نیل به تمدن نوین اسالمی در گام دوم انقالب
محمدصادق احمدی
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محمدعلی قمی
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اولین همایش بین المللی گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز

چکیده

تمدن به معنای آراسته بودن به اخالق و دوری از خشونت است که دربردارندۀ ادب و تربیت
کامل است و این تربیت به گونهای است که تربیت اجتماعی را شامل میشود .تمدن اسالمی
یک مفهوم فراتاریخی است که هم بر تجربۀ تمدنی پیشین مسلمانان اطالق میشود و هم
برای تمدن نوین و پیش روی اسالمی به کار میرود .مهمترین تقسیمبندی تمدنها ،تقسیم
آنها از نظر بنیان معرفتی است.
در دیدگاه انقالب اسالمی ،تمدن اسالمی مبتنی بر قرآن و سنت پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله و
مؤلفههای آن دین ،اخالق ،علم ،عدالت و قانون است ،چنانکه مدینهالنبی بر همین ارکان
استوار شد و تمدنی را ایجاد کرد که مبانی آن ،قرآن و سنت نبویصلیاللهعلیهوآله بود .تمدن نوین
اسالمی همانند هر تمدن دیگری یکباره شکل نخواهد گرفت .بدون تردید ،بیداری اسالمی
در سدههای معاصر را باید نقطه آغاز شکلگیری تمدن جدید اسالمی شمرد .این حرکت با
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International Conference on the Second Step of the Revolution

پیدایش جنبشهای اسالمی در سرزمینهای مختلف اسالمی ،وارد مرحلهای نو شد و سپس
با انقالب اسالمی در ایران و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ،تثبیت شد .فرایند رسیدن به
تمدن اسالمی و حصول تمدن اسالمی ،همان فرایند پیچیده و طوالنی همه تمدنهاست و
نقطه غایی آن هم دوران ظهور حضرت بقیهاللهأرواحنافداه است.
بزرگترین چالش دربرابر تمدن نوین اسالمی ،تمدن غرب است و تمدن اسالمی باید
با هوشیاری تمام دربرابر مانعتراشی تمدن غرب ایستادگی کند و یکی از اهرمهای تمدن
اسالمی ،انواع ظرفیتهای موجود در تمدن غرب است.
دل خوش کردن به یک تغییر ظاهری و راهحل کاذب برای دست یافتن به تمدن ،کنار
کشیدن و به بستر عافیت رفتن و فریب خوردن و تن دادن و پذیرفتن شعارها و حرفها و
 1نویسنده مسئول ،عضو هیئت علمی دانشگاه
 2نویسنده همکار ،رئیس پژوهشکده اسالم و غرب
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تبلیغات ،غفلت که به انهدام اخالقی و انحراف فکری و هزیمت روحی میانجامد ،بدبینی
و تحقیر ملت و آیندۀ خود و غفلت از پیشینۀ تمدنی ،محدود ماندن به بخش ابزاری تمدن،
مانند علم و صنعت و سیاست و اقتصاد و اعتبار بینالمللی و عدم اهتمام و پیشرفت در بخش
متن تمدن زندگی و بخش واقعی تمدن که متن زندگی است ،تنبلی و کوتاهی و خودخواهی و
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دنیاپرستی و دل دادن به ظواهر و ریزش شخصی در درون و ریزش اجتماعی در بیرون موجب
دیرتر رسیدن به تمدن است.
واژگان کلیدی

تمدن اسالمی ،گام دوم ،ریزش اجتماعی ،انهدام اخالقی ،اعتبار بینالمللی
مقدمه

«تمدن» معادل « »Civilizationدر لغت به معنای آراسته بودن به اخالق و دوری از
خشونت است که دربردارندۀ ادب و تربیت کامل است و این تربیت بهگونهای است که تربیت
اجتماعی را شامل میشود (دهخدا ،ج 6109 :4؛ اکبری .)148 :1386 ،این تعریف از
تمدن ،آن را عامل اعتالی خالقیت فرهنگی معرفی مینماید .در اصطالح ،تمدن به نظامهای
بزرگ سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اشاره دارد که از نظر جغرافیایی واحد کالنی
را در یک قلمرو پهناور در برگرفته و برخوردار از فرهنگ گسترده و پروردۀ نوشتاری میباشد
(والیتی .)21 :1386 ،اندیشمندان دیگری هم در باب تمدن نظراتی بیان کردهاند که به نظر
برودل ،تمدن و فرهنگ بسیار به هم نزدیک هستند و برخی فرهنگ را همان
برخی مانند ِفرنان ِ
تمدن میدانند و بهعنوان یک کلیت منسجم معرفی میکنند.

