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 های تمدنی پیش روی انقالب اسالمی ایران چالش
 

 1*حسن بشیر

  2**اثی فتح آبادیهادی غی

 چکیده
ها، مسئله این پژوهش را هایی همراه است که چیستی آنحرکت به سمت تمدن نوین اسالمی با چالش

اطالعات با روش  لیاست و تحل یاسناد ی، مطالعهدر این پژوهش اطالعات یروش گردآوردهد. شکل می

های تمدنی انقالب اسالمی ایران هش، چالشهای این پژوبراساس یافته. است رفتهیپذ مضمون انجام لیتحل

حیطه انتقال تمدنی »، «نوین اسالمیالزامات تحقق تمدن»، «نوین اسالمیامکان تحقق تمدن»های در مقوله

بسط اجتماعی  .بندی استصورت قابل« نوین اسالمیمعنا و عینیت در تمدن»و « نوین اسالمیتمدن

نی طراز تمدن نوین اسالمی، تحول در علوم انسانی و تعالی الگوی عقالنیت انقالبی، تربیت نیروی انسا

نوین ترین الزامات تحقق تمدنفرهنگی از مهممدیریت، اصالح سبک زندگی و افزایش تعامالت میان

های اساسی صیرورت تمدنی انقالب اسالمی خواهد بود. ها از چالشاسالمی است که عدم توجه به آن

ی و اسیس یهافتنه ،یاجتماع یهاشکافی، فرهنگ انیتعامالت م ،یهای علم پیشرفت ،یتحوالت فکر

ها، حرکت شوند که عدم مدیریت آنهای حیطه انتقال تمدنی محسوب میسازوکار  از یالملل بین یهاجنگ

-ترین چالشفقدان معنا و عینیت نیز از مهم های جدی مواجه خواهد ساخت.انقالب اسالمی را با چالش

شود. راه عینیت یافتن تمدن اسالمی از مسیر بسط تاریخی جغرافیایی معانی تمدن محسوب می های هر

گذرد که این امر جز با وجود یک حکومت یا قدرت دارای نفوذ و با فهم، ارائه، متناسب با خود می

 بخشی و بازنمایی معانی متناسب با هویت اسالم تمدنی امکان پذیر نخواهد بود.  مشروعیت
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 مقدمه

ها در سطوح متفاوتی صورت  های اجتماعی با توجه به الیه الیه بودن آن تحلیل پدیده

پذیرد. تمدن اشاره به بزرگترین واحد تحلیل اجتماعی دارد و تحلیل تمدنی فراگیرترین  می

آید. مطالعات تمدنی در جهان غرب پس از جنگ  به حساب می سطح تحلیل اجتماعی

عالقه جدید به تحلیل تمدنی، به ویژه با آثار 1391از دهه »جهانی دوم گسترش پیدا کرد. 

(، بوجود آمد. 0111( و آیزناشتات )1311(،  بنجامین نلسون )1311علمی نوربرت الیاس )

های مربوط به غربی و بحثهای غربی به غیراین مباحث در زمینه تغییر ژئوپلتیکی از تمدن

یافته المللی و جهانی توسعهشناسی بینمدرنیته ترکیبی در یک زمینه برجسته در جامعه

. تحلیل تمدنی در جهان اسالم پس از  (Willfried Spohn, 2011, p 24) «است

حمله » اولین مواجهه تمدنی با تمدن غرب در زمان حمله ناپلئون به مصر شروع شد.

عرب  یایدر فکر و فرهنگ دن نیادیآغاز تحوالت بن یالدیم 1131ناپلئون به مصر در سال 

سو و  کیاز  یهای مختلف اسالم توان به ظهور جنبش رود. که از آن جمله می به شمار می

 ،یی)بابا« اشاره کرد کرید یمتفکران عرب زبان از سو انیم در یفکر نینو یکردهایرو

ویکردهای فکری جهان عرب در مواجهه با تمدن جدیدی که با آن روبه ر .(11 ، ص1931

رو شده بودند به صورت متکثری خود را نشان دادند و هر یک مختصات متفاوتی به خود 

 گرفتند. 

سه توان به  را می تهیعرب در مواجهه با مدرن یایدن یهای فکر انیجر»همان طور که 

 تهیکه مدرن یانی. موضع م9)نعم(؛ ی جابی. موضع ا0 )ال(؛ی . موضع سلب1کرد:  میدسته تقس

در  (.13 ، ص1931 ،یی)بابا« )ال و نعم( ردیپذ می گرید یو از جهات یجهات نف یرا از برخ

گرا و تجـددگرا،  در کنـار دو جریـان سـنت»، نیز ایـران معاصـر یهای فکـر تحلیل جریان

-سبت سـنجى میـان دیـن و زندگى تمدنشـود کـه در نینـام بـرده م یاز جریـان دیگـر

درواقع این جریان نه در گذشته  .(09 ، ص1930)بهمنـى، « است گرا بودهنگر و پیشرفت

است و نه در مواجهه با تمدن جدید غرب منفعل است بلکه با تمسک به پشتوانه خود مانده

وجود آورد.  کند نظم اجتماعی جدیدی به مبانی فکری و تاریخ و فرهنگ خود تالش می
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 توان حاصل این رویکرد فکری در نسبت به مدرنیته دانست. انقالب اسالمی را می

 یاسالم تیهو یایبه دنبال اح»به عنوان بنیان گذار انقالب اسالمی ایران  ینیخم امام

که در  یاداده بود، توسعه یدر گفتمان خود جا زیاساس مقوله توسعه را ن نیبود و بر هم

 ،یتی)وال« داشت دیترد تهیمدرن یشد و در اروپا محوریم فیتعر یاسالم تیچارچوب هو

تحلیل تمدنی برای ایران اسالمی معاصر از آن جهت حائز اهمیت است  (.01 ، ص1931

انداز  که خط سیر انقالب اسالمی رسیدن به تمدن نوین اسالمی است و الزمه تحقق چشم

آن است. یکی از مسائل مهم در مطالعات  انقالب اسالمی، تبیین تئوریک ابعاد مختلف

های پیش روی انقالب اسالمی جهت حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی تمدنی چالش

ها مانع تکمیل تصویر تمدنی انقالب اسالمی هایی که عدم پاسخ بومی به آناست. چالش

دنی پیش های تم ایران خواهد بود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که چالش

شناسی تمدن نوین پژوهی، مفهومروی انقالب اسالمی چیست؟ در ادامه پس از پیشینه

های تمدنی انقالب اسالمی ایران با رویکردی شناختی، چالش و تبیین مباحث روش اسالمی

 گیرد.تمدنی مورد بررسی قرار می

 . پیشینه پژوهش1

ی خصوصا تمدن نوین اسالمی رشد های مربوط به مطالعات تمدن های اخیر پژوهش در سال

های نزدیک به مسئله پژوهش  ترین پژوهش زیادی داشته است. در ادامه برخی از مهم

 اهلل تیآ شهیدر اند یاسالم نیتمدن نو»( در مقاله 1939شود: بهمنی )حاضر اشاره می

با  است دهیکوش« (رانیا یاسالم یجمهور یتکامل تمدن یو چگونگ یستی)چی ا خامنه

 یساز از روش مفهوم یریگ و با بهره رهبر معظم انقالب یها یو سخنران اناتیتناد به باس

د. جهان بین و معینی کن فیرا استخراج و توص شانیا «یتمدن شهیهندسه کالن اند» ،یادیبن

به « یااللّه خامنه تیاز منظر حضرت آ یتحقق تمدن اسالم ندیفرآ»( در مقاله 1939پور )

 یتحقق دولت، جامعه و تمدن اسالم ینیشیدر باب لوازم پ معظم انقالبرهبر  نظر نیتبب

به موضوعاتی چون « فلسفه تمدن نوین اسالمی»( در کتاب 1939اند. غالمی )هختپردا

 ،یاسالم نیمختصات و مراحل تمدن نو ف،یتعر ،تمدن، ضرورت یمفهوم و مؤلفه اصل
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انسانِ در طراز تمدن  ن،یتمدن نوو  یخیو نسبت تمدن تار یتمدن اسالم یخیادوار تار

