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 چکيده
، الگدوی شدد انجدام د ایراندیاسالمیماهیت، ابعاد و گستره تمدد   ،در این تحقیق  با روش پژوهش کیفی، مفهوم شناسی

 الگدوی وق نتدای  حالدا از تحقید سده مرحلدهگلوله برفی، طدی  یشیوهخبره( و  23) مناسب پیشنهاد و از طریق روش دلفی

 سدازیانسا نرم، مراحدا  غاز و سپس با معماریآمی از فرهنگ عمو سازیتمد  فرایند، این الگو د. بر اساسش تاییدپیشنهادی 

ازه سدطی زمدا  ممدجوو و  بیت ع( و فرهنگ ایرانی با استفاده از نفوذ در)اهامی انجام و دو مولفه فرهنگ اسال سازیجامعهو 

می مهدوری اسدالی قدرت نرم و سخت نظدام جهاهسته ترتیببهی فرهنگی و تمدنی هاسازهدهند. میجدید فرهنگی را شکا 

 سدازه. شدوندمیدیا یافته و به قدرت هوشمند تبدالب، به تواز  زمانی و مکانی دستهدایت و اجتهاد رهبر معظم انق بابوده و 

، و جاهلده وه ی انحرافدی اداله، فاسدقهاهمدیندتمدنی با عبور به سالمت از مهندسی معکوس و مجدد ) تهداجم فرهنگدی( و 

مدینده رسیده و در لدورت گرفتدار نشدد  در « د ایرانیاسالمیتمد   فاالهمدینه »، به د ایرانیاسالمیی تمد  هامولفهداشتن 

 راه هنقشددر راسدتای « تمدد  ندوین اسدالمی»ی عام و نوین تمدد  اسدالمی، بده هدده راهبدردی هاشاخصو رعایت  مبدله

ارائده و  سدازی تمدبرای راهبدری می مفهو الگویست خواهد یافت. این الگو در قالب یک حکومت عدل جهانی د اندازچشم

 .است راهنقشهاز جنس 

 

 نرم و سخت يتمدن، معمار تیگستره و ماه ،يو تمدن يسازه فرهنگ ،يرانيا ـيابعاد، تمدن اسالم ها:کليدواژه

                                        
دکتری مدیریت راهبردی از دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقدات راهبدردی، دکتدری مددیریت و برنامده .  1

 dr.noorim@yahoo.comرایانامه:  ،ریجی فرهنگی )گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری( و نویسنده مسؤل
 .دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهرا ، تهرا ، ایرا .  2
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 مقدمه

عنوا  محدور فرهندگ بده-و شدجر  طیبده با گرایش ایرانیا  به فرهنگ اسالمی، بر روی ریشه 

در سراسدر جهدا   وجود آمد که باعث شدد فرهندگ و تمدد  اسدالمیدرختی تنومند به -اسالمی

گسترش یابد. بدو  شک، گسترش فرهنگ اسالمی، مدیو  استفاده از تجربیات طوالنی ایرانیدا  بدا 

حماسده آفریدد و  ولیدة اسدالمیگونه عقا ایرانی در کنار شرع مقدس، در قرو  افرهنگ بود. بدین

آمیخته بود، مبنایی استوار برای پیشرفت علدوم در فرهنگ ایرانی که در این هنگام با فرهنگ اسالمی

تنها بر روی آ  درخدت تنومندد چیدجی فدجوده نشدد، ها پدید آورد. اما متأسفانه بعدها نههمة رشته

فرهندگ ایرانیدا  در قدرو  بعدد، دالیدا بلکه در بسیاری از موارد رشد آ  نیج متوقف شدد. رکدود 

  ناستیج از آ  جمله اسدت. از زمدا  ورود مسدلمامتعددی داشت که وجود حکام مستبد و فرهنگ

های گونداگونی مواجده بدوده اسدت. از طرفدی، در ایرا  با فدراز و نشدیب تاکنو ، فرهنگ اسالمی

هدا بر باد رود. حملدة موول شد که دستاوردهای گذشتهسریع قدرت، باعث می دست شد بهدست

 بداوجودوارد کدرد  امدا  د ایراندیبه ایرا ، از جمله مواردی بود که اربة سنگینی به فرهنگ اسالمی

د ایراندی را از ادامدة ها، گردبادهای خشونت و جهالت نتوانستند فرهندگ اسالمیاین فراز و نشیب

رود تا از امتدجاو فرهندگ ایراندی و اسدالمی یاین فرایند تاکنو  نیج ادامه داشته و م حیات بازدارند.

بار بر اساس درخت طوبای والیت مجددا شکا گرفتده، هدده از خلقدت تمد  نوین اسالمی، این

، به ثمر و نتیجده نهدایی و راهبدردی )ع (انسا  را با حکومت جهانی آخرین امام معصوم عادل عالم 

 خود برساند. 

 را اسدت تداری  در و گذشدته آ  از پدس و اسالم از قبا ایرا  تمد  و فرهنگ بر تاکنو  آنچه

 مطالعدات در تولدیفی روش بدا یدا بیشدتر زمینه این در تاکنو  نیج مطالعات دانیم،می نسبی طوربه

 خالدی توجده بددا  راهبری و راهبردی نگاه با و بوده فرهنگ زمینه در پیمایشی یا و تمد  تاری 

 راهبدری الگدوی داشدتن ندوین، تمدنی ساختن و وی آیندهسبه حرکت برای آنکه حال. است نشده

 در مناسدب الگوی ارائه از منظور. شودمی احساس شدتبه نیج آ  فقدا  و استالجامی سازیتمد 

 مطالعدات از حالدا نتدای  بنددیجمع بدا سدازی،تمد  جهت پیشنهادی الگویی ارائه تحقیق، این

 متقابدا تداثر و تداثیر بده نگداه بدا اسالمی، ایرانی تمد  گستره و ابعاد ماهیت، زمینه سه در تولیفی
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 مدوثر ایفدا نقدش تمد  این راهبری در بتواند پژوهانهآینده نگاه با که الگویی. است تمد ، و فرهنگ

سدازی تمد یدک الگدوی راهبدری  در زمینده ارائدهبا مدوارد پیشدین، . تمایج اللی این تحقیق کند

نقدا  و همچندین  بررسدی  ایراندی  -تمد  اسالمی گستره و ابعادوعالوه بر تبیین ماهیت  ،مناسب

اشتراك و افتراق، نکات موفول واقدع شدده در تحقیقدات قبلدی، ندوآوری ایدن تحقیدق نسدبت بده 

 تحقیدق ایدن اهمیدت از مدواردیاسدت. از آنهدا برداری محتدوایی و روشدی تحقیقات قبلی و بهره

 تمدد  آیندده و حدال گذشدته، شدرایط بده پژوهاندهیندهآ و جانبدههمه نگاهی یافتن -1: از عبارتند

  اسدالمی ندوین بدجر  تمدد  بدا د ایرانیاسالمی تمد  جایگاه و نسبت دریافتن -2د ایرانیاسالمی

 نقطده سدمتبه حرکدت بدرای ریجیبرنامده و المللدیبین سدط  در درست موقعیت کرد  پیدا -3

 تمددنی و فرهنگی آینده هایظرفیت و کنونی یشینی،پ هایداشته به واقعی باور و علم یافتن -4بهتر

 کامدا و بهینده استفاده برای روشن هایبرنامه داشتن -5آنها  هاینسبت بازنگری و د ایرانیاسالمی

 و درسدت تفسدیر بدا پیرامدونی محدیط تهدیددهای و هافرلت به توجه -6اعف و قوت نقا  از

 و دشدمنا  اجدرای حال در و شده ریجیبرنامه یدهایتهد و هاآسیب با لحی  مواجهه و بینانهواقع

 و سدازتصمیم نهادهدای نقدش بازآفرینی و کشور فرهنگی مجدد مهندسی -7.فرلت به آنها تبدیا

 مندابع داد  دست از نتیحه در و هاکاری موازی و منافع تضاد از جلوگیری و هازمینه این در مجری

 .هافرلت و

 یدت،ماه کده اسدت این حاار تحقیق اساسی پرسش و اللی ئلهمس شد، گفته آنچه به با توجه

 و طراحدی آ  بدرای تدوا می مناسبی الگوی چه و است؟ کدام د ایرانیاسالمی تمد  گستره و ابعاد

 کرد؟ پیشنهاد

 تحقيق شناسي پيشينه و نظری مباني

)بدرعکس اجبدار  یجا(، قدرت نرم بدهالملانیب استیویژه در س)و به استیدر س قدرت نرم:

داد  بده قددرت ندرم شداما شدکا گر،یعبارت دجذب و انتخاب است. به ییقدرت سخت(، توانا

قددرت ندرم  کننددهنییتع یهدایژگیاز و یکیو جذب است.  تیجذاب قیاز طر گرا ید حاتیترج
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 یهاو سیاسدت یاسدیس یهداقدرت نرم شداما فرهندگ، ارزشمنابع . ستین یاراست که اجب نیا

 .(172: 2009، 1) نای عبارتند از: دانش، فرهنگ و ایدئولوژی قدرت نرم یهافهلمؤاست.  یخارج

 گدریمندافع د ایدبر رفتدار  یرگذاریتأث یبرا یو اقتصاد به استفاده از ابجار نظامیقدرت سخت: 

 و ( اسدتجی)اجبدارآم اغلدب تهداجمی یاسدیشکا از قدرت س نیشود. اگفته می یاسیس ینهادها

 اید که از نظر قدرت نظدامی یگرید گریدر مقابا باز یاسیس گریباز کیتوسط مؤثر است که  یزمان

 ،یپلماسدیرود. قدرت سدخت در مقابدا قددرت ندرم کده از دمیتر باشد، به کار فیاع یاقتصاد

 .(82: 2010، 2)کاپلند قرار دارد. رد،یگینشأت م  یفرهنگ و تار

قددرت سدخت  یاز راهبردها یبیاده ترکبه استف الملا،نیدر مطالعات روابط ب قدرت هوشمند:

هوشدمندانه قددرت  بیدترک یبه معنا« قدرت هوشمند». (1351:2009، 3)نای شودو قدرت نرم گفته می

و  هداییاسدت. ناسدا معتقدد اسدت کده توانا یملد تیدامن هیعل داتیمقابله با تهد سخت و نرم در

 نددیتدا برآ ندجهت هماهنگ شدو کیدر  دیبا کیدئولوژیو ا یفرهنگ ،یاقتصاد ،ینظام یهایبرتر

