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 چکیده 
؛ از طرفی استتمدن سازی شده  تأکیدبر آن  که در بیانه گام دوم انقالب مسائلی ترینمهمیکی از 

در  است.دریا  ،کنون به آن زیاد توجه نشده استتا متأسفانهیکی از منابع تمدن سازی در ایران، که 
از  اندداشتهدسترسی بوده و کشورهایی که به دریا  تمدن ساز عرصههمواره دریا طول تاریخ 

اند. در همین راستا محقق با هدف شناخت مسئولین و مردم استفاده کرده آنهای تمدنی ظرفیت
های نظریه تمدن دریایی را که شاخص ،دریا و اهمیت آن در ادامه مسیر انقالب اسالمی ازجامعه 

بستر تمدن سازی گام دوم انقالب اسالمی بوده را ارائه کرده است. این تحقیق با استفاده از تحلیل 
های و با رویکردی خاص به تشریح نظریه تمدن دریایی پرداخته و برای استخراج شاخصمحتوا 

متخصصان دانشگاهی که دارای شامل  ،نفر 50 به تعداد از یک جامعه آماری ه تمدن دریایینظری
های شامل توجه ویژه فناوریها شاخص این شده است.سابقه ارتباط با محیط دریایی بوده، استفاده 

از  های دریایی و سواحل کشور،  استفادهنرم در تمدن دریایی،  اعتقاد به مدیریت جهادی در فعالیت
های توسعه کشور با عنوان توسعه پایدار های دریایی کشور، رویکرد دریامحوری در برنامهظرفیت

سوتوانی آن، اهمیت قائل شدن بر گذاری در اقتصاد دریا به جهت ویژگی دویهسرمادریامحور، 
 نظورمبههای دیپلماسی دریایی جمهوری اسالمی ایران و حمایت از ظرفیت یتیکیژئوپلهای ظرفیت

ند؛ همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دریا دصدور انقالب اسالمی در راستای بیانیه گام دوم بو
 ظرفیت تمدن سازی در راستای گام دوم انقالب اسالمی را دارد.

  های کلیدی:واژه
 دریا، تمدن دریایی، تمدن سازی، گام دوم انقالب اسالمی
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 مقدمه 

جوانان  یژهوبه و ایران به ملت خطاب برای مطلعی تجدید عنوانبهانقالب  دوم گام یاز بیانیه

ایران  سازینتمد و خودسازی، جامعه پردازی یدومین مرحله برای منشوری مثابهبه که یادشده

بر تمدن  تأکیدبا توجه به  .زد خواهد رقم را  اسالمی جمهوری زندگی جدید بوده که فصل

بسترهای الزم که ظرفیت این تمدن سازی را  ترینمهمز سازی در گام دوم انقالب، یکی ا

.  با انقالب دریانوردی رویکرد تاریخی بشر که تا این سده بر روی خشکی استداشته، دریا 

ایبری  یرهجزشبهکه به مدیترانه جنوبی و  آنجانگری استوار بود، دچار دگرگونی ژرف شده و تا 

دریانگری جایگزین نگرش پیشین شد. نتیجه انقالب ، گرددیبرمو سپس شمال غرب اروپا 

هایش( که بشر را وارد عصر و ساحت نوینی کرد، دگرگونی آرام اما دریانوردی )گذشته از ریشه

 ازجملهدگرگونی در شیوه تولید بود.  یژهوبهبشر ساخت؛  یاندازهاچشماستوار و پایدار در همه 

 یتدرنهای به اقتصاد ملی و سپس اقتصاد جهانی و های دریانگری، تبدیل اقتصاد شهردستاورد

 (.1388)کریمی پور و حیدری، بوده استجهانی  اندازچشمرفاه نوع بشر در 

ای تمدن ساز بوده است و کشورهایی که دسترسی به دریا همواره در طول تاریخ عرصهالبته 

 وذ خود را در جهان توسعه دهند.اند قدرت و نفاند، توانستهدریا و توان استفاده از آن را داشته

توان به موارد زیر عواملی که باعث اهمیت یافتن دریا  شده را می ترینمهمدر دنیای امروز 

 اشاره نمود:

درصتد تجتارت    90استت. دوم اینکته    درصد سطح جهان را آب پوشانیده 70اول اینکه بیش از 

این امر بخش اعظمتی از متواد ختام     گیرد.جهانی از لحاظ حجم و تعداد از طریق آب صورت می

جمعیتت جهتان در   هایی بزرگ و مناطق پتر گردد. سوم اینکه، اکثریت شهرجهانی نیز شامل می

غتذایی   شتده شتناخته کیلومتری خط ساحلی قرار دارنتد. از ستوی دیگتر منتابع      200 حدفاصل

است و این در حتالی   برابر جمعیت جهان 5ها، قادر به تغذیه بیش از )پروتئینی( موجود در دریا

کننتد.  جمعیت جهان از نظر تغذیه زیر خط فقر زنتدگی متی   چهارمیکاست که امروزه بیش از 

هتا رو بته   زاست که میزان آن در خشتکی ها منابع سرشار از مواد معدنی و انرژیآب و بستر دریا

ترین شیوه جابجایی کاال و انستان هنتوز از   ترین و مطمئنترین، آسانکاستی و اتمام است. ارزان

کیلتوگرم،   8مصرف هر اسب بخار انترژی توستط هواپیمتا     یازابه  کهیطوربهطریق دریا است. 

تتن   4کیلوگرم و توسط کشتی و از طریق دریتا   800 آهنراهکیلوگرم، توسط  100توسط جاده 

ت علیه هر دشتمن غیتر همستایه را    نمود. همچنین دریا امکان اعمال قدر جاجابهتوان بار را می

هتای تتاریخی را از هتر    فرصتت  تنهتا نته که ضعف در دریا  داده استآورد. تاریخ نشان فراهم می
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در جهتان کنتونی    رویتن ازاکشوری سلب کرده بلکه تهدیتدات جتدی را تحمیتل نمتوده استت.      

 (.1389شود)محمودی، ای محسوب میسهولت در دریا و سیادت دریایی مافوق قدرت قاره

 بعد از. دشومی بمحسو مهم زمتیاا یک ارههمو هارکشو ایبر یادر به سترسیپلیتیک دئوژ بعد

 یهارکشو ایبر دیقتصاافرصت  یک که ساحلی یهاشهر و بندرها دجوو بر وهعال نیز دیقتصاا

 و نفت صنایع هخاستگا را حلاسو ،ساحلی هایآب فسیلی منابع ،یندآمی رشما به ساحل دارای

ساخته  آوردهبر را صنایع و هاکارخانه ازیگر د برخی زنیا اوانفر آب به سترسید و دهنمو زگا

 ساحلی مناطقدی قتصاا همیتا بر یسمرتو صنعت و دراتصا یا واردات سهولت همچنین .است

ها، عامل مهم زندگی است و هتیچ کشتور ستاحلی در دنیای امروز، دریا برای ملت یند.افزامی

-روزنه ترینمهمنیستت کته منافعی در دریا نداشته باشد. مردمی که از دریا دورند، فاقد یکی از 

دریا از دیدگاه نظامی و تجاری، نقش بسیار مهمی  .های ارتبتاطی بتا دنیای خارج خود هستند

 کنتدها ایفا میها و امکانات در همه زمینهفرصتدر قدرت و توانایی کشورها در دستیابی بته 

، سواحل فارس، دریای عمانکشور ایران نیز با قرارگیری در مجاورت خلیج (.1388)طحانی، 

 240فارس اندکی کمتر از وسعت خلیج .و دریای خزر از موهبتی بزرگ برخوردار است مکران

آید. همچنین دریای عمان با هزار کیلومترمربع بوده که سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می

های آسیای جنوب هزار کیلومترمربع مساحت، پیشروی اقیانوس هند در خشکی 900حدود 

دریاچه  ترینگبزرهزار کیلومترمربع،  400غربی است. و دریای خزر نیز با مساحت حدود 

دریاچه جهان،  ترینبزرگ عنوانبهانرژی دریای خزر  ،م مؤسسات معتبرالبرابر اعجهان است. 