( در کتاب 1931جهان بین ) .پردازدیم و ...  یاسالم نیو تمدن نو تیهو ،یاسالم نینو

تمدن و فرهنگ، تمدن  یمعناشناسبه مباحثی چون « یاسالم نیتمدن نودرس گفتار »

ه گان مراحل پنج یلیتفص نییتب ،مناسبات فرهنگ و تمدن ،یاسالم نیتمدن نو ،یاسالم

های  ییچالش واگرا»( در مقاله 1931یعقوبی ) .پردازد می ی و ...اسالم نیتحقق تمدن نو

هایی  تیهو نیترمهم« یاسالم نیدر تمدن نو ییهای همگرا حل جهان اسالم و راه یتیهو

 را به مثابه چالش مطرح باشند ،یاسالم نیتوانند در مقابل تمدن نو که در جهان اسالم می

در  یهای قوم تیو هو یو سن عهیش یهای مذهب ییدر دو قالب  واگرا یهای مذهب تیهو

های انجام شده بیشتر ناظر  پژوهش. داند می یو فارس یعرب ،یترک یهای قوم ییقالب واگرا

های تمدنی به کلیت تمدن نوین اسالمی و فرآیند آن بوده و به طور مشخص ناظر به چالش

است بنابراین پژوهش لی صورت نپذیرفتهپیش روی تمدن نوین اسالمی پژوهش مستق

های این  باشد. همچنین روشی که در تحلیل داده حاضر از این جهت دارای نوآوری می

 باشد. شود نوآورانه می پژوهش استفاده می

 یاسالم نیشناسی تمدن نو مفهوم. 2

سازی در یک  تحقق یک تمدن مستلزم وجود عقالنیتی است که مبانی فکری برای نظام

نطقه جغرافیایی را تأمین نماید تا با یکپارچگی، پویایی، عینیت و بسط تاریخی آن م

های اجتماعی و همچنین با تولید، اشاعه و تعمیق معانی در بعد مردمی، هویت تمدن  نظام

های  های مفهومی عقالنیت، نظام مؤلفه» .به معنای کامل خود فرصت بروز و ظهور پیدا کند

ها، بسط تاریخی و جغرافیایی و هویت تمدن، عینیت و پویایی آناجتماعی، یکپارچگی، 

( 191، ص 1939دهند )امامی، تصویر نسبتا کاملی از تمدن بر اساس مبانی بومی ارائه می

((. هویت تمدنی در تمدن نوین اسالمی با بسط در نظام مناسبات انسانی، 1)نمودار شماره)

آمَنُوا مِنکُمْ  نَیوَعَدَ اللَهُ الَذِ» هیند متعال در آخداوساز جامعه مهدوی خواهد بود.  زمینه

 نَهُمُیلَهُمْ دِ مَکِنَنَیُمِن قَبْلِهِمْ وَلَ نَیالْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَذِ یفِ سْتَخْلِفَنَهُمْیَوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَ

وَ مَن کَفَرَ بَعْدَ  ئًایْشَ بی شْرِکُونَیُلَا  یعْبُدُونَنِیَأَمْنًا  فِهِمْخَوْمِن بَعْدِ  بَدِلَنَهُمیُلَهُمْ وَلَ یارْتَضَ یالَذِ
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جامعه  کیبشر را به صورت  یزندگ ندهیسوره نور(، آ 55 هیآ«.)ذَلِکَ فَأُولِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

 توان یرا م دیتوح نیکند. بنابرا می میترس «ئًایْشَ بی شْرِکُونَیُلَا  یعْبُدُونَنِیَ»که  یدیسراسر توح

 .به حساب آورد یاسالم نیتمدن نو هویت تمدنی یدال مرکز

 
 تصویر تمدنی تمدن نوین اسالمی .(1نمودار شماره)

 شود.های تحلیل مفهومی تمدن تشریح میدر ادامه هر یک از مؤلفه

 . عقالنیت 2-1

. هر تمدنی اند مبانی فکری متناسب با خود شکل گرفتهها در طول تاریخ بر اساس  تمدن

دارای خاستگاهی عقالنی است. این مبانی فکری و عقالنیت یک تمدن است که مواد الزم 

ها در زندگی بشر را فراهم  گیری نظامات اجتماعی مختلف و عینیت یافتن آن جهت شکل

(. اگر تمدن اسالمی در قرن چهارم و پنجم 03، ص 1911کند)جمعی از نویسندگان،  می

مبانی فکری قرآنی و اسالمی چون توحید، ذومراتب بودن هستی، ظهور کرد بر اساس 

کرامت انسان، چند بعدی بودن انسان، مسئول بودن انسان، معادباوری و ... بود و اگر تمدن 

های اخیر تحقق یاقت بر اساس بسط مبانی فکری چون اومانیسم،  غرب در قرن

بسط در نظامات اجتماعی، در  عقالنیت هر تمدن عالوه بر .ه است... بودسکوالریسم و 

دهد. در  شود نیز خود را نشان می ها می های آن تمدن که مبنای عمل آن فکر و ذهن انسان

 توحید
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گر وجود نوعی عقالنیت خاص در افکار و اعمال آن هر تمدن بیانهای  واقع بررسی انسان

ط هاست. از این رو توجه به عنصر عقالنیت در تحقق تمدن نوین اسالمی، لزوم بس

اجتماعی عقالنیت انقالبی را از طرفی و پرورش نیروی انسانی متناسب با عقالنیت اسالم 

 سازد.تمدنی را از طرف دیگر مشخص می

 های اجتماعی . نظام2-2

های اقتصادی،  گیرد. نظامشکل میهای اجتماعی  هر تمدّنی مبتنی بر مجموعه نظام  

های تمدّنی  . هریک از نظام تمدّن هستند  هندهد تشکیل  های از جمله نـظام سیاسی، فرهنگی

فکری و   ها، ناظر به عقالنیت دارای بعدی نظری و بعدی عملی است. ابعاد نظری این نظام

بـه وجود خارجی   مـنجر  که  دهند ها پایـه تمدّن را شکل می فرهنگی است و ابعاد عملی آن

حقق تمدن اسالمی، بدون تحقق (. ت01، ص 1931شوند)بارانی و میرمحمدی،  تمدّن می

کند. اگر انقالب و دگرگونی اساسی اولیه در قلوب را مرحله اول  این نظامات معنا پیدا نمی

پایه گذاری تمدنی نوین قلمداد کنیم، پس از آن الزم است که این انقالب، تفکر جدیدی را 

نه صیرورت بندی و سپس عینیت بخشد و گر در نظامات اجتماعی متناسب با خود صورت

تمدنی تداوم پیدا نخواهد کرد. این امر لزوم بسط و عینیت یافتن هویت معنایی و عقالنیت 

 سازد.در پس آن را بیش از پیش آشکار می

 ی کپارچگ. ی2-3

هماهنگی و همسویی میان عناصر تمدّنی که منجر به نوعی وحدت میان عناصر تمدّنی 

)بارانی، اری تمدّن را شکل خواهد بخشیدافز مـختلف نظام نرم   های  است، سـاحت

(. در تمدن اسالمی عناصر تمدنی چون علم، سیاست، فرهنگ، 01، ص 1931میرمحمدی، 

اقتصاد و ... همه باید همجهت با جهت کلی تمدن توحیدی باشند و در نسبت با سایر 

لیت کننده داشته باشند تا بتوانند تصویری از یک ک عناصر نیز نقش مکمل و هماهنگ

یکپارچه را بازنمایی کنند. این که هر عنصر تمدنی مانعی برای پیشرفت عنصر دیگر باشد 

گذاری  چیزی که در فضای جامعه ایران کنونی شاهد آن هستیم و دلیل آن ضعف سیاست -

مانع تحقق چنین تصویری است. یکی  -های مختلف در عرصه علم و عمل است  در حوزه
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-ها و سازمانذاری در ایران، تداخل مأموریتی و عملی حوزهگ های جدی سیاستاز آسیب

ترین دالیل آن عدم نرم افزار بومی اداره جامعه های مختلف با هم است که یکی از مهم

های اجتماعی مختلف در متن جامعه نشان باشد و خود را در تشتت و ناهماهنگی نظاممی

افزار بومی مورد اجماع، به همراه لید نرمدهد. بنابراین هماهنگی و یکپارچگی تمدنی، تومی

