
   محمدخداپرست
جهش هاي ب�زرگ علم�ي در قرون اخي�ر و کنار 
گذاشتن س�نت هاي علمي پيشينيان اصطالحي 
را به وجود آورده است که به انقالب علمي مشهور 
اس�ت. نظريه کوپرنيک در خصوص نحوه گردش 
اج�رام آس�ماني، قانون تکام�ل داروي�ن، قانون 
جاذبه عمومي نيوتن، قانون نس�بيت انيش�تين 
و نظري�ه کوانتوم نمونه هايي هس�تند که به دليل 
تح�ول ب�ه تأثيرات ش�گرفي ک�ه بر تاري�خ علم 
گذاش�تند از اين واژه براي آنها استفاده مي شود. 
اين واژه خصوص�ًا در دهه هاي اخي�ر و با نظريات 
توماس کوهن و انتشار کتاب »ساختار انقالب هاي 
علمي« بس�ط و توس�عه زيادي يافت و هم اکنون 
يکي از مبادي پيش�رفت علمي دانسته مي شود. 

  
   مقايس�ه اي مي�ان انقالب ه�اي »علم�ي« 

و »سياسي«
 از آنجللا که به نظر مي رسللد مفهوم »انقللاب« ذاتاً 
سياسي و اجتماعي باشد، لذا به کارگيري آن در عرصه 
علم داراي مسائل و مشکات خاص خود است. انقاب 
علمي به معناي وقفه در تداوم نظم کهن و اسللتقرار 
نظمي جديد اسللت که ارتباطش با گذشته کمرنگ 

شده يا از بين رفته است. 
درک تئوري هاي سياسي از مفهوم انقاب به معناي 
تغييرات سللريع و بنيادي سللاختار اجتماعي، نفوذ 
گسللترده اي بر ادبيات تحليل علللم و مفهوم انقاب 
علمي از قرن هفدهم تا به حال داشته است. مقايسه 
دو انقاب سياسللي و علمي، درجه ترادف و شباهت 

بين آنها را نشان مي دهد. 
   اشتراکات 2 مفهوم 

يکللي از ويژگي هاي کليدي که ميللان هر دو انقاب 
سياسي و علمي مشترک است، عنصر تازگي است. 

هانا آرنت مي نويسللد: » در دوره اي از تاريخ ناگهان 
امر جديدي آغاز مي شللود. انقاب بر داستاني کامًا 
جديد داللت مي کند؛ داسللتاني که قبًا گفته نشده 
اسللت. مفهوم انقاب در يک طيللف، انقاب کاخي، 
کودتا و انقاب هاي بزرگي همچون روسيه و فرانسه 

را در بر مي گيرد.«
حوادث انقابي در علم نيز مثل انقاب هاي سياسي، 
نظم هاي متفاوتي به خود مي گيرد. تغييرات سللريع 
در مقياس وسلليع بر کل مفهوم علم و حتي شلليوه 
تفکر و تبييللن در ديگر علوم اثر مي گللذارد. انقاب 
دارويني، انقاب کوانتوم و انقاب نسبيت از اين جمله 
بوده اند. برخي انقاب ها ممکن است بر بخشي از تفکر 
علمي و نه همه تفکر علمي تأثيرگذار باشللند. گرچه 
انقاب هاي کپرنيکي و نيوتني از جمله انقاب هايي 
با تأثير گسللترده و البته در مدتي کوتاه هستند، اما 
مي توان از انقاب گراني در حوزه علللم نام برد که با 
انقاب هللاي کوچک تغييراتي در مقياس وسلليع به 
وجود آورده اند. مثًا برخي از اين انقابيون ابزارهاي 
جديد مشاهده را که به شيوه هاي نوين شناخت علمي 
منجر شده است، ابداع کرده اند. البته بايد توجه داشت 
که ابزارهاي جديد مي تواند آثاري انقابي در مقياس 
وسيع ايجاد کند. براي مثال اختراع تلسکوپ توسط 
گاليله را مي توان نام برد که در نتيجه تحقيقاتش به 
يافته هايي از ماهيت سطح ماه دست يافت و توانست 
تئوري هاي سنتي در اين باره را به تئوري هايي جديد 

