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مقدمه
مشکالت جوامع از ابتداي حضور انسان تا کنون ميتواند نشات گرفته از چگونگي بهرهبرداري
انسان از عقل خويش وادراک پيراموني مسائل و وقايع روزگار باشد .از ويژگيهاي انسان
تکاملپذيري و طي کردن مراحل رشد است و خمير مايه اين رشد و تکامل ميتواند تعقل و
تفکر باشد .هر يک از جوامع و ملتها و نظامها براي خود داراي اهدافي ميباشند که اين
اهداف با توجه به خمير مايهي فرهنگي و اجتماعي و نوع تفکر حاکم بر آن نظام و با
استعدادها ي ذاتي و دروني آن جامعه ميتواند ترسيم شود .طبعا از اهداف عاليه انسان رشد و
تکامل ميباشد که تمام جوامع انساني در پي آن ميباشند اما چگونگي رسيدن به اين مرحله
به صورتهاي گوناگوني شکل ميگيرد و جوامع بسيار کمي را مشاهده ميکنيم که را ه
صحيح را در پرورش و تربيت انسان به جامعه نشان دهد زيرا مباني ،اهداف ،ابزار و
تاکتيکهاي بکار گرفته بايد جامع و فراگير و بر اساس اصول و ارزشها انساني بنيان شده
باشد .مسلماً مکاتب بشري ميتوانند در اين را ه کمک شاياني را ارائه دهند ولي با توجه به
تجربه بشريت هنوز جوامع در پيچ و خم افکار و ايدهها ي مکاتبي گم شدهاند که عمال نه تنها
گره اي از کار بشر باز کرده بلکه به مشکالت انسان افزوده است .مکاتب با توجه به محتواي
خود هر کدام نقشي را در بستر سازي مباني فرهنگي و اجتماعي جامعه خويش بازي کرده اند.
بشر از ابتداي وجود خود در کرهي خاکي تا کنون فراز و نشيبهاي زيادي را طي نموده است
و تا کنون در علوم طبيعي و علوم انساني به توفيقات زيادي دست پيدا کرده است .در عصر
کنوني که از زندگي بشر هزاران سال ميگذرد و بشر تمدنهاي بزرگي را تجربه کرده است
هنوز جوامع به حد اعاليي از زندگي و زيستن نرسيدهاند .مکاتب و تمدنهاي ارزشمدار و
اخالق محور هميشه چراغ راه بشريت بودهاند و مکاتب و تمدنهاي مادي گرا و غير الهي
جوامع انساني را به قعر چاه هدايت کردهاند اما هميشه حقيقت و ارزشهاي انساني آنچنان که
تاريخ نشان ميدهد پنهان نميماند.
اکنون در زمان معاصر مکاتب سوسياليسم و ليبراليسم و غيره هيچکدام عالوهبر اينکه
نتوانسته از غم و رنج بشر بکاهد بلکه باعث بهوجود آمدن بحرانهاي بزرگ اجتماعي،
اقتصادي و سياسي شده است .در اين بين مکتب اسالم آزمايشي بس بزرگ را به عالم نشان
داده که همه بر آن اتفاقنظر دارند ولي مکاتب غربي با اغراض و مقاصد خود به نوعي سد راه
ميشوند .تفاوت تمدن اسالم و غرب در يک چيز خالصه ميشود و آن هم جهانبيني الهي و
غير الهي ميباشد .در تمدن غربي که بر پايه تفکرات انديشمندان غربي شکل يافته است
مباني آن در ماديگرايي و تجربهگرايي خالصه ميشود ولي در اسالم مفاهيمي با توجه به
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آموزههاي وحي و قرآن و نيز استمداد از عقالنيت و علمگرايي به جهان نگاه ميکند .آزادي که
در اسالم وجود دارد با آزادي غربي کامالً متفاوت است .نگاه اسالم به انسان و جهان با نگاه
غربي کامالً فرق دارد در مباني اسالميما توحيد و معاد و نبوت بهعنوان اســاس و پايه
شکلگيري تفکرات ما ميباشد که در تمدن غربي چنين چيزي وجود ندارد .نگاه اسالم به
مفاهيم عدالت ،آزادي ،اقتصاد با نگاه غرب به اين مفاهيم در تفاوت است .مکتب اسالم که
بعد از  3311سال تاکنون اثر گذاري کميو کيف خود را پيموده است و جوامع بسياري را تحت
تأثير قرار داده و مسيرهاي درست را به بشر در طول حيات خود نشان داده هنوز به اهداف
واالي که براي هدايت بشر و جوامع و دولتها و حکومتها دارد نرسيده است .اسالم بهعنوان
نابترين منبع حقيقت ،نقشه را ه بشر را ترسيم کرده است و اين وظيفهي انسان است که از
اين نعمت الهي استفاده الزم را ببرد .با بوجود آمدن انقالب اسالميايران يک حرکت بزرگ
بشري و يکي از تحوالت شگرف جهان بدست حضرت آيت اهلل خميني(ره) رقم خورده است
انقالبي که در يک مدت زمان کوتاه مرزهاي جغرافيايي خود را در نورديد و بهعنوان يک الگو
در سطح جهان مطرح گرديد .انقالبي که توسط فردي صورت گرفته که خود يک انسان کامل
و واال ميباشد .لذا انقالب اسالمي با توجه به ويژگيها و محتواي غني که از مکتب بزرگ
اسالم الهام گرفته شده است قابليت و ظرفيت اين را در درون خود ايجاد کرده است که تمام
بشريت بتواند از سرچشمههاي معرفتي اين انقالب بهرهمند گردد و قابليت سرآمد بودن در
تمدنهاي موجود در جهان را داشته باشد .اسالم خود متمدنترين تمدن دنيا بهشمار ميرود
وليکن با توجه به فراز و فرودهايي که داشته است و اکنون با بهوجودآمدن انقالب اسالمي
ايران روح تازهاي در آن دميده شده است و توسط ملت ايران که خود نيز داراي سابقه فرهنگ
و تمدن غني ميباشد عجين شده است بنابراين فرهنگ ايراني با محتواي عميق فرهنگ الهي
و اسالميکه از مکتب شيعه نشأت ميگيرد تالقي پيدا کرده است تا با ظرفيتهاي يکديگر
قابليت تمدنسازي داشته باشند.
بحث تمدن از موضوعات بسيار وسيعي ميباشد که ميتواند همه مباحث علوم انساني را در
خود جاي دهد و ميتوان گفت همهي تالشهاي علمي بشر و جوامع براي رسيدن به تمدن و
رشد و بالندگي فکري و اجتماعي ميباشد .لذا در بحث تمدن و تمدنسازي نبايد اين نکته را
فراموش کرد که تمدنها در يک فرصت و زمان کوتاه بهوجود نميآيند و مقوله گذرزمان
نميتوان به يک عامل اصلي براي ساخت تمدنها بهشمار رود زيرا ملتهايي هم وجود دارند
با گذشت سالهاي فروان از پا گذاشتن انسان بر روي اين کره خاکي هنوز به آن درجه
حداقلي از تمدن نرسيدهاند .آنچه که بديهي ميرسد اين است که تمدن يک مقوله کيفي
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ميباشد و نه آنچه که در بعضي از تعاريف فقط به بعد کميآن اکتفا ميکنند .از شاخصهاي
کيفي يک تمدن ميتوان به ميزان درک و شور آن جامعه نسبت به دنياي پيرامون خود
ميباشد که از آن بهعنوان جهانبيني نام ميبريم و شاخصهاي کمي مانند تکنولوژي و شهر
نشيني که در بعد نيازهاي مادي و راحتي اجتماع بهکار برده ميشوند .تمدن يک رابطه
مستقيم با فکر و ذهن انسانها داردو هر جامعهاي که بيشتر به تدبر و تفکر در زندگي خويش
و در راستاي عقالنيت انساني بپردازد ميتواند مراحل تکاملي تمدن را طي کند.
طرح مسئله
انقالب اسالميايران يکي از انقالبهايي بوده است که تفاوتهاي بسياري از لحاظ مبناني و
ايدئولوژيکي در مقايسه با ديگر انقالبهاي جهان داشته است .باگذري کوتاه بر انقالبهاي
جهان و با بررسي علل و عوامل انقالبهاي جهان به اين نتيجه ميرسيم که عوامل
انقالبهاي جهان با هيچ يک از علل پديد آمدن آن با علل انقالب اسالمي ايران همخواني
ندارد ،لذا انديشمندان جهاني در اين مورد به واکاوي و ارزيابيهاي انجام شده کمتر به نتايجي
که به واقعيت امر نزديک باشد برسند و علت اين موضوع هم بر ميگردد به نوع جهان بيني
شکل گرفته در اذهان آنها .چون افکار و اذهاني که بر مبناي جهان بيني مادي شکل گرفته
باشد بدنبال علل مادي و طبيعي براي بررسي يک پديده است و علت انقالب ايران را تنها
ميتوان با ديد ديني و الهي توجيه کرد .انقالب ايران به اعتراف بسياري ،يک انقالب منحصر
به فرد است و نظيري براي آن در ميان انفالبهاي بزرگ نميتوان يافت(مطهري ) 93:در
ايران انقالبي رخ داده است که همه معادله را به هم ريخته و حسابهاي به اصطالح جامعه
شناسانه را نقش بر آب ساخته است .کسي باور نميکرد انقالبي رخ دهد که بدون پشتوانه
حزبي و تشکيالتي خاص و تنها با تکيه بر مذهب و پايگاههاي آن ،يعني مساجد شکل گرفته
باشد .به هر روي ميبينيم غربيان نيز اين انقالب را پديدهي نو ظهوري دانستهاند (ذو علم،
 .)33 :3133لذا انقالب اسالمي ايران نقطه عطفي نه تنها در جهان اسالم ،بلکه جهان غرب را
نيز تحت تأثير خود قرار داده است بهطوريکه مباني نظام فکري غرب را کامال زير سوال برده
است .دين اسالم که داراي تمدن پربار و غني در سراسر عمر خود ميباشد در مقاطعي از تاريخ
با افول مواجه شده است که ريشههاي گوناکوني دارد اسالم بهعنوان آخرين دين توسط
حضرت محمد (ص) با کتاب آسماني قرآن شروع شد و رشد و نمو کرده است و هدف اصلي
آن نيز بوجود آوردن يک تمدن واحد در کل جهان براي نجات بشريت از تاريکيها و رشد و
تربيت کامل انسان بوده است .به همين جهت در همان دوران اوليه مبعوث شدن پيامبر اسالم
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با توجه مفاهيم الهي و اسالمي سريعاً رو به رشد نهاد و تمدنهاي بزرگ آن دروان را در طي
يک دهه کنار زده بود و در ممالک آنها نفوذ کرده بود اين شروع و نمو يک تمدن بوده است
که طي ده سال ار لحاظ جغرافيايي بخشهاي بزرگي از جهان را در نورديده بود اين در حالي
است که هر تمدن در پس قرنها و گذشت زمانهاي طوالني بهوجود ميآيد ولي دين اسالم
در طي ده سال تمدنساز شده است زيرا هدف اسالم تمدنساز بودن دين اسالم و گسترش و
ترويج آن در سراسر جهان است که بر طبق سنت الهي ميباشد.
مکتب ليبراليسم که بر آمده از جامعه غرب ميباشد و با رشد تکنولوژي که کرده است و با
مفاهيم عقيدتي که ارائه داده است بهعنوان قابل توجهترين تمدن معاصر در جوامع مطرح شد
بهطوري که بهعنوان يک الگو براي اکثر کشورهاي جهان قرار گرفته است و حتي ميشل فو
کوياما اين عصر را پايان تاريخ مينامد و تمدن ليبراليسم را جامعترين و بزرگترين مکتب
ميخواند که بعد از آن مکاتب کامل بهوجود نخواهد آمد.
اين در حالي است اسالم تا قرن پنجم هجري رشد صعودي و تکاملي داشته است و بعدا با
توجه داليلهاي متعددي از رشد اوليه خود بازماند ولي روح کلي آن بر جوامع اسالمي حاکم
بود .تا اينکه در اواخر قرن بيستم که سوسياليسم و ليبراليسم مدعيان خطدهي و راهبردي
جهان بودند پديدهاي بهعنوان انقالب اسالمي ايجاد شد که خط بطالني بر تفکرات اين
مکاتب کشيده است و بهعنوان يک مدعي سرسخت و اثرگذار در مديريت جهاني پا به عرصه
وجود گذاشته است.
مسأله اينجاست که اکنون تمدن غرب با افول شديد همرا شده و با توجه به بحرانهاي
اقتصادي و اجتماعي بهوجود آمده ديگر پاسخگوي نيازهاي ملت و جامعه خود نميباشد.
بنابراين در سطح بينالملل نياز بهيک الگويي که داراي برنامه و نظام فکري منسجم و همه
جانبهنگر باشد نياز ميباشد اين ويژگي که مختص دين اسالم ميباشد به انقالب اسالمي
ايران که از سالها قبل جرقه خورده بود منجر شد .انقالب ايران همانند صدر اسالم سريعاً
رشد تکاملي خود را شروع کرده بود منتها اين بار در کشوري که ملت آن با تمام وجود از اين
انقالب استقبال کرده بود.
علت بهم پيوستگي ايرانيان و اسالم نيز از ذات پاک سرشت ايرانيان از قبل از اسالم نشأت
ميگيرد و بعدها با قدم نهادن اسالم به ايران روح ايرانيان با مفاهيم عميق الهي عجين شده
بود.
اکنون انقالب اسالميايران پس از گذشت سي و سه سال و پس از ارتحال بنيانگذار
انقالب هم چنان با سرعت قابل چشمگيري در همهي زمينهها در حال رشد ميباشد به-
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طوريکه طبق گزارشات در آمار جهاني رشد ايران از لحاظ علمي يازده برابر شده است.
انقالب اسالميايران از طوفانهاي سهمناک و بزر گ که در اوايل انقالب از طريق داعيداران
به ظاهر متمدن بر انقالب وارد آمده بود را پشت سر گذاشته بود و در جنگ تحميلي که
همهي ابر قدرتان جهان در آن چه از شرق و چه از غرب براي براندازي اين نظام کوشيده
بودند پيروز بيرون آمده بود .در بررسي و واکاوي اين که چرا بعد از يک انقالب که وجهه
دموکراتيکي آن بر همهي جهانيان ملموس ميباشد هجمههاي عظيم شرق و غرب در تالش
براي براندازي آن است ميبايد به اين نتيجه برسيم که آنها برتري کامل اين مکتب را به
صورت فراگير ميدانند و کامالً احساس خطر کرده اند .لذا در بررسي شاخصههاي تمدنساز
بودن ملت اسالمي ايران به پيشينه و تاريخ هر دو تمدن اسالم و ايران رجوع کنيم کارنامه
درخشاني را ميبينيم که در دورانهاي ظلم و استبداد که قدرت و ثروت در دست زور گويان
بوده است تضعيف شده ولي در هر صورت و در هر شرايطي روح کلي آن در وجو د ملتها
رسوخ کرده و واثرگذاري خود را نشان داده است .لذا مسأله اساسي اينجا مطرح ميگردد که با
تحوالت اخيري که در کشور ايران با رويکرد اسالمي بهوجود آمده است با تأکيد بر چه
شاخصهايي ميتوان يک الگوي اسالمي را که منجر تمدني شود که تمام جهانيان از آن
الهام بپذيرند.
بهره اول .تمدن
در تعريف تمدن انديشمندان زيادي آراي خود را بيان کردهاند که هر کدام از يک منظر به آن
نگاه کردهاند عدهاي عوامل مختلفي را براي ايجاد تمدن و تعريف تمدن آوردهاند و بعضي به
صورت تکبعدي و بعضي بهصورت چند بعدي به توصيف تمدن پرداختهاند .در هر صورت
تمدن هم مانند واژههاي ديگر علوم انساني تعريف مشخصميتوان براي آن در نظر گرفت.
ساموئلهانتينگتون «تمدّن» را باالترين گروهبندى فرهنگ و گسترده ترين سطح هويّت
فرهنگى به شمار مى آورد (هانتينگتون )33 :3133 ،،از نظر آرنولد توين بى« ،تمدّن» حاصل
نبوغ اقلّيت مبتکر و نوآور است؛ (واليتى ،3139 ،ج  )11 :3علّامه محمّدتقى جعفرى «تمدّن»
را اين گونه تعريف مىکند« :تمدّن تشکّل هماهنگ انسانها در حيات معقول با روابط عادالنه
و اشتراک همه افراد و گروههاى جامعه در پيشبرد اهداف مادى و معنوى انسانها در همه ابعاد
مثبت است» (جعفرى ،3153 ،ج  .)363 :5در جمعبندى کلى تعاريف ارائه شده ،مىتوان اين
گونه گفت« :تمدّن حاصل تعالى فرهنگى و پذيرش نظم اجتماعى است .تمدّن خروج از باديه-