داده است. همین مسئله توجه  ذخایر بسیاری از منابع انرژی از قبیل نفت و گاز را در خود جای

  (.1398)کوچکی،  های اقتصادی جهان را به منطقه معطوف ساخته استقدرت

کیلومتر خط ساحلی برخوردار  800هزار و  5فارس از است ایران با احتساب جزایر خلیجگفتنی 

کیلومتر آن در جنوب و متابقی در شتمال قترار دارد و از ایتن حیتث از       900هزار و  4است که 

هر کشوری که دارای موهبتت ختدادادی دریتا     فرد در منطقه برخوردار استموقعیتی منحصربه

کند. دارد زیرا عمق راهبردی هر کشور در دریا عینیت پیدا می باهمدها را ها و تهدیاست فرصت

 های مقام معظم رهبری در پاراگراف بعدی کرد:اما باید تأملی در صحبت

 شده اهتمامی بی و احترامیبی بسیار  دریانوردی مسئله به دراز، سالیان طول در ما کشور در

 شدیم، متوقف رسیدیم به آب مرزمان طرف یک رد وقتی که هستیم مردمی ما آن یعنی است،

 ها!مثل انگلیسییکسان بود،  خشکی با برایشان آب رسیدند، آب به که وقتی هاییملت برخالف

هایشان گذاشتند و رسیدند، پایشان را در قایق یاهایشاندر بهها وقتى به آب خیلى از اروپایی

مثالً تا هندوستان آمدند! یعنى برایشان آب و خاک هیچ فرقى نداشته است! شما ببینید چه 
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آب و خاک براى ملتى تفاوت نکند، پنج قرن، شش قرن،  کهیوقتکند! یعنى تفاوتى ایجاد مى

به دریا که رسید، پایش را به دریا هاى دیگر جلوتر خواهد افتاد؛ یعنى هفت قرن از ملت

جا متوقف شدیم؛ ماندیم تا کند! ما نه! ما وقتى به دریا رسیدیم، همانگذارد و حرکت مىمى

هایى که دریاها را تصرف کردند، بیایند و دریاى ما را هم تصرف کنند و وارد خشکى ما هم آن

 مرزهایى همین طول در –هرمان هرمز، بندرعباس و بوش شده دیگر؛ جزیره طوریینابشوند! 

(. در بیانیه 1386) مقام معظم رهبری، ها بودبیگانه دست در هامدت – شماست دست اآلن که

و در این تمدن سازی، تمدن نوین اسالمی  استبر تمدن سازی  تأکیدگام دوم انقالب اسالمی، 

مندی را بهرهمقام معظم رهبری در تعریفی کلی، شاخصه تمدن اسالمی که  استمطرح 

دانند که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی می های مادی و معنویها از همه ظرفیتانسان

 (.1394)اکبری و رضایی،  .آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است

اصلی محقق این است که؛ آیا دریا ظرفیت تمدن سازی را در راستای گام دوم  مسئلهاما 

انقالب اسالمی دارد؟ به همین منظور محقق ضمن تحلیل محتوای بیانیه گام دوم انقالب 

اسالمی؛ به بررسی دالیل وجود ظرفیت تمدن دریایی در راستای تمدن سازی گام دوم انقالب 

 پرداخته است.

 

 هشمبانی نظری پژو
 

 تشریح مفاهیم تمدن

مشتق  "شهر"به معنی  "مدینه"از واژه عربی  گری یا شهرمانیا شهری "تمدن"ریشه واژه 

یا حکمی  شودیمشده است تمدن مفهومی بدیع و جدید است و زمانی که درباره آن داوری 

 کلمه و مفهومی "تمدن"گردد، درصدی از خطا در این حکم معقول و منطقی است. صادر می

های اخیر است و بر اساس آن تاریخ محدوده انسانی و های سدهاست که برساخته انسان

 شود. جغرافیایی از ابعاد هنری، علمی، اقتصادی و ... بحث و بررسی می

. گاه به استترین حالت تعریف ادبی، تمدن به معنای یک جامعه پیچیده و ترکیبی در ساده

باالیی از فرهنگ، علوم، صنعت و علوم هستند اشاره های پیشرفته که دارای سطح حکومت

ای)مانند تمدن یونان( اشاره دارد. داشته و گاه به جامعه و فرهنگی خاص در زمان و مکان ویژه

فرهنگی  اقتصادی، سیاسی، ،ی رویدادهای اجتماعیایی متشکل از همهتمدن را باید پدیده

 این ذهنیت اجتماعی برای یک  دهد.دانست که در طول تاریخ مجموعه انسانی رخ می

توان آن را از تجربیات شود و میمی ی انسانیی انسانی باعث فهم هر تحولی در جامعهمجموعه
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توان به شکل کلی آن عبارت از نظمی اجتماعی دانست . تمدن را میجدا کردتاریخی انسانی 

 تمدن شایدکند. جریان پیدا میشود و می یرپذامکانوجود آن خالقیت فرهنگی  یجهدرنتکه 

 بوده هاترینمتمدن      جزء کشورشان خودشان زمان در که قدیمی بزرگ هاییامپراتور زمان

 نام نتوان گاهی اصالً شاید و دانست یبررسقابل نتوان دنیا حاضر حال تمدن با در مقایسه را

-می ریزیپایه یکجا از بایستمی بشری تمدن باالخره اما نهاد هابر آن را امروزی معنای به تمدن

 و است یخیفرا تار هویت دارای تمدن مبحث .یایددربامروزی  شکل به پیشرفت و توسعه با تا شد

 اییپدیده یک و چون دانست پروژه یک باید را آن و است تاریخی اجتماعی از تحوالت جدا

 تمدن چند امروز دنیای در غربی پردازانیهنظر خوانند. بعضیپروسه می یک را آن است دارزمان

 طورهمان اما است غرب و تمدن اسالم تمدن آنها ترینبزرگ که دانندمی دنیا بر حاکم را خاص

کشور منحصر  یک خاک مثل که نیستند خطی مرزهای به منحط تمدن دو این است مشخص که

 بدون هستند فرامرزی آن هایتمدن ترینبزرگ که امروز متمدن دنیای در باشند کشور یک به

 داشته خود موردنظر تمدن از پذیرایی برای را الزم شرایط که ینهر سرزم وارد و خونریزی جنگ

 یدهندهیلتشک ارکان تمامی در را یالگوده و الگوپذیری انتقال و قابلیت و شوندباشند، می

