نشست علمی ،تخصصی ویژگی ها و شاخص های جامعه پیشرفته از منظر قرآن و حدیث
ًطست ػلوی ،ترصصی ویژگی ها و شاخص های جامعه پیشرفته از منظر قرآن و حدیث تا اضایۀ
حجت االسالم ٍالوسلویي ػسکطی ٍظیطی ضٍظ چْاضضٌثِ ّطتن تْوي هاُ ساػت 61زضسالي کٌفطاًس
اًجوي ّای ػلوی حَظُ تَسط اًجوي هسیطیت اسالهی تا حضَض پژٍّطگطاى هسیطیت تطگعاض ضس.
سرٌطاى تا تیاى ایي ًکتِ کِ پیططفت اظ جولِ آضهاىّای جَاهغ زض طَل تاضید تَزُ است .زض
ازیاى الْی ٍ اظ جولِ زیي هثیي اسالم ًیع ّوَاضُ ٍیژگیّا ٍ ضاذص ّای جاهؼِ پیططفتِ کِ هٌطثق تا
فططت تطط ٍ هالحظِ هصالح ٍاقؼی هازی ٍ هؼٌَی هی تاضس ،هس ًظط تَزُ است ٍهکتة اسالم اظ
ّوگاى اًتظاض زاضز کِ تطتطیي افطاز جاهؼِ تاضٌس .زض استرطاج ضاذص ّای جاهؼۀ پیططفتِ سِ ٍیژگی
هْن ضا تایس زضًظط زاضت :کاهالً ٍاقغتیٌاًِ ٍّوطاُ تا اضایۀ ططیق تاضس ٍاّسافی ضا ،اػن اظ ّسف اصلی ٍ
ًْایی ٍ ّسفّای ٍاسط ،تطای جاهؼِ آضهاًی تؼییي کٌس کِ زاضای هطاتة تاضٌس تا سْلالحصَلتط تَزى
پاضُ ای اظ هطاتة آًْا ،ضَض ٍ ذَاست ٍ اضازُ ضا زض هطزم تطاًگیعز ٍ آًْا ضا تِ هثاضظات اجتواػی ٍ تغییط
اٍضاعٍاحَال هَجَز ،هایل ٍ ضاغة گطزاًس.
ٍی هیعاى ذساتاٍضی ،هؼازتاٍضی ٍ ٍالیت تاٍضی ضا هْن تطیي ضاذصّای هثٌایی ،سطح ضفاُ،
اهٌیت ٍػسالت اجتواػی ضاذص ّای ساذتاضی ٍضضس اهطتِ هؼطٍف ًٍْی اظهٌکط،تؼلین ٍتطتیت
ٍاذَت اجتواػی تطذی اظضاذص ّای ػولکطزی جاهؼِ پیططفتِ تطضوطزًس.
ایطاى اهیس تِ آیٌسُ ،ضٍحیِ ذستگی ًاپصیطی ٍ هْطٍضظی ًسثت تِ زیگطاى ضا تطذی اظ ٍیژگی
ّای جاهؼِ پیططفتِ زاًستِ ٍ پیططفت ضا حطکت ضٍ تِ جلَ ٍ ضٍ تِ کوال زض فطز ٍ جاهؼِ کِ ضاهل
توام اتؼاز ٍجَزی اًساى ٍ ّوِ جَاًة جاهؼِ تِ طَض هتَاظى ٍ هتٌاسة کِ ّسف آى زست یاتی تِ
آیٌسُ ای تْتط ٍ استفازُ تْیٌِ اظ ًاتغ هازی ٍ هؼٌَی اهت اسالم است ضا تؼطیف کطزًس.
استاز حَظُ ٍزاًطگاُ ،ضاذص ّای جاهؼِ پیططفتِ زض ازتیات ضایج ضا تِ زٍ زستِ کوی ٍ کیفی
تقسین ًوَزُ ٍ ضاذص ّای کوی ضا :اضتغال کاهل،تَلیس (زضآهس ) سطاًِ ،سطح تاالی ظًسگی،اهیس تِ
ظًسگی زض تسٍ تَلسً،طخ تا سَازیٍ ،جَز کاالّای ضطٍضی تطای ّوًِ ،طخ هطاضکت زض فؼالیت ّای
اجتواػیً،طخ پَضص تیوِ ّای زضهاًی ٍ تاظًطستگی ٍ آظازی اًتراب یك جاهؼٍِ ،جَز اضازُ
سیاسی،ػعت ًفس ،ثثات ٍ اهٌیت جاهؼِ ضا اظ ػوسُ تطیي ضاذص ّای کیفی شکطکطزًس.
حجت االسالم ػسکطی تا اضاضُ تِ تطضسی ضاذص ّای کالى جاهؼِ پیططفتِ اظ هٌظط قطآى ٍ
حسیث زض سِ تؼس هثٌایی ،ساذتاضی ،ػولکطزی ،ضاذص ّای هثٌایی "هیعاى ذساتاٍضی ،هیعاى هؼاز
تاٍضی ،هیعاى ٍالیت تاٍضی هیعاى ذَزتاٍضی" ٍ ضاذص ّای ساذتاضی "سطح اهٌیت ٍسطح ضفاُ

اجتواػی" ٍ " تطٍیج اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْی اظ هٌکط زض جاهؼِ ،اضتقای سطح تؼلین ٍ تطتیت زض جاهؼِ،
افعایص هیعاى اذَت اجتواػی ٍ ضضایت هٌسی اظ هیعاى کطاهت اًساًی زض ضٍاتط اجتواػی" ضاذص
ّای ػولکطزی ّستٌس کِ العاهاً زض افؼال افطاز زض ظًسگی اجتواػی ،هَضز تَجِ قطاض هی گیطًس.
ػضَ اًجوي هسیطیت اسالهی زض پایاى ًطست ،تا شکطایي کِ جاهؼِ پیططفتِ اسالهی،جاهؼِ ای
است کِ ّوِ افطاز آى ،تِ هثاًی ٍ زستَضات اذالقی ٍاجتواػی اسالم پایتٌس تاضٌس ٍآى ضفتاضّا ضا
زضجاهؼۀ ذَز تِ اجطا زض آٍضًس ،اهیس تِ آیٌسُ  ،ضٍحیِ تالش هضاػف ،هْطٍضظی ،ذسهت ضساًی ٍ ذَز
اضظیاتی هستوطضا اظ هْن تطیي ٍیژگی ّای جاهؼِ پیططفتِ اظ هٌظط قطآى ٍ حسیث ضوطزًس ٍ زست یاتی
تِ جاهؼِ پیططفتِ ضا هستلعم چٌس اقسام اساسی اظجولِ تَجِ تِ تفاٍت هاَّی هفاّین «پیططفت» ٍ
«تَسؼِ» ،اضتقای سالهت ٍ ضضس اضظضْای اذالقی زض ًظام هسیطیت هٌاتغ اًساًی کطَض ،لعٍم تَجِ تِ
فطٌّگ اصیل ایطاًی اسالهی زاًستٌسکِ الثتِ هَفقیت زض ایي ػطصِ هستلعم تَجِ جسی هتَلیاى فطٌّگ
تِ هَضَع تسٍیي تطًاهِ تلٌس هست فطٌّگی ،ػسم هَاظی کاضی زض حَظُ فطٌّگ ٍ التعام ػولی ًسثت تِ
تحقق ػسالت هی تاضس.