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نشينى و گام نهادن در شاه راه نهادينه شده امور اجتماعى و يا به قول ابن خلدون ،عمران
يافتن است»(واليتى ،پيشين ،ج .)19 :3
 .1دين و تمدن
مذهب خصوصيت اصلي تمدنها بهشمار ميرود .کريستوفر داوسون
( )ChristopherDawson: 1889-1970ميگويد مذاهب بزرگ ،بنيادهاي تمدنهاي
بزرگ هستند .از پنج مذهب جهاني که ماکس وبر نام ميبرد غير از مذهب بودا ،چهار مذهب
مسيحيت ،اسالم ،آيين هندو و آيين کنفوسيوس با تمدنهاي عمده پيوند خوردهاند .آيين بودا
با آنکه در فرهنگهاي چين و ژاپن جذب شده است و يک آيين عمده بهشمار ميرود ،اما
مبناي يک تمدن عمده نبوده است (همان.)333:
 .2عاملهاي تمدن ساز
ويل دورانت چهار عنصر را سازنده تمدن ميداند که عبارتند از :پيشبيني و احتياط در امور
اقتصادي ،سازمان سياسي ،سنن اخالقي ،و کوشش در راه معرفت و بسط هنر .از نظر ويل
دورانت ،ظهور تمدن هنگامي امکانپذير است که هرج و مرج و ناامني پايان پذيرفته باشد؛
زيرا فقط هنگام از بين رفتن ترس است که کنجکاوي و ابداع و اختراع به کار ميافتد و انسان
خود را تسليم غريزهاي ميکند که او را به شکل طبيعي ،به راه کسب علم ،معرفت و تهيه
وسايل بهبود زندگي سوق ميدهد .ويل دورانت با عنوان «عوامل تمدني» ،برخي از مؤلفههاي
تمدني ،از جمله عامل زمينشناختي ،شرايط جغرافيايي ،اقتصادي ،زيستي ،رواني ،نظم سياسي،
وحدت زباني و قانون اخالقي را نام برده و بر عامل اقتصادي بيش از ساير عوامل تأکيد نموده
است (ويل دورانت1 :ـ.)3
به نظر ابنخلدون ،هر تمدن سه مرحله را طي ميکند :مرحله پيکار و مبارزه اوليه؛ مرحله
پيدايش خودکامگي و استبداد و سرانجام مرحله تجمل و فساد که پايان تمدن به شمار ميرود.
مالک بن نبي دانشمند معاصر الجزايري ،نيز بر همين اساس ،مراحل سه گانه تمدن اسالميرا
روح ،عقل و غريزه دانسته و معتقد است در تمدن اسالمي ،از قرن هشتم هجري به بعد،
مرحله تسلط غريزه بر روح آغاز گشته و تمدن اسالمي از مرحله رشد خود دور شده است .همه
تمدنها حتي سادهترين آنها دائماً در حال تغيير و تحولاند .گرچه همه تمدنها با يک طرح
معين و منحصر به فرد رو به تکامل نرفتهاند لکن ميتوان مسير اصلي تکامل هر کدام را (که
در هر تمدني بسته به شرايط آن متفاوت است) بهدست آورد .البته مسير تکامل تمدنها از نظر
کلي داراي اشتراکاتي است .بهطور مثال در همه تمدنها پيشرفت کشاورزي مقدم بر
شهرنشيني بوده است .البته بايد از انتساب دگرگوني و تکامل يک تمدن به يک مؤلفه خاص
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اجتناب کرد .بلکه مجموعهاي از مؤلفههاي مرتبط باهم در اين امر دخالت دارند که تعيين
مهمترين آنها به شرايط جامعه مورد نظر بستگي دارد (لينتون ،رالف؛  .)51-31 :3133رقابت
و تضاد ميان تمدنها از يک سو و تحوالت دروني يک جامعه چه ناشي از عوارض طبيعي
مانند زلزله ،قحطي و چه پديدههاي انسان ساخته مانند جنگ و انقالب ميتوانند تمدني را به
افول بکشانند (علمداري.)56:
 .3قرآن و علت اساسي سقوط تمدنها
آيات بسياري در قرآن اين واقعيت را منعکس ميکند که اساسيترين علت فناء و نابودي
جامعهها و تمدنها و سلسلهها ،ظلم و تعدي و تجاوز کاري خود آنهاست که در اينجا به
مطالعه برخي از آنها بسنده ميکنيم.
«
».
«و ما قبل از شما امتحاني را بدليل ظلم و جورشان به بوته هالکت سپرديم آنان با اينکه
پيامبرانشان با دالئل روشن بسويشان آمدند .بخط توحيد و تقوا گام نسپردند و ايمان نياوردند
آري ما اقوام مجرم و زشتکار را اين چنين کيفر ميدهيم»(اعراف)3،5 ،
»(انبياء )33،و چه بسيار شهر و دياري را که
«
ستمکار بودند در هم کوبيديم و پس از نابودي آنها جامعه و قومي ديگر بهوجود آورديم.
قرآن کريم در نهايت وارثان زمين را افراد صالح معرفي ميکند و اشاره ميکند که سرانجام
زمين از ظالمان و ستمکاران تهي ميگردد و ما اين گونه ميخواهيم «
»(قصص«)5،و ما اراده کرديم بر آن طيفه
ضعيف در زمينه آنها را پيشوايان قرار دهيم و وارث ملک و جاه فرعونيان قرار دهيم»
با توجه به آيات قرآن علل اصلي انحطاط تمدنها را بايد در عواملي همچون خوشگذراني،
طغيان و سرپيچي ،ظلم و ستم ،ترک فريضه امر به معروف و نهي از منکر فساد و فحشا ،جهل
و ناداني ،تقليدهاي کورکورانه ،عدم ترک صحيح از دين نام برد که هر کدام از اين عوامل به
درجاتي در انحطاط فرهنگها و تمدنها اثرگذار است (قانع)313 :3133،
 .4ضرورت ساخت تمدن
در اثبات نياز بشر به اجتماع و تمدن فيلسوفان شواهد و داليل خوبي آوردهاند؛ مثالً «فارابي»
ميگويد :اين که بشر قدرت گفتگو کردن دارد نشان ميدهد که ما نياز به ارتباط با غير خود
داريم ،اصل اين بحث هم از «ارسطو» است .فارابي از اين جا شروع ميکند بعد ميگويد :اين
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نياز هم نيازي است که خالق ما در ما گذاشته است؛ما زبان را تفنّناً و بهطور تفريحي براي
خودمان اختراع نکردهايم ،استعداد گفتگو و ايجاد صوت همراه معاني ،ذاتي ما است .پس اين
قدرت گفتگو براي اين است که با ديگر افراد ارتباط داشته باشيم .بنابراين در ذات ما «ارتباط
با غير» سرشته شده است .به همين جهت شما در نوع بشر کسي را نديدهايد که بدون جمع با
ديگران بخواهد زندگي کند (طاهرزاده.)93 :3133 ،
عالمه طباطبايي (ره) مقدمات خوبي براي اين بحث ميآورند؛ ايشان ميگويد« :اوّالً قبول
داريد که ما اگر از جمع انسانها فاصله بگيريم ،زمينهي رشد بسياري از استعدادهايمان را از
دست ميدهيم و گون اين استعدادها در ذات ما گذاشته شده است و الزم است که شکوفا شود
و چون اين استعدادها از طريق اجتماع با انسانها و تشکيل مدينه شکوفا ميشود ،پس
انسانها در کنار هم و بر اساس نيازهاي کثيرشان نسبت به همديگر ،الزم است يک مدينهيا
شهري را تشکيل بدهند»(همان .)93:به هر حال ،هر تمدن بر پايه انديشهاي اساسي شکل
ميگيرد و با زوال آن انديشه ،آن تمدن نيز سقوط ميکند .در عين حال هر تمدن بر اساس
انديشه و بصيرت ويژه خود داراي ظرفيت خاصي است که نميتواند از آن تجاوز کند .يعني
انديشه اصلي يک تمدن ،ظرفيت آن تمدن را ميسازد .در بخش ديگري از اين بحث به اين
نکته بازخواهيم گشت و آن را با الگوي توسعه ايران پيوند خواهيم زد( .ريشههاي فرهنگي
اقتصاد ،مجموعه مقاالت سمينار فرهنگ و توسعه .)3153 ،درست است که هر تمدني متکي
بر يک انديشه و بصيرت اساسي است ولي تنها آن انديشه و بصيرت کارساز نيست .بايد
نهادهايي 3در جامعه ايجاد شوند که اجازه دهند ظرفيت آن تمدن عمالً در اختيار مردم قرار
گيرد .يعني بايد نهادهايي متناسب در فرهنگ ،سياست ،مسايل اجتماعي ،اقتصادي و
علميايجاد شوند تا بتوانند آن انديشه را شکوفا کند و جامعه از آن ظرفيت بهره ببرد .آنچه در
کنار اين نکته مطرح ميشود اين است که در دنيا چندين تمدن آمده ،رفته ،عوض شده و
جابجا شده و تعامل و تقابل اين بصيرتها و تمدنهاي گذشته هميشه مطرح بوده و هم
اکنون نيز مطرح است .در اين خصوص ،نکته مهم براي بحث ما آن است که در جريان
شکوفايي يک تمدن تازه ،بصيرتي تازه ايجاد ميشود که ميخواهد تبديل بهيک تمدن جديد
شود؛ پس با تمدن قديم در تقابل و تعارض قرار ميگيرد .براي روشن شدن مسأله ،دو جامعه-
اي را که مورد اشاره قرار داديم در نظر بگيريد .جامعه متکي به اشرافيت ،خواستار نظام
حکومتياي است که با لذات و بنا به تعريف ،متکي بر اشرافيت است .يعني در اين شرايط
1. Institution
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حاکم اصالت دارد ،حاکم متکي بر اشرافيت است .ولي يک جامعه متکي بر برابري انسانها را
درنظر بگيريد (عظيمي.)333-333 :3133 ،
بهره دوم .ظرفيتهاي انقالب اسالمي در ساخت تمدن
انقالب اسالمي با توجه به ويژگيهايي که از خود در طول مراحل انقالب نشان داده اين
ظرفيت را داراست تا بتواند در عرصه جهاني با بهرهگيري از مکتب اسالم بتواند نمونهاي از
نظام با کارکردهاي اثربخش و مفيد باشد .اما ويژگيهاي انقالب اسالميايران را از ابعاد زير
نيز ميتوان نگريست (خرمشاد و همکاران.)311 :3131 ،
الف .تحول انقالبي :انقالب اسالمي ايران تغييري و تحولي بنيادين در ساختارهاي سياسي،
اجتماعي فرهنگي و اقتصادي جامعه ايران بود .انقالب ملت ايران در زمره انقالبهاي بزرگ
قرا ر ميگيرد بر اساس تعريف ساموئل هانتينگتون انقالب اسالمي ايران يک تغيير و تحول
سريع ،بنيادين و خشونتآميز در ساختار اجتماعي ،نهادهاي سياسي ،ارزشها ،باورها و
اسطورههاي حاکم بر جامعه ايران و رهبران حکومتي ،فعاليتها و کنشهاي سياسي آنان بود.
ب .فرهنگمحوري :يکي ديگر از شاخصهاي انقالب اسالمي فرهنگي بودن آن است.
ماهيت فرهنگي انقالب اسالميايران تنها نظريههاي انقالب را با مشکل مواجه نساخت ،بلکه
پارادايم اثباتگرايي حاکم بر روابط بينالملل و نظريههاي جريان اصلي را نيز به چالش کشيد،
زيرا اين نظريهها بهويژه واقع گرايي ،نقش قوام بخش و تکويني براي ساختارهاي غير مادي و
انگا ره اي در روابط بينالملل قائل نيستند و بر ساختارهاي مادي ناشي از توزيع قدرت مادي
تأکيد ميورزند .حتي نظريههاي فرهنگي نو ظهور آن زمان نيز نقش تعيينکنندهاي براي
فرهنگهاي بومي و سنتي خارج از گفتمان سکوالريزم و مدرنيزاسيون قائل نبودند.
ج .فرا ملي گرايي :گفتمان انقالب اسالميماهيت و هويت فرا ملي دارد .انقالب فرا ملي بر
خالف انقالب ملي داراي ارزشها و آرمانهايي است که از مرزهاي جغرافيايي ملي فراتر
ميرود و بهيک ملت تعلق ندارد .بر اين اساس انقالب اسالميايران ،يک انقالب فرا ملي
است ،زيرا اين گفتمان انقالبي بر پايه اسالم شيعي استوار است کهيک مکتب و جهان بيني
جهان شمول و فرا ملي است.
د .الهام بخشي :فرا ملي گرايي ،راهيي بخشي و جهان شمول گفتمان انقالب اسالميموجب
الهام بخشي در جوامع ديگر شده است ،زيرا اين گفتمان بر اصول انساني و فطري استوار است
و به همه ابعاد بشري توجه کرده است .امکان باز توليد گفتمان انقالب اسالمي در جوامع
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اسالمي و در حال توسعه بيشتر است زيرا اين گفتمان در شناسايي و پاسخگويي به مشکالت
مادي و معنوي اين جوامع تواناتر است).
که تمدنهاي بزرگ بشري داراي عقبه و سابقههاي تمدني بودهاند و اين منجر به
تمدنسازي شده است ولي در مورد اسالم اين چنين نبود اسالم توانسته است با قدرت
فوقالعاده خود در سرزميني که اثري از فرهنگ و سواد نبوده است تمدن عظيمي را بنيان
نمايد" :پديدهاي در تاريخ اتفاق افتاده که اگر ما بخواهيم آن را بر اساس معادالت معمولي
تاريخي حل کنيم ،حل آن محال است ،و آن اين که ملتي که در دوراني از اوليات تمدن
بشري محروم بوده ،بنايي را پيريزي کرده که بزرگترين تمدنهاي بشري را به وجود آورده و
آن ،نهضت اسالمي است .تمدن را چه کساني بهوجود ميآورند؟ تمدن يونان و روم قديم ،که
اروپاي امروز در اواخر قرن بيستم هنوز به آن مينازد و در تاريخ و تفسيرهاي علمي خود ،آن
را به رخ همه ميکشد ،هر قدمش مترتب بر قدمهاي قبلي بوده است .مگر يک تمدن عظيم،
همينطوري از يک کوير ميجوشد؟ مگر چنين چيزي ممکن است؟ اما در مورد اسالم ،چنين
شد .عدهاي که حتي سواد خواندن نداشتند ـ چه رسد به اين که سواد داشتن ،به خواندن
کتابهاي گوناگون و به پيدا کردن نظر علمي منتهي شود و بعد اين نظر علمي در مسابقهي
بين نظرات علمي بشر رتبهي باالتر را پيدا کند ـ تمدني عظيم را پيريزي کردند .شما ببينيد
اينها چه راههاي طوالنياي است"(بيانات در ديدار فرماندهان سپاه.)3131/6/93 ،
بهره سوم .پويايي فرهنگ اسالمي راهي به سوي تمدنسازي
يکي از ويژگيهاي مهم ما اين است که مرکز تشيع در جهان هستيم و تشيع مکتبي پوياست،
بدين معنا که ميتواند بر مبناي شرايط و نيازهاي جامعه پاسخهاي مناسب را توليد کند.
ويژگي دوم ما مؤلفه پوياي فرهنگ ايراني است .فرهنگ ما ميتواند مؤلفههاي فرهنگهاي
ديگر را درک و هضم کند و آنها را مطابق با نيازها و مؤلفههاي فرهنکي خود بهکار گيرد.
اين مسأله را در تاريخ ايران ميبينيم .براي نمونه ،هنگاميکه اسالم به ايران آمد ،فرهنگ
ايراني توانست عناصر فرهنگي برتر فرهنگ اسالمي را اخذ کند و به مرور فرهنگ ايراني-
شيعي را شکل دهد .عنصر سوم فرهنگ ايراني علمجويي است .اين خصلت بهدليل آموزههاي
ديني در ايران تقويت شده است .طبق تعاليم ديني علوم را ميتوان از هرکس فارغ از دين و
مليتش حتي از چين فرا گرفت .بنابراين ،مانعي براي توسعهي علوم به لحاظ فرهنگي در ايران
وجود ندارد ما اين مسأله را در توسعهي آموزش عالي در دو دههي اخير به خوبي ميبينيم.
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عنصر نوجويي و نوگرايي نيز از ويژگيهاي جامعهي ايران است .در همين صد سال گذشته
چندين بار تالش ملي براي نفي استبداد و استعمار صورت گرفته است .با وجود آن که قيامها
و تالشها به دفعات سرکوب شده يا بينتيجه مانده است ،باز هم مردم براي رسيدن به
اهدافشان با سازماندهي تازه و رهبري جديد به ميدان آمدهاند (تأملي بر الگوي اسالمي
ايراني از ديدگاه صاحبنظران :مصطفي تقوي ،ياسر خوشنويس.)393 :3133،
بهره چهارم .گامهاي دستيابي به تمدن اسالمي از ديدگاه مقام معظم
رهبري
الگوي که مقام معظم رهبري جهت دستيابي به تمدن اسالمي ارائه ميدهند به صورت گام
به گام و متوازن ميباشد .ايشان قدم اول براي ايجاد تمدن اسالميدر هر کشور را ايجاد
انقالب ميداند يعني تحول بزرگ انساني و اسالميدر آن جوامع بوجود آيد اين مراحل شامل:
 -1ايجاد انقالب اسالمي