 کند. طلب می گذاری جامعه را توامان تعالی الگوی مدیریت و سیاست

 . پویایی2-4

کند، بلکه به  ها را به صورت ایستا بررسی نمی مطالعات تمدنی زندگی جمعی انسان

هم اشاره به تعامل تواند کند. پویایی تمدّن می و تاثرات توجه می تأثیرتغییرات، تعامالت و 

(  و هم به 03، ص 1931های تمدّنی داشته باشد)بارانی و میرمحمدی،  نظام میان خرده

ها داللت داشته باشد. ات آنتأثیرحوزه ارتباطات میان فرهنگی و بین فرهنگی و پیامدها و 

-ای است که در سطح معاشرتیکی از عوامل پویایی تمدن ارتباطات میان فرهنگی گسترده

شود. این ها با یکدیگر می و باعث تعارف و تعامل انسان افتدای اجتماعی اتفاق میه

های یک ها که از زیباییها و فرهنگ ارتباطات، یکپارچگی تمدن را در عین تنوع انسان

-ای که در هر تمدن صورت میکند. ارتباطات میان فرهنگی گسترده تمدن است تسهیل می

کند، تا  برای تعارف، تعامل و تبادالت میان فرهنگی ایجاد می های زیادی راپذیرد، فرصت

های متنوع با یکدیگر آشنا شوند و آگاهی فرهنگی خود را نسبت به یکدیگر فرهنگ

های سیاسی و های اجتماعی، کاهش تنشافزایش دهند. چنین اثری در افزایش تعاون

دو فرهنگ، ارتقاء تفاهم و درک  تر شدن افکار و اعتقاداتها و نزدیکاجتماعی، پیشداوری

گرایی و تبلیغات سوء، ایجاد آرامش و صلح جهانی ها، جلوگیری از بیگانهمتقابل میان ملت

گیری یکپارچگی و ...  بسیار مؤثر است و آرامش و زایش فرهنگی توامان الزم جهت شکل

 کند.  و پویایی تمدنی را تأمین می

 . عینیت 2-5

کند؛ بلکه  ، هویت و معنا پیدا نمی تمدّنی  ع شدن عناصر و ارکان یک تمدن فقط با جم   

درآید تا تمدّن   فعلیت  مـرحله  باید ویژگی این جهانی و کارکردهای دنیوی تمدّن بـه
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(. ویژگی این جهانی بودن تمدن، 03، ص 1931هویت عینی پیدا کند)بارانی و میرمحمدی، 

پاسخ به نیازهای مادی و بیرونی براساس  که نظامات اجتماعی جهت  به این معناست

گرایی در نگاهی تمدنی ناظر به عینیت .جهانی تمدّن، عینیت خارجی پیدا کنند ویژگی این

ترین نیازهای نظری و عملی در جوامع اسالمی است  تحقق تمدن نوین اسالمی، از ضروری

ها به سمت د آنچرا که یکی از دالیل عمده انحطاط تمدنی جوامع اسالمی و حرکت کن

ها بوده است که از پایه، تمدن اسالمی، تفکر و عمل انتزاعی و دور از عینیت اجتماعی آن

ترین عرصه عینیت جامعه،  سازد. مهمامکان تحقق عینی نظامات اجتماعی را مسدود می

های این هاست که تحقق مطلوب آن، نیازمند اصالح نا به سامانی حوزه سبک زندگی انسان

های مؤثر عملی های دقیق نظری توسط جامعه علمی و اقدامبا استفاده از پاسخ حوزه

 توسط حکومت و مردم است.

 . هویت 2-6

باشد که االمر می یک کلیت یکپارچه است و دارای حقیقتی اصیل در عالم نفسهر تمدن   

امات های فکری، نظ (. تمامی الیه111، ص 1935دهد)خانی،  هویت اصلی آن را شکل می

ها و پویایی یک تمدن همه و همه در نهایت یک اجتماعی، عناصر عینی، تمامی هماهنگی

تمدن نوین اسالمی بستر ظهور و بروز هویت دهد. هویت و حقیقت کلی را ظهور می

ها به معانی حقیقی و اسماء الهی و  حقیقی اسالم تمدنی است. هویتی که با اتصال انسان

یابد. بنابراین مامی نظام مناسبات انسانی شکل گرفته و تداوم میجاری شدن آن معانی در ت

های مختلف زندگی اجتماعی سرچشمه هویت از معنا و اتصال به ان و جریان آن در شریان

گیرد و جهت تحقق یک تمدن باید به رابطه هویت تمدنی با معانی متناسب با خود و می

 توجه کرد. هت در سطحی فراگیرعینیت و جریان یافتن آن

 جغرافیایی  -. بسط تاریخی 2-7

گوییم، از یک سو پا را از یک حوزه خاص سیاسی، نظامی یا  آنگاه که از تمدن سخن می 

و البته بودن غفلت از  -فرهنگی و اجتماعی و جز آن فراتر گذاشته به کلیت ترکیب 

ر سیر زمانی خویش نگریم و از سویی دیگر اگر چه در زمان، ولی پدیده را د می -جزئیات 
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شناسی  یک اجتماع وقتی بر اساس مبانی هستی(. 55، ص 1939کنیم)همایون،  تعقیب می

های کم کم نظام ،دهدهای عینی شود پاسخخود به مسائل مختلفی که با آن رو به رو می

در طول ها اگر این نظام خواهد داد.را شکل  مختلف متناسب با عقالنیت خود اجتماعی

وم یابد و از طرفی توانایی الگوشدن برای سایر اجتماعات را نیز به دست آورد، به زمان تدا

های تمدنی عقالنیت نهفته در نظم اجتماعی جامعه، خبر از نوعی با نشان دادن ظرفیت

دهد. بسط تاریخی تمدن با تحقق زنجیره و مراحل تطور گیری تمدنی نوین میشکل

پذیر های انتقال تمدنی امکانتاب حرکت در حیطهتاریخی آن و با توجه به افزایش ش

یافته در جامعه خواهد بود. بسط جغرافیایی نیز با الگوگیری جوامع مختلف از نظم عینیت

 شود.فرهنگی حاصل میایرانی خصوصا در بستر ارتباطات میان

 . روش پژوهش3

ها با روش است. تحلیل داده مطالعه اسنادیروش گردآوری اطالعات در این پژوهش 

توان به سه مرحله  تحلیل مضمون انجام پذیرفته است. فرایند کامل تحلیل مضمون را می

ادغام و  -تشریح و تفسیر متن و ج -تجزیه و توصیف متن، ب -کالن تقسیم نمود: الف

گیرد و  یکپارچه کردن مجدد متن. تحلیل مضمون، فرایندی است که طی زمان شکل می

نکته مهم دیگر این است  .(Braun & Clarke, 2006, p 82شود )نباید با عجله اجرا 

ای از کنند و نه مجموعهای از خطوط راهنما استفاده میهای کیفی، از مجموعهکه تحلیل

ها و  ها برای تناسب روش با سؤالپذیری آن. این امر باعث انعطافو ثابت  قوانین مشخص

(. منابعی که مورد مطالعه و تحلیل قرار Patton, 1990, p 69شود )های تحقیق میداده

اند از میان کتب و مقاالت علمی پژوهشی با موضوع انقالب اسالمی، مطالعات تمدن گرفته

و تمدن نوین اسالمی و مربوط به مسئله پژوهش حاضر انتخاب شدند. سعی شده است 

وارد مرتبط مورد هایی که در یافتن م تمامی منابع این حوزه پوشش داده شود. کلیدواژه

های : انقالب اسالمی، تمدن، تمدن نوین اسالمی، چالشاست عبارتند از استفاده قرار گرفته

تمدن نوین اسالمی، موانع تمدن نوین اسالمی. پس از انتخاب متون مربوطه و سه مرحله 

 کدگزاری، الگوی نهایی تحلیل مضمون مشخص شد. 
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 های این پژوهش مشخص است.مضمون گزاره ای از تحلیل ( نمونه1در جدول شماره )
 های این پژوهشای از تحلیل مضمون گزاره(. نمونه1جدول شماره )