 ینباالترکند: تمدن را اینگونه تعریف می 1هانتینگتون ساموئل (.1394دارند)گرجی،  تمدن

رود. هنری لوکاس تمدن ترین سطح هویت فرهنگی به شمار میفرهنگی و گسترده یبندگروه

داند که همه رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی ای به هم تنیده شده میرا پدیده

نویسد: تمدن ن به لفظ تمدن میاندیشمند دیگری با پرداخت گیرد.هنر و ادبیات را دربر می

آرنولد توین بی معتقد است تمدن،  ای است برای توضیح مراحل معینی از تحول اجتماعی.واژه

حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است یعنی طبقه ممتاز جامعه که واجد نبوغ، ابتکار و نوآوری 

 ند. کاست و در اثر تحوالت و سیر تکامل جامعه، تمدن را پدیدار می

از میان دیگر تعابیر پژوهشگران غربی، سخن آلفرد وبر که تمدن را محصول دانش و فناوری 

داند، با اندیشه ویل دورانت درباره این واژه نزدیکی دارد، به نوشته ویل دورانت وقتی فرهنگ می

معنای شود، او در حقیقت این تعریف را از عمومی به حد معین برسد، فکر کشاورزی تولید می

 (.1387لغوی واژه تمدن به مفهوم شهرنشینی اقتباس کرده است)والیتی، 

تمدن حرکت به سمت توسعه در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فکری و ایدئولوژیکی 

بوده که روستایی و شهری در آن مالک  دوستصلحو  خواهیآزادبوده و افراد متمدن؛ افراد 

                                                           
1. Samuel Huntington 
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-، بسترساز نهضتخواهآرامشو  جوصلحن و یا به عبارتی افکار بزرگ و نبوده؛ بلکه  افکار متمد

های فکری،  علمی؛ صنعتی و اجتماعی و اقتصادی در جوامع  با هدف تعالی بشریت خواهند 

 (. 1397بود)عالی پور، 
 

 در ایجاد و گسترش یک تمدن مؤثرعوامل 

توانند شکل دهنده اصلی تمدن می هایی چند در کنار همویژگی شدهارائههای بر اساس دیدگاه

باشند، آنچه در آغاز باید فراهم شود تا ارکان تمدن سازی بر آن قرار گیرد، در حقیقت بستری 

غرور و  یاگونهبهگیری خود است از امنیت و آرامش؛ در مرحله بعد هر تمدنی در مسیر شکل

بایست همکاری و تعاون می؛ در مرحله بعد اصل استهمبستگی ملی دارد که روح اصلی تمدن 

شود تمدن مورد قبول همگان باشد؛ و در ادامه نیاز به اخالق بوده زیرا توجه به آن سبب می

های مسیر دشوار خود در امان ها و پرتگاههای نخست  از سقوط در سراشیبیسازان در گام

ایق آگاه شود که تواند بر رموز و دقدر مرحله بعدی یک حرکت تمدن ساز، هنگامی می باشند.

های مختلف مدنظر قرار دهد. ویژگی اصل تحمل، بردباری و صبوری را در برابر افکار و اندیشه

. وجود دین، مذهب و  ایدئولوژی استبعدی یک حرکت تمدن ساز، حفظ وحدت و یکپارچگی 

 ؛ نیز در ایجاد تمدن تأثیر دارد

یک تمدن  یجادکنندهاعوامل  بندییمتقسک ، ویل دورانت در یشدهگفتهبا در نظر گرفتن موارد 

 کرد: بندییمتقسرا در چهار عامل زیر 

 های اقتصادی.عوامل اقتصادی تمدن: کشاورزی، سازمان 

 .عوامل سیاسی تمدن: حکومت، دولت، قانون و خانواده 

 .عوامل اخالقی تمدن: ازدواج، اخالق اجتماعی، دین و آداب دینی 

 بیات، علم و هنر.عوامل عقلی و روحی تمدن: اد 

و ناامنی پایان پذیرفته  ومرجهرجکه  است یرپذامکاناز نظر ویل دورانت ظهور تمدن هنگامی 

یا آن را از سیری که در  شودیمباشد؛ تمدن تابع عوامل بوده که یا سبب تسریع در حرکت آن 

 (.1387)ویل دورانت،  داردیبازمپیش دارد؛ 

 (.1386)جان احمدی، : توان به شرح زیر بیان کردرا میها عوامل مؤثر در پیشرفت تمدن

 .علم و توسعه دانش 

 .تعقل و خردگرایی 

 .ساختار مناسب اجتماعی 
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 .سازمان فعال اقتصادی 

 .توسعه رفاه عمومی و گسترش عدالت 

 .تبعیت از سنن اخالقی منبعث از متن جامعه و موافق با فطرت آدمی 

  اجتماعی.پایبندی به اصل وحدت و یکپارچگی 

 .توسعه نظم اجتماعی 

 .تبعیت جمعی از قوانین اجتماعی 

 .رعایت حقوق دیگران و احترام به آن 

  دولت و مردم. متقابلپرداخت حقوق 

  یشگیپستمپرهیز از خودکامگی دولتمردان و خودداری از. 

  .نگاهبانی از حدود سرزمین و تقویت بنیاد نیروی نظامی 

 نظریه تمدن دریایی

نظریه قدرت دریایی آلفرد  ژئوپلیتیکقبل از اینکه نظریه تمدن دریایی مطرح شود؛ در علوم 

نیروی اکثر خبرگان علوم دفاعی بوده در جهان بوده است؛ حتی امروزه  تأکیدماهان مورد 

های تاکتیکی و منطق قدرت دریایی ماهان هرچه که دریایی آمریکا معتقد است سرنوشت ایده

و گذر زمان ، منطق  یکیژئواستراتژ، تغییرات در منافع فنّاورانه هاییشرفتپ غمرعلیباشد ، 

ها اعتقاد دارند که امروزه بسیار ارزشمند . آمریکائیپابرجاستقدرت دریایی وی همچنان زنده و 

عام و مطالعات افکار  طوربهخواهد بود اگر رهبری نیروی دریایی برای آغاز مطالعات راهبردی 

خاص فشار وارد نماید. اما آن چیزی که در نظریه قدرت دریایی باید مورد نقد  طوربهماهان 

 گرایانه آلفرد ماهان به دریا بوده است.  جدی قرار گیرد؛ نگاه استعماری و تفکر سلطه

 نکاتخبرگان علوم دریایی در جمهوری اسالمی ایران معتقدند که نظریه قدرت دریایی دارای 

بوده  یانهجوسلطهو  طلبانهتوسعهنگاه آلفرد ماهان به دریا یک نگاه  وده؛ امامثبت بسیار خوبی ب

امروزه بحث توسعه پایدار و  یاًثان؛ استبا مباحث ارزشی و اخالقی در تناقض  اوالًکه 

نظریه قدرت دریایی را مورد نقد قرار دهد؛ از طرفی  تواندیمکه  استسبز مطرح  زیستیطمح

-زیر نشان هایمؤلفهبر اخالقیات، در تمدن سازی گام دوم انقالب اسالمی؛  تأکیدبا عنایت به 

 :  استدهنده نگاه تمدنی به دریا 

  یک نعمت الهی. عنوانبهوجود دریا برای بشریت 

 .توجه به نیازهای نسل آینده از دریا و بستر دریا 



 1399 زمستان ،54 شماره ،شانزدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                            12

 

 .دریا نیازمند اخالق محیط زیستی 

  گرایانه.نگاه سلطه یجابهنگاه صلح و آرامش به دریا 

 کشمکش و درگیری نظامی. یجابهها ها و دولتدریا نماد توسعه بین ملت 

 طلبانه و حاکمیتی و یا به عبارتی مستعمر آلفرد ماهان به دریا.  سلطه 

 های یک کشور دریامحور در نظریه قدرت دریایی.جای خالی فرهنگ و اخالق و ارزش 

 ها.میان ملت دریا و ارتباطات همراه با احترام 

    توجه به دریا، علوم و فنون دریایی، تجهیزات و صنایع دریایی در کشورهایی کته حتتی

 به دریا راه ندارند که در نظریه قدرت دریایی به آن پرداخته نشده است.