مقام معظم رهبري منظور از انقالب اسالمي را صرفاً انقالبي که همراه با زدوخورد و شلوغ
کاري باشد نميداند بلکه هر اقدام و عملي که باعث شود عقايد باطل از بين رود و به جايش
پايهها و مباني درست و منطقي در راستاي موازين اسالميجايگزين شود« .ما ميخواهيم آن
نظامي ،آن تشکيالتي و آن حکومتي را که بتوان اين هدفها ـ ترويج و پيگيري آرمانهاي
الهي ـ را در آن محقق کرد ،بهوجود آوريم .اين فرآيند طوالني و دشواري دارد و شروعش از
انقالب اسالمي است .البته انقالب که ميگوييم ،حتماً به معناي زد و خورد و شلوغ کاري و
امثال اينها نيست ...انقالب آنجايي است که پايههاي غلطي برچيده ميشود و پايههاي
درستي بهجاي آن گذاشته ميشود؛ اين قدم اول است» (بيانات در ديدار کارگزاران نظام،
.)3133/3/39
 -2ايجاد نظام اسالمي

اقدام بعدي بعد از انقالب جهت رسيدن به تمدن اسالمي ايجاد نظام ديني و اسالمي ميباشد
"انقالب که تحقق پيدا کرد ،بالفاصله بعد از آن ،تحقق نظام اسالمي است .نظام اسالمي،
يعني طرح مهندسي و شکل کلي اسالمي را در جايي پياده کردن .مثل اين که وقتي در کشور
ما نظام سلطنتي استبدادي فردي موروثي اشرافي وابسته برداشته شد ،به جاي آن ،نظام ديني
تقوايي مردمي گزينشي جايگزين ميشود؛ با همين شکل کلي که قانون اساسي برايش معين
کرده ،تحقق پيدا ميکند؛ يعني نظام اسالمي" .
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 -3ايجاد دولت اسالمي

ايجاد دولت اسالمي به مراتب دشوارتر از مراحل قبلي ميباشد در اين مرحله روح کلي حاکم
بر کار گزاران دولت بايد اسالميشود دولتي که از هرگونه اعمال و رفتار غيراسالمي در هر
زمينهاي مبرا باشد "بعد از آن که نظام اسالمي پيش آمد ،نوبت به تشکيل دولت اسالمي به
معناي حقيقي ميرسد؛ يا به تعبير روشنتر ،تشکيل منش و روش دولتمردان ـ يعني ماها ـ به
گونهي اسالمي .چون اين در وهلهي اول فراهم نيست ،بهتدريج و با تالش بايد بهوجود آيد.
مسؤوالن و دولتمردان بايد خودشان را با ضوابط و شرايطي که متعلق به يک مسؤول
اسالمياست ،تطبيق کنند .يا چنان افرادي ـ اگر هستند ـ سرِ کار بيايند؛ يا اگر ناقصند،
خودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پيش ببرند .اين مرحلهي سوم است که
از آن تعبير به ايجاد دولت اسالميميکنيم .نظام اسالميقبالً آمده؛ اکنون بايد دولت،
اسالميشود؛ دولت به معناي عام ،نه به معناي هيأت وزرا؛ يعني قواي سه گانه ،مسؤوالن
کشور ،رهبري و همه"(بيانات در ديدار کارگزاران نظام.)3133/3/39 ،
"قدم بعدي که از اينها (تأسيس انقالب اسالمي و نظام اسالمي) دشوارتر است ،ايجاد دولت
اسالمي است؛ نه به معناي هيأت وزيران ،بلکه به معناي مجموعهي کارگزاران حکومت؛ يعني
من و شما .ما بايد به معناي واقعي کلمه ،در درون اين نظامِ اسالمي ،اسالمي شويم؛ اين
مشکلتر از مراحل قبلي است"(بيانات در ديدار کارگزاران نظام.)3131/3/93 ،
«مرحلهي بعد از نظام اسالمي ،دولت اسالمياست .در اين راه هم حرکت کرديم .مسؤوالن
مؤمني ،وزراي خوبي ،نمايندگان خوبي ،رؤساي جمهور با ايماني ،يکي پس از ديگري امور
کشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت اسالمياي که بتواند مقاصدي را که ملت ايران و انقالب
عظيم آنها داشت ،تأمين کند ،دولتي است که در آن رشوه نباشد ،فساد اداري نباشد ،ويژه
خواري نباشد ،کم کاري نباشد ،بياعتنايي به مردم نباشد؛ ميل به اشرافيگري نباشد ،حيف و
ميل بيتالمال نباشد ،و ديگر چيزهايي که در يک دولت اسالمي الزم است» (خطبههاي نماز
جمعهي تهران.)3133/5/93 ،
 -4کشور اسالمي

