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Abstract
Coalition and unity of Islamic nations is one of the fundamental issues in
civilization. Given that; The precondition for the establishment of a new
Islamic civilization is the unity of Muslims and the formation of coalitions
among Muslim nations; This issue has been selected as the main focus of
the research. The components of coalition building and the achievements of
the Islamic Revolution have been explored along with civilization, and the
main question of the article is that; What are the components of coalition
building and the achievements of the Islamic Revolution in the new Islamic
civilization and what are its examples? The hypothesis of the research is
that the system that emerged from the Islamic Revolution has been
successful in the field of theorizing, its achievements and results, relying on
the eleventh principle of the constitution (coalition building of Muslims(.
The purpose of this study is to explain the role of the Islamic Revolution in
civilization and has addressed it using the conceptual framework of Islamic
civilization and coalition building. The unity of Muslims has been
important and priority from the perspective of the founder of the Islamic
Revolution, and with the death of Imam Khomeini, the leader of the
revolution, they staged and theorized civilization. In addition to religious
and Quranic roots, civilization building has a definite horizon in the
roadmap of the Islamic Revolution. This is important according to the verse
of the Qur'an, that these nations are one nation and that God is the slave of
all Muslims, one nation, and the Islamic Republic of Iran is obliged to base
its general policy on the coalition and unity of Islamic nations and make
continuous efforts to achieve unity. Realize the political, economic and
cultural world of the Islamic world.

Keywords: Islamic Revolution, Civilization, Political Islam, Coalition
Building, Ideology, Constitution, Islamic Republic of Iran.
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انقالب اسالمی و تمدن نوین بر پایه اتحاد و ائتالف ملل اسالمی
(خوانشی تعمیقی و تحلیل محور به اصل  11قانون اساسی)
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چکیده

ائتالمسازی و اتحاد ملل اسالمی یکی از مسائل بنیادی در تمدنسازی است .با عنایت با

سازیمیانملتهای


اینکه؛پیششرطتأسیاتمدننویناسالمیوحدتمسلمینوائتالم
مسلمان میباشد؛ این مسئله به عنوان محور اصلی پژوهش انتخاب شده است .مؤلفههای
سازودستاوردهایانقالباسالمیدرامتدادتمدنسازیموردواشکافیقرارگرفتهو


ائتالم
هایائتالمسازیودستاوردهایانقالباسالمی

سؤالاصلیمقالهچنینمطریشدهکه؛مؤلفه
در تمدن نوین اسالمیچیست و مصادیق آن کدامند؟ مفروضه پژوهش این است که نظام
برآمده از انقالب اسالمی با تکیه بر اصل یازدهم قانون اساسی (ائتالمسازی مسلمین) در
عرصهنظریه پردازی،دستاوردهاونتایجآنموفقعملکردهاست.هدمپژوهشحاضرتبیین
سازیبودهوبابهرهگیریازچارچوبمفهومیتمدناسالمیو


نقشانقالباسالمیدرتمدن
ائتالمسازیبهآنپرداختهاست .وحدتمسلمینازمنظربنیانگ ارانقالباسالمیدارای

اهمیتواولویتبوده،وبارحلتامامخمینی(ره)رهبرانقالبتمدنسازیرامرحلهبندی

پردازینمودند.تمدنسازیعالوهبرریشهدینیوقرآنیدرنقشهراهانقالب

کردهوتئوری
اسالمیافقمشخصیدارد.اینمهمبهحکمآیهکریمهانه هامتکمامه واحدهواناربکم
فاعبدونهمهمسلمانانیکامتاندوجمهوریاسالمیایرانموظفاستسیاستکلیخود

را بر پایه ائتالم و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت
سیاسی،اقتصادیوفرهنگیجهاناسالمراتحققبخشد .


سازی،اسالمسیاسی،ائتالمسازی،ایدئولوژی،قانون


انقالباسالمی،تمدن
واژگان کلیدی:

اساسی،جمهوریاسالمیایران .
.................................................................................................................................................................
 .1دکتری تاریخ انقالب اسالمی ،استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیهالسالم ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران.
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بیان مسئله
هدم پژوهش شناختوتبیینبنیادینوخوانشیتحلیلیازاصلیازدهمقانون
اساسینظامجمهوریاسالمیایرانوتأثیر انقالباسالمیبرتمدننویناسالمی
واتحادوائتالممللمسلماناست.اهمیت تحقیقشناختزمینهومبانیمشترک
مسلمیندرتأسیاتمدننویناسالمیمیباشد.باعنایتبهاینکه؛جهاناسالمو

ملت های مسلمان در گ شته تاریخی خود همواره مورد تهاجم قدرتهای

خودبودهاند.

سلطهگر جهانی برای کسب منافع 
نظامهای  
استکباری ،استعماری و  
کشورهایقدرتمندجهانی همواره به دنبال ایجاد اختالم بین کشورهای اسالمی
برسرنوشتمسلمینداشتهاند.اهمیتاینمقالهشناختمبانیمشترکو

و سلطه 
برونرفتازوتفرقه،ایجادهمبستگیوائتالمبینمللمسلماناهمیتدارد.
برای 
ظرفیتهایامتاسالمیدرسراسرجهانبراینیل

عدمشناختوبهرهنگرفتناز
به  تمدننوینیک خالءنظری و پژوهشی بوده و نگارش مقاله امری ضروری
است .
باپیروزیانقالباسالمیایرانواستیالءگفتماناسالمسیاسیبرنظامبرآمده
ازانقالباسالمی،ماهیتنظامسیاسیپیشینرادگرگونکردهونظامجمهوری
اسالمیدرایرانبناشد.درواقعانقالباسالمیایرانعالوهبرایجادحاکمیتو
نظامسیاسی،رسالتدیگرینیزپ یرفتهوآنرادرقانوناساسیتثبیتوتأیید
تمدنسازی»بودهکهبهاشکال
نمودهاست.رسالتمهموبزرگانقالباسالمی« 
مختلفدراصولمتعددقانوناساسیآمدهاست.انقالباسالمیبادرجوتثبیت
اصلائتالمسازیدرقانوناساسیبهحکمآیهکریمه«انه هامتکمامهواحدهو

انا ربکم فاعبدون» رسالت نظام انقالبی دانسته و خود را موظف به اجرای آن
میداند .

مسئله اصلی پژوهش در این نوشتار تبیین نقش انقالب اسالمی و نظام
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جمهوری اسالمی در تمدنسازی است .محورهای اصلی پژوهش در بخشهای
هایائتالمساز،دستاوردهایائتالمسازیانقالباسالمی،مصادیقعینیو


مؤلفه
هایتمدنسازیدرسطویمختلفبهصورتتعمیقیومبتنیبراصل11


آسیب
قانوناساسی،موردغوروبررسیقرارگرفتهاست.بررسیهاحاکیازآناست
که،انقالباسالمیدرعرصهتئوریوتبییننظریودرمحیطمأموریتیومیدانی
جهان اسالم موفق عمل کرده است .انقالب اسالمی مبتنی بر گفتمان مقاومت و
رسالتنهضتیخودتوانستهاست،سیاستکلیخودرابرپایهائتالمواتحادملل
اسالمیقراردهدوکوششبهعملآوردتاوحدتسیاسی،اقتصادیوفرهنگی
جهان اسالم را تحقق بخشد .در نتیجه تمدنسازی مدنظر جمهوری اسالمی با
ایجاد ائتالم و اتحاد بین ملل و مسلمین دست یافتنی است .در واقع انقالب
اسالمیایران«مبدع»«،آغازگر»وتاحدودی«مجریواجراء»کنندهپروژه«تمدن
نویناسالمی»هست .
سؤاالت پژوهش
سؤالاصلیمقالهایناستکه؛نقشانقالباسالمیدرتمدنسازیچگونهقابل

تعریفوارزیابیاست؟ 
سؤاالتفرعیپژوهشدرراستایپاسخبهسؤالاصلیعبارتنداز :
سازیمیشود؟ 

ؤلفههاییباعثائتالمسازیانقالباسالمیدرتمدن
-1چهم 
دستاوردهایانقالباسالمیدرتمدنسازیچیستوچهنتایجیداشتهاست؟ 

-2
سازیوبرسرراهائتالمسازیقراردارد؟ 


هاییدرمسیرتمدن

چهآسیب
-3
 مفروضپژوهشبهاینصورتاستکهانقالباسالمیونظامبرآمدهازآن
براساساصلیازدهمقانوناساسینظامجمهوریاسالمیدرمسیرائتالمسازی

