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 چکیده

. این برجستگی به دالیل است های قرن بیستم میالدیترین انقالبرجستهانقالب اسالمی از ب
... نبوده؛ بلکه به عظمت در مبانی ها وگی سرزمینی و یا تعداد کشتهظاهری همانند گسترد

-های انقالب باز میاهداف و آرمان شناختی(،شناختی و انسانشناختی، معرفتنظری )هستی

یت این حرکت عظیم و الهی، نه صرفاً سقوط حکومتی دست گردد. بر اساس چنین نگرشی، غا
 المی جدید و طرحی نو برای آیندةگذاری عجایی قدرت سیاسی، بلکه بنیاننشانده و یا جابه

توان تعبیر به تمدن نوین اسالمی کرد. اکنون که از . از این عالَم جدید میاست بشریت
آن رسیده، ضرورت دارد با امعان نظر به این  بلوغ رحلۀالتهابات اولیه انقالب گذشته و به م
اجتماعی افکند؛ چرا که شناخت صحیح  تر به این پدیدةپتانسیل و ظرفیت، نگرشی عمیق

مدن است. به عبارتی دیگر، مرحلۀ تمدن نه به معنای گیری تشکل انقالب الزمه و مقدمه
در بستر مسلمًا تکامل نهایی انقالب بلکه تکامل و اوج رشد و ثمردهی آن است.  اتمام مرحلۀ

تکامل و  گیری تمدن نیز آخرین مرحلهگیرد و در واقع، شکلآن، یعنی انقالب شکل می اولیۀ
گیری از و بهره« یعلّ یفیتوص»شکوفایی انقالب است. این مقاله با چنین رویکری و با روش 

ای(، به دنبال تبین این هاهلل خامنو حضرت آیترهبران انقالب )حضرت امام خمینی)ره(  اندیشۀ
 .است نگرش

 

 ای.اهلل خامنهانقالب، تمدن، تکامل، امام خمینی)ره(، آیت :هاواژه کلید
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 مقدمه

 تاریخی، هایتحلیل در همواره که است ساحتی چند و پیچیده هایواژه جمله از تمدن
 زیادی ابهام ،تمدن تعریف در. است گرفته قرار اندیشمندان توجه مورد سیاسی و اجتماعی

 در اما. ندارد وجود نظر اتفاق آن تعریف در که است هاییواژهدانش جمله از و دارد وجود
 حیات مختلف ابعاد آن در که ستا ایبالنده و پویا ایمن، وضعیت تمدن گفت توانمی مجموع
 فاشکو ابزاری-مادی و هنری علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، از اعم بشری

 و نجفی) .زنندمی خالقیت و تولید به دست هازمینه این از یک هر در هاانسان و شودمی
 تحوالت و است جامع و فراگیر که ستا روآن از تمدنی نگرش اهمیت (93: 1931 دیگران،
 از و داده قرار تحقیق و مطالعه مورد هاحوزه دیگر با نسبتی در و کالن مقیاسی در را اجتماعی

 کارآمدی که است نگاهی تمدنی نگاه دیگر سوی از. کندمی پرهیز عاملی تک هایتحلیل
 در هم آن فکر یک اجتماعی کردن نهادینه برای راه و بوده رهگذر آن از ایاندیشه هاینظام

 (11: 1911 بابایی،) .گرددمی ممکن وسیع، ایگستره

 هایکاستی همچنان تمدنی فهم حوزه گرفته، صورت علمی هایتالش رغمعلی ایران در
 انقالب به جامع و فراگیر نگاه عدم جمله از ؛است مهمی آثار دارای ضعف این. دارد فراوان

 تمدن از جامع و گویا تصویر فقدان غرب، تمدن از واقعی تحلیل و تفسیر عدم اسالمی،
 . ...  و آینده در اسالمی سازیتمدن ایده شفافیت عدم گذشته، اسالمی
 وجود اساسی هایپایه علمی کندوکاو این ضرورت در رسدمی نظر به که است الیح در این
 این خاتمیت و جامعیت سبب به اسالم در شده معرفی تمدنی عظیم هایظرفیت ازجمله دارد؛
 فراگیر گشاییافق دیگر سوی از و اولیه قرون در اسالمی شکوهمند تمدن عینی تجربه و دین

 متفکران و فالسفه انتقاد غربی، تمدن و فرهنگ افول از هایینشانه پیدایش و اسالمی انقالب
 مشکالت به مدرنیسم پست جریان پاسخگویی عدم آن، پیامدهای و مدرنیته روند از غربی

 امکانات گسترش پی در تمدنی و فرهنگی آگاهی افزایش شدن،جهانی روند تشدید بنیادی،
 .هامدنت برخورد نظریه طرح و ارتباطی و اطالعاتی

 این بسترسازِ نقشِ و جایگاه به اسالمی، انقالب به عمیق نگاهی با شده تالش مقاله این در
 از پس راستا، این در. شود پرداخته اسالمی نوین تمدن گیریشکل در اجتماعی مهم ةپدید

 شده پرداخته اسالمی انقالب تمدنی هایظرفیت بیان به اسالمی، تمدن و تمدن معنای بررسی
 تفکر این جایگاه به تا شده، انقالب رهبران ۀاندیش به یاویژه توجه ها،ظرفیت تبیین در. تاس
 .شویم نائل انقالب پیشقراوالن و رهبران فکری ۀمنظوم در
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 تحقیق روش -1

 بیشتر روش این .رودمی کارهب 1علّی توصیفی ترکیبی روش تحقیق، تمدنی رویکرد به توجه با
 توصیف و توضیح روش این لذا علت؛ خود تا دارد توجه آن اریاثرگذ چگونگی و علیت به

 تفاوتش و خاص زمینه در علت یک اثرگذاری هایزمینه به طرفی از علت؛ خود تا است علیت
 عمیق توصیف با وابسته متغیر عمیق تحلیل» دیگر، بیان به. دارد توجه دیگر هایزمینه در

 و تطبیقی مطالعات در روش این کاربرد .است «مستقل متغیر همان یا علت اثرگذاری فرایند
 :ک.ر) .است متفاوت اجتماعی و سیاسی هایزمینه در آن پیامدهای و علت یک بررسی

 2(1911 وکوربین، استراس
 

 شناسی پژوهشمفهوم -2

 تمدن معنای .2-1

 به لغت این که شودمی برداشت گونهاین مختلف، هایزبان در «تمدن» واژه ریشه بررسی از
 برخی. است مشهود آن در گوناگون، هایحوزه در پیشرفت که دارد اشاره «شهرنشینی» نوعی

 پیشرفت یک از و کرده شهر به محدود را پیشرفت این( دهخدا همانند) شناسانلغت این از
 .اندکرده توجه جنبه این به( انوری همانند) برخی البته. گویندنمی سخن گسترده
 عنوانبه تمدن و شودمی دیده کمتر محدودیت این تمدن، زا متفکران تعاریف در البته

 هایحوزه در اندیشمندان که،این دیگر. گرددمی تبیین «جامعه» برای صفتی و ترکلی مفهومی
 سخن تمدن با رابطه در سیاسی علوم و شناسیجامعه فلسفه، تاریخ، همانند علمی مختلف

 مفهوم این پیچیدگی برولی  دهد،می نشان را تمدن بودن ابعاد ذو هرچند موضوع این. اندگفته
 دارد، توجه نیز «ساالرمردم نظام» بر تمدن، برعالوه تحقیق، این کهیآنجای از اما. است افزوده
 .گیردمی قرار توجه و احصاء مورد منظر این از گوناگون تعاریف

                                                           
1. causal description 

 :است آمده ،است جدیدی و خاص روش نسبت به که روش این مورد در مناسبی توضیحات مقاله دو این در. 2
- gerald Schneider:”causal description: moving  beyond stamp collecting in 

political science”, Department of Politics and Management, University of 

Konstanz, PO Box D 68,Konstanz D-76487, Germany. 
- Tulia G. Falleti   & Julia F. Lynch;”Context and Causal Mechanisms in 

Political Analysis”, Comparative Political Studies ;Volume 49 Number 2; 

September 9112, PP. 1141-1188. 
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 اجتماعى، ادهاىروید ۀهم که داندمى تنیده هم به اىپدیده را تمدن 1لوکاس هنرى
 تعریف چنین را تمدن دیگر، برخی. گیردمى بر در را ادبیات و هنر حتى و سیاسى اقتصادى،

