که بهشو ين، مشاهده ميبنابرا. باشد يا مين يو ساختارساز ينقش ساختار

مرکوا  . حووزه انتصواب شودند    تيريمود  يشورا نينصست ياعضا ،(ره) ينيامام خم

 - يمراکا علم افت،يخواهران گسترش  هيعلم يها حوزه ر کرد،ييحوزه تغ يتيريمد

 .س شديتأس ياديز يها  ااد شده، و کتابصانهيا ياريبس يحوزو

و  يو سوازمانده  يرسواز ت حوزه پس از انقالب هوم در ساختا ين، مسئوليبنابرا

در حوا   . افته استيش يافاا يساز يدئولوژيو ا ي، فکريعلم يهم در بحث محتوا

قبل از انقالب عبور کرده اسوت   يه پس از انقالب از موض، نقاديحاضر حوزه علم

 .همراه است ييها قرار دارد که با چالش يو خود بر مسند نقدشدگ

 يحوزه انقالبواژه  يواکاو

 يانقالبحوزه  يستيچ

توان گفت حووزه   يان کرد؛ اما ميب يحوزه انقالب يتوان برا يرا نم يقيف دقيتعر

 ي، ارزشو يدتيعق يازهاين يگرا که پاسصگو گر و تحو  تحو  يا حوزه يعني يانقالب
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و  يمودار  منظوور حرکوت بوه سومت اخوالق      جامعه در سطوح مصتلوف بوه   ينيو د

 .باشد ين اسالميمدن نوبه ت يابيمنظور دست در جامعه به ييگرا علم

ران را در يجامعه ا يبرا  «شهيفکر و اند يدگريتول»د يتنها با نه يپس حوزه انقالب

ن، يبنابرا. د ارائه دهديده و توليد ايا باين يجامعه جهان يبرنامه داشته باشد، بلکه برا

د يو است که دائماً تول يا حوزه يتوان گفت حوزه انقالب يم يف حوزه انقالبيدر تعر

سوتا نباشود و   يکند، حرکت کند، حرکت دهد، بانشاط باشد، راهبورد ارائوه دهود و ا   

شورو در مسوائل   يپ»ت ي، حوزه و روحانيعبارت به. اش را حفظ کند يگر يروند انقالب

 ي، اجتمواع ياسيس يها تيعالوه بر فعال. داشته باشد يده باشد و نقش خ  ياريبس

« يعلووم انسوان  »خ ووص   بوه  يمو عل يها در عرصه يري، حضور چشمگيو فرهنگ

 ،«يفضائل و مناقب اخالقو »د همراه با ينه بايداشته باشد که حضور لالب در هر زم

صوبر و تحمول    و حلوم  ،ان اف» ،«يبارگوار» ،«صدرشرح » ،«ينفس واقع بيتهذ»

 .باشد« گرانياحترام به حقوق د»، «مصالف

سوت و داشوتن راهبورد    ا ياز حووزه انقالبو  ين« عمل»و « علم»، «اخالق»ن، يبنابرا

ابود، ززموه   ي يحل مشوکال ، و حورف نوو کوه بتوانود م وداق عملو        يد برايجد

حرکت کرد، ( ره) ينيامام خم يشود که وقت ين، مشاهده ميبنابرا. ماندن است يانقالب

انسوان و  « يرونو يب»و « يدرونو »لواغو    يشان لورد و نفو  يد ايدر واق،، حرف جد

د از خوود انسوان صوور     يو غو  در ابتودا با ن لورد لوا  يبود که ا ينفسان يهواها

لواغو   »پوازدن بوه    ت، پشوت يو د کوه در نها يرس يرفت، سپس، به اجتماع ميپذ يم

س و يکوا، انگلو  يگور کوه در آن زموان آمر   يها د نيسرزم« گريلاغو  د»ا ي« يخارج

 .شد يمحسوب م يگر يانقالب يبودند، نوع يشورو

ا باشود و البتوه   يگرا ن متحو  يعنيگر  د انقالبيباشد، با يانقالب«  حوزه»پس اگر 

کار گرفتوه شود،    به« يانقالب»لفظ  يپس وقت. بماند« يانقالب»گاه ين جايحفظ ا يبرا

ن امر، ابتودا  يدن به ايرس يان وجود داشته باشد، که براين جريد در بطن جامعه ايبا

ن يو را ايو ز ها را داشوته باشوند،   يژگين ويمؤار در جامعه مانند حوزه، ا ينهادها  ديبا

، بهتور  يو اسوالم  يم الهو يتعال يرين، فراگيو همچن ينهاد با توجه به خاستگاه انقالب

که امام  ن، از آناا يبنابرا. شناس باشد بلد بوده، و دشمن عنوان راهبر و راه تواند، به يم

سوت و رهبور صواحب در حووزه     يدئولوژيدو ا يو مقوام معظوم رهبور   ( ره)  ينيخم

ت ين دو شص و يو از منظور ا  يل حوزه انقالبو يهستند، در ذ يو عمل ي، علمياخالق

 .شود يم يرگذار بررسيتأا



 

 

 
 
 فصـلنامه

 علـمــي  
 تخصصي

 

 استيسپهر س
 مچهارسال 

 مچهاردهشماره 
 6931زمستان 

 
 

 

 

 

 
 

 
00 

 

 

 

 

 

 

00 

 (ره) ينياز منظر امام خم يانقالب حوزه

به تحو ، حرکت و انقالب اسالم اعتقاد داشوت و معتقود بوود    ( ره) ينيخم امام

متناسب بوا   يتحمل زحمات ازمندين ميعظ يها دهيومقاصد و ا ،اهداف واز و گسترده

ن امور  يا. (13، ص62ج، 6931، ينيخم يموسو)است هدف و مق د  تياهم اانيم

ان يو از زحما  قبل از انقالب توسو  حوزو  ياريوند دارد و بسيپ ياسالم با انقالب 

 يکو ي يمورج للبو   و را متورادف بوا هورج    يگور  يد انقالبيالبته نبا. تحمل شده است

کوه   يکوه حوازئ   دينکن ا يشما خ»: ديفرما ينه مين زميدر ا( ره) ينيامام خم. دانست

جوا  شوماها    هوا  يضودانقالب . ميخواهد بکنو  يدلمان م يپس ما هر کار دهانقالب ش

و  ديشوکن  يمو  دياير يم کنند، يهم م کيتحر اها ر آن ديشناس يشما هم نم شوند، يم

مملکوت   کيو ومرج است،  هرج ناايکه ا ديده يم شينما يلور نيمملکت را ا کي

بداند خوودش را   وظفم ياست که هر کس نيا يآداب اسالم. ....است يومرج هرج

اسوت کوه    نيو ا شيمعنوا  ،يانقالب اسوالم  ....حفظ حدود و اغور را بکند  که نيبه ا

 کورد  يظلم بکند، م خواست يکه هر کس م يمملکت لاغوت کيمتحو  شده است 

 ياسوالم  نيموواز  يکه رو يمملکت اسالم کيمبد  شده است به  اه،يبه اتکا  سرن

 يجرمو  يکسو  کيو کوه   دياست که اگر فرض کن نيا ياسالم نيمواز. شود يعمل م

، 6931، ينيخم يموسو) «تواند برود آن جرم را عوض کند يکرده است، خودش نم

  (.692، ص61ج

و  يسوت يز اند از سواده  عبار ( ره)دگاه امام ياز د يگر يانقالب يها ن، مؤلفهيبنابرا

