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Abstract
From the Supreme Leader of the Revolution’s Perspective, the necessary condition for
the correct goal-setting and direction of societies is the existence of an orderly and
organized basis and thought. Creating a new Islamic civilization and getting prepared
for the rise of the great sun of Welayah [Imam Mahdi], is the great ideal of the Islamic
Revolution. The problem is to determine the components of the new Islamic civilization
and draw a roadmap for its realization in the form of a specific model. In this research,
initially, using in-depth study and analysis of contents of the Supreme Leader of the
Revolution’s directions in the field of civilization along with studying the Statement of
The Second Phase of the Revolution and investigating other studies in the field, the
components for drawing a roadmap for the realization of modern Islamic civilization
were determined as follows: being based on Islamic philosophy and religiosity, hope
and trust in the divine promise, spiritual and moral growth and self-refinement, having a
strong will, striving and revolutionism, having a suitable culture and lifestyle, science
and technology, advanced resistive economy, key consequences, national power and
dignity as well as international prestige, and modeling of Islamic society. In the next

stage, using Interpretive Structural Modeling (ISM) method, the mentioned
components were classified in six levels and the roadmap for the realization of a
new Islamic civilization was modeled.
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مدلسازی نقشه راه تحقق تمدن نوین اسالمی از گذرگاه گام دوم
انقالب با رویکرد مدلسازی ساختاری -تفسیری ()ISM
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چکیده
از منظر رهبر معظم انقالب شرط الزم برای هدفگذاری و جهتدهی صحیح جوامع ،وجود یک مبنا ،تفکر و
اندیشه منظم و مدون است .طی هدفگذاری تصریح شده توسط معظمله در بیانیه گام دوم انقالب ،آرمان بزرگ
انقالب اسالمی ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی

(ارواحنافداه)

است .مسأله

پیش رو تعیین مؤلفههای تمدن نوین اسالمی و ترسیم نقشه راه تحقق آن در قالب یک مدل مشخص است .در
این پژوهش با مطالعه عمیق و تحلیل محتوای اوامر حکیمانه رهبر معظم انقالب در حوزه تمدنسازی ،بیانیه گام
دوم انقالب و پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه ،مؤلفههای ترسیم کننده نقشه راه تحقق تمدن نوین
اسالمی از گذرگاه گام دوم انقالب در چهل سال دوم از حیات طیبهاش بدین شرح تعیین گردید :ابتناء بر فلسفه
اسالمی و دینپایگی ،امید و اعتماد به وعدهی الهی ،رشد معنوی و اخالقی و خودسازی ،اراده ،مجاهدت و
انقالبیگری ،فرهنگ و سبک زندگی ،علم و فناوری ،اقتصاد مقاومتی پیشرفته ،پیامدهای کلیدی ،قدرت و عزت
ملی و اعتبار بینالمللی ،الگوسازی جامعه اسالمی .در مرحله بعد با روش مدلسازی ساختاری -تفسیری
( ،)ISMمؤلفههای مذکور در شش سطح دستهبندی و با تعیین روابط علت و معلولی بین آنها ،نقشه راه تحقق
تمدن نوین اسالمی از گذرگاه گام دوم انقالب مدلسازی شده است.
واژگان کلیدی :تمدن نوین اسالمی ،گام دوم انقالب ،تمدنسازی ،جامعهپردازی ،مدلسازی ساختاری -تفسیریISM ،

.................................................................................................................................................................
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مقدمه
راه رسیدن به صراط مستقیمی که انسان را به مقصدد آفدرینش رسدانده و سدرآزازی بدرای
زندگى اصلى بشر و حیات مطلوب بشر است چیست؟ رهبر معظم انقالب این نقطه آرمانی
را تمدن نوین اسالمی تعریف کرده و آن را هدف نهدایی انقدالب اسدالمی و هدر مسدلمان
دانسته و مراحل تحقق آن را در پنج مرحله تشریح کردهاند .مسیری که با گذران چهل سدال
نخست انقالب اسالمی ،دو مرحله نخست آن محقق شده و اکنون در پیچ و خم تحقق سده
مرحله دیگر آن هستیم .از این رو رهبر معظم انقالب در طلیعه دهه پنجم از حیدات شدجره
طیبه انقالب اسالمی ،بیانیه «گام دوم انقالب» را که به مثابه منشوری بدرای «دومدین مرحلده
خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی» بوده و «فصل جدید زندگی جمهوری اسدالمی» را
رقم می زند ،ابالغ نمودند؛ گامی که انقالب را به آرمان بزرگش نزدیک خواهد کدرد (رهبدر
معظم انقالب.)5916 ،
انقالب اسالمی با این افق اتفاق افتاد که زمین بازی را برای بشریت عوض کند؛ بنابراین
ضرورت داشت تا یک مدل اسالمی و بشری به وسعت بشریت ،و نه فقط برای ایران ایجاد
شود (کوشکی ،5917 ،ص  .)571از این رو شناسایی عوامل سازنده این مدل تمدنسازی و
تأثیر آنها بر هم حائز اهمیت است .در این بداره پدژوهشهدای متندوعی جهدت شناسدایی
مؤلفه های ایجاد تمدن نوین اسالمی انجام شده ،اما ارتباطات بین آنها و نقشده راه مددنظر،
مدل سازی نشده است .حال آنکه با ابالغ بیانیه گام دوم ،تدقیق نقشه راه در چهل سال دوم
از حیات جمهوری اسالمی ضرورت مییابد.
از این رو تمرکز این پژوهش بر شناسایی عوامل سازنده و مدلسازی نقشده راه تشدکیل
تمدن نوین اسالمی است .مدلی که به کمک آن بتوان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفدههدای
تشکیل و توسعه تمدن نوین اسالمی را بررسی و ضدمن ارزیدابی وضدع موجدود ،از آن در
جهت برنامهریزی و اقدام استفاده کرد.
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-1پیشینه پژوهش
پیشینههای تحقیق انجام شده در خصوص موضوع پژوهش در قالب جدول 5ارائه میشود:
جدول ( . )1پیشینه تحقیق
ردیف

عنوان تحقیق

یافتههای پژوهش

زمان اجرا
o

ارکان تمدن اسالمی :ایمان ،عقل و نقل توأمان ،
ندددوگرایی ،مجاهددددت و عددددم وابسدددتگی و
عزتمندی

o

5

اهداف تمدن اسالمی  :پیشرفت مادی و رشد و

عنوان تمدن نوین اسالمی در

توسعه و اعتالی اقتصادی دنیای اسالم ،ارتقدای

اندیشه آیت اهلل خامنهای (چیستی

علددم و فندداوری ،برقددراری عدددالت اجتمدداعی،

و چگونگی تکامل تمدنی

اعددتالی معنویددت و اخددالق و تبیددین و تحقددق

5919

زندگی مطلوب اسالمی

جمهوری اسالمی ایران) (بهمنی،
o

)1131

الزامات حرکت تمدنی جمهوری اسالمی ایران:
بخش الزامات تمهیدی (الف :تولید فکر و علم؛
ب :پرورش نیروی انسانی) و الزامات کارکردی
(الف :نظام سازی و تعالی الگوی مدیریت؛ ب:
اصالح سبک زندگی و رفتار اجتماعی)

شاخصههای تمددن اسدالمی از دیددگاه رهبدر معظدم
انقالب:
o

محوریت قوانین قرآن ،ایمان ،خردورزی ،علدم،

واکاوی شاخصههای تمدن نوین
7

اسالمی در اندیشه مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) (اکبری و

شاخصددههددای عددام (قدددیمی) شددامل مددوارد
اخالق ،مجاهدت ،حکومدت مردمدی ،پرهیدز از
تحجر ،ایجاد رفاه عمدومی ،اسدتقرار عددالت و

5910

دوری از اقتصاد مبتنی بر ربا و تکاثر

رضایی)1131 ،

o

شاخصه های نوین تمدن اسالمی شدامل مدوارد
تددالش ،کددار و ابتکار(خالقیددت) ،رسددانههددای
مدرن ،هنر و سینما ،بهبود روابط بدین الملدل و
صدور احکام فقهی متناسب بدا نیازهدای ندوین
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جدول ( . )1پیشینه تحقیق
ردیف