 مندانکار اولیه، تولیدکنندگان تفکیک شهرها، در بزرگ هایجمعیت آمدن گرد: کنندمی
 برای قراردادی معالئ از استفاده سیاسی، و اقتصادی قدرت مؤثر تمرکز وقت، تمام متخصص

 (211: 1931 کولب، و گولد) .مکان و زمان و قراردادی واحدهای اطالعات، انتقال و بتث
  :نویسدمی تمدن تعریف در 2هرسکویتس

 سیساتتأ رسوم و آداب فنون، هنرها، ها،دانش عۀمجمو از است عبارت تمدن»
 هایگروه و افراد هایفعالیت و اختراعات و ابداعات پرتو در که اجتماعی نهادهای

 هایقسمت تمام در و یافته تکامل و توسعه گذشته اعصار و قرون طی انسانی
 و مصر تمدن مثل است؛ رایج دارند، ارتباط هم با که جامعه چند یا و جامعه یک

 جغرافیایی، عوامل به که ندسته هاییویژگی دارای کدام هرکه  ایران تمدن
 ( 93: 1933 االمینی، روح) «.دارد بستگی خاص تکنیکی و تاریخی

 هایپدیده از بزرگ کافی قدر به است ایمجموعه تمدن نیز 9موس مارسل نظر از
 بین معموالً و کیفی و کمی نظر از اهمیت با کافی قدر به و متنوع کافی قدر به ،شهرنشینی

 (13-93 :1933االمینی، روح) .است مشترک جامعه چند
 در هماهنگی و نظم آن برقراری از است عبارت تمدن جعفری، محمدتقی عالمه منظر از

 در مسابقه و ساخته منتفی را گرویران هایتزاحم و هاتصادم که جامعه یک هایانسان روابط
 آن هایگروه و افراد اجتماعی زندگی که طوری به د،کن هاآن مقام قائم را کمال و رشد مسیر
 :11 لدج، 1931 جعفری،) .باشد آن سازنده استعدادهای رسیدن فعلیت به و بروز موجب جامعه
299-299 )  
  :دهدمی ارائه تمدن از را زیر تعریف جعفری استاد ،دیگر جای در

 عادالنه روابط با معقول حیات در هاانسان هماهنگ تشکّل از است عبارت تمدن»
 هاانسان معنوی و مادی اهداف پیشبرد در جامعه هایگروه و افراد ۀهم اشتراک و

 (111 :1 لدج ،1931 جعفری،) «.مثبت عاداب ۀهم در

 هاسازمان و نهادها مردم، نخبگان، جمله از جامعه، اجزاء مۀه مشارکت بر مختلف تعاریف در
 گیریشکل برای جامعه هایظرفیت تمام تجمیع ضرورت نشانگر تأکید این. کندمی تأکید

                                                           
1. Henry Lucas 
9. Melvile Herskovits 
1. Marcel Mauss 
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 دانند؛می نوآور و مبتکر لیتاق نبوغ حاصل را تمدن بی، توین همانند برخی البته. است تمدن
 سیر و تحوالت اثر در و است نوآورى و ابتکار نبوغ، واجد که جامعه در ممتازى طبقه یعنى

 (23 :1913 محمدی،. )دکنمی پدیدار را تمدن جامعه، تکامل
 برعالوه گویند،می سخن آن از مختلف اندیشمندان که تمدنی که،این توجه قابل نکته
 که نیز تمدنی توسعه و پیشرفت کننده، ایجاد عوامل و گستردگی با رابطه در هادیدگاه تفاوت
 آنچه افزایش محدود، معنایی در را تمدن برخی دارد؛ متفاوتی سطوح گیرد،می قرار تأکید مورد

 دیگر، یاعده نظر از اما کنند؛می تعبیر زندگی، ظواهر در تجمالتی و کندمی مصرف انسان
 گام برای و گرددمی آراسته ظاهری ساززمینه که دارد عمیق باطنی متمدن، عالَم و جامعه

 .کرد باطن این در دقت و نظر باید تمدن، سوی به برداشتن
 هایضرورت در رفاه فقط نه آن، ةگسترد معنای به تمدن ،1یوکیچی فوکوتساوا نظر از

 ایمرتبه به را بشری گیزند که نحوی به است، فضیلت پرورش و معرفت پاالیش بلکه روزانه،
 بیشتر ملت یک شهروندان باشد، بیشتر اجتماعی آمیزش هرچه دیدگاه این در. دهد سوق باالتر

 یابد، تحول آن الگوهای و یابد گسترش بیشتر بشری روابط هرچه و شوندمی روهروب یکدیگر با
: 1939 بابایی،. )دشومی افزون بشری شعور و گرددمی ترمتمدن انسان طبیعت نسبت همان به

 سطح ترینگسترده و فرهنگ بندیگروه باالترین تمدن نیز، 2هانتینگتون ساموئل نظر از( 93
 (93: 1939 هانتینگتون،) .آیدمی شمار به فرهنگی هویت
 مبنای بر که است هویتی و فرهنگ بلکه ظواهر، نه تمدن، اساس فوق، تعاریف اساس بر
 سوی به برداشتن گام برای و است استوار فضیلت بر نیز فرهنگ و گرفته شکل فرهنگ این

 و احصاء جامعه، بومی هویت و فرهنگ از برآمده فضایل باید اسالمی، تمدن تحقق و ساخت
 . گردد تقویت

 به تمدن تعریف در هاتفاوت: اندکرده بیان دیگر منظری از را تعاریف تفاوت برخی
 به توجه با را آن برخی که گرددبرمی «تعریف» اصل در اندیشمندان این متفاوت رویکردهای

-جامعه از برخی مثالً. اندکرده تعریف تمدن قلمرو یا و خاستگاه به توجه با بعضی و هاویژگی

 هنر، دین، ؛همچون تمدنی هایمؤلفه و عناصر به تمدن تعریف در تایلور، ادوارد مانند شناسان،
 تمدن هایویژگی به 9وبر آلفرد مانند دیگر برخی و اندپرداخته رسوم و آداب و اخالقیات قانون،

                                                           
1. FukuzawaYukichi 
9. Samuel Huntington 
1. Alferd Weber 
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 اشاره آن قلمرو به تمدن از تعریفشان در 1هومبولت فن ویلهلم مانند نیز برخی. اندکرده اشاره
 تعریف آن گیریشکل زمانیِ هایدوره به را تمدن که بودند هم کسانی میان این در. اندکرده
 و جنس و کنند ارائه تمدن از ماهوی تعریف اندکرده شتال برخی 2.اشپنگلر مانند اندکرده
 یا کامل تمایز به تمدن تعریف با نیز برخی و( نگرماهیت) دهند قرار توجه مورد را آن فصل
 به که دارند وجود تمدن از دیگری تعاریف همچنین. اندپرداخته فرهنگ با تمدن میان نسبی

 روش این در. است 9مفهومی تحلیل نیز دیگر اهدیدگ. اندپرداخته تمدن هایعلت بیان ذکر
 (23-21: 1939 بابایی،) .شودمی تحلیل تمدن مفهومی هایمؤلفه

 

 اسالمی تمدن .2-2

 مصادیق و سابقه به گاه و است آن مفهوم به ناظر گاه اسالمی، تمدن از هاتوصیف و تعاریف
 آید،می میان به سخن اسالمی تمدن مفهوم از که زمانی. دارد اشاره اسالمی تمدن تاریخی
 در معمول طور به .شود داده پاسخ چگونگی، و چیستی چرایی، هایپرسش به شودمی تالش

 پرسش در. شودمی پرداخته آن تحقق و اسالمی تمدن مباحث ضرورت به «چرایی» پرسش
 در را آن «تحقق» کیفیت نهایتاً و شودمی پرداخته اسالمی تمدن ماهیت به «چیستی»
 . کنندمی بررسی «چگونگی»

 به بحث، فحوای در و پرداخته اسالم جهان تمدنی سابقه به صرفاً متفکران از دیگر برخی
 به ناظر و داشته را تمدن مفهوم ۀدغدغ که نیز برخی هرچند. پردازندمی نیز فوق پرسش سه
 .پردازندمی نیز موضوعات این تاریخی ازاء به ما به کرده، توجه اسالمی تمدن به امروز، نیاز

 از فراگیری و جامع شکل اسالمی تمدن که کرد استنباط چنین توانمی تعاریف، مجموع از
 محسوب کاربردیـعلمی و فلسفیـمنطقی سیاسی،ـاجرایی اجتماعی،ـفرهنگی ابعاد در اسالم

 . شودمی
 مراتب ذو و کیتشکی تدریجی، جنبه جمله از عام تمدنی قوانین تابع نیز اسالمی تمدن البته