 يهوا  قودر   بوه  ي؛ عدم وابستگ(6ص ،63، ج6931، ينيخم يموسو)ت ياشراف ينف

؛ (611، ص9، ج6931 ،ينو يخم يموسوو ) يللبو  ه اسوتقال  يو بارگ و داشوتن روح 

، 2، ج6931 ،ينو يخم يموسوو )بودن و جدانشودن از موردم و بطون جامعوه      يمردم

؛ حفوظ وحود    (717، ص1، ج6931 ،ينو يخم يموسوو ) ؛ اتکا  به خودا (719ص

 ياعتمواد نفوس و نفو    ؛(616، ص1، ج6931 ،ينيخم يموسو) يروزيعنوان رما پ به

اجانب راسوت و   ياديقط، ا ؛(631، ص61، ج6931 ،ينيخم يموسو) يخودباختگ

 (.669، ص7، ج6931 ،ينيخم يموسو) چپ از سر کشور است

 (دام ظله) ياز منظر مقام معظم رهبر يانقالب حوزه

شمارد که در  يرمب يحوزه انقالب يبرا ييها ا مؤلفهين يرهبر معظم انقالب اسالم

 يعنو ي يانقالبو   هيو روح». داند يت مينه بااهمين زميافراد را در ا يه انقالبيواق،، روح
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دنبا  هدف  دينشدن؛ با ام يچکان  قطره يرندگيگنشدن؛ قان، به  يليحدود تحم رياس

 ن،يو ا. دسوت آوردن  آن را بوه  يريگيبا نشاط، با اصرار و پ اه،يکردن، و با انگ حرکت

ت را از ين صراحت، صداقت و قالعيشان همچنيا. 6«است يحرکت انقالبانقالب و 

 7.داند يم يگر يارکان انقالب

هوا   ها حفظ شود و بورآن  د ارزشيه حفظ شود، باين روحين، اگر بصواهد ايبنابرا

، 9 يفتادن در دام افراط و تفور يان تعاد  افراد مهم است و نين ميد شود؛ که در ايتأک

 ي، ززمه فرد انقالب1بودن يانقالب يها ، نداشتن ترس از مؤلفه1يگزد استيا از سيپره

برشومردند   ماندن يبودن و انقالب ي، انقالبيگر يانقالب يبراپنج شاخص  شانيا .است

 .ان شده استيب 6که در جدو  
 

در انات رهبر انقالب يشده در ب ماندن مطرح يبودن و انقالب ي، انقالبيگر  يپنج شاخص انقالب. 1جدول 

 11/30/59، ينيحرم امام خم
 فيرد شاخص يانات مقام معظم رهبريب

امام  ين جلسه راج، به مبانيبنده در سا  گذشته در هم
ن ياگر ا... هاست ما آن ياساس يمبان. صحبت کردم

م يوجود داشت، حرکت ، حرکت مستمر و مستق يبنديپا
دا ير پيين حرکت تغيدر تندباد حوادث ا. خواهد بود

ن يوجود نداشت، نقطه مقابل ا يبندين پايند اگر اک ينم
ک يبه  يهر روز يعني. است يافرال ييگرا عمل يبنديپا

 .ک لرف کشاندنيبه  ار انسان يا لرف رفتن، هر حاداه

 يبه مبان يبنديپا
اسالم  ياساس يها وارزش

 و انقالب

6 

ما را دچار  يها کنند جامعه و جوان يم يسع يبعض
! شود ينم! ده ندارديند آقا فايوبگ. کنند يديناام

ن است که هرگا من رف يم اشاخص دو!... ميرس ينم
. بلند يها دن به آن اهداف بلند و آرمانيم از رسينشو

 .م در مقابل فشارهايم نشويتسل

 يها آرمان يريگ هدف
 يانقالب و همت بلند برا

 ها دن به آنيرس

7 

 ياسينه سين است که ما در زميش ايمعنا ياسياستقالب س
که از همه  ياستقال  فرهنگ... مينصور[ دشمن را]ب يفر

را سبک  ين است که سبک زندگيتر است، در ا مهم
 ياستقال  اقت اد... ميانتصاب بکن يرانيا ياسالم يزندگ

 .است ينشدن در هاضمه اقت اد جامعه حهان هضم

 9 به استقال  کشور يبنديپا

                                                           

 6/1/6939: يدسترس  خي، تارleader.ir ، برگرفته ازيانا  رهبر معظم انقالب اسالميب. 6
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 73/12/6933: يدسترس  خي، تارleader.ir ، برگرفته ازيمعظم انقالب اسالم انا  رهبريب. 9
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 فيرد شاخص يانات مقام معظم رهبريب

ت يد، از تبعيمد دشمن را شناخت، نقشه او را فهيبا
ت ين عدم تبعين شاخص چهارم که ايدشمن سر باز زد؛ ا
 .نام نهاده است« ريجهاد کب»م، قرآن، يرا عرض کرد

ت در برابر دشمن يحساس
و نقشه دشمن و عدم 

 ت از آنيتبع

1 

بند بود، اسالم يها پا د به آنيم که باينکه ما عرض کرديا
ن يا. است ينيف ديک تکلي. نها را از ما خواسته استيا

. است ينيد يت آن تقوايماست و رعا ينيخواست د
 يعني ياسيس يتقوا. ن استيهم همراه هم ياسيس يتقوا

تواند از آن استفاده  يکه دشمن م ييها انسان از لغاشگاه
 .ا بکنديکند، پره

 1 ياسيو س ينيد يتقوا

 61/19/6931: يخ دسترسيتار، farsi.khamenei.irبرگرفته از : منب،

 يانقالب حوزه  يها يژگيو

از  يحووزه انقالبو   يرا بورا  يکلو  ييها يژگيتوان و يادشده ميبا توجه به مطالب 

 ياسوت خوارج  يد بور اصوو  س  ي، تأکيدر قانون اساس يجمله توجه به اصو  اسالم

ت يو ه، رعايو علم  ن دشمن توسو  حووزه  ييو تب يشناس ، دشمنيا در قانون اساس.ا.ج

ن قشور  يو ا يوي گرا و عمول  يوي گرا ن علوم يو همچنو ون يتوس  روحوان  ياخالق عمل

 يفکر يها نهيدگربودن حوزه در زمي، تولانيار بودن حوزوي، آتش به اخت(انيحوزو)

هوا   نوه يدر هموه زم « خدا يرضا»ت، توجه به يها و در نها کارکردن حوزه يو راهبرد

 .د استي، تحرک، نشاط و تولييايها پو برشمرد که ززمه آن

 يانقالب  حوزه  يها چالش

رو اسوت؛ و از   روبوه  ييها تيلرف با محدود کياز  ينکه هر انقالبيبا توجه به ا

ا بوه انودازه   يآن ن يها ابد، چالشي يش ميها از آن افاا انتظارا  و نقش ،گريلرف د

ت يه با محوريعلم يها که حوزه پس از آناا . ابدي يش ميافاا يافتگي رشد و گسترش

ن يتور  شوکل گرفتوه اسوت، مهوم    « ها عمل به دانسته»و « ييگرا علم»، «ييگرا اخالق»

 يو چالش عمل ي، چالش علمياخالق يها تواند چالش يا مينه نين زميها در ا چالش

 .ه باشديحوزه علم

 يهوا  که من مبعووث شودم توا شورافت     يراست هب»: نديفرما يم( ص)امبر اسالم يپ

(. 937، ص13، ج6119، يسمال) «[اموزميو به مردم ب]را کامل و تمام کنم  ياخالق

در نظور گرفتوه شوود،    ( ص)امبر يو ه در امتداد رسالت پيعلم يها ن، اگر حوزهيبنابرا