مسلمینوکشورهایاسالمیبرآمدهودراینمسیردستاوردهاییرابههمراهداشته
است.نگاهفرا  وطنیوفراملیانقالباسالمی،منطقامتمحوریوجهانوطنی
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دولت مقاومت اسالمی قدرت بازیگری آن را تقویت کرده و به عنوان یاریگر
انقالباسالمیوتمدنسازیعملکردهاست.مسئلهاصلیپژوهشبرمحوراصل
یازدهمقانوناساسینظامجمهوریاسالمیقراردارد.بهحکمآیهکریمه«انه ه
امتکم امة واحدۀ و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمینبهعنوانیکامتواحددر
نظرگرفتهشدهاست.جمهوریاسالمینیزبراساسقانوناساسموظفاستکه
سیاست های خود را بر اساس آن تنظیم و دنبال نماید (قانون اساسی،1332 ،

).سیاستکلینظامجمهوریاسالمیدرائتالمسازیمللمسلمانواتحاد

ص27
امتاسالمیاست.دراینجاباخوانشی تعمیقی و تحلیل محور به اصل  11قانون
اساسی،فرایندنظریومصادیقعملیکوششوتالشجمهوریاسالمیدرزمینه
وحدت سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تجزیهوتحلیلشدهومصادیقآن
نیزبیانشدهاست.
 .1پیشینه تحقیق
درباره پیشینه پژوهش نیز گفتنی است که،پاازبررسیومطالعهمنابعمختلف
پیرامونتمدننویناسالمیبهبرخیمنابعواسنادومدارککتابخانهایوعلمی
چالشهای ژئوپلیتیکی

منتشر شده در حوزه تمدن اسالمی اشاره میشود .مقاله «
همگرایی در جهان اسالم» از محمدرضا حافظ نیا و سید هادی زرقانی ()1311
یی،تفاوتهایم هبی ،قومی،

استکهیافتههایآنبهگسیختگیفضایجغرافیا

اندیشهونظامسیاسی،عدماستقاللووابستگیهایسیاسیواقتصادی،تعارضات

قدرتهای برتر جهان اسالم ،وجودپیمانهای سیاسی ه

سرزمینی،رقابت داخلی 
امنیتی با قدرتهای بزرگ و بازیگران فرامنطقهای اشاره کردهاند .مقاله «واکاوی
شاخصههایتمدننویناسالمیدراندیشهمقاممعظمرهبری»ازمرتضیاکبریو

فریدونرضایی()1313استکهنتایجمقالهبیانگرآناستکه اعتقادمقاممعظم
رهبری گسترشتمدننویناسالمیبههمتوخرددستهجمعینیازداردکهدر
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سایهوحدت ،انضباط،کار،تالش،ایمانبهخدا،خالقیت،عقالنیت،تواناییعلمی
و داشتن رسانههای قوی به وجود میآید .مقاله «تبیین ژئوپلیتیکی الگوهای
برساختگرایی» از افشین متقی و مصطفی

اسالمگرایی در جهان اسالم از منظر 

رضایی() 1312استکهدراینمقالهبهسهالگویمهماشارهشدهاست.دراین
مقاله نگارندگان سه الگوی کلی را مدنظر قرار دادهاند .این الگوها عبارتاند از؛
الگویانقالباسالمی،الگویاسالمسلفییاافراطیوالگویاسالملیبرالیازدید
برساخت گرایی هرکدام از این الگوها دارای ساختار و نظام معنایی و هویتی و

ساختاریازمنافعاستکههویتکالناینالگورامشخصمیسازددراینمقاله

مدلو الگویانقالباسالمیراانتخابنمودهاست.مقاله«نظریهگ ارتمدنیبه
مثابهراهبردیبرایتحققتمدننویناسالمیباتأکیدبربیداریاسالمی»ازهادی
عبدالملکی ،قدیر نظامی و طاها عشایری ( )1317است .مقاله مزبور به موضوع
گ ارتمدنیپرداختهوم سئلهاختالطوتناقضتمدنیبهعنوانمحوراصلیبحث
اتخاذ شده است .بحث گ ار تمدنی با رویکردی دینی و در قواره جهانبینی
اسالمی مورد واشکافی قرار گرفته است .یافتههای مقاله این است که رهایی از
اختالطتمدنیوحرکتدرمسیرتمدناسالمیوقدمنهادندرمسیرجدیدویا
صحیح تمدنسازی مستلزم تمرکز بر برخی راهکارهای تمدنی است .نتیجه این
دهدکهتمدنسازیدربنیادتفکرالهیواسالمیقابلدستیابی


پژوهشنشانمی
است و ساخت یابی تمدن اسالمی – ایرانی نیازمند مبانی معرفتی ،نهادها و
هنجارهای مهم و ضروری و کنترل و نظمدهی آن است .با بررسی پیشینه
پژوهش های انجام شده در زمینه تمدن اسالمی از یک سو اهمیت این موضوع

آشکارشدهونشانمی دهدکههمچنانموضوعتمدناسالمیمحلپژوهشودر

خور تحقیق و پردازش است .از سوی دیگر وجه تمایز مقاله حاضر با سایر
اسالمیدرتمدنسازیاستکه

پژوهشهایانجامشدهتبییننظرینقشانقالب 
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درپژوهش هایانجامشدهکمتردیدهشد.عالوهبرآنوجوهممتازمقالهتبیینوبه

تصویر کشیدن دستاوردهای عینی وعملی انقالب اسالمی در عرصه تمدنسازی
مبتنی بر اصل  11قانون اساسی است .در این مقاله کوشش چهل ساله نظام
تمانسازیوائتالممسلمینمنطبقبااصولقانوناساسی
جمهوریاسالمیدرگف 
بودهاست .
 .1مبانی نظری پژوهش :مفهومشناسی تمدن و تمدنسازی
 .1-1تعاریف و مفاهیم
 تعریف و مفهوم تمدن و تمدن اسالمی :در اینجا مقصود از تعریف تمدن و
تمدنسازی برداشت محتوایی آن برای تبیین هرچه بهتر موضوع است .با این

وصف گفتنی است ،تمدن معادل ( )civilizationیا حضاره متداول شده است.
اینواژهدرانگلیسیازلغتالتین()civisبهمعنیشهروندیاشهرنشیناخ شده
است.تمدنعالوهبرشهرنشینیاشارهبهپیشرفتوترقیجوامعوزندگیانسانی
نیز دارد (سپهری،1335 ،ص  .)35در یونان واژه ( )civilizationشهر را
قلمدادمیکردند (فوزی و

مجموعهای از نهادها و روابط به هم پیوسته اجتماعی 

صنمزاده ،1311 ،ص .)1در فرهنگ لغت و واژگان تمدن مترادم با؛ شهرنشین،

خویوخصلت شهری ومدنیتداشتن ،آشناییبا اخالق مردم ،زندگیوزیست
اجتماعی،تعاونوهمکاریمردمآمدهاست(عمید،1331،ج،1ص.)531تمدن
در زبان عربی از «مدن» گرفته شده و به معنای استقرار و محل سکونت است.
تمدن سازیوتمدننویناسالمیدرتعریفعملیاتیوکاربردیخودیعنیاتحاد،

ائتالموپیوندعمیقوناگسستنیبینملتهایمسلمانبراساسآموزه،شریعت،

ارزش هاوهنجارهایدینیوفرهنگوتمدناسالمیاست،کهبتوانندبراساس

آننظامسیاسیمبتنیبراسالمتأسیاکردهومتحدشوند.
مقصود و منظور از تمدن اسالمی ،یعنی تمدنی که همه آرمان و مؤلفههای
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نظریوعملیمبتنیبراسالمشکلبگیرد.تمدنیکهدرباوروعقیده،دراحکام
دینیودراخالقوخلقوخویمبتنیبراسالمباشدتمدناسالمیاست.حالبر
اساس این سه مؤلفه اساسی اسالم سایر شاخصهای تمدن اسالمی در زمینه
عدالت،سیاست،اجتماع،اقتصاد،فرهنگ،دفاع،مقاومتوسبکزندگینیزقابل
احصاءاست .
تمدن نوین اسالمی :تمدن،یعنی زندگی توأم بانظم علمی ،با تجربیات خوب
زندگی ،استفاده از پیشرفتهای زندگی (حسینی خامنهای .)1379،تعریف تمدن
خامنهای (مدظلهالعالی) به این شکل است که؛  ارائه
نوین اسالمی از منظر امام  
سبک زندگی و مدنیت جدید بر پایه احکام و قوانین مترقی اسالمی در گستره
جهان است  .تمدن اسالمی یعنى تمدنى که در آن ،علم همراه بااخالق است؛
پرداختن به مادّیات ،همراه با معنویت و دین است؛ و قدرت سیاسى ،همراه با
(حسینیخامنهای،1315،ص.)1