عنوان تحقیق

یافتههای پژوهش

زمان اجرا
بشر

o

مولفه های ایجاد و اعتالی تمدن :نظام ارزشدی،
شهرنشینی ،قانونمداری و حکومت

o

مولفه های تمددن اسدالمی :دیدن مدداری ،امدت
سازی ،حکومت ،قانونمداری و امنیت

o

9

مولفهها و شاخصههای تمدن ندوین اسدالمی از

مبانی و مولفههای تمدن نوین

دیدگاه رهبری :کرامت انسانی ،علم و معرفدت،

اسالمی با تاکید بر اندیشه های

عدالت گستری ،عزت ،والیت ،آزادی ،استقامت

رهبر معظم انقالب اسالمی

و مقاومددت ،اصددالح طلبددی ،اسددتقالل ،اخددالق

5910

عمومی و رفتار اجتماعی

(خاریآرانی و علیاکبرزادهآرانی،
o

)1131

الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر رهبر
معظم انقدالب :ایمدان ،عمدل بده تعدالیم قدرآن،
اهتمام در به کارگیری عقالنیت اسالمی ،پرهیدز
از سطحینگری و پرهیز از تقلید از زرب

o

راهبردهای تحقق تمدن ندوین اسدالمی :تولیدد
فکر و پرورش انسان

o

عوامل و زمینههای احیاء تمدن
0

اسالمی در گفتار رهبر معظم
انقالب (اشکواری و موسوی،

عدالت ،رفاه عمدومی ،اقتصداد ،عدزت و اعتبدار
بددینالمللددی ،اسددتقالل سیاسددی و در کنددار آنهددا

5910

پیشرفت در جنبه معنوی و الهی یعنی عبودیدت

)1131

و تقرب به خدای متعال
o

مدل سازی تحقق تمدن نوین
1

اسالمی به کمک شبکه سازی
اجتماعی (سمسار و کریمی،

ابعاد تمدن اسالمی :پیشرفت در علدم ،اخدالق،

5910

ویژگددی هددای حرکتددی تمدددن نددوین اسددالمی:
آرمانگرایدی ،تقیدد بده اصدول ،اصدالح گدری،
مردمی بودن ،نوگرایی ،انعطاف پذیری ،اتکا بده
خددرد جمعددی ،تددأثیر وتددأثر در سددطح جهددانی،

)1131
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جدول ( . )1پیشینه تحقیق
ردیف

عنوان تحقیق

یافتههای پژوهش

زمان اجرا

آرمانگرایی ،تقید به اصول و جایگاه رهبری

o

عمل به اسالم و قرآن ،پیوندد دیدن و سیاسدت،

بایستههای سیاسی تمدن نوین
7

اسالمی از دیدگاه امام خمینی

الزامات حرکت به سوی تمدن الهی و اسدالمی:
تأسیس حکومت اسالمی بر مبنای والیت فقیده،

5911

حفظ استقالل مسلمانان و نفی سلطه مستکبران،

(ره) (زمانیمحجوب)1131 ،

نقد تمدن زدرب ،آزادی و وحددت مسدلمین و
تشکیل امت واحده
o

عوامل ایجاد کننده تمدن نوین اسدالمی :ایجداد
خودباوری و اعتماد به نفس در جامعده ،توجده
به دین ،مبنا قرار دادن و کشدف تلفیدق علدم و

مؤلفههای نیل به تمدن نوین

وحی ،جامعهسازی ،پایهگذاری قانون ،توجه بده

اسالمی در آثار و اندیشهی امامین
6

انقالب اسالمی و قانون اساسی

جایگاه علم و تولید آن ،توجه ویژه بده نقدش و

5917

کدارکرد علدوم انسدانی و اسدالمی سددازی آن و

جمهوری اسالمی ایران (خزائی،

آزادی فکر و اندیشه

خسروی و رجبیدوانی)1131 ،

o

مؤلفددههددای مشددترد تمدددن اسددالمی :جهدداد،
قددانونگرایددی ،آزادی و آزاداندیشددی ،اخددالق،
تولید علم و وحدت

o

عوامل ایجاد این تمدن ندوین اسدالمی :عوامدل
باطنی و عوامل ظاهری

o

تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین
6

اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری

5916

(فرزانه ،خیاط و صفرپور)1131 ،

عوامل باطنی ایجاد تمدن نوین اسالمی :ایمان و
مکتب ،رهبری و امکانات

o

عوامل ظاهری تمدن نوین اسالمی:

o

الف :اجتمداع :مددارا ،رفدق و سدازش ،عددالت
محوری ،مبارزه با سنت های زلدط اجتمداعی و
فرهنگ حاکم بر جامعه
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جدول ( . )1پیشینه تحقیق
ردیف

عنوان تحقیق

یافتههای پژوهش

زمان اجرا
o

ب :فردی؛ کرامت انسانی ،اخالق گرایی ،جهان
بینی و آرمان ،علم و دانش اندورزی ،عقالنیدت
و خردورزی ،خودباوری ،سبک زنددگی ،لدزوم
شکل دادن به آرمان جوانی

o

ج :مدیریتی :زدودن اندیشه تمدن زربی ،ایجداد
تمدن متکی به معنویت ،اهمیت دادن بده علدوم
اسالمی ،تالش و مجاهدت (مدیریت جهادی)

o

تبیین عناصر وجودی سازنده
تمدن نوین اسالمی «با الگوگیری
1

از دوسویه تمدن نبوی و مهدی»

مولفدههای نرمافزار تمدن ساز :عناصددر شددش
گاندده وجدددود عددددالت اجتمددداعی ،حاکمیدددت
اخالق کریمانه ،آرامش روحی و روانی ،امنیدت

5916

اجتماعی ،رفاه عمومی و وحددت و هم بستگی

(پورعباس و خلعتبری لیماکی،

میان مسلمانان

)1131
نظریه گذار تمدنی به مثابه
o

راهبردی برای تحقق تمدن نوین
57

اسالمی با تأکید بر بیداری

مؤلفههدای تمددن سداز در قالدب"نظریده گدذار
تمدنی" در سه سطح.5 :الیههای آشکار.7،الیده

5916

های کمتر آشکار و .9الیههای پنهان تمدن

اسالمی (عبدالملکی ،نظامیپور و
عشایری)1131 ،
o

قابلیتهای مهم بدرای احیدای تمددن اسدالمی:
ظرفیتها و قابلیتها ،هویت مشدترد اسدالمی

55

چشمانداز تمدن نوین اسالمی
(کاظمی)5916 ،

مانند موانع مشترد ،سابقه تاریخی ،ارزشهدای
مشترد ،پیوستگی جغرافیدایی و مدرز مشدترد،

5916

قابلیت هدای فدوق العداده ئئدوپلیتیکی مشدترد،
تهدیدات خارجی ،داشدتن دشدمنان مشدترد و
منافع متقابل مشترد
o

الزامات و بایستههای تحقق تمدن
57

نوین اسالمی بر مبنای سیرهی

5916

الزامات تحقق تمدن اسالمی :ایجداد تشدکیالت
و ساختارهای الزم برای اعمال حاکمیت ،توجه
به اصل وحدت و همیداری مسدلمانان ،اجدرای

سیاسی پیامبر(ص) (جمشیدیراد
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جدول ( . )1پیشینه تحقیق
ردیف

عنوان تحقیق

یافتههای پژوهش

زمان اجرا

عدالت و تقابل پیوسته با کفر و نفاق

و ادیب بهروز)1131 ،

o
تعیین پیشران های تمدن سازی
59

نوین اسالمی با رویکرد تحلیل
تأثیر متقاطع (ایوبیپور و

پیشرانهای حوزه تمددن سدازی ندوین اسدالمی
(احصا از  70مولفه تمدن ساز) :گفتمانسازی و
اجماع اندیدشهای ،امنیدت پایدددار ،اسددتقالل

5916

کشددورهای اسددالمی از نظددام سددلطه ،وحدددت
کشورهای اسالمی ،رفاه اقتصدادی رفدع فقدر و

عیوضی)1131 ،

تولیدد ثدروت ،پیشرفت تکنولوئی و فناوری
o

50

تحلیل و بررسی امکان و مطلوبیت تحقق تمدن

امکانسنجی مهندسی تمدن نوین

سازی بر پایه آموزههای اسالمی با تمرکز بر دو

اسالمی از منظر مدل ارتباطی دین

و پایگداه

و علم مدرن در اندیشه عالمه

متغیر اساسی دیدن ،بده عندوان اسدا

اسالمی کدردن تمددن و علدم ،بده عندوان ابدزار

5916

جریان دین در حوزه مهندسی تمددن و الگدول

جوادی آملی (صادقی و خاکی،

ارتباطی این دو بر اسدا

)1131

نظریده اسدتاد عالمده

جوادی آملی
o

تمدن نوین اسدالمی شدامل  :دو بعدد سدخت-
افزاری و نرمافزاری و پنج مؤلفه تعدالی علمدی،
تعالی اقتصادی ،تعالی سیاسی ،تعدالی نظدامی و

مولفه های تمدن نوین اسالمی و

فرهنگ عمومی و سبک زندگی

الزامات شکل گیری و ثمرات آن
51

مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) (عزتی،

o
5911

الزامات شکلگیری تمدن نوین اسالمی :شامل
دو بعددد ملددی (دارای هشددت مؤلفدده الزامددات
اجرایی ،حکومت صدالح ،مهندسدی و بهسدازی