بعد از اينکه دولت اسالمي ايجاد شد کشور اسالمي را بايد بهوجود آوريم «دولت اسالمي است
که کشور اسالمي را بهوجود ميآورد .وقتي کشور اسالمي پديد آمد ،تمدن اسالمي به وجود
خواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسالمي فضاي عمومي بشريت را فراخواهد گرفت .اينها همهاش
با مراقبت و باتقوا عملي است؛ تقواي فردي و تقواي جماعت و امت» (خطبههاي نماز جمعهي
تهران.)3133/5/93 ،
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مرحلهي چهارم ـ که بعد از اين است ـ کشور اسالمياست .اگر دولت به معناي واقعي کلمه
اسالميشد ،آنگاه کشور به معناي واقعي کلمه اسالمي خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛
تبعيض از بين خواهد رفت؛ فقر بتدريج ريشهکن ميشود؛ عزت حقيقي براي مردم به جود مي-
آيد؛ جايگاهش در روابط بينالملل ارتقاء پيدا ميکند؛ اين ميشود کشور اسالمي» (بيانات در
ديدار کارگزاران نظام.)3133/3/39 ،
«ما هنوز به کشور اسالمينرسيدهايم .هيچکس نميتواند ادعا کند که کشور ما اسالمي است»
(بيانات در ديدار کارگزاران نظام.)3133/3/39 ،
 -5تمدن اسالمي
آخرين مرحله رسيدن به تمدن اسالمياست که ملت ايران در حال گزار از اين مراحل است
«از اين مرحله که عبور کنيم ،بعد از آن ،دنياي اسالمياست .از کشور اسالمي ميشود دنياي
اسالميدرست کرد .الگو که درست شد ،نظايرش در دنيا به وجود ميآيد»(بيانات در ديدار
کارگزاران نظام.)3133/3/39 ،
«اگر ملت ايران همچنان که بحمداهلل تاکنون بوده است و بعد از اين هم به فضل الهي
همين گونه خواهد بود ،وحدت ارزشمند و آگاهي و هوشياري و پيوند و رابطهي مستحکم
خودش با مسؤوالن را حفظ کند و به فضل پروردگار ،همواره در سطوح باالي اين نظام،
مسؤوالن شايستهاي به خدمت مشغول باشند ،نظام مقدس جمهوري اسالمياين امکان را پيدا
خواهد کرد که پايههاي تمدن اسالميرا در اين کشور ،بلکه در همهي کشورهاي اسالمي و
جوامع اسالمي ،مستحکم کند» (بيانات در ديدار کارگزاران نظام .)3136/9/6 ،
بهره پنجم .بايستههاي تمدن سازي انقالب اسالمي
الف .نقش عقالنيت در تمدن سازي انقالب اسالمي
 .1معناي لغوي عقالنيت :عقالنيت مصدري است که از صفت عقالني ،به معناي منسوب
به عقل ،ساخته شده است عقل خودش مصدر است و در اصل لغت به معناي منع و نهي و
جلوگيري است (الجوهري )3363/3331،5،بنابر اين وظيفه عقل باز داشتن و منع و جلوگيري
از نوعي خرابي و بدي است .پس عقل ضامن بقاي امور خوب و خواستني و مانع پديد آمدن
امور بد و ناخواستني است.
 .2معناي اصطالحي عقالنيت :از قديمااليام در فلسفه ،عقل را به معناي کلي بهکار
بردهاند .در يکي از اين دو معنا عقل موجودي است مجرد که هم ذاتاً تجرد دارد و هم در عمل
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و فعل مجرد و بينياز از ماده است .در کاربرد دوم ،عقل قادر به ادارک کليات و مجردات است.
در واقع بايد گفت کليات را نيز بهدليل مجرد بودن شان ادراک ميکند .بنابراين ،عقل مدرک
مجردات است ،اگر عقل مقهور قواي حيواني انسان نشود ،خطا نميکند .خطاي انسان از حاکم
شدن قواي ديگر ،همچون حس ،وهم ،خيال پديد ميآيد .اگر عقل حاکم باشد انسان خطا
نميکند (صادقي.)33:3136،
 .3عقلگرايي در نگاه انديشمندان غربي :يکي از مفاهيم تمدن غرب عقلگرايي
ميباشد عقلگرايي پس از رنسانس جلوه گر شد و در عصر روشنگري بسيار مورد توجه قرار
گرفت .کانت بر عقل گرايي تأکيد ميکند و ميگويد :در انسان استعدادهاي طبيعي به نحوي
تکامل مييابند که با تعقل و تفکر او هماهنگي پيدا کنند .باالترين استعداد آدمي قوهي
عاقلهي اوست .طبيعت هنگاميکه قوهي عقل را به آدمي داد بقيهي دستگاههاي بدني او را
نيز با آن هماهنگ کرد .وبر از جمله انديشمنداني است که به عقالنيت در جوامع مدرن توجه
زيادي نشان داده است مفهومي را که وبر از خرد گرايي بيان ميکند عبارت است از هر
فعاليتي است که بر پايهي شناخت دقيق روابط ميان انسانها با ابزارها و محيطشان براي
دستيابي به کارايي بيشتر در سازمان يافتن زندگي انجام ميشود .بنابراين راهحل خردگرايي
موردنظر وبر همچون ديگر فالسفهي غرب به معناي انتخاب کاراترين و نه ضرورتاً مشروع
ترين وسيلهي موجود براي دستيابي به هدف ميباشد) عقل مدرن بر محاسبه دقيق و هدف
مشخص و دستيافتني بسيار تأکيد ميکند و نقش هر عامل و نيرويي را که فرد هيچگونه
آگاهي يا کنترلي درباره آن ندارد ،در اقدامات انسان رد ميکند .بسياري از حوزههايي که با
عقل مدرن همخواني ندارند ،نظير مسائل متافيزيکي ،زير سوال ميروند و از اعتبار آن کاسته
ميشود (همان)33 :
 .4عقالنيت در اسالم :در ارزش و اهميت عقل ،روايات فراواني از ائمّه اطهار عليهمالسالم
وارد شده است که بر اساس آنها عقل بهعنوان مهمترين و محبوبترين مخلوق الهي و مالک
جزا و پاداش معرفي شده است .امام باقر(ع) فرمود :وقتي خداوند عقل را آفريد ،هر آنچه دستور
داد اطاعت کرد و از هرچه نهي کرد پرهيز نمود .آنگاه خداوند فرمود« :به عزت و جاللم
سوگند ،مخلوقي که از تو به پيشم محبوبتر باشد نيافريدم و تو را تنها به کساني که
دوستشان دارم بهطور کامل دادم .همانا امر و نهي و کيفر و پاداش متوجه تو است» (کلينى،
 ،3165ج ()31 :3عاملى ،3339 ،ج .)13 :3
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عقل بزرگترين سرمايه انسان است .امام صادق(ع) از حضرت رسول(ص) نقل ميکند که
خطاب به حضرت علي(ع) فرمود« :اي علي! شديدترين فقر جهالت و بزرگترين سرمايه عقل
است»(کلينى ،پيشين ،ج .)31 :3
نگاه عقالني ،با برنامه و محاسبه و هوشمندي و تدبر باعث ميشود که در طي هر مسيري
دچار لغزش و انحراف نشويم .دينمداري ،عدالتخواهي ،آزاديطلبي و هر آرمان اسالمي و
انساني ديگر اگر با عقالنيت همراه نباشد ،نه تنها ما را به سرمنزل مقصود نميرساند بلکه
مشکالت را پيچيدهتر هم ميکند و موجب ايجاد انحراف هم ميشود (قاليباف ،ويژهنامه تاريخ
جام جم ،مرداد « .)3133اگر عدالت از عقالنيت و معنويت جدا باشد ديگر عدالتي که شما
دنبالش هستيد نخواهد بود ،اصالً عدالت نخواهد بود .عقالنيت بهخاطر اين است که اگر عقل
و خرد در تشخيص مصاديق عدالت بهکار گرفته نشود انسان به گمراهي و اشتباه دچار
ميشود ،خيال ميکند چيزهايي عدالت است در حالي که نيست ،و چيزهايي را هم که عدالت
است گاهي نميبيند .بنابراين عقالنيت و محاسبه ،يکي از شرايط الزم رسيدن به عدالت
است» (مقام معظم رهبري 33 ،در ديدار با اعضاي دولت نهم).
 .5نگاه عقالني توام با نگاه الهي :يک تمدن ممکن است صرفاً با عقل فلسفي بنا شود
و بخواهد همين بُعد انسان را جواب دهد ،مثل تمدن يونان باستان .ولي چون چنين عقلي
همهي ابعاد انسان را تشکيل نميدهد بعد از مدتي انسانها نميتوانند از طريق چنيين تمدني
ابعاد عميق شخصيت خود را ارضاء کنند .به همين جهت تمدن عقالني صِرف هم که
مايههاي الهي نداشته باشد و جنبههاي قدسي انسان را بي جواب بگذارد محکوم به هالکت
است .چون انسان تمدني ميخواهد که با دل و قلب او نيز گفتگو کند (همان .)35 :آري ،آن
نوع تمدن يوناني که در شخصيتهايي مثل سقراط و افالطون و ارسطو ظاهر شد ،بهتر از
تمدن امروزي غرب است ،ولي با آن عقل بشريت به نتيجهاي که بهدنبال آن است نميتواند
برسد .اين است که ميگوييم حتي تمدني که صرفاً محدود به عقل استداللي باشد براي
زندگي بشر کافي نيست ،يعني بشر در نهايت نميتواند با آن کنار بيايد و به نتيجهاي که در
همهي ابعاد شخصيت خود به آن نياز دارد ،برسد (همان.)35 :
 .6تأثير فلسفه و عرفان در تمدنسازي :از دو لحاظ بايد به فلسفه با نظر مثبت نظر
کرد ،يکي از جهتي که ميتوان از طريق استدالل متوجه وجود حقايق موجود در عالم شد ،و
ديگر آن که با استداللي کردن عقايد از ورطهي خرافيگري مصون ميمانيم .البته توجه داشته
باشيد که فلسفه در شيعه سير مبارکي داشته است بهطوريکه در حال حاضرحکمت متعاليهي
» عمالً نزديک کردن عقل به قلب است و از تشکيک در وجود
جناب مالصدرا«
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به سوي تشکيک در ظهور سير کرده و به تعبير ديگر از برهان به سوي عرفان جلو رفته است
» عمالً در مسيرِ فلسفه-
» و عالمهي طباطبائي«
و امثال امام خميني«
اي قدم گذارند که به سوي عرفان سوق پيدا کرد.
با حکمت متعاليه تفکري به صحنه آمد که هم عقيدهها قانع ميشوند و هم دلها به شور
ميآيند ،چيزي که نسل امروز شديداً بدان محتاج است و به همين جهت عرض شد در ايجاد
تمدن اسالمي نقش حکمت متعاليه بسيار چشمگير است و به گفتهي پروفسور ويليام چيتيک-
برگزار شد« -حکمت متعاليه قدرت
در سميناري که جهت بزرگداشت مالصدرا «
تمدنسازي دارد» و واقعاً براي نجات بشر مگر ميشود از سرمايه اي اين چنين عظيم که از
» ختم شده و در دل خود ذخيرههاي بزرگي از
فارابي شروع شده و به مالصدرا«
تدبّر در متون قرآن و حديث را به همراه دارد ،غافل بود؟ آنچه فارابي و ابن سينا و شيخ اشراق
»
از جهات مختلف بهدنبال آن بودند در فلسفهي حکمت متعاليه صدر المتألهين «
به فعليت رسيد .آنچه ميتواند بهعنوان جايگزين مناسب به جاي مدرنيته مطرح شود ،عقلِ
محکم استداللي و قلب عميق عرفاني است و حکمت متعاليه و عرفان محي الدين قدرت
چنين جايگزيني را دارند و امام خميني(ره) با همين ذخيره و سرمايه بود که توانست نظرها را
به تشيع جلب کند و جوانان را تا تحقق انقالب اسالميو سپس در دفاع مقدس هشت ساله
جلو ببرد (همان.)391-399 :
 .7مظاهر عقالنيت در انقالب اسالمي
 .7-1مردمساالري ديني