پوس اگور   . ه اسوت يو علم يهوا  ن رکون حووزه  يتور  مهوم  يمحوور  د گفت اخوالق يبا
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هموراه   ياخالقو  يهوا  ف لالب نشود و خود را با رهنمونيجا  وظا يمحور اخالق

 يحرکت نصواهد داشت، بلکه بوا توجوه بوه مبوان     ر رشديتنها در مس نکند، جامعه نه

گورفتن   دهيو ناد. ا دچوار انحطواط خواهود شود    يو ن يساز ملت، تمدن ينيو د يارزش

کوره  يضربه بور پ « ينهاد»و چه « يفرد»چه در سطح  يمحور و اخالق ييگرا اخالق

ان نسوبت بوه قبول از    يو پوس رسوالت حوزو  . آن اسوت  يها  و آرمان يانقالب اسالم

کوه  )افته است و عدم پرورش للبه مهوذب و متصلوق بوه اخوالق     يش يانقالب افاا

نباشد و حرکت تمودن   ينيجامعه د يکه اگر پاسصگو( ژه حوزه بودهيعنوان کارو به

ث يمتوقف خواهود شود و در واقو،، لبوق حود      ييو پاسصگو يساز نيبه سمت نو

و اگور  شووند   م صالح مو  متت من اگر صالح شوند، امدو گروه از اکه ( ص)غمبر يپ

اى رسو  خودا آن دو گوروه کدامنود      ؛عرض شد. شوند م  م فاسدتفاسد شوند، ام

، آنااست که اگر عالموان  (92، ص6917خ صدوق، يش) عالمان و حاکمان: فرمودند

 ي، راهو يساز اند، صالح نشوند، تمدن ا شدهيران حاکم نيا يکه پس از انقالب اسالم

 .حوزه نام برد يرو ش ين چالش پيتر مهمتوان  يست و از آن ميرفتن ن راهه يجا ب

( ع) ياموام علو  . برشمرد يتوان چالش علم يحوزه را م يها گر از چالشيد يکي

 زنده است، گرچه مرده باشد؛ نادان مرده است، گرچوه زنوده باشود    عالم :نديفرما يم

را زنده خواند که در آن عالم بوه راه   يا توان جامعه يپس م(. 11، ص6161، يآمد)

ا  حووزه اسوت و چوالش    يجا  ضرور ياندوز ن، علم و توجه به علميبنابرا. دباش

ش داده يآن را افواا  ين نهاد و اجاايفه ايدار انقالب است، وظ هيحوزه که داع يعلم

 .است

مبارزه با لاغو   نيسنگ فهيوظ يانقالب اسالم يروزيپ توان گفت با يم ينوع به

د يگذشته است و با يو نقاد يعرصه نظر از يالملل نيب يو فرهنگ ياقت اد ،ياسيس

ش يهوا را افواا   تيو داشته باشد و سوطح فعال  يد مداوم علميساز باشد و تول انيو جر

حورف   يرا در ع ر ارتبالا  تباد  الالعا  آسوان اسوت و اموروزه علمو    يابد؛ زي

عموم باشد کوه   يا  قابل فهم برايدارد که منطبق بر واقع يجامعه جهان يد برايجد

ن بوه  يو البته ا. است يه در علوم انسانيحوزه علم ين چالش علميتر ان مهمين ميدر ا

از است که بتوانود  ين يپژوه ندهيو آ ينيابيست، بلکه تيها ن گرفتن سنت دهيناد يمعنا

 يعلمو  يهوا  در نگورش  يريو گ ن، سوهل يبنوابرا . ر انقالب را سهل کنديمداومت مس

دهود و   يش مو يهوا را افواا   يشو يزاداندنکه آيکند و دوم ا ياد مينصست، انعطاف را ز

 يگران در صوورت يو رد نظرا  د يم علميرا تحريبرد، ز ين ميرا از ب يکو  علميبا
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هوا را   آن يقو يداشتن پشتوانه علم گران بدونينظرا  د ياتفاق خواهد افتاد که برا

 يشو ياز بوه آزاداند يه امروز نيحوزه علم يعلم يها از چالش يکيپس . ميناقص بدان

 ين قسمت برايتر يضرور ينوع است و به ييگرا ک وجه از علمين يت که تنها ااس

 .گر استيد يعلم يها سرنهادن چالش پشت

: ديفرما يم ميهستند، قرآن کر« عمل»توجه به اخالق و علم در واق، هموارکننده 

آنگواه آن را  [ ندشدو بدان مکلف ]تورا  بر آنان بار شد [ عمل به]مثل کسان  که »

چوه زشوت   [ و]کشود   هاي  را برپشت مو    مثل خرى است که کتاب، کار نبستندبه 

است وصف آن قوم  که آيا  خدا را به دروغ گرفتند و خدا موردم سوتمگر را راه   

 (.1: جمعه)« کند ينم

و توجوه بوه    يوي گرا عمول  ين اسوالم يتمدن نو ياز اضالع مثلث راهبر يکيدر 

 يوجوود دارد کوه در واقو،، در راسوتا     هوا  صوت و فر ها ييها، توانا تيظرف ها، ييدارا

 ين را کواهش خواهود داد و راهبور   يتمدن نو يش رويپ يها چالش« يانقالب عمل »

هوا و لوالب    ت حوزهيرا اگر به اخالق و علميابد، زي يل ميتسه ين اسالمينو  تمدن

سته شوود،  ينگر به آن نگر ندهيرد و به صور  برنامه کالن و آيق صور  گيتوجه دق

ان توجوه بوه   يحوزو« ييگرا عمل»ززمه  يعني. شود يان برجسته ميحوزو ييگرا لعم

توا قبول از انقوالب در     تيروحاندر واق،، . اخالق و علم است يعني يدو مؤلفه قبل

ر داشت و امروزه با توجوه بوه   يچشمگ تي  فعالاجماع ائمهو  سيتدر بحث نهيزم

ر شده است و لوالب  يچشمگ يافقو  يلور عمود ها به تين فعاليجامعه، ا يازهاين

ن امور  يش داشته و دارند که البته ايگرا ي، ارزشيني، دي، فکريشتر به امور فرهنگيب

د در جامعوه  يو کوه با  يافت، مگر بوا اعتمادسواز  يش نصواهد يناد ملت افاا يخوب به

جو باشود   مفسده يک عالميبنا شد  يوقت»: ديفرما يم( ره) ينيخم  امام. رديصور  گ

ک امت يک حوزه را بلکه ين گندش يوزه را در معرض خطر قرار بدهد، اک حيو 

« ...نود، آخونودها  يگو يرا بکنود مو   يک کوار يو  يک آخونديلکن اگر .... رديگ يرا م

 (.96و73، صص6921ان، يتب)

 ين اسالميتمدن نو يها و مؤلفه يساز تمدن

 يساز مفهوم تمدن و تمدن

از  يسو يواژه در زبوان انگل  نيو ا. اسوت  حضاره ايمعاد  تمدن  civilizationواژه 
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 ييهوا  يژگو يو بهو  است گرفته شده نيشهرنش ايشهروند  يامعن به civis ينيلغت زت

 يو ترقو  شورفت يپ بوه  ايو است  ينيکه دستاورد شهرنش اقتيو ل استيمانند لطف، ک

، 6931 ،يسوپهر ) ، دزلوت دارد کننود  يمو  يکه در شهرها زندگ ييها تيجمع وافراد 

از نهادهوا و   يا شوهر را ماموعوه   civilizationواژه  يريکوارگ  بهبا  انينانوي(. 91ص