جامعه دریایی کشور هم در  موردتوجهبنابراین در گام دوم انقالب اسالمی باید تمدن دریایی 

ها و ارکان  تمدن دریایی بر همه شاخصدر حوزه ناوگان تجاری قرار گیرد. حوزه دفاع و هم 

دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که نیازمند یک نگاه . استهای آن پایه دریا و مزیت

 توان تمدن دریایی را به شرح زیر تعریف نمود:؛ بنابراین میاستارزشی به دریا و منابع آن 

های فکتری،  علمتی؛ صتنعتی،    رویکرد دریامحور، تمدنی است که نهضتتمدن دریایی با اساس 

ای از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بستر دریا و ارتباط با محیط دریا ایجاد شده و با مجموعته 

که در ارتباط مستقیم با دریا بوده و بتا یتک نگترش تفکتر دریتایی       جانبههمهها و منابع ظرفیت

دانستته   جوصلحمندی پایدار از دریا داشته تا انسان و جامعه دریایی را  یک جامعه سعی در بهره

 .(1397)عالی پور،  و انسان را به سوی تعالی همراه با کمال معنوی و مادی سوق دهد
 

 شناسی پژوهشروش
 

های کیفی و کمی استفاده پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی یا آمیخته از طریق تلفیق روش

ست. در بخش کیفی تحقیق با استفاده از تحلیل محتوا یک رویکردى خاص براى تحلیل شده ا

بیانیه گام دوم انقالب استفاده شد. سعی گردید مطالبی که در بیانیه گام دوم در راستای تمدن 

سازی بوده و ارتباطی با دریا و نظریه تمدن دریایی داشته انتخاب گردد. همچنین در یک 

نفر از مسئولین و خبرگان جامعه دریایی کشور؛ نقش و جایگاه  10تاریافته با مصاحبه نیمه ساخ

های اصلی و فرعی د بررسی قرار گرفته و مقولهدریا در تمدن سازی گام دوم انقالب اسالمی مور

های شاخص یگذارارزشبرای در مرحله بعد و در بخش کمی پژوهش  مشخص شدند.

از متخصصان دانشگاهی که  نفر 50متشکل از در مرحله اول تحقیق، جامعه آماری شدهاستخراج
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. ابزار این کار پرسشنامه محقق ساخته دارای سابقه ارتباط با محیط دریایی بوده، استفاده گردید

 .بودهای کیفی و در نظر گرفتن متن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی مبتنی بر یافته
 

 تحقیقتحلیل بخش کیفی 

در شش دسته ذیل ارائه شده نفر از خبرگان  10حاصل از مصاحبه با های پژوهش مقولهالف( 

 است:

ای گیرد که به وقوع یا گسترش پدیدهها رویدادهایی را در برمیاین مقوله: علی هایمقوله( 1

  ,Corbin & Strauss ).2014انجامند )می

 :استبه شرح زیر  1شماره  شوندهمصاحبه 1گزاره کالمی

تواند نقش بسیار مهمی بوده که دریا می کلیدواژهدوم انقالب یک گام تمدن سازی در بیانیه "

سازی داشته باشد. تمدن دریایی اگر در جمهوری اسالمی احیا شود و اساسی در این تمدن

همیت دریا در و همچنین مردم به ا ، )هم تصمیم گیران کشوری و هم لشکری(مسئولین جامعه

ابعاد مختلف توسعه کشور در بخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی پی ببرند؛ 

 ."توان بستر الزم ساز تمدن سازی در گام دوم انقالب با محوریت دریا را مهیا کردمی

 
  های علی پژوهشمقوله( 1جدول )

 مؤلفه مفهوم مقوله

 

 

 علی

توسعه کشور در اهمیت دریا در ابعاد مختلف 

 گام دوم انقالب اسالمی

دریا و توسعه اقتصادی، دریا و توسعه فرهنگی، دریا و توسعه 

 اجتماعی، دریا و توسعه سیاسی، دریا و توسعه علمی

احیا تمدن دریایی ایران، توجه مسئولین به اهمیت دریا در  دریا و بستر تمدن سازی

 دریا، اراده ملی، باور مسئولین به گام دوم انقالب اسالمی

 

 

 

 

 

                                                           
 آورده شده است. شوندگانمصاحبهنمونه، متن گزاره کالمی یکی از  عنوانبه 1
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های شود و تمام مقولهها ظاهر میمقوله محوری که همواره در دادههای محوری: مقوله( 2

 .هستنداصلی دیگر به آن مرتبط 
  های محوری پژوهشمقوله( 2جدول )

 مؤلفه مفهوم مقوله

 

 

 محوری

 سالهپنجهای ریزیتوجه به دریا در برنامه

 توسعه کشور 

 دریامحورپایدار تفکر دریامحور، توسعه 

نظریه  سازیپیادهتوجه به مدیریت جهادی در 

 تمدن دریایی 

، تفکر جهادی در کار دریایی، "توانیمما می"اصل  برتکیه

  ، ابتکار جوانانوجود روحیه انقالبی

 
برخورد با پدیده محوری ها، راهبردهایی برای کنترل، اداره و این مقولههای راهبردی: مقوله ( 3

 .دهندارائه می
  های راهبردی پژوهشمقوله( 3جدول )

 مؤلفه مفهوم مقوله

 

 

 راهبردی

های بسیار مطلوب در حوزه استفاده از ظرفیت

 دریا در کشور

های سواحل جنوب و شمال، گردشگری دریایی، ظرفیت

های بنادر اصلی و ، ظرفیتسازیکشتیصنایع دریایی و 

، کسب ثروت از راه خشک کشور در گام دوم انقالببنادر 

  ، اقتصاد دریامحوردریا

 

راهبرد تأثیر  ست که برای از شرایط محیطی ازنجیره این مقوله نشانگر ای:های زمینهمقوله( 4

 د.گذارنمی
  ای پژوهشهای زمینهمقوله( 4جدول )

 مؤلفه مفهوم مقوله

 

 

 ایزمینه

های تحصیلی رشته های دریایی، توسعهگسترش هنرستان آموزش علوم دریاییها و مراکز دانشگاه

 علوم دریایی

های زایشی های علوم دریایی، مراکز رشد و شرکتپژوهشکده مرزهای دانش و فناوری دریایی

 دریایی م، محققان علودر حوزه دریا انیبندانشهای و شرکت
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 .استدر راهبردها  واسطه اثرگذارشرایط : ایهای واسطهمقوله( 5