يکي از مهمترين مصاديق عقالنيت ،نهادينهکردن مردمساالري در جامعه و حکومت اسالمي
بوده است.
" اولين نمونه ،همين گزينش مردمساالرى براى نظام سياسى کشور بود؛ يعنى تکيهى به آراء
مردم .انتخاب مردمساالرى ،يکى از مظاهر روشن عقالنيت امام در مکتب حياتبخش و
نجاتبخش او بود .قرنهاى متمادى حکومتهاى فردى بر کشور ما حکومت کرده بودند و حتّى
در دورانى که در ايران جريان مشروطه بهوجود آمد و بهظاهر جريان قانون در کشور رسمى
شد ،عمالً استبداد و ديکتاتورى دوران پهلوى از استبداد گذشتگانشان گزندهتر و سختتر و
مصيبتبارتر بود .در کشورى با اين سابقه ،امام بزرگوار ما اين امکان را پيدا کرد ،اين توفيق را
يافت که مسألهى حضور مردم و انتخابات مردمى را به يک حقيقت نهادينه شده تبديل کند.
مردم ما هرگز مزهى انتخابات آزاد را ،جز در برهههاى بسيار کوتاه در صدر مشروطه ،تجربه
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نکرده بودند .در يک چنين کشورى ،در يک چنين فضايى ،امام بزرگوار ما از اولين قدم،
انتخابات را در کشور نهادينه کرد .بارها شنيديد که در طول اين سى و دو سالى که از پيروزى
انقالب اسالمى ميگذرد ،در حدود سى و دو يا سى و سه انتخابات در کشور اتفاق افتاده است،
که مردم آزادانه پاى صندوقهاى رأى آمدند و رأى خودشان را به صندوق انداختند و منشأ
تشکيل مجلس و دولت و خبرگان و شوراهاى شهر و امثال اينها شدند .اين ،بارزترين نمونهى
عقالنيت امام بزرگوار ما بود" (بيانات مقام معظم رهبري.)31/1/33 ،
 .7 -2خرد و هوشمندي در مواقع حساس و تصميمساز جريان انقالب اسالمي

از نمونههاي ديگر مظاهر عقالنيت انقالب اسالمي خرد و هوشمندي امام خميني(ره) ايشان
بوده که توانست بهعنوان پايهاي محکم براي پيشرفت انقالب اسالميباشد .است مقام معظم
رهبري در باره ايشان چنين ميفرمايد:
"يک نمونهى ديگر از عقالنيت امام و تکيهى او به خرد و هوشمندى ،عبارت است از سرسختى و عدم
انعطاف او در مقابلهى با دشمن مهاجم .امام به دشمن اعتماد نکرد .بعد از آنکه دشمن ملت ايران و دشمن
اين انقالب را درست شناخت ،در مقابل او مثل کوه ايستاد .آن کسانى که خيال کردند و خيال ميکنند عقل
اقتضاء ميکند که انسان گاهى در مقابل دشمن کوتاه بيايد ،امام درست نقطهى مقابل اين تصور حرکت
کرد .عقالنيت امام و آن خرد پختهى قواميافتهى اين مرد الهى ،او را به اين نتيجه رساند که در مقابل
دشمن ،کمترين انعطاف و کمترين عقبنشينى و کمترين نرمش ،به پيشروى دشمن مىانجامد .در ميدان
روياروئى ،دشمن از عقبنشينى طرف مقابل ،دلش به رحم نمىآيد .هر يک قدم عقبنشينى ملت مبارز در
مقابل دشمنان ،به معناى يک قدم جلو آمدن دشمن و مسلط شدن اوست .اين ،يکى از مظاهر عقالنيت امام
بزرگوار بود" (بيانات مقام معظم رهبري.)31/1/33 ،

 .7-3تزريق روح اعتماد به نفس و خود اتکاي در ملت

امام خميني(ره) يکبار ديگر روح اعتماد به نفس و خوداتکايي را در ملت ايران زنده کرد":يک
مظهر ديگر عقالنيت امام ،تزريق روح اعتماد به نفس و خوداتکائى در ملت بود .در طول
سالهاى متمادى ،از آغاز تسلط و ورود غربىها در اين کشور  -يعنى از اول قرن  33ميالدى
که پاى غربىها به ايران باز شد  -دائماً بهوسيلهى عوامل و دستيارانِ خودشان ،با تحليلهاى
گوناگون ،توى سر ملت ايران ميزدند؛ ملت ايران را تحقير ميکردند ،به ملت ايران
ميباوراندند که نميتواند ،عُرضهى اقدام علمى و پيشرفت علمى ندارد ،توانايى کار کردن و
روى پاى خود ايستادن را ندارد .سردمداران رژيم پهلوى و قبل از او ،مکرر ملت ايران را تحقير
ميکردند .اينجور وانمود ميکردند که اگر پيشرفتى متصور است ،اگر کار بزرگى بايد بشود ،بايد
به وسيلهى غربىها بشود؛ ملت ايران توانايى ندارد .امام بزرگوار به يک چنين ملتى روح اعتماد
به نفس را تزريق کرد ،و اين نقطهى تحول ملت ايران شد .پيشرفتهاى ما در زمينهى علمى،
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در زمينهى صنعتى ،در انواع و اقسام عرصههاى زندگى ،معلول همين اعتماد به نفس است.
امروز جوان ايرانى ما ،صنعتگر ايرانى ما ،دانشمند ايرانى ما ،سياستمدار ايرانى ما ،مبلّغ ايرانى
ما احساس توانايى ميکند .اين شعار «ما ميتوانيم» را امام بزرگوار در اعماق جان اين ملت
قرار داد .اين ،يکى از مظاهر مهم عقالنيت امام بزرگوار بود"(بيانات مقام معظم رهبري،
.)31/1/33
 .7-4تدوين قانون اساسي

تدوين قانون اساسي يکي ديگر از وجوه عقالنيت امام خميني(ره) ميباشد ":يک مظهر ديگر،
تدوين قانون اساسى بود .امام خبرگان ملت را از طريق انتخابات مأمور کرد که قانون اساسى
را تدوين کنند .آن تدوينکنندگان قانون اساسى ،با انتخاب ملت اين کار را انجام دادند .اين-
جور نبود که امام يک جمع خاصى را بگذارد که قانون اساسى بنويسند؛ به عهدهى ملت
گذاشته شد .ملت خبرگانى را با شناسائى خود ،با معرفت خود انتخاب کردند و آنها قانون
اساسى را تدوين کردند .بعد امام همين قانون اساسى را مجدداً در معرض آراء مردم قرار داد و
رفراندوم قانون اساسى در کشور تشکيل شد .اين ،يکى از مظاهر عقالنيت امام است .ببينيد،
پايههاى نظام را امام اينجور مستحکم کرد .هم از لحاظ حقوقى ،هم از لحاظ سياسى ،هم از
لحاظ فعاليت اجتماعى ،هم از لحاظ پيشرفتهاى علمى ،امام يک قاعدهى محکم و
مستحکمى را به وجود آورد که بر اساس اين قاعده ميشود تمدن عظيم اسالمى را بنا
نهاد"(بيانات مقام معظم رهبري)31/1/33 ،
 .7-4تقويت هويت ملي يکي از مظاهر عقالنيت انقالب اسالمي

اهميت و ارزش هويت ملي براي تمام افراد جامعه از جمله نخبگان و انديشمندان پوشيده
نيست زيرا اين مؤلفه در هر جامعه و کشوري جاري و ساري شد توانست به درجات مختلفي از
هويتهاي فرهنگي دست پيدا کند .تقويت اين مؤلفه در ايران به همراه تلفيق دين و پويايي
فرهنگي اسالم ميتواند بهترين گزينه براي هويت ملي ديني باشد.
در اين رابطه در کتاب احياي تمدنسازي اسالميايراني اشارات خوبي به تقويت هويت ملي
شده است .براي احياي تمدن ايراني ـ اسالمي ،بازتعريف هويت ملي و دستيابي بهکار
ويژههاي هويت ملي نظير انسجام و همبستگي ملي ،ايجاد آگاهي ملي و جهتدهي به زندگي
اجتماعي و تعيين سازوکارهاي فرهنگ سياسي ضروري مينمايد .زيرا هويت ملي با بهرهگيري
از تواناييهاي نمادين مانند زبان ،دين ،گذشته تاريخي و منافع مشترک ميتواند به وفاق
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اجتماعي و همبستگي ملي ياري رساند .همچنين هويت ملي ميتواند مسير و هدف جمعي
افراد جامعه را نيز مشخص ميسازد.
ب .نقش علم گرايي در تمدنسازي انقالب اسالمي
 .1نقش "نظام علمي" در تمدنسازي

هر تمدني از يک نظام علمي قدرتمند ،پويا و زاينده بر خوردار است و علت اصلي زايايي و
شکوفايي آن تمدن ،نظام علمي قدرتمندي بود که براساس فعاليتهاي پيشروانه دانشمندان
برجسته ايجاد شده است .مهمترين بخشها و مؤلفههاي سازنده نظام علمي در هر تمدني
بدين قرارند (رحيمي:)31 :3131 ،
الف :نظام آموزشي يا نظام يادگيري و ياددهي؛
ب :سنت علمي ،يا روشهاي فردي و جمعي اتخاذ شده در کسب و انتقال معرفت علمي؛
ج :روش تحقيق و شيوه کسب معرفت جديد؛
د :نحوه بهکارگيري علم در حوزه عمل؛
ريشههاي تمدن اسالمي را نميتوان بدون نظام علمي ،که برخاسته از آموزههاي
اسالمياست شناخت و تحليل کرد بهيقين يکي از مهم ترين عوامل رشد و شکوفايي تمدن
اسالميمباني و اصول برآمده از آموزههاي اسالميدر خصوص نظام ياددهي و يادگيري و
تحققق و نوآوري است .خاستگاه تمدن استوار و زايندهاي که در جهان اسالم پديد آمد و چند
قرن برجستهترين و غنيترين تمدن جهاني محسوب ميشد ،متعلق به مکتبي بود که در آن
علم و عالم جايگاهي منحصر به فرد دارد .از سوي ديگر مهمترين عاملي که نظام
علمياسالمي را از نظامهاي ديگر مثالً ايراني (قبل از اسالم) ،چيني ،هندي ،يوناني و غربي
متمايز ميکند سلوک اخالقي ،اسلوب فعاليت ،سنت کسب معارف جديد و در کل روششناسي
آنها است .حجم عظيم يافتههاي علميدانشمندان مسلمان بر سنت علميخاصي مبتني است
که بخش عمده اي از روش و فلسفه علميغرب يا متکي به آن است و يا مستقيما از آن تأثير
پذيرفته است .اصول و قواعد مندرج در سنت علميدر تمدن اسالميرا ميتوان در موارد ذيل
دانست( :همان)31 ،
اصل اول :ميراث داري علوم ،انتقال ،مطالعه و فهم آثار انديشمندان پيشين
اصل دوم :بهرهگيري عالمانه و نقادانه از آثار دانشمندان گذشته.
اصل سوم :ميراثسازي و نوآوري
اصل چهارم :آزاد انديشي ،حقيقتجويي بيتعصب
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اصل پنجم :جامعنگري در کسب معرفت علمي ،وحدت علوم در معرفتشناسي اسالمي
اصل ششم :روشمندي در کسب معرفت؛ روش تجربي در علوم طبيعي
اصل هفتم :کاربردي کردن دانش؛ علم معطوف به عمل
اصل هشتم :تواضع علمي
اصل نهم :جدل احسن علمي
اصل دهم :کتابت و انتشار نتايج فعاليت علمي
اصل يازدهم :آئينمندي تعليم و تعلم
اصل دوازدهم :تحمل سختيها و مقابله با دشواريها
با رعايت و بکارگيري اين اصول در عصر کنوني و در نظام دانشگاهي و آموزشي در انقالب
اسالميتوسط نخبگان مدريريتي و علميو دانشگاهي ميتوان نظريههاي نو در عرصه دانش و
تلفيق آن با مهارتهاي عملي ،امکان پيشگام شدن انقالب در صحنه جهاني فراهم آيد.
 .2علمگرايي در غرب :علم گرايي يکي از مفاهيم و شاخصههاي عمدهي تفکر مدرن است
که طي آن يافتههاي علميو تجربي که با تجربه و عقل انساني بهدست آمده است مورد تأکيد
قرار ميگيرد و براي اداره جامعه کافي دانسته ميشود و نيازي به مابعدالطبيعيه و مسائل غير
مادي احساس نميشود .فرانسيس بيکن به مسأله تسلط انسان بر طبيعت و سرنوشت خويش
توجه کرد که اين مسئله در نهايت منجر به تقويت علوم عملي و فن آوري شده است (همان:
 .)33-35هيوم معتقد است «در دنبال کردن تجربيات و يافتن علتها نميتوانيم پارا از
مرزهاي تجربه فراتر نهيم ،هر فرضيهاي که به کشف صفات غايي و اصلي طبع بشر تظاهر
ميکند در وهلهي اول بايد بهعنوان فرضيهاي نامحتمل و تخيلي مردود شمرده شود» (همان:
 .)36او پيشنهاد ميدهد «هر کتابي که چيزهايي فراتر از کميات و امور تجربي دارد بايد
سوزانده شود» (همان.)36 :
اما آن چيزي را که اسالم ما رسانده است در مورد علم و علمگرايي تفاوتهاي بسيار
مبنايي با انديشمندان غربي دارد اسالم علمگرايي را در مسير و اهداف متعاليه جامعه بشري
ميداند و همگان را به فراگيري علوم فراخوانده است اما تعبير اسالم از علم فقط به
محسوسات و پديدههاي قابل مشاهده نيست بلکه علم را همراه با تعقل و تفکري که بتواند
حقايق و واقعيتهاي عيني و ذهني را تشخيص دهد تأکيد ميکند.
 .3تمدنسازي اسالميبا تأکيد بر علمگرايي