تمدن در نگاه انقالب اسالمی به معنای باالترین و گستردهترین سطح پیشرفت یک جامعه
ً
است و به مثابه یک کل است که اجزاء خاصی را در بر میگیرد ،مثال پس از اشاره به اینکه
تمدن مسلمانها ،فوق دیگر تمدنها بوده ،معنویت ،مردان سیاست و حکومت مسلمانان
را هم با عباراتی که گویی در شرح و بسط تمدن سخن میگویند ،برتر از دیگران شمردهاند
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(صحیفه ،ج  .)374 :1این دیدگاه ،ضمن نقد تعریف گوستاو لوبون ،از تمدن اسالمی که
آن را در وجه مادی منحصر کرده (صحیفه ،ج  382 :1ـ  )383به اعم بودن تمدن از وجوه

مادی و معنوی جامعه و نیز فرهنگ و دانشگاه اشاره نموده است (صحیفه ،ج  )270 :4که
البته بر برتر بودن جهت انسانی و معنوی بر بعد مادی بسیار تأکید شده است (صحیفه ،ج :9
 )61که نشان میدهد مهمترین جزء و عنصر یک تمدن ،فرهنگ است (دیدگاههای فرهنگی
امام خمینی.)5 ،
در نگاه انقالب اسالمی نوعی همسطحی تمدن با مؤلفههایی مانند پیشرفتهای مادی،
فرهنگ ،صنعت ،فلسفه و حکمت ،حکومت ،دین ،اخالق ،علم ،تحقیق و فرآوردههای
بشری دیده میشود که دراینصورت میتوان گفت در این عبارات ،تمدن بهعنوان باالترین
سطح پیشرفت همهجانبه در نظر گرفته نشده ،بلکه تمدن هم در کنار مؤلفههایی که نام برده
شد ،بخشی یا جلوهای از پیشرفت به حساب میآید (بیانات در تاریخهای ،1368/4/19
،1374/1/3 ،1370/11/15 ،1370/5/30 ،1370/3/26 ،1369/11/4 ،1369/9/8
 1386/5/3 ،1385/1/6 ،1384/9/7و .)1391/6/8
مراد از تمدن اسالمی ،تمدنی دینی است که همۀ مولفههای آن بر محور دین اسالم
میگردد (جاناحمدی )51 :1386 ،و اسالم در نقطه کانونی و محوری آن است .در نگاه
انقالبی با تفکیک بین مظاهر تمدن و مبانی و کارکردها و ویژگیهای تمدن و تصریح بر اینکه
اسالم با مظاهر تمدن مخالف نیست ،اسالمیت تمدن به این معانی و یا قابل سنجش با این
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،1384/7/21 ،1384/2/18 ،1384/2/12 ،1379/7/14 ،1377/12/6 ،1376/9/7