چهاردولی و ترابی)1133 ،

فرهنگ ،جهاد ،هوشیاری و بصدیرت ،پیشدرفت
علمدددی و فنددداوری ،تمسدددک بددده اسدددالم و
خویشددتنسددازی) و فراملددی (دارای دو مؤلفدده
همت امدت اسدالمی و شناسدایی هددف زدایی
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جدول ( . )1پیشینه تحقیق
ردیف

عنوان تحقیق

زمان اجرا

یافتههای پژوهش
توسط کشورهای مسلمان)

نوآوری این پژوهش در مدل سازی نقشه راه تحقق تمدن نوین اسالمی از گذرگاه گام دوم
انقالب با ارائه خوشهها به مثابه معیارها و مقولهها به مثابه زیرمعیارهای مدل مذکور است.
-2چارچوب نظری
-1-2تمدن
در فرهنگ فارسی ،تمدن عبارت است از« :شهرنشدین شددن ،خدوی شدهری گزیددن و بدا
اخالق مردم آشنا شدن ،زندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با یکددیگر در امدور زنددگانی و
فراهم کردن اسباب ترقی و آسایش خود» (عمید ،5961 ،ج  .)5در تعبیر دیگر وائه تمدن از
ریشه «مدینه»« ،مدن» و «مدنیت» به معنای خروج از بادیه نشینی و گدام نهدادن در راسدتای
نهادینه شدن اموراجتماعی و عمران یافتن و حاکمیدت ،نهادهدای حکدومتی ،نظدم پدذیری،
شهرنشینی ،تعالی فضائل انسانی همانند علم و هنر به عنوان عالئم مدنیت اجتماعی و تعالی
فرهنگی بیان میشود (خاریآرانی و علیاکبرزاده آرانی ،5910 ،ص .)9
تمدن را می توان به شکل کلی ،عبارت از نظمی اجتماعی دانست کده در نتیجده وجدود
آن ،خالقیت فرهنگی امکانپذیر میشود و جریان پیددا مدیکندد .در تمددن ،چهدار رکدن و
عنصر اساسی میتوان تشخیص داد که عبارت اند از :پیشبینی و احتیاط در امور اقتصدادی،
سازمان سیاسی ،سنن اخالقی و کوشدش در راه معرفدت و بسدط هنر(دوراندت ،5966 ،ص
 .)57هانتینگتون در مقاله خود با عنوان جنگ تمدنهدا ،تمددن را یدک موجدود فرهنگدی و
وسیعترین سطح از هویت فرهنگی که انسانها را از گونههای دیگر متمایز میکند و توسدط
عناصر عینی مشترد مانند زبان ،تاریخ ،دین ،آداب و رسوم و با خودشناسدی ذهندی افدراد،
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تعریف میکند ( .)Huntington.7759.p0روآن وِی( )Ruan Weiیک تمدن را بده عندوان
یک حافظه تاریخی مشترد که دارای مجموعدهای خداص از ارزشهدا کده بیشدتر در یدک
الگوی خاص از دین ،که در کنار خود یک اقتصاد و علوم و فنون پیچیده را توسعه میدهدد
تفسیر میکند و فرهنگ را در هم تنیده تمدن و مشتق شده از آن میداند (.)Wei.7755.p7
در تعریفی دیگر ،تمدن حاصل امتداد فرهنگ و پذیرش نظم اجتماعی دانسته مدیشدود.
بر این اسا  ،تمدن حاصل عینیت یافتگی و امتداد مبانی شناختی هنجاری است؛ که در آن
به سواالت بنیادین هستی شناختی ،انسان شناختی و معرفت شناختی پاسخ داده میشود؛ بدر
آن اسا  ،ارزشها و نیز هنجارها که نسبت به ارزشها انضمامیتر است تعیین مدیگدردد.
گام بعدی مبتنی بر مبانی هنجارهای شناختی ،نظامهای نظری-عملی تولید میگدردد؛ بدر آن
اسا  ،نهادها شکل میگیرند که خود متکفل بازتولید نظامهدای نظدری عملدیاندد .تفداوت
تمدنها از همینجا نشأت میگیرد و به عبارتی مدلهای نظری عملی گوناگون ،تمدنهدای
مختلف را شکل میدهند .به عبارت ملمو تر ،تمدنها اشدکال انضدمامی شدده مددلهدای
نظری اند که انتزاعیاند (جهانبین ومعینیپور ،5919 ،ص .)97
با زور در تعاریف ویل دورانت ،تافلر ،شهید مطهری ،عالمده جعفدری و سدایر فرهندگ
شناسان ،می توان بیان کرد؛ تمدن ظهور و بروز جنبه مادی و عینی جوامع است که ریشه در
فرهنگ جوامع داشته و با خاستگاهی عقالنی در عرصه سبک زنددگی و تنظدیم نظدامهدای
اجتماعی شامل نظام سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و سایر خرده نظامها بروز کرده و بر اسا
نظام مقبول ،در جهت رسیدن بده مطلدوبهدا اسدت (پیروزمندد و خورشدیدی ،5916 ،ص
.)997
-2-2تمدن اسالمی
تمدن اسالمی تمدنی است که در محیط اسالمی و گستره ئئوپلتیک جهدان اسدالم در طدول
تاریخ شکل گرفته؛ روح و بنمایه اصلی آن را اسالم و اندیشههای برآمدده از وحدی شدکل
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داده و عناصر نژادی فراوان ،که برخی از آنان زیرمسلمان بودند؛ در شکلگیری آن کوشدیده
اند (خزائی ،خسروی و رجبی دواندی ،5917 ،ص .)95بزرگتدرین ویژگدی تمددن اسدالمی،
وجود زمینه های معرفتی آن است که برآمده از آموزه های وحیانی و تعدالیم قرآندی خواهدد
بود .تمدن دینی ،تمدنی برگرفته از آموزههای انبیاست که در مسیر تاریخ ،متناسدب بدا درد
و اجرای آن در هر موقعیت زمانی و مکانی ،صورتهای متفاوت اما بنیدانی پایددار خواهدد
داشت (متولیامامی ،5910 ،ص  .)516وقتی آرمانهای ملتی الهی شد؛ در راسدتای بدرآورده
شدن آن اهداف در بستر یک زندگی طبیعی ،تمدنی الهی پایه گذاری مدیشدود و ابزارهدای
مناسب خود را میسازد (طاهرزاده ،5919 ،ص .)976
آیین توحید و دین اسالم که در آیینه تمام نمای مکتب اهل بیت علیهم السدالم متجلدی
اسددت را مددیتددوان یددک هسددته مسددتعد و جددامع تمدددنی بدده معنددای اتاددم کلمدده دانسددت
(حسینزادهدیلمی ،5917 ،ص  .)567تمدن در این نگاه با تأکید بر مردم ساالریِ اماممحدور
شکل می گیرد و در عصر زیبت امام معصوم ،نظریه والیت فقیه به عنوان سبک و شیوه اداره
تمدن نقش بیبدیل دارد (عبدالملکی ،نظامیپور و عشدایری ،5916 ،ص  .)575هدانتینگتون
مذهب را یکی از عناصر مهم تمدن دانسته و مطرح میکند؛ تمدن اسالم ،تمدنی اسدت کده
تمدن زرب را مورد شک و تردید قرار داده است (قمریان و ترکاشوند  ،5917 ،ص.)7
چپرا در مقاله خود در خصوص تبیین نظریه توسعه ابدن خلددون و علدل افدول تمددن
م سلمانان ،با بررسی نظریات ابن خلدون و با ارائه مدلی از آرای ابن خلددون ،نتیجدهگیدری
می کند که توسعه یا افول یک تمدن به تعامل عوامل اخالقی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
تاریخی در یک دوره زمانی طوالنی مربوط بوده و توسعه و یا افول آن را توسدط مکانیسدم
ماشه تفسیر میکند؛ یعنی در صورتی که یکی از این عوامل به عنوان محدرد عمدل کندد و
سایر عوامل در یک راستا واکنش نشان دهند؛ توسعه یا افدول از طریدق واکدنش زنجیدره ای
جابجا می شود .اگر بخش های دیگر در همان جهت واکنش نشان ندهند؛ ممکن است افدول
و سقوط در یک بخش به سایرین سرایت نکند و یا بخش معیوب بده مدرور زمدان اصدالح
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شود؛ یا افول و سقوط تمدن بسیار کندتر صورت پذیرد .ابن خلدون مکانیسدم ماشده بدرای
افول تمدن اسالمی را به نامشروع بودن سیاسی و از زمان انتصاب یزید توسدط معاویده بده
خالفت و در پی افول در سایر بخشها مربوط میداند (.)Chapra.7776.pp697-606
تمدن اسالمی در کل ،سه دوره اوج داشته است :اولین دوره ،دوره صدر اسالم کده اوج
این دوره قرن های چهارم و پنجم و افول آن در عصر مغول بوده است .دومین دوره که اوج
آن طی قرون نهم و دهم و افول آن با ورود استعمار زربدی بدوده اسدت .سدومین دوره اوج
گرفتن تمدن اسالمی ،وقوع انقالب اسالمی است که البته شروع آن از دوره مشروطه بدود و
انقالب اسالمی یکی از فرازهای آن است (نجفی ،5911 ،صص .) 706-701
-1-2تمدن نوین اسالمی
در صحیفه امام خمینی(ره) وائه تمدن  517بار و وائه متمدن  71بار به کار رفتده اسدت؛ بدا
بررسی کلمات حضرت امام (ره) ،استنباط میشود که مقصود ایشدان از تمددن ،پیشدرفت و
ترقی ای است که تعالی مادی و معنوی انسان را در پی داشته باشد؛ همچنین منظدور ایشدان
از تمدن اسالمی ،پیشرفتی مبتنی بر معیارها و شاخصهای اسالمی است (زمدانیمحجدوب،
 ،5911صص  .)597-596همچنین امام (ره) طرح راهبردی تحقق وحدت جهدان اسدالم را
در قالب نظریه «امت واحده اسالمی» طرح میکنند؛ که در آن امت محوری را میتوان بنیداد
تمدن نوین اسالمی دانست (زمانیمحجوب ،5911 ،ص  .)506سرمایه اجتماعی تمدنسداز،
مجموعه ای از ادراکاتی است که باعث ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضدای یدک جامعده
شده و ظرف وجودی آن را آماده پذیرش تمدن بزرگ میکند (ابراهیمیکیاپی و جمشیدیها،
 ،5911ص .)979
نظریه «تمدن نوین اسالمی» ،دربردارنده دو بعد تمدنی و اسالمی است کده درون خدود
اندیشه تعالی ،تمددن برتدر ،تکامدل و هویدت را دارد (نجفدی ،5911 ،ص .)5تمددن ندوین
اسالمی را میتوان به معنای پیشرفت همه جانبه مطرح کرد؛ به گونهای کده نبایدد ایدن وائه
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با معنای توسعه به مفهوم رایج زربی نگریسته شود (اشکواری و موسوی ،5910 ،ص .)1
حال باید دید که مراد از کلمه نوین در تمدن نوین اسالمی چیست:
 -5تمدن نوین اسالمی تمدنی است که قبل از ظهور با مؤلفههای نده بده طدور کامدل
تمدامیتی ،بلکده ندسبی و اقتضایی شکل خواهدد گرفدت (ایدوبیپدور و عیوضدی،
 ،5916ص  ) 917یعنی تحقق تمدن اسالم در عصدر ندوین و بده اقتضدای ابدزار و
امکانات موجود است (جعفریان و میرزامحمدی ،5910 ،ص  )6به عبدارتی تمددن
جدید به دلیل طرح مسائلی نو در قالب تقریری جدید از تمدن و برطدرف کدردن
نواقص و ضعفهای تمدن گذشته ،به دنبدال ارائده الگوهدای جدیدد و کارآمددتر،
مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی اسدت (زمدانیمحجدوب ،5911 ،ص  )597هدر
چند همین الگوهای نو نیز مبتنی بر یک سری اصول ثابدت و ریشده دار در سدنت
کهن اسالمی است (الویری و صفری ،5916 ،ص.)5
 -7زیریت با تمدن زرب که به سبب وصدف اسدالمیت منجدر بده اخدتالف در مبدانی و
زایات با تمدن زرب میشود(زمانیمحجوب ،5911 ،ص  .)597از جهت اینکه تمدن
نوین اسالمی پس از ظهور تمدن مادیگرای زدرب و انفعدال چندد صدسداله جهدان
اسالم در برابر آن ،تجربه جدیدی است؛ و قابلیت عرضاندام و تقابل با آن تمددن را
دارد؛ بههمین دلیل تمدنی نو در برابر تمدن مغربزمین -که در حال تبدیل شددن بده
تمدن کهنه هست – بهشمار میآید(الویری و صفری ،5916 ،ص .)5