 .(13: 2004، 4ناسا) کند نیکشور را تضم کی یآ  تداوم برتر

 ندابعم یو... اسدت در حدال یخیتدار تیدهو د،یعقا ،یدئولوژیمنابع قدرت نرم شاما فرهنگ، ا

اسدت نظامی جاتیدو  تجه یو آموزش یمحصوالت فرهنگ است،یس ،اقتصاد، فناوری قدرت سخت

 .(1390:36ام زاده جعفر، و مراد ام ی)خاشع

  : يو تمدن يفرهنگ یهاسازه
در و مولفده درجملده  ،یعاما، ساختار، واحدد سداختار، عنالدر سداختار، واحدد نحدو سازه:

 یدر معندا .ردیدگتر شدکا میافکدار سداده بیدکه از ترکاست  یادهیچیمفهوم پ ایفکر  یروانشناس

 ادسدت بشدر کده شدامسداختار خلدق شدده به یعبارتست از نوع ،یدر علوم فن یو کاربرد عیوس

سدازه  یرا محقدق سدازد. سدازه در مهندسد یباشد و اهداه مددنظر انسدان دهیچیبا روابط پ ییاججا

. رودیکار مدبده رویدتحمدا و انتقدال ن بدرایاز اعضا کده  یامجموعه ایعضو  کیعبارت است از 

                                        
1. Nye 

2. Copeland 

3. Nye 

4. Nossel 
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 اسدت.شده نیدیتع شیاز پ یالگو و یبا حفظ شکا هندس داریپا یاهداه شاما تعادل نیا نیترمهم

  شدودمشداهده  ایکشف  بایددارد و  یعیفرم طب کیتفاوت ساختار با سازه در آ  است که ساختار 

 و مخلوق دست بشر است.  یانسان یطراح یحال آنکه سازه دارا

 یاسدت کده معمدوال دار یمدده از اجتماعدات انسدانآبرذهندی سداختار  کید ي:فرهنگـ سازه

 :ستا ریز اتیخصول

ها، باورها، هنرها، از دانش یادهی  شاما: مجموعه درهم تنآبافت شکا دهنده  -

از جامعه از  یعنوا  عضوکه فرد به آ  چیجی استعادات و  ات،یاخالق ن،یقوان

 .ردیگیفرام شیجامعه خو

 یمعنو یهاداشته، جنبه ییو محتوا مفهومی یتیبوده، ماه تیاز جنس نرم و ذهن -

و دانش را در  نیو آداب، زبا ، د هانییها، همانند آا انس یجمع یزندگ

 .ردیگیبرم

تعاما داشته و زنده و  طیو با مح کندیدر طول زما  خود را حفظ م  است داریپا -

 غلبه دارد. یی  بر واگراآ  ییاست و همگرا ایپو

 شود. می فی  تعرآتعادل بر اساس تعادل مرکج ثقا  نیا  تعادل است یدارا -

خود  تیمده از ماهآ دیپد ینیو عنالر ع هادهیپد جادیزما  در حال ا در طول -

 است.

تمد   یریپذو انعطاه یدار بوده و مدت زما  ماندگاردار و جهتمعموال هده -

 ،یفرهنگ انداز و استحکام سازهبود  هده و چشم یراهبرد جا ی، از مآ از  یناش

 شود. می نییتع

منجر به  یفرهنگ سازهو  گذردینرم م یمعمار ریمس از یفرهنگ سازه جادیفرایند ا -

 شود.می یتمدن سازه

اسدت کده عمومدا  یاجتماعات انسان عما و دستاوردهای مده ازآساختار بر کی ي:تمدن سازه 

 :است ریز اتیخصول یدار
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باهم ادغام  یقبا از شهر یهاکه با فرهنگ ییاز شهرها یا  از  شبکهآساخت  -

 فیتعر یو فرهنگ ک،یپلماتید ،ینظام ،یاسیس ،یبط اقتصاداند و با رواشده

 شود. اند، شناخته میشده

و قابا مشاهده داشته،  یشکل ی،کالبد یتیبوده و ماه ینیاز جنس سخت و ع -

را به  یو فناور یو شهرساز یهمچو  معمار ،یانسان یهاساخته یماد یهاجنبه

 خود گرفته است. 

مند ساخت منظم، قاعده کی یدارد و عموما دارا تهافیمند و ساختقاعده یبیترک -

امکا   یو حکومت قانو  و رفاه نسب یوجود نظم اجتماع جهیو منتظم بوده، در نت

 .ابدییوجود م

 یرا سازمانده یطیمح یو بارها کندیاست و در طول زما  خود را حفظ م داریپا -

 .کندیو منتقا م

  .شودمی فی  تعرآ یفرهنگ ادل سازهتعادل بر اساس تع نیتعادل است. ا یدارا -

 ریو تاث یطیمح یو تمدن ینیع یهاو سازه هادهیدر طول زما  در حال چالش با پد -

 از آنهاست. یریو تاثرپذ

اساس تمد   نیشود. بر امی یجهان ای یامنطقه ،یمنجر به تمد  مل یتمدن سازه -

  یبرا یانهیبالقوه زم ،یاسالم نیو تمد  نو یامنطقه یتمدن ،د ایرانیاسالمی

 خواهد بود. یتمد  عدل جهان

سخت  یمعمار ریغاز و از مسآ یفرهنگ از سازه یتمدن سازه جادیفرایند ا -

 .گذردیم

از  یفرهنگد داشدته و سدازه یوجود تیاولو یفرهنگ بر سازه یتمدن از جوامع سازه یدر بعض

عنوا  هسدته قددرت بده یسازه فرهنگ قیتحق نیادر  .ابدیمده و استمرار میآ دیآنها پد یتمدن سازه

عنوا  د ایراندی بدهعنوا  هسته قدرت سدخت لحداش شدده و تمدد  اسالمیبه یتمدن نرم و سازه

 شود.  می فیو هسته قدرت هوشمند تعر هیمابن
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سدازی انجدام ها و انسا در انسدا بر نفوذ  ینرم مبتن راتییاست که با تو یفرایند نرم، يمعمار

و متعدادل درسدت  قیدو تلف یرانی( و فرهنگ ایعی)شیو با استفاده از عنالر فرهنگ اسالمشود می

 سدازه جدادیو منجدر بده ا پدذیردمی سدازی انجدامجامعه ،یاهدداه راهبدرد یدو مورد بر مبنا نیا

 شود. می یفرهنگ

عنالدر  بدر اقتددار، بدا اسدتفاده از یسخت و مبتن راتییاست که با تو یفرایند ،سخت يمعمار

 بده سدازهسدازی را با نظامشکا گرفته در مرحله قبا  یسازه فرهنگ ،یرانیا یو تمدن تمد  اسالمی

 کند.ایجاد میرا  اسالمی یرانیتمد  ا سازی،سپس با دولت و اینو تبد یتمدن

  های فارابي: مدینه
و  یجتمداعکدنش و واکدنش ا یاسدت کده دارا یاز افدراد انسدان یجمع ي:فاراب فاضله جامعه

و  یاسدتقالل نسدب نیدر ع عتیهستند. افراد جامعه، مانند اججاء طب یاجتماع یبرخوردار از همبستگ

دهندد. نظدام جامعده فاادله، می ایرا تشک ینظام واحد ،یاجتماع یدر پرتو همبستگ یفرد ییایپو

 نشیدب یبه مقتضدای فاراب. خودبسنده است( و نظام بد  انسا ، نظامییطور کلنظام عالم )به انندهم

داندد و از آنجدا است، منحصدر می یامبریکه تداوم دهنده پ یکس ای امبریرا در پ یخود، رهبر یعیش

 ینیجانشد هیدبدرد، نظرسدر میبه یامام و رهبر بتیدر غ ینیجامعه د در دوره ،یعیش نشیکه طبق ب

 اول را ارائه کرده است.  سیرئ

است که مدردم آ  نده  یاجامعه ،جامعه جاهلهه -1تند از: عبار :فارابي( انحرافي) رفاضلهیجوامع غ

است کده مدردم آ   یاجامعه جامعه فاسقه، -2.اند و نه به ذهنشا  خطور کرده استسعادت را شناخته

و ارشداد  ییبده سدعادت اسدت، راهنمدا د یکه باعث رسد یبه الول فااله اعتقاد دارند و به افعال

 یاجامعده :جامعهه اهال ه -3 .کنندداز آ  افعدال عمدا نمی کیچیبه ه یول ندشناساند و آنها را میشده

الدول وادع شدده  یعنی  شده است ا یاز الول فااله ب ریغ گرید یمردم آ ، امور یاست که برا

اسدت  یقیاز سعادت حق ریآنا  غ یشده برا فیاز الول فااله است و سعادت تعر ریآنا  غ یبرا

اسدت کده  یاجامعه جامعه مبد له: -4رساند. نمی یقیبه سعادت حق و اعمال و آراء واع شده، آنا  را

از جامعده فاادله  ریغ ییهاشهیدگرگو  شده و رفتار و اند یول  در گذشته جامعه فااله بوده است

 داده است. تیهو رییتو رفاالهیدر آ  رخنه کرده و به جامعه غ
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 تهاجم فرهنگي:

 اسدت هاییدانش جمله از و است مهندسی شدان جدید هایشاخه از یکی :معکوس مهندسي

 فرایندد کشدف پدی در معکوس واقع در جریا  مهندسی در و رسندمی سؤال به پاس  از آ  در که

 فرایندد یدک معکدوس به بیا  دیگر مهندسدی هستند  نظام یک یا شیئ دستگاه، یک فناورانه الول

 الدلی کداربرد. شدودمی آغاز موجود پاس  از شود، آغاز سوال از آنکه جایبه که است مسئله حا

 :است زیر مورد دو از یکی در معکوس مهندسی

 .است سوالی چه به پاس  جواب این دانیمنمی اما دانیم می را مسئله یک جواب وقتی -1

 بدوده چده پاسد  این به رسید  فرایند و مسیر دانیمنمی اما دانیم می را پاس  و سوال وقتی -2

 .است         

 یدا کداال) محصدول یدک در نهفتده طراحی یا دانش استخراو معکوس، مهندسی هده الًمعمو

 انجدام محصدول آ  تحلیدا یدا محصدول آ  مجددد تولیدد هده با عموماً کار این. است( خدمت

  .شودمی

 لدورت در ویژهبده محصدول متشکا یدک اججای تشخیص و بازیابی برای معکوس مهندسی

 موجدود امکاندات توسعه و گسترش نگهداری، برای و داشته ربردکا اولیه طراحی به دسترسی عدم

