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تاریخ دریافت96/10/11 :

تاریخ پذیرش نهایی97/1/16 :

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ،سال بیستویکم ،شماره  ،78بهار1397

چكيده
با طلوع انقالب اسالمی تقابل تاریخی حق و باطل معنای تمدنی به خود گرفت.
انقالب اسالمی در این مواجهه همهجانبه ،متمسک به ظرفیتها و نهادهای انقالبی
و تمدنساز شده است که در بستر تاریخ این انقالب ظهور و رشد یافته اند .بعد از
گذشت چند دهه از انقالب اسالمی ،ضرورت وحدت کارکردی و هماهنگی این
ظرفیتهای تمدنساز هم در مواجهه با تمدن غرب و هم در جهت ساخت یک
تمدن منسجم و خالی از التقاط و تعارضات فرهنگی تمدنی در بخشهای مختلف،
هرچه بیشتر احساس میشود .لذا در این پژوهش در وهلهی اول ظرفیتها و
نهادهای تمدنساز انقالب اسالمی بواسطه روش نظریه پردازی داده بنیاد از بیانات
رهبر معظم انقالب اسالمی احصاء و تحلیل کارکردی شدند .سپس ظرفیتهای
تمدنی به دو نوع ظرفیتهای تمدنساز و ظرفیتهای وحدتبخش تقسیم شدند
و براساس الگوی سه مرحلهای تمدن سازی(تفکر ،فرهنگ ،تمدن) الگوی نهایی
وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ارائه شد .ظرفیتها و نهادهای
تمدنساز شناخته شده شامل مسجد ،حسینیه و هیأتها ،حوزه علمیه ،دانشگاه،
خانواده ،بسیج مردمی ،اجتماعات دینی مردم مانند نماز جمعه ،اربعین و غیره و
همچنین ظرفیتهای وحدت آفرین شامل مواردی چون ولی فقیه ،علم دینی،
روحیه بسیجی و غیره میشود.

واژگان كليدي:
تمدنسازی اسالمی ،انقالب اسالمی ،ظرفیت تمدنی ،وحدت کارکردی ،کارکرد تمدنی.
 .1کارشناسی ارشد معارف اسالمی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق (ع)vasegh162162@gmail.com
 .2کارشناس ارشد فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) bemani1371@gmail.com
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-1مقدمه و بیان مسئله

با طلوع انقالب اسالمی تقابل تاریخی حق و باطل سطح تمدنی به خود گرفت .انقالب
اسالمی در این مواجهه همهجانبه ،متمسک به ظرفیتها و نهادهای انقالبی و تمدن
ساز شده است که در بستر تاریخ این انقالب ظهور و رشد یافتهاند« .هدف ملت ایران و
انقالب اسالمی ،ایجاد تمدن نوین اسالمی است»(رهبر معظم انقالب .)1380/09/21
البته «فرآیند تحقق نظام اسالمی ،همینطور قدمبهقدم به نتایج نهایی خود نزدیک
میشود(».رهبر معظم انقالب  )1391/07/23و جمهوری اسالمی دوران گذار از وضعیت
نامطلوب تمدنی را به وضعیت مطلوب تمدنی (اسالمی) تجربه میکند .انقالب اسالمی
برای رسیدن به این هدف متعالی ،ظرفیتهای تمدنی متناسبی را ایجاد و فعال کرده
است .این ظرفیتها حافظ ،مقوم و پیش برنده انقالب اسالمی است و انقالب اسالمی
نیز بستر رشد و نمو این ظرفیتهاست .بعد از گذشت چند دهه از انقالب اسالمی،
ضرورت وحدت کارکردی 1و هماهنگی این ظرفیتهای تمدن ساز هم در مواجهه با
تمدن غرب و هم در جهت ساخت یک تمدن منسجم و خالی از التقاط و تعارضات
فرهنگی تمدنی در بخشهای مختلف ،بهشدت احساس میگردد.
توضیح اینکه یکی از ویژگیهای مهمی که برای یک تمدن در نظر گرفته میشود و
بدون وجود آن دیگر تمدنی قابلتصور نیست ،وحدت و انسجام میان عناصر هر تمدن است.
این وحدت و انسجام است که ساحتهای مختلف فکری ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
یک تمدن را در مداری مشخص قرار داده و به آن هویت خاصی میبخشد و بهعبارتدیگر
یکی از عوامل تمایز میان تمدنها به چگونگی هماهنگی و انسجام عناصر آنها مربوط
میشود( .کرمی قهی و همکاران ،1388 ،ص )55
درواقع اقتضای یک تمدن ،آنهم تمدنی که در پی اهداف توحیدی است ،چنین است
که باوجود عناصر و بخشهای مختلف و متنوع که هرکدام قواعد و روشهای خاص خود
را دارد ،همه در یکجهت و مسیر واحد بهسوی هدفی یگانه به شکلی هماهنگ و بهدوراز
تشتت انسجام یابند .این امر ازجمله اصول مهم برنامهریزی است که در مدیریت اسالمی
نیز بر آن تأکید شده است( .مقیمی ،1395 ،ص )132
وقتی ظرفیتهای تمدنی انقالب به شکلی هماهنگ و در مدار وحدتی کارکردی فعال
شوند ،در این حالت است که نهتنها تعارضی میان رفتار آنها حاصل نمیشود بلکه مکمل
یکدیگر میشوند .در این صورت هرکدام با شناختی که از جایگاه و کارکرد خود دارد ،در
جهت اهداف مشخصشده حرکت میکند و لذا از تداخل کارها و همچنین هدررفت زمان
1. Functional unity

-2ادبیات نظری و پیشینه موضوع
-1-2مفهومشناسی و چهارچوب نظری
-1-1-2ظرفیت

ادبیات رایج در بحث ظرفیت 1و ظرفیتسازی 2که مربوط به قرن اخیر است ،اشاره
به حکمرانی درست منابع و ارتباطات اجتماعی جهت کارایی و اثربخشی دولت دارد.
(داناییفرد و همکاران ،1392 ،صص  )26-24این مفهوم همچنین تأکید بر مالکیت و
روند و روش توسعهیافتگی دارد )Lusthaus ,1999, p2( .بعضی دیگر ظرفیت توسعهای
را به معنای اهداف توسعه نیز در نظر گرفتهاند )bolger,2000,p1 Bolger( .رهبر معظم
انقالب حفظه اهلل بر ظرفیتهای انقالب جهت شکوفایی و ایجاد حرکتی مستمر و
درونزا به سمت تمدن سازی اسالمی تأکید بسیاری دارند .به نظر میرسد در منظومه
فکری ایشان دو معنا از ظرفیت وجود دارد .معنای اول اشاره دارد به امکانات طبیعی،
انسانی و سرمایههای مادی و علمی و اجتماعی که میتواند در توسعه و پیشرفت کشور
راهگشا باشند .این ظرفیتها را ظرفیتهای توسعهای مینامیم( .رهبر معظم انقالب
()1393/01/01رهبر معظم انقالب  )1394/01/01معنای دوم که به ادبیات رایج در
بحث ظرفیت نزدیکتر است ،اشاره دارد به اعتبار یا نهادسازی که در جهت آرمانها و
ارزشهای اسالمی بهصورت خودجوش در بستر انقالب اسالمی ایجاد یا تقویتشدهاند.
(رهبر معظم انقالب ()1388/05/12رهبر معظم انقالب  )1389/08/18این ظرفیتها
را ظرفیت تمدنی مینامیم که در این مقاله مدنظر است.
1. capacity
 capacity developmentیا 2. capacity building

الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ایران با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی /محمد واثقی بادی ،مهدی بمانی طوئقی

و انرژی در کارهای غیر الزم جلوگیری میشود .اینجاست که اگر هم آسیب و کژ کارکردی
در این ظرفیتها رخ دهد ،بهتر خود را نشان میدهد و امکان شناخت آن آسانتر میشود.
در صورت حصول چنین وحدت و هماهنگی است که باگذشت زمان تجربهای به
دست میآید که بر اساس آن میتوان به ارزیابی و بازنگری و اصالح کارکردها پرداخت و
درنهایت پیشرفتی که پویایی و حیات یک تمدن را تضمین میکند ،در مقابل دیدگان
خود مشاهده کرد.
باتوجهبهمقدمهباال،مسئلهاصلیپژوهشحاضروحدت،هماهنگیونگاهدستگاهیبه
ظرفیتهای مختلفی است که با توجه به نیازها و شرایط متفاوت در طول انقالب اسالمی به
وجود آمدهاند .سؤاالت فرعی و جزئیتر را میتوان در سه سؤال خالصه کرد-1:ظرفیتهای
تمدنی انقالب اسالمی کداماند؟  -2کارکرد اصلی هرکدام چیست؟ -3الگوی ارتباطی
بین این ظرفیتها به چه صورت است؟
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-1-1-2ظرفیت تمدنی