عدالتاست،یکحرکتتدریجىاست
 .1-1چارچوب مفهومی
ائتالم مسلمین :گرچه ائتالم در تعریف به اجتماع و جمع شدن برای هدم
خاص آمده است ،ائتالم یعنی با هم الفت گرفتن و یکی شدن است .از نظر
اصطالحیدرعرصهسیاستنیزائتالمتوافقیمیاندویاچندطرمبرایحمایت
از یکدیگر به منظور پیشبرد منافع متقابل است (عمید ،1331 ،ج ،1ص .)431
ائتالم و اتحاد مسلمین در همگرایی آمده است .همگرایی یعنی درهمآمیزی
جغرافیایسیاسیوسرزمینی،ژئواکونومیکوژئواستراتژیککشورهایاسالمیو
ملتهای مسلمان در سرزمینهای گوناگون ،مختلف میباشد(مجتهدزاده،1337 ،

ص .)21ائتالم سازی مسلمین در این پژوهش اتحاد و همبستگی مسلمین و
کشورهایاسالمیبر اساسباور،عقیدهوهنجارهایمشترککهبهدنبالبرپاییو
بازگشت مجد و عظمت اسالم هستند .ائتالمسازی در اینجا تعریف و برداشت
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همهجانبهازاسالم(تعریفهستیشناختی)درراستایاهداماست .
تمدن سازی:مفهومتمدندرتعریفمقالهیعنیبازگشتبهفرهنگوتمدناصیل

اس المیدرحوزهسیاست،فرهنگواجتماعمبتنیبردانشودستاوردهایمسلمین
است.انقالباسالمیدرواقعبازتولیدکنندهگفتمانودورهطالییفرهنگوتمدن

اسالمیاست.گفتماناسالمیدرحوزهسیاسیباتشکیلحکومتاسالمیدردوره
رسولاهللشکلگرفتودرحوزهفرهنگیواجتماعیدرقروننخستیناسالمی
وارد قلمرو دیوانی و دیوانساالری شده است .گفتنی است که تمدن اسالمی در
قرونچهارموپنجمهجریدستاوردهایعلمی ،پزشکی،ریاضیات،نجوم،انواع
دانش نظری و علوم بشری را از سرگ ارند و در همه این زمینهها مشرق زمین
اسالمیالگویغربشدهوت مدنغربیازتمدناسالمیسرمشقگرفت .
تمدنسازیمدنظر در گفتمان انقالب
شاخصههای  

درصدد تبیین 
مقاله پیش رو  
اسالمی است .براساس اصل یازدهم قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران،
برای برپایی و تاسی تمدن نوین اسالمی باید ائتالم و اتحاد اسالمی شکل بگیرد.
زمانی که راه امت واحده هموار شود و اتحاد بین مسلمین شکل بگیرد در مسیر
حرکتبزرگقدمخواهندگ اشت.هدمازاتحادومحورمقاومتاستمرارمبارزه
درنجاتمللمحروموتحتستمدرتمامیجهانقوامیابد،کهدستاوردنهاییآن
تشکیل تمدن اسالمی است .تصویر زیر بیانگر مرحلهبندی الگوی تمدن نوین
اسالمیهستکهنقشهراهتمدنسازیبراساسآنصورتخواهدگرفت.


نمودار ( .)1مراحل تشکیل تمدن نوین اسالمی
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شکلگیری انقالب اسالمی است و پا از آن باید
مرحلهی اول در این فرآیند  ،
بالفاصله نظام اسالمی تشکیل شود که هنر بزرگ امام خمینی(ره)نیز ایجاد نظام
اسالمی بود .رهبر انقالب ،مرحله سوم را که اکنون در آن قرار داریم« ،تشکیل
دولت اسالمی» یعنی تشکیل دولتی بر اساس الگوها و معیارهای کامالً اسالمی
خواندند و افزودند:تا وقتی این مرحله به طور کامل محقق نشده است ،نوبت به
نمیرسد و در این صورت ،موضوع سبک زندگی اسالمی
«تشکیل جامعه اسالمی»  
گفتمانسازی در جامعه باقی خواهد ماند .ایشان ،گام نهایی در

نیز صرفاً در سطح 
مراحل پنجگانه اهدام انقالب اسالمی را تحقق «تمدن اسالمی» دانستند و
خاطرنشان کردند:تمدن اسالمی ،کشورگشایی نیست بلکه به معنای تأثیر پ یرفتن
ملتها از اسالم است .ائتالمسازیووحدت مسلمیندرمرحلهچهارم
فکری  
یابدوالگوهاوساختارهادرآنتجلیمییابد.ریشهآن


سازیظهورعینیمی

تمدن
درسهمرحله(انقالباسالمی،نظاماسالمیودولتاسالمی)قراردارد.وحدت
امت اسالمی به معنای تحقق وحدت اسالمی در مجموعه امت اسالم و سراسر
گونهای که در نهایت ،نویدبخش تشکیل امت واحد اسالمی
جهان اسالم است ،به  
است؛مصداقآیهشریفه؛«وَإِنَّهَ ِهِأُمَّتُکُمْأُمَّةًوَاحِدَۀًوَأَنَارَبُّکُمْفَاتَّقُونِ»(مؤمنون،
آیه )52؛ به کارگیری ابزار تحقق امت واحده ،به عنوان یک آرمان نهایی یعنی
حکومت عدل جهانی و تمدنسازی در سطح جوامع و جهان اسالمی است.
همچنیندرمسیرائتالم سازیمسلمینبهکارگیریتمامایزارها،امکاناتومنابع

موردتوجهقرارگرفتهاست.آیهشریفه«وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی
وَنِعْمَالنَّصِیرُ(».حج،آیه)73اگرچهازنظرمفهومیاشارهبهوحدتاسالمیدارد،
سیاستگ اریها،

تصمیمسازیها ،

از جهت روش و ابزارمندی آن شامل تمامی 
میشود که نتیجه
بهرهگیری از امکانات مشترک ،و تدابیری  
روشهای واحد  ،
اتخاذ  
درتحققتمدنسازیاست .

وپیامدآن،
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 .9مؤلفههای ائتالفساز انقالب اسالمی در تمدنسازی
امام خمینی(ره) طری راهبردی تحقق «وحدت سیاسی جهان اسالم» را در قالب
یکنظریهسیاسیوتلقیوحدتبهعنوانامریراهبردیواستراتژیکطیچند
فرایند و مرحله به تصویر میکشد که شامل ایجاد بستر و شرایط مناسب برای
تحقق وحد ت ،فعال شدن نخبگان سیاسی و م هبی به عنوان مجریان وحدت،
به کارگیریابزارهایالزمبرایحرکتدرمسیراتحادسیاسیمسلمانانودرنهایت
تشکیل دولت بزرگ اسالمی میشود .و در تداوم این اندیشه رهبری انقالب
اسالمی مرحله بندی توین تمدن اسالمی را ارائه کرده و تمدن نوین اسالمی را
تئوریپردازی کرده اند که جهت رسیدن به ائتالم و اتحاد ملل اسالمی باید
مؤلفههایآننیزدرکشورهایاسالمیموردنظربودهوعملشود .

 بازگشت به خویشتن و باور به خود  :تفکروطریامامخمینی(ره) درواقعحالیکه رهبران پیشین جنبش بیداری اسالمی
تلفیقیازهویت و توسعه بود .در  
چونسیدجمالبهدنبالتوسعهوتجددبودند؛بعضیازاندیشمندانعرصهبیداری
اسالمی برهویتتأکیدداشتند.قرآنکریمایمانرابنمایهخودباوریبیانکرده
است(سورهآلعمران،آیه.) 131ازنظرامامخمینی(ره)خودباوری،اتکابهایمان
وفاییتواناییهاواستعدادهامیشود(موسویخمینی،1373،ج،14ص

سببشک
.) 114خودباوریوبازگشتبهخویشتندرآثارمصلحاناجتماعیوجودداشته
است .اقبال خود باوری را چنین بیان نموده است( .پیکر هستی ز آثار خودی
میبینی ز اسرار خودی است)(اقبالالهوری ،1399،ص.)13در
است* هرچه  
اینجامقصوداقبالازبازگشتبهخویشتنتنهادعوتمسلمینبهاتحادنیستبلکه
ائتالممللمحرومومستضعفدرقبالمستکبرانمدنظرویاست.
 جهانشمول بودن و عدم انحصارگرایی:درنگاهامام(ره)اسالمدینجهانشمولیتقلیلهای قومی ،زبانی و نژادی در آن راه ندارد«اسالمبرای
است که هیچ یک از  
132