 اسدتفاده مدوردعلمی هدای روش از یکدی روش، این گیرد می قرار استفاده مورد مجدد مهندسی و

 .است پیشرفته جوامع

 مدیریت بر مبنای انتظارات:

 بداور را دخدو موفقیدت و هداتوانایی کهلدورتی در افراد که دهدمی نشا  مطالعات از بسیاری

 بدا تواننددمی خدا،، استعدادی یا توانایی بدو  افراد این. یابندمی دست بجرگی و عظمت به کنند،

 انتظدارات بتوانندد مددیرا  اگر. سازند محقق را امور، آنها مطلوب واع داشتن باور و کرد  تصویر

 و ارزش از ار،انتظد بدر مبتندی نگدرش کده است اینصورت در بخشند، توسعه دیگرا  در را متعالی

 بده تنهاییبده یک هر جامعه افراد که امر این بر تکیه عوض در. شد خواهد برخوردار واقعی معنای

 و بخشدیده توسدعه را جمعدی متقابدا انتظدارات تواننددمی کنندد، اقددام خدود از انتظارات توسعه

 .دآورن وجودبه جامعه محیط در را موفقیت عیار تمام فضای و فرهنگ ترتیببدین
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  :مجدد مهندسي

 انگیجشدگفت پیشدرفتی بده دستیابی برای فرایندها ایریشه و بنیادین بازاندیشی از است عبارت

 هدایروش کدرد  مجددد، تدرك مهندسدی. خدمات سرعت و کیفیت چو  حساسی معیارهای در

 رزشا انتقدال و شدرکت خدمات و کاالها تولید برای که است ایتازه هایروش به دستیابی و کهنه

 مانندد هدایینام شدناخت، تدوا می متفداوتی هداینام بدا را مجددد مهندسی. هستند الزم مشتری به

 مجددد طراحدی ،(داونپورت) فرایندی نوآوری ،(مورداك و کالپا ) اللی فرایندهای مجدد طراحی

 و هدامر لوونتدال،) سدازما  مجدد مهندسی ،(ابلنسکی شورت، و داونپورت) وکارکسب فرایندهای

 هدایینام از همگدی( تالوار) سازما  مجدد معماری و( جوهاتسو ) ایریشه مجدد طراحی ،(مپیچ

 کوتداهی تعریدف شود خواسته ما از چنانچه پس. اندکرده معرفی را مجدد مهندسی مقوله که هستند

 .کرد  آغاز نو از را چیج همه: دهیممی پاس  آوریم عما به مجدد مهندسی از

 پدس و انجدام فرهندگ دهنده تشکیا عنالر و اججاء روی بر معکوس سیمهند تحقیق این در

 در سدپس و اعمدال نظدر دار مدوردهدده توییرات ممکن، اججای کوچکترین به کدام هر تججیه از

 و سداخت در توییدر موجدب و منتقا فرهنگی و تمدنی سازه به توییرات این مجدد مهندسی فرایند

 در تدوا می را فرایندد ایدن . شود ) تهاجم فرهنگی(می آنها ارمعی انحراه و مذکور هایسازه تعادل

 بدرای شدده کنتدرل توییدرات اعمدال و نظدام راهبردی اهداه خدمت به فرهنگی مهندسی راستای

 تبددیا را تهدید و گرفت کارعنالر مبدل شده فرهنگ و تمد  به و توییر و الالح واعیت بهبود

 .کرد فرلت به

ای مشترك اسدت کده حدوزه وسدیعی از معدانی متفداوت را دربدر مهکلمه فرهنگ، کل :فرهنگ

معنای باال کشید ، برکشید  و بیدرو  کشدید  اسدت، این واژه مرکب که از نظر لووی به»گیرد. می

: 1394االمیندی، )روح «.کلمه باشد نیامده اسدت که برخاسته از ریشههیچگاه در ادبیات فارسی به مفهومی

فرهندگ »کندد: ترین تعریف از واژه فرهندگ را اینگونده بیدا  مدیاولین و جامع« ادوارد تایلور». (11

ها، اخالق، قدوانین، سدنن ای است پیچیده، شاما معاره، اعتقادات، هنرها، لنایع، تکنیکمجموعه

عندوا  عضدو یدک جامعده آ  را از جامعده و باالخره تمام عادات، رفتارها و اوابطی که انسا  به 

 .(11: 1394االمینی، )روح «.عهده داردگیرد و در قبال آ  جامعه تعهداتی به خود فرا می
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 :است زیر شرح به فرهنگ، گانههفت عنالر

: از عبارتندد ارهدا،هنج اندواع ترینعمدده. شدودمی گفتده گونیدا، به ادبی، الطالح در: هنجارها

 .اخالقیات و شعائر آداب، عامه، هایسنت

 دیگدر چیدج آ ، وسدیلهبه تا رود کاربه اجتماعی، روابط در که رفتاری یا مضمو  اشاره،: نمادها

 .کند تداعی یا القاء را

 .یابدیم ساما  و شکا اجتماعی، و فردی ارتباطات چگونگی ها،نقش مسیر از: هانقش

 هایولوژیایددئ و عقایدد هدا،بینش تدأثیر تحدت چیدج، هر از بیش ملت، یک فرهنگ: هابینش

 .است آ  بر حاکم

 جتمداعی،ا نظدر از روش، کددام و اسدت مطلدوب چیدج چده کده گویندمی هاارزش: هاارزش

 .است نکوهیده و نامطلوب

 .است دهکنن تعیین انسا ، زندگی هایزمینه تمام در فناوری، و علم نقش: فنو  و علوم

 تکدالیف و حقدوق و هاستنقش متقابا ارتبا  و فعالیت نمایشگر اجتماعی، ساختار: ساختارها

 .کندمی مشخص را هاگروه و افراد میا  یافته سازما 

 و خشدونت از انتقدال و شهر اها اخالق به تخلّق معنایبه لوت در تمد : گوید دهخدا تمدن:

 مجدازاً و حرفده، اهدا اجتماع و کرد  شهر انتظام شهر، در معرفت و انس و ظرافت حالت به جها

 تمدد : اسدت شدده گفتده معین لوت فرهنگ در و («تمد » واژه یاذ: 13770 دهخدا،) است ادب و تربیت

 .(345: 1387 معدین،)... و سیاسدی دیندی، اقتصدادی، اجتمداعی، امور در جامعه یک افراد همکاری یعنی

: 2 و ق، 1414 منظدور، ابدن) اسدت شدهر در اقامدت معنای به «الحضار » واژه معادل عربی در تمد  کلمه

 نشدینیبادیه و بددویّت آ ، مقابدا در و روستاسدت و قریده شهر، معنای به «حَضَر» ریشه از و (103

 و ادبدی هندری، علمدی، فکدری، تکاما از ایمرحله تمد  معنا،بدین .(11: م 2005 امین، احمد) دارد قرار

 .(24: 1388 احمدی، جا ) بود خواهد جامعه اجتماعی

 شدودمی برگدردا  1هدای سیویلیجایشدنهواژ با تمد  الطالح فرانسوی، و انگلیسی هایزبا  در

 تربیدت بدا» و «مددنی» معنای به  1انگلیسی سیویا کلمة ریشة از دو هر و متفاوتند هم با تلفظ در که

                                        
1. Civilization 
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 بانجاکدت، مدؤدب، کلمدات با متراده انگلیسی هایفرهنگ در کلمه این. اندشده برگرفته «اجتماعی

 زبا ،فرانسدوی هدایفرهنگ در .(89: 1372 بختدی،) آمدده شهرنشین احترام، قابا آداب، مبادی نجیب،

 یفدیدر تعر. کننددمدی ذکر تطور و تحول توسعه، و ترقی ترفیع، و پیشرفت کلمات با متراده راآ 

عصدر  ایدمنطقه، کشدور  کیبشر در  یو معنو یماد یمجموعه دستاوردها»تمد  را  توا یم گرید

در علدم  شدرفتیهر جامعه که نشا  آ  پ یو فرهنگ یفکر افتهی و سازما  شرفتهیحاالت پ ای نیمع

 یفرهنگد یتمد  حالا تعدال. (337: 1383)اندوری،  «.است یاسیو س یاجتماع یو هنر و ظهور نهادها

شدد  نهیو گدام نهداد  در شداهراه نهاد ینینشدهیاست. تمد  خروو از باد ینظم اجتماع رشیو پذ

 .(22: 1384)والیتی،  است افتنیبه قول ابن خلدو  عمرا   ای یامور اجتماع

 ذهندی جنبده و داشتن تمد  عینی و علمی در این تحقیق رابطه فرهنگ و تمد  بر اساس جنبه

 .داشتن فرهنگ مدنظر است معنوی و

 :تمدن اسالمي

تمد  اسالمى مصداقى از تمدد  بشدری اسدت کده مددعى اسدت افدجو  بدر دارابدود  همده 

ی خالى نیدج دارد. بدرای نمونده، تمدد  مطلدوب اسدالمى هاها، ویژگىهای مشترك تمد ویژگى

)اعدم از روابدط و نیازهدای  واعى از تاری  اسالم است که در آ  همه مناسبات فردی و اجتماعى

ها همدواره های اسالمى لورت گرفتده باشدد. از آنجدا کده تمدد ظاهری و باطنى( برمحور آموزه

سدالمى نیدج تمدد  مسدلمانا  اسدت. ایدن تمدد  ها هستند، منظور از تمدد  اها و امتتمد  ملت

ولدى  اسدت، واعى است که در نسبت با تمد  مطلوب اسالمى و معطدوه بده آ  شدکا گرفتده

تر از آ  قرار دارد. تمد  اسالمى فعا مسلمانا  اسدت و بده ای به لحاش اعتبار، نازلهمواره در مرتبه

گیدرد. ا از نصدو، اسدالمى مىاما حجیت و عقالنیت خود ر نیست،ارورت خود از جنس نص 

های رقیب از جمله تمدد  غدرب این نکته از آ  روی مهم است که بدانیم عقالنیت تمد  توجه به

 .(83: 1393)رهدار،  توانند و نباید معیار ارزیابى تمد  اسالمى قرار گیرندهرگج نمى

 
 

                                                                                                 
1. Civil 
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 ه ایراني:اسالميتمدن  گستره 

 کنندد.دوره پدیش از ورود اسدالم و پدس از آ  تقسدیم میتاری  ایرا  را بده دو  تمدن ايراني:

 عبارتنداز: های حاکم بر ایرا  از ابتدا تاکنو دولت

 پیش از اسالم:

 دورا  باستا  اولیه، کیانیا ، پیشدادیا : دورا  پهلوانی

، امپراتدوری آشدوری ندو، کآسدیا ، لولوبیدا ، اکدد، ایالمیدا  ،تمدد  جیرفدت ،نیاایالمی:  پیش از تاری 

  منائیا  ،اورارتو

پادشداهی ، شاهنشداهی هخامنشدی، امپراتدوری بابدا ندو، سدکاها، پادشاهی ماد: دورا  باستا  کالسیک

شاهنشداهی ، شداها  پدارس، پادشاهی پنتدوس، امپراتوری سلوکی، پادشاهی کاپادوکیه، آتورپاتکا ، ارمنستا 

 کارنوندیا   ،مهرشاهیا زر، شاهنشاهی ساسانی، پادشاهی سور ، پادشاهی میشا ، اشکانی

 پس از اسالم:

 ،باونددیا  ،دودمدا  گاوباریدا ، خالفدت عباسدی، خالفت اموی ،خالفت راشدین :دورا  میانه

، غوریدا  ،لدفاریا ، سدامانیا ، طاهریا ، ، علویا  طبرستا ، جستانیا ، پادوسبانیا  ،مسموا  دماوند

ملدوك ، شداها  نصدری، آل کاکویده ،جنویدا غ ،آل بویده، آل الیداس ،زیاریدا  ،سداالریا  ،ساجیا 

، اتابکدا  فدارس ،اتابکدا  یدجد ،اتابکدا  آذربایجدا ، خوارزمشداهیا ، امپراتوری سلجوقی، شبانکاره

 ،مظفریدا ، چوپانیدا ، ایلخاندا ، کرتیدا ، ملوك مهربدانی، قراختاییا  کرما  ،پیشتکینیا ، هجاراسپیا 

 قویونلوآق، قراقویونلو، کیاییا  ،امپراتوری تیموری، مرعشیا ، آل اینجو، سربدارا ، جالیریا 

 قاجاریا  ، زندیا  ،خانات تالش، افشاریا  ،هوتکیا ، لفویا : دورا  معالر اولیه

 جمهوری اسالمی ،دولت موقت، دودما  پهلوی: دورا  معالر

 ه ایراني:ماهيت تمدن اسالمي

 ـ ايراني:هاي تمدن اسالميمولفه

 شود: ز اسالم از پن  مرحله تشکیا میتاری  ایرا  بعد ا

های تمددنی . حمله موول و آسیب3  . عصر طالیی تمد  اسالمی2. ورود اسالم تا قر  دوم  1

 یرا .اعصر انقالب اسالمی .5  . روی کار آمد  لفویه و اثرگذاری تشیع در حوزه سیاست4  آ 
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و فرودهای بسیاری داشدته و دربداره ها توییرات و فراز ایرانی در طول این سال -تمد  اسالمی

های گونداگونی شدده اسدت. خصدلت پویدا و پردازیهدا نظریدهچگونگی و چرایی ایدن دگرگونی

هدا را افدجایش داده اسدت. میدا بده گرای تمد  ایرانی همیشه سدط  و حجدم ایدن دگرگونیبرو 

ب غندا و تندوع گسترش ارتباطات فکری و دستاوردهای عینی تمد  ایرانی در طدول تداری ، موجد

ایراندی بدا ویژگدی خالدی در ابعداد  -با این همه، مفهوم تمد  اسالمی  ابعاد کلی تمد  شده است

شناسی و سیاسی گره خورد که موجدب پایدایی و شناسی، دینشناسی، معرفتشناسی، انسا هستی

 .(1: 1380، )فدرایتدوا  از آ  سدراگ گرفدت ای شده که در کمتر جای جها  میاستواری فرهنگ ویژه

 ها برخوردار است:ایرانی از این خصیصه -توا  گفت تمد  اسالمیطورکلی میبه

 خداشناسی .1

 شناسیانسا  .2

 شناسیهستی .3

 .(437-413: 1394)رك: لنم زاده، شناسی معرفت .4

  ـ ايراني:تمدن اسالمي يها شاخص 

ها از همده نسدا منددی اهای تمد  ندوین اسدالمی، بهرهشاخصرهبری معظم مقام در اندیشه 

است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آندا  در عدالم طبیعدت و  های مادی و معنویظرفیت

محوریدت قدوانین قدرآ ، ایمدا ، . (108-65: 1394)اکبری و رادایی، در وجود خود آنا  تعبیه کرده است 

ی به نیازهدای ندوین و اندیشه پیشرفته، اجتهاد و پاسخگوی علم، اخالق، مجاهدت، حکومت مردمی

بشر، پرهیج از تحجر و ارتجاع و نیج بدعت و التقا ، ایجاد رفاه عمومی، اسدتقرار عددالت، خدال، 

 مشدترك وجده خواری، ربا، تکاثر و دفاع از مظلوما  عدالم اسدت کدهشد  از اقتصاد مبتنی بر ویژه

است. ایشدا  از ابتکدار و له و سایر اندیشمندا  اسالمیمعظم دیدگاه دراسالمی  تمد  هایشاخص

الملدا، لددور احکدام فقهدی های مدر ، هندر، سدینما، بهبدود روابدط بینخالقیت، توجه به رسانه

کنندد کده همدین یداد می های تمد  نوین اسالمیعنوا  شاخصمتناسب با نیازهای جدید بشری به



  مطلق ینور یمناسب: عل یو ارائه الگو یرانیا دیو گستره تمد  اسالم تیابعاد، ماه نییتبمقالة پژوهشی:                            74

 

 بیاندات) ی سدعادت برهانددسوبینی مادی ظالمانه غرب را بهها قابلیت این را دارند که جها شاخص

 .(9/2/1392 اسالمی، بیداری و علما جهانی اجالس دیدار در(  العالی مدظله) رهبری معظم مقام

 :ـ ايرانياسالمي تمدن ابعاد 

های راهبدردی تددوین الگدو، رهبر معظم انقالب در بیانات خویش در نخستین جلسه نشسدت

بر اساس آنچده از بیاندات . دندکربندی اسی دستههای پیشرفت را در چند محور استرین عرلهمهم

شداما: استحصال شده ابعاد تمد  ندوین اسالمی پیشرفت ایرانیاسالمی الگوی و مقام معظم رهبری

 ،سدایرین و قجاآندی ذاکدری: رك) فرهنگی، بعد سیاسی، بعد معنوی و بعد اقتصدادی اسدت -اجتماعیبعد 

1396). 

 از نظر رهبر معظم انقالب:نوين اسالمي هاي پنج گانه رسیدن به تمدن گام

 نیو تحقدق تمدد  ندو بدهیط اتیدبده ح یابیدست( یالعال)مدظلهمنظر رهبر معظم انقالب اسالمی از

مرحله انقدالب اسدالمی، مرحلده خودسدازی، مرحلده  مرحله است: 5شد   یمستلجم سپراسالمی

 سازی.سازی و مرحله دولتسازی، مرحله نظامجامعه

 

 تحقيق: سيشناروش

 بنددیطبقه نظدر از و نیداز مدورد هایداده آورد  دستبه چگونگی اساس بر که تحقیق این در

 شناسدیروش نظدر از و بوده ایتوسعه کاربردی، تحقیقات زمر  در آنها، هده به توجه با تحقیقات

 تمدد  هگسدتر و ابعداد ماهیدت، تبیین به کیفی )تحلیا محتوا( است که پژوهش مبتنی بر روش نیج

. پدردازدمی آ  راهبدری و سدازیتمد  بدرای مناسب پیشنهادی الگوی ارائه سپس و  ایرانیاسالمی

دد اسدالمی تمدد  آیندده و حدال گذشدته، بدوده، راهنقشه جنس از تحقیق، این در شده ارائه الگوی

 الگددوی یددک و طراحددی سددازیتمد  راهبددری بددرای و کندددمددرتبط می بدده یکدددیگر را ایرانددی

 گسدتره و ابعاد ماهیت، شناسی مفهوم اسنادی، مطالعه طریق از ابتدا بر این اساس، در .استهومیمف

 از حالدا نتای  سه مرحله طی(  خبره 23)دلفی روش طریق سپس از و انجام ایرانیاسالمی تمد 

حقیدق روش تحلیا در ایدن ت. شد نهایی تایید و ارائه پیشنهادی الگوی و تایید و بررسی باال تحقیق

 ی گلوله برفی است.دلفی و با شیوه
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 گسدتره و ماهیدت ابعاد، با آنها موافقت میجا  به راجع خبرگا  نظر کسب هده با ایپرسشنامه

 از گیدریبهره و هانامده پایا  کتب، مطالعه طریق از آنها هایگویه که شد تنظیم ایرانیاسالمی تمد 

بدود. ایدن  آمدده دسدتهب خبرگدا  نظدرات از گیدریرهبه نیدج و آ  با مرتبط هایپیشینه و مقاالت

 از پدس و ارائده نظرا لداحب و اسداتید از نفدر 5 و مشداورا  و راهنما محترم اساتید به پرسشنامه

 حدذه الدالح، خصو، در الزم هایتولیه لاحبنظرا ، و اساتید مکرر هایبازبینی و هابررسی

 تحقیدق ایدن نظر مورد یپرسشنامه سرانجام تا پذیرفت لورت سواالت از تعدادی نمود  ااافه و

 هدر و بدوده لیکدرت طیدف اسداس بر سوال 5 دارای ابتدا در ساختاریافته نیمه پرسشنامه. شد تهیه

 از یدک هدر. است داشته بعدی مرحله در تاثیر برای خبره نظر دریافت برای نیج باز پاس  یک سوال

 متوسدط، اهمیدت اهمیدت، کم اهمیت، کم بسیاریکالم متویرهای طریق از گانه 5 طیف در خبرگا 

 ابدراز پرسشدنامه در منددرو هایگویده بدا را خود موافقت میجا  زیاد، بسیار اهمیت و زیاد اهمیت

 نظدرات و توییدرات بدا دلفدی دورهدای فرایندد طدی در. نمودندد مطرح نیج را خود نظرات و کرده

 .شدد داده الگوی پیشنهادی تکمیا و پاسد  و منجر سوال 9 به نهایتا سواالت تعداد محترم خبرگا 

 زمدانی بدازه در و( قدم و تهدرا  بر تمرکج با) ایرا  حوزوی و دانشگاهی هایمحیط در تحقیق این

 دیگدر مشدکالت و کرونداشدیوع  با همجمانی علت به. )است رسیده انجام به 1400-1395 سالهای