و معارض فرضيات پيشين تبديل کند. 
يکي ديگر از شللباهت هاي انقاب سياسي با انقاب 
علمي، در مفهوم تغيير بنيادين نهفته است. هر انقاب 
سياسي معموالً شامل کنش هايي است که با خشونت 

به جايگزيني نهاد قدرت منجر مي شود. در انقاب هاي 
علمي بزرگ نيز معموالً اين الگو وجود دارد. 

وجود عناصر »راديکال« و »محافظه کار« در فضاي 
انقابي، از ديگر وجوه شللباهت اسللت. همانطور که 
»راديکال هاي سياسي« تهديدي براي نظام سياسي 
مستقر محسوب مي شللوند و سللعي مي کنند نظام 
موجود را سللرنگون کنند، راديکال هللاي علمي هم 
سللاختار رايج دانش يا وضع موجود در علم را تهديد 
مي کننللد. در مقابل دانشللمندان محافظلله کار در 
فضاي انقاب علمي، افرادي هسللتند که شيوه هاي 
گذشللتگان و الگوهاي کهن را نسللبت بلله الگوهاي 
جديد فکري ترجيح مي دهند. بلله طور کلي انقاب 
علمي نوآوري هايي را به وجود مي آورد که بر سللاير 
دانشللمندان تأثير مي گذارد. علم راديللکال ممکن 
اسللت ماوراي فهم سللاير دانشللمندان باشللد، زيرا 
دانشمندان عاقه زيادي به حفظ وضع موجود دارند 
و تا اندازه زيادي نمي خواهنللد مهارت هاي علمي را 
که با هزينه هاي باال و طي زمللان و صرف انرژي زياد 

يادگرفته اند، کهنه و منسوخ شود. 
   وجوه تفاوت انقالب هاي علمي و سياسي

ميللان انقاب هاي علمي بللا انقاب هاي سياسللي، 
عاوه بر تشللابه مي توان تفاوت هايي نيز يافت که از 
آن جمله نبود مطالعه کافللي تاکنون روي تاريخچه 
اين انقاب ها، علل و بسللترهاي پيدايش احتمالي و 
مهم تر از آن علت هاي شکست برخي از انقاب ها بوده 
است. به عنوان مثال پژوهش هاي فراواني در خصوص 
انقاب هاي سياسللي شکسللت خورده سال 1848 

)مجارسللتان( يا 1905 )روسلليه( به وقوع پيوسته 
است اما تا کنون کسي شکست هاي رخ داده در مسير 
انقاب هاي علمي را چندان با دقت مورد بررسي قرار 
نداده اسللت. حتي شللايد بتوان يک قدم جلو رفت و 
گفت اغلب انقاب هاي سياسي بزرگ در جهان پس 
از چندين سال يا چندين دهه دچار انحرافات شديد، 
استحاله يا حتي شکست در آرمان هاي اوليه انقاب 
شدند )حتي دو انقاب بزرگ فرانسلله و روسيه( اما 
اينکه آيا چنين رخدادي براي انقاب هاي علمي نيز 
رخ داده است، محل ابهام اسللت. به هر حال تا کنون 
تاريخ شکست هاي علمي نگاشته نشده است و همين 
موضوع مطالعلله کنش علمي را از کنش سياسللي و 