شاخصها شمرده شده است.
پیشینۀ تحوالت تمدن اسالمی

تمدن اسالمی یک مفهوم فراتاریخی است که هم بر تجربۀ تمدنی پیشین مسلمانان اطالق
میشود و هم برای تمدن نوین و پیش روی اسالمی به کار میرود .انقالب اسالمی همواره از
تمدن گذشته به نیکی و همراه با تکریم یاد کرده و ارزشها و دستاوردهای آن را ستوده و به بیان
مبانی و سازوکارهای تحقق آن عالقه نشان داده است .انقالب اسالمی ،تمدن گذشتۀ اسالمی
را مشعشعترین و نورانیترین و فوق تمدنها و معنویات آن را باالترین معنویات و رجال آن را
برجستهترین رجال و توسعۀ ممالک اسالمی را بیشتر از همه ممالک میداند که مسلمانان هم در
پرتو آن به اوج عظمت و اقتدار و آقایی رسیده بودند (موسوی خمینی ،ج  375 :1و ج .)178 :2
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تمدن اسالمی با بعثت پیامبر آغاز شد و در عهد مکی ضمن پیریزی بنیانهای معرفتی،
به تربیت نیروهایی اختصاص یافت که توان نقشآفرینی در پایهگذاری یک جامعه در مسیر
تمدن را داشته باشند .پس از هجرت پیامبرصلیاللهعلیهوآله از مکه به مدینه ،زمینه مناسبی برای
ً
پایهگذاری این جامعه فراهم آمد و تقریبا پایه نخست تمامی اقداماتی که بعدها در گستره
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تمدن اسالمی رخ نمود ،در عهد مدنی پیامبر نهاده شد .در حقیقت ،پیامبر در آن روزگار با
ترسیم خطوط اصلی و کوشش برای استوار ساختن پایهها ،نه یک تمدن ،بلکه تمدنهایی را
پایهریزی کرد ( بیانات در تاریخ 1372/10/20 و .)1377/2/18
نخستین فرآوردۀ سیاسی ـ انسانی آن دوره را باید امت اسالمی دانست که از مدینهالنبی
آغاز شد و قدم در راه رشد کمی و کیفی نهاد و در فاصلهای کم از شرق به دیوار چین
و از سوی دیگر به سواحل اقیانوس اطلس و از شمال تا استپهای سیبری و از جنوب تا
جنوب اقیانوس هند دامن گستراند( .بیانات در تاریخ )1376/9/18؛ به این ترتیب تعالیم
اسالم توانست یک قدرت سیاسی برتر ،یک قدرت علمی برتر ،یک دنیاآرایی و کشورداری
و بهکارگیری همه نیروهای زنده و سازنده و فعال و عظمتی پدید آورد که همه دنیا و همه
تمدنهای امروز مدیون آن هستند (بیانات در تاریخ  1390/4/9و .)1394/6/29
بازیابی تمدن نوین اسالمی

در بینش سیاسی انقالب اسالمی ،امت اسالمی با یک تالش مجاهدانه و مجدانه میتواند
اسالمی دوران جدید را طراحی و شالودهریزی کرده ،به ثمر برساند و آن را در مقابل
تمدن
ِ
بشریت قرار بدهد (بیانات در تاریخ  .)1394/10/8حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی
از دستاوردهای انقالب اسالمی ایران است ،چنانکه ایران پیش از انقالب ،در تولید علم و
فناوری هیچ موقعیتی نداشت ،چنانکه در صنعت بهجز مونتاژ و در علم بهجز ترجمه هنری
نداشت (بیانات در تاریخ  .)1397/11/22انقالب اسالمی ایران به یک انحطاط تاریخی
طوالنی پایان داد و کشور ایران که در دوران پهلوی و قاجار و سایر حکومتهای پادشاهی به
شدت تحقیر شده و عقب مانده بود را در مسیر پیشرفت سریع قرار داد .در گام نخست ،رژیم
ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردمساالری تبدیل کرد و عنصر ارادۀ ملی
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را که جانمایۀ پیشرفت همهجانبه و حقیقی است ،در کانون مدیریت کشور وارد کرد ،آنگاه

جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصۀ مدیریت کرده ،روحیه و باور «ما میتوانیم»
را به همگان منتقل کرد (بیانات در تاریخ .)1397/11/22
انقالب اسالمی درصدد است که ایران را بهعنوان الگوی یک کشور اسالمی به دنیا معرفی
کند ،البته الگوی کشور اسالمی به این معنا نیست که در این کشور همۀ مردم فقط مشغول
نماز و روزه و دعا و توسالت باشند ،بلکه در کنار این معنویت ،پیشرفت مادی ،رشد علمی،
توسعۀ عدالت ،کم شدن فاصلههای طبقاتی ،برداشته شدن نمونهها و قلههای اشرافیگری و
سایر خصوصیات جامعۀ اسالمی دیده میشود .با الگوسازی و نمونهسازی ،ملتهای دیگر
مسلمان هم راه بازیابی تمدن نوین اسالمی را پیدا میکنند (بیانات در تاریخ .)1395/5/11
سطوح و ابعاد تمدن اسالمی

تمدن اسالمی را میتوان و باید در سه سطح ملی ،منطقهای و جهانی مالحظه نمود .در سطح
ملی ،ظهور تمدن اسالمی در سطح کشورهای مسلمان و در سطح منطقهای ،جلوۀ این تمدن
در جهان اسالم و در سطح جهانی ،تمدن عالمگیر اسالمی ظاهر میشود.
 .1ملی
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سطوح