-1-2فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی
از منظر رهبر معظم انقالب شرط الزم برای هددفگدذاری و جهدتدهدی صدحیح جوامدع،
وجود یک مبنا ،تفکر و اندیشه منظم و مدون است .همچنین ایشان جهانبینی اسالمی را بده
عنوان مبنای فکری برای کشور معرفی کرده اند .اینک برای تشکیل چنین نظدامی کده بتدوان
اهداف منتج از جهان بینی اسالمی را برآورده کرد؛ باید یک فرایندد طدوالنی و دشدوار را بده
شرح زیر طی کرد:
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الف :انقالب اسالمی :به معنای دگرگونی بنیادی که در ازلب موارد بدون چالشهای دشوار
و بدون زورآزمایی ،امکانپذیر نیست.
ب :تحقق نظام اسالمی :یعنی طرح مهندسی و شکل کلّی اسالمی را در جدایی پیداده کدردن
به همین شکلی که قانون اساسی برایش معین کرده است.
ج :تشکیل دولت اسالمی :به معنای تشکیل منش و روش دولتمردان به گونه اسالمی که بده
دلیل آنکه در وهله اول فراهم نیست؛ به تدریج و با تالش باید بده وجدود بیایدد .منظدور از
دولت نیز همه مسئولین وکارگزاران نظام اعم از قوای سهگانه است.
د :تحقق کشور اسالمی :بعد از اسالمی شدن دولت ،عدالت مستقر خواهد شدد ،فقدر ریشده
کن شده و عزت حقیقی و ارتقاء جایگاه کشور در جامعه بینالملل رقم خواهد خورد.
هد  :تشکیل تمدن و دنیای اسالم :اقتبا

الگوی برتر در کشور اسدالمی بدرای سدایر امدت

اسالمی (رهبر معظم انقالب.)5961 ،
اینک دو مرحله از این فرایند طی شده اسدت و در مرحلده سدوم هسدتیم (رهبدر معظدم
انقالب .)5967 ،همچنین متناظر با سه مرحله پایانی فرایند مذکور ،در قسمتهای مختلفدی
از بیانیه گام دوم انقالب – به خصوص در قسمت برکات بزرگ انقالب اسالمی – دستیابی
به مصادیقی از سه مرحله پایانی وجود دارد .این نشان دهنده آن است که سه مرحله پایدانی
به طور لزوم به معنای اتمام صد درصدی هر مرحله و ورود به مرحله دیگر نیسدت .همدین
موضوع باعث شده است؛ رهبر معظم انقالب ورود به چهل ساله دوم انقالب اسالمی را بده
عنوان دومین مرحله « خودسازی 5و جامعهپردازی و تمدّنسازی » قلمداد کند.
باید توجه داشت که در این فرایند ،شروع هر مرحله ،به معنی پایان و مرگ مرحله قبدل
نیست؛ بلکه هر مرحله نقش و جایگداه مفهدومی دارد کده همدواره در حدال تکامدل اسدت.
.................................................................................................................................................................

 5با مراجعه به بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران نظام در مورخ  5961/71/57و  5967/71/75میتوان این
نتیجه را گرفت که عنوان خودسازی با توجه به تعاریف ارائه شده معادل مرحله دولتسازی میباشد.
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مستمر بودن زنجیره  1مرحلهای به این معنا است که حلقههای زنجیدره امکدان تکدرار دارد؛
به این معنا که به طور مثال روحیه انقالبی همواره در همده مراحدل حرکدت تمددنی الزمده
پویایی و نوزایی جریان متعالی تمدن اسالمی است (بهمنی ،5919 ،ص .)771
-1-2بیانیه گام دوم انقالب
هم زمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب کبیر اسالمی ایران ،رهبر حکیم انقالب اسالمی
با صدور بیانیه ای با عنوان «بیانیهی گام دوم انقدالب» مسدیر انقدالب را بدرای رسدیدن «بده
آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیدت عظمدی
(ارواحنافداه) هست» تبیین نمودند (رهبر معظم انقالب.)5916 ،
بیانیه گام دوم انقالب ،یک سیاستنامه است که در آن منطق مواجهه با مسدایل اساسدی
را در یک نظم ،آشکار میکند و پرده از الگوی تاریخی نظدم آرمدانی سیاسدت برمدیدارد و
راهحلها یا راهبردها از درون این منطق و عقالنیت کالن برمیآیند .سیاستنامههدا مداهیتی
تجربی دارند و نمود خرد آزموده و عقل عملی یا دانش ضمنی در سیاستاندد؛ امدا بدا ایدن
همه از وضع جاری فاصله دارند؛ لذا چشماندازی از آینده را ترسیم میکنند .سیاستنامده از
دل یک عقالنیت سیاسی آزموده و تثبیت شده که قابل بیدان بدوده و داسدتانی بدرای گفدتن
داشته باشد برمیآید (شهرستانی.)5916،
این سند ،بیانیهای است که عالوه بر شناخت جبهده خدودی ،رقیبدان و دشدمنان را هدم
شناخته و با پایش و رصد جامع ،راهبردها را مشخص میکند (فاضل .)5916 ،این بیانیه بدا
تبیین متفاوت ،در عین نوآوری و خالقیت ،با بهرهمندی از رویکردی تاریخی و مستند ،و با
روایتی زیبا و خوش ساخت از اصل انقدالب اسدالمی ،چدالشهدا ،بحدرانهدا ،عبدرتهدا،
دستاوردها و ظرفیتها ،با روند پژوهی سیر به سوی تمدن نوین اسالمی و تکیه بر شناخت
مزیت های کلیدی و الزامات جهش در چله دوم انقالب ،ضمن تجویز راهبردهدای اساسدی،
با تصریح بده الزامدات د روندی و حفدظ سداحت بیروندی ،نویدد بخدش تحدوالت عمیدق و
گستردهای است (حاجعلیاکبری.)5916 ،
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 -1روش تحقیق