ظرفیت تمدنی 1با دو مقوله امور اعتباری و نهادها تا حد زیادی رابطه دارد .اعتبار انسانی
افکاری است که واسطه بین فعل انسان و نیاز او میگردند( .الربیعی 1428 ،هق ،ص )345
این نیازها میتوانند نیازهای فطری یا طبیعی باشند (جوانعلی ،1394 ،ص  )116و از دو
سنخ علم تصوری و تصدیقی تشکیلشدهاند .مفهوم نهاد نیز دارای دو بُعد مادی (عینی)
و معنوی (ذهنی) است که بُعد اول به مکان و بستر خاصی اشاره میکند که برای هدفی
ساختهشده است مانند مدرسه ،بنگاه اقتصادی و غیره و بُعد دوم به هنجارها و قواعد
پذیرفتهشده اجتماعی اشاره دارد( .قلیپور 1384 ،ص ()18اسکات ،1387 ،ص )71
این دو مفهوم بسیار کمک میکند که چیستی ظرفیت تمدنی بهخوبی درک شود .لکن
بااینحال ظرفیت تمدنی در درون خود یک حالت رو به رشد و صیرورتی دارد .درنتیجه
میتوان گفت ظرفیت تمدنی ،اعتبار انسانی است که در بستر اجتماعی نهادی شده و
عینیت یافته اما هنوز بهطور کامل بالفعل نشده است و قابلیت رشد و سازندگی دارد.
بهطورکلی ظرفیت ،به توانایی و نقش اجتماعی یک نهاد مربوط میشود( .داناییفرد و
همکاران ،1392 ،ص )24
-2-1-2کارکرد ،وحدت کارکردی و تحلیل کارکردی

«واژه کارکرد در لغت به معنای فایده ،انگیزه ،قصد و نیت ،هدف و غایت و اثر آمده است.
(اسماعیلی ،1384 ،صص  )27-26ایجاد و گسترش مفهوم اصطالحی کارکرد 2را باید
در اندیشههای جامعهشناسان متقدم مانند آگوست کنت ( ،)1857-1798هربرت
اسپنسر ( )1903-1820و امیل دورکیم ( )1917-1858جستجو کرد .مفهوم کارکرد
در ادبیات جامعهشناسان کالسیک بر نقش ،وظیفه و خدمتی که یک جزء برای کل خود
انجام میدهد و اثر مثبت (آشکار یا پنهان) یک عنصر بر دستیابی به اهداف نظام باالتر از
خود اشاره دارد( .اسماعیلی ،1384 ،صص ()27-26صداقتی فرد ،1384 ،صص )168
بنابراین تعبیر کارکرد را در مواردی میتوانیم به کار ببریم که:
الف) موضوع مطالعه در شکل دادن به نظامی که یکپارچه است ،سهم داشته باشد.
ب) بتوان آن کل یکپارچه را به مجموعههای متمایزی تقسیم کرد .بهعبارتدیگر،
بتوان از ارتباط اجزا و کل سخن گفت.
ج) اجزاء عناصری باشند که در تحقق بخشیدن به هدفی که برای کل مجموعه
تعیینشده است سهم داشته باشند و یا اگر مجموعه هدفمند طراحی نشده است ،در
حفظ مجموعه در شرایطی پایدار سهیم باشند( .جالئی پور و محمدی ،1392 ،صص )89
1. civilizational capacities
2. Function

 .1معنی :وحدت مساق وجود است و هر موجودی از آن جهت که واحد است ،وجود دارد .به عبارتی هر موجود ذی
وجودی باید وحدت داشته باشد تا بتواند وجود داشته باشد و فرض وجود همراه است با فرض وحدت برای آن شی.
2. Functional analysis

الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ایران با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی /محمد واثقی بادی ،مهدی بمانی طوئقی

با توجه به مطالب باال میتوان گفت که کارکردگرایی با یک کلگرایی و ساختارگرایی
همراه است .بر همین اساس مرتون یکی از سه اصلی که نظریه کارکردگرایی بر اساس
آن ساختهشده است را وحدت کارکردی میداند( .مورگان و بوریل ،1393 ،صص )141
در تفکر دستگاهی عناصر (ظرفیتهای تمدنی) ،ویژگی هریک (کارکردهای اصلی)
و روابط بین عناصر سیستم مشخص میگردد( .رضاییان ،1393،صص  )40-29وحدت
کارکردی یعنی هماهنگی اجزاء نظام با یکدیگر و هماهنگی اجزاء با کل .البته مرتون
وحدت کارکردی موردنظر پارسونز را موردنقد قرار داد( .آزاد ارمکی ،1393 ،ص )176
اما بههرحال هر دستگاهی برای وجود داشتن ،نیازمند به وحدت ،نظم و تعادلی است
که بقاء آن را تضمین میکند( .رضاییان ،1393،ص  )64جامعه چه بهعنوان یک وجود
اعتباری و چه بهعنوان یک وجود حقیقی ،وحدت رقیقی دارد و اساساً هستیشناسی و
معرفتشناسی اسالمی بر این اساس است که وجود مساوق وحدت است .به عبارتی «ان
الوحده مساوق الوجود فکل موجود فهو واحد من جهه انه موجود(»1طباطبایی1434 ،
ه.ق ،ص  )213و از طرفی دوگانه وحدت و کثرت تقابل خارجی ذاتی ندارند بلکه تقابلی
مفهومی دارند؛ بنابراین در هر وجودی اصل وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت
جاری است .لذا از منظر فلسفه اسالمی نیز اصل وحدت کارکردی برای هر دستگاهی
(موجودی) ضروری است.
تحلیل کارکردی 2ظرفیتها میتواند به فهم دستگاهی و ساختارمند ظرفیتهای
انقالب اسالمی کمک شایانی نماید .در تحلیل کارکردی نسبت میان یک جزء با جزء
دیگر و میان یک جزء و کل سیستم مشخص میگردد( .جالئی پور و محمدی،1392 ،
ص  )Davis,1959:758()77البته تحلیل کارکردی شبیه تحلیل علّی نیست چرا که اوالً
داده کارکردشناسی از دادههای خام و اولیه است و ثانیاً تصویر پارسونز با تحلیل علّی
متفاوت است )Davis,1959:767)(Fallding,1963:7( .به عبارتی ارتباط علّی یکی از
ارتباطهایی است که در تحلیل کارکردی شناسایی میگردد و صرف شناسایی ارتباط
متقابل کافی است .بردرمیر مدعی است که در تحلیل کارکردی عالوه بر نقش اجزا باید
به شرایط ،الگوی ارتباط و پیامدها نیز توجه کرد)Bredemeier, 1955,p178( .
باتوجهبهتحلیلکارکردی-ساختاری،ظرفیتهایتمدنیبهدونوعظرفیتباحیثیات
متفاوت تقسیم میگردند .با نگاه دستگاهی ،اجزاء اصلی سیستم تمدن ،ظرفیتهای
تمدن ساز و روابط آن ظرفیتهای وحدتبخش خواهد بود .نوع اول ،ظرفیتهای
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تمدنی تمدن ساز هستند که جنبه سازندگی دارند و برای پیشبرد اهداف عالیه انقالب
اسالمی ایجادشدهاند .نوع دوم ،ظرفیتهای تمدنی وحدتبخش است .ظرفیتهای
تمدنی وحدتبخش ،کارکرد هماهنگی و حمایتی برای ظرفیتهای تمدن ساز را دارند.
در این مقاله پس از احصاء و بیان هرکدام از این دو نوع ظرفیت تمدنی ،جایگاه و نقش
آنها در الگوی کالن تمدن سازی اسالمی را بر اساس تحلیل کارکردی نشان خواهیم داد.
-3-1-2سیستم اجتماعی تمدن

سیستم اجتماعی در سلسلهمراتب سیستمهای بولدینگ جزء شبکههای پیچیده سطح
باال تلقی میشود )Boulinge, 1956, p205( .تمدن 1باالترین سطح از سیستم اجتماعی
است .تمدن از جامعه بزرگتر است و برای همین داری ثبات نسبی است و آهستهتر تغییر
میکند( .پهلوان ،1388 ،ص  )391ویژگیهای اصلی تمدن ازاینقرار است -1 :تمدن
خاستگاه عقالنی دارد که گاهی تعبیر به فرهنگ نیز میشود -2تمدن نظام ساز است و
2
در درون خود نظامهای سیاسی ،اقتصادی و غیره را جای میدهد-3 .تمدن این جهانی
است و جهت رفع نیازهای دنیوی ساخته میشود ،هرچند ممکن است جهتگیریهای
معنوی نیز داشته باشد  -4میان عناصر مختلف تمدن هماهنگی و وحدت است( .کرمی
قهی و همکاران ،1388 ،صص  )57-40بهطورکلی تمدن را متشکل از سه عنصر اصلی
تفکر و فرهنگ و تمدن تعریف میکنند( .شفیعی سروستانی ،1384 ،ص ()43یامین پور،
 ،1391ص  33و  )34در این تعریف منظور از تمدنی که جزئی از نظام تمدن به معنای
عام است ،ابزارها ،نظامها و رفتارها و به عبارتی وجه ظاهری یک تمدن است .در الگو و
نظام ارتباطی نهایی از این تعریف استفاده میگردد.
در باب چیستی و چگونگی تمدن با نظریات مختلفی از اندیشمندان غربی و اسالمی
مواجهمیشویم.ویلدورانتتمدنرانظمیاجتماعیمیداندکهدرپرتووجودآنخالقیت
فرهنگی امکان بروز مییابد .از نگاه ابن خلدون ،تمدن حالت اجتماعی انسان است (ابن
خلدون ،1359 ،ص  )183و فرایند آن در انتقال از بداوت تحقق مییابد؛ اهل بادیه تنها
به لوازم ضروری زندگی توجه میکنند؛ ولی شهرنشینان این مرحله را سپری کرده ،به
بهرههای غیرضروری و تجمل در شئون زندگی میپردازند ،ازاینرو تمدن نهایت بادیه
نشینی است و در پی آن پدید میآید( .ابن خلدون ،1359 ،ص )122
مالک بن نبی متفکر الجزایری تمدن را مجموعهای از عوامل مادی و معنوی میداند
که زمینه را برای بهرهمندی همه افراد جامعه از بسترهای اجتماعی در مسیر پیشرفت
فراهم میسازد( .بن نبی ،2009 ،ص  )50تمدن مجموعهای از روابط بین حوزه مادی-
1. civilization
2. secularism

الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ایران با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی /محمد واثقی بادی ،مهدی بمانی طوئقی

که کالبد تمدن را پدید میآورد و تقویت میکند  -و حوزه فکری -که روح تمدن در
آن زاده میشود و رشد مییابد -است( .بن نبی ،2015 ،ص  )48ازنظر او آنچه بر تمدن
روح میبخشد چهار عامل است که در دایره فرهنگ میگنجد :رویکرد اخالقی ،رویکرد
زیباشناختی ،منطق عملی ،صنعت.
ازنظر دکتر علی شریعتی تمدن مجموعهای از ساختهها و اندوختههای مادی و
معنوی انسان است .ایشان فرهنگ را وجه معنوی (نه باطنی) تمدن میداند .درواقع
ازنظر ایشان دستاوردهای معنوی مانند علم و هنر جزئی از فرهنگ بهعنوان وجه معنوی
تمدن هستند مثل شعر؛ و سایر دستاوردهای مادی که نیازهای غریزی و طبیعی انسان
را برآورده میکنند ،وجه مادی تمدن هستند مثل صندلی( .شریعتی ،1359 ،ص  1و )5
تعبیر دکتر داوری اردکانی از تمدن چنین است :تمدن سیر و بسط یک نحوه تفکر
و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و اقوام و در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم است.
(داوری اردکانی ،1379 ،ص  )72ازنظر ایشان ظاهر فرهنگ ،تمدن است .فرهنگ معنا و
باطن سنن و آداب است و عین تفکر هنری و فلسفی است( .داوری اردکانی ،1389 ،ص )93
حبیباهلل بابایی عناصر مهم تمدن را اینگونه تبیین میکند :اول اینکه هر تمدن جامعه
است ولی هر جامعهای تمدن نیست و هر قدرت سیاسی نیز تمدن بهحساب نمیآید دوم
اینکه هر تمدن دارای خاستگاه عقالنی است و باالخره هر تمدن دارای مجموعه نظامهای
اجتماعی است( .بابایی ،1393 ،ص )39-38
داریوش آشوری فرهنگ و تمدن را دستهای از ویژگیها و دست آوردهای جامعههای
انسانی معرفی میکند که با سازوکارهایی جز سازوکارهای وراثت زیستی انتقالپذیرند.
ویژگی نوع بشر همانا انباشتگی اجتماعی این ویژگیهاست که چنین ویژگیهایی در
موجودات فرو بشری نیست( .آشوری ،1380 ،ص )36
در جمعبندی باید گفت آنچه در کلیت این نظرات درک میشود ،رابطهای است که
میان تمدن و فرهنگ وجود دارد .برخی آن را در کنار تمدن و برخی آن را باطن تمدن
دانستهاند؛ و برخی نیز این دو را به یک معنا دیدهاند؛ اما نظری که ما در این زمینه در
تحقیق خود صائب میدانیم ،نظری است که دکتر فرزاد جهانبین در مقاله «فرآیند تحقق
تمدن اسالمی از منظر حضرت آیتاهلل خامنهای» بیان کرده است .ایشان تمدن را حاصل
امتداد فرهنگ و بهطور عمیقتر حاصل عینیت یافتگی و امتداد مبانی شناختی هنجاری
است که در آن به سؤاالت بنیادین هستی شناختی انسانشناختی و معرفتشناختی
پاسخ داده میشود و بر آن اساس ارزشها و نیز هنجارها که نسبت به ارزشها انضمامیتر
است تعیین میگردد.
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درواقع بر اساس این نظر ،تمدن عینیت یافته فرهنگ و فرهنگ نیز عینیت یافته
مبانی هستی شناختی و انسانشناختی و معرفتشناختی است .بهبیاندیگر فرایند
تکوین یک تمدن بدین گونه است که در وهله اول مبتنی بر مبانی هنجاری که به سؤاالت
بنیادین پاسخ میدهد ،ارزشها و هنجارهای یک جامعه شکل میگیرد .در مرحله بعد
مبتنی بر این مبانی و ارزشها و هنجارها ،مدلهای نظری عملی گوناگون تمدنها تولید
میگردد و بر اساس آن نهادها شکل میگیرد .بهبیاندیگر این نهادها و ساختارها در پاسخ
به احساس نیازی که نظام ارزشی جامعه (فرهنگ) ایجاد کرده است ،به وجود میآیند.
()Targowski, 2009, p:88

شکل  -1فرایند شکلگیری تمدن

تمدن بر اساس مفهومی که از آن بیان شد ،مجموعهای نظاممند و متشکل از اجزا و
ساختارهای مختلفی است که در سه حوزه کلی تفکر ،فرهنگ و تمدن پراکندهاند .لذا تمدن
فیالواقع یک نظام اجتماعی است .برای شکلگیری این نظام اجتماعی الزم است کارکرد
عناصر و ساختارهای مختلف تمدن بهگونهای باشد که بین آنها وحدت و یکپارچگی
حاکم شود و میان اجزای مختلف نظام با یکدیگر و با کل نظام یک حالت توازن و تعادل
برقرار شود( .ریتزر ،1374 ،ص  120و  )122این نظری است که در علم جامعهشناسی
قائالن به نظریه کارکردگرای ساختاری بدان معتقدند و آن را تفصیل دادهاند.
 -2-2پیشینه تحقیق

وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی در نوع خود موضوع جدیدی است.
تحقیقاتی که به این موضوع نزدیک بودهاند به مسائلی چون علت رشد روزافزون و فراگیر

جدول شماره  -1مروری بر پژوهشهای مرتبط با موضوع مقاله
نویسنده (سال)-
روش تحقیق

اهداف اصلی

مهمترین یافتهها

باقری
()1394
روش
تحلیل گفتمان
الکالو و موفه

-1چرایی بسط یابندگی و
هژمونیک گفتمان
انقالب اسالمی
-2ظرفیت گفتمان انقالب
اسالمی در اشاعه تمدنی
اندیشه و فرهنگ اسالمی

ازنظر ایشان دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی «هویت
اسالمی ،انقالب» است؛ و دال مرکزی تمدن ساز گفتمان
انقالباسالمی«توسعهوپیشرفتهمتعالیه»است.همچنین
گفتمان اصولگرایی شیعه که مغایر و نفیکننده گفتمان
رایج است ،قابلیت اشاعه تمدنی این گفتمان را در سطح
ملی و جهانی را دارا است .قابلیت راهبردی این گفتمان در
عرصه تمدنی ماحصل نقش «عوامل سیاسی و فرهنگی»،
«رویههای طرد و برجستهسازی»« ،دسترسی» و «اعتبار»
است .دوپایه مهم گفتمان انقالب اسالمی برای پیروزی
و تداوم آن ،نهضت حسینی و اعتقاد به مهدویت است.

-1مرور مهمترین نظرات در
گروه معارف
مورد ارکان و مؤلفه تمدن و
اداره کل
تمدن سازی
پژوهش سازمان
-2بازخوانی نظرات امام راحل
صداوسیمای
جمهوری اسالمی (ره) و رهبر معظم انقالب
(حفظه اهلل) درباره احیای
()1395
تمدن اسالمی
مطالعه کتابخانهای
و تحلیل اسناد و
مدارک
فرمهینی فراهانی
()1395
مطالعه کتابخانهای
و اسناد و تحلیل
محتوای کیفی

از یافتههای این مقاله این است که استقرار جمهوری
اسالمی میتواند نویدبخش اعتالی تمدن و فرهنگ
اسالمی باشد .یکی از مهمترین گامهای احیای تمدن
عالوه بر نفی تمدن غرب ،بازیابی و اراده ملت برای
احیای هویت خود است .در شرایط فعلی از یک مرحله
خالق به یک مرحله جدید از تمدن اسالمی در حال
گذاریم و اینکه این مرحله گذار چه مدت طول میکشد
نظرات مختلفی بیانشده است لکن انقالب اسالمی با
حفظ خصیصه اساسی خویش که معنویت خواهی
و فرهنگی بودن است ،مسیر را زودتر خواهد پیمود.