انقالب اسالمی و تمدن نوین بر پایه اتحاد و ائتالف ملل اسالمی

طایفهخاصینیست،اسالمبرایبشرآمدهاستنهبرایمسلمانانونهبرایایران.
انسانها بود.خطاب
انسانها هستند و پیامبر اکرم(ص)مبعوث بر  
انبیاء مبعوث بر  
میباشد؛ یا «ایهاالناس» و ما نهضت کردیم ،برای اسالم نهضت کردیم
به ناس  
(موسوی خمینی ،1373 ،ج،11ص  .)115انقالب اسالمی ایران با الهام از
ایدئولوژی اسالمی که داعیهدار سعادت و خوشبختی تمام جهانیان است ،طبیعی
استکهمحدودبهجغرافیایخاصومنحصردرزماننیست .
 توحید عقیده :ماهیت وحدت همچنین با مفهوم توحید در عقیده یا به عبارتکلمهای
میگردد .بر این اساس « 
دیگر «توحید کلمه» یا «توحید اعتقاد» روشن  
جهانبینی واحد» وجود دارد که همه
واحد»« ،نظری واحد»« ،اعتقاداتی واحد» و « 
بدان ملتزم خواهند بود .چنین وحدتی عامل رشد ،تعالی و تکامل جامعه خواهد
میتواندمدینهفاضلهوحکومتمطلوبراایجادنماید.بهبیانامام«:یکیاز
بودو 
مقاصد بزرگ شرایع و انبیای عظام ،که عالوه بر آنکه خود مقصود مستقل است،
میباشد ،توحید
وسیله پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل مدینه فاضله  
کلمه و توحید عقیده است ( »...موسوی خمینی ،1373 ،ج ،1صص .)311-311
شمهای از وحدت و اتحاد مبتنی بر اخوت و برادری بین
امام براساس وجود  
میگیرد و
جهانبینی مشترک شکل  
مسلمانان بوده است.چنین وحدتی حول یک  
جهانبینی،وحدتالزم
میکندکهمسلمانانبهعنوانصاحباناینمکتبو 
ایجاب 
رادرراستایآنداشتهباشند.
 ائتالف دول اسالمی :ازعواملیکهمیتواندکشورهایاسالمیراقدرتمندسازدو آنها را در برابر ابرقدرتها مستحکم نگه دارد ،وحدت دولتها و سران
دولتهای اسالمی باید بهمنزله یک دولت باشند ،کأنه
دولتهای اسالمی است « :

یک جامعه هستند ...این آمال حاصل بشود که بین دولتهای اسالمی از همه
جهات وحدت پی دا بشود ،امید است که به مشکالت خودشان غلبه کنند و یک
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قدرتی بزرگتر از قدرتهای دیگر در مقابل سایر قدرتها باشند» (موسوی
).حضرتامام(ره)رمزپیروزیدولتهارا

خمینی،1373،ج،7صص111 -171
وحدت کلمه میداند و میفرماید« :رمز پیروزی دولتها ،وحدت کلمه است»
(موسویخمینی،1373،ج،3ص .)313
 تمدن و تفکر اسالم به جای تمدن غربی :خیزشنهضتاسالمیدرسال1171میالدی و پیروزی انقالب اسالمی در واقع استیالء فرهنگ و تمدن اسالمی در
عرصهنظامسازیبود.انقالب اسالمیمبتنیبرتمدن اسالمیبرفرهنگوتمدن
هایاسالمیوجنبشهای


عمیقیبرسایرنهضت
غربیپیروزشدهوتوانستتأثیر 
مردمیبرجایبگ ارد.نمونهبارزآنبیداریاسالمیسال 2111میالدیبودکهبا
گیریازفرهنگوتمدناسالمیدرصددرهاییازفرهنگوتمدنغربیو


سرمشق
اروپاییبودند.سازمانیابیواحیاءفرهنگوتمدناسالمیبهاحیاگرینویندر
مایهخیزشهایمردمیو

راستایتمدنسازیقراردارد.امروزهاسالمبهعنوانبن
به عنوان مدل موفق در عرصه سیاست ،اجتماع و فرهنگ قرار گرفته است .در
هایسکوالرباپیرویازاندیشههایغربیتالشداشتند.نوسازی


دورانیکهدولت
.نمونههای

کنندولیدرعملباناکامیمواجهشدهاند

رادرکشورهایخودپیگیری
موفقیتواحیاءتفکروتمدناسالمیدربیداریاسالمیجهانعرب،قیاممردمی
انصاراهلل یمن ،حزب اهلل لبنان ،تأسیا بسیج مردمی عراق که موسوم به
حشد الشعبیاستوهمچنینتفکروباورهاییکهبراسالماستواربودهودرانتقاد
وطردفرهنگغربیاست .
 آگاهی سیاسی و بیداری اسالمی :بیداریاسالمیدرنتیجهآگاهیسیاسیاست.امروزه در جهان اسالم و میان ملل مسلمان یک بصیرت جمعی و تالش به
همبستگیوائتالمبروزوظهورکردهاست.باوجودتنوعدرسرزمین،جغرافیا،
م هب بیداری اسالمی در  سرزمین جهان اسالمی و با هدم مبارزه با استبداد و
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استکبارشکلگرفتهاست.ازمصادیقمهمآگاهیسیاسیمبارزه،مقاومت،حضور
در جبهه مقاومت از مصادیقعینی آگاهیسیاسی است .عزت مسلمین ریشه در
خواهیوباوربهشریعتوآموزههایاسالمیاست(مقیسهودیگران،1317،

تعالی
ص.) 25بازگشتبهخویشتنوگردهمآمدنمسلمیندرنتیجهآگاهیسیاسیو
دهندهتمدنسازیاست .

منجربهبیداریاسالمیشدهونوید
معنویتگرایی و بازگشت به خویشتن در بیانات امامین انقالب وجود دارد.

تحقق چنین مسئلهای در گرو احیای اسالم اصیل است .خیزش مردم با چنین
درخواستیموجبکسبوحفظکرامتومنزلتانسانیمیشود (قاسمی،1311،
تمدنسازیمدنظر انقالب اسالمیدرباالاشاره
).آنچهدرباره،مؤلفههای  

ص215
شدبخشیازآنهابودکهدراینزمینهمیتوانبهآرمانگرایی،تقیدبرفرهنگو

هویت،اصالیگری،نوگرایی،سیاستگرایی،تعالیخواهیوبسیاریازمؤلفههاکه
ازمبانیگفتمانیانقالباسالمیاستاشارهکرد .
هایمهمانقالباسالمیدرتمدنسازی،بااستفادهاز


درواقعباتکیهبرمؤلفه
سازیبرایتمدنسازیدستیافتنیخواهدبود.در


هایجهاناسالمائتالم

ظرفیت
اندازتمدننوینانقالباسالمیبابهرهگیریازسابقه


برنامهاقدامواجراییچشم
تاریخیمشترک،دشمنمشترک،منافعمشترک،جغرافیایمشترک،امکاناتوتوان
مادی و معنوی جهان اسالم با تکیه بر استراتژی مشخص و هدفمند به سمت
تمدنسازیحرکتخواهدکرد(کاظمی،1317،صص.)45-41

 .4دستاوردهای ائتالفساز انقالب اسالمی در تمدنسازی 
دستاوردهایانقالباسالمیایراندرحوزهتمدنسازیانطباقدقیقیبااندیشهو

مشی نظری و گفتمانی خود دارد .آنچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی در
سازتمدنسازیاست

حوزهاتحادملتهایمسلمانآمدهدرواقعپیششرطوزمینه
کهاینالگوی«تمدننویناسالمی»دردورهمعاصروبا پیروزیانقالباسالمی
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تولیدشدهاست.درحوزهدستاوردونمونهمصادیقموفقیتهایانقالب

ایرانباز
اسالمیدرحوزهتمدن سازیبهدودستهدستاوردنظریودستاوردهایعملیو

محیطیمیتواناشارهکرد؛کهبهصورتمختصراشارهمیشوند :
 .1-4دستاوردهای نظری
 اذعان به توانایی اسالم در سیاسی کردن مقاومت و مبارزات:انتخاب اسالمبراىمبارزهبااستبدادواستکبار،تحولنوینىاستکهپاازانقالباسالمىروى
گروههاى سیاسى ایرانى همچون مجاهدین دیروز و
داده است .پیش از آن حتى  
منافقین امروز نیز اعتقاد راسخى به توانا بودن اسالم در مبارزه بر ضد بیداد و ستم
بهخوبى تفسیر شود،
نداشتند ،ولى انقالب اسالمی ایران نشان داد که اگر اسالم  
رژیمهاى سیاسى را براندازد و خود بر جاى آن حکومت کند.
مىتواند مقتدرترین  

جنبشهایى را که سالها به دلیل انتخاب ناسیونالیسم،

گروهها و 
این حادثه توجه  
آرمانهاى سیاسى خود توفیقى
حکومتهایی مانند آنها ،در نیل به  

کمونیسم و 
بهدست نیافته بودند ،به خود جلب کرد.در این میان ،تبدیل مسئله فلسطین از یک

مسئله ناسیونالیستى و کمونیستى به یک مسئله اسالمى ،یکى از برجستهترین
ارزشهایى است که از انقالب اسالمى به عاریت گرفته شد .بنابراین ،جنبش