این پژوهش ،کیفی است و در زمره پژوهشهای تفسیری واقع میشود و با توجه بده
حرکت از جزء به کل در این پژوهش ،رویکرد آن استقرایی است.
 -1-1جمع آوری داده ها
در این پژوهش مجموعهای از منابع کتابخانهای ،اسناد و مدارد به شدرح دسدته هدای زیدر
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و دادهها از آنها احصا شده است:
 اوامر ،پیامها و ابالزات رهبر معظم انقالب در حوزه تمددن ندوین اسدالمی و گدام
دوم انقالب
 پژوهشهای حوزه تمدنسازی و نیل به تمدن نوین اسالمی
 مقاالت در حوزه تبیین و تشریح گام دوم انقالب اسالمی

 -2-1خبرگان
خبرگان مورد مراجعه در این پژوهش ،راهبردنگاران ارشد مرکدز مطالعدات فرهنگدی سدفیر
(وابسته به مؤسسه سفیر تمدن نوین اسالمی) هستند .با امکان فراهم شده ،در این پدژوهش
از روش سرشماری استفاده شده است .در ادامه ،روش های تحقیدق مدورد اسدتفاده در ایدن
پژوهش تشریح شده است.
 -1-1تحلیل محتوا()Content Analysis
تحلیل محتوا از روشهای عمده مشاهده اسنادی است که به وسیله آن می توان متون ،اسناد
و مدارد و در واقع هر نوع سند ثبت و مطالب ضبط شده ای را خواه مربوط به گذشدته و
خواه مربوط به زمان حال ،مورد ارزیابی و تحلیلی منظم تر ،دقیق تر و از همه مهدم تدر بدا
درجات باالتری از پایایی قرار داد (قائدی و گلشنی ،5911 ،ص )16
روشهای تحلیل محتوا ایجاب می کند؛ از فنون به نسبت دقیق مثل محاسبه بسدامدهای
نسبی یا همبستگیهایی که میان وائهها به کدار رفتده اسدتفاده شدود (رضدوانی ،5961 ،ص
65

دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره  ،4شماره  ،1بهار و تابستان ( ،1411پیاپی )7

 .)596از این رو رایجترین شکل ارائه داده ها که در اسدا

وظیفده تحلیدل تلخدیص را بدر

دوش دارد فراوانیها هستند .ازلب معلوم میشود کده پدارهای از مفداهیم آنقددر شدبیه هدم
هستند یا چنان رابطه متقابلی دارند که میتوان بدون هدر رفتن جزئیات زیاد ،آنها را یکدی
به شمار آورد .خوشه بندی ،گروه بندی یا ادزام چیزها یدا متغیرهدایی اسدت کده در پدارهای
ویژگیهای مشاهده شده سهیماند؛ یا بدالعکس افدراز یدا تقسدیم مجموعدهای از چیزهدا یدا
متغیرها بدا طبقدات مانعده الجمعدی اسدت کده حدد و حدودشدان مدنعکس کنندده تفداوت
ویژگی های مشاهده شده در عضوهایشان است .عمل خوشهبندی در اسدا

شدامل تکدرار

این مراحدل اسدت :نخسدت ،پیددا کدردن دو خوشده کده طبدق معیداری از حدداکثر تشدابه
برخوردارند؛ یعنی ادزام آن ها دارای کمتدرین اثدر بدر تفداوت هدای مشداهده شدده در کدل
دادههاست .دوم ،ادزام این خوشهها با در نظرگرفتن چیزهایی که در خوشده جدیدد ،شدکل
گرفته هدر میرود .سوم ،جرح و تعدیل دادهها برای انعکا

آخرین ترکیب خوشدههدا کده

ادزام بعدی بر روی آن صورت می گیرد .چهارم ،ضبط وضعیت فرایند خوشهبندی .مراحدل
یک تا چهار آنقدر تکرار میشود که دیگر چیزهای مشترکی برای ادزام کدردن بداقی نماندد
(کریپندورف ،5915 ،صص .)506 -517
 -1-1روش مدلسازی ساختاری -تفسیری )(Interpretive structural modeling

مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMیک روش شناخته شده برای شناسدایی روابدط میدان
موارد خاص است که یک مشکل یا یک مسئله را تعریف می کنند .ایدن رویکدرد بده طدور
فزاینده ای توسط محققین مختلف برای نشان دادن ارتباطات بین عناصر مختلف مربدوط بده
موضوع استفاده شده است .رویکرد  ISMبا شناسایی متغیرهایی که مربدوط بده مشدکل یدا
مسئله هستند ،شروع می شود .سپس یک رابطه وابسته مربوط بده محتدوا انتخداب مدیشدود
( .)Attri.7759.p9مدل سازی ساختاری تفسیری ،رویکدردی اسدت کده بدا بهدرهگیدری از
ریاضیات ،رایانه و مشارکت متخصصان ،به طراحی سیستمهای بزرگ و پیچیده مدیپدردازد.
این رویکرد توسط وارفیلد معرفی و توسعه داده شد؛ وارفیلد دانشدمند علدوم سیسدتمی در
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دانشگاه جورج میسون بدود (آذر و همکداران .)5961 ،مددلسدازی سداختاری تفسدیری،
فرایندی از یادگیری تعاملی است ( .)Shrimali.7756.p0برای دستیابی بده توافدقSSIM ،

باید بیشتر توسط یک گروه از کارشناسان مورد بحث قدرار گیدرد ( .)Attri.7759.p0روش
 ISMاز گام های زیر تشکیل شده است:
.5

مشخص کردن عوامل

.7

ایجدداد مدداتریس سدداختاری روابددط درونددی عوامددل Structural self-( SSIM-

 ،)interaction matrixپس از شناسایی متغیرها ،نوبت به وارد کردن این متغیرهدا
در ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها بر اسا

نمادهایی که معرف نوع روابط

آن ها است )(ISM؛ میرسد.
 .9ایجاد ماتریس دستیابی( ،)Reachability matrixبا تبدیل نمادهدای روابدط مداتریس
 SSIMبه اعداد صفر و یک بر حسب قواعد مشخصی میتوان بده مداتریس دسدتیابی
رسید (.)Mishra, Sharma.7757.p077
.0

سازگار نمودن ماتریس دستیابی ،پس از اینکه ماتریس اولیه دستیابی ایجاد شد؛ بایدد
سازگاری درونی آن برقرار شدود .ایدن موضدوع نداظر بدر تدأثیر سلسدله ای عوامدل
مشخص شده بر یکدیگر است؛ اگر در ماتریس دستیابی این روابط حاکم نبود بایدد
ماتریس را اصالح نمود و روابط اصالحی را جایگزین کرد.

.1

تعیین سطح عناصر ماتریس دستیابی ،برای هدر متغیدر از مداتریس دسدتیابی نهدایی،
خروجدی یدا همدان مجموعدده دسدتیابی ( )Reachability setو ورودی یدا همددان
مجموعه پیش نیداز ( )Antecedent setمشدتق مدیشدود .پدس از تعیدین مجموعده
خروجی و ورودی برای هر متغیر ،عناصر مشترد در مجموعده خروجدی و ورودی
بددرای هددر متغیددر شناسددایی مددیشددوند (رازینددی ،آذر و محمدددی ،5917 ،ص .)11
متغیرهایی که اشتراد مجموعه خروجی و ورودی شان یکی است ،باالترین سطح را
در سلسله مراتب  ISMبه خود اختصاص میدهند.
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.7

ترسیم مدل (نمودار) ،در این مرحله پس از ترسیم یک مدل اولیه بر اسدا

سدطوح

متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی مدل نهایی ترسیم می شود.
 -1تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،به منظور مدلسازی مؤلفههای تحقق تمدن نوین اسالمی مبتنی بر اوامر رهبدر
معظم انقالب و در قالب چارچوب بیانیه گام دوم ،مؤلفهها تشکیل دهندده بافدت تمددن ندوین
اسالمی و گام های تحقق آن از منظر رهبر معظم انقالب تعیین و دستهبندی شده است.