 مضمون مقوالت

 های تاریخی جمهوری اسالمیتجربه-1

 امکان تاریخی -0

 امکان تمدن نوین اسالمی -9

 یاسالم یهای تجربه جمهور گذرا بر شاخصه یبا نگاه

تجربه  نیا یهای تمدن تیا بر ظرفر یتوان شواهد می ران،یا

 .(015 ، ص1939 ،یمطرح ساخت)بهمن

ها و تربیت سازی نظام اسالمی-1

 دولتردان طراز انقالب اسالمی

تحول در علوم انسانی و تعالی  -0

 الگوی مدیریت

 الزامات تمدن نوین اسالمی -9

است.  یوقوع دو مسئله ضرور یدر مرحله دولت اسالم»

و  تیها ب( ترب ها و روش نظام سازی یالف( اسالم

 طیبا ضوابط و شرا نیگیری دولتمرد در طراز مسئول شکل

 (.99 ، ص1939پور،  ینیو مع نی)جهان بی اسالم

تالش برای پیشرفت در بخش لزوم  -1

 حقیقی تمدن

 اصالح سبک زندگی -0

 الزامات تمدن نوین اسالمی -9

ما را  بخش حقیقى تمدن آن چیزهایى است که متن زندگى»

دهد کـه همان سبک زندگى است. این، بخش  تشـکیل می

حقیقى و اصلى تمدن اسـت... اگرما در ایـن بخشى کـه 

هایى متن زندگى اسـت، پیشـرفت نکنــیم، همــه پیشرفت

« .تواند ما را رستگار کند که در بخش اول کردیم، نمی

 (.09/11/1931ای،  )خامنـه

 گیثمرات تعامالت میان فرهن -1

 افزایش ارتباطات میان فرهنگی -0

 الزامات تمدن نوین اسالمی -9

شناخت ملل  ،یاجتماع یو تعاون و همبستگ یهمدل جادیا»

و  ازهایلغو امت ،یفرهنگ انیهای م تیظرف یابیمختلف و ارز

 ،یو مذاهب اسالم یعیتفکرات ش بیها، تقر ضیتبع

 تیموقع جادیسازی و شناخت دشمن مشترک و ا تیریغ

تعامالت  شیمسلمانان از ثمرات افزا یبرا کیمن و استراتژا

 (.91 ، ص1930پور،  ینی)مع «است یگفرهن انیم

در  یهای اله عدم توجه به سنت -1

 نگتونیاز منظر هانت یتحوالت اجتماع

 حیطه انتقال و فلسفه تاریخ -0

 حیطه انتقال تمدنی -9

نفعال به ا ۀالگو، عقل انسان بعد از گذر از دور نیطبق ا»

 یو سرنوشت و قضا و قدر و حکم اله رسد یم تیفعال

بلکه عقل انسان، فعال است، صالح و  ست،یکارساز ن گرید

را  یجامعه مطلوب تواند یو م دهد یم صیسداد خود را تشخ

 «.مناسب برپا سازد یبا توجه به الگو شتریب شیآسا یبرا

 (.31 ، ص1911پور،  ینی)مع

نحو ضروری در جاری شدن معنا به  -1 وآداب  نیقوان لیهاست که در ذ از انسان یجامعه، اجتماع»
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 حیات اجتماعی تمدن

رابطه معنا و مناسبات انسانی در  -0

 ظرف تمدن

 معنا و عینیت -9

پردازند،  افراد آن اجتماع به تعامالت مشترک می ،ینیمع

 یمذکور است و نوع فیفراتر از تعر یتمدن امر کنیل

و  نیدر آن، قوان رایشود. ز را شامل میاز جامعه  یخاص

باشند بلکه با  نمی یصرفاً اعتبار یامور ،یآداب اجتماع

مدنظر خود و  تیغا نییآن جامعه به تع ینسب یابیستد

فرهنگ  نیاز ا یاز آن، آداب ناش یمستقر شدن فرهنگ ناش

در  یبلکه به نحو کامالً ضرور ینه به نحو اعتبار گرید

با آن  یضرور یآن جامعه، نسبتخاص  یاجتماع اتیح

، 1935 ،ی)خان «برقرار نموده اند یو فرهنگ اجتماع نیتع

 (.31ص

شود که آخرین گام در تحلیل مضمون تدوین گزارش است. این مرحله وقتی آغاز می

مجموعه کاملی از مضامین نهایی، فراهم شده باشد. هدف از این کار، بررسی مجدد 

هاست تا با بحث و بررسی عمیق الگوهای به ی نهفته در آنسؤاالت تحقیق و عالیق نظر

 ,Attride-Stirlingشود )دست آمده از تشریح متن، به سؤاالت اصلی تحقیق پاسخ داده

2001, p 391.) شناختی و ها و انجام مراحل روشدر این پژوهش پس از بررسی داده

نها به گزارش مضامین نهایی تبیین مفهوم تمدن نوین اسالمی، به دلیل رعایت اختصار ت

حیطه انتقال »، «الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی»، «امکان تحقق تمدن نوین اسالمی» یعنی

 شود. پرداخته می« معنا و عینیت در تمدن نوین اسالمی»و « تمدنی تمدن نوین اسالمی

 های پژوهش. یافته4

هایی را پیش رو دارد. بر انقالب اسالمی ایران جهت تحقق تمدن نوین اسالمی چالش

 11 های این پژوهش مبتنی بر مطالعه منابع مربوطه و تحلیل مفهومی تمدن،اساس یافته

مضمون اصلی و سازمان دهنده برای مضمون محوری و فراگیر  0مضمون فرعی و پایه و 

مضمون اصلی و سازمان دهنده  0شناسایی شد. « های تمدنی انقالب اسالمی ایرانچالش»

، «الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی»، «امکان تحقق تمدن نوین اسالمی»از:  اند رتعبا

)نمودار « معنا و عینیت در تمدن نوین اسالمی»و « حیطه انتقال تمدنی تمدن نوین اسالمی»

 ((. 9شماره)
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 های تحقق تمدن نوین اسالمی (. چالش3نمودار شماره )

عبارتند از: « ان تحقق تمدن نوین اسالمیامک»مربوط به مضمون اصلی  فرعیمضامین 

«. تحقق تمدن نوین اسالمی امکان تاریخی»، «تحقق تمدن نوین اسالمی امکان فلسفی»

عبارتند از: « الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی»مضامین فرعی مربوط به مضمون اصلی 

تحول »، «سالمیتربیت نیروی انسانی طراز تمدن نوین ا»، «بسط اجتماعی عقالنیت انقالبی»

-افزایش تعامالت میان»و « اصالح سبک زندگی»، «در علوم انسانی و تعالی الگوی مدیریت

حیطه انتقال تمدنی تمدن نوین »مضامین  فرعی مربوط به مضمون اصلی «. فرهنگی

حیطه انتقال تمدنی در انقالب اسالمی »و « حیطه انتقال و فلسفه تاریخ»عبارتند از: « اسالمی

معنا و عینیت در تمدن نوین »و در نهایت مضامین فرعی مربوط به مضمون اصلی  «ایران

نقش قدرت در »و « رابطه معنا و مناسبات انسانی در ظرف تمدن»عبارت است از: « اسالمی

های پیش ترین چالشدر ادامه مضامین اصلی و سازمان دهنده به عنوان مهم«. عینیت معنا

 شود.  هت تحقق تمدن نوین اسالمی تشریح میروی انقالب اسالمی ایران ج

 یاسالم نیامکان تمدن نو. 1

اولین چالش برای تحقق تمدن نوین اسالمی، ابهام در امکان تحقق آن است. بررسی امکان 

-منطقی و تاریخی-توان با دو نگاه فلسفیتحقق تمدنی نوین در جهان جدید را می

 اجتماعی مورد بررسی قرار داد.
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 ان فلسفی تحقق تمدن نوین اسالمی. امک1-1 

از  یاز جمله منطق و فلسفه، که محور شمار ،یدر علوم عقل جیاست را یامکان اصطالح

امکان  یبرا ،یبند جمع کیمسلمان در  یدانان و حکما منطق. علوم است نیمسائل در ا

ست )امکان است که مالزم سلب امتناع ا یزیمراد از امکان، چ یگاه» :اند برشمرده یا یمعان