بىفرجام خود ،سرانجام اسالم را تنها
بنبست مبارزه  
فلسطین براى خارج شدن از  
ایکه شیخ محمد ابوطیر ،از روحانیان برجسته فلسطینى،
گونه 
به 
ابزار کارآمد یافت  ،
میداند .
تنهااسالمراراهگشاىآزادىفلسطین 
 انقالب اسالمی و مهندسی حکومت در اسالم :هندسهجدیدنظام اسالمى کهپا از پیروزى انقالب اسالمى شکل گرفت ،تغییراتشگرفیدرمبانیوساختار
قدرت ،مشروعیت و شیوه دموکراتیک آن ایجاد کرد .بعد از انقالب اسالمی
مردمساالری از اصول مورد اهتمام قرار گرفته است .مردمساالری دینی به معنای
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خود است که این حق را خداوند بر
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اساس اصول و مقاصد دینی اعمال میکند .در نتیجه مردمساالری دینی از ارکان
اساسیتمدنسازیاست(نقیبی،1317،صص)131-121اسالمسیاسیبرآمدهاز

انقالباسالمیبهصورت بهترین الگو و مهمترین خواسته سیاسى مبارزان مسلمان
دراینباره
میآید .یکى از رهبران مجلا اعالى انقالب اسالمى عراق  
به شمار  
بهزودى به
مىگفتیم اسالم در ایران پیروز شده است و  
میگوید«:ما در آن موقع  

دنبال آن در عراق نیز پیروز خواهد شد.بنابراین ،باید از آن درس بگیریم و آن را
سرمشق خود قرار دهیم»(.جمشیدی ،1374 ،ج،2ص .)311هندسهحکومتدر
اسالمپاازانقالباسالمیمتحولشدهوبهمدلجمهوریاسالمیتغییریافت.
امروزه عناصر ،مواد و سازه جنبشهای اسالمی برگرفته از شریعت و موازین
اسالمی است .جمهوری اسالمی تنها راه نجات را در اسالم و استقرار
هایمستقلاسالمیمیداند .


جمهوری
 گسست در اندیشه تمدنسازی غرب و ارائه الگوی جایگزین :انقالباسالمىشکلهای مختلفی ساختارهاى مسلط جهانى را در هم شکست و ساختارهاى
به  
ارزشىجدیدىراجایگزینساختارهاىپیشیننمود.زیرساختحکومتجدید
اسالمی شده و زیرساختهای غربی را از هم گسست .آنچه در مبانی فکری
مدرنیته  وجود داشت ،هموسویی با ملل مسلمان نداشته و با فطرت بشریت و
مسلمینسازگارنبود.انقالباسالمیدنیاگراییافراطیرابهاسالمگراییتغییرداد.

در اسالمگرایی تغییر داد .در اسالم سیاسی دین و دنیا باهم و در کنار هم معنا
یابد.بامتالشیساختنزیرساختهایفرهنگغربیدرزمینهباور،نگاهبهدنیا


می
و تأسیا نظام سیاسی ،بیداری اسالمی با الگوی جدیدی به دنبال تأسیا
جمهوری های مستقل و آزاد برآمد .مواد الگوی جایگزین در تمدنسازی در دل

زیستبوم،فرهنگسرزمینیوتفکراتدینیمسلمینوجودداشتهومللمسلمان
باتمسکبهداشتههایخودبهدنبال تأسیا تمدنخودشدند.شاکلهفرهنگو
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تمدناسالمیتنهامستقلازتمدنغربیبودبلکهدرتضادباآنقراردارد .
بنیانگ ارانقالباسالمی
همگرایی ملل به جای واهمگرایی (وحدت مسلمین) :
دربارهدربارهوحدتمیفرمایند«:مابرایاینکهوحدتامتاسالمیراتأمینکنیم،
برایاینکهوطناسالمراازتصرمونفوذاستعمارگرانودولهایدستنشانده

آن ها خارج و آزاد کنیم ،راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم .تشکیل

حکومتبرایحفظنظامووحدتمسلماناناست»(موسویخمینی،1373 ،ج،5
ص   .)43به تعبیر امام وحدت برای حفظ نظام و حکومت برای تأمین وحدت
ستونهایحکومتاسالمیاست.
ضروریاست.ازنظرالبناءوحدتامتیکیاز 
ازنظرویاسالموحدتامتراواجبکردهاستکهتساهلدرآندرهیچحالی
میداند چنان که اختالم و تفرقه را
روا نیست؛ زیرا اسالم وحدت را قرین ایمان  
میخواند .از سوی دیگر با مطلعه سایر اندیشهورزان جهان عرب نیز
قرین کفر  
موضوعوحدتموردتوجهجدیواقعشدهاست(قاسمیوفرجی،1319،صص
میخواست با وحدت و انسجام ملی و اسالمی و ایجاد
 .)121 -111امام (ره)  
همبستگیاسالمیبینمسلمانان،همهمللاسالمیبهاستقاللوآزادیدستیابند،
زیرامسلمینبایدبرایبدست آوردناستقاللوآزادیاینکلیدپیروزیرابدست
آورند و برای وحدت کلمه کوشش کنند (موسوی خمینی ،1373 ،ج ،9صص
 .)123 -122در واقع بر اساس غنای مفهومی وحدت و ائتالم در اندیشه امام
خمینی(ره) با توجه به مشترکات بسیار میان شیعیان و اهل تسنن در اصول و
فروعاتکلیدیومهمدینواختالفاتدربرخیازفروعاتدینی،جهاناسالمرا
میکند وبراساسآنهمهملل
به مثابه یک نظام واحد ،یکپارچه و منسجم تلقی  
مامخمینیملتهابوده وامروزه

مسلمانرابهوحدتدعوتمیکندوخطابا

محورمقاومتنیزبراینمبانیاستواراست .
آنچهدربارهدستاوردهاینظریانقالباسالمیدرحوزهتمدنسازیاشارهشد
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بهصورتمختصربودهاست.مهمتریندستاوردنظریایناستکهالگویانقالب
اسالمی نشان داده که کشورهای اسالمی با تکیه بر اسالم میتوانند حکومت
مطلوب خود را تأسیا کنند و الگوی نظری و نسخه قابل ارائه به کشورهای
اسالمی جمهوری های مستقل و آزاد است که با تأسیا آن اتحاد بین مسلمین
ایجاد میشود و با اتحاد زمینه تمدنسازی و همانا « تمدن نوین اسالمی» فراهم
خواهدشد .
 .1-4دستاوردهای محیطی و منطقهای
 سهم انصار اهلل در تمدنسازی :انقالب یمن در گفتمان و اندیشه انقالباسالمیدرراستاینقشهراهتمدنسازیقراردارد.رویکردمبارزاتی انقالبیمنو

انصاراهلل شبه مسلحانهبودهودارایبعدایدئولوژیکاست ،البتهزمانیکه مبارزات
گروهها برای ساماندهی حمالت و هدفمند
انصاراهلل سازمانیافته نبود .تالش این  
شدن مبارزات مسلحانه بود(دغشی،1314 ،ص .)1در زمینه فرهنگ و باورهای
ارزشهای اسالمی و

انقالبیون یمن این موضوع است که قیام خود را بر اساس 
باورهای فرهنگی و هویتی شروع کردند و با رویکرد گلدستون تطابق زیادی دارد،
زیدیها به این باور رسیدند که امام و رهبری برای مدیریت انقالب باید از نسل

حسین(ع) ،عالم بوده و قیام به شمشیر کند ،به تعبیری رهبری انقالب یمن سه
شرط رهبری که بر اساس آموزه فرهنگ و م هب است در امام خمینی(ره) نیز
دیدند.درژانویه 2115استعفایخودرااعالمکرد(میراحمدیواحمدوند،1313،
ص  ) 192بعد از سرنگونی علی عبداهلل صالح ،تغییر قدرت به معنای واقعی رخ
نداد و در واقع همان شخصیتهای بانفوذ قبل از انقالب در صحنه قدرت باقی
ماندند (السماوی ،1314 ،صص )141-142طی سه سال حاکمیت عبدربه منصور
هادی ،نه تنها مردم به آرمانها و مطالبات انقالبی خود دست نیافتند؛ بلکه با
ناکارامدی دولت ،بر مشکالت سابق افزوده شد (پرندین ،1313 ،ص .)1در
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سالهای اخیر نیزاینجنبشباتکیهبرمبانی واصول عمیق فکری خودتوانست

بهجریانیتأثیرگ اردرداخلیمنوبازیگریقدرتمنددرسطحمنطقهتبدیلشده
قدرتهایبزرگ را به چالش بکشاند.قدرت انصاراهلل در کنترل صنعاو