 -1-1انجام مطالعات کتابخانهای و گردآوری دادهها
در اولین مرحله به منظور جمع آوری دادهها که تعیین کننده مؤلفدههدا مددل مددنظر اسدت،
منابع مدنظر تعیین شده و مورد مطالعه عمیق قرار گرفت؛ تا کدها و مقوله هدای بیدان شدده
در آن ها استخراج شود.
جدول ( -)2تعداد منابع مورد بررسی و تعداد دادههای احصا شده از آنها
دسته منابع

تعداد منابع مورد بررسی

اوامر ،پیام ها و ابالزات رهبر معظم انقالب در حوزه تمدن ندوین اسدالمی و گدام

 99سال بیانات

دوم انقالب

(از  76تا )5077

پژوهشهای حوزه تمدنسازی و نیل به تمدن نوین اسالمی
مقاالت در حوزه تبیین و تشریح گام دوم انقالب اسالمی

 59پژوهش
 0منبع

 -2-1جستجوی مؤلفهها با استفاده از روش تحلیل محتوا
در مرحله دوم ،با دقت در دادههای حاصل از مطالعات انجام شده ،مقولهها و به تبع آن خوشههدای
دربرگیرنده مقولههای مشابه که بیانگر مؤلفههای مدنظر جهت مدلسازی هستند؛ شناسایی گردیدد.
در این پژوهش از تلفیق تکنیکهای فراوانی و خوشهبندی استفاده شده است؛ بدین معنی که ابتددا
با استفاده از تکنیک فراوانی ،مقولهها تعیین شده و سپس از کنار هم قرار دادن مقولههای مشدابه یدا
دارای روابط متقابل ،خوشهها تعریف شدهاند.
خوشههای حاوی مقولههای مشابه که نشانگر مؤلفههای مدل نقشه راه تحقق تمدن ندوین اسدالمی
در قالب بیانیه گام دوم انقالب است و فراوانی کدهای زیر هر یک از آن ها در نمدودار زیدر ارائده
شده است:
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نمودار ( – )1فراوانی تعداد کدها و مولفهها بر اساس تعداد سخنرانی ها ،ابالغات و  ...که به آن ها اشاره شده

الزم به ذکر است ذیل موضوع "جوان گرایی و حضور فعال و مسدئوالنه جواندان در
میدان" تعداد  70کد از بیانیه گام دوم استخراج شده که ناظر بر نقشآفرینی ویژه این
قشر بوده؛ با توجه به تأثیر آن در عموم خوشه ها ،از ذکر آن به عندوان یدک خوشده
مستقل اجتناب شده است .اما تأکید می شود عموم مؤلفههای اشداره شدده بدا نقدش
آفرینی جوانان قابلیت تحقق خواهد داشت .در ادامه جدول مؤلفههای مدل نقشه راه
تحقق تمدن نوین اسالمی در قالب بیانیه گام دوم انقالب هستند و مقولههای هر یک
از آنها به عنوان معیارهای ذیل مؤلفهها ارائه شده است:
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جدول(-)1مقولهبندی کدهای تشکیل دهنده تمدن نوین اسالمی بر اساس تعداد سخنرانی ها ،ابالغات و ...
که به آنها اشاره شده

مقوله

خوشه

ایمان
معنویت
وجدان اخالقی

رشد معنوی و اخالقی و خودسازی

اخالص
تربیت و خودسازی
علم و دانش
تولید فکر

علم و فناوری

پیشرفت در صنعت
فرهنگ

فرهنگ و سبک زندگی

سبک زندگی
مبتنی بر فلسفه اسالمی

ابتناء بر فلسفه اسالمی و دینپایگی

دین مداری
ایستادگی و مقاومت
مجاهدت

اراده ،مجاهدت و انقالبیگری

نگاه و روحیه انقالبی
اراده و خودباوری
پایبندی و حفظ اصول و ارزش ها
الگو سازی جامعه اسالمی برای دنیای اسالم

الگوسازی جامعه اسالمی

بیداری و بازسازی امت اسالمی
امید

امید و اعتماد به وعدهی الهی

اعتماد به وعدهی الهی
اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی پیشرفته

پیشرفت مادی
استفاده از ظرفیتها
قدرت و اقتدار
عزت ملی

قدرت و عزت ملی و اعتبار بینالمللی

اعتبار بینالمللی
استقالل و آزادی
عدالت

پیامدهای کلیدی

کرامت انسانی
مردم ساالری دینی
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 -1-1مدلسازی مؤلفههای شناسایی شده
در این مرحله طی مراحل اجدرای روش  ISMبدا اسدتفاده از مؤلفدههدای شناسدایی شدده،
ماتریس ساختاری روابط دروندی عوامدل ایجداد شدد و در قالدب پرسشدنامه ای در اختیدار
خبرگان قرار گرفت .پس از تکمیل اطالعات پرسشنامه مربوطده توسدط خبرگدان ،مداتریس
دستیابی به شرح زیر ایجاد شد:
جدول ( - )1ماتریس دستیابی یکپارچه خبرگان برای معیارهای اصلی
ابتناء بر
معیارها

فلسفه
اسالمی و
دینپایگی

قدرت و عزت
ملی و اعتبار
بینالمللی

رشد

امید و
اعتماد به

علم و

معنوی و

وعدهی

فناوری

اخالقی و
خودسازی

الهی

فرهنگ

اقتصاد

اراده،

و سبک

مقاومتی

مجاهدت و

زندگی

پیشرفته

انقالبیگری

5

5

5

پیامدهای

الگوسازی

کلیدی

جامعه اسالمی

ابتناء بر فلسفه
اسالمی و

5

5

5

5

5

5

5

دینپایگی
قدرت و عزت
ملی و اعتبار

7

5

7

7

7

7

7

7

5

5

بینالمللی
امید و اعتماد به
وعدهی الهی
علم و فناوری

7

5

5

5

7

5

5

5

5

5

7

5

7

5

7

5

5

7

5

5

7

5

7

5

5

5

5

5

5

5

رشد معنوی و
اخالقی و
خودسازی
فرهنگ و سبک
زندگی
اقتصاد مقاومتی
پیشرفته
اراده ،مجاهدت و
انقالبیگری
پیامدهای کلیدی
الگوسازی جامعه
اسالمی

7
7

5
5

7
7

5
5

7
7

5
5

5
5

7
7

5
5

5
5

7

5

7

5

7

5

5

5

5

5

7

5

7

7

7

7

7

7

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5
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سازگاری ماتریس به دست آمده در مرحله قبل ،از دو طریق محاسبات بولن و همچنین نظرات
خبرگان تأیید شد .در ادامه به منظور تعیین سدطح مؤلفدههدا ،مجموعده دسدتیابی (خروجدی) و
مجموعه پیش نیاز (ورودی) مشتق برای هر یک از مؤلفهها تعیین شد .پس از تعیدین مجموعده
خروجی و ورودی برای هر معیار ،عناصر مشترد در مجموعده خروجدی و ورودی بدرای هدر
معیار شناسایی شده و معیارهایی که اشدتراد مجموعده خروجدی و ورودی شدان بدا مجموعده
خروجی شان یکی است ،در باالترین سطح سلسله مراتب  ISMقرار گرفته و از لیسدت سدایر
متغیرها حذف میشود .این تکرارها ادامه پیدا میکند تا سطح همده متغیدرهدا مشدخص شدود.
سطحبندی مؤلفهها بر این اسا

در جدولهای زیر تشریح شده است:

جدول ( - )1تکرار اول برای معیارهای اصلی
مجموعه

معیار

مجموعه ورودی

مجموعه خروجی

ابتناء بر فلسفه اسالمی و دین پایگی

5،7،9،0،1،7،6،6،1،57

5

5

قدرت و عزت ملی و اعتبار

791957

5،7،9،0،1،7،6،6،1

7،1

المللی
وعدهی الهی
بین به
امید و اعتماد
علم و فناوری

7999097969691957
790979691957

5،9
5،9،0،1،7،6،6

9
0،7،6

رشد معنوی و اخالقی و خودسازی

7،0،1،7،6،6،1،57

5،1

1

فرهنگ و سبک زندگی

7،0،7،6،1،57

5،9،0،1،7،6،6

0،7،6

اقتصاد مقاومتی پیشرفته

7،0،7،6،1،57

5،9،0،1،7،6،6

0،7،6

اراده ،مجاهدت و انقالبیگری

7،0،7،6،6،1،57

5،9،1،6

6

پیامدهای کلیدی

7،1،57

5،7،9،0،1،7،6،6،1

7،1

الگوسازی جامعه اسالمی

57

5،7،9،0،1،7،6،6،1،57

57

5

ابتناء بر فلسفه اسالمی و دین پایگی

5،9،1

5

5

7

مشترد

سطح

در ادامه جداول تکرار دوم تا ششم نیز مانند گامهای جددول ( )1انجدام شدده و معیارهدای
اصلی در شش سطح تعیین شدند .بر اسا