به است که مالزم سلب ضرورتِ وجود و عدم  یزیمراد از امکان، چ یگاه (؛یعام ایعام 

 ،یمراد از امکان، سلب ضرورتِ ذات گاه (؛یخاص ای)امکان خاص صورت توامان است 

که  ندهیمراد از امکان، حالت شئ است در آ یگاه است )امکان اخصّ(؛ یو وقت یوصف

، ص 1919)ملکیان، « (ینه )امکان استقبال ایموجود خواهد شد  دهنیآن شئ در آ میدان ینم

امکان استقبالی آن است که در »در اینجا منظور از امکان همان امکان استقبالی است.  .(110

آن، نظر به کیفیت حمل است نه به حسب زمان حال یا گذشته، بلکه به حسب زمان آینده 

شود یا نه، پس آن را ممکن  آن امر واقع می و چون درباره آینده علم نداریم که آیا

ممکن آن چیزی است :»گوید شماریم. فارابی در شرح سخن ارسطو در باب ممکن می می

 «که اکنون موجود نیست و استعداد دارد که در هر زمانی در آینده موجود شود یا نشود

ن تمدن نوین (. بنابراین در این معنا نفس قائل شدن به امکا119، ص 1919)ملکیان، 

رسد قائل شدن  اسالمی اشاره به محتمل بودن وجود چنین تمدنی در آینده دارد. به نظر می

به چنین احتمالی کامال منطقی باشد چرا که کسانی که در امکان تحقق تمدن نوین اسالمی 

اجتماعی دارند نه فلسفی چرا که از نظر فلسفی نفس -کنند معموال نگاهی تاریخی تردید می

ود یک تمدن برتر در یک دوره تاریخی احتمال وجود تمدن دیگری را در آینده نفی وج

 کند.  بنابراین در رویکرد فلسفی امتناع تمدنی معنا ندارد. نمی

 . امکان تاریخی تحقق تمدن نوین اسالمی1-2

و  ایاح یرا برا یو فرصت نهیزم رانیا یاسالم یجمهوراجتماعی -در رویکردی تاریخی

های چهارم  تحقق تاریخی تمدن اسالمی در قرن آورده است. دیپد یتمدن اسالم ییشکوفا

در دوران  سازی مکتب و عقالنیت اسالمی. و پنجم شاهدی است بر امکان تاریخی تمدن

را  یتوان شواهد می ران،یا یاسالم یهای تجربه جمهور گذرا بر شاخصه یبا نگاهمعاصر 
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از صدراسالم تا فراز و  یخیتار تجربه»خت. ساتجربه مطرح  نیا یهای تمدن تیبر ظرف

؛ هیصفو یعیتر از آن تجربه حکومت ش شیمشروطه و پ انیهایی چون جر بینش

قابل مالحظه در مواجهه با  یتمدن یهماورد تجربهی؛ غن یمکتب فکر کیاز  یبرخوردار

و  یخودباور شرفت،یپ هیروح تیتقوی؛ پساانقالب اسالم اتیتمدن غرب در طول ح

« قابل مالحظه یو صنعت یعلم شرفتیپ تحققی در جامعه ایران و در نهایت دآگاهخو

هایی به حساب آورد که بر ظرفیت تمدنی تجربه  توان نشانه را می (015 ، ص1939 ،ی)بهمن

های تاریخی باید به  کنند. در کنار این تجربه تاریخی انقالب اسالمی ایران داللت می

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه  یک ایران و ویژگیهای جغرافیا و ژئوپلت ظرفیت

 ایرانی توجه کرد تا تردیدی در امکان تحقق تمدن نوین اسالمی باقی نماند.

 یاسالم نیالزامات تمدن نو. 2

توان بسط اجتماعی بر اساس مراحل تحقق تمدن نوین اسالمی و تحلیل مفهومی تمدن، می

، تیریمد یالگو یو تعالی، تحول در علوم انسانی سانان یروین پرورشعقالنیت انقالبی، 

ترین الزامات  ی را به عنوان مهمفرهنگ نیو ب انیتعامالت م شیافزای و سبک زندگ اصالح

((. الزاماتی که عدم توجه به هر یک 0تحقق تمدن نوین اسالمی عنوان کرد )نمودار شماره)

 رو سازد.الشی اساسی روبهتواند حرکت تمدنی انقالب اسالمی ایران را با چمی

 



 

هاي تمدنی پیش روي انقالب اسالمی چالش  

 

 

 
15 

 
 الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی .(4نمودار شماره )

 . بسط اجتماعی عقالنیت انقالبی2-1

شود. تولید فکر پیش زمینه تولید ترین نیازهای یک تمدن محسوب می فکر یکی از ضروری

ودش را یک کشور خیلى مهم است که اوالً، نیازهاى حقیقى و اساسى خ براى»علم است. 

کردن  ابـزار برطرف ایدرسـت بشناسـد و تصمیم بگیرد کـه ایـن نیازها را برطرف کند، ثان

ایـن نیازهـا را کـه در درجـه اول، فکـر و نیـروى انسانى است، در اختیار داشته باشد؛ این 

ای،  )خامنـه« ساز است ساز است؛ ایـن تمدن مهم و تاریخ لـىبـراى یـک کشـور خی

از طرفی بدون عقالنیت و مکتب، یک تمدن امکان تحقق نخواهد داشت.  (.05/19/1915

سازى تواند تمدن هیچ ملتى بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژى و یک مکتب نمی»

کند. بدون داشتن یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان و بدون تالش براى آن و 

بنابراین عدم  .(09/11/1931ای،  )خامنه« ن نداردپرداختن هزینه هاى آن، تمدن سازى امکا

بسط اجتماعی عقالنیت انقالبی، چالشی است که تولید علم و تحقق نظامات اجتماعی را با 

 رو خواهد ساخت.مشکل روبه

 یانسان یروین. تربیت 2-2

ها در سطحی فراگیر است و از طرفی  هدف نهایی برپایی تمدن، تربیت و سعادت انسان
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ساز است چرا که تمدن از طریق بسط معنا در نظام  اصل نیروی انسانی تمدنتمدن ح

انسان راه خدا را پیدا کرد و یاد گرفت کـه  اگر»کند.  مناسبات انسانی امکان تحقق پیدا می

بیند که این عشق بـه کـار، چه قـدر کار را  چگونه کار را براى خدا انجام دهد، آنوقت می

در  .(03/19/1919ای،  )خامنـه« ن اسالمى، اینگونه به وجود آمدآسان خواهد کرد؛ ّ تمد

های یک جامعه است  واقع تمدن اسالمی حاصل ظهور آن دسته از اخالق اسالمی در انسان

و صبر و بصر و اعتماد به وعده  ایستادگى»سازد. گیری یک تمدن جدید را مهیا می که شکل

ا رسـیدن بـه قلـه تمـدن اسـالمى، در برابـر خواهـد توانست این مسیر افتخار را ت یاله

بررسی جامع و تفصیلی اخالقیات  (.13/10/1930ای،  )خامنـه« امـت اسـالمى همـوار کنـد

های آموزش و پرورش، خانواده و رسانه گسترش  تمدنی که بیش از هرچیز توسط نظام

های  تربیت انسان های نظری مطالعات تمدنی است. در هر حال، عدم یابند از ضرورتمی

های ترین چالشطراز تمدن نوین اسالمی، با سلب بستر تحقق معنا و هویت تمدنی، از مهم

 آید.تحقق تمدن نوین اسالمی به حساب می

 تیریمد یالگوتعالی و  . تحول در علوم انسانی2-3

به  هایی هستند که خود راعدم تحول در علوم انسانی و عدم تعالی الگوی مدیریت، چالش

دهند. مرحله دولت اسالمی در زنجیره تحقق طور خاص در تحقق دولت اسالمی نشان می

های اجتماعی مختلف توسط حکومت   تمدن اسالمی اشاره به مدیریت تحوالت در نظام

عینیت »قابل توجه در این زمینه آن است که  نکتهطلبد. دارد که الزامات خاص خود را می

سازی است؛ یعنى مظاهر تمدنى و بروز و ظهور بیرونى  گرو نظامبخشى به این الزامات در 

های اجتماعى اسالمى  از رهگذر طراحى و تأسـیس نظام دیتمدن نوین اسالمى بى ترد

 ،ی)بهمن« ای و... خواهد بود رسانه یساختارها ،یگوناگون مانند نظام سیاسى، نظام اقتصاد

فزار بومی و اسالمی نیاز دارد و هم به اسازی اسالمی هم به نرم نظام (.003 ، ص1939

در مرحله »ها. بنابراین کارگزاران در طراز انقالب اسالمی جهت جامه عمل پوشاندن به آن

ها ب(  ها و روش سازی نظام یاست. الف( اسالم یوقوع دو مسئله ضرور یدولت اسالم

و  نی)جهان بیاسالم طیبا ضوابط و شرا نیگیری دولتمرد در طراز مسئول و شکل تیترب
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ها اشاره به تحول در علوم انسانی  ها و روش سازی نظام (. اسالمی99 ، ص1939پور،  ینیمع

اسناد  لیاصالح و تکم شرفت،یپ یرانیا یاسالم یالگو یطراح»و علوم اجتماعی دارد. 