 پس اسالمی تمدن. است الیه چند و سطحی چند واقعیت یک تمدن همچنین. است آن بودن
 پیدا گسترش و توسعه ییهاالیه و سطوح ابعاد، در تواندمی تمدنی هایحداقل از برخورداری از

 هب آن اوج تا شروع نقطه از اسالمی تمدن توسعه و رشد بسترهای فوق چهارگانه ابعاد. کند

                                                           
1. Von Homboldt 
9. Spengler 
1. Conceptual Analysis 
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 هایالیه و سطوح در فوق چهارگانه ابعاد توسعه و رشد محصول اسالمی تمدن. آیندمی شمار
 (1939 مظاهری،). است تمدن و کشور ملت، نظام، انقالب،

 دیگر؛ عبارت به
 هایپایه یک اسالمی تمدن لذا. است اسالمی فرهنگ محصول اسالمی تمدن

 در را آنها اسالم و است شینپی دستاوردهای مجموعه که کندمی پیدا بیرونی
 و فکری مبانی اساس بر و کرده بازشناسی خویش فرهنگی الگوی و جدول

 اسالمی، فرهنگ که حالی در است؛ داده سامان را اسالمی تمدن خود، فرهنگی
 ثابتی اصول دارای و تغییر غیرقابل ،وحیانی آن جوهره و است اسالم خود ذاتی
 (91-99: 1939 عرفان،) .است

 از فراتر حقیقی اسالم؛ ندارد وجود یگانگی تمدنی و اجتماعی هایقالب و اسالم میان بتهال
: ک.رو  191: 1939 مظاهری،. )میردنمی هاتمدن و جوامع مرگ با لذا و است تمدن و جامعه

 (111 :19لدج ،1911 مطهری،
 اسالمی نتمد گیریشکل سبب دوم، قرن از که مکان و زمان بستر در اسالم پیام تسری

 و زمان هایمؤلفه بوی و رنگ با پیام این شدن آمیخته و آغشته با شد، آن وسیع معنای به
 تمدن تاریخی تجلی و اسالمی پیام اصلی هسته میان شکاف گاه هر. است بوده همراه مکان

. رسیدمی گوش به تمدن این پیکره کنار و گوشه از انحطاط هایزمزمه شد،می بیشتر اسالمی
  (13-11: 1939 فان،عر)

 لحاظ از و معنوی لحاظ از فضا آن در انسان که فضایی آن یعنی اسالمی تمدّن حقیقت، در
 کرده خلق غایات آن برای را او متعال خدای که مطلوبی غایات به و کند رشد تواندمی مادّی
  برسد؛ است

 انسان ،عزیز انسان باشد، داشته مندیعزّت زندگی باشد، داشته خوبی زندگی»
اهلل یتآ) «.طبیعت جهان سازندگیِ دارای ابتکار، دارای اراده، دارای قدرت، دارای
 (19/1/1932: ایخامنه
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 اسالمی انقالب تمدنی هایظرفیت -9

 ایران اسالمی انقالب تمدنی هایظرفیت بهدر این بخش  فوق، نظری مقدمات لحاظ با
 .شودمی پرداخته

 

  یاسالم انقالب گشاییافق .9-1

 وجودی ساحت غربی تمدن. گشود را بشریت روی پیش افق ،خود ظهور با اسالمی انقالب
 بشریت روی پیش افقی و بود داده تقلیل آن ناسوتی و مادی ساحت به را بشری زندگی و بشر
 را بشری زندگی هایافق خود وقوع با که بود اسالمی انقالب این و کردنمی ترسیم مادیت جز
. کرد عرضه جهان به را جدیدی معنوی و الهی دینی، زندگی و برد االترب مادی سطح از

 خود وقوع با تنها انقالب این و شودمی محسوب غرب مادی تمدن اصلی جوهر سکوالریسم
 به وابسته بشر تفکر حتی و زندگی پویایی ،بالندگی. ساخت وارد آن بدنه بر عمیقی شکاف
 یا و باشند کوتاه هاافق وقتی. است شده یمترس رویش پیش در که است هاییافق سطح

 کالم مضمون این و دهندمی دست از را خود عمق نیز هاعقل شوند، تار و تیره ی بلندهاافق
 سخن چنین ،بودند آمده او با بیعت برای که مردمی با خالفت قبول از بعد که است امیرمؤمنان

 : گفت
 گونههمان درست. است گرفته فرا را اجههم غیم و مه و شده تیره بسیار هاافق»

 است تار و تیره هاافق که نیز اکنون شود،می کم دیدها برد آلودمه فضای در که
 مُسْتَقْبِلُونَ  فَإِنَّا غَیْرِی الْتَمِسُوا وَ دَعُونِی؛ بیابند را مسائل عمق توانندنمی هاعقل
 َقدْ الْآفَاقَ ِإنَّ وَ اْلعُقُولُ عَلَیْهِ تَثْبُتُ لَا وَ الْقُلُوبُ هُلَ تَقُومُ لَا أَلْوَانٌ وَ وُجُوهٌ لَهُ أَمْراً

 (31 طبهخ البالغه، نهج« ).تَنَکَّرَتْ  قَدْ الْمَحَجَّۀَ وَ أَغَامَتْ

 به وسعتی واقع در کرد، ایجاد بشری زندگی هایافق در که گشایشی با اسالمی انقالب
 جنس از تمدنی دهنده نوید گشایش این و است داده بشر زندگی آن تبع به و بشر تفکر و عقل
 (1939 مظاهری،) .است کنونی تمدن از بلندتر هایافق با و دیگر

 

  اسالمی تفکر و هویت احیای .9-2
 برای «خاص وضعى» ایجاد به که بوده چنان اسالمى تراث از ایران اسالمى انقالب قرائت

 را خود وضع، آن بر تکیه با معاصر مسلمانان که ایگونه به است؛ انجامیده اسالمى ذهنیت
 تنها و است نبوده اعتباری استعداد این البته. بینندمى مستعد اسالم تمدنى صورت به ورود برای

 اساس، این بر. باشد داشته وجود واقعى صورت به آن خام ماده که دهدمى دست صورتى در
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 مطالبه پى در تنها اسالمى بگاننخ در سازیتمدن و خواهىتمدن تب که پنداشت نباید
 نیز ایشان مطالبه که است این واقعیت بلکه است، رفته باال آنها از رهبری معظم مقام اعتباری

 (31: 1939 رهدار،. )است پذیرفته انجام اسالمى امت تمدنى استعداد وضع احساس از پس تنها
 یعنی اسالمی ویته. است سوم جهان کشورهای اساسی سؤال «اسالمی هویت» طرفی از

 خود اسالمی هایمیراث و هاارزش ها،اصالت به کشورها گونه این مردم که جمعی خودآگاهی
 سبب خود، اسالمی اجتماعی هستی و وجود به اجتماعی آگاهی چنین نبود .باشند داشته

 گرسلطه کشورهای فرهنگی نفوذ عامل نخستین نتیجه در و استعمارگر کشورهای به وابستگی
 ندارند چیزی خود از مسلمانان جمله از و سوم جهان هایملت که اندکرده القا چنین آنها .شد
 که باشند آگاه ملتی خود برای و بدهند نشان را آن اداری و سیاسی اجتماعی، مدیریت در که

 .باشند داشته استقالل و گیرند دستبه را خود سرنوشت بتوانند
 : داردمی رازاب زمینه این در( ره)خمینی امام

 عالم تمام در -مستکبر مقابل در مستضعف نهضت-عالم تمام در نهضت این باید»
[. باشد] مستضعف هاىملت همه براى الگو و اول نقطه و مبدأ ایران،. شود گسترده

 کلمه وحدت با و ایمان قدرت با و خالى دست با ایران که ببینند مستضعف هاىملت
. داد شکست را بزرگ هاىقدرت و ایستاد بزرگ هاىقدرت مقابل در اسالم، به تمسک

 اقشار تمام در. کنند اقتدا ایمانى، رمز این به اسالمى، رمز این به هاملت اقشار سایر
 شامل را مستضعفین که الهى وعده. بپاخیزند مستضعفین بلکه بپاخیزند؛ مسلمین عالم،
 و دنیا در بشوند امام آنها که مگذاریمى مستضعفین بر منت ما که فرمایدمى و است،
 مستکبرین است؛ مستضعفین از وراثت است، مستضعفین حق امامت. باشند وارث