هدف تمدن اسالمی در سطح ملی ،استقالل ملتها و آزادی انسانها در تعیین سرنوشت
خویش است .در این سطح عالوه بر شکوفایی اقتصادی و هنری و علمی و فرهنگی در کشور
و درونزا بودن ظرفیتهای تولید ارزشی و دانشی ،به نفی دخالت اجانب و استعمار نظام
سلطه توجه ویژه میشود .در حقیقت ،جامعۀ اسالمی در سطح ملی مقدمه برای رسیدن به
تمدن اسالمی در سطح کالن است.
 .2منطقهای

تمدن اسالمی در سطح منطقهای به معنای شکلگیری جمهوریهای مستقل اسالمی متشکل
از دولتهای مستقل اسالمی است که به تمدنهای رقیب اجازۀ ورود به تمدن اسالمی را
نمیدهند .استفاده از ظرفیتهای اقتصادی جهان اسالم ،مانند نفت و در اختیار گرفتن سایر
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بازارهای مالی جهان اسالم و اتکا به ظرفیت غنی تولید دانش متکی به سنت اسالمی و
بازآفرینی هنر و معماری اسالمی ،به تبولر رسیدن تمدن اسالمی در سطح منطقه و جهان
اسالم است.
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 .3جهانی

بهطورکلی مفهوم رسالت جهانشمول دین اسالم ،یکی از محورهای مهم برای تمدن اسالمی
است (غراب .)115 -111 :1383 ،نخستین آیه در قرآن که رسالت جهانی پیامبر اسالم را
گوشزد کرده است ،آیۀ  158سورۀ أعراف است که طی آن خداوند به تصریح به پیامبرش
فرمان داده تا از رسالت جهانی و عمومی خویش پرده برداشته و مردم را از آن مطلع نماید:
ُ ْ َ َ ُّ َ َّ ُ ِّ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ً َّ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ض ل ِإل َه ِإل
(قل یا أیها الناس ِإنی رسول الل ِه ِإلیكم ج ِمیعا ال ِذی له ملك السماو ِ
ات والر َّ ِ
َ
ْ ُ َّ
َّ
َّ
ُ َ
ُ
َّ َ
ُه َو ُی ْح ِیی َو ُی ِمیت ف ِآم ُنوا ِبالل ِه َو َر ُس ِول ِه َّالن ِب ِّی ال ِّم ِّی ال ِذی ُی ْؤ ِم ُن ِبالل ِه َوك ِل َم ِات ِه َوات ِب ُع ُوه ل َعلك ْم
َ ُ َ
ت ْه َتدون)
طبق این آیه ،خداوند به همۀ مردم و به طور خاص ،اهلکتاب میفرماید که رسالت پیامبر،
ً
اسالمی جهانی است و صرفا شامل اعراب غیرکتابی نمیشود (دروزه ،1421 ،ج .)462 :2
ً
در آیات دیگر نیز بعضا به تصریح خطاب به اهلکتاب ،اسالم را دین جهانی میخواند که
اهلکتاب را نیز از نظر دور نداشته است (أنعام 92 :و شوری .)7 :در آیۀ  48سورۀ مائده نیز
به طور خاص قرآن را نسبت به کتاب مقدس دارای هیمنه و سلطه معرفی میکند که به آن نظر
اب ب ْال َح ّق ُم َص ّد ًقا ل َما َب ْی َن َی َد ْیه م َن ْالك َ
داشته و آن را تکمیل کرده است(َ :و َأ ْن َز ْل َنا إ َل ْی َك ْالك َت َ
اب
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ُ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
الل ُه َو َل َت َّتب ْع َأ ْه َو َاء ُه ْم َع َّما َج َاء َك م َن ْال َح ّق ل ُك ّل َج َع ْلناَ
و مهی ِمنا علی ِه فاحكم بینهم ِبما أنزل
ِ
ِ
ِ
َ َ ِ ُ ْ ٍَ ْ َ ُ
ْ ُ ْ ْ َ ً َ ْ َ ً َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً َ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ
ِمنكم ِشرعة و ِمنهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمة و ِاحدة ول ِكن ِلیبلوكم ِفی ما آتاكم فاست ِبقوا
ْ َ ْ َ َ َّ
َ ُ
ُ
ُ
َْ ُ َ
ات ِإلى الل ِه َم ْر ِج ُعك ْم َج ِم ًیعا ف ُی َن ِّب ُئك ْم ِب َما ك ْن ُت ْم ِف ِیه تخ َت ِلفون)
الخیر ِ
بسیاری از تالشهای مسلمانان در فتوحات سرزمینهای جدید نیز مؤید همین بوده و
با پشتوانۀ رسالت جهانی اسالم انجام شده است تا از طریق فتح سرزمینهای جدید ،پیام
و بشارت آسمانی دین اسالم به مردم جدید ابالغ شود .ارسال نامه از سوی رسول گرامی
اسالمصلیاللهعلیهوآله خطاب به سران ممالک همجوار نیز در همین راستا بود که در کتب تاریخی

462

معتبر ثبت شده است.