 .(است کشیده درازا به متعاره از بیشتر تحقیق زما 

 :يریگو روش نمونه يامعه آمارج

پژوهش داشتن دانش و تجربه الزم در موادوع مربوطده  نیدر انتخب خبرگا  م یالل یژگیو

اسداس و بدا  نیدر ابودندد. بد حدوزه 4دکتدرا یدا سدط   یلیمدرك تحصد یدارا دیخبرگا  با  بود

نفدر خبدره  16و  شددند دهبرگجی منتخب خبرگا  نفر 10 یو روش قضاوت یاحتمال ریگیری غنمونه

توسدط طرح  یاجرا یبرا هیاول یآمادگنفر خبره به شیوه گلوله برفی معرفی شدند.  10دیگر توسط 

 بدر اسداس حذه شددند. گرینفر پاس  کاما داده و سه نفر د 23از تعداد مذکور  .وجود آمدبه آنها

بیشدتر  د.دادنددرلد را زنا  تشدکیا  21.7ودهندگا  را مردا  درلد کا پاس  78.3، 3-1جدول 

کمتدرین فراواندی نیدج مربدو  بده افدراد  ود شتنسال قرار دا 50دهندگا  در رده سنی بیشتر از پاس 

درلدد کدا  56.5حددود بودندد. بیشتر افراد دارای مدرك دکتری  همچنین، .بودسال  40تا  31بین
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 بودندد. بده بداال سدال 20سابقه فعالیت ند. بیشتر افراد دارای شتدهندگا  تحصیالت دکتری داپاس 

  دهد.را نشا  می )خبرگا  تحقیق( مشخصات جامعه آماری 1جدول 
 

  کنندگان در فن دلفيمرتبط با شرکتطالعات عمومي(: ا1) جدول

 درصد تعداد سطح تحصیالت 

 جنسیت
 78.3 18 مرد

 21.7 5 ز 

 100 23 کا

 سن بر حسب سال

 13 3 سال 40تا  31

 34.8 8 سال 50تا  41

 52.2 12 سال 50بیشتر از 

 100 23 کا

 سطح تحصیالت
 56.5 13 دکتری

 43.5 10 (4حوزوی )سط  

 100 23 کا

 سابقه فعالیت

 8.7 2 سال 15تا  10
 13 3 سال 20تا  15

 78.3 18 سال به باال 20

 100 23 کا

 هاي پژوهشگر(منبع:)يافته

 :هاآوري دادهروش و ابزار جمع

تواندد از مندابع متعدددی همچدو  مصداحبه بدا افدراد، های کیفی میها در روشدهگردآوری دا

مقاالت منتشر شدده در مجدالت علمدی، مسدتندات منتشدر شدده دولتدی، مقداالت ارائده شدده در 

هدای تدألیف شدده ای و نیدج کتابنهاهای رسهای علمی، گجارشها و سخنرانیکنفرانس، سمینارها

تمدد   ابعداد، ماهیدت و گسدتره ،. در ایدن پدژوهش در مرحلده اول(132 :1383)دالور، لورت پذیرد 

مصداحبه بدا  بدرداری اسدتخراو شدده وای و روش فیشنهاایرانی از طریق مطالعات کتابخ-اسالمی

. سپس نظدرات خبرگدا  آمدعما به و تمدنی و تاریخی های اسالمیاساتید در حوزه و دانشگاهیا 

مصداحبه بنابراین ابجار گردآوری اطالعات در ایدن تحقیدق، . دشیافت نیج در قالب پرسشنامه در امر

 .پرسشنامه استو 



77             1401 زمستا ، 24شماره م، ششسال ، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی 

 

 :هاآوري دادهروايي ابزار جمع

کده  ابددییادامده م یتا زمدان یفرایند دلفلورت گرفته است   یروش دلف ابجار تحقیق به ییروا

 نیدبدا ثبدات شدده و ا یمرحلده بده انددازه کداف سهها پس از کنندهشرکت یهاحالت پاس  نیدر ا

 یخبرگا  بده سدازگار یهاپس از سه مرحله پاس  یعبارتبه ت.اس یدلف  ینتا یداریدهنده پانشا 

. برخدوردار اسدت الزم یدداریپا ازدسدت آمدده به  یگفت نتا توا یم نیبنابرا .دیرس یو ثبات کاف

 ازربدو  بودندد و در موادوع م کافیدانش و تجربه  ایدار یگروه خبرگا  همگ یاعضا همچنین

در  یروش دلفد  ینتدا یدیروا بندابراین . برخوردار بودندحوزه  4یا سط   دکتری یلیمدرك تحص

 .شودمی دییمطالعه حاار تا

 هاي روش دلفي:گام

 به شرح زیر بیا  کرد:توا  یلورت خالله مرا به یفن دلف یمراحا اجرا

و  یواوع مورد بررسنظر در ممتخصصا  لاحب نیو انتخاب اعضا از ب افتنی -1

 ی پنا در دلف یریگشکا

 ی پرسشنامه دور اول دلف میو تنظ یطراح -2

  ها و رفع ابهاماتواژه یسازهآ  به منظور شفا یساز ییپرسشنامه و نها  یتشر -3

  پنا یاعضا نیپرسشنامه ب عیتوز -4

 ی پرسشنامه دور دوم دلف یسازآماده و سپسدوره اول  یپاس  ها ایتحل -5

 ا پان یاعضا نیمه دور دوم بپرسشنا عیتوز -6

 نیبو رسید  به اشباع اجماع الزم  جادیتا ا 8تا  6دور دوم مراحا  یهاپاس  ایتحل -7

  اعضا

 .لگریتحل میتوسط ت  یگجارش و ارائه نتا یآماده ساز -8

 :مرحله نخست ينظرسنج

کده قبدا پاندا  یاعضانفر  26 نیب ینترنتیو ا یحضور ریلورت غبه یپرسشنامه دوره اول دلف

دور  نیددر ا  دشد عیدتوز ،شدده بودندد هیدلحبت شدده و توج یلورت حضوربا آنها به نیاز ا

 الگوی مناسدب نیج د ایرانی وو گستره تمد  اسالمی تیگذار بر ابعاد ماهریتاث یهااز مولفه فهرستی

 همهدر بخدش اول پرسشدنا .دشدارائده  ،شدده بدود اوها استخرو مصاحبه نیشیپ یهاهشبا پژو که



  مطلق ینور یمناسب: عل یو ارائه الگو یرانیا دیو گستره تمد  اسالم تیابعاد، ماه نییتبمقالة پژوهشی:                            78

 

موجدود  یهاندهیاز گج یکدیذکر شده با انتخاب  یهامولفه تینظر خود را درباره اهم دیپاسخگو با

کدم  ،1کدم  اریبسد تیدو شاما اهم کرتیل فیدر قالب ط هانهیگج نیا .کردیدر مقابا آنها اعالم م

معتقدد  (1982) نیگر .بوده است 5 ادیز اریبس تیاهم، 4 ادیز تیهما ،3ط متوس تیاهم، 2 تیاهم

 دیدبا ادیدز یلدیخو  ادیدز یهاندهیگج یخبرگا  شرکت کننده در فرایند دلفد %70است که حداقا 

 . همچنین هر سوال یک گجینه پاس  باز داشت.اتفاق نظر باشند یدارا

بدود در دور  0.7از  ترنییشاخص که درلد اجمداع آنهدا پدا 7دور اول  یفیبر اساس آمار تول

بخدش دوم پرسشدنامه دور اول روش ندد. قرار گرفت دییاخص مورد تاش 32و   یمورد بررس یبعد

امدا از نظدر  ،اختصا، داشت که در فهرست بخدش اول موجدود نبدود یبه ارائه عواما موثر یدلف

دهندگا  خواسته شدده بدود کده پاس  ازبخش  نیدر ا  آمدیم شماربه یدیدهندگا  مهم و کلپاس 

کده در فهرسدت ارائده  را د ایراندیو گستره تمد  اسالمی تیاهابعاد م یمربو  به بررس یهامولفه

 2دهندگا  در مجمدوع بخدش پاسد  نیدر ا .دنکوتاه ارائه کن  یبه همراه توا نیستند،شده موجود 

 یهمپوشدان یدارا ینوعکه بده ییهااز آنها و حذه پاس  یبرخ بیبا ترک مولفه را مطرح کردند که

  ها ادغدام شدد. بدا توجده بده نتدایاین دو مولفه با بقیده مولفدهودند ب یشنهادیپ ایعواما موجود با 

ها از مولفده کیدهدر های موافدق و کدامال موافدق و درلد پاس  نیانگیم، پرسشنامه نیحالا از ا

بررسدی مجددد و بداالی  0.7و  0.4بود حذه، بدین  0.4لد کمتر از در که آنها یبرا .دست آمدبه

 تایید شدند.  0.7

 :رحله دومم ينظرسنج

 کیدو پست الکترون یحضورریلورت غپرسشنامه دور دوم به ی،دلف اولدور  یهاافتهبعد از ی

 عیدپاس  آنها از هفتده بعدد از توز افتیدر یبرا یریگیو پ دیگرد عیتوز اپان ینفر از اعضا 23 نیب

 یلدورت تلفندسه بدار به نیانگیطور مها با هر مواوع بهپرسشنامه نیا یآورجمع یبرا .آغاز شد

 ترنییکه درلد اجمداع آنهدا پدا شاخص 3دور دوم  .تماس گرفته شد از طریق رایانامه ای یرحضو

کده درلدد  ییهاشداخص سدرانجامقدرار گرفتندد و  یمجدد مورد بررس یبعد دوربود در  0.7از 

 .قرار گرفت دییبود مورد تا 0.7آنها باالتر از  یاجماع
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 مرحله سوم: ينظرسنج

و  یرحضدوریغ لدورتبه سدوم دور سشدنامهی، پردلفد دوم دور یهاافتدهآوری یعبعد از جم

کدرده  یم اعدالم آمدادگسدوشدرکت در دور  یپانا که بدرا ینفر از اعضا 23 ی بهکیپست الکترون

کنندگا  در کده شدرکت دشدارائده  یم مجموعه عواملسودر پرسشنامه دور  .داده شد ایتحو ،بودند

ده کدرانتخاب و ابعداد تمدد  اسدالمی تیماه ی گستره،دیعنوا  عواما کلهدوم آنها را ب و دوره اول

 یهاپاسد  نیانگیم جیبود و در مقابا هر عاما ن ادیز اریو بس ادیعواما ز نیا تیاهم نیانگیم .بودند

بخددش  نیدددر ا. لددورت جداگاندده درو شدددبه جیددو پاسدد  هددر نفددر ن دومپانددا در دور  یاعضددا