سطح بندی صورت گرفته برای مؤلفهها و ندوع

روابط تحلیل شده برای آنها ،مدل مدنظر به گونهای که مؤلفهها را در سدطوح مختلدف بده
صورت سلسله وار به هم متصل کرده باشد ،به شرح زیر ترسیم شده است:
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نمودار ( - )2مدل نقشه راه تحقق تمدن نوین اسالمی از گذرگاه گام دوم انقالب
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نتیجهگیری
رهبر معظم انقالب ،فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی ،به عنوان آرمان بزرگ انقالب اسالمی
را در پنج مرحله شامل :انقالب اسالمی ،ایجاد نظام اسالمی ،ایجداد دولدت اسدالمی ،ایجداد
جامعه اسالمی و در نهایت ایجاد تمدن نوین اسالمی تشریح کردهاند .اینک با گذشت چهل
سال از حیات شجره طیبه انقالب اسالمی ،دو مرحلده نخسدت فرایندد ایجداد تمددن ندوین
اس المی محقق شده و اکنون در پیچ و خم تحقق سه مرحله دیگر آن قدرار گرفتده اسدت .از
این رو رهبر معظم انقالب در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،بیانیهای را با عنوان
«بیانیه گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران با تمرکز بر جوانان ابالغ کردند .در این بیانیده
نقشه راه پیش روی انقالب اسالمی در چهل سال دوم از حیات آن در جهت نیل بده تمددن
نوین اسالمی در سه مرحله «خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی» ترسدیم شدده اسدت.
نظر به نتایج تحلیل محتوای انجام شده در این پژوهش ،باتوجه به بیشترین کداربرد کددهای
خوشدده "تربیددت و خودسددازی" در مرحلدده ایجدداد دولددت اسددالمی ،درج عنددوان مرحلدده
خودسازی ،به جای عنوان مرحله دولت سازی در این بیانیه ،ناظر بر کلیددیتدرین محدور و
گلوگاه تحقق دولت اسدالمی ،یعندی همدان تربیدت و خودسدازی کدارگزاران در حکومدت
اسالمی است .در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا ،مؤلفههای نقشده راه تحقدق
تمدن نوین اسالمی از اوامر و منویات رهبر معظم انقدالب اسدتخراج و خوشدهبنددی شدده
است .نتیجه حاصل شده 57 ،خوشه اصلی مشتمل بر  95مقوله اسدت؛ خوشدههدای اصدلی
ناظر بر مؤلفههای موردنظر و مقولهها ناظر بر معیارهای ذیل هر مؤلفه است.
در ادامه با بهرهگیری از روش مدلسازی سداختاری تفسدیری ) ،(ISMروابدط علدت و
معلولی مؤلفه تعیین و نقشه راه تحقق تمدن نوین اسالمی ،به عنوان مهم ترین نوآوری ایدن
پژوهش مدل سازی شد .در مدل ارائه شده ،مؤلفه "ابتناء بر فلسفه اسالمی و دینپایگی" بده
عنوان مؤلفه بسترساز برای سایر مؤلفهها ،در پایینترین سطح مدل قرار گرفتده اسدت .ایدن
مؤلفه ناظر بر ضرورت وجود یک مبنا ،تفکر و اندیشه منظم و مدون بده عندوان شدرط الزم
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برای هدف گذاری و جهت دهی صحیح جوامع بوده؛ مصداق آن برای آرمان تشکیل تمددن
نوین اسالمی ،جهان بینی اسالمی است .این مهم ناظر بر مهدم تدرین مزیدت رقدابتی تمددن
اسالمی بر سایر تمدنهایی است که زایت خود را در پیشرفت مادی می بینند.
در سطح بعدی مدل ،مؤلفههای "رشد معنوی و اخالقی و خودسازی" و "امید و اعتقاد
به وعده الهی" قرار گرفته اسدت .خوشده "رشدد معندوی و اخالقدی و خودسدازی" بدا در
برگیری  17کد ،عنوان پربسامدترین خوشه را به خود اختصاص داده کده نداظر بدر اهمیدت
کدهای ذیل این خوشه از منظر رهبر معظم انقالب در مسیر پیشروی تحقق آرمدان انقدالب
اسالمی است .کدهای خوشه "امید و اعتقاد به وعده الهدی" در بیانیده گدام دوم ،بده عندوان
توصیه نخستین  -به مثابه کلید اساسی همه قفل ها ،که هیچ گدامی را بددون آن نمدیتدوان
برداشت -مقدم بر توصیههای صادر شده در هفت سرفصل اساسی قرار داده شده است.
در سطح بعدی ،مؤلفده "اراده ،مجاهددت و انقالبدی گدری" بده عندوان دومدین خوشده
پربسامد قرار گرفته است .این مؤلفه به عنوان حلقه واسط مؤلفههای بستر ساز و مؤلفههدای
وجوه نرمافزاری و سختافزاری تمدنساز قدرار گرفتده اسدت .پدیشنیدازی کده بددون آن،
پیشرفت در ابعاد حقیقی و ابزاری تمدن امکانپذیر نیست .در سطح بعدی ،مؤلفه "فرهندگ
و سبک زندگی" در بخش حقیقی (نرمافزاری) تمدنسازی و مؤلفههای "علم و فناوری" و
"اقتصاد مقاومتی پیشرفته" در بخش ابزاری (سختافزاری) تمدن سازی قرار گرفته اندد .در
سطح بعدی مدل ،مؤلفههدای "قددرت و عدزت ملدی و اعتبدار بدینالمللدی" و "پیامددهای
کلیدی" به عنوان پیامدهای تحقق مؤلفه های سطح قبلی و علت حادث شدن آخرین مؤلفده
در باالترین سطح مدل است .نکته مهم آن که بر خالف رویکرد تمدن زرب ،عامدل قددرت
ساز و عزت آفرین تمدن نوین اسالمی ،مؤلفه بُعد حقیقی تمددن یعندی "فرهندگ و سدبک
زندگی" است .مؤلفه "پیامدهای کلیدی" با در برگیری مقوله های استقالل و آزادی ،عدالت
و کرامت انسانی از مؤلفههای بُعد ابزاری تمدن یعنی "علم و فناوری" و "اقتصداد مقداومتی
پیشرفته" ایجاد میشود.
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در باالترین سطح مدل نیز مؤلفه "الگوسازی جامعه اسالمی" قدرار گرفتده اسدت .نکتده
جالب توجه در باالترین سطح از مدل آن است که با توجه به مدلسازی انجدام شدده بدرای
ترسیم نقشه راه تحقق تمدن نوین اسالمی در بازه گام دوم انقالب به نقطه زایی الگوسدازی
جامعه اسالمی میرسد .نقطهای که در آن ،تمددن ندوین اسدالمی در سداحت کشدور ایدران
محقق شده و با الگو شدن و تسری آن در عموم کشدورهای اسدالمی و تأثیرگدذاری آن بدر
فضای عمومی بشریت ،فرایند پنج مرحلهای تشکیل تمدن نوین اسالمی کامل میشود.
نتایج حاصل از این پژوهش مدیتواندد در فرایندد برنامدهریدزی نهادهدا و تشدکلهدای
نقشآفرین در گفتمان سازی و اجرای گام دوم انقالب مورد بهرهبرداری قرار گیرد .همچنین
به منظور تبیین منظومه اندیشه امام خامنهای در هدفگدذاری آرمدان بدزرگ انقدالب مدورد
استفاده نخبگان و مبلغان این عرصه قرار گیرد .در انتها پیشنهاد مدیشدود؛ در پدژوهشهدای
آتی ،نقشه راه تفصیلی تحقق هر یک از سه مرحله باقی مانده از فرایند تشکیل تمدن ندوین
اسالمی ترسیم و اقدامات متناظر با تحقق آنها در سه بخش نظریهپردازی ،گفتمانسدازی و
اقدام عملیاتی انجام شود« .ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم» (قرآن کریم ،آیده 55
سوره مبارکه رعد)
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کتابنامه
قرآن کریم.
آذر ،عادل؛ تیزرو ،علی؛ مقبل با عرض ،عبا ؛ انواری رستمی ،علیاصغر ،)5961( ،طراحی مدل چابکی زنجیره