ابعاد

تمدن اسالمی به هر دو بعد مادی و معنوی انسان توجه داشته و سعی دارد هر دو را توأمان و با
مالحظۀ دیگری به پیش ببرد .در تمدن اسالمی مظاهر تمدنی باید مهار در معنویت موردنظر
اسالم باشد که به مشاهدۀ حقتعالی در طبیعت بهعنوان نشانۀ الهی میانجامد (موسوی
خمینی ،ج  517 :8و ج  .)12 :9که نتیجۀ آن ،ایجاد آرامش در وجود انسان است (موسوی
خمینی ،ج  82 :9و .)83
تمدن اسالمی با محوریت قرآن و اسالم میتواند همه ابعاد انسان را بسازد و کلیه
احتیاجات فردی و اجتماعی او را برآورده سازد؛ بنابراین ،تمدن اسالمی با ابعادی بسیار
وسیع در زندگی انسانها وارد میشود (موسوی خمینی ،ج  .)449 :4اسالم بهعنوان یک دین
تمدنساز بر خالف مسیحیت است؛ زیرا تنها یک رابطه معنوی بین انسان و خدا و محدود به
و ورود به اجتماع و تا روابط با دیگر ملتها و دولتها برنامه دارد (موسوی خمینی ،ج :2
 30و )31؛ همچنین تمدن اسالمی نسبت به مظاهر تمدن بشری نگاه مثبتی دارد و خود را
با پیشرفت و نوآوریهای مفید بشر که حاصل تجربههای اوست ،سازگار میداند (موسوی
خمینی ،ج 506 :3؛ ج  .)409 :5این کالم به معنای این نیست که هر آنچه در تمدن غرب
ً
تولید شود ،حتما دارای ارزش شمرده میشود و نیز نوع استفادۀ غربیها از این مظاهر هم
ً
الزاما مورد تأیید نیست؛ زیرا برخی از آنها اگر با معیارهای اسالمی سنجیده شود ،به توحش

نیل به تمدن نوین اسالمی در گام دوم انقالب

دعا و زیارت نیست ،بلکه اسالم برای مرحلۀ پیش از تولد انسان تا تولد و زندگی خانوادگی

نزدیکتر است تا تمدن (موسوی خمینی ،ج .)309 :8
جایگاه کنونی انقالب اسالمی در فرایند شکلگیری تمدن نوین اسالمی

خطی که نظام اسالم ترسیم کرده است ،رسیدن به تمدن اسالمی است با علم به اینکه
تمدن حقیقی اسالمی و صورت کامل در دوران ظهور رخ خواهد نمود (بیانات در تاریخ
 .)1379/7/14انقالب اسالمی در وضعیت کنونی در گام سوم فرایند شکلگیری تمدن نوین
اسالمی نقشآفرین است که همان دولتسازی است.
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انقالب اسالمی و تأسیس نظام اسالمی

مراحل اول و دوم شکلگیری تمدن نوین اسالمی عبارت از انقالب و نظامسازی است که هر
دو در تجربۀ انقالب اسالمی اجرا شده است .یک حکومت به مثابۀ مهمترین و نافذترین نهاد
اجتماعی ،تأثیر زیادی بر همۀ شئون و امور و ارکان و اجزاء میتواند بگذارد و همه امکانات
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /نظام انقالبی(جلد دوم)