از  یکدی تخداباز عوامدا بدا ان کیدهدر  تیداهم جا یدود را دربداره ممجدد نظر خ گا دهندپاس 

حالدا  یفیتولد یهاافتدهی ایدو تحل هیدجهت تجج کردند.موجود در مقابا آنها اعالم  یهانهیگج

قدرار  دییدشاخص مدورد تا 35یعنی  ،بود 0.7از که درلد اجماع آنها باالتر  ییهاشاخص سومدور 

ابعداد و گسدتره، در  رگدذاریتاث عوامدا ییکده شناسدا قیدول تحقبر اساس هده ابنابراین،  .گرفتند

 مولفده 9شاخص در قالب  35 یم دلفسواست در دور  یبا استفاده از فن دلف تمد  اسالمی تیماه

  حالا شد.نظر اتفاق گرفت وقرار  ییمورد شناسا

 آزمون کندال:

دهند کده بده توافدق جمعدی نتای  نشا  می ،فن دلفی در سه مرحله اجرا شد که در مرحله سوم

 2فدن دلفدی در جددول  مختلدف مراحدا در آزمدو  کنددال ند. نتای شدها نهایی رسیدیم و شاخص

 شود.مشاهده می
 هاي آزمون کندالآماره(: 2ل )جدو

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول هاشاخص

 36 36 36 تعداد

 0.825 0.486 0.438 ضريب کندال

 1174.633 1101.572 1054.245 آماره کاي دو

 89 89 89 درجه آزادي

 0.000 0.000 0.000 معناداري

 هاي پژوهشگر(منبع)يافته
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 0.825 دست آمده برای آماره آزمدو  کنددال در مرحلده سدوممقدار به 2ل بر اساس نتای  جدو

 شود که بین پاسخگویا  در ارتبا  بداچنین استنبا  می  دار استمعنی یک درلددر سط  خطای 

حداکی از  0.825 ی آمداره کنددالادست آمدده بدروجود دارد و مقدار به یدارتوافق معنی ،سواالت

 اتفاق نظر بسیار باالی پاسخگویا  است.

بدا حاکی از اتفاق نظر بسیار باالی پاسخگویا  اسدت.  0.825 آماره کندالچو   سوم در مرحله

 وند کار دلفی متوقف شد.ر آماری، استاد مشاور و تحلیلگر ،مشورت استاد راهنما

 :گيریبحث و نتيجه

 ـ ايراني:ماهیت تمدن اسالمي

سدازی آغداز فرایند ساخت دهی اجتماع همچنا  که در دین مبین اسدالم بدوده اسدت، از انسا 

سدازی را در پدی دارد. دو مرحلده سدازی و سدرانجام دولتسازی، آنگاه نظامشود، سپس جامعهمی

سدازی و آیندد و بده همدین علدت انسا شدمار میه دوم توییدر سدخت بهاول توییر نرم و دو مرحل

سدازی در بسدتر معمداری سدخت انجدام سدازی و دولتسازی در بستر معماری نرم و نظامجامعه

شدوند. در اثدر معمداری ندرم و تمددنی منجدر می به سازهفرهنگی و دومی  شوند. اولی به سازهمی

فرهنگدی و بدا معمداری سدخت و سداخت  گ اسالمی، سدازهدرهم تنیدگی فرهنگ ایرانی و فرهن

د ایراندی شدود. تمدد  اسالمیتمدنی ایجداد می و تمد  ایرانی، سازهمشترك یافتن تمد  اسالمی 

و ایراندی و امتدجاو آنهدا بدر اسداس حالا فرایند معماری نرم و سخت فرهنگ و تمدد  اسدالمی

عنوا  هسدته تمددنی بده   هسته قدرت نرم و سازهعنوافرهنگی به همگرایی این عنالر است. سازه

قدرت سخت در این تحقیق لحاش شده و قدرت هوشمند از برآیند متواز  این دو قدرت، زیرنظدر 

 شود. د ایرانی منجر میولی فقیه ایجاد و به پدیداری و پویایی تمد  اسالمی

انسدا   -2خداشناسدی، -1ز: ایراندی، عبارتندد ا -های الگوی تمد  اسالمیبر این اساس مولفه

 معرفت شناسی -4هستی شناسی،  -3شناسی، 

اخدالق،  -4علدم،  -3ایما ، -2محوریت قرآ ، -1عبارتند از: های عام تمد  اسالمی شاخصه 

 پرهیج از تحجر -7حکومت مردمی،  -6مجاهدت،  -5
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 -3هداد روزآمدد اجت -2تالش، کدار و ابتکدار،  -1عبارتند از: های نوین تمد  اسالمی شاخصه

 الملابهبود روابط بین -4های مدر  استفاده از رسانه

د ایرانی باید از سه مدینه غیدر تمد  اسالمی بر اساس نظریه فارابی برای رسید  به مدینه فااله

و پدس از رسدید  بده مدینده فاادله  کندجاهله( احتراز و یا عبور  -3فاسقه  -2االه  -1: )فااله

 باید گرفتار مدینه مبدله نشد.مد  نوین اسالمی، برای رسید  به ت

 خودسدازی -1های رسید  به تمد  نوین اسالمی، پدس از انقدالب اسدالمی، عبارتندد از: گام

 سازی نظام -4سازی دولت -3سازی جامعه -2

آسیب شناسی: آسیب وارده توسط دشدمنا  بده فرایندد ایدن تمدد ، ممکدن اسدت بدا فرایندد 

رخ دهدد  «مهندسدی مجددد»و    «توییدرات بنیدادین در آ »،  «رهنگ عمدومیمهندسی معکوس ف»

 )تهاجم فرهنگی(.

 ـ ايراني:ابعاد تمدن اسالمي

 اجتماعی و معنوی است. -د ایرانی دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگیتمد  اسالمی

 ـ ايراني:گستره تمدن اسالمي

پدیش از اسدالم یعندی تمدد  ایراندی و پدس از  د ایرانی در دو بستر زمانیگستره تمد  اسالمی

هدای قابا بررسی است. حدوزه جورافیدایی تمدد  ایراندی در دورهاسالم یعنی تمد  ایرا  اسالمی 

ترتیب دوره هخامنشدیا ، ها بهترین این دورا های متعدد داشته است. اما مهممختلف قبض و بسط

ها و مطالعات موجود شاما خاورمیانده و بخشدی اشکانیا  و ساسانیا  بوده است که بر اساس نقشه

هایی از شدرق آسدیا بدوده اسدت. در دورا  امپراطدوری از آفریقا، آسیای میانده و لدویر و قسدمت

هایی از این امپراطوری بوده اسدت  امدا عنوا  یک کشور وجود نداشت بلکه بخشایرا  بهاسالمی، 

مرور زما  هویت واحد خود را باز یافتده و در  پس از حمله موول و پایا  عصر خالفت، مجددا به

ها وجدود داشدته و دورا  لفویه مجددا اعالم وجود کرده است. از آ  زما  نیج این قبض و بسدط

گیدرد. وادع کندونی های گسترده تدا وادع کندونی را در بدر میگستره این جورافیا از هما  نقشه

وجدود در چنددین شدکا خدودش را نمایدا  ترین گستره جورافیایی ایرا  از زما  اعدالم کوچک

ساخته است. از لحاش حوزه نفوذ نیج مناطق تحت تاثیر فرهندگ ایراندی از یکسدو و منداطق تحدت 
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ویژه اسالم شیعی( از دیگر سو حوزه نفوذ و جورافیای نظدام بداز فرهنگدی )بهتاثیر فرهنگ اسالمی 

ی، ترکیدب گسدتره جورافیدای فرهندگ د ایرانتمدنی ایرا  اسالمی است. پس گستره تمد  اسالمی

ویژه شیعی( از یک سو و جورافیدای تمددنی ایراندی و تمدد  اسدالمی )بهایرانی و فرهنگ اسالمی 

 (.3آید(، است. )شکاشمار میبه فرهنگی و تمدنی ایرانی اسالمی که در واقع منطقه نفوذ سازه)

ه دو زمینده بدرای بحدث در ایدن واعیت جورافیای سیاسی ایرا  در منطقه بیانگر آ  اسدت کد

 مواوع وجود دارد:

ای ایدرا  بدین سده یدا بیشدتر سدامانه جورافیدای از لحاش محیط پیرامونی و واعیت منطقه -1

ها نیروهای فیمابین فعال بوده و بسترهای جورافیدای فرهنگدی سیاسی قرار گرفته که در ناحیه گسا

لدورت توانندد بهاهم کرده است. این نیروهدا میرا برای آ  در خود فرو جورافیای راهبردی مهمی

گرا بر شرایط نفوذ و پایداری حوزه تمدنی ایرا  تاثیرگذار باشدند. همچنانکده ایدن گرا یا برو درو 

کنندد، گدرانش تمددنی ایدرا  بسترهای تمدنی بر زمینه جورافیای سیاسی تمدنی ایرا  نیرو وارد می

یای سیاسدی تمددنی نیدرو وارد کدرده، تداثیر گدذار بدوده و در های جورافتواند بر این حوزهنیج می

لورت استفاده مثبت و حساب شده این کنش و واکنش را به نفدع خدود اسدتفاده و تهدیدد را بده 

 فرلت تبدیا کنند.