 (232:  3لدج ،امام صحیفه) «.بشوند خارج میدان از باید مستکبرین غاصبند،

 انقالب وقوع اسالمی، هویت احیای اصلی علل از یکی نیز ایخامنه اهللآیت منظر از
 صدور عبارتی به و گسترش از ناشی را اسالمی بیداری نوین جریان و است یرانا در اسالمی
 : کندمی ذکر جهان در انقالب معنوی

 امروز. روندمى پیش اسالم حاکمیت به رو و شده بیدار مسلمان هاىملت امروز»
 ما پیشاهنگ و پیشرو ملت ةحنجر از فقط پیش چندى تا که اسالمى، شعارهاى

 از و یافته جذابیت و گسترش نیز مسلمان هاىملت دیگر میان رد شد،مى خارج
 هاملت به را اسالمى هویت احساس اسالم، جهان جاى همه در غرب، تا شرق

 (33/39/1913 ای،خامنهاهلل آیت) «.است برگردانده
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 اسالمی انقالب تکامل .9-9

 نبود، سومی جهان ورکش یک سطح در ساده انقالب یک تنها اسالمی انقالب که است روشن
 خشکاند را شاهنشاهی ساله 2133 نظام ریشه کشور داخل در کهاین برعالوه انقالب این بلکه

 تأثیرات و لرزاند را بسیاری هایریشه نیز جهانی سطح در کرد، بنا الهی احکام پایه بر نظامی و
 .گذاشت جای رب خود از را ایگسترده و عمیق
 خاص فرهنگ یک سطح به نبایستی ،انقالب این به نگاه در که است آن بیانگر امر این
 انقالب این توان. داد قرار نظر مدّ  بایستی را آن جهانی سطح و تمدنی عمق بلکه شد، محدود

 باشد، شده کشور یک سطح در اسالمی دولت یا نظام یک تشکیل موجب که است آن از فراتر
 دارا را اسالمی تمدن یک تشکیل تا سعهتو و بسط ظرفیت که گرفته صورت تحولی بلکه

 در خصوص به جهانی و داخلی سطح در را عمیقی هایدگرگونی ایران اسالمی انقالب .ستا
 (1939 مظاهری،) .کرد ایجاد جهان هایملت عمومی افکار و عمومی وجدان

 : دهندمی شرح چنین را اسالمی انقالب تکاملی مراحل انقالب، رهبر
 باید آن از پس و است اسالمی انقالب گیریشکل فرایند، ینا در اول ۀمرحل»

 ایجاد نیز اهللرحمه خمینی امام بزرگ هنر که شود تشکیل اسالمی نظام بالفاصله

 بر دولتی تشکیل یعنی «اسالمی دولت تشکیل» سوم ۀمرحل .بود اسالمی نظام
 کامل طورهب مرحله این وقتی تا است؛ اسالمی کامالً معیارهای و الگوها اساس

 صورت، این در و رسدنمی «اسالمی ۀجامع تشکیل» به نوبت است، نشده محقق
 باقی جامعه در سازیگفتمان سطح در صرفاً نیز اسالمی زندگی سبک موضوع

 تمدن» تحقق اسالمی، انقالب اهداف ۀپنجگان مراحل در نهایی گام .ماند خواهد

 (1/2/1931 ای،خامنهاهلل آیت)« .است «اسالمی

 در که است آن میان این در توجه قابل و مهم ۀنکت گفت توانمى گانهپنج مراحل بررسى با
 و نقش مرحله، هر بلکه نیست؛ قبل ۀمرحل مرگ و پایان معنى به مرحله، هر شروع فرایند، این

 منطقى زنجیره یک ،دیگر بیان به. است تکامل حال در همواره که دارد ایمفهومى جایگاه
 دولت تشکیل بعد است، اسالمى نظام تشکیل بعد است، اسالمى انقالب اول، حلقه رد؛دا وجود

 یک این است؛ اسالمى امت تشکیل بعد است، اسالمى جامعه تشکیل بعد است، اسالمى
 ( 29/3/33 ای،خامنهاهلل آیت) .است مرتبط هم به که است مستمری زنجیره

 تکرار امکان زنجیره هایحلقه که باشد عنام این به زنجیره بودن مستمر رسدمى نظر به
 پویایى الزمه تمدنى حرکت مراحل همه در همواره انقالبى روحیه دیگر، عبارت بهد. باش داشته

 (221: 1939 بهمنی،) .است اسالمى تمدن متعالى جریان نوزایى و
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 سطح در اسالمى امت مشترک اندازچشم و حرکت غایت اسالمى تمدن دیگر، عبارت به
 به دستیابى چگونگى درباره ولى است، خرد سطح در اسالمى جوامع در زندگى الگوی و کالن
 است، خورده گره ایران اسالمى جمهوری تکوین سیر با که ایشان نظریه در اسالمى، تمدن

 اسالمی، جامعه و اسالمى دولت اسالمى، نظام تشکیل آن در که است شناسایى قابل فرایندی
 .شودمى دانسته اسالمى نوین تمدن به دستیابى مقدمه

. هستند تمدنى حرکت مهم لوازم از «انسانى نیروی پرورش» و «علم و فکر تولید»
 الگوی تعالى و سازیمنظا» نیز و «اجتماعى رفتار و زندگى سبک بهبود و اصالح» همچنین
. یابدمى معنا آنها با اسالمى تمدن به یابىدست که هستند کارکردی الزام دو« مدیریت
 گرو در ایران اسالمى جمهوری تکاملى حرکت ایخامنه الّلهآیت تمدنى نظریه براساس

: 1939 بهمنی،) .است گفته پیش راهبردی و مهم الزامات ساختن محقق و «تمدنى رویکرد»
299) 

 

 غربی تمدن از پرسش طرح و اسالمی انقالب .9-9

 یک سطح به تواندنمی مسلماً  کند، طرح را غربی تمدن و غرب از پرسش تواندمی که انقالبی
 هایعرصه تمام بیان داشت که توانمی غربی تمدندر خصوص . شود محدود ساده انقالب
 بشر زندگی راه تنها و تمدن تنها را خود و است داده قرار پوشش تحت را دنیا مردم زندگی
 از قطع طور به بگیرد، بیغر تمدن از را مطلقیت این است توانسته که چیزی. کندمی معرفی
 کار شاید غربی تمدن بردن سؤال زیر و غرب از پرسش. است برخوردار باالتری تمدنی ظرفیت
 از را خود تعلق که بپردازند پرسش این طرح به توانندمی کسانی تنها اما بیاید، نظر به آسانی
 و عمق و ستردگیگ. باشند یافته خود تعلق برای برتر محملی و باشند بریده غربی تمدن
 ارائه با و ببرد غربی تمدن از را ملت یک تعلق توانست که بود حدی به انقالب این داریریشه
 . البته؛ کند جدید تمدنی و جدید زندگی ایجاد عازم را آنها نو اندازیچشم

 چنین قاعدتاً و دارد وجود زیادی فاصله شناسیغرب تا غرب از پرسش میان
-غرب غرب، از پرسش برای ایزمینه ایجاد صرف به که نیست درست تصوری

 که آزادی اشاره کرد؛منظق و دلیل  با  توانمی اما باشد، شده حاصل شناسی
 که چرا ؛است شده حاصل اسالمی انقالب با است، مسیر این در حرکت ۀالزم

 (1939 مظاهری،). است غرب عالم از خروج و تاریخی آزادی غرب، از آزادی

 عالم انقالب این خاستگاه قولی به و است داده رخ غربی عالم از بیرون در سالمیا انقالب
 هم مدرنیسم پست. است نیافته رشد و تولد نیز مدرن عالم افق در حتی و نبوده غربی مدرن
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 قرار مدرن وضعیت در انقالب از پیش ایران چراکه. نیست انقالب این برای درستی محمل
 الهی و دینی اندیشه تنها. است کرده طی ناقص صورت به را نیزاسیونمدر فرایند بلکه نداشته،

 و بیداری این منشأ توانستمی بود، آسمان به دوباره توجه و قدس عالم به بازگشت نوعی که
   (111 :1911 نجفی،) .باشد آزادی نتیجه در
 

 اسالمی انقالب جهانی پیام .9-1

 اساساً  و است تحقق قابل تمدن این هم امروز و داشته وجود پویا صورت به اسالمی تمدن
 و آیدنمی دست به سادگی به مهم این اما. کندمی نمایندگی را امر این شیعی مهدویت آرمان

 که چرا برود؛ افول به رو خود به خود مادی تمدن و غرب دنیای که بمانیم منتظر توانیمنمی ما
 و مدنی زمینه در حتماً  احیا این و نیست ممکن غربی تمدن افول با فقط اسالمی تمدن احیای