و منافع 
بیشترمناطقیمنونیزبهدلیلپیوندمعنویاینجنبشباانقالباسالمیایران،بر
شکلگیریدولتشیعیدریمن،
یهانسبتبه 
نگرانیوهراسآمریکاییهاوسعود 
تغییرموازنهقواوتقویتمحورمقاومتافزودهشد.اینجنبشدرپایبندیبهدفاع
ها،طائفههاوم اهبیمنراباخود


ازحقوقتمامیمستضعفان،توانستجریان
همراه سازد .انصاراهلل هم اکنون دارای تشکیالتی سازمان یافته و دارای برنامه و
مبناستکهحولرهبریواحدحرکتمیکند(المالکی،1314،صص.)139-133

سهم حزب اهلل لبنان در تمدنسازی :حزب اهلل لبنان به عنوان بازیگری
غیردولتی/فروملی از ابتدای تأسیا خود تاکنون توانسته در فعالیت اجتماعی و
سیاسی خود روند رو به توسعه داشته و دستاوردهایی را برای لبنان و انقالب
اسالمیبههمراهداشتهباشد.حزباهللدرشکلدهیوبسیجمنابعوامکاناتدر
برابراستکبارموفقبودهودرجهتتمدنسازینیزحرکتکردهاست.ازعوامل

گیریتدریجیمقاومتاسالمیلبناناینبودکهنیروهایمردمیوهستههای


شکل
مقاومت توانایی دفاع از کشور را در برابر استکبار ایجاد کرده و تثبت کنند .به
هایمقاومتونهضت هایانقالبیدرسراسرجهاناسالمودنیا


منظورهسته
همین
فعالشدندومقاومتاسالمیحزباهلللبناندرشرایطویژهوپیچیدهایشکل
گرفتهوتوسعهیافت(قاسمی،1313،صص.)31-21مقاومتاسالمیحزباهلل
مبتنیبرگفتمانانقالباسالمی،فرهنگوتمدنشیعیقرارداشتهاست.فرهنگ
مقاومت عالوه بر حزب اهلل لبنان امروزه در کشورهایی نظیر عراق ،سوریه،
افغانستان و یمن برخی دیگر با اتکا بر فرهنگ ایثار و شهادتطلبی در مقابل
استکبار ایستادگی میکنند (قاسمی ،1317 ،ص  .)124برای نمونه آزادی جنوب
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صهیونیستها و پیروزی در جنگ  33روزه ،دو دستاورد بزرگ

لبنان از اشغال 
میشود.هدم
مقاومتاسالمیدرلبنانبراساساتکابه«هویتمقاومت»محسوب 
هایهمافزایاعضایآندرتحققاینهدم،کلیه


مشترکمحورمقاومتوتالش
ترتیباتسیاسی،امنیتیونظامی،منطقه غربآسیاراتحتتأثیرقرارداده است
(زارعان ،1313 ،ص  .) 25آنچه براساس دستاوردهای مقاومت مقاومت اسالمی
لبنان در منظومه فکری سید حسن نصراهلل شناسایی شد نشانگر این است که
گیریسیاستهایانقالباسالمیدرمنطقهاز


مقاومتحزباهللباهدایتوجهت
یکبازیگرمحلی/فروملیباقدرتکمتربهیکقدرتتأثیر گ اربرتروفراملی
تبدیلشدهاست.ارتقاجایگاهحزباهلللبناندرمنطقه،ایستادگیدربرابررژیم
صهیونیستیوبرتریدربرابرسازماناطالعاتیرژیمصهیونیستی(عراقی،1314،
ص.) 133حضوردرجبههمقاومتوحمایتنظامیازسوریهوتقویتفرهنگو
تمدناسالمی– شیعیتوسط حزباهلللبنانوافزایشبرتریمقاومتحزباهلل
درجهتتمدنسازیقراردارد .
 تکفیر ستیزی و تمدنسازی (موفقیت عراق و سوریه در حفظ جغرافیاییدستاورددیگریکهدرحوزهتمدنسازیقابلبحثوبررسیاست،

سرزمینی):
گروههایتروریستی
مقاومتعراقوسوریهدرمحورمقاومتاستکهباسرکوب 
و بیرون راندن داعش از گستره جغرافیایی خود در واقع عالوه بر دستاوردهای
نزدیک که مانع از تجزیه کشور خود شدند؛ به دستاوردهای بزرگتری نیز دست
یافتندکهدرتقابلباتمدنغربیبودهوتقویتمحورمقاومتوکمکعملیبه
تمدنسازیمدنظرانقالباسالمیبودهاست .

 تلفیق اندیشه مردم و اسالم در جهت تمدنسازی (گذار از ناس بهامتگرایی) :با پیروزی انقالب اسالمی اندیشه ناسیونالیستی ملیگرایی در مسئله
فلسطینکنارگ اشتهشدوحداقلدستاوردآنایجادوحدتبینمسلمینومردم
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پایه شدن جنبشها در منطقه بوده است .پیش از انقالب اسالمی جنبشها و
تحرکاتساختگیبودهویاحداقلبامداخلهدوقدرتبرترصورتمیگرفتو

درجهتمنافعملیشرقوغربقرارداشت.باالگویتمدنسازیانقالباسالمی
مردم به خواست خود و مبتنی بر هویت و فرهنگ و تمدن خود دست به قیام
میزنند .

 اتحاد جماهیر اسالمی و تمدنسازی (تأسیس جمهوریهای مستقل و آزاد):جمهوریهایآزادومستقلدراستراتژیمبارزاتیامامخمینی(رحمهاهللعلیه)در

ملتهادستیافتنیاست.امام
راستایایجادوحدتجهانیاسالمبودهکهازسوی 
به خوبی دریافته بود که استحکام و موفقیت «دولت بزرگ اسالمی» بستگی تام و
جمهوریهایآزادومستقل

دولتهایسرزمینیوتأسیا«
تمامبههمکاریجدی 
میخواهیم که همه ممالک اسالمی اوالً
دراینزمینهمیفرمایند«ما  

سرزمینی» دارد.
در محیطی که خودشان هستند به حسب حکم اسالم بین حکومت و بین مردم
مخالفتنباشدوهمهباهمباشند...وهمهمتحدبشوند تا اینکهآسیبیبرایآنها
واقع نشود» (موسوی خمینی ،1373 ،ج ،13ص   .)13منظور از وحدت و
دولتهای محیطی این است که رژیم ممالک اسالمی،
هماهنگی دولت -ملت در  
رژیهمهایطاغوتی

ملتها«اسالمیوملی»بشهوند و
خواستههایواقعی 

براساس
ضد دینهی و ضهد مردمهی تهبدیل به نظام اسلهامی – ملهی گهردد تا
جمههوریهای آزاد و مسهتقل» به معنای واقعی کلمه که در این کالم امامخمینی

«
(رحمه اهلل علیه) آمده است تحقق پیدا کند« .وصیت من به همه مسلمانان و
مستضعفان جهان این است که...در زیر پرچم پرافتخار اسالم مجتمع و با دشمنان
اسالم و محرومان جهان به دفاع برخیزید و به سوی یک دولت اسالمی با
جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید( »...موسویخمینی،1373،ج،21ص

جمهوریها درعمل شکل بگیرد ،زمینه برای وحدتوامنیت

.)443و هرگاه این 
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بیش از پیش فراهم خواهد شد .آنچهدراندیشهامامخمینی(رحمهاهللعلیه)برای
اتحادممالیکاسالمیوجودداشتهاست؛نخستبایدجمهوریهایمستقلوآزاد

شکل بگیرند .اولین جمهوری مستقل و آزاد در ایران شکل گرفته است .بعد از
هایاسالمیدریک،یککشورهایاسالمیودرمرحلهبعدجمهوریها


جمهوری
باهممتحدشوند.
العالی)براینباورندشکلگیری دولت اسالمی با «تشکیل

امخامنهای(مدظله

ام
میفرمایند؛«بدونتردیدیکی
جبههمتحداسالمی»تحققخواهدیافت.دراینباره 
از راهکارهای مهم در پیروزی بر مشکالت جهان اسالم و نیل به استقالل سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی ،تشکیل جبهه متحد اسالمی است (حسینی خامنهای،1334 ،
ص.)21امروزهآنچهدرمرحلهبندیتمدناسالمیوتمدنسازیمدنظررهبری
وجودداردگویایاینموضوعمهماست.بنابراینمقصودازواژهترکیبی«دولت
اسالمیمرکبازجمهوریهایمستقلوآزاد»وحدتکشورهایاسالمیبراساس