اجتماعي متمايز مي سازد. 
از ديگر تفاوت هللاي انقاب سياسللي و اجتماعي با 
انقاب علمي، اهداف آن است. هر دو انقاب اهدافي 
تعريف شده و خاص دارند، اما در انقاب هاي سياسي 
عموماً اهدافي در ابعاد محدودتللر و واضح تر مدنظر 
است که در صورت رسلليدن به آن، انقاب پيروزي 
يافته تلقي مي شود و توسللعه آن با انقاب هاي ديگر 
و مسللتمر ضروري و مورد نياز نخواهد بود. به عنوان 
مثال هدف انقللاب نيوتني توليد نظامللي جديد از 
مکانيک بود که پديده هاي قابل مشاهده در زمين و 
آسمان را مي توان بر اساس آن تحليل و بررسي کرد. 
نيوتن نظريلله اش را با مفاهيم جديللدي چون جرم، 
فضا، زمان، نيرو، اصل لختي و مفهوم جاذبه تعريف و 
صورت بندي کرد. در انقاب روسيه نيز به طور مثال 
هدف استقرار دولت کمونيستي و تحقق جامعه بدون 

طبقه بود و پس از پيروزي انقاب بلشويکي به منظور 
تکامل اهداف آن در سللطح شللوروي نياز به انقاب 
مجدد نبود اما توسللعه علم به ويژه بعد از دوره هاي 
انقابي قرن 17 و 18 بي پايان اسللت و رسلليدن به 
هدف به معناي آن نيست که ديگر انقابي در راستاي 
تکامل هدف نخست رخ نخواهد داد. انقاب موفق در 
علم يک برنامه انقابي را براي آينده مستقر مي کند. 
در حالي که انقاب سياسللي و اجتماعللي برنامه اي 
محدود و معين دارد که انقابيللون اميد دارند به آن 

دست يابند. 

تفاوت ديگر ميان انقاب علمي و سياسللي آن است 
که حتي در جوامع محافظه کار نه فقط با فعاليت هاي 
علمي انقابي مدارا مي کنند بلکه تا اندازه زيادي اين 
فعاليت ها پذيرفته شده و ممکن است پاداش نيز بگيرد 
اما انقابيون سياسي همواره با نيروهاي محدودکننده 
مانند دولت و قانون مواجه مي شللوند. علم فعاليتي 
است که انقابي بودن در ذات آن نهادينه شده است و 
بسياري از جوايز علمي به دانشمنداني اعطا مي شود 
که واقعاً انقابي بوده اند. البته اين امر )عدم مواجهه 
سخت با دانشمندان انقابي( از ويژگي هايي است که 
در دوران جديد )مدرن( رخ داده است و مي دانيم در 
دوران قبل از آن )عصر ميانلله در اروپا ( برخورد هاي 
وحشتناکي با دانشمندان انقابي صورت گرفته است 
که دادگاه هاي تفتيش عقايد )انگيزاسيون( و حکم به 
اعدام دانشمندان تحول خواه از آن جمله بوده است. 
حتي دوران اوليه تمدن غرب )عصر يوناني مآبي ( نيز 
وضعيتي مشابه داشته است و مثال معروف حکم به 
قتل و خوراندن جام شوکران به سقراط به دليل طرح 
مسللائل و مدعيات منطقي معارض با فضاي زمان يا 

پارادايم پيشين )اساطيري( است. 
اگر بخواهيم تعريف ساموئل هانتينگتون را پيرامون 
واژه انقاب بپذيريم که آن را يک حرکت مردمي در 
جهت تغيير سللريع و بنيادين در ارزش ها و باورهاي 
مسلط همراه با خشونت داخلي مي دانند شايد بتوان 
گفت اين تعريللف انطباق چنداني بللا مفهوم انقاب 
علمي نللدارد زيرا عللاوه بر آن که آغللاز يک انقاب 
علمي الزاماً با حرکت هاي مردمي و خودجوش نبوده 
و بيشتر جنبه نخبگاني و روشللنفکري دارد، لزوماً با 
خشونت عليه مطرح کنندگان ايده جديد يا انقابيون 
نيز همراه نيست گرچه مخالفت هايي با ايده انقابي 