 يدر فرهنوگ فارسو  (. 3، ص6936زاده،  و صونم  يفوز) دانستند يم يرواب  اجتماع

 خوالق و بوا ا  دنيو گا يشهر يشدن، خو نيشهرنش»: شده است فيتعر نيتمدن چن

و  ير اموور زنودگان  د گريکود يمردم با  يهمکار ؛ياجتماع يمردم آشناشدن، زندگان

 ريو بوه تعب (. 191ص، 6ج ،6933 د،يو عم)« خوود  شيو آسا يکردن اسباب ترق فراهم

کردن است و در زبان  آن اقامت يکه معنا ،اخذ شده« مدن»از  يتمدن در عرب ،گريد

بوه   ايو کوه آن ن  کننود  يمفهوم الالق مو  نيبه ا ار civilizationامروزه واژه  ،يسيانگل

 ،يتو يوز)اسوت   ينيهمان شهرنشو  ،ياجتماع فيست و در تعرا افتنياستقرار يمعنا

  (.99ص، 6ج  ،6931

از  يا  تمودن ماموعوه  تووان گفوت    يف و اصوطالح تمودن مو   ين، در تعريبنابرا

 ،يفن ،يباشناسيز ،ياخالق ،يمذهب يها اند و جنبه که قابل انتقا  ياجتماع يها دهيپد

د رنو يگ يرا به خوود مو   گريکديچند جامعه مرتب  با  ايجامعه  کيمشترک در  يعلم

 يهوا  ها و اندوخته ساخته هماموع تواند يپس تمدن م(. 33، ص6921، يساروخان)

  روز ين تمودن متناسوب بوا شورا    يو باشد که اگر ا يانسان هدر جامع يو ماد يمعنو

 .را به آن اضافه کرد« نينو»توان  يباشد، م

ب بوا شوراي  و   هواي تمودني کوه متناسو     عبوار  اسوت از مؤلفوه    «تمدن نوين»

رود و  کووار مووي اقتضووائا  روز در جهووت رشوود و ارتقوواي فووردي و اجتموواعي بووه 

 ،بور اسواس ايون تعريوف    . هاي جوام، اموروزي اسوت   پاسصگوي نيازها و ضرور 

نسبي است که متناسب با زمان، مکان جامعه مصالوب   يتوان گفت تمدن مفهوم مي

 هواي آن متفواو  خواهود بوود     لفهؤو عواملي ديگر از اين دست اهميت و کاربرد م

 ين اسوالم يتوان گفت تمدن نو يم ينوع ن، بهيبنابرا. (771ص ،6931افضلي،  ملک)

ن تمدن در برابر تمدن مادي غرب جهت يدر واق،، ا. رديگ يت اهلل شکل ميبا محور

ده يو اسوت را درهوم تن  يو آهنگ تعالي و تقورب الهوي دارد و اقت واد، فرهنوگ و س    

گواه  يجا يب الهو يو ه تقريدر سوا  ينيد يها و مبان ارزش ير، براک نظيداند که از  يم

شوود و   يسته مينگر يمتعال يعنوان موجود گر، به انسان بهيد يقائل است؛ و از سو

 . کند يند و آن را کاز فرض نميب ينم يبعُد ن، انسان را تکيبنابرا
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را مد  ينيم ديها و تعال د ارزشيهم با ين اسالميتوان گفت، در تمدن نو يپس م

بور   يسواز  ن بوار تمودن  يشوتر ينظر قرار داد، هم اباارها و هم انسان را که در واق،، ب

د يا مهم است و باير نين مسيدن به ايو راه رس يالبته بصش اباار. دوش انسان است

که  ييها ارزش از عبار  است يبصش اباار. ا ارزشمند استين يگفت؛ بصش اباار

علوم، اختوراع، صونعت،     توان به ياست که از جمله ممطرح  تمدن شرفتيعنوان پ به

 .اشاره کرد يالملل نياعتبار ب ،ينظام اباارآز  اقت اد، است،يس

از جملوه   ييهوا  يژگو ياسوت کوه و   يساز شرفت، تمدنيپ يقين، بصش حقيبنابرا

بوه   يابيآسان، دسوت  يها ، سبک ازدواجي؛ سعادتمندياسالم يدن به سبک زندگيرس

حا  سالم، يو دور از اسراف، تفر يم رف اله يدغدغه، الگو مسکن و لباس بدون

، داشوتن شوغل   يو اخالقو  ي، شورع يداشتن سبک معاشر  متناسب با فرهنوگ الهو  

ن مووارد هوم   يو افراد برشمرد که همه ا يتيو شص  ي، تالشيگاه علميمتناسب با جا

ت يو تمدن اهم يافاار رد و هم در بصش سصتيگ يتمدن قرار م يافاار در بصش نرم

 .دارد

 ين اسالميتمدن نو يها مؤلفه

 يمحور انسان يبه جا يخدامحور( الف

، در يعبوارت  بوه . رديگ يخدا صور  م يرضا ي، کارها براين اسالميدر تمدن نو

ان اسوت، نظوار  خودا    يدر جر يساز که به سمت تمدن يانسان يرأس همه کارها

 يجوا  بوه  يخودامحور  ابد،يت يدر جامعه عموم يدگاهينگونه دياست و اگر ا ياصل

محوور را   شصص انسوان  يدر واق،، انسان خدامحور جا. رديگ يقرار م يمحور انسان

اعتقواد   ين فورد يچنو . خواهند يپاداش خود را ناد خدا م( افراد)، يعبارت به. رديگ يم

هوا سوتم    دست آورده اسوت، جواا داده شوود و بوه آن     هرکس در برابر آنچه بهدارد 

 نيبهتر ،اند کرده يکيخداوند به آنان که نمان دارد ين، ايهمچن. (77: هيجاا) شود ينم

 (.96: نام) دهد يپاداش را م

 يتوجه به کرامت انسان( ب

« َويل »کلموه  . ک اصل باشود يعنوان  د بهيبا ين اسالميدر تمدن نو يکرامت انسان

ن کلموه شوروع   يو است و تنها دو سوره در قرآن با ا يقرآن يدهاين تهديدترياز شد

و ( فروشوان  بر کم يوا) وي  للمطففلن. ها درباره مردم است آن ياست که هر دو شده
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اسوت کوه    يفروشو  دربواره کوم   ياولو ( زن جويان لعنه بر عيب يوا) وي  لکل  زل مل هل مل

دربواره   يتواند باشد و دومو  يا ميها ن تيدر مسئول يکار تواند م داق کم يم ينوع به

ن يو در ا. است ياز تقدس در کرامت انسان ها نشان آن يمردم است که هردو يآبرو

است که  يتوجه به کرامت انسان يا نوعيانسان در جامعه ن يا توجه به آزاديان، نيم

. سوت ين مقوله نيتواند داشته باشد، که بحث ما ا يار مير بسيو تعاب يمعان يالبته آزاد

ن، يبنابرا. د شدما  خواهيپا يبه کل ياما انسان اگر آزاد نباشد کرامت و ارزش انسان

 يالسالم اظهار نظرها آزاد بوده و آزاد هميائمه عل يوه عمليشود که در ش يمشاهده م

انود،   ت کورده يت ائمه بوده کوه جواهالن را هودا   ين علميان وجود داشته است و ايب

اند که همه   د کردهيتأک يشيآزاداند يها يار بر کرسين، رهبر معظم انقالب بسيهمچن

در جامعوه چوه در سوطح     يت کراموت و ارزش انسوان  يو دهنوده اهم  ن موارد نشانيا

 .فرد افراد و چه در سطح اجتماع است فردبه

 يمحور اخالق( ج

 دهيو انسان است که فق  بوا د  يو سرشت بالن روين يمعنا به« خُلق»اخالق جم، 

م توجوه بوه اخوالق را مهوم و     يکور قورآن  . اسوت  يشودن  درک رظواهر يو غ ر يب 

د اخوالق  يا شوا يو گر نيد يغمبر با همه افراد انسانيا پيو وجه تما داند يم يا برجسته