مقاله الزامات ابزاری و حقیقی تمدن سازی در مرحله دولت
الزامات رسیدن به دولت
اسالمی را در سه بعد دانش ،نگرش و توانش موردتوجه
اسالمی در زنجیره
قرار داده است .تقدم و ارجحیت بعد حقیقی به بعد ابزاری،
تمدنسازی مطرحشده
توسط رهبر معظم انقالب استفاده از نگرش دستگاهی و نظام گرا در هریک از این
الزامات حقیقی و الزامات سه بعد برای ساخت تمدن اسالمی الزم است .بر همین
ابزاری ساخت تمدن اسالمی اساس ایشان پیشنهاد داده است که نقشه جامعه مهندسی
در سه بعد دانشی ،نگرشی تمدن اسالمی ،تبیین نظری و کارآمد چارچوبها ،اهداف
و الگوهای ناظر به تحقق تمدن اسالمی ،ظرفیتسازی و
و توانشی
پرورش نیروهای کارآمد ،رسالت دانشگاهیان و متفکران
دینی ،سند الگوی بهینهسازی در بخشهای مختلف ،توجه
به گرایش در کنار توجه به شناخت موردتوجه قرار گیرد.
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گفتمان انقالب اسالمی و ظرفیتهای آن (باقری ،1393 ،صص  ،)84-59مرور و بازخوانی
اندیشه بزرگان انقالب اسالمی با موضوع تمدن سازی ،شناسایی مؤلفههای تمدن نوین
اسالمی و غیره پرداختهاند .در ادامه به مهمترین مقاالت علمی-پژوهشی مرتبط و یا
نزدیک به موضوع مقاله حاضر اشارهشده است.
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نویسنده (سال)-
روش تحقیق
حجت زاده و سید
عبدالحسینزاده
()1384
تحلیل اسناد و
مدارک تاریخی

اهداف اصلی

مهمترین یافتهها

شناخت بنیادهای فرهنگی و نگارنده بعد از تعاریف واژگان اصلی و بیان نظام ارزشی
دو دوره قبل انقالب ،پیشینه تاریخی و بنیادهای هویتی
هویتی انقالب اسالمی
و فرهنگی ایران را مورد بازشناسی قرار میدهد .انقالب
در شناخت تهدیدهای
فرهنگی و هویتی مردم ایران اسالمی بیش از آنکه بنیادهای سیاسی و اقتصادی داشته
باشد دارای بنیادهای فرهنگی است و دراینبین والیت
در تاریخ معاصر
جایگاه محوری دارد که خود ذیل توحید تعریف میشود.

یافتههای این مقاله نشان میدهد که برای پیمودن سه
تبیین نظر
جهانبین و معینی
حضرت آیتاهلل خامنهای مرحله نهایی تمدن سازی در نظریه  5مرحلهای رهبر
پور
در باب لوازم پیشینی تحقق معظم انقالب اسالمی ،چهار گام الزم است که عبارتاند از:
()1393
مطالعه کتابخانهای دولت ،جامعه و تمدناسالمی تولید نظریه توسط حوزه علمیه ،تولید علم توسط دانشگاه،
کاربست در سطح خرد توسط گروههای خودجوش
و تحلیل اسناد و
نخبگانی و چهارم گفتمان سازی که منجر به تطبیق
مدارک
دولت با چهارچوبهای دینی خواهد شد .این فرایند بر
چهار رکن دین ،عقالنیت ،علم و اخالق بناشده است.
فوزی و صنم زاده
()1391
روش اسنادی و
رویکرد توصیفی-
تحلیلی

شناخت دیدگاه امام خمینی یافتهها حاکی از آن است که امام راحل (ره) عالوه بر وجه
درباره تعریف تمدن اسالمی ،مادی بر وجه نرمافزاری که ابعاد معنوی و انسانسازی
ویژگیها و مؤلفههای آن تمدن اسالمی است نیز تأکید داشتهاند .از دیدگاه
ایشان شاخصههای اصلی تمدن عبارتاند از :مذهب،
قانون ،آزادی ،وجود احزاب ،استقالل و تقسیمکار.

منتظر القائم و
سلیمانی
()1388
مطالعه قرآنی

بر اساس یافتههای این مقاله دولت حضرت داود و
شناسایی معیار حکومت
سلیمان بر اساس قانون ،عدالتگستری ،توسعه علمی
حضرت داوود و سلیمان
که عنوان حکومتهای مورد و خداباوری بود .در حکومت این دو بزرگوار عدالت
مانند سرمایه آیت که توسعه را به وجود میآورد.
رضایت خداوند و
همچنین توسعه روابط سیاسی با محوریت گسترش
تمدنهای دینی
توحید بوده است نه با محوریت توسعه منافع مادی.

خواجه سروری،
فتحی و اسفندیار
()1393
مطالعه کتابخانهای

شناسایی اصول مبانی الزم
برای عملیاتی شدن روند
تمدن سازی در
انقالب اسالمی

بر اساس یافتههای مقاله حاضر عقالنیت ،علمگرایی و
معنویت از اصولی است که میتواند تمدن اسالمی را
بهسرعتبهپیشببرد.ایناصولبایددریکمنظومهاسالمی
و با نگاه اسالمی به انسان مورد تعریف و استفاده قرار گیرد.

همچنین با مرور و مطالعه مقاالت اولین همایش تمدن نوین اسالمی دانشگاه شاهد
مقاالت متناسبی با موضوع تحقیق یافته شد اما بهطور اجمالی دو نقیصه کلی گریبان گیر
این مقالهها بوده است .اول اینکه احصاء انجامگرفته کامل و جامع نبوده است و ثانیاً به
مسئله وحدت و نظام ارتباطی ظرفیتهای انقالب اسالمی اشارهای نشده است( .اشکواری

-3روش تحقیق

شاید بتوان گفت در چند دهه گذشته ،بهمرور تأکید بر روششناسی کیفی ،جایگزین
تفوق و برتری روششناسی کمی شده است بهگونهای که هرروزه بر دامنه دانش در این
عرصه افزوده میشود( .داناییفرد و امامی ،1386 ،ص  )70یکی از استراتژیهای تحقیق
کیفی ،روش نظریهپردازی داده بنیاد است .نظریه داده بنیاد ،یکروال نظاممند و کیفی
است ،جهت تولید نظریهای که یک فرایند ،کنش ،یا برهمکنش را درباره یک موضوع
اصلی در سطح مفهوم کلی تشریح کند )Creswell,2005,p396( .این روش از روش
پدیدارشناسی که بر معنای تجربه برای گروهی از افراد تأکید دارد فراتر رفته و بر ایجاد
یا کشف یک نظریه تأکید دارد( .کرسول ،2007 ،ص )85
نظریهپردازی داده بنیاد را ابتدا گلیسر و استراوس 1در سال  1960در کتاب «روش
تطبیق مستمر» و سپس بهصورت نظاممند در سال  1967با کتاب «کشف نظریه داده
بنیاد» بنا نهادند( .ذوالفقاریان و لطیفی ،1390،ص  )42در این روش کام ً
ال استقرایی،
خلق نظریه مبتنی بر داده در دستور کار قرار میگیرد( .نیومن ،2006 ،ص  )322رویکرد
به کار گرفتهشده در این تحقیق رویکرد توصیفی گلیزر )1992(2با عنوان رویکرد نوخاسته
یا نوظهور است که در آن از ضمن استفاده از رویکرد نظاممند ،نقش پژوهشگر را در تولید
نظریه نهایی بیشتر میکند .در روشهای کیفی یکی از مهمترین مراحل کدگذاری
است .درروش نظریه داده بنیاد نظاممند استراوس و کوربین )1990(3سه نوع کدگذاری
پیشنهاد دادهشده است:
-1کدگذاری باز :فرایند خرد کردن ،آزمون ،مقایسه ،مفهومسازی و طبقهبندی دادهها
را کدگذاری باز مینامند .محصول کدگذاری ،مفاهیم هستند که در ادامه در قالب مقولهها
گروهبندی میشوند.
-2کدگذاری محوری :در این قسمت با روش مقایسه مستمر 4ارتباط بین مفاهیم
مشخص میشود.
1. Glaser & Strauss
2. Glaser
3. Strauss & Corbin
4. Constant comparative method
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و موسوی ،1394 ،صص ()29-17قانع ،1394 ،صص ()558-539شجاعی،1394 ،
صص ()412-380فراهانی فرمهینی ،1394 ،صص  )155-141سیستم اجتماعی تمدن
اسالمی مانند هر سیستم دیگری زمانی شکل خواهد گرفت که همه ظرفیتهای نظام
اسالمی با توجه به کارکرد اصلی آنها ،در جایگاه اصلی خویش بهصورت متقابل و
هماهنگ در تعامل باشند و مقاله حاضر درصدد ارائه الگویی کالن از وحدت و هماهنگی
انواع ظرفیتهای انقالب اسالمی است.
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-3کدگذاری انتخابی :به فرایند انتخاب مقوله اصلی از میان مقولهها و ارتباط داده آن
با سایر مقولهها برمیگردد( .استراوس و کوربین ()116 :1990کرسول ،2007،ص )88
این کدگذاری سطوح مختلف کدگذاری روش داده بنیاد را نشان میدهد .بااینحال
همه پژوهشگرانی که از نظریه داده بنیاد استفاده میکنند این سه نوع کدگذاری در تحلیل
دادهها را به کار نمیبرند ( )Bryman,2015.580ولی درهرحال این روش بر مقایسه دادهها
و فرایند غیرخطی برای احصاء مفاهیم ،مقولهها و درنهایت الگوی مطلوب تأکید دارد.
()ynonne,2001:657-658