در فضاي علمي شکل گيرد. 
   مراحل انقالب علمي

براي فهم واقعيت خارجي رخدادي که در انقاب علمي 
مي افتد و مقايسه آن با انقاب هاي اجتماعي- سياسي، 
مي توان مراحل انقاب علمي را مورد تحقيق قرار داد. 
برنارد کوهن، از پژوهشگران انقاب هاي علمي، چهار 
مرحله را براي انقاب هاي علمي برمي شللمرد: مرحله 
انقاب فکري )انقاب در خللود(، مرحله انقاب تعهد، 
مرحله انقاب روي کاغذ و نهايتاً انقاب در علم. انقاب 
در علم يا انقاب در خود نخسللتين مرحله است. اين 
مرحله زماني اتفاق مي افتد که دانشللمندي يا گروهي 
از دانشللمندان راه حل هاي راديکال براي حل مسائل 
علمي ابداع مي کننللد يا روش جديدي بللراي کاربرد 
اطاعات به کار مي گيرند يا چارچوب نظري جديدي 
را که در آن اطاعات موجود مي توانند به شلليوه کامًا 
جديدي تفسير شللوند، مطرح مي کنند يا مجموعه اي 
از مفاهيم را معرفي مي کنند که ويژگي دانش موجود 
را تغيير مي دهد يا تئوري انقابي جديدي را پيشنهاد 
مي کنند. تمللام انقاب هاي علمي با ايللن مرحله آغاز 
مي شللوند. در اين مرحله معموالً فرد يا گروهي خاق 
مستقل از تعامل با اجتماع دانشمندان ديگر دست به 
نوآوري مي زنند. اين نوآوري اغلب ريشه در تجربيات 

فردي و خصوصي دارد. 
مرحله دوم تعهد به روش، مفاهيللم و تئوري جديد 
است. در اين مرحله يافته هاي نو يا قوانين جديد در 
مجموعه اي از دفاتر يادداشت، گزارش هاي علمي يا 
پيش طرح ها ثبت شللده يا به تدريللج در قالب مقاله 
درمي آيند اما هنوز در سللطح خصوصي و شللخصي 
هستند و گسللترش عام نيافته اند. انقابيون در اين 
مرحله در تعامل با ديگر دانشمندان قرار مي گيرند و در 
واقع مباحثات علمي در محيط هاي فکري مقدمه اي 
براي مرحله سوم انقاب هاي علمي مي شوند. زماني 
که اين مباحثات مفيد واقع شده و مخالفت چنداني با 
ايده اوليه انقابي صورت نپذيرد، انقابيون دست به 
انتشار کتبي در خصوص ادعاي خود مي زنند. اما در 
صورتي که اين پذيرش وجود نداشته باشد حتي در 
صورت روي کاغذ آمدن تفکر انقابي ممکن است تا 
دهها سال نسبت به تفکر ياد شده بي توجهي صورت 
گيرد. در واقع مرحله سوم انقاب زماني است که تفکر 
انقابي يللا عقايد مربوط بلله آن در اجتماعات علمي 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد. 
حتي بعللد از انتشللار عقايد و تفکللرات جديد علمي 
انقابللي رخ نخواهللد داد مگللر اينکلله گروهللي از 
انديشللمندان در جهان متقاعد شللوند تئوري هاي 
ارائه شده مسللير جديدي را براي علم گشوده است. 
تاريخ علم سرنوشللت بسللياري از ايده هاي انقابي 
را نشللان مي دهد که هيچ وقت از مرحله سوم فراتر 
نرفته و به مرحله فراگيري نرسيده است  لذا اگر ايده 
انقابي بتواند پس از انتشار مقابل موج مخالفت ها و 
مقاومت هاي جديد سربلند بيرون آيد، انقاب در علم 

رخ داده است. 