 
  ای پژوهشهای زمینهمقوله( 5جدول )

 مؤلفه مفهوم مقوله

 

 ایواسطه

فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و سالمت در  فناوری نرم های نرمفناوری

های اخالقی در استفاده از منابع حوزه دریا، رعایت ارزش

   دریا

 

پیامدی، نتیجه و حاصل راهبردها در مقابله با پدیده یا برای های مقولهپیامدی: های مقوله( 6

 .اداره و کنترل پدیده است
  های پیامدی پژوهشمقوله( 6جدول )

 مؤلفه مفهوم مقوله

 

 

 پیامدها

قدرت دانایی همراه با توانایی در حکمرانی دریامحور در گام  حکمرانی دریامحور

های ظرفیت، از طریق دریا هایغربدوم انقالب، تسلط 

  دریامحور یکیتیژئوپل

، دفاع از نظریه نظام ترویج ایدئولوژی جمهوری اسالمی صدور انقالب اسالمی از طریق دریا

 انقالبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های پژوهشمقوله( 1) شکل                                             

 شرایط علی

   اهمیت دریا در ابعاد مختلف توسعه

دریا و بستر تمدن سازی در گام دوم انقالب 

 اسالمی

 

 ایشرایط زمینه

مراکز آموزش  ها و دانشگاه

 علوم دریایی

 

 راهبردها

های بسیار استفاده از ظرفیت

 مطلوب در حوزه دریا در کشور

 ایواسطه

 های نرمفناوری

 

 پیامدها

صدور انقالب اسالمی از 

 طریق دریا

 حکمرانی دریامحور

 

 شرایط محوری

-توجه به دریا در برنامه

 سالهپنجهای ریزی

 توسعه کشور،  

توجه به مدیریت جهادی 

نظریه  یسازادهیپدر 

 تمدن دریایی
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( متغیرهای کلیدی حاصل متن بیانیه گام دوم انقالب در راستای تمدن سازی بوده و ب

 :در ارتباط با تمدن دریایی باشد تواندیم

 

 های کالمی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمیگزاره( 7جدول )            
های کالمی مقام معظم رهبری در بیانیه گام گزاره

 دوم انقالب اسالمی

متغیرهای کلیدی در بیانیه گام دوم انقالب که 

تواند در در راستای تمدن سازی بوده و می

 باشد.ارتباط با تمدن دریایی 

 یمرحله دومین وارد انقالب پرشکوه ملت اینک

 است. شده و تمدن سازی یجامعه پرداز و خودسازی

 تمدن سازیجامعه پردازی ،یخودساز ، 

 ،عزت استقالل، عدالت، ،تیمعنو آزادی، اخالق،

 جامعه یک و نسل یک به کیچیه برادری، ،تیعقالن

 هایهدور در و بدرخشد یادورهدر  تا نیست مربوط

 که کرد تصوّر را مردمی تواننمی هرگز کند. افول دیگر

 .شوند زدهدل مبارک یاندازهاچشم این از

  ،استتقالل،  عتدالت،  ،تیت معنو آزادی، اختالق 

 برادری، تیعقالن ،عزت

 خموشی و رکود به سازی، نظام از پس اسالمی انقالب

نظم  و انقالبی جوشش میان و شودنمی و نشده دچار

 از بلکه ،ندیبینم ناسازگاری و تضاد اجتماعی و سیاسی

 .کندمی دفاع ابد تا انقالبی نظام یهینظر

 دفاع ابدی از نظریه نظام انقالبی 

 باید که شمایید و است های شمادهه آینده هایدهه

 آن و کنید حراست خود انقالب از پُرانگیزه و کارآزموده

 نوین تمدّن که ایجاد بزرگش آرمان به بیشتر چه هر را

 عظمی والیت خورشید طلوع برای آمادگی و اسالمی

 .کنید نزدیک است، )ارواحنافداه(

 طلوع برای آمادگی، ایجاد تمدن نوین اسالمی 

 )ارواحنافداه( عظمی والیت خورشید

 و اسالمی ایمان از گرفته الهام جهادی یهاتیریمد

 همه به بزرگوار امام که "توانیمما می"اصل   به اعتقاد

 هاهمه عرصه در پیشرفت و عزت به را ایران آموخت، ما

 .رسانید

 توانیمما می"اصل ، مدیریت جهادی" 

ی مایهی ملّی را که جانعنصر ارادهانقالب اسالمی 

 مدیریتجانبه و حقیقی است در کانون پیشرفت همه

 .کشور وارد کرد

 اراده ملی 

مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، 

های سیاسی و اقتصادی ی میدانفعّاالن جوان، در همه

های دین و اخالق المللی و نیز در عرصهو فرهنگی و بین

ی انقالبی و و عدالت، نگاه انقالبی و روحیه معنویتو 

بندند و ایران عزیز را الگوی کامل  به کارعمل جهادی را 

 ،عمل جهادی  ، روحیه انقالبی نگاه انقالبی 
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 .ی اسالمی بسازندپیشرفتهنظام 

 باشند، داشته نظر در سازانندهیآ باید که مهمی ینکته

 نظر از که کنندمی زندگی کشوری در که است این

 از بسیاری و است نظیرکم انسانی، و طبیعی هایظرفیت

 استفادهیب تاکنون اندرکاراندست غفلت با هاظرفیت این

 .است استفاده مانده کم یا

 های طبیعی و انسانی در کشور  وجود ظرفیت 

امیدبخش کشور، نیروی انسانی  ظرفیت ترینمهم

مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و 

 مهمیسال که بخش  40جوان زیر  جمعیتدینی است. 

 60ی در دهه جادشدهیا جمعیتیی موج از آن نتیجه

مع .جاست، فرصت ارزشمندی برای کشور است

و اندیشمندی که به  محققچشمگیر جوانان 

های علمی و فرهنگی و صنعتی و ... اشتغال آفرینش

ها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ دارند؛ این

 .تواند شدی مادّی با آن مقایسه نمیاندوخته

 ،انجمعیت جو ظرفیت نیروی انسانی مستعد ،

 جوانان محقق و اندیشمند

 7جهان، دارای  جمعیتایران با دارا بودن یک درصد 

درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، 

موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال 

ای با و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه

، سواحل جمعیتمیلیون  600همسایه با  15داشتن 

دریایی طوالنی، حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوّع 

هایی از کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش

 هاظرفیتکشور است؛ بسیاری از  یهاتیظرف

 .نخورده مانده استدست

   وجود جمعیت در ایران، ذخایر معدنی، منتابع

عظیم زیرزمینتی، موقعیتت جغرافیتایی، بتازار     

محصتوالت  ، سواحل طتوالنی  ای،بزرگ منطقه

 متنوع کشاورزی

طبیعی و  ینشدهاستفاده هایظرفیتیران از نظر ا

شک شما جوانان ی اوّل جهان است. بیانسانی در رتبه

مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ را 

انداز، باید زمان تمرکز بر ی دوّم چشمبرطرف کنید. دهه

 هایظرفیتهای گذشته و نیز برداری از دستاوردبهره

در بخش  ازجملهباشد و پیشرفت کشور  نشدهاستفاده

 .تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد

 طبیعتی و انستانی   نشتده استفادههای ظرفیت ،

 نشدهاستفادههای تمرکز بر ظرفیت

به آینده  بینانهخوشی من امید و نگاه نخستین توصیه

ها، هیچ گامی ی قفلاست. بدون این کلید اساسیِ همه

گویم یک امید صادق و توان برداشت. آنچه مینمی

 .عینی است یهاتیواقع  متّکی به 

  به آینده بینانهخوشداشتن امید صادق و 

های ایرانی، دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکار

 .نگردچشم تکریم و احترام می ها بادر بسیاری از عرصه
 احترام به ابتکار و پایدار جوان ایرانی 
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و قدرت یک کشور  عزتی دانش، آشکارترین وسیله