بر اساس این روش ،نظریه سه مرحلهای تمدن سازی (تفکر ،فرهنگ ،تمدن) انتخاب
گردید .با استفاده کلید واژگان تخصصی از طریق سایت  Khamenei.irمهمترین
ظرفیتهای انقالب اسالمی شناسایی و انتخاب شدند و سپس با مرور فیش هاو
سخنرانیهای مربوط ،از سال  1367تا بهار  ،1396فیشبرداری و کدگذاری باز صورت
پذیرفت .سپس مفاهیم اصلی و بعدازآن مقوله محوری هریک از ظرفیتهای تمدنی به
دست آمد .با توجه به ادبیات تحلیل کارکردی-ساختاری ،در یک سیستم عالوه بر اجزای
تشکیلدهنده اصلی ،عناصر با کارکرد ارتباط دهنگی نیز میبایست وجود داشته باشند
تا وحدتبخش آن سیستم باشند .لذا در وهله اول ظرفیتهای تمدنی شناختهشده به دو
نوع ظرفیتهای تمدن ساز و ظرفیتهای وحدتبخش طبقهبندی شدند و سپس هریک
از ظرفیتهای تمدنی از طریق فرایند کدگذاری باز ،شناسایی مفاهیم و درنهایت استنباط
مقوله محوری ،تحلیل کارکردی شدند .مقوله محوری کارکرد اصلی و جایگاه ارتباطی
هریک از ظرفیتهای تمدنی را نشان خواهد داد .درنهایت بر اساس نظریه سه مرحلهای
تمدن سازی ،الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی به دست آمد.
-4یافتهها
-1-4تحلیل کارکردی ظرفیتهای تمدن ساز

بیانات و مکتوبات رهبر معظم انقالب که خود ظرفیت فرا حوزهای در نظام اسالمی هستند،
مورد تحلیل قرار گرفت تا بتوانیم ظرفیتها و کارکردهای اصلی آنها را استخراجکنیم.
در ادامه بعد از نمایش نمونهای از فیشبرداری و کدگذاری باز و استخراج مفاهیم (جدول
شماره  ،)1کارکرد اصلی هریک از ظرفیتهای تمدن ساز تحت عنوان مقوله محوری
بهدستآمده است( .جدول شماره )2
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جدول  -2نمونه از فیشبرداری با روش داده بنیاد

نماز جمعه ترکیبی از بیان حقایق معنوی و اسالمی،
حضور غیردستوری مردم در این صحنه و مرتبط
با حکومت اسالمی است( .دیدار ائمه جمعه سراسر
کشور با رهبر انقالب )1392/06/18

خودجوشی
و اتحاد
درونی مردم

ببینید چه حرکت عظیمی اتّفاق افتاد! وقتی حتّی
جسمها در کنار هم قرار میگیرد ،اینجور انعکاس
پیدا میکند .اگر ما باهم باشیم ...ببینید در دنیا چه
اتّفاقی خواهد افتاد؛ چه عزتی برای اسالم درست خواهد
شد! وحدت؛ وحدت( .بیانات در دیدار مسئوالن نظام و
میهمانان بیست و هشتمین اجالس بینالمللی وحدت
اسالمی )93/10/19

عزت اسالم

18

مجموعه عظیم حوزه علمیه قم که خود پدیدآورنده
این انقالب و زمینهساز پیروزی آن و پشتیبان و
پشتوانه معنوی آن در طول سالهای گذشته بوده
است و انشاءاهلل همواره خواهد بود( .بیانات در دیدار
طالب مدرسه فیضیه )1370/12/1

پشتیبان
معنوی
انقالب
اسالمی

17

امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسالم در این
سرزمین ،وابسته و گرهخورده به سرنوشت نظام اسالمی
است( .بیانات در دیدار طالب و فضال و اساتید حوزه
علمیه قم )1389/7/29

اتصال قوی
با نظام
اسالمی

حوزههای علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند،
برای نظام کار کنند ،برای نظام دل بسوزاند ،در
خدمت تقویت نظام حرکت کنند؛ و این درست عکس
آن چیزی است که سیاست سرویسهای امنیتی
انگلیس و آمریکا و اسرائیل و دیگران و دیگران دنبال
میکنند( .بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان
شمالی)91/07/19

سربازان
نظام اسالمی

53

52

اجتماعات معنوی (نماز جمعه ،نماز عید فطر ،اربعین و)...

54

حوزه علمیه
22

پشتیبانی معنوی و فکری تمدن اسالمی ،سازندگی علم و انسانهای علمی ،فرهنگی و
سیاسی کارآمد

صِ رف کنار هم قرار گرفتن جسمها در نماز ،برای پیغمبر
مایه شرف است؛ برای ا ّمت اسالمی مایه اعزاز و احترام
است .اجتماع حج همینجور است( .بیانات در دیدار
مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین اجالس
وحدت اسالمی )1393/10/13

مایه اعزاز و
احترام امت
اسالمی

شرف و اعزاز و اکرام جامعه مسلمین ،اتحاد و انسجام و معاشرت میان آحاد،
آگاهیبخشی و بصیرت دهی به جامعه مسلمین ،حرکت به سمت اهداف
بزرگ و اصالح جامعه اسالمی

کد
فیش

ظرفیت
تمدن ساز

الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ایران با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی /محمد واثقی بادی ،مهدی بمانی طوئقی

متن منتخب فیش

کدگذاری باز
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ردیف

ظرفیت تمدن ساز

مفاهیم

مقوله محوری

3

ظرفیت جهاد
سازندگی

خدمترسانی مادی و معنوی به اقشار محروم ،ترویج
روحیه انقالبی و فرهنگ کار جهادی

کارکرد تمدن ساز
در حوزه تمدن

5

ظرفیت حوزه
علمیه

پشتیبانی فکری و معنوی نظام اسالمی ،تربیت علمی،
معنوی و سیاسی انسانهای کارآمد برای نظام اسالمی

کارکرد تمدن ساز
در حوزه تفکر

ظرفیت رسانه ملی خنثیسازی و تهاجم در مقابل فرهنگ و اندیشه
بیگانه ،حفظ استقالل فکری و عملی ملت ایران با
ارائه فرهنگ و اندیشه و هنر خودی ،اصیل و غنی

کارکرد تمدن ساز
در حوزه فرهنگ

8

-2-4تحلیل کارکردی ظرفیتهای تمدنی وحدتبخش

توجه به این اصل بنیادین ضرورت دارد که فعالیتهای مسلمانان دارای وحدتی الیتجزا
است؛ و بهعنوان فعالیتهای این دنیایی و آن دنیایی تقسیمبندی نمیشود( .نقی زاده،
 ،1392ص  )23لذا بر اساس نگرش دستگاهی الزم است در کنار ظرفیتهای تمدن ساز،
ظرفیتهای وحدتبخش نیز بررسی شوند .همانطور که قب ً
ال اشاره شد ظرفیتهای
وحدتبخش ظرفیتی هستند که خاصیت وحدتبخشی و هماهنگی برای ظرفیتهای
تمدن ساز خواهند داشت .در قسمت ظرفیتهای وحدتبخش عالوه بر بیانات رهبر
معظم انقالب حفظه اهلل ،الزم شد برای غنای تحلیل کارکردی به مقاالت و پژوهشهای
مرتبط نیز مراجعه شود .همانطور که مالحظه میکنید در جدول  3نمونه از فیشبرداری
ظرفیتهای وحدتبخش و در جدول  4جمعبندی مقوله ظرفیتهای وحدتبخش
ارائهشده است.
جدول  -4نمونه فیشبرداری ظرفیتهای وحدتبخش

ظرفیت
کد
فیش وحدتبخش

ولیفقیه و رهبری

مصالح عمومی ،والیت مطلقه فقیه ،احکام
اولیه و ثانویه

دامنه فرمانها او عالوه بر احکام اولیه و ثانویه ،شامل
احکام حکومتی نیز میشود .مطلقه به معنای حکومت
توتالیتریسم و استبدادی نیست ،بلکه منظور این است که
تصرفات او دارای شمول نسبی است و جز مصالح عمومی
که محدوده تصمیمگیری ولیفقیه است ،هیچچیز و
هیچکس نمیتواند این والیت را محدود کند :زیرا این
والیت ،ادامه والیت و امامت امامان معصوم است :والیت
ایشان نیز جز مصالح عمومی جامعه مسلمین ،محدود به
حدی نبوده است( .اصالنی وبحرودی ،1391،ص )231

تشخیص مصلحت عمومی ،پیوند عقیدتی با
آحاد ملت ،حفظ و سیاستگذاری کلی نظام

104

متن منتخب فیش

کدگذاری
باز

مفاهیم

ولیفقیه و رهبری
109

فلسفه اسالمی با تأکید بر مکتب صدرالمتالهین

118

مکتب فلسفی صدرالمتالهین همچون شخصیت و
زندگی خود او ،مجموعه درهمتنیده و به وحدت رسیده
چند عنصر گرانبها است .در فلسفه او از فاخرترین
عناصر معرفت یعنی عقل منطقی و شهود عرفانی و
وحی قرآنی ،در کنار هم بهره گرفتهشده و در ترکیب
شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفه
عرفانی و تعبد و تدین و زهد و انس با کتاب و سنت،
همه باهم دخیل گشته و در عمر علمی پنجاهساله او
رحلتهای تحصیلی به مراکز علمی روزگار ،با مهاجرت
به کهک قم برای عزلت و انزوا و با هفت نوبت پیاده
احرامی حج شدن ،همراه گردیده است( .پیام به کنگره
بزرگداشت مالصدرا )1378/03/01
هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و
قابل قبولی نمیتواند بشریت را به فالح و استقامت
و طمأنینه روحی برساند و زندگی او را از هدفی
متعالی برخوردار سازد؛ و چنین است که به گمان ما
فلسفه اسالمی بهویژه در اسلوب و محتوای حکمت
صدرایی ،جای خالی خویش را در اندیشه انسان این
روزگار میجوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در
آن پابرجا خواهد گشت( .پیام به کنگره بزرگداشت
مالصدرا )1379/03/01