تأمین؛ رویکرد مدلسازی تفسیری  -ساختاری ،مدر

علوم انسانی -پژوهشهای مدیریت در ایران ،دوره

.5-71 :)0(،50
ابراهیمی کیاپی ،هادی؛ جمشیدیها ،زالمرضا ،)5911( ،سرمایه های اجتماعی تمدن ساز در اندیشه امام
خمینی(ره) ،فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره .979 – 906 :)7( ،9
اشکواری ،محمدجعفر؛ موسوی ،سیده زهرا ،)5910( ،عوامل و زمینه های احیاء تمدن اسالمی در گفتار رهبر

معظم انقالب ،مجموعه مقاالت همایش ملی تمدن نوین اسالمی دانشگاه شاهد.
اکبری ،مرتضی؛ رضایی ،فریدون ،)5910( ،واکاوی شاخصههای تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) ،دو فصلنامه الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانی ،سال سوم.61 – 576 :)1 ( ،
الویری ،محسن؛ صفری ،عبا  ،)5916( ،کاربست تاریخ برای ایجاد تمدن نوین اسالمی در اندیشه آیت اهلل

خامنه ای ،دانشگاه باقرالعلوم(ع).
ایوبیپور ،محمد؛ عیوضی ،محمدرحیم ،)5916( ،تعیین پیشران های تمدن سازی نوین اسالمی با رویکرد
تحلیل تأثیر متقاطع  ،دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره .966-077 :)5 ( ،7
بهمنی ،محمدرضا ،)5919( ،تمدن نوین اسالمی در اندیشه آیت اهلل خامنهای (چیستی و چگونگی تکامل
تمدنی جمهوری اسالمی ایران) ،نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الهیات) ،سال نوزدهم:)60( ،
.516 -796
پورعبا  ،محمد؛ خلعتبری لیماکی ،حسام الدین ،)5916( ،تبیین عناصر وجودی سازنده تمدن نوین اسالمی
با الگوگیری از دو سویه تمدن نبوی و مهدی ،دوفصلنامه پژوهش های تمدن نوین اسالمی ،سال دوم16 : )9( ،
– .99
پیروزمند ،علیرضا؛ خورشیدی ،محمد ،)5916( ،مولفه های ساختاری تمدن اسالمی (با رویکرد آینده پژوهی)،
دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره .971-917 :)5( ،7
جعفریان ،حسین؛ میرزامحمدی ،محمدحسن ،)5910( ،تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن

در سبک زندگی اسالمی و تأثیر آن بر شکلگیری تمدن نوین اسالمی ،نشریه پژوهش در مسایل تعلیم و
تربیت اسالمی ،سال بیست و سوم ،دوره جدید.6-76 :)71 ( ،
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جمشیدی راد ،محمدصادق؛ ادیب بهروز ،محسن ،)5916( ،الزامات و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی بر
مبنای سیرهی سیاسی پیامبر(ص) ،سیاست متعالیه (علمی پژوهشی حوزه علمیه) ،سال هفتم.575-556 :)70( ،
جهانبین ،فرزاد؛ معینیپور ،مسعود ،)5919( ،فرایند تحقق تمدن اسالمی از منظر حضرت آیت اهلل خامنهای ،
فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،سال یازدهم( .71-07 :)91
حسینزادهدیلمی ،علیرضا ،)5917( ،درآمدی بر منظومه تمدنی شیعه ،قم ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها.
خاری آرانی ،مجید؛ علیاکبرزاده آرانی ،زهرا ،)5910( ،مبانی ومولفه های تمدن نوین اسالمی با تاکید بر

اندیشههای رهبر معظم انقالب اسالمی  ،مجموعه مقاالت همایش ملی تمدن نوین اسالمی دانشگاه شاهد.
خزائی ،علی؛ خسروی ،محمدرضا؛ رجبیدوانی ،محمدحسین ،)5917( ،مؤلفههای نیل به تمدن نوین اسالمی

در آثار و اندیشهی امامین انقالب اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،فصلنامه علمی پژوهشی
مطالعات بین رشتهای دانش راهبردی  ،سال هفتم.71-17 : )71 ( ،
دورانت ،ویل ،)5966( ،تاریخ تمدن ،احمد بطحائی و دیگران ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
رازینی ،روح اهلل؛ آذر ،عادل؛ محمدی ،مهدی ،)5917( ،ارائه مدل سنجش عملکرد سازمانهای چابک :رویکرد
مدلسازی ساختاری-تفسیری ،چشمانداز مدیریت صنعتی.66 – 571 :)57( ،
رضوانی ،روح اهلل ،)5961( ،تحلیل محتوا  ،نشریه پژوهش ،سال دوم.596 – 517 :)9( ،

زمانی محجوب ،حبیب ،)5911( ،بایستههای سیاسی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی(ره)  ،نشریه
پژوهشهای سیاست اسالمی ،دوره چهارم.591-517 :)1( ،
سمسار ،صدیقه؛ سمسار ،محمدصادق؛ کریمی ،صدیقه ،)5910( ،مدل سازی تحقق تمدن نوین اسالمی به
کمک شبکه سازی اجتماعی ،دوفصلنامه علمی – پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره : )7 ( ،9
.51-77
صادقی ،ابراهیم؛ خاکی قراملکی ،محمدرضا ،)5916( ،امکانسنجی مهندسی تمدن نوین اسالمی ازمنظر مدل
ارتباطی دین و علم مدرن در اندیشه عالمه جوادی آملی ،فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره
.5-97 :)5( ،7
طاهرزاده ،علیاصغر ،)5919( ،تمدن زایی شیعه ،اصفهان ،انتشارات لب المیزان.
عبدالملکی ،هادی؛ نظامی پور ،قدیر؛ عشایری ،طاها ،)5916( ،نظریه گذار تمدنی به مثابه راهبردی برای تحقق
تمدن نوین اسالمی با تأکید بر بیداری اسالمی ،دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،بهار و تابستان
 ،5916دوره .551 – 515 :)5( ،5
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مدلسازی نقشه راه تحقق تمدن نوین اسالمی از گذرگاه گام دوم انقالب با ...

عزتی ،امیرحسین؛ چهاردولی ،عبا ؛ ترابی ،محسن ،)5911( ،مولفه های تمدن نوین اسالمی و الزامات شکل
گیری و ثمرات آن مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،فصلنامه مدیریت اسالمی ،دوره : )5( ،76
.61-17
عمید ،حسن ، )5961( ،فرهنگ فارسی عمید ،جلد اول ،تهران ،انتشارات اشجع.
فرزانه ،محمدباقر؛ خیاط ،علی؛ صفرپور ،هادی ،)5916( ،تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسالمی از
نگاه مقام معظم رهبری ،پژوهشهای اجتماعی ،اسالمی (علمی -ترویجی حوزه علمیه) ،سال بیست و
چهار.566 – 771 :)556( ،
قائدی ،محمدرضا؛ گلشنی ،علیرضا ،)5911( ،روش تحلیل محتو  ،از کمی گرایی تا کیفی گرایی،
نشریه روشها و مدلهای روانشناختی ،سال هفتم.16-67 : )79 ( ،
قمریان ،مهدی؛ ترکاشوند ،احسان ،)5917( ،نقد و بررسی نظریه برخورد تمدن های هانتینگتون و
تحلیل آن در مجامع مجازی با تکیه بر مبانی فلسفی ،دانشگاه مالیر.

کاظمی ،سید آصف ،)5916( ،چشمانداز تمدن نوین اسالمی ،فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین
اسالمی ،شماره .71-01 :)7( ،5
کریپندورف ،کلو  ،)5915( ،تحلیل محتوا :مبانی روش شناسی ،هوشنگ نائینی ،تهران ،انتشارات نشر
نی.

کوشکی ،محمدصادق ،)5917( ،هویت و الگو :درنگی در هویت ایران امروز و الگوی اسالمی-بومی
تمدن سازی ،قم ،دفتر نشر معارف.
متولیامامی ،سید محمدحسین ،)5910( ،جستارهایی نظری در باب تمدن اسالمی ،قم ،نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
نجفی ،موسی ،)5911( ،نظریه «تمدن نوین اسالمی» از رویکرد فلسفی -نظری تا رویکرد تاریخی-
نظری ،فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره .5-07 :)7( ،9
نجفی ،موسی ،)5911( ،انقالب فرامدرن و تمدن اسالمی ،تهران ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
( Attri, Rajesh; Dev, Nikhil & Sharma, Vivek,
), Interpretive Structural
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( Chapra, M.U,
), Ibnu Khaldun's theory of development: Does it help
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Journal of Socio-Economics,
.
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