ای از خددرده از لحدداش محددیط درونددی سددازه جورافیددای سیاسددی تمدددنی ایددرا  مجموعدده -2

های فرهنگدی و جدواری بدا سدازهپراکنددگی آنهدا در هم های مختلف را در خود دارد کدهفرهنگ

هدای خدرده فرهنگدی در تمدنی پیرامونی است. از لحاش وسعت و جورافیا نیرو و ثقدا ایدن حوزه

هدای ایدرا  بدا سدازه عنوا  مثدال جمعیدت تركسازه فرهنگی و تمدنی بیرونی ایرا  قرار دارد. بده

را  با سدازه فرهنگدی و تمددنی سدامی و جمعیدت های ایبفرهنگی و تمدنی تورانی، جمعیت عر

ها با سازه فرهنگی و تمدنی چینی و هندی هم جدواری دارندد. نیدروی تاثیرگدذار ها و بلوچترکمن

غالب جمعیتی، نژادی، جورافیایی و تمدنی همه این موارد در حالت عادی تحدت تداثیر و واکدنش 

نی نیروی واگرایی و گریدج از مرکدج بدرای به کنش سازه تمدنی جورافیای سیاسی بیرونی است  یع

گرا و مرکجگرا غلبه دارد  اما ساخت دروندی قددرت های فرهنگی و تمدنی بر نیروی درو این پاره

های ندرم و سدخت و هوشدمند و تقویدت ملی تاکنو  توانسته این فرایندد را بدا تکیده بدر قددرت
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رایدی، تججیده و فروپاشدی سدازه تمددنی داشدته و مدانع از واگلورت متعادل نگههای آنها بههسته

تر شدود، احتمدال ایدن ایرانی شود. چنانچه ساخت دروندی قددرت ملدی از حدد خالدی ادعیف

یابد  اما در مقابا اگر این ساخت درونی از میجا  خالدی اسدتحکام واگرایی و فروپاشی افجایش می

کدرده و نده تنهدا تهدیددی از  های واگرا غلبههای همگرا بر واکنشو گرانش بیشتری پیدا کند کنش

های تمدنی پیرامونی متوجه سازه تمدنی ایرانی نیست، بلکه ایدن امکدا  وجدود دارد تدا ناحیه سازه

ها همچنا  کده در طدی گرا غلبه کرده و این خرده فرهنگگرا بر برو در شرایط معینی نیروی درو 

ی را نیج تحت تاثیر مرکدج ثقدا سدازه های تمدنی پیرامونقرو  و سال های طوالنی بوده است، سازه

سدوی مرکدج گدرانش تمددنی دهنده بدرای جاذبده آنهدا بهعنوا  جهتتمدنی درونی قرار دهد و به

دهی بر سازه فرهنگی با قدمت چنددین د ایرانی، عما کند. از آنجا که زیرساخت این جهتاسالمی

های داشدتن راهبردهدا و سیاسدت هجار سال تکیه دارد، قابلیت و امکدا  بدازآفرینی آ  در لدورت

د ایرانی، با تقویدت و اسدتحکام مناسب برای تقویت ساخت درونی قدرت در حوزه تمدنی اسالمی

های فرهنگدی و تمددنی آ  و بدا اسدتفاده از معمداری ندرم و سدخت بخشی بیشتر و مستمر سدازه

 (.4ای فراهم شود )شکاهای فرهنگی و تمدنی منطقهسازه

 ـ ايراني:اسالمي سازيالگوي تمدن

آغداز و فرهنگ عمدومی  از که نتیجه فرایندی است تحقیق این اساس ایرانی بر -تمد  اسالمی

سدازی و در نهایدت معمداری سدخت )نظام سدازی( وسدازی و جامعه)انسا  نرم سپس با معماری

 ( و5)شدکا گرفتده اسدت شکا اسالمی -ایرانی تمدنی و فرهنگی هایسازه سازی( و ایجاددولت

 مهندسدی بدر و کدرده عبدور سالمت به االه و جاهله فاسقه، انحرافی هایمدینه مختلف مراحا از

 هسدته ایدن ثقا مرکج فقیه والیت (. عنصر6کند ) شکامی دشمنا  غلبه فرهنگی مجدد و معکوس

 شدا ،یتوسدط ا اسالمی، نوین تمد  جهانی، عدل حکومت اندازچشم به رسید  راستای در و بوده

بدر  .اسدت شدده گدذاریهده هسدته، ایدن حول اسالمی، هایفرهنگ و مذاهبتمامی از شکامت

د ایرانی پیشنهاد شدده اسدت، راهبدرا  جامعده اساس این الگو که برای راهبری مسیر تمد  اسالمی

ایرا ، باید با رهبری و مدیریت فرایند معماری نرم و سخت فرهندگ و تمدد  موجدود، بده اسالمی

د ایراندی دسدت های فرهنگی و تمدنی و سپس پدید آمد  تمد  اسالمیست سازهگیری درشکا



  مطلق ینور یمناسب: عل یو ارائه الگو یرانیا دیو گستره تمد  اسالم تیابعاد، ماه نییتبمقالة پژوهشی:                            84

 

ندرم  یدر شدکا داد  و معمدار تیدبفقده اها قیدو دق مانندیب یاز مهندس توانمینم نجایدر ایابند. 

 یفلسدفه عملد ی)حکومدت در نظدر مجتهدد واقعد میآ  سخن نگو یو به تبع تمدن یفرهنگ سازه

فقده در  یدهنده جنبده عملدحکومدت نشدا   اسدت تیبشدر یزنددگ یایواز فقه در تمامی تمامی

و کامدا  یواقعد یفقه، تئور  است یو فرهنگ نظامی ی،اسیس ی،معضالت اجتماع برخورد با تمامی

 نیدد کیدهرچه برنامه و دقت  یطور کلهب .((289: 21امام، و  فهی)لح اداره انسا  از گهواره تاگور است

تر باشدد، و عادالنه تریتر و فنقیو دق تریسازه قو نیا یمعمار و یماندهو مذهب و مکتب در ساز

موجدود در جوامدع بداالتر  یاندرژ یدیتدوا  آنهدا در تمرکدج و همگرا جیو ن تریها قوسازه نیا هیبن

طور هکده بد یزادسدازآ. ابددیافجایش می یانرژ نیهدفمند ا یزاد سازآ یبرا نهیزمدر نتیجه . رودیم

 ینتدراز مهم یکدی نیدکار رود و امقابله با ظلم و استقرار عددل در جهدا  بده یتواند برامستمر می

ما بدا اعدالم برائدت از »و مکاتب است.  ا یاد نیها و اسازه نیا یوجود یهافلسفهو  ییاهداه غا

خداوندد بدجر  و بدا  یاریو به میمتراکم جها  اسالم داشته و دار یانرژ یِبر آزاد میتصم نیمشرک

در ایدن راه  .((80: 21، و 1389 ،یندی)امام خم «کار لورت خواهد گرفت. نیا یدست فرزندا  قرآ  روز

فرهنگدی کمدک کدرده و مراحدا  واره ایدن سدازهشکا گرفتن تاروپود و نظامشیعی بهفقه اسالمی 

گیری و ندوزایی آ  و بدا کمدک گدرفتن از سازی را در طی مدت زما  شدکاسازی و جامعهانسا 

نالر پیشینی فرهنگ ایرانی، با معماری نرم شکا داده و تدا حددود زیدادی نهادینده کدرده اسدت. ع

تمددنی  فرهنگی، در طی چند قر ، سدازه سپس در طی فرایند معماری سخت و متکی بر این سازه

ایرا  منجر شده است.  بدر سازی به انقالب اسالمیخود را آشکار ساخته و با حرکتی مبتنی بر نظام

آشدکار  نهفتده فرهنگدی بده سدازه ای مهم از توییر واعیت سازهاین اساس انقالب اسالمی، مرحله

تمدنی بوده و نوزایی یک تمد  نوپدید است که توسط یک رهبر بجر  و تواندا یعندی هماندا امدام 

فتده و اسدتمرار یا )مدظلده العدالی(ایلورت واقعیت گرفته و با رهبری بی مانند امام خامنده )ره(خمینی

کندد. د ایراندی اسدت، طدی میترین نماد تشکیا تمد  اسالمیسازی را که مهماکنو  فرایند دولت

دهنده نظدام البته این فرایند هنوز به تکاما نهایی نرسیده و باید در بستر زمدا  سداختارهای تشدکیا

هدای مدینده ویژگی تمدنی توییرات راهبردی خود را انجام داده و به حکومتی مبتنی بر در این سازه

انداز راهبدردی حکومدت عددل جهدانی و فااله برسد. ایدن مهدم در راسدتای رسدید  بده چشدم
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و ایراندی اسدالمی  و با تقویت بنیادهای فرهنگی و تمددنی بدومیگذاری تمد  نوین اسالمی هده

(. مسیر مهندسی معکوس مسدیری اسدت کده دشدمنا  بدا توییدرات 7قابا استحصال است )شکا 

رسدند. ایدن فرایندد تمددنی می دسی شده در اججای فرهنگ و بازمهندسی آ ، به توییر در سازهمهن

د ایراندی تواند به توییر و انحراه در ایجداد تمدد  اسالمیچنانچه با دقت رلد و خنثی نشود، می

(. حال آنکه از دیگرسو در لدورت داشدتن برنامده و 8منجر و تبدیا به تهدید بجرگی شود )شکا 

تدوا  ایدن تهدیدد را تبددیا بده فرلدت و از ایدن مسدیر بدرای تقویدت فرایندد اه راهبردی مینگ

د ایرانی بهره برد. راه پیشنهادی بدرای ایدن موادوع، تقویدت بنیادهدای عمیدق سازی اسالمیتمد 

های د ایرانی و معمداری و مهندسدی درسدت فرایندد آ  و محافظدت از سدازهاسالمیفرهنگ بومی

 های انحرافی است. نی و توانمندسازی جامعه برای عبور از مراحا مدینهفرهنگی و تمد

  جمع بندی:
های فرهنگدی و تمددنی ای ساخت یافته از سدازهد ایرانی، مجموعهبر این اساس تمد  اسالمی

سدازی و د ایرانی است که در طول زما  بدا معمداری ندرم و سدخت و طدی مراحدا انسا اسالمی

تمددنی  سازی برای ساخت داد  سدازهسازی و دولتفرهنگی و نظام جاد سازهسازی برای ایجامعه

های جاهلده، ( و سازماندهی شدده اسدت و بدا عبدور از مراحدا مدینده5خود، شکا گرفته ) شکا

( و نیدج گدذر از مهندسدی معکدوس و مجددد فرهنگدی دشدمنا  )تهداجم 6فاسقه، اداله ) شدکا

بدل شده است. این سازه دارای دو هسدته ندرم و نی اسالمی ایرا ( به مدینه فااله7فرهنگی(،)شکا

سخت در دو حوزه قدرت نرم و سخت بوده و بدا بدافتی درهدم تنیدده از عنالدر فرهندگ ایراندی 

خواهی( و فرهندگ و فقده جدویی و عددالتازقبیا )هنر، ادب، شجاعت، پهلوانی، انسدانیت و حق

خود، سداخت و واقعیدت تمددنی ایراندی و اسدالمیهای شکا گرفته و با داشته )ع(بیت  اسالم اها

عینی و بیرونی یافته و با تکیه بر مرکج ثقا خود یعنی امام معصوم عالم عادل و به نیابدت از او ولدی 

فقیه و رهبر حاار، تعادل سازه را برقرارساخته است و قدرت هوشمند را ایجداد کدرده و سداخت 

ومت عدل جهانی حضرت مهدی ارواحنا فدداه بدرای انداز حکتمدنی خود را برای رسید  به چشم