 نیا یشده سه گام اساس هیگیری دولت قرار گرفتن اسناد ته میو در مصدر تصم یباالدست

 (.91 ، ص1939پور،  ینیو مع نی)جهان ب«دهد می لیا تشکمرحله ر

 یسبک زندگ. اصالح 2-4

های مهم و مورد توجه جوامع در عصر جدید است. سبک سبک زندگی یکی از حوزه

ترین چالش تحقق جامعه اسالمی به مثابه چهارمین مرحله تحقق زندگی اشتباه مردم، بزرگ

ایرانی در حوزه سبک زندگی با توجه به نفوذ زنجیره تمدن نوین اسالمی است. جامعه 

های زای تفکر، فرهنگ و سبک زندگی تمدن غربی خصوصا از طریق رسانهعناصر آسیب

-های مختلف، نشانهای فراوانی قرار دارد. مصرف مردم در حوزهنوین در معرض آسیب

 دهنده نیاز جدی کشور به اصالح سبک زندگی مردم در سطحی فراگیر است.

 یفرهنگ انیتعامالت م شیافزا. 2-5

های با  افزایش تعامالت میان فرهنگی اشاره به گسترش ارتباطات چهره به چهره انسان

ساز حرکت از جامعه  فرهنگ مختلف دارد. این امر باعث افزایش پویایی تمدنی، زمینه

ریخی گیری جوامع مختلف از جامعه ایرانی و بسط تا اسالمی به تمدن نوین اسالمی، الگو

ای که  که در آن تعارف است، جامعه یاجامعه»جغرافیایی تمدن نوین اسالمی خواهد بود. 

ها  یکیدر آن تعاون در ن هدهد و جامعه ک معروف رخ می یبر اساس یدر آن تعامالت انسان

 یجامعه متمدن تلق کیمدرن هم  اتیدر ادب یبلکه حت یاسالم اتیوجود دارد، نه در ادب

. (111 ، ص1939 ،یی)بابا دهد سهل و آسان رخ می زیدر آن ن یتمدن ندیشود و فرا می

هاست که یکی از عوامل مؤثر بر کاهش ها و تفرقهمعاصر درگیر انواع واگرایی جهان اسالم 

 یو تعاون و همبستگ یهمدل جادیا»ها افزایش ارتباطات میان فرهنگی است. این آسیب

و  ازهایلغو امت ،یفرهنگ انیهای م تیظرف یابیشناخت ملل مختلف و ارز ،یاجتماع

سازی و شناخت دشمن  تیریغ ،یو مذاهب اسالم یعیتفکرات ش بیها، تقر ضیتبع

 یفرهنگ انیمسلمانان از ثمرات تعامالت م یبرا کیامن و استراتژ تیموقع جادیمشترک و ا
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بعین های اخیر آیین پیاده روی زیارت ار در سال (.91 ، ص1930پور،  ینی)مع« است

های جهان اسالم را جهت بهره برداری از بستر ارتباطات میان فرهنگی ای از ظرفیتگوشه

 در راستای تحقق اهداف تمدنی به نمایش گذاشته است.

 یانتقال تمدن طهیح. 3

های خاص خود ها با ویژگیهای تاریخی حرکت تمدنحیطه انتقال تمدنی، یکی از دوره

تواند حرکت تاریخی یک تمدن به سوی اهداف خود، میاست. چالش توقف و پسرفت در 

یکی از پیامدهای ناگوار در حیطه انتقال تمدنی باشد که ضرورت فهم صحیح حیطه انتقال 

 سازد.تمدنی در تمدن نوین اسالمی را واضح می

 . حیطه انتقال و فلسفه تاریخ3-1

ذار یک جامعه در مسیر حیطه انتقال، مفهومی است که هانتینگتون برای توصیف مراحل گ

سخن  یاسیو توسعه س یاز رابطه توسعه اقتصاد یوقت نگتونیهانت»کند.  توسعه استفاده می

ای که هرگز به صورت مطلق به  کند به گونه می یپرداز یتئور اطیبا حزم و احت د،یگو می

. ستیشاخص واحد معتقد ن کیدر قالب  یاسیس یدموکراس جادیمثبت ثروت در ا تأثیر

گام  یاسیاند لزوما به توسعه سافتهیرا دست  یکه ثروت اقتصاد یجوامع دیگویم یو

سو،  نی)الو« عکس آن رخ دهد زین یو گاه افتدیممکن است اتفاق ب ندیفرا نینهند اینم

مفهوم که  نیکند به ا می ادیانتقال  طهیای به نام ح نهیاز گز یو نجایا در.  (19، ص 1931

گذارند یگام نم یاسیس یبه دموکراس مایمستق یحله توسعه اقتصادمر یکشورها بعد از ط

 ایگام نهند و  یبه دموکراس طهیح نیممکن است در ا» .شوندیانتقال وارد م طهیبلکه به ح

گذار  نیشوند. ا کینزد یکتاتوریو د سمیتاریکنند و به توتال یرا ط ریمس نیبرعکس ا

توانند نقش  می زانیدر جامعه دارد که تا چه م یاسینخبگان س یگذارتأثیر زانیبه م یبستگ

سو،  نی)الو« داشته باشند یاسیتوسعه س طهیکردن موضوع انتقال به ح زهیدر تئور یجد

در نگاهی کالن و فراگیر، تصویری که هانتینگتون از حیطه انتقال ترسیم  (.11، ص 1931

دارد. در واقع حیطه ها  های فراوانی خصوصا در ساحت مبانی و پیش فرضکند نقص می

انتقال از آن جهت که ناظر به حرکت تاریخی جوامع است متاثر از فلسفه تاریخ و مبانی 
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 گیرد.های مختف متفاوت است تعریف خاص خود را می حاکم بر آن که در رویکرد

اولین اشکال مربوط به نوع نگاه هانتینگتون به جایگاه عقل انسان در تحوالت اجتماعی 

و سرنوشت  رسد یم تیانفعال به فعال ۀالگو، عقل انسان بعد از گذر از دور نیا طبق»است. 

بلکه عقل انسان، فعال است، صالح و  ست،یکارساز ن گرید یو قضا و قدر و حکم اله

با توجه به  شتریب شیآسا یرا برا یجامعه مطلوب تواند یو م دهد یم صیسداد خود را تشخ

 تیعقالن کی ت،یعقالن یبرداشت آنان از بالندگ ن،یبرامناسب برپا سازد. بنا یالگو

اما اشکال دیگر مربوط به نوع نگاه هانتینگتون  .(31، ص1911پور،  ینی)مع« است ادیخودبن

توسعه  ریدر مس نید»به دین و رابطه آن با تحوالت تاریخی اجتماعی است. در این دیدگاه 

نباشد و در  یکارکرد مناسب یلکه اگر داراب ست،ین ییتنها راهنما و منشور مبنا نه یو نوساز

 ای ینیباشد و بخواهد نقش بازدارنده تقن یانسان یها به خواسته دنیمواقع، مانع رس یبرخ

 کیراتدموک نیآن را قوان یتوسعه حذف شود و جا ریدر مس دیکند، با فایرا ا یعیتشر

در حال توسعه  ای فتهای جامعه توسعه بخش تیتنها مشروع نه نید گر،ید انی. به بردیبگ

توان می .(31 ، ص1911پور،  ینی)مع« حذف شود دیکند، با جادیا زیبلکه اگر مانع ن ست،ین

های سکوالریسم و دیدگاه این دنیایی هانتینگتون را در الگوی توسعه او به روشنی رگه

 شیاآس جادیا یانسان به معنا یاسیتوسعه، رشد س یینها هدف»ردیابی کرد. در این الگو 

 داریتوسعه پا جادیهانتینگتون به دنبال ا یاسیتوسعه س یاوست. پس الگو یبرا ییایدن نیا

 یبرا ایدن نیبه ا ینیشیو پ یو نگاه مقدّم استیدن نیانسان در ا یماد شیبا هدف آسا

دهد تمامی این موارد نشان می (.31 ، ص1911پور،  ینی)مع ندارد یبه آرامش ابد دنیرس

فهوم حیطه انتقال هانتینگتونی را در ترسیم مراحل تطورات و تحوالت توان مکه نمی

ای با هویت اسالمی در سطحی فراگیر و تمدنی مورد استفاده تاریخی و اجتماعی جامعه

 قرار داد.