کشور را در خدمت تحقق تمدن نوین اسالمی به کار گیرد .نظام جمهوری اسالمی براساس
یک خط حرکت معقول و منطقی تکاملی غیر قابل توقف که برای خود ترسیم کرده است،
این سرنوشت حتمی را دنبال میکند که یک بار دیگر تمدن اسالمی بر مجموعۀ عظیمی
از دنیا پرتو خود را بگستراند و این سرنوشت با توجه به ریشههای عمیق تفکر اسالمی در
کشور ما و حرکت گستردهای از آغاز انقالب برای تعمیق این اندیشه آغاز شده است قطعی و
اجتنابناپذیر است (بیانات در تاریخ .)1379/7/14
اگر همین روند حفظ وحدت و آگاهی و پیوند با مسئوالن در جمهوری اسالمی ایران ادامه
پیدا کند ،این نظام این امکان را پیدا خواهد کرد که پایههای تمدن اسالمی را در کشور و بلکه
همۀ جوامع اسالمی مستحکم کند (بیانات در تاریخ  .)1376/2/6این کشور با شکوفا شدن
استعدادهایش باید بهسوی نمایش تمدن عظیم اسالمی در مقابل چشم جهانیان حرکت کند
(بیانات در تاریخ  .)1377/1/27هدف ،ساختن کشوری الگوست که به مصداق «لتکونوا
شهداء علی الناس» بر همۀ مدنیتها و تمدنها الگو باشد(بیانات در تاریخ .)1379/8/11
دولت اسالمی

داعیۀ انقالب اسالمی ایجاد تمدنی است متکی به معنویت و خدا و وحی و هدایت الهی
(بیانات در تاریخ  ،)1391/4/31بهمنظور نیل به تمدن نوین اسالمی (بیانات در تاریخ
 .)1387/2/17مراحل شکلگیری تمدن نوین اسالمی عبارت است از انقالب اسالمی،
تشکیل نظام اسالمی ،تشکیل دولت اسالمی ،تشکیل کشور اسالمی و در نهایت نیل به
تمدن نوین اسالمی .اکنون انقالب اسالمی در مرحلۀ دولت اسالمی و کشور اسالمی قرار
دارد (بیانات در تاریخ  )1383/8/6و هدف نهاییاش نیز ایجاد تمدن اسالمی بر پایۀ دین و
عقالنیت و علم و اخالق است (بیانات در تاریخ .)1390/6/26
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ایجاد دولت اسالمی یعنیتشكیل منش و روش دولتمردان به گونۀ اسالمى که بهتدریج و
با تالش باید به وجود آید .در چنین دولتی ،مسئوالن و دولتمردان باید خودشان را با ضوابط
و شرایطى كه متعلق به یك مسئول دولت اسالمى است ،تطبیق دهد یا چنان افرادى -اگر
هستند -سر كار بیایند یا اگر ناقصند ،خودشان را به سمت كمال در آن جهت حركت دهند و
پیش ببرند (بیانات در تاریخ .)1380/9/21
به لحاظ مصداقی ،ظرفیتهای مختلف جمهوری اسالمی ایران در همین چهارچوب
مدنظر قرار میگیرد؛ به عنوان مثال ،حمایت ایران از زبان فارسی بهعنوان یکی از زبانهای
تمدن اسالمی که بهترین حامل و رسانه برای معارف و افکار و نوآوری و تمدن عمیق اسالمی
به حساب میآید (بیانات در تاریخ  )1377/12/12و یا حمایت از استحکام و شادابی و
نوین اسالمی (بیانات در تاریخ  ،)1378/3/1توان استفاده از امکانات جغرافیایی و تاریخی
و قومی موهوب الهی ،مانند منابع طبیعی ،مانند نفت و گاز (بیانات در تاریخ ،)1376/5/1
فراهم آوردن فضای مصاف با معضالت جدید و چالش با دیگر مکاتب و تمدنها و بیدار
کردن عقل جمعی از طریق مشاوره و مناظره و هدایت علماء و صاحبنظران و تولید علم
و اندیشۀ دینی (بیانات در تاریخ  ،)1381/11/16پیشرفت در زمینۀ کشاورزی و صنعت و
تحقیقات و سیاست که به برکت آنها میتوان به قلۀ افتخارات تمدنی رسید (بیانات در