 ماهيت انقالب هاي علمي
و تفاوت آن با انقالب سياسي

هر دو انق�الب علمي و سياس�ي اهدافي 
تعريف شده و خاص دارند، اما در انقالب هاي 
سياسي عمومًا اهدافي در ابعاد محدودتر 
و واضح ت�ر مدنظر اس�ت ک�ه در صورت 
رسيدن به آن، انقالب پيروزي يافته تلقي 
مي شود و توسعه آن با انقالب هاي ديگر و 
مس�تمر ضروري و مورد نياز نخواهد بود

يکي از ش�باهت هاي انقالب سياس�ي با 
انق�الب علمي، در مفه�وم تغيير بنيادين 
نهفته اس�ت. هر انقالب سياس�ي معموالً 
ش�امل کنش هايي اس�ت که با خش�ونت 
به جايگزيني نهاد قدرت منجر مي ش�ود

روضه  خوان�ى و س�ينه  زنى راه انداخت�ن، مخص�وص 
ب�ه  مرب�وط  حداکث�ر  اس�ت؛  حس�ين)ع(  ام�ام 
بعض�ى از ائم�ه اس�ت، آن ه�م ن�ه ب�ه اي�ن وس�عت. 
مسئله   ديگر، مسئله   روضه هاست. روضه  خوانى و سينه  زنى بايد 
باشللد اما نه در هر عزايى. اين را بدانيد که روضه خواندن و گريه 
کردن -آن سنت سنيه - مربوط به همه   ائمه نيست؛ متعلق به 
بعضى از ائمه اسللت. حاال يک وقت در جمع و مجلسللى کسى 
روضه  اى مى  خواند، عده  اى دلشان نرم مى  شود و گريه مى  کنند؛ 
اين عيبى ندارد. اصاً عزادارى کردن يک حرف است، روضه  خوانى 
و سينه  زنى راه انداختن يک حرف ديگر اسللت. روضه  خوانى و 

سينه  زنى راه انداختن، مخصوص امام حسين)ع( است؛ حداکثر مربوط به بعضى از ائمه است؛ آن هم نه به 
اين وسعت. مثاً در شب و روز تاسوعا و عاشورا به خصوص، در شب و روز بيست  و يکم ماه رمضان، سينه  زنى 
و عزادارى و برپايى جلسات خوب است؛ ولى مثًا در مورد حضرت موسى  بن جعفر )ع( - با اينکه وفات آن 
بزرگوار از وفات هاى داراى روضه  خوانى است-  من لزومى نمى  بينم که سينه  زنى بشود؛ يا مثًا در سالگرد 
شهادت حضرت زهرا )س( مناسبتى ندارد که ما بياييم نوحه  خوانى و سينه  زنى کنيم؛ بهتر اين است که در آن 

موارد، شرح مصايبشان گفته شود. شرح مصايب، گريه  آور است. 
بيانات رهبر معظم انقالب 70/12/13

کتاب » درس گفتار تمدن نوين اسامي« متن 
پياده شده و ويراسللته اولين دوره تربيت مدرس 
تمدن نوين اسللامي با تدريس فرزاد جهان بين 

است که به تازگي منتشر شده است. 
 کتاب درس گفتار تمدن نوين اسللامي تأليف 
فرزاد جهان بيللن، عضو هيئت علمي دانشللگاه 
شللاهد و دبير علمي همايش ملللي تمدن نوين 
اسللامي در 1۶8 صفحه و شمارگان هزار نسخه 
و در قطع وزيري، توسط انتشارات آفتاب توسعه 
و به سللفارش و به همت سللازمان بسيج اساتيد 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور منتشر شد. 
اين کتاب متن پياده شده و ويراسته اولين دوره 
تربيت مدرس تمدن نوين اسامي است که در تير 
و مرداد 1۳98 ويژه اساتيد بسيجي دانشگاه هاي 
تهران به همت سازمان بسيج اساتيد توسط دکتر 

فرزاد جهان بين ارائه شد. 
کتاب درس گفتار تمدن نوين اسامي در هشت 
فصل و دو ضميمه سازمان يافته است. معناشناسي 
تمدن و فرهنللگ، تمدن اسللامي، تمدن نوين 
اسامي، مناسبات فرهنگ و تمدن، تحليل وصف 
نوين، تبييللن تفصيلي مراحللل پنج گانه تحقق 