ويژگي دين اسالم اين بوده که در مدت زمان بسيار کمي توانسته مباني عقيدتي خود را نه
تنها در جامعه عرب بلکه در بخش وسيعي از جهان بگستراند بهطوريکه ويل دورانت در تاريخ
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تمدن ميگويد"تمدني شگفتانگيزتر از تمدن اسالم وجود ندارد .اگر اسالم طرفدار ثبات،
جمود و يکنواختي ميبود ،بايد جامعه را در همان حد اول جامعهي عرب نگه بدارد ،در حالي
که (در طي کمتر از يک قرن) تمدنهاي وسيع مجاور را در خودش جمع کرد و از مجموع آنها
تمدن عظيمتري را به وجود آورد"(همان).
 .4نهضت علميمسلمين

اصل کلمه علم ،بجز مشتقات آن ،حدود هشتاد بار در قرآن کريم در مواضع مختلف به کار
رفته است و اگرچه کلمه عقل در قرآن نيامده ،ترکيب «اوليااللباب» را که به معناي
خردمندان است ميتوان در قرآن يافت .همچنين ،واژگاني چون حکمت ،برهان ،فکر و فقه
بارها در قرآن بهکار رفتهاند (همان .)93:اين تأکيد پيامبر اسالم که دانش آموختن بر هر زن و
مرد مسلمان واجب و فريضه است ،يا ساعتي انديشيدن از عبادت يک ساله نيکوتر است،
نمونههايي از تأکيد بر دانشاندوزي در اسالم است .در دوره حيات ائمه ،بهويژه از دوره امام
جعفر صادق(ع) که دانش و دانشاندوزي رونق تمام داشت ،آن حضرت ياران خويش را به
دانشاندوزي تشويق ميفرمودند .اينکه در روز قيامت قلم دانشمندان بر خون شهيدان سنگيني
خواهد کرد ،نمونهاي از اين تشويقهاست.
علمآموزي و پيشرو بودن در يادگيري علم از عوامل اصلي تمدنسازي اسالمي در مدت
زمان بسيار کم بوده است آنچه رشد علمي و پيشرفتهاي مادي را براي مسلمانان ميسر
ساخت ،در حقيقت همان اسالم بود که با تشويق مسلمين به علم و ترويج نشاط در زندگي ،راه
اعتدال ،توسعه و تکامل صنعت و علم انساني را تسهيل کرد .اسالم در دنيايي دعوت خود را
آغاز کرد که در حال رکود و جمود بود .اسالم با تعليمات مبتني بر جستوجوي علم و ترک
تعصبات قومي و مذهبي و اعالم مکان همزيستي با اهل کتاب ،به تعبير قرآن غلها و
زنجيرهايي را که به دست و پا و گردن مردم بسته شده بود ،پاره کرد و زمينهي رشد يک
تمدن عظيم و وسيع را فراهم ساخت (زرينکوب ،کارنامه اسالم .)31 :پروفسور ارنست کوئل
آلماني ،استاد هنر اسالمي در دانشگاه برلين ،در سالهاي  3315تا  3363ميگويد :مسلمانان
از نژادهاي مختلف بر روي اختالفات نژادي خود پل بسته بودند؛ يعني اسالم براي اولين بار
توانست وحدتي سياسي و اجتماعي بر اساس عقيده و مرام و مسلک بهوجود آورد ،و به همين
جهت تسهيالت زيادي را از لحاظ ايجاد تمدني عظيم و وسيع بهوجود آورد توصيه و تأکيد
اسالم در توجه به علم و علما ،علت و موجب اصلي آشنايي مسلمين با فرهنگ و دانش انساني
بود .قرآن مکرر مردم را به تفکر و تدبر در احوال کائنات و تأمل در اسرار آيات دعوت کرده و
مکرر به برتري اهل علم و درجات آنها اشاره کرده است ( همان .)333 :توجه مسلمين به علوم
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از قرآن آغاز شد .آنها به تالوت صحيح قرآن اهميت ميدادند .تمام سعي خود را در فهميدن
احکام قرآن مصروف ميداشتند .احساس نياز مسلمين به درک و فهم الفاظ و معاني قرآن،
علوم مختلف اسالميرا به وجود آورد.
گوستاو لوبون ميگويد :بعضي (از اروپاييان) عار دارند که اقرار کنند که قومي کافر و ملحد
(يعني مسلمانان) سبب شده اروپاي مسيحي از حال توحش و جهالت خارج گردد .لذا آن را
مکتوم نگاه ميدارند .نفوذ اخالقي همين اعراب زاييدهي اسالم ،آن اقوام وحشي اروپا را که
سلطنت روم را زير و زبر نمودند ،داخل در طريق آدميت نمود و نيز نفوذ عقالني آنان دروازه
علوم و فنون و فلسفه را که از آن به کلي بيخبر بودند به روي آنها باز کرد و تا ششصد سال
استاد ما اروپاييان بودند (تمدن اسالم و عرب )353 ،ويل دورانت در تاريخ تمدن ميگويد:
پيدايش و اضمحالل تمدن اسالم از حوادث بزرگ تاريخ است .اسالم طي پنج قرن ،از سال
 33تا  533هجري ،از لحاظ نيرو و نظم و بسط قلمرو و اخالق نيک و تکامل سطح زندگاني و
قوانين منصفانهي انساني و تساهل ديني (احترام به عقايد و افکار ديگران) و ادبيات و تحقيق
علمي و علوم و طب و فلسفه پيشاهنگ جهان بود (ويل دورانت ،ج .)133 :33
شايد بديهيترين عنصري که در ترويج علوم تمدن اسالمي نقش عميق و فراگير داشته
آيات و رواياتي است که مسلمانان را به علم و دانش تشويق ميکرده .يکي از مورخان ،در اين
باره ميگويد :آنچه مايه ترقيات علمي و پيشرفتهاي مادي را براي مسلمين ميسر ساخت در
حقيقت ،همان اسالم بود که با تشويق مسلمين به علم و ترويج نشاط حياتي ،روح معاضدت و
تساهل را جانشين تعصبات دنياي باستاني کرد و در مقابل ،رهبانيت کليسا ،که ترک و انزوا را
توصيه ميکرد ،با توصيه مسلمين به راه وسط ،توسعه و تکامل صنعت و علم انساني را تسهيل
کرد ...در چنين دنيايي که اسير تعصبات ديني و قومي بود ،اسالم نفحه تازهاي دميد؛ چنانکه
با ايجاد دارالسالم ،که مرکز واقعي آن قرآن بود ،تعصبات قومي را با يک نوع جهان وطني
چاره کرد» (حکيمي3313 ،ق.)5 :
فؤاد سزگين آنچه را بار تولد عامل تمدن و تمدن اسالمي معرفي کرده بود  -يعني روابط
فرهنگي ميان اقوام و ملل و نه دين و مذهب  -با بياني در خور تحسين ،ناشي از موضع اسالم
نسبت به علم و دانش دانسته ،مينويسد« :تنها انگيزه سود عملي و يا نظري بودن نميتواند
علت پديده ترجمه کتب بيگانه را در سطحي گسترده توسط مسلمين براي ما روشن کند.
ناگزير بايد با موضع ويژه دين اسالم نسبت به علم و دانش آشنا شد که همين موضع اسالم
در قبال دانش نه تنها بزرگترين عامل تحرک در زندگي دين ،بلکه در جميع جهات حيات
انساني بود» (فؤاد سزگين.)93 :3133،
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از ديگر ويژگيهاي ممتاز اسالم در تمدنسازي ،پيکار با بيسوادي است .انتشار دين
اسالم ،که مسلمانان به آن مامور بودند ،مستلزم پيکار با بيسوادي بود؛ «زيرا آيات قرآن کريم
نوشته ميشد و کسي که توانايي داشت آنها را براي ديگري ميخواند ...پس از جنگ بدر،
براي رهايي هر اسيري آموختن دو طفل از اهالي مدينه مقرر شده بود و اين يک نمونه روشن
از طرز فکر بنيانگذار اسالم است .پيامبر اسالم براي بعضي ياران خود ،حتي يادگرفتن زبان
بيگانه را الزم شمردند و زيدبن ثابت را مأمور يادگرفتن زبان يهود نمودند ...عده ديگري را نيز
حضرت وادار کرد زبان سرياني بياموزند» (مفتح.)39-31 :3163،
 .5تشويق قرآن براي تحقيق در طبيعت

قرآن مکرراً انسان را به تفکر و تدبر در مورد آفريدهها دعوت ميکند و آنان را از سطحينگري
در آيات قرآني که در مورد طبيعت نازل شده برحذر ميدارد «آيا به شتر نمينگريد که چگونه
آفريده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده و به کوهها که چگونه قرار داده شده و به
زمين که چگونه صاف شده است» (غاشيه  .)91-33 /و «بگو به آنچه در آسمان و زمين است
بنگريد( »...يونس« )313 /و چه بسيار آيههايي که آنها بر او ميگذرند در حاليکه از آن روي
گردانند» (يوسف  .)315 /نالينو به صراحت ميگويد آنچه که مسلمانان را به علم نجوم سوق
داد قرآن بود ،که در مورد منفعت اجرام آسماني و حرکت آنها سخن ميگويد و مردم را به تدبر
در آن فرا ميخواند (همان.)31 :
تشويق علماء و فراهم آوردن امکانات براي تحقيق و فراگيري علم تشوق خلفاء ،اميران ،و
وزرا به کسب علم و نيز حمايت و پشتيباني آنان از کارهاي علمييکي از عوامل پيدايش تمدن
اسالميبه شمار ميآيد .موارد زير از جمله اقداماتي است که براي ترويج علم اتخاذ ميشد
(همان .)31:تأکيد قرآن و سنت بر تکريم از دانشمندان تأثير زيادي در شکوفايي تمدن
اسالمي در آن برهه از زمان داشت بهگونهايکه حتي اهل کتاب هم مورد احترام و اکرام
بودند .بسياري از رهبران و بزرگان جهان اسالم در آن زمان دانشمندان را به شيوههاي مختلف
جذب نظام اسالميميکردند و در تکريم آنان هرگز کوتاهي نميکردند .ابوريحان بيروني در
دربار قابوس بن وشمگير به درجهاي از عزت و احترام رسيده بود که بدون اينکه از کسي اجازه
بگيرد در هر نقطهاي از دربار رفت و آمد ميکرد (حلبي .)956 :3163 ،از چهرههاي تمدن
اسالمي ميتوان به افراد ذيل اشاره کرد که در اکثر رشتههاي روزگار خود سر آمد بودند و
نقش بسيار مهمي در پويايي علوم و فرهنگ تمدن اسالميداشتهاند .جابر بن حيان ،ابو يوسف
يعقوببناسحاق کندي ،حنينبناسحاق ،محمد موسي الخوارزمي ،محمد بن زکرياي رازي،
ابونصر فارابي ،ابوالحسن مسعودي ،ابوعلي الحسين بن سينا ،ابوعلي الحسن بن الهيثم،
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ابوريحان البيروني ،ابو حامد محمد الغزالي ،عمر خيام ،ابوالوليد محمد بن رشد ،نصير الدين
طوسي ،قطب الدين شيرازي ،ابن خلدون ،بهاالدين عاملي.
افزايش کتابخانهها از عوامل شکوفايي علم در آن زمان تعدد کتابخانهها در سرزمين
اسالمي بود .مردم خير با خريد کتاب و اهداي آن به کتابخانهها نقش بسزايي در شکوفايي
تمدن اسالميبازي کردند بهعنوان مثال :ابوالقاسم موصلي در موصل کتابخانهاي تأسيس کرد
و علماء ،و دانشمندان زيادي را به آنجا دعوت کرد و براي افراد فقير کاغذ و پول فراهم مي-
نمود (عبدالرحيم3163 ،ه .ش.)39 :
 .6اختصاص موقوفات براي ترويج علم