اخوالق بوارگ و    يو توو دارا »: ديو فرما  يم( ص)امبراسالم يقرآن خطاب به پ. باشد

از ارکوان مهوم    يکيرا  يمحور توان اخالق ين، ميبنابرا. (1: قلم) «يهست يا برجسته

انقوالب شورط    رهبور . شود با ين اسالميدن به تمدن نويرس يبرا يرشد جامعه بشر

بور   يمتکو  تيو اشکاز  را معنو نيکمتر يو دارا شرفتهيتمدن پ کيساختن  ياصل

شوناخت اسوتعدادها و    سواز  نوه يزم ينو يد تيو و معتقدنود معنو  داننود  ياسالم م نيد

 بيآسو  نيمطلوب در هموه ابعواد و بوا کمتور     شرفتيها و پ مناسب از آن يريگ بهره

 (.611، ص6931، يو اکبر يرضائ)خواهد بود 

 ، معرفت و تخصص د بر علميتأک( د

. توجوه بوه علوم بووده اسوت      ين عوامل رشد و گسوترش هور تمودن   يتر از مهم

ند، عالموان در آن نقوش   يکه توانسوته اسوت کوه بوه امور بنشو       ي، هر تمدنيعبارت به

کوه در جنوگ    يلوور  کند، بوه  يد ميتأک يآموز ار بر علميا بسين اسالم نيد. اند داشته

قورآن بوه   . ا مطرح بوود ين کودکان مسلمان ميتعلمشرک،  ياسرا يآزادساز يبدر برا

کسان  از شما را که گرويوده و کسوان    »: ديفرما يکند و م يا اشاره ميدانش و تقوا ن
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 آگاه است ،کنيد  درجا  بلند گرداند و خدا به آنچه م [ بر حسب] را که دانشمندند

شومار   علم عباد  به ليتح ه است که ان شديا  بين، در روايهمچن(. 66: ماادله)

ن، در مکتب امام يهمچن. ها عباد  را دارد  ک لحظه تفکر اواب سالينکه يا اي، ديآ يم

هووا و  نووهيرا در زم يداشووت و عالمووانو تنوووع وجووود  يوويگرا تص ووص( ع)صووادق  

 .اند پرورش داده يخاص يها تص ص

 يگستر و عدالت يمحور عدالت( ه

ت در جوام، برشومرد  ين عامل آرامش و امنيتر را مهم يرگست د بتوان عدالتيشا

م دربواره ظلوم وسوتم    يکور  قورآن  . اسوت  ين اسوالم يدن به تمدن نوو يکه ززمه رس

 ن،يهمچنو . (11:نسوا  )« کنود  يسوتم نمو   يبوه کسو   يا رهخدا به اندازه ذ»: ديفرما يم

ز ا يکو يم يکور  در قورآن   يحتو  (.13: کهف) کند يستم نم يموجود چيخداوند به ه

ن، عودم ظلوم و سوتم در هور     يبنوابرا . شده است يمعرف يگستر ا عدالت ياهداف انب

بوه وجوود    يدر جامعوه زموان   يمحوور  عدالت. است يگستر عدالت ينوع به يا نهيزم

هوا را   گواه يافراد جا يها برابر باشد و تالش و سع نهيها در همه زم د که فرصتيآ يم

 يشتر عدالت اجتمواع يد؛ بيآ يان ميت به مکه صحبت از عدال يالبته زمان. ن کندييتع

در . ن سطح خوود برسود  يتر به ناز  ياست که فاصله لبقات يمدنظر است و آن زمان

 ين اسوالم يتمدن نوو  ييمنظور شکوفا به ياجتماع دن به عدالت يرس ينه براين زميا

جامعوه و لواوم    ي، رهبور يل حکومت اسوالم ياز است که شامل تشکيسه شاخص ن

 يو اجتمواع  يا در اموور فورد  يو آن است که البته نقش موردم ن  يو اجرا قيقانون دق

ن يبوه سومت تمودن نوو     يا ن، جامعوه يبنابرا. ت داردين مهم اهميبه ا يابيدست يبرا

در « گفتموان حواکم  »ک يبه عنوان  يگستر در حرکت خواهد بود که عدالت ياسالم

 .ان داشته باشديجامعه جر

 ياستقالل حکومت و مقاومت مردم( و

رد، يگران الگو قرار گيد يکه بصواهد اظهار وجود کند و در واق،، برا يهر تمدن

الگو قرار گرفتن بوه اسوتقال  لورز     يبرا. صرف کند يو معنو يماد يها نهيد هايبا

گوران  يلوور محوا از د   به ين، اگر جامعه و کشورياز است، بنابرايتفکر و مکتب ن

ان، اگور اسوتقامت و   يو ن ميو در ا. تقال  نهواد توان اسم آن را اس يگر نميد کرد، ديتقل

تووان حرکوت    يشد، آنگواه مو   يتمدن يها گر مؤلفهيمقاومت مردم همراه با عناصر د

مؤمنان را بوه جنوگ   ! اي پيامبر»: ديفرما يم ميکر قرآن . ساز را شاهد بود م تمدنيعظ
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غلبه  با دشمن تحريا کن، اگر بيست نفر از شما با استقامت باشند، بر دويست نفر

چورا  ! شووند  بر هاار نفر از کساني که کافرند غالب مي ،کنند و اگر صد نفر باشند مي

د يو امور با  يپس تمدن در ابتودا (. 11: انفا ) «ها گروهي هستند جاهل و نادان که آن

دن به اهداف يرس يداشته باشد و برا ييجو للب بوده و پس از آن استقامت استقال 

 يد بوه نقوش موردم بورا    يو نوه با ين زميو البته در ا. دهد از خود مقاومت نشان يتمدن

امورهم  و » :ديو فرما ينه مو ين زميقرآن در ا. توجه کرد ين اسالميدن به تمدن نويرس

 .است يدهنده توجه به حکومت مردم که نشان( 93 :شورا) «نهميب يشور

 توجه به فرهنگ تالش و کوشش( ز

شه انسوان فعوا    ين انديدر ا. ددان يعباد  و جهاد م ياسالم کار و تالش را نوع

. کند، موورد لعون اسوت    يکه از کار شانه خال يرد و فرديگ يمورد توجه خدا قرار م

شوک   يستن در جامعه باشد، بو يفرهنگ سالم ز ين، اگر تالش و کوشش نوعيبنابرا

و خواجوه   يفاراب ياسيفرهنگ کار و تالش در فلسفه س. رود يم يجامعه رو به تعال

خود و جامعوه کوار و توالش نکننود بوه       يکه برا يت دارد و افراديمار اهير بسين 

دن بوه  ياز رسو يو ن، فرهنگ کار و کوشوش ن يبنابرا. نديآ يبه حساب م« نوابت» ينوع

 .است ين اسالميتمدن نو

 گر ملل و نحليبا د يريگ ارتباط( ح

. در گسوترش خوود خواهود داشوت     يسع يريگ پس از شکل يشک هر تمدن يب

 يريو گ ازمند ارتباطيها ن نيگر سرزميگسترش خود در د يا براين يمن اساليتمدن نو

در حا  حاضر، با توجه به گسترش روزافاون ارتبالا  . است ياير مداوم و برنامه

 يريو گ ارتباط يکه برا ييها تيد محدودي، بايدر سطح فرد يدر سطوح مصتلف حت

صدور نرم »تواند در  يم ينوع ن امر بهيا. ابديق و هدفمند کاهش يهست با برنامه دق

. يوي زا تياسوت، نوه حساسو    يوي زدا تياش حساس ابد، که البته ززمهي يتال« انقالب

، يرد؛ فورد يو توانود موورد توجوه قورار گ     يدر چهوار سوطح مو    يريو گ امروزه ارتباط