است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به 

برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و 

 باوجودفراهم کند و  سالهستیدونفوذ و قدرت 

های اخالقی و اعتقادی، با تحمیل تهیدستی در بنیان

مانده از کاروان علم، سبک زندگی غربی به جوامع عقب

 .ها را به دست گیرداختیار سیاست و اقتصاد آن

 دانش، ابزار عزت و قدرت 

 دانایی و توانایی 

ها های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّههنوز از قلّه

 ترینمهمهای کنونی دانش در ز مرز. باید امیابیدست

 .ها عبور کنیمرشته

 عبور از مرزهای دانش 

 ترینمهمکننده است. ی کلیدیِ تعییناقتصاد یک نقطه

هایی عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش

ی وظایف دولت نیست، نگاه به از اقتصاد که در حیطه

 داخلی ظرفیتخارج و نه به توان و 

 عتدم توجته بته    ، اقتصاد دولتتی  اد نفتی،اقتص

 توان و ظرفیت داخلی

های اقتصاد مقاومتی است که مشکالت، سیاست حلراه

های آن تهیّه و ی بخشهای اجرائی برای همهباید برنامه

ها ، در دولتتیمسئولبا قدرت و نشاط کاری و احساس 

 پیگیری و اقدام شود. 

 های اقتصاد مقاومتیسیاست 

بنیان شدن زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانشدرون

نکردن دولت،  یگر یتصدّآن، مردمی کردن اقتصاد و 

این  مهمهای بخش هاظرفیتگرایی با استفاده از برون

 .ها استحلراه

  استفاده از ، انیبندانشاقتصاد  ،زادروناقتصاد

 هاظرفیت

نیست که تنها جرم در جمهوری اسالمی کسب ثروت نه

 .مورد تشویق نیز هست

 کسب ثروت 

ملّی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن: این هر  عزت

در « ، حکمت، و مصلحتعزت»هایی از اصلِ سه، شاخه

 .اندالمللیروابط بین

 مرزبندی با دشمن، روابط خارجی ،ملّی عزت 

هایی است که تحقّق ی جهانی، امروز شاهد پدیدهصحنه

ی ظهورند: تحرّک جدید نهضت آستانهیافته یا در 

بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر 

های ی آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاستسلطه

گیر شدن ی غرب آسیا و زمینآمریکا در منطقه

ها در منطقه؛ گسترش حضور همکاران خائن آن

ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و قدرتمندانه

 .یع آن در سراسر جهان سلطهبازتاب وس

  ،هتای  شکست سیاستنهضت بیداری اسالمی

گیتتر زمتین ، ی غترب آستیا  آمریکتا در منطقته  

 ،هتتا در منطقتته شتتدن همکتتاران ختتائن آن  

ی سیاستتتی گستتتترش حضتتتور قدرتمندانتتته

 جمهوری اسالمی در غرب آسیا
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 تحقیق میتحلیل بخش ک

بودند؛ به  ارتباطهای دریایی در سازماننفر از خبرگان دانشگاهی که با  50در این بخش 

بخش کیفی و با محوریت بیانیه گام دوم انقالب  یهاافتهیکه بر مبنای  یاپرسشنامه سؤاالت

سئولی  21در قالب پرسشنامه های استخراجی که شاخصکمی  یگذارارزشاسالمی بودند؛ به 

 پرداختند.بوده، 
 

 جامعه آماری بخش کمی پژوهش( 8جدول )
 حجم جامعه مسئولیت سازمان جامعه

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم 

دریایی امام 

 خمینی)ره(

 7 اساتید دانشکده دانشکده ناوبری

دانشکده مدیریت و 

 کمیسر دریایی

 6 اساتید دانشکده

دانشکده مهندسی 

 دریا

 6 اساتید دانشکده

دانشکده تفنگدار 

 دریایی

 5 اساتید دانشکده

دانشکده مهندسی 

 برق

 5 اساتید دانشکده

 11 افسران ارشد نداجا ستاد نداجا ستاد نداجا

سازمان بنادر و 

 دریانوردی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی نوشهر

 10 کارشناسان سازمان بنادر

 50 مجموع

 

در بین جامعه آماری توزیع  آن روایی و پایایی تائید، بعد از سؤالی 21پرسشنامه  سؤاالت

 . است 3از نظر جامعه آماری برابر جدول شماره  سؤاالتگذاری این ارزش گردید.
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 پژوهش  سؤاالتگذاری ارزش (9جدول )

ال
سؤ

 

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

ن
گی

یان
ر م

دا
مق

 

میزان 

 مطلوبیت

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی  
وان

را
ف

 

صد
در

 
 مطلوب 4.76 77.2 98 9.4 12 6.3 8 0 0 0 0 1

 مطلوب 4.76 71 91 16.5 21 4.7 6 0 0 0 0 2

 مطلوب 3.75 45.7 58 5.5 7 17.3 22 22 28 24 3 3

 مطلوب 3.76 35.4 45 17.3 22 24.4 31 4.2 18 1.6 2 4

 مطلوب 3.77 38.6 49 17.3 22 18.9 24 13.4 17 4.7 6 5

 مطلوب 3.58 44.9 57 8.7 11 9.4 12 15.7 20 14.2 18 6

 مطلوب 4.05 58.3 74 4.7 6 10.2 13 16.5 21 3.1 4 7

 مطلوب 3.10 11 14 21.3 27 32.3 41 22.8 29 5.5 7 8

 مطلوب 4.52 72.4 92 5.5 7 7.9 10 5.5 7 1.6 2 9

 مطلوب 3.51 35.4 45 11.8 15 18.9 24 18.9 24 7.9 10 10

 مطلوب نسبتاً 2.81 8.7 11 13.4 17 28.3 36 37 47 5.5 7 11

 مطلوب 3.00 11 14 19.7 25 27.6 35 28.3 36 6.3 8 12

 مطلوب 4.13 61.4 78 4.7 6 11 14 9.4 12 6.3 8 13

 مطلوب 3.05 26.8 34 8.7 11 15 19 28.3 36 14.2 18 14

 مطلوب نسبتاً 2.75 6.3 8 13.4 17 33.9 43 29.9 38 9.4 12 15

 مطلوب 3.36 24.4 31 17.3 22 22.8 29 24.4 31 3.9 5 16

 مطلوب 3.22 24.4 31 13.4 17 22 28 25.2 32 7.9 10 17

 مطلوب 3.36 24.4 31 17.3 22 25.2 32 19.7 25 6.3 8 18

 مطلوب 4.69 81.1 103 3.9 5 1.6 2 3.9 5 2.4 3 19

 مطلوب 3.62 37.8 48 12.6 16 18.1 23 18.9 24 5.5 7 20

 مطلوب 4.00 51 66 9.4 12 12.6 16 17.3 22 1.6 2 21
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 های تمدن دریایی با محوریت بیانات گام دوم انقالب اسالمیگذاری شاخصارزش (10جدول )

 یبندرتبه ارزشگذاری  سؤاالت

تواند بسیار مهمی بوده که دریا می کلیدواژهسازی در بیانیه دوم انقالب یک تمدن

تمدن سازی  بسترسازنقش اساسی در این تمدن سازی داشته باشد. تمدن دریایی 

 گام دوم انقالب است.