موقوفات از مهمترين منابع مالي براي فراهم کردن نيازهاي مراکز علمي بود .بسياري از
ثروتمندان اموال خود را صرف امور خيريه و علميميکردند .به همين خاطر بروکلمان در تاريخ
امتهاي اسالميميگويد« :بزرگان ثروتمند سوري و مصري مثل همتايان عراقي خود
اموالشان را در راه خير و خدمت به علم و حفظ آن از خطر مصادره ،وقف ميکردند» (همان:
ص .)113
 .7علوم انساني و تمدنسازي در انقالب اسالمي

چند سالي است که در کشور ما اهميت و ارزش علوم انساني در حال تقويت شدن است در
همين مورد در کتاب علوم انساني و ماهيت تمدنسازي آن اشارات خوبي به اين بحث شده
است .علوم انساني در جوامع پيشرفته و توسعهيافته ،از جايگاه تمدنسازي و اعتبار
«سرمايهاي» برخوردار است و برنامهريزيهاي اجتماعي و سياستگذاري براي دستيابي به
سرمايههاي مورد نياز زندگي اجتماعي در عصر مدرن بر اساس سرمايهگذاري روي علوم
انساني بنيان گذاشته ميشوند .اين در حالي است که در جوامع کمتر توسعهيافته و يا جوامعي
که درتالش براي دستيابي به توسعه و پيشرفت هستند ،علوم انساني ،غالباً به مثابه دانشهايي
انتزاعي و ذهني توصيف ميشوند که با مجموعهاي از کليات ،مفاهيم ،معناها ،مضامين و
موضوعات غيرملموس و مقدارناپذير سر و کار دارند .بهرغم اين که در دهه اخير ،علوم انساني
در ايران از نشاط قابل مالحظهاي برخوردار شده ،همچنان آسيبپذير و آسيبمند جلوه ميدهد
(خورسندي طاسکوه.)3 :3133،
نظمبخشي ،بنيان سازي ،توليد فرآوردههاي فرهنگي و بازتوليد تجارب تمدني را ميتوان از
بنياديترين پيامدهاي کارکردي علوم انساني تلقي کرد .بنابراين براي تحقق چنين
کارکردهاي پيچيده و ظريفي ،علوم انساني بيش از هر دانشي مستلزم پشتيباني نظري و
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مراقبت علمياست .علوم انساني در ايران ،به معناي مدرن آن ،نه تنها تأسيس نشده است،
بلکه به داوري درست و جمعبندي واقع بينانهاي از اعتبار و ارزش آن نيز نرسيدهايم .به سخن
ديگر هنوز نميدانيم که علوم انساني به چه درد ما و اجتماع ما ميآيد ،و هنوز در ضرورت و
اعتبار سرمايهاي بودن آن ترديد داريم و به پيامدهاي اين ترديد و ناآگاهي نيز اعتنايي
نميکنيم .بنابراين بايد اذعان و اعتراف نمود که نه تنها دانش و آگاهي ما نسبت به علوم
انساني و اعتبار سرمايهاي آن ناکافي و ناصواب است ،بلکه نشانههاي همت و تالش در
بازشناخت نوع نگاه و بازنگري رويکردمان به علوم انساني نيز کمرنگ و بيرونق است شايسته
است بيشتر در مورد اهميت علوم انساني تفکر و تدبر کنيم (همان).
 .8اهميت نظام آموزشي (مدرسه و دانشگاه)

نهاد آموزش و پرورش مهمترين عامل تأثيرگذار بر فرآيند اجتماعي شدن افراد است و
همچنين آموزش و پرورش بهعنوان مطمئنترين و مفيدترين راهي که منشأ تحوالت
اجتماعي ميشود ،شناخته شده است .با اين حال نظام آموزشي ايران از لحاظ کيفي در همهي
مقاطع (آموزش و پرورش ،آموزش عالي ،آموزش فني و حرفهاي) با مشکالت بسياري مواجه
است که در ذيل به مشکالت و راهکارهاي آن اشاره ميکنيم.
 -3عدم همخواني نظام آموزشي کشور با نيازها ،تحوالت و پيشرفتهاي جامعه است و باعث
عدم اشتغال قشرهاي تحصيل کرده در محيطهاي کاري ميشود.
 -9دومين مشکل نظام آموزش و پرورش کشور اين است که با تأکيد بر کتابهاي درسي
دانش آموزش را به سمت محفوظات پيش ميبرد و جلوي هرگونه خالقيت و نوانديشي را
ميگيرد.
 -1سومين مشکل آموزش و پرورش کشور به شيوهي ارائه مطالب و نوع تدريس معلمان و
استادان بازميگردد که کامالً مبتني بر روشهاي کهنه و سنتي است (سنايي.)533 :3133 ،
 .9رسالت و کارکردهاي دانشگاه تمدن ساز

دانشگاه بهعنوان يک نهاد پيچيده فرهنگي و يک کانون مهم به انتظام اخالقي و اجتماعي
جامعه کمک ميکند و در جهت بهبود کيفيت زندگي و حفظ و پويايي و نشاط جامعه براي
خود مسئوليتهايي قايل است .اين نهاد بزرگ اجتماعي همچنين بهعنوان هسته پيشتاز
تحوالت عمل کرده و از طريق رصد تغييرات اجتماعي و فرهنگي بهويژه در عرصه علم و
فناوري ،جامعه را براي تسلط بر رويدادهاي مهم آينده توانمند و مهيا ميکند (ذاکر صالحي،
 .)31 :3133يونسکو در زمينه وظايف دانشگاهها سه کارکرد کلي قايل شده که عبارتند از:
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 -3توليد دانش (پژوهش)؛
 -9انتقال دانش (آموزش)؛
 -1اشاعه و نشر دانش (خدمات).
بنابراين اگر کشوري ميخواهد صاحب تمدن شود يا تمدنسازي کند الزم است که
فرهنگسازي در جهت اهداف تعيين شده را بهصورت پويا و فعال انجام دهد و يکي از
بخشهاي مهم تأثيرگذار در اين زمينه دانشگاهها هستند .چنانکه در شکل( )3ديده ميشود
دانشگاه ،فرهنگ عمومي کشور را متناسب با تمدن ترسيم شده در همه ابعاد و تعريف جامعي
که از تمدن شد ميسازد و بالنده ميکند که اين بالندگي در برونداد دانشگاه به صورت خرده
فرهنگها در حوزههاي مختلف صنعتي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي و اقتصادي ديده
ميشود ،سپس همه اينها از مجراي فرهنگ عمومي در درازمدت تمدن را محقق ميسازد
(آدميابر قويي.)993 :3133 ،
از طرفي دانشگاهها عالوهبر شکلدهي و بازتوليد تمدنها در پويايي و استمرار آنها نيز
نقش اساسي را ايفا ميکنند .در شکل( )9دانشگاه در روند اجتماعي کردن ،فرهنگ را به سطح
عمومي جامعه انتقال ميدهد .در اين انتقال ملت هويت خود را بهدست ميآورد؛ ملت
بيهويت ،ملّتي بيريشه است و خود را در کوران حوادث روزگار گم کرده ،مسخ ميشود و به
راحتي مرعوب بيگانگان ميگردد و در کشاکش تهاجم فرهنگي استحاله شده؛ تمدن خود را از
دست ميدهد .دانشگاه به جامعه هويت ميدهد و در مسير اين هويتسازي ،حرکت و تالش و
ميل به خودکفايي و استقالل در او ايجاد شده ،خالقيت خود را بهکار گرفته و از مسير
کارآفريني توسعه پايدار فراهم ميشود و بر مدار اين توسعه پايدار است که تمدن فراهم شده
استمرار مييابد و مدام پويا و بالنده حفظ ميشود.
راهکارهاي زير در جهت حرکت و مفارغت از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب که
همانا سربرآوردن تمدني درخشان در اين سرزمين پهناور است ضروري بهنظر ميرسد:
 -3اصالح نظام ارزشيابي علمي و فرهنگي دانشگاهها با محور قرار دادن پرورش افراد خالق و
کارآفرين و ايجاد کارآفريني.
 -9توجه به کيفيت در کنار کميت در روند جذب دانشجو بهگونهاي که افرادي وارد دانشگاه
شوند که در طول دوره تحصيل از قدرت تجزيه و تحليل الزم برخوردار بوده و معني واقعي
دانشجو باشند.
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 -1دور کردن دانشگاه از سياستزدگي مخصوصاً بخشهاي پژوهشي و تحقيقاتي ،تا بدور از
هرگونه درگيري در سياست بازسيها ،کار تخصصي خود را دنبال کنند.
 -3در برنام درسي تمام رشتههاي دانشگاهي واحدهاي درسي چندي قرار داده شود تا از
طريق دانشجويان با افتخارات تمدني و فرهنگي ايراني ـ اسالميآشنا شوند و به هويت ايراني
و اسالميخود پي برده و به راحتي در مقابل فرهنگهاي بيگانه مرعوب نشوند و اين هويت
افتخارآميز و ريشهدار خود را در همه عرصهها مدنظر داشته باشند.
 -5تعداد ساعات تدريس اساتيد دانشگاه کاهش يابد و اعضاي هيأت علمي جز در امر تدرس
و پژوهش در امور اجرايي دخالتي نداشته باشند.
 -6شعار برقرار عدالت اجتماعي در امر آموزش عالي و اينکه همه بتوانند از امکانات آموزشي
عالي جهت ادامه تحصيل استفاده کنند شعار درستي نيست .تنها کساني بايد وارد دانشگاه
شوند که استعداد و تالش خود را صرف کسب علم ميکنند.
 -3قرار گرفتن دانشگاهها در مسير تمدنسازي يعني اعتالي فرهنگ و توليد علم از طريق
برقراري ارتباط با بخشهاي مختلف جامعه؛ براي اين کار الزم است دانشجويان و اساتيد
سطح توقعهاي کاذب خود را از دولت پايين آورده ،کار را سرلوحه امور خود قرار داده ،به هشت
ساعت کار سازماني مقرر در هر روز بسنده نکنند و به قول علما دود چراغ خوردن را به جان
خريدار باشند چرا که «و من طلب العلي سهر ليالي» (همان.)919:
 .11راهبرد جنبش توليد علم در انقالب اسالمي

از زمره عواملي که ارزش علم را بيشتر ميکند ،اين است که علم با غايت مشخص و با
هدفهاي مشخصي که بر طبق نيازها تنظيم شده است ،به طرف پيشرفت و توسعه سير کند.
معاالسف ،ايران به داليل مشخصِ تاريخي ،از کاروان علمِ دنيا عقب افتاد! اين عقبافتادگي
تحميلي دوران طوالني سلطه استبداد در کشور است؛ رهبر انقالب در تبيين علت اين عقب
ماندگي چنين ميگويد((:مگر ذهن و استعداد و قدرت فکري ما از کساني که امروز دويست
سال در دنياي علم پيشتازند ،کمتر است؟ ميبينيد که کمتر نيست ،آنها از لحاظ علميدويست
سال از ما جلوترند ،اين گناه پادشاهان است ،گناه نظام ديکتاتوري است ،گناه خاندان پليدي
است که بر اين کشور حکومت کردند ،گناه خاندان پهلوي است ،همين احساسي که امروز من
و شما داريم و بايد در اين کشور حاکم ميبود ،يک روز آن را کوبيدند و خفه کردند .چرا خفه
کردند؟ چون رؤساي اين کشور ،دست نشاندههاي همان قدرتهايي بودند که نميخواستند
اين کشور اين طور حرکت و رشد کند» (بيانات 33 ،تير .)3131
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عقبماندگي از کاروان علم ،ايران را در همه چيز به غرب وابسته کرد؛ رهبر انقالب در
شناساندن اين آسيب ميفرمايد:
"اولين کاري که کردند ،بياعتقاد کردن قشر تحصيل کرده اين کشور به موجودي خود او بود؛ به فرهنگ
خودي ،به رسوم و آداب خودي ،به دانش خودي ،به استعداد شکوفا و درخشاني که در نسل ايراني وجود
داشت .اين بياعتقادي ،در طول سالهاي متمادي ،اثر خودش را بخشيد .از روزي که اين فکر ـ فکر
تحقير ايراني ـ وارد اين کشور گرديد و موجب شد که اين احساس حقارت تا اعماق جان قشرهاي
برگزيدهي اين کشور نفوذ بکند ،تا وقتي که غرب محصول اين حالت را چيد ،البته سالها طول کشيد؛ ولي
باالخره آنها موفق شدند و نتيجۀ آن ،همين عقب افتادگيهايي است که شما در کشورمان مشاهده مي-
کنيد .با اين همه منابع انساني ،با اين همه منابع مادي ،با اين موقعيت جغرافيايي ممتازي که ما داريم ،با
آن سابقۀ درخشان علميو فرهنگي و ميراث عظيم گنجينه علمي که ما داريم ،وضع ما امروز از آنچه که
بايد در ميدان علم و صنعت و پيشرفتهاي گوناگون علميباشد ،بسي عقبتر است (بيانات .)3133 ،