وحدت عقل،
عرفان ،قرآن در
مکتب فلسفی
مالصدرا

فلسفه پایه
مستحکم فرهنگ
و تمدن ،حکمت
صدرایی دارای
ظرفیت اشاعه
جهانی

فلسفه مبنای تمدن سازی ،شایستگی فلسفه صدرایی برای تأمین پایهها و مبانی فکری تمدن اسالمی

117

والیت ،چطور حکومتی است؟ والیت ،حکومتی
است که در آن ،شخص حاکم با آحاد مردم دارای
پیوندهای محبتآمیز و عاطفی و فکری و عقیدتی
است( .بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران
حضرت رضا ع)1379/01/6-

پیوند عاطفی و
عقیدتی

تشخیص مصلحت عمومی ،پیوند عقیدتی با آحاد ملت،
حفظ و سیاستگذاری کلی نظام

105

بر اساس نظریه والیتفقیه ،حاکم اسالمی موظف
است در تصمیمگیریهای خود مصلحت جامعه
اسالمی را در نظر بگیرد و با توجه به آنها برای
پیشبرد اهداف حکومت اسالمی تصمیمگیری نماید.
(شبان نیا و قربانی ،1392،ص )53

مصلحت جامعه
اسالمی ،پیشبرد
اهداف حکومت
اسالمی
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ظرفیت
کد
فیش وحدتبخش

متن منتخب فیش

کدگذاری باز

مفاهیم
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ظرفیت
کد
فیش وحدتبخش

119

همانگونه که فلسفه صدرایی -که خود او بهحق آن
را حکمت متعالیه نامیده -در هنگام پیدایش خود،
نقطه اوج فلسفه اسالمی تا زمان او و ضربهای قاطع
بر حمالت تخریبی مشککان و فلسفه ستیزان دوران
میانه اسالمی بوده است ،امروزه پس از بهرهگیری
چهارصدساله از تنقیح و تحقیق برجستگان علوم
عقلی و نقد و تبیین و تکمیل در حوزههای فلسفه و
ورز یافتن با دست توانای فالسفه نامدار حوزههای
علمی بهویژه در اصفهان و تهران و خراسان ،نهتنها
استحکام بلکه شادابی و سرزندگی مضاعفی گرفته و
میتواند در جایگاه شایسته خود در بنای فرهنگ و
تمدن ،بایستد و چون خورشیدی در ذهن انسانها
بدرخشد و فضای ذهنی را تابناک سازد( .پیام به
کنگره بزرگداشت مالصدرا )1380/03/01

فلسفه صدرایی نقطه اوج فلسفه اسالمی ،شایستگی در بنای
فرهنگ و تمدن اسالمی
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متن منتخب فیش

کدگذاری باز

مفاهیم

جدول  -5فهرست جمعبندی شده مفاهیم و مقوالت ظرفیتهای تمدنی وحدتبخش
ردیف

ظرفیت وحدتبخش

مفاهیم

مقوله محوری

1

ولیفقیه و رهبری

تشخیص مصلحت عمومی ،پیوند عقیدتی با
آحاد ملت ،حفظ و سیاستگذاری کلی نظام

کارکرد وحدتبخش فرا
حوزهای

2

قرآن کریم

وحدتبخش تفکر و فرهنگ امت اسالمی،
مایه عزت امت اسالمی ،وحدتبخش
نمودهای تمدن اسالمی

کارکرد وحدتبخش
حوزههای تفکر و فرهنگ

3

ظرفیت مسجد

مرکز درآمیختگی ذکر و نیایش با فعالیتهای
اجتماعی ،پایگاه معرفت و روشنگری و
مقاومت فرهنگی محلهها

کارکرد وحدتبخش در
حوزه فرهنگ و تمدن

4

علم دینی (جنبش
نرمافزاری و علوم
انسانی اسالمی)

لزوم تولید علم دینی و علوم انسانی اسالمی،
ارتباط دهندگی نخبگان ،وحدت حوزه و
دانشگاه ،هوای تنفسی نخبگان مختلف کشور

کارکرد ربط دهندگی
بین حوزهها

-3-4الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی

قب ً
ال بیان شد که تمدن ارتباط بین علم و عمل است و در این فرایند سه مرحله تفکر (علم)،
فرهنگ ،تمدن متص َّور است .حوزه تفکر متشکل از مبانی فکری و فلسفی و علمی یک
تمدن است و ظرفیتهایی مسئول تولید و ترویج فکر و علم در این بخش هستند .حوزه
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فرهنگ ،عقاید و نظام ارزشی و هنجاری یک ملت را که مبتنی بر مبانی و تولیدات حوزه
تفکر است ،به نمایش میگذارد .حوزه تمدن مربوط به ابزارها و نهادهای عینی در درون
یک نظام تمدنی است که در پاسخ به نیازی است که مبتنی بر هنجارها و ارزشهای حوزه
فرهنگ در جامعه احساس میشوند.
در هر یک از حوزههای تمدن سازی یک هسته محوری وجود دارد که ظرفیتهای
تمدنی وحدتبخش در آن جای میگیرند و ظرفیتهای تمدن ساز ،در الیه بعدی
اطراف این محور قرار میگیرند .کارکرد ظرفیتهای هسته وحدتبخش به نحوی است
که جهتگیری و خطمشی کلی ظرفیتهای تمدن ساز حوزه مربوط به خود را مشخص
میکنند .بهعنوانمثال قرآن کریم بهعنوان ظرفیت وحدتبخش حوزه تفکر ارزشهای
بنیادین و جهتگیریهای اصلی تولید دانش بومی و اسالمی را برای ظرفیتهای تمدن
ساز حوزه تفکر مانند دانشگاه ،حوزه و مدرسه و غیره فراهم میآورد.
الزم است ظرفیتی وحدتبخش بین حوزههای سهگانه تمدن سازی ارتباط و اتصال
ایجاد کند ،این کارکرد را ظرفیت وحدتبخش علم دینی بر عهده دارد .علم دینی با تولید
گزارههای ارزشی و اعتباری مبتنی بر گزارههای بنیادین ،بین حوزه تفکر و فرهنگ ارتباط
و اتصال ایجاد میکند .در مرحله بعد باز ظرفیت علم دینی است که نظریهپردازی مبتنی
بر نظام ارزشی ناشی از حوزه فرهنگ ،نهادها و ابزارهای حوزه تمدن را شکل میدهد.
کارکرد برخی ظرفیتهای وحدتبخش بهگونهای است که همه حوزههای تمدن
سازی و بالطبع تمام ظرفیتهای تمدنی را تحت تأثیر قرار میدهد .چنین قابلیتی را در
دو ظرفیت وحدتبخش یعنی ظرفیت ولیفقیه بهعنوان رهبر جامعه اسالمی و دیگری
ظرفیت روحیه جهادی و فرهنگ بسیجی مشاهده میکنیم .برای مثال ولیفقیه با تعیین
سیاستهای کلی نظام خطمشی کلی ظرفیتها و نهادها را در سه حوزه تفکر ،فرهنگ
و تمدن مشخص میکند.
درنهایت الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی بدین شکل
نمود مییابد:
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شکل -2الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی

ظرفیتهای وحدتبخش حوزه تفکر :ظرفیتهایی مانند قرآن کریم ،فلسفه اسالمی
(با تأکید بر فلسفه صدرا) در این قسمت قرار میگیرند .وظیفه اصلی این ظرفیتها ارائه
جهتگیریهای اصلی علم و مبانی کالن تولید دانش در تمدن اسالمی است.
ظرفیتهای تمدن ساز حوزه تفکر :ظرفیت دانشگاه ،ظرفیت مدرسه ،ظرفیت
حوزههای علمیه ،ظرفیت نظریه وحدت حوزه و دانشگاه در این قسمت قرارگرفتهاند.
وظیفه و کارکرد اصلی این ظرفیتها ،حفظ ارتباط وثیق و مستمر خود با ظرفیتهای
وحدتبخش حوزه تفکر و همچنین فعالیت در کارکرد اصلی خود ،بدون تعرض به
کارکردهای دیگر ظرفیتهای این حوزه خواهد بود.
ظرفیتهای وحدتبخش حوزه فرهنگ :در هسته وحدتبخش حوزه فرهنگ در
سطح خرد ظرفیت مسجد و در سطح کالن ظرفیت قرآن کریم قرار میگیرند .مسجد
در سطح محله و شهر و قرآن کریم در سطح کشور و امت اسالمی وحدتبخش عناصر
فرهنگی تمدن سازی خواهد بود.
ظرفیتهای تمدن ساز حوزه فرهنگ :در اطراف هسته وحدتبخش حوزه فرهنگ،