4.76 1 

های نرم مطابق با گام دوم سازی فناوریدر نظریه تمدن دریایی، ما نیاز به پیاده

تواند در تمدن های نرم همانند اخالق، عدالت، معنویت میانقالب هستیم؛ فناوری

 ایی مصداق عملی داشته باشد.دری

4.76 2 

تواند عالوه بر ترویج ایدئولوژی جمهوری اسالمی از نظریه نظام دریا و دریانوردی می

 انقالبی تا ابد دفاع نماید.

3.75 10 

تمدن دریایی؛ ایجاد تمدن نوین اسالمی با محوریت ایران تسهیل خواهد  سازیپیادهبا 

 .استتمدن نوین اسالمی  آغازکنندهشد؛ به عبارتی تمدن دریایی ایران 

4.69 3 

-ما می"اصل  برتکیهایجاد تمدن دریایی در همه ابعاد آن نیازمند مدیریت جهادی و 

 .است  "توانیم

4.05 6 

برای اجرای نظریه تمدن دریایی در کشور دریایی ایران، نیازمند اراده ملی، توجه ویژه 

 .استمسئولین و خواست همگانی جامعه 

3.22 16 

تمدن دریایی در راستای تمدن سازی گام دوم انقالب نیازمند دانایی و توانایی 

 .استدریامحور 

3.58 12 

 یگذارهیسرماتوسعه پایدار دریامحور، کشور را از اقتصاد دولتی نجات خواهد داد و با 

 های نفت پلمپ خواهد گردید.در اقتصاد دریا محور، چاه

3.77 8 

در آن زیاد  ییزابرونو مولد  بوده و هم توانایی  زادروناقتصاد دریا هم یک اقتصاد 

 دریا وجود دارد.؛ به عبارتی دوسوتوانی در اقتصاد است

3.51 13 

 18 3.05 های عظیم برای کسب ثروت جامعه ایران دارد.دریا ظرفیت

در دریا،  یگذارهیسرماتواند از طریق دریا باشد.  با صدور انقالب اسالمی می

در غرب آسیا  یامنطقه فرا یهاقدرت یهانقشه توانیمدریانوردی و تمدن دریایی؛ 

 را با شکست مواجه کرد.

4.13 5 

مورد غفلت هم مسئولین و هم مردم واقع شده  قتاًیحقهای دریایی کشور، ظرفیت

 های دریا آگاهی ندارند.است. بسیاری از مردم جامعه ایران از ظرفیت

4.52 4 

ها و مؤسسات دریایی کشور، جوانان مستعدی در حال تحصیل هستند؛ در دانشگاه

تمدن  سازیپیادهدر  توانندیممحققان خوبی در سطح علوم دریایی کشور بوده که 

 دریایی نقش اساسی ایفا نمایند.

3.76 9 

های سواحل طوالنی ایران از ظرفیت ،در بیانیه گام دوم انقالب اشاره شده که همچنان

-تمدن دریایی ارتباط تنگاتنگی با استفاده از ظرفیت سازیپیادهاستفاده نشده است. 

 های سواحل ایران دارد.

4.00 7 

های بر استفاده از ظرفیت تأکیددر تمدن دریایی و با هدف تمدن سازی نوین اسالمی، 

 .استدریایی کشور و اقتصاد دریامحور 

3.10 17 
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تمدن نوین اسالمی شود؛ یک باور و نگاه  سازنهیزم تواندیمهای دریایی ایران ظرفیت

 .استو متکی به واقعیت  بینانهخوش

3.62 11 

نیاز به ابتکارات جوان ایرانی در حوزه علوم و فناوری دریایی بوده؛ تمدن دریایی 

 .استهای دریایی نیازمند ابتکار جوان ایرانی در محیط دریا و ظرفیت

3.36 15 

علوم که نیازمند عبور از مرزهای آن هستیم، علوم و فناوری  نیتردهیچیپیکی از 

؛ عبور از مرزهای دانش و فناوری دریایی یکی از ابعاد مهم تمدن دریایی استدریایی 

 .است

2.81 20 

الزم برای اجرای  یهاتیقابلبا توجه به گستردگی اقتصاد دریامحور در ایران، 

 اقتصاد مقاومتی را دارد.های سیاست

3.00 19 

 21 2.75 دریایی زیادی دارد. یکیتیژئوپلهای ایران ظرفیت

 14 3.36 نماد  اصل عزت، حکمت و مصلحت باشد. تواندیمدریا  و دریانوردی و  تمدن دریایی 

 

؛ جامعه آماری تحقیق بیشترین ارزشگذاری برای شاخص تمدن 10و9مطابق با نتایج جدول 

سازی گام دوم انقالب اسالمی مربوط به وجود بسترهای الزم در دریا دریایی در راستای تمدن

آن تمدن سازی گام دوم انقالب اسالمی  یجهدرنتتمدن دریایی بوده که  سازیپیاده منظوربه

های نظامی، سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، اجتماعی و نیز اتفاق خواهد افتاد. دریا ظرفیت

گذاری شاخص دوم گی الزم را برای ایجاد تمدن نوین اسالمی دارد؛ کما اینکه ارزشفرهن

های نرم ؛ فناوریاست( 4.76) تیازهای نرم بوده که همانند شاخص اول با اممربوط به فناوری

مدارانه داشته و حس بر اخالق، معنویت و عدالت داشته به دریا نیز نگاه اخالق تأکیدکه 

های نرم دریا را نقد نموده که نیاز بوده جامعه دریایی کشور به اهمیت فناوریاستعماری در 

های نرم در الگوی اسالمی ایرانی البته فناوری جه نمایند.اجتماعی، سیاسی، نظامی و سالمت تو

 مقام معظم رهبری بوده است.  تأکیدپیشرفت نیز مورد 

  بیان شده که این  (4.52)امتیاز: های دریاییبندی بعدی، مغفول ماندن ظرفیتدر رتبه

ها در متن بیانیه گام دوم نیز توسط مقام معظم رهبری بیان شده است؛ در متن بیانیه ظرفیت

هایی که در چهل سال اول انقالب مورد غفلت واقع شده، که یکی از ظرفیت گام دوم اشاره شده

عملیاتی نمودن نظریه تمدن  ظورمنبهسواحل طوالنی کشور بوده که از آن استفاده نشده است. 

ها بسیار مهم بوده که نقش اثرگذاری در توسعه فرهنگ دریایی دریایی؛ استفاده از این ظرفیت

 و اقتصاد کشور خواهد داشت. 