نیل به تمدن نوین اسالمی در گام دوم انقالب

سرزندگی حکمت متعالیه بهعنوان یک پایۀ مستحکم و متقن و قابل قبول برای بنای تمدن

تاریخ  ،)1384/10/14در اختیار داشتن فکر و نیروی انسانی و تولید علم و فناوری و نهضت
نرمافزاری (بیانات در تاریخ  ،)1385/3/25سامان دادن استعداد ایرانی که در زمینههای
علمی باالتر از متوسط سطح استعداد جهانی است و زمینههای طبیعی و جمعیتی و
سرزمینی (بیانات در تاریخ  ،)1385/7/13بهخاطر استعداد و ظرفیتهای طبیعی و اسالم
و ایمان و ایرانی بودنمان ،حق ماست که در قلۀ تمدن بشری قرار بگیریم (بیانات در تاریخ
 ،)1385/8/19ظرفیت خصوصیت استثنائی ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت با هم (بیانات
در تاریخ  ،)1385/8/20احیاء گنجینههای بسیار زیادی که در عمق تاریخ ما وجود دارد و
با احیاء آن ،ثروت و فناوری و علم و قدرت بیان و جایگاه برتر در معادالت جهانی در مسیر
تمدنسازی به ما میدهد (بیانات در تاریخ  ،)1386/11/28دست یافتن به ریزهکاریها و
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سرفصلهای مهمی دربارۀ یکی از اساسیترین مسائل هر تمدنی یعنی زنان (بیانات در تاریخ
 ،)1390/3/1پیشرفت در بخش ابزاری تمدن مانند علم ،اختراع ،صنعت ،سیاست ،مسائل
اجتماعی ،اقتصاد ،اقتدار سیاسی و نظامی ،اعتبار جهانی (بیانات در تاریخ  )1391/7/23و
استحکام ساخت درونی نظام ،رشد علم ،اساس قرار گرفتن تولید داخلی ،نگاه خوشبینانه به
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /نظام انقالبی(جلد دوم)

استعدادهای بومی کشور (بیانات در تاریخ .)1392/6/26
الگو شدن و الهامبخشی برای دیگر کشورهای اسالمی

گرچه در یک فرایند طبیعی ،وقتی دولت اسالمی پدید آمد ،کشور اسالمی پدید میآید و وقتی
کشور اسالمی پدید آمد ،تمدن اسالمی پدید میآید و آنوقت فرهنگ اسالم ،فضای عمومی
بشریت را فراخواهد گرفت (بیانات در تاریخ )1384/5/28؛ ولی ملت ایران گام بلندی
برداشت و حرکتی جدید و جریانی نو پدید آورد که به یک تمدن جدید میانجامد و نظام
جمهوری اسالمی این امکان را دارد که پایههای تمدن اسالمی را در همۀ کشورهای اسالمی
و جوامع اسالمی مستحکم کند (بیانات در تاریخ  )1376/2/6و ملتهای مسلمان هم
متأثر از انقالب ،احساس هویت کردند و شخصیت پیدا کردند و احساس کردند میتوانند
عقبافتادگیهای خود را جبران کنند (بیانات در تاریخ .)1388/2/28
امروزه سطوح حساس تمدن غرب ،تشنه اسالم است؛ به این معنی که دانشمندان و
متفکران و انسانهای باوجدان و جوانان در جوامع غربی ،تشنۀ مکتب و درسی هستند که
بتواند آنها را از دشواریهای حقیقی زندگی نجات دهد و این در حالی است که انسانهای
آگاه ،چشم به اسالم دوختهاند و به طور مشخص بر اسالم تکیه میکنند (بیانات در تاریخ
)1374/3/3؛ بنابراین ،با توجه به جوهرۀ پیام انقالب که همان پیام وارد کردن عنصر معنویت
در زندگی است ،حتی در جوامع غیرمسلمان و مسیحی اثر گذاشت (بیانات در تاریخ
ً
 .)1374/3/14تداوم انقالبها الزاما به مسئلۀ نظامسازی و قانوننویسی و مدیریت کشورها
میانجامد که همان مسئلۀ مهم تمدنسازی اسالمی مجدد در عصر جدید است (بیانات در
تاریخ .)1390/11/14
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چالشهای فراروی انقالب اسالمی برای دستیابی به تمدن نوین اسالمی

دل خوش کردن به یک تغییر ظاهری و راهحل کاذب برای دست یافتن به تمدن (بیانات در
تاریخ  ،)1380/2/12کنار کشیدن و به بستر عافیت رفتن و فریب خوردن و تن دادن و پذیرفتن
شعارها و حرفها و تبلیغات (بیانات در تاریخ  ،)1383/9/11غفلت که به انهدام اخالقی
و انحراف فکری و هزیمت روحی میانجامد (بیانات در تاریخ  ،)1384/10/19بدبینی به
خود و تحقیر خود و ملت خود و آیندۀ خود و غفلت از پیشینۀ تمدنی (بیانات در تاریخ
 ،)1391/7/22محدود ماندن به بخش ابزاری تمدن ،مانند علم و صنعت و سیاست و اقتصاد
و اعتبار بینالمللی و عدم اهتمام و پیشرفت در بخش متن تمدن زندگی و بخش واقعی
تمدن که متن زندگی است (بیانات در تاریخ  ،)1391/7/23تنبلی و کوتاهی و خودخواهی
و دنیاپرستی و دل دادن به ظواهر و ریزش شخصی در درون و ریزش اجتماعی در بیرون،