اصول مشترک فرهنگی  ،سیاسی ،اقتصادی ،فعالیت و اصول سیاست خارجی،
نظامی ،بسیج و بازارهای تجاری در قالب یک دولت اسالمی یا جمهوریهای
مستقلوآزادهست .
دستاوردهای عملی انقالب اسالمی در حوزه تمدنسازی که زمینهساز «تمدن
نویناسالمی»هستدروجوهسلبیوایجابیدربرههچهلسالهانقالبزیادبوده
است .آنچه در موارد باال اشارهشده بخشیاز موفقیتهای عینی و عملی است.
بسیاریازدستاوردهایانقالباسالمیدرراستایتمدنسازیمقابلهباحضورو

گسترشنفوذغربوآمریکادرمنطقهودستکممحدودوخنثیکردنآنبوده
است.نتیجهایناقدامجمهوریاسالمیدرتقابلبافرهنگوتمدنغربوحفظ
وگسترشتمدناسالمیبودهاست.درمجوعگفتنیاستکهدستاوردمهمانقالب
سازیمردمیکردنحرکتها،مبارزاتومطالباتاست.که


اسالمیدرحوزهتمدن
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سازیکردهاند.چوندرتعریفحقیقیآنتمدن

درطولتاریخهموارهمردم  
تمدن
حاصلدستاوردهایبشریاست .
 .9آسیبهای ائتالفساز در تمدنسازی 
شناسیتمدنسازیمدنظرانقالباسالمیوجوددارد.عالوهبر


آنچهدربارهآسیب

آسیبها و چالشهای نظری ،چالشهای مدیریتی و اجرایی در محوریت

تمدن سازی وجود دارد .یعنی نظام جمهوری اسالمی ایران با نقش محوری و

رهبریمحورمقاومت،مبدعالگویتمدننویناسالمیبانقشپیشبرندهآنباشد
کهباتهدیداتجدیروبهروبودهاست .
 .1-9آسیبهای نظری
وابستگیدولتهای اسالمی به ابرقدرتهاریشه

 انحراف از اصل و وابستگی :حکومتها هستند که به واسطه روابطشان با

انحرام از اسالم است« :این 
ابرقدرتهایچپوراستمشکالترابرایماو

سرسپردگیشانبا

ابرقدرتهاو

دولتها
همه مسلمین ایجاد کردند» (موسوی خمینی،1373،ج،13ص .)33امام  
میداند؛ زیرا معتقد است برای حفظ
ماندگیهای مسلمانان  

را مقصر اصلی  
عقب
میکوشند تا مقاصد شوم ابرقدرتها را در سرزمین مسلمانان به
موقعیت خودشان  
دولتهای
اجرا درآورند (موسوی خمینی،1373،ج،17ص)213مشکل اسالم  ،
ملتها» (موسوی خمینی ،1373 ،ج ،14ص )135بزرگترین
اسالمی است ،نه  
ابرقدرتهاومستکبرین،وابستگیفکریودرونی

ملتهایمستضعفبه
وابستگی 
میگیرد .
وابستگیهاازآنسرچشمه 

استکهسایر
براینمونه؛پاازمرگسادات،معاونشژنرالمحمدحسنیمبارککهخلبان
ریاستجمهوری مصر تکیه زد و تا  22بهمن

نیروی هوایی ارتش بود بر کرسی 
1331کهباقیاممردمسرنگون شد،درمصرقدرترادردستداشتهووابستهبه
قدرتگیری

آمریکا بود (عالیی ،1311 ،صص  .)17 -73اخوان مصر پا از 
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سیاسی هم قبل از آن همچنان وابسته آمریکا بود که این وابستگی سیاسی مالی
مدتها پیش حتی قبل از وقوع انقالب سال 2111
عامل شکست شد .گرچه از  
مصر ،این شایعه در رسانههای مکتوب و مجازی جریان داشت که بین
اخوانالمسلمین

اخوانالمسلمین و آمریکا یک نوع همکاری پنهان وجود دارد .

گستردهتری برخوردار بود.

نسبت به سایر احزاب از جمله «وفد» از پایگاه مردمی 
بعدازانقالب2111مصر،آمریکابیشازهرکشوردیگرینسبتبهتحوالتمصر
حساسیت به خرج داد و از نزدیک این تحوالت را رصد نمود و در آن مداخله
چشمانداز روابط با مصر ،مهار جنبش مردمی
نمود.هدم ایاالت متحده آمریکادر  
و بیداری اسالمی در این کشور است(حنفی ،1311 ،ص .)2آمریکابا توجه به
جمعیت مصر ،قدرت نرم مصر در جهان عرب ،دانشگاه االزهر و وضعیت
ژئوپولیتیک این کشور ،این بازیگر اساسی جهان عرب را عامل اساسی و اصلی در
میداند که میتواند در درازمدت استراتژی
تحوالت احتمالی آینده جهان عرب  
حفظوضعموجودبهنفعآمریکادرمنطقهرامختلنماید .
بخشعظیمیازنابسامانیهای

 استبداد و خودکامگی :ازنگاهامامخمینی(ره) موجود در جهان اسالم ناشی از وجود حکام جور است .اصوالً بخشی از
گرفتاریها از قبیل وابستگی به قدرتهای ظالم ،احساس حقارت در برابر
هایسیاسیواقتصادیازناحیهحاکمیتطاغوتوقدرتهایغیرمشروع

قدرت
باشد.حضرتامامدراینخصوصمیفرماید«:شرعوحق


درجوامعاسالمیمی
حکم میکند که باید نگ اریم وضع حکومت ما به همین صورت ضداسالمی یا
غیراسالمیادامهپیداکنددالیلاینکارواضحاست،چونبرقرارینظامسیاسی
غیراسالمی ،نظامی شرکآمیز است ،چون حاکمش طاغوت است و ما موظفایم
آثارشرکراازجامعهمسلمانانوازحیاتآناندورکنیموازبینببریم.بازبه
ایندلیلکهم وظفیمشرایطاجتماعیمساعدیبرایتربیتافرادمؤمنوبافضیلت
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سازیمواینشرایطدرستضدشرایطحاکمیتطاغوتوقدرتهایناروا

فراهم
است .شرایط اجتماعی که ناشی از حاکمیت طاغوت و نظام شرکآمیز است،
بینیداینهمانفسادفیاالرضاستکهبایداز


اشهمینفسادیاستکهمی
الزمه
اینداریمجزاینکه

بینبرودومسببینآنبهسزایاعمالخودبرسند.ماچاره
کنندهراازبینببریموهیئتهایحاکمهخائن

دستگاههایحکومتیفاسدوفاسد

وفاسدوظالموجائرراسرنگونکنیماینوظیفهایاستکههمهمسلماناندر

یکایککشورهایاسالمیبایدانجامدهندوانقالباسالمیرابهپیروزیبرسانند»
در فرازی دیگر میفرمایند« :این حکومتها هستند که به واسطه روابطشان با
شانباابرقدرتهایچپوراستمشکالترابرایماو


هاوسرسپردگی

ابرقدرت
همهمسلمینایجادکردند»(موسویخمینی،1373،ج،3ص .)391
یکیازنقشههایپلیداستعمار،

 ناکارآمدن نشان دان اسالم در عرصه سیاسی :ایکهمیکوشدازنظرفکریوفرهنگیودر
گونه 
متحجرنشاندادناسالماست،به 

پی آن ،اقتصادی ،بر جوامع اسالمی سیطره یابد« :از بدبختیهایی که بر دول
اسالمی ...پیش آمده است ،از جمله آنها این است که ...یک مدت زیادی دول
طلبمشغولشدهاندپیغمبراسالمراکوچککنند...بعدشدنبالاینرفتند


استعمار
کهاحکاماسالم  یکاحکامیاستکهمالهزارسالپیشاستوحاالچهوچه
شدهاستومملکتمترقیشدهاستوامثالذلکواسالمنمیتوانداشباعکند

آن خواستههای ملل را( ».موسوی خمینی ،1373 ،ج،1ص  .)371وحدت امت
اسالمی به معنای تحقق وحدت اسالمی در مجموعه امت اسالم و سراسر جهان
اسالماست،بهگونهایکهدرنهایتنویدبخشتشکیلامتواحداسالمیباشد .

 تبلیغات منفی با هدف عقیمسازی اسالم :تبلیغات منفی استکبار از اسالمترینآسیبهای


ناکارآمدنشاندادناسالمسیاسیدرزمینهنظریازمهم
سیاسیو 
نظری تمدنسازی است .عقیمسازی اسالم در زمینه نظریه پردازی از طریق راه
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اندزیتکفیر،ایجادانحرام،اسالمهراسی،شیعههراسی،ایرانهراسیوباتبلیغات
فرهنگ غربی دنبال میشود .در واقع نظام غربی درصد القا این مسئله است که
اسالمتواناییتأسیانظامسیاسیرانداردوتنهاعالجوراهجایگزینبازگشتبه
تمدنغربیوالگوگیریازسبکوسیاقنظامدموکراسیغرباست .