 یاسالم تمدن نوین یانتقال تمدن طهیح. 3-2

 قتیبر حق یبتنم یالهتمدنی و  یتیهو یانقالب اسالم تیکه هو ییرسد از آنجا نظر می به

هایی که از مراحل  یباتوجه به دوره بند ماهیتی تمدنی دارد که زیانتقال آن ن طهیاست، ح
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 یشود. در واقع پ نییتب قتیحق یبا تأکید بر حرکت به سو دیشود با آن ارائه می رورتیص

ی انقالب انتقال تمدن طهیح ،یانتقال تمدن یهاسازوکار در بستر قتیانکشاف حق ییجو

در این که در چه شرایطی حقیقت و معانی حقیقی در  تأمل. سازدیرا روشن م میاسال

های دهد حیطهشود و خود را بیشتر ظهور میبستر زندگی اجتماعی مردم بهتر فهم می

 تمدن یهایبند دورهانتقال تمدنی در تمدن نوین اسالمی را آشکار خواهد ساخت. 

 تمدن زهی: روح تمدن، عقل تمدن و غراستموارد  نیشامل ا یاز نگاه مالک بن نب یاسالم

توان برای شناسی اسالمی می با توجه به معرفت (.115 ، ص1931نورد،  ابانیو ب ی)عطاآباد

های روحی، عقلی و غریزی قائل شد با این توضیح که تمدن نوین تمدن اسالمی به دوره

انی در مقاطع تاریخی مختلف ها به معانی حقیقی است و آن مع اسالمی حاصل اتصال انسان

ها، بازتولید، درک و به اشتراک  های مختلف شهود، عقل و تجربه انساناز طریق ساحت

شوند. در مقاطعی از تاریخ بوده است که معانی حقیقی به راحتی در زندگی گذاشته می

وان های انتقال تمدنی فرشدند چرا که حیطهها فهم و شهود می دنیایی و اجتماعی انسان

ها بدون حیطه انتقال تمدنی و تهی از معانی حقیقی  اند. اما در مقاطعی زندگی انسان بوده

 بوده است. 

 ،ی بنیادینفکر موارد دانست: تحوالت نین شامل ااتو را می یانتقال تمدن یکارهاسازو

و  یالملل های بین جنگ ،یاسیهای س فتنه ،یاجتماع یهاشکاف ،یهای علم پیشرفت

در این گونه شرایط است که حقیقت فرصت ظهور و بروز در . یفرهنگ انیمتعامالت 

روح تمدن  ساحتبه  ی بنیادینفکر تحوالتکند.  ها را پیدا می زندگی اجتماعی انسان

عقل تمدن  ساحتمربوط به  یفرهنگ انیو تعامالت م یعلم یها پیشرفت کند. ارتباط می

 زهیغر ساحتمربوط به  یالمللنیب یهانگج ،یاسیس یهافتنه ،یاجتماع یهاافشک است.

. باید توجه داشت که حیطه انتقال تمدنی، لزوما به پیشرفت تمدنی منجر شودیمتمدن 

کند. اگر از فرصت فراهم شده در  شود بلکه تنها زمینه جهش تمدنی را ایجاد مینمی

ی ناشی از بسترهای ایجابی حیطه انتقال تمدنی استفاده نشود و همچنین به تهدیدها

بسترهای سلبی حیطه انتقال تمدنی پاسخ صحیح داده نشود، ممکن است حرکت تمدن 
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شود که مردم به نوین اسالمی با چالش مواجه شود. پیشرفت تمدنی زمانی محقق می

های انتقال تمدنی  خصوص نخبگان و جامعه سیاستی از بسترهای فراهم شده در حیطه

ابعاد مختلف مناسبات انسانی در جامعه، نهایت بهره  جهت جاری ساختن معانی حقیقی در

روح  ساحتدر  یفکر نیادیدر تحوالت بن ای قتیحق این صورت است که دررا ببرند. 

در  یفرهنگ انیتعامالت م شیافزا نیو همچن یعلم و آگاه شیدر رشد و افزا یاتمدن، 

 یاسیس یهافتنه ،یاجتماع  یهااز شکاف یناش یو اضطرارها یدر سخت ایعقل و  ساحت

فراهم  ی راتمدنپیشرفت  نهیمشود و زیمنکشف م زه،یغر ساحتدر  ینظام یهاو تقابل

 .((5سازد )نمودار شماره)یم

 
 های انتقال تمدنی تمدن نوین اسالمی (. حیطه5نمودار شماره)

 و عینیت در تمدن نوین اسالمی معنا. 4

 مدن . رابطه معنا و مناسبات انسانی در ظرف ت4-1

های مهم برای آن تمدن عدم وجود و جریان معنا در متن یک تمدن، یکی از چالش

یافته در سطحی فراگیر در  شود؛ چرا که تمدن، چیزی جز بسط معنای عینیتمحسوب می

نظام مناسبات انسانی نیست. معنایی که به مثابه هویتی تاریخی توسط اجتماعی از افراد 

همین که کسی ندایی در دهد و دیگران را به دنبال »کند.  می وارد تاریخ شده و بسط پیدا

دهندگان به آن ندا، بندگان آن معنا خواهند ای ایجاد کرده و گوشمعنایی بکشاند، جامعه

بود. وقتی تعداد زیادی با آن معنا متحد شوند، گستره عمل آن فرهنگ، در جهان انسانی 
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، 1930)پارسانیا، « است تا معنا وارد تاریخ شودگردد هر چند اتحاد یک فرد کافی بیشتر می

. اتیاست و محفوف در اعتبار یالجرم به صورت اجتماع ایانسان در دن یزندگ(. 19ص 

 وندیانسان پ ییایدن یدر زندگ یشدن اقتضائات معان یانسان را به معنا و جار اتیاعتبار

ه پس از ورود به جهان انسانی، هر معنا اسمی از اسماء الهی است و لوازمی دارد ک»زند. یم

، یک وجود حقیقی دارد که ذیل کنند. بدین ترتیب هر جامعهیکی پس از دیگری بروز می

(. 11، ص 1930)پارسانیا، « یک معنای حقیقی با لوازم خاص خود شکل گرفته است

 یعاجتما یهامنظومه کنش کیو معنادار  کپارچهی ییایاست که اشاره به پو یعنوان« عالم»

که حاصل اتصال اجتماعی از افراد به یک یا چند معنا از معانی  دارد افتهی تینیآهنگ عهم

همان ». ها استاالمر و جاری شدن اقتضائات آن معانی در نظام مناسبات انسانی آن نفس

ممکن است به نعت کثرت در افراد گوناگون  دهد،یفرد را شکل م کیکه روح  یزیچ

 چیه یول دهد؛یها رنگ م و به همه آن شودیافراد موجود م نیا همه اظهور کند. آن معنا ب

 لهیو وجود افراد به وس ؛کند می دایافراد، بسط پ قی. وجود معنا، از طرستیها ننیاز ا کی

 یزندگشود (. این وحدت باعث می11، ص 1930)پارسانیا، « ابدییمعنا، وحدت م

همسنخ.  تایهای با توجهات ماه ای از کنش جموعهشود به م لیتبد جیانسان به تدر یاجتماع

 . افتهی تینیهم آهنگ ع یهای اجتماع از منظومه کنش یمعنادار ناش کپارچهی ییایپو کی

 تیبر عقالن یمبتن ها انساناز  یاست. هرگاه اجتماع «عالم» کی یمکان-تمدن بسط زمان

توجه کنند که به واسطه  ییناهامع ای نااند، به معکرده دایپ یکه با هست یخاص خود و نسبت