-می را رهبری معظم مقام و( ره)امام اندیشه ما که ستا اینجا. است انقالب به محتاج اجتماعی

 بزرگ انقالب یک وسیله به آینده تمدن و گذشته تمدن میان ارتباط برای بدانیم محملی توانیم
 ( 13-11: 1911 جفی،ن) .آن با مرتبط قدرتمند هاینهضت حضور و اسالمی

 جدید، تاریخ یک و اسالمى تمدن و نظام یک بناى ۀقضی ملت، این براى»
 کودتا یکى کشورى، در وقت یک. بگیرید جدى را آن. است جدى اىقضیه

-رودمى هم بعد هست؛ صباحى چند نظام، آن. آیدمى سرکار بر نظامى و کندمى
 وقت یک. گرددبرمى اول حال به زچی همه و -گیردمى تحویل او از دیگر یکى یا

 یک ۀلمسئ افتاد، اتفاق ایران در آنچه .ندارد نقل همه این و است گونهاین قضیه
 (11/31/1939 ،ایخامنهاهلل آیت) «.است جهانى مقیاس در عظیم حرکت

 ۀتجرب اند وندانسته دیگر ممالک تصرف و گشاییجهان را حرکت این نتیجه ایشان البته
 پیام از ناشی خصلت این. دهدمی نشان را مسئله این گذشته سال چند در اسالمی جمهوری

 :دارد وجود انقالب بطن در که است جهانی
 مرزها این از بیرون. است محدودى مرزهاى هم، مرزهایمان ملتیم؛ یک البته ما»

 داخل در ما فعالیت و تالش. باشید داشته توجه نکته این به. نداریم کارى هم
 یک پیام این. نیست مرزها این به محدود انقالب، این اما. است خودمان هاىمرز
 در امام وقتى شد، پیروز انقالب این وقتى ...چیست؟ دلیلش. بود جهانى پیام

 که کرد احساس رفت، باال االاهللالاله و اسالم پرچم وقتى شدند، ظاهر صحنه
 این بعضى دنیا، سراسر در میلیاردى یک عظیم خیل این از. است شده پیروز

 که حوادثى همین شد کردند؛ مبارزه و افتادند راه دنبالش دادند، تداوم را احساس
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 ،ایخامنهاهلل آیت« ).افتاد راه اسالمى هاىنهضت ۀوسیلبه گوناگون کشورهاى در
11/31/1939) 

 از مشحون برخوردهای رغمعلی غربی شناسانجامعه اسالمی انقالب جهانی پیام درباره
-پروفسورکارستن .کنیممی نقل را مثالی که دارند اعترافاتی ،معاندانه کاریمحافظه و کتمان

 به خود کتاب 13 صفحه در ،است نامدار شناسیایران و غربی خاورشناسان از یکی که 1کولپه
 بسیاری که خمینی (امام) آن رهبر و اسالمی انقالب» :نویسدمی (1313)« اسالم مشکل» نام
 بدون داد، قرار خویش اسالمی هویت بازیابی مسیر در را اسالم جهان خارج مقیم مسلمانان از

 «.است داشته فراملیتی اثرگذاری که است اسالم حیات تجدید جنبش آغازگر تردید،
 مختلف طبقات میان در دینی تفکر احیای به اعتراف ضمن خود، کتاب همین مقدمه در وی

 بعد» :نویسدمی ،اسالمی انقالب و اسالم حقایق شناخت برای آنان عطش و اروپایی اجتماعی
 طرف از که شد ایگونه به سیاسی اوضاع کلی طوربه ،1333 سال در ایران انقالب پیروزی از

 اندرکاراندست ،دانشجویان ،مدارس شاگردان ،مسلمان مرد و زن از اعم ،مختلف هایگروه
 و پروتستانی و کاتولیکی وکلیسایی مذهبی جوامع اعضای ،کارمندان ،پلیس ،دینی هایآموزش

 و اسالم کامل و جامع معرفی) رابطه این در را تقاضاهایی پیوسته ،سیاسی احزاب همچنین
 (1 :1313)کوپله، « .کردندمی مطرح (میاسال انقالب
 باشد؛ بیداری این برابر در غرب هایلالعمعکس از تواندمی «هاتمدن برخورد» نظریۀ طرح
 در و نکرده فراموش را شده روا آنان بر مستکبران سوی از که ظلمی مسلمان هایملت چراکه

 این به که آن بدون انتیگتونه. هستند استعمارگران علیه قیام و خویش حقوق احقاق پی
. دکن رحطم هاتمدن برخورد عنوانبه را روزافزون تضاد این کوشدمی کند، اشاره واقعیت

 گرانین و نیت ها،تمدن برخورد نظریه ارائه از قبل سال یک که کندمی فراموش انتیگتونه
 .است دهکر آشکار شوروی فروپاشی از بعد وقوع شرف در والتتح از را خود
 جایگاه ویژهصورت  به «آمریکا تغییر حال در استراتژیک منافع» عنوان تحت ایمقاله در او

 چنین آمریکا منافع و وقعیتم حفظ برای و داده قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد را آمریکا
 :کندمی اندیشیچاره

 ژاپن اقتصادی وییجمبارزه پدیده با باید جهان برتر قدرت عنوانبه موقعیت حفظ برایالف. 
 .کرد مواجهه

                                                           
1. Dr. Prof Carsten Colpe  
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( چین و آلمان همچون) اوروآسیا منطقه در سیاسی-نظامی مسلط قدرت یک ظهور ازب. 
 .آورد عمل به جلوگیری

 مرکزی آمریکای و فارس خلیج در عمده طور به که سوم جهان در آمریکا اساسی منافع ازپ. 
 .آید عمل به جلوگیری است، نهفته

 و تضادها مشکالت، با آمریکا متحده ایاالت کهاست  این تونهانیتگ هایبحث چکیده
 این با مقابله و برخورد برای چنانچه که شد خواهد مواجه دنیا در جدیدی هایطلبیمبارزه
 حتی یا و کند حفظ خود برای را الزم برتری تواندنمی نکند، اندیشیچاره جدید هایچالش
 جهان برای جدیدی نظم و استراتژی تدوین و ترسیم با که آن مگر دارد، نگه را موجود وضع
 . آورد فراهم را برتری این تداوم زمینه ،یکموبیست قرن
 بر وسیله بدین و مطرح را هاتمدن برخورد نظریه هانتیگتون که است مشکالت این دنبال به

 ناپذیری آشتی ظریفی طور به و حال عین در. گذاردمی سرپوش جهان در موجود هایواقعیت
 هایسیاست کوشدمی و کرده فرض بدیهی و مسلم اصل یک عنوانبه را غرب و اسالم جهان
 در را هاسیاست این با اسالم جهان مقابله و غربی هایدولت طلبانه توسعه و هجویان سلطه
 .دکن توجیه تمدن دو برخورد قالب

 است این فهمیممی دیگران ای و برژینسکی هانتیگتون، هاینظریه و هانوشته از که آنچه
 همچنان دنیا بر خود سلطه تداوم برای استکباری هایقدرت ریزیبرنامه و پردازینظریه که

 هایملت فزاینده بیداری نسبت به نگرانی اینان هاینظریه از حال عین در. دارد ادامه
 فرهنگی، هایتتفار نوع هر از فارغ ایشان بیشتر هرچند بستگیهم و اتحاد جهان، مستضعف

 -یاسالم انقالب تأثیر تحت البته- استکباری و گرسلطه هایدولت با مقابله و مذهبی و نژادی
 .شودمی مشاهده
 شاهیستم رژیم بر ایران ملت پیروزی موجب تنهانه اسالمی انقالب بینیممی ترتیب بدین
 بر تکیه با جهانی ارانهزورمد هاینظم شکستن درهم برای جهانی حرکتی آغازگر بلکه گردید،
 (121-119: 1911 محمدی،) .گردید ستم تحت و محروم هایملت قیام و بیداری

 از بشر هایخواسته و آینده تمدن ابعاد از یکی که گرفت نتیجه توانمی چنین مجموع در
. است اجتماعی-سیاسی فضیلت به رسیدن در درست و عینی راهکارهای ارائه تمدن، این