-5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
-1-5بحث

انقالب اسالمی یک صیرورت همیشگی بهسوی آرمانهای بلند انسانی و اسالمی است.
برای نیل به بزرگترین آرمان انقالب اسالمی که همانا ایجاد تمدن نوین اسالمی است،
ظرفیتهای تمدنی در طول این چند دهه از عمر انقالب ایجادشده و برخی نیز فعال و
تقویتشدهاند.هدفاصلیاینپژوهشارائهالگوییازوحدت،هماهنگیوچینشجبههای
این عناصر و ظرفیتهای فعال انقالب اسالمی بوده است .چون هریک از این ظرفیتها
کارکردمتمایزیراپیمیگیرد،هماهنگیوارتباطارگانیکمیانآنهاراوحدتکارکردی
ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی نامیدیم .هرچند تاکنون پژوهشهای زیادی در رابطه
با مفهوم و ویژگیها و مؤلفههای تمدن نوین اسالمی صورت گرفته است ،ولی هیچکدام
از آنها این مسئله را مطمح نظر خود بهطور مشخص قرار ندادهاند و پژوهش حاضر سعی
نمود جای خالی ارائه تصویری نظاممند از عناصر و ظرفیتهای تمدنی را پر کند .مفاهیم،
راهبردها و اصول بهدستآمده از پژوهشهای گذشته میتوانند زمینه توصیف تفصیلی
هریک از عناصر و ظرفیتهای تمدنی پژوهش حاضر را فراهم کنند .دراینبین مقایسه
نتایج این مقاله با پژوهش جهانبین و معینی پور ( )1393میتواند فهم دستگاهی کاملی
از تمدن سازی اسالمی ارائه کند که در قسمت پیشنهادها به آن اشاره خواهد شد.
ازآنجاکه تمدن یک نظام اجتماعی است که متشکل از سه حوزه تفکر ،فرهنگ و تمدن
(ساختار) است ،باید میان عناصر و اجزای مختلف آنکه در این سه حوزه پراکندهاند،
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ظرفیتهای تمدن سازی مانند ظرفیت هیئت و حسینیه ،ظرفیت اعتاب و امامزادگان،
ظرفیت فرهنگسرا ،ظرفیت اجتماعات معنوی ،ظرفیت ورزشهای بومی و همگانی،
ظرفیت بسیج قرار میگیرند.
ظرفیتهای وحدتبخش حوزه تمدن :در هسته وحدتبخش حوزه تمدن در سطح
خرد ظرفیت مسجد و در سطح کالن ظرفیت سیاستها کالن و اسناد باالدستی نظام
مالحظه شدهاند .هماهنگی اجرایی و ایجاد وحدت رویه در ارگانهای مختلف نظام
کارکرد اصلی این دو ظرفیت در این قسمت است.
ظرفیتهایتمدنسازحوزهتمدن:ظرفیتهای تمدن ساز حوزه تمدن شامل ظرفیت
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،ظرفیت جهاد سازندگی ،ظرفیت بسیج ،ظرفیت معماری
اسالمی میگردد .وظیفه اصلی این قسمت کمک به ایجاد دولت اسالمی است که مرحله
سوم از پنج مرحله تمدن سازی از منظر رهبر معظم انقالب حفظه اهلل عنوانشده است.
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هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد .این وحدت و انسجام زمانی حاصل میشود که
کارکرد هر یک از این عناصر در هماهنگی و وحدت با یکدیگر و با کل نظام تنظیم شود که
این امر نیازمند تحلیل کارکردی است .بر این اساس برای شناسایی و استخراج اصلیترین
کارکردظرفیتهایتمدنسازبهیکیازظرفیتهایتمدنیاصیلانقالبیعنیوالیتفقیه
مراجعه شد و بامطالعه به روش داده بنیاد بیانات رهبر معظم انقالب حفظه اهلل ،کارکردهای
اصلی هریک از ظرفیتها به دست آمد .درنهایت با نگرش دستگاهی ظرفیتهای تمدنی
انقالب اسالمی تحلیل کارکردی شد و نظام ارتباطی آنها در الگوی سه مرحلهای تمدن
سازی مشخص گردید.
-2-5نتیجهگیری

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که با استفاده از نگرش دستگاهی و تحلیل کارکردی
ظرفیتها ،میتوان آنها را به دو نوع ظرفیتهای وحدتبخش و ظرفیتهای تمدن
ساز تقسیم کرد .ظرفیتهای وحدتبخش نیز به سه نوع ظرفیتهای محوری هر حوزه،
ظرفیتهای رابط و ظرفیتهای فرا حوزهای طبقهبندی میشوند .در هریک از حوزههای
سهگانه تمدن سازی ظرفیتهای وحدتبخش محوری در هسته مرکزی و ظرفیتهای
تمدن ساز اطراف آن قرار میگیرند .بهطوریکه هسته مرکزی با همه ظرفیتهای تمدن
ساز اطراف خود مراوده کارکردی داشته و نقش ظرفیت رابط (علم دینی) نیز ارتباط و
اتصال بین حوزههای سهگانه تمدن سازی است .ظرفیتهای فرا حوزهای نیز با هر سه
حوزه ارتباط و تعامل دارند و جهتگیری و خطمشی کلی را نشان میدهند.
-3-5پیشنهادها

نتایج این تحقیق و الگویی که ارائه شد ،قابلیت و ظرفیت باالیی در بسط نظری دارد و
همچنین دارای اثرات مهم کاربردی نیز است ،لذا پیشنهادهایی برای توسعه نظری و
کاربردی آن ارائه میگردد:
 بسط نظری و ارائه الگوی تفصیلی وحدت کارکردی در هریک از حوزههای سهگانهتمدن سازی (تفکر ،فرهنگ ،تمدن)
 تطبیق الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی در مرحله دولت اسالمی وجامعه اسالمی بر اساس یافتههای پژوهش جهانبین و معینی پور (نظریه پنج مرحلهای
رهبر معظم انقالب)
 تنظیم و ارزیابی چشمانداز و بیانیه رسالت هریک از ارگانها و نهادهای انقالباسالمی بر اساس الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی

 -6فهرست منابع
 -1-6منابع فارسی
الف)کتابها
1 .1آزاد ارمکی ،تقی« ،)1393( ،مکتبها و نظریههای جامعهشناسی» ،تهران ،نشر علم
2 .2آشوری ،داریوش« ،)1380( ،تعریفها و مفهوم فرهنگ» ،چاپ اول (ویراست سوم)،
تهران ،نشر آگاه
3 .3ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد« ،)1359( ،مقدمه» ،ج  ،۱به کوشش علی عبدالواحد،
قاهره ،دار نهضة مصر
4 .4اسکات ،دبلیو.ریچارت« ،)1387( ،نهادها و سازمانها» ،ترجمه مینا ددهبیگی ،تهران،
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)
5 .5الربیعی ،صباح 1428( ،ه.ق)« ،مجموعه رسائل العالمه الطباطبایی» ،قم ،مکتبه الفدک
االحیاء تراث
6 .6بابایی ،حبیباهلل« ،)1393( ،کاوشهای نظری در الهیات و تمدن» ،قم ،پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمی
7 .7بن نبی ،مالک« ،)2015( ،شروط النهضة» ،دمشق ،دارالفکر
8 .8بن نبی ،مالک« ،)2009( ،مشکلة االفکار فی العالم االسالمی» ،بیروت ،دارالفکر
9 .9پهلوان ،چنگیز« ،)1388( ،فرهنگ و تمدن» ،تهران ،نشر نی
1010جالئی پور ،حمیدرضا ،محمدی ،جمال« ،)1392( ،نظریههای متأخر جامعهشناسی»،
چاپ  ،4تهران ،نشر نی
1111جمعی از نویسندگان :محمدتقی کرمی قهی ،حبیباهلل بابایی ،احمد رهدار ،رضا خراسانی،
«،1388جستارهاینظریدربابتمدن»،چاپدوم،قم،پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی
1212داناییفرد،حسن،حسینی،سیدیعقوب،فانی،علیاصغر«،)1392(،ظرفیتهایخطمشی
گذاری عمومی؛ کلید توسعهیافتگی ملی» ،انتشارات صفار ،تهران
1313داوری اردکانی ،رضا« ،)1379( ،اتوپی و عصر تجدد» ،تهران ،ساقی
1414داوری اردکانی ،رضا« ،)1389( ،تمدن و تفکر غربی» ،تهران ،ساقی

الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ایران با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی /محمد واثقی بادی ،مهدی بمانی طوئقی