 افتهی تینیهم آهنگ ع یاجتماع یهااز منظومه کنش یمعنادار ناش کپارچهی ییایپو کیآن 

 آورد انیتمدن سخن به م کی ییتوان از برپایم ،بکند دایپ یمکان-و بسط زمان ردیشکل بگ

وآداب معینی،  هاست که در ذیل قوانین جامعه، اجتماعی از انسان» .((9)نمودار شماره )

پردازند، لیکن تمدن امری فراتر از تعریف مذکور افراد آن اجتماع به تعامالت مشترک می

شود. زیرا در آن، قوانین و آداب اجتماعی، است و نوعی خاصی از جامعه را شامل می

باشند بلکه با دستیابی نسبی آن جامعه به تعیین غایت مدنظر خود اموری صرفاً اعتباری نمی

مستقر شدن فرهنگ ناشی از آن، آداب ناشی از این فرهنگ دیگر نه به نحو اعتباری بلکه  و
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به نحو کامالً ضروری در حیات اجتماعی خاص آن جامعه، نسبتی ضروری با آن تعین و 

انقالب اسالمی با شروع حرکت  (.31 ، ص1935)خانی، « اندفرهنگ اجتماعی برقرار نموده

دیدی در زندگی انسان معاصر به میان آورد که تمدن نوین خود خبر از شروع عالم ج

توان حاصل بسط تاریخی جغرافیایی این عالم دانست. بسط تاریخی این عالم اسالمی را می

به تداوم جاری بودن معانی متناسب با انقالب اسالمی در تمامی مناسبات انسانی جامعه 

، به الگوگیری سایر اجتماعات و جوامع ایرانی در گذر زمان اشاره دارد و بسط جغرافیایی

 کند. از نظم اجتماعی حاصل انقالب اسالمی ایران داللت می

 
 تمدن، عالم و معنا. (6نمودار شماره )

 . نقش قدرت در عینیت معنا4-2

بخش است که با بسط تاریخی جغرافیایی  مشخص شد که تمدن، اجتماعی فراگیر و هویت

کند. بنابراین راه عینیت یافتن تمدن از  عینیت اجتماعی پیدا می معنا در بستر زندگی مردم،

شود که این امر نیز بدون وجود یک حکومت یا  بسط تاریخی جغرافیایی معنا طی می

ها در تثبیت معنا و هژمون قابلیت گفتمان»پذیر نخواهد بود چرا که  قدرت دارای نفوذ امکان

« کند ها حمایت میها وجود دارد و از آنآن شدن، وابسته است به میزان قدرتی که پشت

 زمان
 مکان
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(. توجه به رابطه تمدن و قدرت مستلزم توجه به مفهوم 110، ص 1930)هنری و آزرمی، 

و  یمتناسب با مبان ،ینظر کردیدر هر رو یگذار سیاستگذاری است.  حکومت و سیاست

نقش  ندیرآرا ف یگذار نوشتار سیاست نیشود. ایم فیتعر کردیآن رو یدیکل میمفاه

انداز مطلوب در  چشم یموجود به سو تیگذار جامعه از وضع یبرا یاستیجامعه س ینیآفر

 ،یاست. فرهنگ اسالم یدیحتو یانداز انداز مطلوب در اسالم چشم . چشمردیگ نظر می

رکت ح دیبا یگذار سیاست. سوره بقره( است 159 هی)آ «اجِعُونَ رَ هِیإِنَّا لِلهِ وَ إِنَّا إِلَ»فرهنگ 

 یهااهلل و بازکردن روزنه قتیحق شتریباشد در جهت آشکار ساختن هر چه ب یرورتیو ص

مشخص  معانی حقیقیبا  یگذار جاست که نسبت سیاست نیو هم ایعوالم ملکوت به دن

 شود.یم

باشد.  یو اله یقیحق یابتدائا اهل فهم معان دیبا یتمدن یگذار سیاست برایدولت 

 یغرب یگرایماد یاز فضا یادرک کرده باشد و ذره حیبه طور صحرا  یشناسی اسالم یهست

 ییرفته است ابا هیکه اکنون به حاش یهست یو چارچوب واقع قیحقا انیثر نباشد. از بأمت

 یاله یارائه معان ،بعد گام د.کن نییبر آن شعار و محور حرکت خود را تع یننداشته بلکه مبت

ها با به آن یبخش تیجامعه و مشروع یو کنش یفرهنگ یهااز حوزه کیدر هر  یقیو حق

 است یدیشناسی توح یها بر اساس هستآن ییو بازنما یرسم یهاتیساختن روا نیمتع

 تیو نمادها است. وضع یبستر کشاکش معان یگذار . بستر سیاست((1)شکل شماره)

انداز مطلوب سوق داده شود صحنه به  چشم یکه قرار است به سمت و سو یموجود

بتواند  دیدولت با مختلف است. یهامورد مناقشه توسط گروه یشدن معان دهیالش کشچ

بخشد.  تیمشروع یگذار مختلف سیاست یرا با ابزارها یهست یبایز قیو حقا یمعان

متفاوت و متعدد است اما نکته مهم همسو شدن  یبخش تیمشروع یهاروش

تامه است.  قتیحق یسودر بازگشت به  یدولت با حرکت جهان هست یگذار سیاست

خواهد یرود و دولت اگر میم شیحق پ شتریظهور و شهود هر چه ب یخلقت به سو

 کند. میتنظ یبر حرکت عالم هست یحرکت آن را مبتن دیببرد با شیجامعه را پ
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 گذاری تمدنی مراتب سیاست .(7نمودار شماره)

 گیری  نتیجه

هایی همراه تمدن نوین اسالمی با چالشانقالب اسالمی ایران در راستای حرکت به سمت 

ها بستر تکمیل تصویر تمدنی بزرگترین انقالب سیاسی و اجتماعی  است که پاسخ به آن

های ها در مقولههای این پژوهش این چالشمعاصر را فراهم خواهد ساخت. بر اساس یافته

حیطه انتقال »، «الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی»، «امکان تحقق تمدن نوین اسالمی»

بندی قابل صورت« معنا و عینیت در تمدن نوین اسالمی»و « تمدنی تمدن نوین اسالمی

 . ((1)نمودار شماره)است 

 
 های تمدنی تمدن نوین اسالمی چالش .(8نمودار شماره)

های تاریخی  تمدن نوین اسالمی هم از منظر فلسفی و هم از منظر تاریخی با توجه به تجربه
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می امکان تحقق در جهان جدید را داراست. بسط اجتماعی عقالنیت انقالبی، انقالب اسال

تربیت نیروی انسانی طراز تمدن نوین اسالمی، تحول در علوم انسانی و تعالی الگوی 

ترین الزامات تحقق  مدیریت، اصالح سبک زندگی و افزایش تعامالت میان فرهنگی از مهم

ی، فرهنگ انیتعامالت م ،یهای علم پیشرفت ،یتحوالت فکرتمدن نوین اسالمی است. 

های حیطه انتقال سازوکار  از یالملل های بین جنگی و اسیهای س فتنه ،یهای اجتماع شکاف

-بسط زمانحاصل تمدن  شود. تمدنی در تحقق تاریخی تمدن نوین اسالمی محسوب می

های  کنش از منظومه که ی استمعنادار کپارچهی ییایپوو عالم  عالم است کی یمکان

در سطحی فراگیر تشکیل شده است. عالم نوین اسالمی  افتهی تینیهم آهنگ ع یاجتماع

گذاری در طراز تمدن نوین  گذاری تمدنی شهادت محور دارد. سیاست نیاز به سیاست

بخشی و بازنمایی معانی متناسب با هویت اسالم  اسالمی باید با فهم، ارائه، مشروعیت

ی و سلب ،یمقطع م،یمستق گری مداخلهت همراه باشد. دولت با انقالبی توسط نهاد قدر

خواه و دولت منفعل، بازدارنده و  تیتمامی، تک صدا، متمرکز، حداکثر دولتی؛ سطح

 گذاری تمدنی داشته باشد. تواند ادعای سیاست ی نمیخنث
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