تمدن نوين اسامي، تمدن اسللامي، پروسه يا 
پروژه، مقايسه چهار کشللور مدعي تمدن سازي 
در جهان اسام و مقايسه ايران و امريکا بر اساس 
مؤلفه هاي تمدني از جمله بخش هاي اين کتاب 
است. در اين کتاب تاش شده است تبيين جامع 
و دقيقي از تمدن نوين اسامي ارائه و به مهم ترين 

مسائل در اين زمينه پرداخته شود. 
اين کتاب حاصل سال ها تاش علمي و تأمات 
مؤلف در حوزه تمدن نوين اسللامي اسللت و به 
محضر رهبر حکيم و فرزانه انقاب اسامي تقديم 

شده است. 

  حجت االسالم سيدحسين حسيني
اگ�ر بخواهي�م ب�ه س�رفصل هاي اجمالي از 
چند نکته قابل اش�اره پيرام�ون لزوم اصالح 
س�ند الگوي پيش�رفت جمهوري اس�المي 
بنگري�م مي توانيم اي�ن گونه ليس�ت کنيم:

1- ضرورت مفهوم پردازي تمامي اصطاحات به 
کار گرفته شده در سند الگو مانند مفاهيم: اصول 
پايه، مباني نظللري، آرمان ها، جهت گيري کلّي، 

وجه اساميت، الگوي پيشرفت و غيره. 
۲- ضرورت توجه به اصول اصل نويسي در اسناد 
باالدستي، به ويژه در الگوي پيشرفت: يعني بايد 
در اصل نويسي، بر سر چند مسئله توافق کرد و آنها 

را به کار بست مانند:
الف- واضح بودن اصول پايه الگو: به معناي دوري 
از ابهام و چندپهلو بودن مفاهيم اصول مذکور که 
به دليل کليت بيش از حّد، قابليت تفسير بر ضد 

خود را نداشته باشند. 
ب- کوتاه و خاصه بودن: نيازي نيسللت تعداد 
اصول شمرده شده زياد باشد بلکه چند اصل مهم 

و حاکم بر الگو کفايت مي کند. 
ج- بسيار ضروري است که اصول مطرح، ناظر به 
»پيشرفت )توسعه( جامعه ايراني اسامي کنوني« 
)پ ج ا ا ک( باشد؛ يعني وجِه معطوف بودن اصول 
برگزيده به مسئله پيشرفت )پ ج ا ا ک(، به دقت 

روشن و تبيين شود. 
د- ضرورت هماهنگي اصول بللا يکديگر و نبود 

تناقض بين آنها. 
ه- ضرورت تمايز و تفاوت اصول با يکديگر و نبود 

همپوشاني. 
و- طبقه بندي و اولويت بنللدي اصول: به معناي 
اينکه از يک اصل به اصول ديگر داللت شللويم و 
همچنين اصول حاکم و اصول محکوم نسبت به 

يکديگر تعيين شوند. 
ز- اصول الگوي پيشرفت بايد جنبه جهت دهي و 
تعيين تکليف داشته باشند نه اينکه صرفاً به مانند 

يک رهنمود کلّي يا رويکردي کلّي عمل کنند. 
۳-  به هيچ روي نبايد مفاهيمي چند منظوره را به 
کار بريم که قابليت تفسير و انحال )حل شدن( بر 
مبناي پارادايم هاي غربي )ضد الگوي پ ج ا ا ک( 
را هم دارا باشند؛ مانند مفهوم خاقيت، فرهنگ، 
آزادي خواهي، اسللتقال، قانونمداري، عدالت، 
عقل، تجارب بشللري، خردورزي، تمدن، ارزش، 
علم، معنويللت، زندگي و غيره. همه اين دسللت 
مفاهيم متعلّق به دسللتگاه هاي معرفتي خاصي  
هستند و به دليل سلليال بودنشان، در هر نظريه 
علمي، بازي هاي مفهومي متفاوت و ويژه خود را 