 تصور خالف بر که داد نشان جهانیان به را واقعیت این خود تداوم و تحقق با میاسال انقالب
 پیموده فضیلت راه که کند اعمال طوری را استسی و اداره نحوی به را جامعه تواندمی شایع،
 . بدهد سامان را خود زندگی هستی، خالق به نظر با انسان و شود
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 چه» یعنی افالطونی پرسش دو به همزمان ییپاسخگو با اسالمی انقالب دیگر، تعبیری به
 را سیاسی نظام نوعی ،«کرد؟ حکومت باید چگونه» یعنی ماکیاولی و «کند؟ حکومت باید کسی
 ساختار با اسالمی هایارزش پیوند هم و حاکم سیاسی و معنوی هایویژگی بر هم که زد رقم

 (191: 1911 دهشیری،) .باشد استوار ساالرانهمردم روش یا
 و گرایانهواقع حال عین در که بود استوار گراییآرمان از نوعی بر واقع در اسالمی انقالب

 عین در ارزشی وحدت» اسالمی انقالب گراییآرمان عمده ویژگی تعبیری، به. است بینانهواقع
 (131: 1939 مظاهری،. )است کردن لحاظ را واقعیات و داشتن آرمان به رو و «روشی کثرت

 

 تاریخی وستگیپی .9-1

 حتی و کرد وصل اسالم ظهور چهارصدساله و هزار تاریخ به را ایرانی هویت اسالمی، انقالب
 تالش .دکر ایجاد را تاریخی پیوستگی این ؛ ودکن برقرار باستان ایران با روشنی ارتباط توانست

 : است شرق کردن تاریخبی یا و تاریخی گسیختگی به معطوف غرب
 آنها میان و] رفت مسلمان ملل پوست در که بود این غرب ىهانیرنگ از یکى»
 انکار را گذشته تمدن این شدنمى چون.[ کرد ایجاد تفرقه اسالمى تمدن باب در

 کتاب وقتى لوبون گوستاو حتى. عرب تمدن گفت و رفت هاعرب پوست در کرد،
 و الماس تمدن گفته اشفارسى مترجم کهاین گو. عرب تمدن گویدمى نویسدمى

 من مال تمدن این بگوید عرب کهاین براى عرب، تمدن گویدمى او ولى عرب،
 کردندمى تلقین ایران به را آن ضد و نقیض آمدندمى ایران به که وقتى ولى. بود
 تمدن به وابسته سینا بوعلى بوده، ایرانى تمدن بوده گذشته در که تمدنى این که

لد ج، 1911 مطهرى،) «.است ترپیش ساله 2133 تمدن بقایاى از و است ایرانى
29: 223-221) 

 
 
 
 

 اسالمی بیداری جریان غایت اسالمی، تمدن. 9-3

 طلبی، اصالح بنیادگرایی، دینی، تفکر احیای اسالم، احیای عبارات با که اسالمی بیداری پدیده
-مهم از یکی شده، یاد آن از مشابه موارد و عربی بهار االسالمیه، الیقظه االسالمیه، النهضته

 . است اسالم جهان در معاصر مسائل تریناساسی و ترین
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 اصطالح به و غفلت یادوره از پس که نامندمی« بیداری» دلیل بدین را عظیم خیزش این
 جهان کل در حرکتی کرد، فراهم را غربی ةگسترد استعمار موجبات که اسالم جهان خوابِ 
-علی جریان، این. شد شروع اسدآبادی الدینسیدجمال نندهما مصلحانی پیشقراولی با و اسالم

 آن و بودند زبانهم مسئله یک در داشت، اسالم جهان مختلف نقاط در که هاییتفاوت رغم
 .بود اسالم عظمت و تمدن به 1بازگشت

 مبانی به مجدد بازگشت و بیداری اسالم، جهان مبارزان و محققان از بسیاری دیدگاه از
-سلطه و شمولی جهان برابر در« اسالم» ایستادگی و پایداری از انعکاسی قتحقی در شریعت

-سلطه طرد باید را ایستادگی این بنیادین و اساسی هدف. است غرب تمدن ایدئولوژی طلبی

 اجتماعی حیات هایچالش حل برای اسالمی شریعت توانایی اثبات و بینیجهان این طلبی
 . دکر توصیف مسلمانان

 ترینمهم از یکی و مصر در المسلمین اخوان بنیانگذار) البنا حسن توان بهثال، میم عنوانبه
 تاریخ شدن دست به دست و تداوم»: است معتقداشاره کرد که ( اسالمی خیزش قراوالنپیش

 شرقی، قدیم هایتمدن ۀگذشت در مدیدی زمان مدت که دکنمی روشن واقعیات تحلیل و
. است بوده شرقیان دستهب جهان رهبری هندی، و فارس و بابلی و آشوری و فینیقی و فرعون

 اختیار در باستان روم قوانین و یونان ۀفلسف ظهور عصر در جهان رهبری زمام آن از پس اما
 و گردید جهان زمامدار اسالمی و عربی تمدن دیگر بار زمانی مدت از پس و گرفت قرار غربیان

 غرب اما شد، سنگین خواب و غفلت دچار اسالمی شرق کهاین تا کرد پیدا رهبری هاییقرن
 استفاده شرقیان «تجربی و استقرایی» معرفت هایروش و هادانش و علوم از و گردید بیدار
 و اخالق عرصه در را چیز همه اما... دکر آغاز را خویش علمی نهضت و رنسانس و کرد

 آن دیگر بار زندگی، و هستی بر حاکم هایسنت و قوانین اساس بر... داد دست از معنویت
 الزَّبُورِ  فِی کَتَبْنا لَقَدْ  وَ: دانیممی آن ۀشایست را خود ما و شود واگذار دیگران به باید زمامداری

 (121: 1911 ،قرضاوی) «.الصَّالِحُونَ  عِبادِیَ  یَرِثُها الْأَرْضَ  أَنَّ  الذِّکْرِ بَعْدِ  مِنْ
  خود هجوم غرب وقتی. است واکنشی هم و اثباتی ایپدیده هم اسالمی بیداری»
 ضربه اسالم جهان هویت به که بود نحوی به هجوم این کرد، آغاز جهان به را

 و هویت شخصیت، از که افتادند اندیشه این به مسلمانان مقابل در زد،می

                                                           
 و اسالم صدر طالیی دورة به بازگشت تمنای دهند نشان تا نامیدند «سلفی» را خود هاگروه از برخی رو، همین از. 1

 القاعده. آوردند روی ترور و خشونت به و هشد کشیده انحراف به برخی متأسفانه چند هر. دارندرا  صالح سلف کردار
 ها هستند.از این نمونه داعش و افغانستان در طالبان و
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 به واکنش در توانمی را اسالمی بیداری واقع در. کنند دفاع خود فکری استقالل
 نجفی، ؛31: 1933 نامدار،: ک.ر)« .دانست اسالمی تمدن تمنای و غربی تمدن
1913 :23) 

 اسالمی بیداری جریان شروع عوامل ترینمهم از یکی را غرب تمدن با مواجهه برخی اساساً
 اما گرفته، فرا ضعف، و شدت با را، جهان سراسر امروزه اسالمی بیداری هرچند: کنندمی ذکر

 عرب جهان ایران، یعنی گذشته قرن در اسالمی مهم سرزمین چهار را آن اصلی خاستگاه
 آغاز برای دقیق تاریخی تعیین .دهدمی تشکیل هند و عثمانی ترکیه ،(شام و مصر عمدتاً)

 یا حادثه، از توانمی سرزمین چهار این از یک هر در اما است؛ مشکل کاری اسالمی بیداری
 .کرد یاد غرب تمدن با یآشنای و بیداری تاریخ مبدأ عنوانبه حوادثی

 ق1131) روسیه دست به آزف افتادن و( م1119/ق1339) وین فتح در عثمانی دولت ناکامی
 برای که عثمانی و روسیه میان( م1133/ق1111) کارلوویتس قرارداد انعقاد و( م1131/

 از سرانجام، و کردمی امضاء را قراردادی خورده شکست دولتی عنوان به عثمانی بار نخستین
 روسیه، برابر در ایران شکست ؛(م1111/ق1232) کریمه نشینمسلمان جزیرةشبه دادن دست

 گلستان معاهدة دو امضای و قفقاز در ایران متصرفات و آذربایجان از بخشی رفتن دست از
 و( م1331/ق1219) مصر به ناپلئون حملۀ ؛(م1121/ق1299) ترکمانچای و( م1119/ق1221)

 مسلحانۀ مقاومت شکست و هند قارة شبه بر انگلستان استعمار سلطت و ؛(م1333) شام
 است حوادثی ترینمهم از( م1313/ق1133) پالسی نبرد در انگلستان برابر در هند مسلمانان