ج .نقش ايمان و معنويت در تمدنسازي انقالب اسالمي
درباره معناي ايمان در لغت عرب اختالف نظر فراواني وجود ندارد .اين منظور در لسانالعرب
چهار استعمال مختلف براي سه کلمه نزديک به هم ،از يک ريشه ذکر کرده است« -3 :امن»
را به معناي مخالف ترس بهکار برده است  -9امانت و ايمان را به معناي ضد خيانت بهکار
برده است -1 .ايمان را به معناي ضد کفر بهکار برده  -3باز هم ايمان را به معناي تصديق،
ضد تکذيب ،بهکار برده است (ابن منظور3315 ،ق.)93/31:
ايمان در قرآن :در قرآن کريم حدود  331آيه بهطور مستقيم از ماده «امن» استفاده کرده است
مگر متضادهاي اين ماده و نيز مواد ديگري که نزديک به آن است در نظر بگيريم ،هزاران آيه
قرآن درباره موضوع ايمان است.
از نظر امام خميني(ره) غرب صرفاً در بعد مادي پيشرفت کرده است و تنها توانسته است با
استفاده از علم و تکنولوژي بر طبيعت چيره شود و از آن براي افزايش امکانات و رفاه خود
بهره بگيرد ،ولي در تعالي معنوي انسان ناتوان ميباشد و قادر نيست نياز انسان را به معنويت و
اخالق پاسخ بگويد« .کشورهاي غربي اگر بتوانند ....به کره مريخ هم بروند ،به کهکشانها هم
بروند ،باز از سعادت و فضايل اخالقي و تعالي رواني عاجزند و قادر نيستند مشکالت اجتماعي
خود را حل کنند» (روح اهلل خميني ،واليت فقيه.)33 :
دوري غرب از معنويت باعث شده تا بسياري از پيشرفتهاي علميغرب که داراي
کارکردهاي مفيد و مثبت ميباشد ،عليه بشريت مورد استفاده قرار گيرد« .غربيها در جهان
مادي پيشرفت کردهاند ...غرب قواي طبيعت را کشف کرد و بر ضد انسان اين قوا را بهکار
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ميبرد ،براي هدم انسانيت ،براي هدم شهرها و ممالک ...آن چيزهايي که در آنها پيشرفت
کردند ،بر ضد انسانيت بهکار ميبرند» (صحيفه امام ،ج .)313 :3بهعنوان نمونه ،غرب از
تکنولوژي که بايد براي افزايش رفاه بشر بهکار گرفته شود ،استفادهي مخرب ميکند و آن را
براي ساخت سالح و به راه انداختن جنگ و کشتار انسانها بهکار ميگيرد و شهرها و
سرزمينها را به نابودي ميکشاند (همان .)331:امام معتقد است که غرب براي حل مشکالت
اجتماعي خود بايد به سراغ معنويت و اخالق برود« .کسب قدرت مادي يا ثروت و تسخير
طبيعت و فضا از عهدهي حل [مشکالت اجتماعي غرب] بر نميآيد .ثروت و قدرت مادي و
تسخير فضا احتياج به ايمان و اعتقاد و اخالق اسالميدارد ...تا در خدمت انسان قرار گيرد»
(واليت فقيه.)33 :
اما وقوع انقالب اسالمي سبب تغيير اين وضع و مطرح شدن تعريف جديدي از مادي و
معنوي است .شاخص مادي تمدن اسالمي همان علم و پيشرفت است« :خصوصيت اين نظام،
اين نيست که به مسائل مادي توجه نخواهد کرد و هدفش را فقط معنويات قرار خواهد داد،
نه؛ اين يک مغالطه و نشانهي غلط دادن است؛ که در تبليغات جهاني عليه ما ،اين نشانه داده
ميشود .به هيچ وجه اين گونه نيست؛ بلکه معناي تشکيل چنين نظامي ،اين است که عنصر
گمشده از ميان بشر ،يعني عنصر «معنويت» ـ که تحت تأثير پنجه قدرتمندِ قدرتمندان عالم
است ـ به زندگي بشريت برميگردد .همچناني که انسان به نان و هوا و غذا و صنعت و علم و
پيشرفت و لذايذ زندگي نيازمند است ،به ايمان و تقوا و پاکي و پاکدامني و طهارت دل و
نورانيت دل و مجذوب معارف الهي شدن هم نيازمند است؛ به اخالق حسنه و مکارم اخالقي
هم نيازمند است» (بيانات .)3135/3/95
حضرت آيت اهلل خامنهاي با رها فرمودهاند که با تشکيل جمهوري اسالميايران ميتواند در
قله تمدن بشري قرار بگيرد و تمدن اسالميرا حاکم کند« :اين ملت از همه اين جهات
تواناييهايي دارد که اگر اين همت را بکند و اين تصميم را بگيرد ،خواهد رسيد .اين ايران
نميتواند ايرانِ دوره قاجار و پهلوي بماند .اين ايران ،ايرانِ دوره اسالمي است؛ بايد بتوانيم در
قله تمدن بشري قرار بگيريم که حق ماست؛ بهخاطر اسالممان ،بهخاطر ايمانمان ،بهخاطر
استعدادمان ،بهخاطر ايراني بودنمان .پس ،من به مسئوالن دنبالگيري و جديت در تعقيب کار
را توصيه ميکنم( ».بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار نخبگان استان سمنان ـ .)3635/3/33
البته ايشان اين نکته را نيز خاطر نشان کردهاند که پيشبرد اين طرز تفکر امري دشوار است،
چون منفعت عدهاي در دنياي امروز تأکيد بر بعد مادي تمدن است« :بشر به پيشرفت علمي
نيازمند است ،به اکتشافات پي در پي ـ همچنان که امروز بشر سرگرم اين اکتشافات است و
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پيشرفتهاي شگفت آوري دارد ـ نيازمند است؛ اما در کنار معنويت .خوب ،نظام اسالمي هم،
آن نظامي است که ميخواهد اين عنصر گمشده از تمدن و حيات بشري را به محيط زندگي
بشر برگرداند .اين در بيان ،کارِ آساني است؛ اما در عمل ،هم کار مشکلي است ،هم معارضانِ
خيلي گردن کلفتي دارد .همهي کساني که منفعتشان در دنيا با ايجاد جنگ همراه است ،با اين
مخالفند؛ همهي کساني که کار و بارشان در دنيا با ترويج سکس سکه ميشود ،با اين مخالفند؛
همهي کساني که ميخواهند سررشتهي ثروتهاي حياتي ملتها را بهدست گيرند ،با اين
مخالفند؛ همهي کساني که قدرت طلبي برايشان هدف اصلي است ـ در حکومتهاي کوچک
و بزرگ دنيا ـ با اين مخالفند .يعني معارضانِ گردن کلفتي دارد» (بيانات.)3135/3/95 ،
نتيجهگيري
انقالب اسالمي به جهت دارا بودن ساختار خاص نظام معنوي و فکري ،توانايي رويارويي با
فرهنگ و تمدن ديگر جوامع بهخصوص تمدن غرب را دارا ميباشد ،ظهور انقالب اسالمي
بهعنوان يک حرکت آيندهدار و يک حرکت تمدن ساز جوابگوي نيازهاي معنوي بشر ميباشد
که تمدن غرب سالهاست در نفي و سرکوبي آن تالش نموده است .ويژگيهاي
فرامليگرايي ،فرهنگ محوري و الهامبخشي در انقالب اسالمي توانسته افق فرهنگي خود را
در سطح منطقه و جهان گسترش دهد .انقالب اسالمي ايران از همان بدو پديد آمدن ،رويکرد
تمدنسازي خود را با مباني و اصول هدفمند و منسجم آغاز کرد .مؤلفههاي معنويت ،عقالنيت
و علمگرايي در بسياري از مقاطع و دوران اين انقالب خود را ظهور و بروز داده است .يقيناً
تمدن و فرهنگ غرب نيز در کاربست اين ويژگيها کوتاهي نکرده است و روند فعلي تمدن
غرب نيز مديون اين ويژگيها است .ولي در تطبيق اين مفاهيم در تمدن غرب و انديشمندان
غربي با فرهنگ و تمدن اسالميتفاوتهاي زيربنايي و ساختاري زيادي را مشاهده ميکنيم
تمدن اسالمي و تمدن غربي ذاتاً با يکديگر متفاوتند و دو رويکرد کامالً متفاوت نسبت به عالم
و آدم دارند .تمدن عقالني صرف که مايهي الهي نداشته باشد و جنبههاي معنوي انساني را
ناديده بگيرد ماندني نيست .لذا سطوح و مباني عقالنيت بايد در مجراي اسالمي و الهي آن
تحقق پيدا کند که اين پژوهش نيز جهت پيشرفت انقالب اسالمي به اهداف عاليه ،بر روي
آن تأکيد دارد .مؤلفههاي معنويت و علمگرايي نيز بايد با تکيه بر اصول و مباني اسالمي و
الهي آن پيش رود .علم يک نوع شناخت است و براي جوامع بشري يک ضرورت بشمار
ميآيد ريشههاي تمدن اسالميرا بايد در نظام علمي ،که برخاسته از آموزههاي اسالمياست
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شناخت و تحليل کرد .خاستگاه تمدن استوار و پويا که برجستهترين و غنيترين تمدن جهاني
را بهوجود آورد ،متعلق به مکتبي بود که در آن علم و عالم جايگاه ويژهاي داشته است .لذا در
زمان فعلي بايد به نکات مهمي در باب علم و علمآموزي توجه کرد .ارزشگذاري براي علم و
معلم ،شناخت ارزش ذاتي علم ،توأم نمودن علم و تزکيه و حکمت از ملزوماتي است که بايد
در روح و کالبد نظام علميکشور حاکم شود .هم اکنون بايد پرسيد داليل عقبماندگي جوامع
اسالمي در عرصههاي علمي روز دنيا چيست و وضعيت ايران اسالمي در اين مسابقهي علمي
چگونه است و چه وظايفي بر عهدهي مراکز علمي کشور در جهت رسيدن به اهداف علمي
نظام اسالمي است .نکته ديگري که بايد به آن توجه بيشتري نمود مسأله معنويت ميباشد
وجهه جهاني انقالب اسالميبر پايه معنويت بنا شده است .امروز جهان مدرن در جهتگيري
خود به سمت ماديت حرکت ميکند و هيچ جنبه معنوي ندارد و معنويت را از جوامع انساني
سلب مينمايد .در هر زمان که علم و تمدن مادي بشر افزايش پيدا ميکند آسيبها و بحران
هم بيشتر شده است .پيام انقالب اسالميتوجه به معنويت و وارد کردن عنصر معنويت در
زندگي انسان و توجه به اخالق و خداست .رعايت همهي جوانب يعني معنويت ،عقالنيت،
علمگرايي بدون حذف يکي از آنها ميتواند سرعت پيشروندگي بينالمللى انقالب اسالمي را
بيشتر نمايد بنابراين از لحاظ تئوريکي ،علمي و تجربي مشاهده ميشود اسالم بهوسيله لطف
الهي توسط انقالب اسالمي بار ديگر در سرازيري پيشرفت قرار گرفته است و جهان در آينده
شاهد کارآمدترين نظام ،کشور ،دولت و جامعه اسالمي ميباشد .لذا بحث تمدن و تمدنساز
بودن کشور ايران با پايههاي اسالمي بحثي است که با واکاوي و ارزيابي دقيق آن توسط
دستگاههاي علميکشور و نيز نخبگان در حال شکلگيري است لذا الگوي اسالمي پيشرفت
که در سالهاي اخير در حال تدوين است و با نظر مقام معظم رهبري بهعنوان راهبرد
جمهوري اسالمي ايران جهت رسيدن به رشد و تکامل در نظر گرفته شده است گامي در
جهت باز توليد تمدن اسالمي ايراني ميباشد .آنچه مهم است .اينکه تا چه حد نخبگان و
مديران عرصه فرهنگ ،سياست و اجتماع بتوانند از مؤلفههاي ذکر شده در پيشبرد اهداف
انقالب اسالمي کمک بگيرند.
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