بر عهده مي گيرند. 
4- بهتر اسللت به جاي تقّدم فرهنگ بر اقتصاد 

و سياسللت، از هماهنگي عناصر و ساختارهاي 
فرهنگ و اقتصاد و سياسللت در چارچوب دين 
سخن بگوييم چراکه دليلي همه جايي بر چنين 

تقّدمي در آموزه هاي اسامي در دست نداريم. 
5- اگر از مباني نظري معطوف به آرمان ها سخن 
مي گوييم اما آرمان هاي الگوي پيشرفت )پ ج ا ا 

ک( نمي توانند تکرار مباني آن باشند!
۶- طبقه بنللدي اصللول الگوي پيشللرفت يک 
ضرورت اسللت و مي توان بر مبناي آن، تدابير را 
نيز طبقه بندي نمود. به عنوان نمونه طبقه بندي 

سه گانه زير مناسب است:
الف- اصول و مباني اعتقادي- نظري- بينشي
ب- اصول و مباني اخاقي- نفساني- ارزشي

ج- اصول و مباني فقهي- عملي- کنشي. 
7- در خصوص اصول الگوي پيشرفت، بايد چند 
نسبت سنجي روشن شود مانند اينکه نسبت اصول 
الگو با مباني اسامي چيسللت؟ يا اينکه نسبت 

اصول الگو با اسناد باالدستي چگونه است؟
8- به دليل اهميت مسئله »علم ديني«، الزم است 
در مباني و اصول الگوي پيشللرفت )پ ج ا ا ک(، 
مبنايي خاص به اين مسئله اختصاص داده شود. 

9- نکته بسلليار مهم در بخش مبانللي و اصول 
الگوي پيشرفت آن اسللت که انتظار مي رود اين 
اصول، پاسخگوي ابهامات نظريه پژوهي در قلمرو 
پيشللرفت )پ ج ا ا ک( به ويژه با اتللکا به مباني 

اسامي شيعي باشند. 
بدين سان مناسب است اين اصول بتوانند به نمونه 
پرسش هايي پاسللخ دهند مانند اينکه: در سند 
مذکور، حرکت جامعه به سللمت و سوي تکامل 
ديده شللده يا افول و تنّزل؟ بلله رويه جبرگرايي 
اسپنسري معتقد است يا انسان را در حال پيشرفت 
آگوست کنتي مي داند؟ مسئله پيشرفت را، امري 
اختياري دانسللته يا جبري؟ يا اينکلله تمايل به 
نظريه هاي خوش بيني دارد يا فروپاشي تمدن ها؟ 

و از اين دست پرسش ها. 
10- به نظر نويسللنده اين سطور، ريشه بنيادي 
حل مشکات سند الگونويسي در شرايط فعلي، 
يافتن راه و مسلليري براي ابداع و توليد و تحرير 
»نظريه هاي علمي« پيشللرفت )پ ج ا ا ک( در 
پارادايم  اسللام شلليعي اسللت. چنانچه چنين 
نظريه هاي علمي در دسللت داشتيم، بسياري از 
اين اشللکاالت نبود و از طرف ديگر نيز هر الگوي 
پيشللنهادي بايد مبتنللي بر يللک نظريه علمي 
مشخص و شناخته شده باشد. بنابراين ضروري 
است راه و راه هايي بنيادي و علمي ) و نه سياسي و 
حکومتي ( براي توليد و تدوين چنين نظريه هايي 

جست وجو کنيم. 
منبع: مهر

سينه زني مخصوص امام حسين )ع( است

درس گفتار تمدن نوين اسالمي منتشر شد

10 نکته پيرامون اصالح سند پيشنهادي الگوي پيشرفت

صراط

پيشخوان

درنگ
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