 (1993: 19لدج والیتی،) .شد آنان بیداری و تمدن با هاسرزمین این مردم آشنایی موجب که
 و اوج و تطور دوران از یامرحله را اسالمی بیداری اسالم، جهان در متفکران از بسیاری

 : دانندمی اسالمی تمدن حضیض
 رفته سپس گذاشت، ترقی به رو قمری پنجم قرن تا اول قرن از اسالمی تمدن»

 عظمت عمده آثار و افتاد در مرگباری حضیض به مغول حمله با و کرد تنزل رفته
 و نرفت میان از تمدن این همه این با شد؛ ویران سره یک آن فرهنگی و سیاسی

 پایان تا هفتم قرن دهه آخرین از که ترقی دوم مرحله در. گرفت اوج دیگر بار
 هایامپراطوری بزرگترین از امپراطوری اسالم سرزمین در یافته ادامه یازدهم قرن

 بار اعتال از مرحله این. یافت استقرار هند و عثمانی ایران، امپراطوری یعنی جهان،
 اینک و گذاشت افول به رو سیزدهم قرن اواسط تا دوازدهم قرن آغاز از ردیگ

( اسالمی بیداری) موج سومین از هایینشانه اسالمی، هایسرزمین همه در تقریباً
 (1912 شریف، از نقل به ؛19: 1933 نجفی،) .«خوردمی چشم به
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 مدرنیزاسیون مقابل رد آن سلبی جنبه ایجابی؛ هم و دارد سلبی جنبه هم اسالمی، بیداری
 به سپس و شد آغاز تسنن جهان از هم علت همین به. است بوده ایران و اسالم جهان در

 و اجمالی مرحله یکی دارد؛ وجود مرحله دو آن ایجابی مرحله در اما. رسید( ایران) تشیع جهان
 . تفصیلی دیگری

 نظام گذاریپایه با که نامع بدین است؛ اسالمی سیاسی نظام یک گذاریپایه اجمالی، مرحله
 عمیقی ابعاد بعدها مسئله، همین اما. گذاردمی کنار را دمکراسی لیبرال سیاسی نظام اسالمی،

 که داریم قرار وضعیتی در یعنی داشته؛ قرار «سازیجهانی» عصر در اکنون ما زیرا کند،می پیدا
 . داندمی «مطلق» جهان در را خودش فرهنگی سلطه مدرنیسم، و غرب

 ایجابی بعد در سلبی جنبه از غیر بتواند باید است، سلطه این ضد که اسالمی بیداری حال
 بیداری ایجابی بُعد اسالمی نوین تمدن و افزارینرم جنبش. باشد داشته ایتازه حرف هم

 ایجاد دینی عالم بتواند دینی نظام باید است، یافتنعمق درصدد سیاسی نظام لذا. است اسالمی
 عالم» به دینی نظام تبدیل شده، عنوان رهبری معظم مقام توسط که افزارینرم جنبش .کند

 نظام غیردینی، عالم سو آن از. مانیممی دینی نظام در ما نیفتد اتفاق این اگر. است «دینی
 انقالب ضروریات جمله از دینی عالم ساختن. یابدمی غلبه آن بر و کندمی محاصره را دینی

 نکنیم، حرکت( سازیتمدن)طرف این به ما اگر .برداریم گام آن سمت به باید که است اسالمی
 . شویم متوقف «سازینظام» مرحله در که رودمی آن بیم

. است «دمکراسی لیبرال» آل،ایده نظام مدرنیته، فراگیری و «شدنجهانی» گستره در امروزه
 نظام بخواهیم اگر حال. است غربی تمدن مدرنیسم، کل در و دمکراسی لیبرال نظام پشتوانه
 پشتوانه بدون تواندنمی -داریم اسالمی جمهوری در البته که- باشیم داشته اسالمی سیاسی
 از یکی. ایمگرفته قرار آینده و گذشته تمدنی حلقه دو بین ما بهتر، بیان به. باشد اسالمی تمدن

 این به است؛ بوده یکدیگر به( تمدنی) حلقه دو این کردن وصل اسالمی انقالب کارکردهای
 .کند تبدیل «اسالمی پیوستگی» به را «مدرن گسستگی» خواسته اسالمی انقالب که معنا

 (1913 نجفی،)
 در و شده آغاز اسالم جهان در گذشته قرن دو حدود از که اسالمی بیداری جریان بنابراین

 غایت به مضاعف تالشی با یدبا گذاشته، سر پشت را سازینظام و انقالب قیام، مراحل ایران،
 .گردد نائل بود، تمنایی چنین ابتدا از که گونههمان ،است اسالمی تمدن همان که خود

 (231-231: 1931 یوسفی،)
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 سازیتمدن اسالمی، حکومت غایت. 9-1

 قرار ابراهیمى انبیای آن، سلسله سر در و است ایمان و قدرت میان جامع که) اسالمى حکومت
 :سازد خویش همت وجهه را اساسى هدف دو باید (اندداشته

 را شانمعنوی سلوک و سیر مقدمات و کند راهنمایى شدن اهلل خلیفۀُ  سوی به را هاانسان. 1
 سازد؛ فراهم

 به عبارتی،. دکن مهیا را راستین تمدن مبادی و سازد فاضله مدینه را اسالمى کشور. 2
. آن روح مثابه به اهلل خلیفۀُ و است بدن مثابهبه راستین تمدن و فاضله مدینه»

 مدینه غایت و است الّله خلیفه و کامل انسان کار فاضله مدینه تأمین و تأسیس
 .دارندبرمى گام شدن خلیفه جهت در که[ است] هایىانسان پرورش نیز فاضله

 (121: 1939 امیدی،: از نقل به ؛91-93: 1911 آملی،جوادی)

 آن، از گذشته که دینی ضرورت یک تنها نه اسالمی حکومتر، محمدباقر صدبه اعتقاد سید
 در را انسان استعدادهای تواندمی که است راهی یگانه زیرا؛ است ضرورت یک نیز تمدن برای

 از و ببرد باال باشد، انسانی تمدن واالی پایگاه که اش،طبیعی جایگاه تا او و سازد شکوفا جهان
 تا:بی صدر،) .بخشد رهایی است، آن دچار که رنگانگ هایهیتبا و هاماندگیعقب پراکندگی،

 (13: 1932ای،اژه: از برگرفته ؛9
 

 گیرینتیجه

 جهان دیگر نقاط برخی در بلکه ایران، در تنها نه جدیدی عالم نوید اسالمی، انقالب پیروزی با
 این. بود جامعه در تمناسبا تغییر نیز هانشانه اولین از یکی. شد داده آن از خارج حتی و اسالم

 همانند مفاهیمی. بود اسالمی انقالب بنیانگذار متفاوت ادبیات تأثیر تحت زیادی حد تا تغییرات
 هایگرایش غالبِ انقالب از قبل تا نمونه، عنوانبه .... و مقدس دفاع مستضعف، استکبار،

 قبل ایران و دارد قرار دینی هایآموزه مقابل در که است جریانی گرایانه،ملی و ناسیونالیستی
 کشور تاریخی پیوستگی در که بحرانی و دهدمی قرار اسالم از بعد ایران مقابل در را اسالم
 ۀمقول به نسبت نگرش اساساً ایران، علیه عراق جنگ وقوع با و انقالب از بعد اما. دکنمی ایجاد
 به مسلماً تغییر این .شودمی محسوب جهاد و مقدس وطن از دفاع و شده متفاوت گراییملی
 اسالم ذیل ملتی انقالب، از بعد بلکه ؛یستن مردم اعتقادات از سوءاستفاده و کاریسیاسی دلیل

 هدف به وطن از دفاع. است فقیه ولی ملت، این محور که گیردمی شکل آن حاکمیت برای و
 وطنی، از حراست و دفاع چنین لذا. گیردمی انجام اسالمی حکومت تداوم و اسالم اقتدار حفظ

 پیدا بوده، متجاوز زمانی که عراق کشور حتی و  دیگر مظلوم کشورهای از حمایت با منافاتی
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 ابزارهای بهترین از یکی و شده خواهآزادی هایملت و کشورها برای الگویی حتی و نکرده
 ادهایینم عنوانبه تحمیلی جنگ قهرمانان جایگاه نیز تاکنون. گرددمی اسالمی انقالب صدور

. دارد ویژه کارکرد بعدی، هاینسل به هویت این انتقال برای اسالمی، انقالب اصیل هویت از
 بازدارنده مستقل، برتر، نظامی قدرت طریق از کشور اقتدار از دفاع مسیر تداوم کهاین برعالوه

 «امنیت» همان که سازیتمدن لوازم ترینمهم از یکی توانسته انقالبی، ۀروحی از برخوردار و
 . دکن فراهم را است