و همچنین  (4.13)امتیاز: پنجم و ششم اشاره به صدور انقالب اسالمی از راه دریا یبندرتبهدر 

در کار دریا داشته است. محیط دریایی و مشاغل دریایی نیازمند  (4.06)امتیاز: مدیریت جهادی
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کار جهادی هستند؛ اگر به دنبال صدور انقالب اسالمی از طریق دریا داشته و همچنین خواهان 

 را عملیاتی نماییم. توانیمیمتمدن نوین اسالمی از مسیر تمدن دریایی هستیم باید اصل ما 

 تأکیتد ( و در نظر گرفتن ارزش کمی متغیرهتای متورد   1جدول) در های موجودبا توجه به گزاره

کالمتی   یهتا گتزاره بیانیه گام دوم انقالب استالمی و همچنتین متغیرهتای موجتود در     متن در 

-نشان      که بوده  5/2امتیاز آنان باالتر  نیانگیمو خبرگان علوم دریایی که  شوندگانمصاحبه

. این متغیرها بته شترح   استدهنده ارتباط بین تمدن دریایی و تمدن سازی در گام دوم انقالب 

 : است (1) شکل

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمدن دریایی بسترساز تمدن نوین اسالمی در گام دوم انقالب (2)شکل                         

 

 تمدن سازی

 نرم یهایفناور

دفاع ابدی از نظام 

 اسالمی

 مدیریت جهادی

های  ظرفیت

 کشور  نشدهاستفاده

ابتکار و پایدار جوان 

 ایرانی

 دانایی و توانایی

 از مرزهای دانشعبور 

 اقتصاد مقاومتی

 دریا و تمدن

نرم در تمدن  یهایفناور

 دریایی

 دفاع از طریق دریا

 دریا و مدیریت جهادی

 های دریایی کشورظرفیت

محققان و جوانان  علوم 

 دریایی

 مرزهای دانش علوم دریایی

دوسو توانی اقتصاد دریامحور 

 یکیتیژئوپلهای و ظرفیت

 دریایی کشور

صدور انقالب اسالمی از 

 طریق دریا 
 نهضت بیداری اسالمی

 توسعه پایدار دریامحور
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 پیشنهادهاگیری و نتیجه

دهد که دریا ظرفیت تمدن سازی در راستای گام دوم انقالب نتایج این تحقیق نشان می

برخی با استناد به نظریه قدرت دریایی آلفرد ماهان به اهمیت دریاها  اگرچهاسالمی را دارد؛ 

ها بر مشرق گرایانه و استعماری غربیدارند، اما این نظریه باعث نفوذ و رویکرد سلطه تأکید

یک نعمت الهی برای زندگی  عنوانبه؛ دریا برای بشریت استزمین از طریق دریا و دریانوردی 

در راستای ایجاد تمدن سازی گام بنابراین یک مؤلفه برتر برای حکمرانی؛  همچنین؛ و است

ی نرم هافناوری طلبانه به دریا که با عنوانصلح مدارانه ودوم انقالب اسالمی، نگاه اخالق

های نرم با عناوینی همانند اخالق، معنویت، شناخته شده و در بیانیه گام دوم نیز بر فناوری

ایجاد تمدن  سازنهیزمتوان های دریایی کشور میعدالت اشاره شده؛ همراه با استفاده از ظرفیت

رجیح داده و گرایانه از طریق دریا که نتیجه تفکرات آلفرد ماهان بوده تنوین را به نگاه سلطه

نموده و با  ضمن پذیرفتن نکات مثبت نظریه قدرت دریایی؛ نظریه تمدن دریایی را مطرح 

 که همچنانهای دریامحور در گام دوم انقالب تمدن نوین اسالمی را ایجاد کرد. اجرای سیاست

 شکوفایی و رشد محل و بوده خاصی اهمیت و ارزش دارای همواره سواحل تاریخ، طول در

 چیرگی و ساحل به نو جهان گسترده و رویکرد بوده بحری سفرهای مقصد و مبدأ و هاتمدن

دریایی بر شهرهای  به عبارتی  تمدن. است بوده پایهخشکی اقتصاد به هیپاایدر اقتصاد نسبی

تواند تمدن باشد را نمی افتهیتوسعهساحلی استوار است. کشوری که فاقد شهرهای دریایی 

های تا زمانی که تمدن دریایی در کنار سواحل شکل نگیرد، چرخهته باشد. دریایی داش

سازی که منبع دریا را به تمدن تبدیل کنند ظهور نخواهد کرد، شهرهای ساحلی محمل بلیتقا

 و مظهر تمدن دریایی هستند. 

وجود  بر اساس نتایج تحقیق بین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی با نظریه تمدن دریایی ارتباط

 ارقر یادر در لیم منابع و ملی منافع عظما بخش رده،خو هگر یادر با ان،یرا رکشو نوشت، سردارد

 منیتا و منافع ،منابع یهاتهدید نیتربزرگ حالنیدرع و شودیم تأمین یادر طریق از یا و دارد

 در معدنی ادمو سایر و زگا و نفت رسرشا منابع دجو. وشودیم لعماا هایادر طریق نیز از ملی

 90 از بیش منجاا ،بیآ زمر کیلومتر ارهز 3 از بیش دجوو ان،یرا رهقا تفال و مینیزسر یهاآب

 و هرمز تنگه ،فارسجیخل لشما قسمت در گرفتن ارقر ،یادر طریق از انیرا جهانی رتتجا صددر

بیش از  ایران یاییدر تمدن شتندا همیت، اشیازپشیب رخز ییادر با ورتمجا و نعما ییادر

های تمدن دریایی . با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش شاخصاندینمایم وریضربیش 

توسط خبرگان نمونه آماری مشخص شدند و در ادامه ضمن تحلیل محتوای بیانیه گام دوم 
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های آن و همچنین تمدن دریایی هایی که در ارتباط با دریا و ظرفیتانقالب اسالمی؛ مؤلفه

 سایی شدند. بودند شنا

توانند در تمدن های تمدن دریایی که میبا در نظر گرفتن تحلیل نظرات خبرگان، شاخص

 :باشندیم ذیل سازی گام دوم انقالب اسالمی اثرگذار باشند، را به شرح

 های نرم در تمدن دریایی.توجه ویژه فناوری 

 های دریایی و سواحل کشور.اعتقاد به مدیریت جهادی در فعالیت 

 های دریایی کشوراستفاده از ظرفیت 

 های توسعه کشور با عنوان توسعه پایدار دریامحوررویکرد دریامحوری در برنامه 

 در اقتصاد دریا به جهت ویژگی دو سوتوانی آن. یگذارهیسرما 

 جمهوری اسالمی ایران. یکیتیژئوپلهای اهمیت قائل شدن بر ظرفیت 

 صدور انقالب اسالمی در راستای  منظوربههای دیپلماسی دریایی حمایت از ظرفیت

 بیانیه گام دوم. 

 پیشنهاد

پیشنهاد اصلی محقق در راستای تمدن سازی گام دوم انقالب استالمی، ایجتاد وزارت دریتاداری    

 متأستفانه ؛  استتمدن دریایی در ایران  سازیپیادهدر راستای احیا تمدن دریایی و یا به عبارتی 

مختلفی تقسیم شده است. ایتران   یهاوزارتخانهدر حال حاضر دریا متولی خاصی نداشته و بین 

 . استدر تعاریف مصطلح علوم دریایی، یک کشوری بحری بوده که نیازمند تمدن دریایی 
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