 يو فراملو ( يملو ) يدولتو  ني، بو (که اعتقواد بوه تکثور دارد    ي، سازمانيتيقوم)يگروه

دن بوه  ين موارد ززموه گسوترش و رسو   يکه همه ا( يو جهان يالملل نيو ب يا منطقه)

 .است ين اسالميتمدن نو
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 يدها حوزه انقالبيدها و نباي؛ باين اسالميتمدن نو يراهبر

  ين اسالميتمدن نو يراهبر

رهبور و راهنماشودن،   : ن معنوا کورده اسوت   يکردن را چن يراهبر  نامه دهصدا لغت

، يت کوردن، راهورو  ينموودن و هودا   راه کوردن و  ييرا، راهنموا  يکوردن کسو   يراهبر

و راهنماشودن   ين اصل است رهبريتر آنچه مهم ين، در امر راهبريبنابرا. ييمايپ راه

ت يو هدا يده مشور  ينکه نوعيتواند خود اجراکننده باشد و هم ا ياست که هم م

 ير بورا ينکه رهبر و مود يتواند ساختار را شکل دهد و هم ا يباشد که در اجرا هم م

دارد، اموا آنچوه را کوه     يدهو  شوتر جنبوه مشوور    يدر نوع دوم، ب. ت کنديامعه تربج

ا، يو د خوود زوا يشود، با يکه راهنما و راهبر م ينکه کسيکرد، ا يتوان استنباط کل  يم

توان بر مشکال  فوائق آمود، بشناسود و در     يرا که م ييها حل ها، راه يها، سصت ريمس

را  ين اسوالم يتمودن نوو   يد که بتوانود راهبور  را داشته باش يواق،، خود عقل رهبر

 يکسو  ينيد يها و مبان نکه با توجه به ارزشيا يف عقل رهبريدر تعر. رديبرعهده گ

نباشود و در  ( تيريتدبر و مد) يو عمل ي، علمياز نظر اخالق يا فرديبازتر از نهاد 

 .ن جامعه باشديبهتر ييت و راهنمايهدا يواق،، برا

 ين اسالميبه حوزه تمدن نو يابيمنظور دست به يوزه انقالبح يدهايدها و نبايبا

دن بوه تمودن   يرسو  يبورا  يفوه حووزه انقالبو   ين است کوه وظ يا يپرسش اساس

ن يو فه هر فورد و نهواد ا  ين وظيتر توان گفت مهم يست  در پاسخ ميچ ياسالم نينو

. اسوت  يگسوتر  ن امر اصل عودالت ياناام دهد که ا يخوب فه خود را بهياست که وظ

باشد و مطالعا  خود را با معرفوت   ينيلالب دروس د يخوب ، اگر للبه بهيعبارت هب

ن الگوو  ين بهتور يوار برخورد کند، ا و اخالق همراه کند و با مشکال  جامعه دغدغه

ن، اگر استاد حوزه، يهمچن. باشد ين اسالمينو دن به تمدن يرس يتواند برا يم يعمل

ت يو شک للبه مهذب ترب يق دهد، بير خود تطبس خود را با عمل، رفتار و گفتايتدر

 .خواهد داد

و  يياجرا يصرفاً کارها)سصت  ينرم که در مقابل راهبر  يراهبر ين، برايبنابرا

در واقو،، از  . اسوت  ييدهايو ازمنود با يجامعه ن يراهبر يقرار دارد، حوزه برا( يصف

توجوه داشوته    يقالبو د به تداوم انيدارد، با يحوزو يا نهيزم يکه انقالب اسالم آناا 

، يو انقالبو  ياسوالم  يهوا  و ارزش يبند به مبوان يپا يعني، يتداوم حوزه انقالب. باشد
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 يخوواه  ، اسوتقال  يانقالبو  يهوا  حرکت هدفمند و بدون احساس به سومت آرموان  

لوالب، لورد    يجووان  يرويو ، اتکا بوه ن ينيو د ياسيس ي، تقوايشناس حوزه، دشمن

خودا   يرضا يبرا يها و در کل، کار انقالب نهيم، ان اف در همه زيگر ياشراف يخو

 .ديتوان د ين موارد توجه به فرهنگ را ميکه البته در همه ا

شوورفت دارد، نصسووت، فرهنووگ يفرهنووگ دو بعُوود پ توووان گفووت يموو ينوووع بووه

ث يو ن شود و آن قرائت احادييد در جامعه توس  لالب تبياقت ادمحور است که با

اقت اد خود، خانواده و جامعه  يوشش هر فرد برااست که بر تالش و ک يريو تفاس

جامعوه اسوت کوه آن را     يت فرهنگو يو تر است، ذهن مهم يدربردارد و دوم که از اول

 يدر واقو،، فرهنوگ و رفتارهوا   . شاهد بوود  يو اجتماع يفرد يتوان در رفتارها يم

 مقام معظوم  يفرهنگ يها دغدغه)ا  جامعه است يد و اخالقيجامعه برخاسته از عقا

ا هم جوا   ين نين عرصه که ديان در ايد حوزوين، بايبنابرا(. 63ص ،6931، يرهبر

سواز   تواند فرهنوگ  يها محسوب شود، و هم خود م اعتقادا  و ارزش يعنيفرهنگ 

 . ت کننديفعال يتر يجد يباشد، قدر

توجوه   يد به فرهنگ بووم ياش، با يت انقالبيه با توجه به مسئوليعلم پس، حوزه 

 ينووع  بوه . باشود  ين اسالميدن به تمدن نويباشد و هموارکننده راه رسداشته  يجد

دا  يو د مواجوه اسوت، تهد  يو ران بوا دو نووع تهد  يا ياسالم يتوان گفت جمهور يم

حووزه در عرصوه    ين ااربصشو يتور  ؛ که مهوم يرونيدا  و تهاجما  بيو تهد يدرون

هاجموا  در  ت يسواز  ي، و خنثو يرونيو ب يدا  درونينصست، مقابله با تهد يفرهنگ

و  يدر سوطوح فورد   يرگوذار يتأا يبورا  ييحوزه جنگ نرم، و دوم، ارائه راهکارهوا 

ن کوار  يتر ن، از آناا که مهميبنابرا. است يجامعه و سپس، در عرصه جهان ياجتماع

ر يو ها اناام دهند و به تعب د همه کارها را خبرهياست، با يه از نوع فرهنگيحوزه علم

و  يوي اجرا يبکنند بوه کارهوا   يتوانند کار فرهنگ يه مک يکسان»، يمقام معظم رهبر

 يپوا در عرصوه کوار فرهنگو     ينگونه نباشد اگر کسيا يمشغو  نباشند و حت ياسيس

 ،6931، يمقوام معظوم رهبور    يفرهنگو  يهوا  دغدغوه )« بپوردازد  ياسينهاد به کار س

را  يالملل نيو هم عرصه ب يد هم عرصه داخليبا يکار فرهنگ يکه البته برا(. 76ص

سم غرب بوا  يکنند که اومان يا اذعان ميها ن ياز خود غرب ياريرا بسيز. مد نظر داشت

هموارشوده تمودن    موه يتواند راه ن يم يرو است و حوزه انقالب ده روبهيمشکال  عد

 يحووزه بورا  . شکوفا حرکت کنود  يرا گسترش دهد و به سمت تمدن ين اسالمينو 

 .است يي«دهاينبا»و « دهايبا»ازمند يدن به مهم نيرس
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ن اصل در يتر ، توجه به آموزش و پرورش لالب باشد که مهم«ديبا»ن يد اوليشا