-مردم نظام. داد رخ اسالمی انقالب از پس که است مناسباتی تغییر دنبال به همه این

 پس و اسالمی انقالب ۀاندیش اساس بر که نیز( اسالمی جمهوری عنوان تحت) دینی ساالری
 و هاارزش تعمیق به نیاز و نداشته را انقالب ابتدای شده آزاد انرژی هرچند گرفته، شکل آن از

 را عالَمی تدارک توانمی رویکردی چنین با دارد، مختلف هایحوزه ساماندهی و سازینظام
 .شد خواهد اسالمی تمدن گیریشکل موجب که دید

 و شناسیمعرفت شناختی،هستی مبانی در اسالمی نوین تمدن گفت، توانمی مجموع در
 لکن است؛ اسالم ذاتی شرافت نیز آن دلیل که ددار برتری غرب تمدن به نسبت شناسی،انسان

 بهره تمدن این تجارب و دستاوردها سازوکارها، از لذا. نیست نیازبی تمدن، این دستاوردهای از
-آموزه اساس بر مناسبات گیریشکل و درونی هایسیستم یافتن قدرت با تدریجبه تا برد،می

 . برسد اقتدار و تفوق به دینی، های
 دیگر ها،تمدن دیگر با تعامل گیرد،می شکل اسالمی عالَم گفت، توانمی که مانز این در

 گیریشکل و اسالم ظهور با که گونههمان. شد نخواهد منجر تفکری ۀغلب و ماهیت تغییر به
 به تشویق بلکه دارند،نمی برحذر هافرهنگ دیگر با ارتباط از را مسلمین تنها نه اسالمی، عالم
 ایجاد اسالمی ۀجامع درون در أحسن الگوهای و شاخص معیار، که چرا شوند،می هم امر این
-می کمک اسالمی تمدن قوت به نیز...  و رومی ایرانی، هایتمدن دستاوردهای 1.است شده

 .گردد منجر فرهنگی ۀغلب به آنکه بدون کند،
-تمدن برای آنچه. ودب قائل تفاوت هاگزاره نظام و هاگزاره میان باید تر،روشن عبارتی به

 اگر لذا؛ دکنمی معین نهایتاً  را هاگزاره صورت که هاستگزاره نظام دارد، موضوعیت سازی
 نوین تمدن رو،ازاین. کرد مدیریت را مختلف هایگزاره توانمی بگیرد، شکل نظامی چنین

 غربی نتمد با اکنون و دارد را اسالمی ۀگذشت تمدن خویش تاریخی ۀعقب در اگر اسالمی،
 . دارد قرار مهدوی موعودِ تمدن  نیز آن ةآیند و افق در است، مواجه

                                                           
 (11/ زمرسوره ) .«الْأَلْبابِ أُولُوا هُمْ  أُولئِکَ  وَ اللَّهُ هَداهُمُ الَّذینَ أُولئِکَ أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ  الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذینَ». 1
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 نسبت اما باشد، غیبت دوران در اسالمی تمدن مدار دائر تواندمی فقیه والیت نظریه هرچند
 حداقلی کامل، انسان حضور عدم دلیل به ظهور، رعص به نسبت غیبت دوران در اسالمی تمدن
 مطلوب وضعیت به موجود وضعیت از گذار دوران در منطقی شیب یک تعریف لذا. است

 طبعاً . گیردمی صورت جامعه در تاریخی پذیرش ظرفیت ارتقای هدف با امر این. است ضروری
 تاریخی عوامل همان که زابرون عوامل مالحظه برای الزم ظرفیت از باید نیز انتقالی مدل

 .باشد برخوردار است،
 این در اول ۀمرحل: »فرمایندمی اسالمی انقالب تکاملی مراحل با رابطه در انقالب، رهبر
 شود تشکیل اسالمی نظام بالفاصله باید آن از پس و است اسالمی انقالب گیریشکل فرایند،

 دولت تشکیل سوم ۀمرحل .بود اسالمی نظام ایجاد نیز اهللرحمه خمینی امام بزرگ هنر که
 این وقتی تا است؛ اسالمی کامالً معیارهای و گوهاال براساس دولتی تشکیل یعنی اسالمی
 این در و رسدنمی اسالمی جامعه تشکیل به نوبت است، نشده محقق کامل طوربه مرحله

 خواهد باقی جامعه در سازیگفتمان سطح در صرفاً  نیز اسالمی زندگی سبک موضوع صورت،
-آیت)« .است اسالمی تمدن تحقق ،اسالمی انقالب اهداف ۀگانپنج مراحل در نهایی گام .ماند

 (1/2/1931: ایخامنهاهلل 
 ؛است مرحله چند دارای انقالب تثبیت ةدور اساس، این بر
 . است سیاسی نظام انتخاب و گیریتصمیم ،اول ۀمرحلالف. 
(. دولت گیریشکل) است رسمی و قانونی ساختارهای ایجاد و قوانین تدوین ،دوم مرحلهب. 
 جاری و ساری نیز اجتماعی عرصه در قوانین که معنا بدین است؛ جامعه جادای سوم، مرحلهپ. 

 فردی هایعرصه تمامی در را انقالبی تفکر نمود و شود اجتماعی هایارزش به تبدیل و گشته
 .باشیم شاهد اجتماعی و

 و رفته فراتر مرزها از انقالب هایارزش و تفکر که است تمدن ایجاد ۀمرحل ،نهایت در ت.
 . شودمی زندگی سبک و جهانی هایارزش به دیلتب

 تالش تفکر، به نیاز -تمدن تا نهضت از-انقالب تکاملی فرایند از کدام هر طی حتم طوربه
 بدین. بود خواهد ترطوالنی و دشوارتر بسیار قبلی مراحل از مرحله هر و دارد فراوانی همت و

 یک سازیتمدن مرحله ولی شود، طی سال دو یکی در نهضت مرحله است ممکن که معنا
 قوام و عمق از( تفکر و مردم رهبری،) انقالب اصلی ارکان چقدر هر. انجامد طول به قرن

 مراحل به هاانقالب از بسیاری البته. شد خواهند طی بهتر مراحل این باشند؛ برخوردار باالتری
 .   رسندنمی( تمدن و جامعه) نهایی
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 هر در که کرد صحبت انقالب تکاملی روند از توانمی رتیصو در ،است این مهم نکته
 اساس، همین بر. باشد پایبند انقالب اهداف و هاآرمان بر رود،می پیش به انقالب که یامرحله
 شود هاانقالبی توسط حکومت تشکیل به موفق نظام، تشکیل ۀمرحل در انقالبی است ممکن

 بلکه نیست انقالب تکامل معنای به تنها نه شد،نبا انقالب ذات و اهداف اساس بر اگر ولی
 به بلکه ؛نیست قبل ۀمرحل شدن تمام معنای به انقالب تکامل بنابراین. است انقالب انحراف
 بردارنده در و بوده آن هایآرمان حفظ حال عین در و مرحله آن از رفتن فراتر و توسعه معنای
 .است قبلی ۀمرحل

 
ایخامنه اهللآیت فکری منظومه در اسالمی قالبان تکامل سیر. 1 شماره شکل  
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The Islamic revolution is one of the most prominent revolutions of the 

twentieth century. This prominence had not been for apparent reasons 

like the territorial expansion or the number of deaths and...; But it returns 

to greatness in theoretical foundations such as (existentialogy, 

epistemology and anthropology) and goals and ideals of the revolution. 

Based on such a attitude, the purpose of this divine movement, was not 

merely the fall of the puppet government, or the displacement of political 

power, but also it is the founding of a new universe and a new plan for the 

future of humanity. . This new universe can be interpreted as a new 

Islamic civilization. Now that the early inflammation of the revolution has 

gone and its maturity stablished, it is necessary to consider this potential 

and capacity to have a deeper attitude into this social phenomenon. 

Because the correct understanding of the revolution is necessary and its’s 

an introduction to the formation of civilization. In other words, the stage 

of civilization does not mean the completion of the revolution stage, but 

its evolution and its growth.  Definitely, the final evolution in its primary 

bed, the revolution, is formed, and in fact, the formation of civilization is 

the last stage of evolution and prosperity of the revolution. This article is 

looking for this attitude with such a "descriptive causal" method and 

taking advantage of the thought of the leaders of the revolution (Imam 

Khomeini and Ayatollah Khamenei). 

Keywords: Revolution, Civilization, Evolution, Imam Khomeini, 

Ayatollah Khamenei. 