تصلب فرهنگی و جمود تمدنی

تصلب در تمدن که به دلیل عدم توجه به شرایط و مقتضیات محیطی سبب تحجر شده و
تمدن را از پاسخگویی به شرایط و مقتضیات زمانی عاجز میکند ،سبب بسته شدن حیات
فردی و اجتماعی تمدن اسالمی شده و استمرار تاریخی آن را با مشکل مواجه میکند .با این
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موجب دیرتر رسیدن به تمدن است (بیانات در تاریخ  1392/6/26و .)1384/5/28

برداشت از تمدن ،بنیادگرایی در جهان اسالم رشد نموده و تمدن اسالمی به تمدنی متصلب
و متحجر تبدیل میشود (درخشه.)456 -446 :1390 ،
تضعیف نقش دین

چالش دیگر ،بیخبری از کارایی و نقش سازنده و تعیینکنندۀ روحانیون در مسائل روز و
سیاستهای بینالمللی است و متأثر از القائات گمان میبرند که در عصر تمدن و تکنیک و
صنعت و تحوالت علمی ،نفوذ روحانیت کم شده است (موسوی خمینی ،ج .)335 :20
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تقلید از غرب

چالش دیگر ،ادامۀ نگاه برتر به تمدن غرب و بت تراشیدن از آن و تحقیر خودیها و تزریق
روحیۀ پیروی و تقلید در جوانان است (موسوی خمینی ،ج  .)96 :21تقلید کورکورانه از
غرب هم یکی از چالشهای جدی است (بیانات در تاریخ .)1379/7/14
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /نظام انقالبی(جلد دوم)

اباحۀ فرهنگی و استحالۀ تمدنی

آنچه در تاریخ اسالم تحت عنوان تجربۀ منفی اندلس شهرت یافته است ،درواقع بیانگر تهدیدی
مستمر در حوزۀ تمدنی اسالم است که در صورت فراگیر شدن در میان کشورهای جهان اسالم،
میتواند زمینۀ بروز بحران تمدنی را فراهم کند .بنیاد این بحران تمدنی را فراموشی اصول
اسالمی در نظر و عمل شکل میدهد که دراینصورت جز فروپاشی و زوال ،نتیجۀ دیگری در
انتظار نظامهای اسالمی نخواهد بود .اندیشمندانی مانند شکیب ارسالن و مصطفی خالدی
نیز به همین آسیب تذکر داده و خطر متوجه تمدن اسالمی را نه از جهت نظامی-امنیتی ،بلکه
از جهت ارزشی و فرهنگی عنوان کردهاند .نتیجۀ این وضعیت ،رشد و استقرار عرفیگرایی در
نظامهای سیاسی و دنیوی شدن تمدن اسالمی است (درخشه.)456-446 :1390 ،
تعصب و تحجر

به معنای یکسانپنداری بازگشت به اسالم ،به مفهوم بازگشت به گذشته و جایگزین شدن تعصب
و تحجر و خشونت میان ادیان و مذاهب ،به جای اصولگرایی در کتاب و سنت و وفاداری به
ارزشهای اصیل و مبارزه با خرافات و انحرافات (بیانات در تاریخ  )1390/11/14است.
ضعف قدرت و آسیبپذیری نظامی و نابودی تمدنی

قدرت در تمامی شئون اعم از اقتصادی ،نظامی ،حقوقی و سیاسی ربط مستقیمی با مقولۀ
تمدن دارد و در صورت ضعف تمدن اسالمی در حوزۀ اقتدار ،تمدن اسالمی و کشورهای
اسالمی از جهت نظامی و امنیتی و یا اقتصادی آسیبپذیر بوده و امکان زوال و فروپاشی
آنها میرود .عالوه بر این پیش از فروپاشی ،دول اسالمی دربرابر دشمنان منفعل شده و
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تمدن اسالمی را بیاعتبار میکنند تا فرایند افول آن رخ دهد (درخشه.)456 -446 :1390 ،
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