. نده تمدن اسوت يآ يبرا يو عمل ي، علمياخالق يها يها نهيروها در زمين يکادرساز

توانود ائموه جماعوا      يمند را پرورش دهود، مو   ه بتواند للبه دغدغهياگر حوزه علم

ن، هر يبنابرا. ها و مساجد پرورش دهد ، دانشگاهمدارس يباسواد و متص ص را برا

 ييافت، دغدغه و درد جامعوه بهتور شناسوا   يش يمند در حوزه افاا زمان للبه دغدغه

کنود و   يآمواده مو   يو جهاد ي، عملي، اعتقادينه علميشود و للبه خود را در زم يم

 .شود يتر م ير مباحث تص  يگيپ

اموروزه،  . در جامعه است يز و کاربردتوجه به مباحث رو« دهايبا»گر از يد يکي

، يکو يالکترون يهوا  خوارج از رحوم، تاوار     يهوا  مباحث از جملوه لقواح   ياريبس

و جا آن در جامعه رو به گسترش است، که جا دارد دروس خوارج فقوه    يبانکدار

 .ابديش يبه صور  گسترده در سطح کشور افاا

 يتووجه  ياست کوه بو   يشيآزاداند يها يکرس« يواقع»گر حوزه گسترش يدِ ديبا

در بر خواهد  يرا در پ ين، دانشگاه صدما  خطرناکيبه آن در سطح حوزه و همچن

مند است و اگور لوالب در    للبه دغدغه يفيو ک يش کمين امر باعث افاايا. داشت

مشوکال  جامعوه    يبرا يد انتظار داشت که قدميابند، هرگا نبايرشد ن يين فضايچن

 يهوا  ابود کوه بتواننود در پسوت    يدر حوزه پورورش   ييو اجرا يبردارد و نصبه فکر

 .را از جامعه حل کنند يدر سطح کالن وارد شوند و مشکل يتيريمد

ن يتور  است کوه مهوم  « الملل نيغ بيتبل»ه، توجه به يحوزه علم يها«ديبا»گر ياز د

 يعنوويت مبلووغ زبانوودان هسووت کووه غفلووت از آن يوونووه تربين زميوودر ا يکووار عملوو

 يعبوارت  ن امور بوه  يا. در اسالم« امت»گرفتن اصل  دهيو ناد يمح ورشدن در مرز مل

خوشوبصتانه اموروزه   . اسوت  يسوم يوناليبه انترناس يتوجه يسم و بيوناليتوجه به ناس

نوه  ين کار در دو زميتر شده است که ززمه ا ن و گسترش اسالم سهليغ ديتبل يفضا

 يگور يهوا و د  نيرزمگر سو يدر د يالملل نيمبلغ ب يکيايحضور ف يکيتوان باشد؛  يم

نوه کوار   ين زميو که متأسفانه حوزه در ا يمااز يت مبلغ زباندان در عرصه فضايترب

 .د به آن توجه شوديب نداده است و بايترت يجد

هوا   ن آنيتر د در نظر داشته باشد که مهميا بايرا ن ييها«دينبا»ان، حوزه ين ميدر ا

ژه يو و هوا بوه   نوه يدر هموه زم  يان واف  ي، بييگرا اند از حرکت به سمت تامل عبار 

کوه عواقوب    ييدر کارها يو شص  ينهاد ييگرا ، احساسيجناح يها يريگ موض،

 .جامعه در برخواهد داشت ين برايسنگ
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 يريگ جهينت

و  يامررساندن انقالب اسوالم  ر حوزه در بهيگاه خطين مقاله با توجه به جايدر ا

 يبوودگ  ، بوه خواص  يازمانو س يحوزه در دو سطح فرد يراهبر يتيا نقش مسئولين

ان شد يآن ب يها ه به چالشيحوزه علم يپرداخته شد و ضمن بررس يانقالب اسالم

ازمنود مثلوث اخوالق،    ين ين اسالميتمدن نو يو رهبر يراهبر يه برايکه حوزه علم

 يراهبور   تيان، حوزه با توجه به مفهوم تمودن، مسوئول  ين ميدر ا. علم و عمل است

توجه بوه  ، يخدامحوراز جمله  ييها ن تمدن مؤلفهيارد که ارا د ين اسالميتمدن نو

و  يمحوور  عدالت، ، معرفت و تص ص بر علم ديکأت، يمحور اخالق، يکرامت انسان

وجوه بوه فرهنوگ    ، تياستقال  و توجه به حکومت و مقاومت مردم، يگستر عدالت

آن هوا در قور   آن يرا کوه همگو   ملل و نحول  گريبا د يريگ ارتباطو  تالش و کوشش

دها يد به باي، به آن توجه شده است، دارد که بايتش يث و فرهنگ تمدنيم، احاديکر

را يها بدهد، ز به آن ياتيداشته باشد و جنبه عمل يان شد، دقت کافيکه ب ييدهايو نبا

ند يروز فرا که روزبه يل ارتبالين صور  با توجه به رشد و گسترش وساير ايدر غ

ا يو وجود نصواهود داشوت،    يبه نام حوزه انقالب يايچشود،  يتر م شدن آسان يجهان

. ر خود را ادامه خواهد داديخاص مس يف با عملکرديضع يعنوان نهاد اگر باشد، به

آن  يو رهبور  يو راهبور  ين اسالميدن به تمدن نويرس يبرا ين، حوزه انقالبيبنابرا

بصشد که  ياتيملشد، جنبه ع يکه بررس« دهاينبا»تالش کند و از « دهايبا» يد برايبا

و « موجوود  يهوا  تيو ظرف»با توجوه بوه   « يو عمل يعلم يپژوه ندهيآ»البته ززمه آن 

 .است« شدن يرفتار کردن و احساس يبدون احساس»
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 منابع

 ميکر قرآن 

 ترجموه احمود   چاپ نوزدهم،. دو انقالب نيب رانيا(. 6936) رواندي ان،يآبراهام 

 .ينشر ن: تهران ،يفتاح ميو محمدابراه يمحمد گل

   الص وا  . (6917)( صودوق  خيشو )ابن بابويه قمي، محمد بن علي بن حسوين .

 .نيجامعه مدرس: چاپ او ، قم

 غوا  يدفتر تبل تيسا(. 61/67/6931) قم هيحوزه علم يبا مراکا تص   ييآشنا 

 .ياسالم

  ، هوانس يان، ر يچارد جي، گيگن، و ينسنت، و مکنا ي، اي يون اکلشا ، رابر 

نشور   :قائود، تهوران   حمدترجمه م .ياسيس يها يدئولوژيبر ا يا مقدمه(. 6921)

 .مرکا

 ينشر دارالکتاب ازسالم: قم. غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُ الکَلِم .(6161)ابوالفتح  ،يآمِد. 

 يا اهلل خامنوه  تيو شوه آ يدر اند ين اسوالم يتمدن نوو (. 6939)، محمدرضا يبهمن 

نامه فلسوفه و   ف ل(. وري اسالمي ايرانچيستي و چگونگي تکامل تمدني جمه)
 . 633-792، صفحا  21، شماره 63، سا  الهيا 

 در دسوترس در  ياز مسوئوزن جهواد دانشوگاه    يجمع داريدر د (رهبر) انا يب ،

: يخ دسترسووي، تووارhttp://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3236ت يسووا

6/1/6939. 