 .1-9آسیبهای مدیریتی و اجرایی
ترینآسیبهاینظامجمهوریاسالمیایران

 در سطح جمهوری اسالمی :مهم
نسلییعنیدرزمینهتمدنسازی

درحوزهتمدنسازیعبارتنداز:جابجاییوشکام

وائتالمبینکشورهایاسالمیومللمسلمانبایدیکفهموادراکواحدبین
جوانان و انقالبیون دهه اول و اوایل انقالب شکل بگیرد به خصوص اهمیت
تمدنسازیبرایجواناندههاخیرباتبییندقیقتریبیانشدهواهمیتوالزمه

تمدنسازیتبیینشود .

همچنینضعف مدیریتی در حوزه اجرایی،منظورازضعفمدیریتیواجراییدر
هایجمهوریاسالمینشانهعدمعالقمندیبرخیدولتهابهموضوع


طولدولت
ائتالمسازی اسالمی است .برخی دولتها با توجیه اهمیت و توجه به داخل از
فعالیت و کوشش در ائتالمسازی اسالمی صرمنظر کرده یا توجه کمتر شده
است .
برخی از اتفاقات داخلی و رخدادهای سیاسی در زمینه ،نقد ساختاری در
ملیگرا،
جمهوری اسالمی برای نمونه در انتخابات  ،1333اپوزیسیون احزاب  
دولتهایهاشمی،
نهضتآزادیوسازمانمجاهدین،رحلتامامورویکارآمدن 
خاتمی ،احمدی نژاد که هریک قطبیتی پیدا کردهوتوجهبهموضوعائتالمملل
مسلمانبهحاشیهرفتهویابرآنسایهانداختهاست .وقوعجنگ تحمیلیعراقو
هایمنطقهایوفرامنطقهایکشورونظامجمهوریاسالمی

ایرانباحمایتقدرت
رادرائتالمسازیباروندکاهشمواجهکردهوازسرعتاولیهآنکاست(برزگر،
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وبسیاریازمباحثداخلیکهمسیرتمدنسازیبانقش

،1317صص  )25 -22
محوری جمهوری اسالمی را با دشواری مواجه کرده است ،که ریشه در چند
صداییداردومشیواحددراینزمینهنیازاست.
 در سطح جهان اسالم :عدمفهموشناختفرهنگدرونتمدنی،نداشتنتجربهمدیریتیکشورداریبهشیوهانقالباسالمیایران ،فقدانتجربهوآگاهیتاریخی
نسبت به تحوالت سیاسی جهان اسالم برای نمونه ،سابقه قدرتهای بزرگ و
اسرائیل،ناتواناییدرتلفیقاندیشهعروبیت،اسالمیتوماهیتلیبرالیسمواندیشه
پردازیوضعفدراندیشهپردازی

غربی،رجوعبهناسیونالسیمگ شته،فقداننظریه
ترینآسیبهااست.


سازیدراینزمینهازمهم

وتئوری
آگاهیبهتوانمندیتمدنسازیاسالمیوایجادچالشدر

 در سطح بینالملل:اجرای آن ،تداوم راهبرد سیاستزادیی از اسالم و اسالمزدایی از سیاست در
تمدن سازیاسالمیتوسطغرب،ناتواننشاندادناسالمدرحوزهسیاست،ارائه

نسخه بدیل برای اداره جامعه و تشکیل حاکمیت در اسالم ،به راه انداختن
اختالفاتقومی،م هبیودروندینی،ناکارآمدننشانکشورهایاسالمیدرحوزه
اتیکهدرایجاددشواریدرمسیرتمدنسازی

اقتصادوتجارتوبسیاریازاقدام
توسطنظامبینالمللانجاممیشود.

نتیجهگیری
بررسیوتحقیقدرزمینهتمدناسالمینشانمیدهد؛الگویتمدننویناسالمی

ازجملهمباحثمهمدرگفتمانانقالباسالمیبهشمارمیآیدکهعلتاصلیاین

رویکرددرتقابلباسیطرهونفوذفرهنگوتمدنغربیدرجوامعاسالمیاهمیت
بیشتری پیدا کرده است .مرحله بندی تمدنسازی در انقالب اسالمی مسیر
پیوستهایی از فرایند نهضت ،انقالب ،نظامسازی و تا تشکیل امت واحده را در
آرمانواهدامخودتعریفکردهاست.دراینزمینهائتالمواتحادمللاسالمی
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مهمترین پیش شرط تحقق آن است .یافتههای پژوهش از آن حکایت دارد که
انقالب اسالمی ایران در عرصه تمدنسازی مبتنی بر اصل یازدهم قانون اساسی
جمهوریاسالمیدرقلمروتئوریکوعملیحرکتکردهاست .و در این مسیر
دستاوردوموفقیتهاییرابرایجهاناسالموامتاسالیبههمراهداشتهاست .

درپاسخبهپرسشپژوهشگفتنیاستکه؛با تحلیل و تطبیق انطباقنظریو
عملی اصل یازدهم قانون اساسی در تمدنسازی اسالمی ،رویکرد م کور در
کشورهایاسالمیموفقیتهاییرانصیبخودکردهاست،نتیجه ارزیابینشانداد

که انقالب اسالمی ایران در آرمان و الگوی تمدنسازی خود ثبات و جدیت را
ترینآنهاعبارتنداز؛بازگشت


سازمهم
دارد.درنتیجهدربخشمؤلفههایائتالم
به خویشتن ،جامع نگری در اسالم ،توحید باوری و وحدت عقیده ،ائتالم و
هایاسالمی،یگانگیتمدنیوفاصلهگیریازتناقضتمدنیبودند.


وحدتدولت
دستاوردهایانقالباسالمیدرتمدنسازیدردوبخشنظریوعملی

مهمترین 

احصاء شدند؛ در بخش نظری سیاسی کردن اسالم به عنوان مسئله اساسی در
تمدن سازی ،تغییر هندسه حکومت اسالمی ،بازگشت به تمدن اسالمی به جای

فرهنگوتمدنغربی،همگراییکشورهایاسالمیبهخصوصدرجبههمقاومت
ازمصادیقنظریآنبودند.دربخشعملیومحیطیسهمحزباهلللبنانوایفا
نقشفراملیومنطقهایآن،نقشانصاراهللیمنبهرهبریسیدعبدالملکحوثی،

مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی با محوریت ایران و جبهه مقاومت در
دینیبانقشمردمیدرنهضتهاو

جهتزدودنانحرافاتازاسالم،تلفیقاندیشه
انقالبها با رویکرد مردم ساالری اسالمی و تالش در اتحاد جماهیر اسالمی با

هایمقاومتوارتقاآنبهجمهوریهایآزادومستقلازمصادیق


گیریهسته

شکل
سازیباآسیبهایجدیدرمسیر


سازیهستند.گرچهتمدن

عینیدرجهتتمدن
تکهشاملآسیبهاینظریوعملیهستندکهدرعرصهاجرایی

خودمواجههس
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ومدریتیمهمترینآندرسطحملیوجهاناسالماستکهباتبیینماهیتاسالم
سیاسی،کارآمدیآندرجهاناسالمبهخصوصبعدازانقالباسالمیوبیداری
اسالمیمسیرتمدنسازیرافراهمنمودهاست .

در نهایت گفتنی است ،موضوع تمدن و تمدنسازی از مباحثطوالنی مدت
استکهدرزمانکوتاهمحققشدنینیست؛بنیادتمدنسازیریشهدرنهضتانبیاء

دارد .عالوه بر آن دشواری ائتالمسازی و ایجاد وحدت نیز بر آن افزوده شده
است؛ایندرحالیاستکهدستاوردهانشانازصحیحبودننقشهراهاست.وبا
نگاهبهآیندهبهنظرمی رسدتمدننویناسالمیدرزمانیکمترازانقطاعتاریخی

ازاصلخودبهریشهاصلیوجایگاهاساسیخودوصلخواهدشد.تمدنسازی

به دلیل ریشه نهضتی آن (نهضت انبیاء)نیاز به ابزار و مکانیسمیاز جنا خود
رانهای تمدنسازی دیپلماسی نهضتی و مقاومت است،
دارد .از مهمترین پیش 
دیپلماسی نهضتی روش نظری درک ،فهم و مفاهمه بینالملل را با هدایت آن به
سطح ملتها سادهسازی کرده و در عرصه عملی با کاربست مقاومت و بسیج
مردمی آن را دست یافتنی خواهد ساخت .در نتیجه آرمان و افق تمدن نوین
استقرار جمهوریهای مستقل و آزاد ،تعالی جایگاه مسلمین و عزت آنان ،حق
تعیین سرنوشت در ساختار مردمساالری دینی ،ائتالمسازی مسلمانان ،اتحاد
جوامعاسالمیوساختیابینظمجدیدانقالبیاست .
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