 شناسایی موانع تحقق وحدت کارکردی در هریک از ظرفیتهای تمدنی و حوزههایتمدن سازی
 تبیین نقش و کار ویژه رشتههای مختلف دانشگاهی (اعم از فنی ،پزشکی و علومانسانی) در راستای تحقق الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی
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 ،»nvivoBچاپ اول ،تهران ،دانشگاه امام صادق (ع)
1616رضاییان ،علی« ،)1393( ،تجزیهوتحلیل و طراحی سیستم» ،چاپ شانزدهم ،تهران،
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)
1717ریتزر ،جورج« ،)1374( ،نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر» ،ترجمه محسن ثالثی،
تهران ،علمی
1818شفیعی سروستانی ،اسماعیل« ،)1384( ،استراتژی انتظار» ،تهران ،موعود عصر
1919شریعتی ،علی« ،)1359( ،تاریخ تمدن» ،ج  ،1تهران ،قلم
2020صداقتی فرد ،مجتبی« ،)1384( ،جامعهشناسی (کلیات ،مفاهیم ،پیشینه)» ،تهران،
نشر ارسباران
2121طباطبایی ،سید محمدحسین 1434( ،ه.ق)« ،نهایه الحکمه» ،قم ،مرکز مدیریه الحوزه
علمیه
2222قلیپور ،آرین« ،)1384( ،نهادها و سازمانها (اکولوژی نهادی سازمان)» ،تهران ،سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
2323کرسول ،جان دبیلیو« ،)2007( ،پویش کیفی و طرح پژوهش ،انتخاب از میان پنج
رویکرد» ،مترجم :داناییفرد حسن و کاظمی حسین ،تهران ،انتشارات صفار اشراقی
2424مقیمی ،سید مهدی ،)1395( ،اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ،چاپ سوم ،تهران،
نشر راهدان
2525مورگان و بوریل« ،)1393( ،نظریههای کالن جامعهشناختی و تجزیهوتحلیل سازمان»،
ترجمهمحمدنوروزی،تهران،سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهی(سمت)
2626نیومن ،ویلیام الورنس« ،)1393( ،روشهای پژوهش اجتماعی ،رویکردهای کمی و
کیفی» ،مترجمان؛ فقیهی ،ابوالحسن ،آغاز ،عسل ،چاپ دوم ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات
ترمه با همکاری انجمن علم مدیریت ایران
2727وحید یامین پور« ،)1391( ،گفتارهایی در زمانه شناسی ،گفتار تفکر ،فرهنگ ،تمدن؛
ظهور و سقوط» ،تهران ،نشر دانشگاه امام صادق (ع)
ب)مقاالت و پایاننامهها
1 .1آزاد ارمکی ،تقی (« ،)1376تأملی جامعهشناختی در بررسی ویژگیهای فرهنگی
بسیجی» ،مطالعات راهبردی بسیج ،شماره  ،15صص 90-88
2 .2اشکواری ،محمدجعفر ،موسوی ،سیده زهرا« ،)1394( ،عوامل و زمینههای احیاء تمدن
اسالمیدرگفتاررهبرمعظمانقالب»،مجموعهمقاالتهمایشملیتمدناسالمی،صص129
3 .3اسماعیلی ،علی« ،)1384( ،کارکرد استراتژی جنبش نرمافزاری در توسعه کشور و تداوم
انقالب اسالمی» ،مصباح ،سال چهاردهم ،ش  ،56صص 42-5

مشروعیت» ،پژوهشهای انقالب اسالمی ،شماره  ،3صص 236-209
5 .5ایمان ،محمدتقی ،نوشادی ،محمودرضا« ،)1390( ،تحلیل محتوای کیفی» ،فصلنامه
پژوهش ،سال سوم ،شماره دوم ،صص 44-15
6 .6باقری ،شهال« ،)1393( ،ظرفیت تمدن سازی گفتمان انقالب اسالمی» ،مطالعات الگوی
پیشرفت اسالمی-ایرانی ،شماره  ،5ص 84-59
7 .7بنافی ،مسعود ،نوروزی ،محمد« ،)1392( ،تحلیلی آسیب شناسانه از ترجمان اسناد
باالدستی جمهوری اسالمی ایران در برنامههای عملیاتی :مالحظاتی سیاستی»،
برنامهریزی و بودجه ،سال هجدهم ،شماره  ،123صص 195-161
8 .8جوان آراسته ،حسین« ،)1386( ،کارکرد مسجد در حکومت نبوی ،حکومت اسالمی»،
سال دوازدهم ،شماره  ،43صص 152-138
9 .9جوانعلیآذر،مرتضی«،)1394(،بررسیتطبیقینظریهساختاجتماعیواقعیتونظریه
اعتباریات عالمه طباطبایی (ره) و تبیین داللتهای آن در حوزه سیاستگذاری» ،رساله
دکتری دانشگاه شهید مدرس ،تهران ص  116و 117
1010جهانبین ،فرزاد و معینی پور مسعود« ،)1393( ،فرایند تحقق تمدن سازی از منظر
آیتاهلل خامنهای» ،مطالعات انقالب اسالمی ،ش  ،39صص 46-29
1111حجتزاده ،سید عبدالحسین« ،)1384( ،بنیادهای فرهنگی و هویتی انقالب اسالمی»،
پژوهشنامه متین ،ش  ،26صص 44-19
1212حسینی ،سید رضا« ،)1391( ،مطالعه تطبیقی فرهنگی بسیج با فرهنگ عاشورا»،
مطالعات راهبردی بسیج ،سال پانزدهم ،ش  ،56صص 76-23
1313حسینی خراسانی ،سید احمد« ،)1383( ،والیتفقیه از نگاه شهید مطهری» ،فقه ،شماره
 ،39صص 37-21
1414خواجه سروری ،غالمرضا ،فتحی ،محمدجواد ،اسفندیار ،محمد« ،)1393( ،مؤلفههای
اصلی تمدن سازی انقالب اسالمی (با تأکید بر نقش عقالنیت ،معنویت ،علمگرایی)»،
پژوهشهای انقالب اسالمی ،ش  ،11صص 44-7
1515داناییفرد ،حسن ،امامی ،سید مجتبی« ،)1386( ،استراتژیهای پژوهش کیفی :تأملی
بر نظریهپردازی داده بنیاد» ،فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی ،سال اول ،شماره دوم،
صص 98-69
1616دوانی،علی«،)1344(،نقشدانشمندانمسلماندرسیرعلوموحقوق/تأثیرقرآنمجید
در پیدایش علوم اسالمی» ،درسهایی از مکتب اسالم ،سال هفتم ،شماره  ،3ص 16-16
1717شبان نیا ،قاسم ،قربانی ،مهدی« ،)1392( ،کارآمدی نظریه والیتفقیه در تأمین مصلحت
عمومی» ،حکومت اسالمی ،سال هجدهم ،شماره  ،67صص 60-33

الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ایران با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی /محمد واثقی بادی ،مهدی بمانی طوئقی

4 .4اصالنی ،فیروز ،بحرودی ،ابوالقاسم« ،)1391( ،والیتفقیه قانون اساسی مسئله
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1818شجاعی ،هادی« ،)1394( ،ظرفیتهای فرهنگ سیاسی تشیع در بهسازی تمدن

اسالمی» ،مجموعه مقاالت همایش ملی تمدن اسالمی ،صص 412-380
1919عابدی جعفری ،حسن ،تسلیمی ،محمد سعید ،فقیهی ،ابوالحسن« ،)1390( ،تحلیل
مضمونوشبکهمضامین،روشیسادهوکارآمدبرایتبیینالگوهایموجوددردادههای

کیفی» ،اندیشه مدیریت راهبردی ،سال پنجم ،شماره دوم ،شماره  ،10ص 151
2020فرمهینی فراهانی ،محسن« ،)1394( ،الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی» ،مجموعه
مقاالت همایش ملی تمدن اسالمی ،صص 155-141
2121فوزی ،یحیی ،صنم زاده ،محمدرضا« ،)1391( ،تمدن سازی از دیدگاه امام خمینی»،
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،1391 ،سال سوم ،ش  ،9صص 40-7
2222قانع ،احمدعلی« ،)1394( ،تمدن نوین اسالمی ،نبایدها و بایدها» ،مجموعه مقاالت
همایش ملی تمدن اسالمی ،صص 558-539
2323قبادی ،حسینعلی« ،)1373( ،نگاهی به شکوفایی ارزشها در فرهنگ بسیجی»،
مطالعات راهبردی بسیج ،ش  3و  ،4صص 164-141
2424قلی پور ،حسین ،سپهری ،مهدی« ،)1394( ،معنا امکان و ضرورت تولید علم دینی در
علوم انسانی با تأکید بر ادراکات عملی» ،مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی ،شماره
 ،63صص 267-261
2525گروه معارف اداره کل پژوهش سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی« ،)1395( ،ارکان
تمدن نقش انقالب اسالمی در اعتالی مجدد تمدن اسالمی» ،فصلنامه مدیریت فردا،
ش  ،2صص 33-19
2626لکزایی،نجف،مرادیان،محسن«،)1388(،ظرفیتهایعلمیوفرهنگیایرانبرایتحقق
سند چشمانداز» ،علوم سیاسی-دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،سال  ،12شماره  ،46صص 34-9
2727مسجد جامعی ،احمد« ،)1384( ،قرآن کریم محور فرهنگ هنر و تمدن اسالمی»،
گلستان قرآن ،شماره  ،204صص 6-5
2828محمدتقی ،ایمان ،نوشادی ،محمودرضا« ،)1390( ،ارزیابی پاردایمی برنامههای توسعه
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ،اطالعات سیاسی-اقتصادی» ،شماره  ،286صص
299-284
2929میرزاپور ارمکی ،ابوالفضل« ،)1390( ،اهمیت و ضرورت تحول علوم انسانی و تولید علم
دینی و راهکارهای تحقق آن» ،رهیافت ،شماره  ،49صص 77-69
3030منتظر القائم ،اصغر ،سلیمانی ،زهرا« ،)1388( ،توسعه و تمدن ساز در حکومتهای
دینی» ،تاریخ اسالمی در آینه پژوهش ،1388 ،ش  ،24صص 84-65
3131نجفی ،موسی« ،)1394( ،ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ،گامها و ابزارها» ،شماره
 350و  ،351صص 35-33

 مهدی بمانی طوئقی، محمد واثقی بادی/الگوی وحدت کارکردی ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ایران با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی
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