( و تعادل نهایی خدود را در جدوار حدق تعدالی 8شکا داده است ) شکاایجاد تمد  نوین اسالمی
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دنبال آ  دویدده و بده آ  خواهدد رسدید کند و عاشقانه، دست افشدا  و پایکوبدا ، بدهجستجو می

 (.9)شکا

 
 )ارائه شده توسط پژوهشگر(؛ )منطقه نفوذ( ل از اسالم و بعد از اسالمهاي ايراني قبنقشه تجمیعي دولت(: 3شکل )

 

 
 (ارائه شده توسط پژوهشگر) ـ ايرانيتمدن اسالمي جغرافیاي راهبرديالگوي جغرافیاي سیاسي و  (:4)شکل 
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 فرهنگي و تمدني هايسازه ايجاد نرم و سخت و معماري (: مسیر5شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـ ايرانياسالمي تمدن استمرار و ايجاد اصلي (: مسیر6شکل )
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 معکوس مهندسي (: مسیر7شکل )

 

 

 
 ـ ايرانيسازي اسالمي(: الگوي راهبري تمدن9شکل )
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 ـ ايرانياسالمي تمدن ازاسالمي نوين تمدن هدف به رسیدن راه (: الگوي مفهومي پژوهش؛ نقشه8شکل )

 

 :های تحقيقپيشنهاد

ش به دو دسته پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهشدگرا  آیندده پیشنهادهای پژوه

 شود.تقسیم می

 :پیشنهادهاي کاربردي

 م و ودین، زبا ، محیط، تاری ، سنن، آداب و رس :چو  یهایشناسایی و تقویت ویژگی

شود. کنند، تولیه میسازی مقابله میهای جمعی که در برابر یکسا خاطره

های نادری است که از کلیه این از نمونههنگ و تمد  ایرانی اسالمیخوشبختانه فر

با هویت برخوردار است و به این و متمایج  ،فردعواما به نحو بارز و منحصر به

توانند هویت واحدی را برای ملتی ترتیب معرفی این عواما با همپوشانی خویش می

  بجر  فراهم آورند
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 نظرا  فرهنگی در اجماع درونی بین لاحب برای تاکید بر مشترکات فرهنگی داخلی

جهت ایجاد فرهنگی منسجم و قدرتمند بر  ،های اجتماعیخصو، هنجارها و ارزش

  د ایرانیهای اسالمیمبنای مولفه

 های دینی از طریق تبلیوات توسط نهادهای فرهنگی و تلفیق آنها با تاکید بر ارزش

  های ملی و ایرانیارزش

 معه از جمله مواوعاتی است که باید مورد توجه متولیا  امر فرهنگ آموزش آحاد جا

  و تمد  قرار گیرد

  افجایش بازنگری با توجه به قواعد بازی جهانی و قدرت مانور دیپلماتیک در عرله

های برداری از فرلتها، افجایش بهرهمنظور به حداقا رساند  محدودیتالمللی بهبین

های های نوین با توجه به ظرفیتها و ایجاد فرلتفرلتها به موجود، تبدیا چالش

  باالی فرهنگ و تمد  ایرانی اسالمی

 های فرامرزی با سایر حضور مستمر و با نشا  در عرله تعاما و تقویت همکاری

 دینی.-های ملی  و اشاعه ارزشآمسلما  و غیر  یهاملت

 :پیشنهادها براي تحقیقات آتي

 د ایرانی و ایجاد اطلس جورافیای هنگی و تمدنی اسالمیهای فرکالبدشناسی سازه

 فرهنگی 

 های نفوذ ایرانی اسالمی شناسی در حوزهشناسی و تمد مطالعات فرهنگ 

 های فرهنگی و تمدنی و گریج از واگرایی های تقویت همگرایی سازهمطالعه روش

 سازی مسازی و نظاسازی، دولتسازی، جامعهآنها با توجه به مراحا انسا 

  سازی الگو با محوریت الا سازی و تمد نحوه طی کرد  مراحا فرهنگتحلیا

 والیت فقیه و بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

 تقابا در  ی  براآ یهاتینرم و سخت و استفاده کاما از ظرف یمعمار قیدق بررسی

  عاما ریجنگ نرم و سخت و پدافند غ
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 های فرهنگی و تمدنی نحوه ارتبا  آنها با سازه و سخت و نرم قدرت کارکرد مطالعه

های قدرت نرم و سخت و نوع گرانش و برهم نهش نیروها و نیج نحوه عنوا  هستهبه

  تمدیریت این تعامال

 قدرت نرم و  یهاعنوا  هستهبه ،یو تمدن یفرهنگ یهاسازه یریگنحوه شکا مطالعه

   هوشمند قدرت یتواز  هوشمند برا ادیجسخت، و ا

 ها  اسالم و جها در سازه نیمتراکم نهفته در ا یکارکرد انرژ و بررسی مطالعه

و  یفرهنگ یهاابرسازه نیا یروشیپ یها  در تقاباآاستفاده از  یریجی برابرنامه

 .یجهان یتمدن
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 پیراسته راتانتشا تهرا ،: ای قمشه الهی مهدی ترجمه ،کريم قرآن. 

 آزادی پیام: تهرا  انصاریا ، حسین ترجمه ،(1386) البالغه نهج. 

 (ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه ، 18، 14، 10، 4و ،امام صحیفه ،(1388) ره خمینی امام 

 در دسترسی قابا ،بیانات مجموعه، (العالی مدظله)ای  خامنه امام :www. Khamenei.ir 

 ،ملدی امنیدت تدامین در ای رسانه دیپلماسی و نرم قدرت نقش کالبدشکافی ،(1400)هادی  ابراهیمی 

 شدماره ، یازدهم سال ،نرم قدرت مطالعاتعلمي فصلنامه اسالمی، بیداری موردی مطالعه: ایرا .ا.و

 27-7 ، ،پاییج، 26پیاپی سوم،

 ،چاپخش را : نشرته پویا ، حسن ،شناسيجامعه فرهنگ (،1370همکارا  ) و نیکالس آبرکرامبی  

 لادر دار: بیروت سوم، چاپ ،2 و ،العربلسان( ق1414) مکرم بن محمد منظور، ابن 

 العربی دارالکتاب: بیروت. االسالم ظهر 4 چاپ ،االسالم ظهر ،(م2005)امین  احمد. 

 ،مقدام اندیشه دراسالمی نوین تمد  هایشاخص واکاوی ،(1394) فریدو  راائی، مرتضی و اکبری 

،  5 شماره ،3 دوره ،ـ ايرانياسالمي پیشرفت الگوي مطالعاتعلمي فصلنامه ،(مدظله) رهبری معظم

 ،85-108 

 ،نشر سخن تهرا : ،سخن روز فرهنگ (،1383حسن ) انوری  

 ،کلمه نشر: تهرا  ،1 و متضاد، و متراده ،فارسي ـ انگلیسي فرهنگ ،(1372) کامرا ، بختی 

 ،دیهیمدی، تهدرا :  خشایار: ، مترجمغرب فلسفه تحلیلي تاريخ(، 1390هسی ) فرانسیس، مری بیکن

 نشر کوچک 

  معاره نشر: تهرا  ،اسالمي تمدن و فرهنگ  تاريخ ،(1388) فاطمه احمدی، جا 

 انسدانی و  علدوم پژوهشدگاه تهدرا : ،اجتمـاعي علوم و فلسفه فرهنگ تا(،نویسندگا  )بی از جمعی

 مطالعات فرهنگی

 محمددجواد پرهدام، بداقر ، مترجمدا اجتماعي علوم فرهنگ(، 1376) بکولد ویلیام گولد، جولیوس 

 مازیار: تهرا . مازندرانیزاهدی
 ،کدارایی قددرت بر سیاست گذارانه ، درآمدی(1390) مهرداد جعفر، زاده امام مراد وحید و خاشددعی 

 سدوم، ارهپدیش شدم اول، سددال ،نرم قدرت مطالعات فصلنامه دو الملا،بین روابط لحنه در نددرم

 43-21،.پاییج

 ،4و ،نامـهلغت ،(1377)سدیدجعفر شدهیدی، حسدن  گیوی،احمدی محمد  اکبر  معین،علی دهخدا، 

 تهرا  دانشگاه انتشارات و چاپ موسسه روزنه،: تهرا  ،2 چاپ حسنی، حمید: ویراستار
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 آل شدارات، قدم: انت1 زاده، چاپحسن لادق ، مترجمرشادالقلوب(، ا1397) محمدبندیلمی، حسن 

 (ع) علی

 مبندای بدراسالمی  تمد  طراحی الگوی (،1395) عماد فکریا ، سجاد  بهشتیار، زهرا  قجاآنی، ذاکری 

 علـوم الملليبین کنگره ،(العالی ظله مد) رهبریر معظم مقام منظر از پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی
 ، تهرا فرهنگي مطالعات و انساني

 ،آينـه مجلـه غیبدت، عصدر دراسدالمی تمد  ماهیت و مفهوم امکا ، در تأما ،(1393) احمد رهدار 
 96-67، ،1393 پاییج ،75 شماره ،19 دوره ،پژوهش

 تهرا : عطار ،اضافات و نظر تجديد با شناسي فرهنگ زمینه (،1394محمود ) االمینی، روح  

 ،مشهد سیفردو دانشگاه مشهد: زاده،زنجانی ترجمه هما ،اجتماعي کنش (،1379گی ) روشه 

 های احیاء وبایسته الگوی بومی پیشرفت  اسالمی ایرانی دربستر ( تمد 1394زاده، محمودراا ) لنم 

 ايراني پیشرفتمقاالت دومین کنفرانس الگوى اسالمي مجموعهعملیاتی سازی،  

 ،انتشدارات ، تهدرا :4 چاپ ،تاريخي شهرهاي و بناها سازيزنده باز (1380محمدمنصور ) فالمکی 

 تهرا  دانشگاه انتشارات و چاپ سهموس

 ( 1386لوکور، بوزیه و هوارد بیکر، جفری) افهمدی، تهدرا : نشدر  راا: ، مترجمفرم تحلیل و تجزيه

 سبحا 

 ،زرین انتشارات: تهرا  ،2 ،چاپ معین فرهنگ ،(1387) محمد  معین 

 ، انتظدارات مبندای بدر ( مدیریت1369عباس )  منوریا (MBE ) مجلـه ، مثبدت پیشدگویی قددرت
   124 تا 107، ،(5 پیاپی) 2 شماره ،2 ، دورهپژوهي مديريتآينده

 معاره نشر دفتر: قم ،1و ،اسالمي تمدن و تاريخ( 1384اکبر )والیتی، علی 
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