 ت ي، در دسترس در سوا قم هيحوزه علم ديلالب و فضال و اسات داريدر د انا يب

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10357يخ دسترسوووووي، توووووار :

73/12/6933. 

 ت ي، در دسوترس در سوا  مانودن  يبودن و انقالبو  يانقالب ،يگريشاخص انقالب پنج

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33258يخ دسترسوووووي، توووووار :

61/9/6931. 

 مؤسسوه : قم. ينيدگاه امام خميه از ديعلم يها ت و حوزهيروحان(. 6921)ان يتب 

 (.ره) ينيم و نشر آاار امام خميتنظ

 ت ي، در دسووووووترس در سوووووواياسووووووالم نينووووووو يسوووووواز تموووووودن

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21246يخ دسترسوووووي، توووووار :

79/12/6936. 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3236
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10357
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33258
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21246
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 حوزه  مالک دينبا يويناصب دنم :شفقنا اگرديم در«هيعلم يحوزه ها يها چالش

: ، کود خبور  اسوت  هيعلم يها حوزه يبارگ برا يشدن آفت يدانشگاه/ رفتن باشد

: يخ دسترسوووي، توووارfa.shafaqna.com: تي، در دسوووترس در سوووا 911231

79/67/6931. 

 مالوه   .حله هيحوزه علم خيتار يبررس(. 6932) يد عليو اکبر، س ،قاسم ،يحسن

 .36-39صفحا   ،76 ياپيپ ،6ره ، شما11دوره  ،يشناس عهيش

 يالمعارف اسالم رهياد دايبن: ، تهران76جلد  .(6933) دانشنامه جهان اسالم. 

 جلود دوم، تهوران   .ييايمياز جاما توا شو  (. 6933) يانقالب اسالم المعارف هريدا :

 .يانتشار  مرکا اسناد انقالب اسالم

 المعوارف بوارگ    رهيو دا مرکا: ، تهران76ج .(6921) يالمعارف بارگ اسالم رهيدا

 .ياسالم

 مرکا  ؛متن ميو تنظ يگردآور(. 6931) يمقام معظم رهبر يفرهنگ يها دغدغه

 . يجهاد مانيسسه اؤم :صهبا، تهران

 در  يمقام معظم رهبور  يمحور انا ياز ب يکي يشرح ماج ؛يفرهنگ يها دغدغه

رکوا  سراسور کشوور، م   يعموم يها صانهنهاد کتاب تيبا حما (.6931) 6929سا 

 .صهبا

 نيتمودن نوو   يها شاخ ه يواکاو(. 6931) ي، مرتضياکبرو  دون،ي، فريرضائ 

 پيشورفت  يدوف ولنامه الگوو   ،(مدظلوه ) يمقام معظم رهبور  شهيدر اند ياسالم

 . 1، شماره 9 دوره ،يرانيا ياسالم

 در دسوترس در  دولوت  ئوت يه يجمهور و اعضوا  سيرئ داريرهبر انقالب در د ،

 . 6931/ 1/ 1: يخ دسترسي، تارhttp://www.leader.ir/fa/content/13506ت يسا

 نشور  : تهوران جلود او ،   .يالمعارف علوم اجتماع رهيدا (.6921)، باقر يساروخان

 .هانيک

 نينورالثقل: تهران .انيدر ع ر امو يتمدن اسالم .(6931)محمد  ،يسپهر. 

 چواپ  . امودها يهوا و پ  نوه يت، زمي؛ ماهيانقالب اسالم(. 6939)محمد  فر، يعيشف

 .نشر معارف: چهارم، قم

 انتشارا  پيام نور: تهران .هاي انقالب  تئوري(. 6931)، سعيد يصادق. 

 مرکوا  : قوم  .عهيشو  يعلم يها حوزه ريس(. ق هو6191) اهلل لطف ،يگانيگلپا يافص

 .يصاف ياهلل العظم تينشر آاار حضر  آ

http://www.leader.ir/fa/content/13506
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 انتشارا  اشا،: تهران جلد او ، .ديعم يفرهنگ فارس .(6933)حسن  د،يعم. 

 نيالود  ترجموه بهوا    .در اسوالم معاصور   ياسو يس شهياند(. 6917) ديحم ت،يعنا 

 .يخوارزم :تهران ،يخرمشاه

 غررالحکم. 

 ماموعوه  ) يبور انقوالب اسوالم    ينظر يها افتيره(. 6923) عبدالوهاب، يفرات

 .معارف نشر :قمچاپ دوم،  .(مقاز 

 اموام   دگاهيو از د يتمودن اسوالم  . (6936)زاده، محمودرضا  و صنم ،ييحي ،يفوز

سوا    ،يو فرهنگ تمدن اسوالم  خيتار يپژوهش - ينامه علم ف ل .(ره) ينيخم

 .3، شماره 9

 نيافشو ترجموه  چواپ او ،   .روح يروح جهوان بو   ران؛يو ا(. 6923) شليم ،فوکو 

 .ينشر ن :تهران کو سرخوش،يو ن دهيجهاند

 يت و انقوالب اسوالم  يانقوالب مشورول   يقو يتطب يبررس(. 6921) يکين ،يدک. 

 .111 شماره ،رانيا ، روزنامهينوذر ينعليحس ترجمه

 در  ديو هوا و تقال  افسوون : کهون  يهوا  و مثل نينو امبرانيپ (.6921) کليمامل، يک

  .63 مارهش ،6921زمستان ،نامه حضور ف ل .رانيانقالب ا

 التوراث   ا يو دار اح :رو يو ، ب13لود  ج .بحوارازنوار . (6119) محمدباقر ،يمالس

 .يالعرب

 ترجموه و   يالمللو  نيمرکا ب: قم (.6931) يش حوزه انقالبيماموعه مقاز  هما

 (.ص) ينشر الم طف

 ت يدر دسوترس در سوا   (ره) ينيسالگرد رحلت امام خم نيو دوم ستيب مراسم

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12596يخ دسترسووووووي، تووووووار :

61/19/6931 . 

 يدفتور انتشوارا  اسوالم    :قم. يبا علوم اسالم ييآشنا(. 6927) يمرتض ،يمطهر 

  .قم هيحوزه علم نيوابسته به جامعه مدرس

 ، ديشوه  نشوريه ان  .«معنوا »معرفي مرکا علوم نوين اسوالمي (. 6931)من ور  معد

 .شماره او  ،6931ا و زمستان ييپا ،تمدني اسالم

 زمسوتان   ،حووزه  اميو ماله پ .(6921) هيحوزه علم يمدارک علم يمقررا  اعطا

 .67شماره  ،6921

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12596
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 هواي تمودني قوانون اساسوي جمهووري       ظرفيوت (. 6931)، محسون  افضلي ملک

 .ره او شما ،6931ا و زمستان ييپا نشريه انديشه تمدني اسالم،. اسالمي ايران

 جلود چهوارم، تهوران    .انقالب يها هيدر نظر يريس(. 6931) يان، م طفيملکوت :

 .نشر قومس

 سمت: چاپ چهارم، تهران. انقالب يها هينظر(. 6931)، عباس يمنوچهر. 

 م و نشر يمؤسسه تنظ: تهران .فه نوريصح(. 6931)اهلل  د روحي، سينيخم يموسو

 .ينيآاار امام خم

 او جلود   .رانيو فرهنوگ و تمودن اسوالم و ا    ييايپو .(6931)اکبر يعل ،يتيوز ،

 .وزار  امور خارجه: چاپ سوم، تهران

 
 


