
 

 

5 

 

  

In-depth reading and analysis based on Article 11 of the 

Constitution)) 
Behzad ghasemi*

1
 

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. 

................................................................................................................................................................ 
1
 *Assistant Professor of History, Imam Hossein University, Tehran, Islamic Republic of 

Iran. 
Ghasemi.b@ihu.ac.ir                                                                                            0000-0003-0086-2535 

Scientific Journal Of New Islamic Civilization Fundamental Studies(Bi-quarterly), 

 Vol.3, No.1(Serial 5), Winter and Spring 2020 
DOI: 10.22070/NIC.2021.13876.1056 

Received: 2020/04/26 

Accepted: 2020/07/28 

 

https://dx.doi.org/10.22070/nic.2021.13876.1056


123 

 

 

  میانقالب اسالمی و تمدن نوین بر پایه اتحاد و ائتالف ملل اسال

 قانون اساسی( 11)خوانشی تعمیقی و تحلیل محور به اصل 

  1*بهزاد قاسمی
 چکیده

تمدنائتالم مسائلبنیادیدر مللاسالمییکیاز اتحاد عنایتباسازیو با سازیاست.

هایسازیمیانملتاینکه؛پیششرطتأسیاتمدننویناسالمیوحدتمسلمینوائتالم

می مسلمان این مؤلفهباشد؛ است. پژوهشانتخابشده اصلی محور عنوان به هایمسئله

سازیموردواشکافیقرارگرفتهوسازودستاوردهایانقالباسالمیدرامتدادتمدنائتالم

سازیودستاوردهایانقالباسالمیهایائتالمسؤالاصلیمقالهچنینمطریشدهکه؛مؤلفه

مصادی تمدننویناسالمیچیستو نظامدر پژوهشایناستکه مفروضه قآنکدامند؟

اساسی)ائتالم قانون اصلیازدهم بر تکیه انقالباسالمیبا از دربرآمده سازیمسلمین(

پردازی،دستاوردهاونتایجآنموفقعملکردهاست.هدمپژوهشحاضرتبیینعرصهنظریه

زچارچوبمفهومیتمدناسالمیوگیریاسازیبودهوبابهرهنقشانقالباسالمیدرتمدن

وحدتمسلمینازمنظربنیانائتالم انقالباسالمیدارایسازیبهآنپرداختهاست. گ ار

بندیسازیرامرحلهاهمیتواولویتبوده،وبارحلتامامخمینی)ره(رهبرانقالبتمدن

تمدنکردهوتئوری آنیدرنقشهراهانقالبسازیعالوهبرریشهدینیوقرپردازینمودند.

واحدهواناربکمهاسالمیافقمشخصیدارد.اینمهمبهحکمآیهکریمهانه هامتکمام

اندوجمهوریاسالمیایرانموظفاستسیاستکلیخودفاعبدونهمهمسلمانانیکامت

دهدوکوششپی مللاسالمیقرار اتحاد ائتالمو پایه بر تارا بهعملآورد وحدتگیر

سیاسی،اقتصادیوفرهنگیجهاناسالمراتحققبخشد.


سازی،ایدئولوژی،قانونسازی،اسالمسیاسی،ائتالمانقالباسالمی،تمدن:کلیدی واژگان

.اساسی،جمهوریاسالمیایران
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 بیان مسئله

هدمپژوهششناختوتبیینبنیادینوخوانشیتحلیلیازاصلیازدهمقانون

انقالباسالمیبرتمدننویناسالمیتأثیرمجمهوریاسالمیایرانواساسینظا

تحقیقشناختزمینهومبانیمشترکواتحادوائتالممللمسلماناست.اهمیت

باشد.باعنایتبهاینکه؛جهاناسالمومسلمیندرتأسیاتمدننویناسالمیمی

ملت مورد همواره خود تاریخی گ شته در مسلمان قدرتهای هایتهاجم

بودهمنافعکسببرایجهانیگرسلطههاینظامواستعماریاستکباری، اند.خود

اسالمیکشورهایبیناختالمایجاددنبالبههموارهکشورهایقدرتمندجهانی

اندبرسرنوشتمسلمینداشتهسلطهو اهمیتاینمقالهشناختمبانیمشترکو.

اهمیتدارد.ائتالمبینمللمسلمانوهمبستگییجاداوتفرقه،ازرفتبرونبرای

نیلبرایجهانسراسردراسالمیامتهایظرفیتازعدمشناختوبهرهنگرفتن

امریبه ونگارشمقاله نظریوپژوهشیبوده ضروریتمدننوینیکخالء

است.

مبرآمدهباپیروزیانقالباسالمیایرانواستیالءگفتماناسالمسیاسیبرنظا

دگرگونکردهونظامجمهوری ماهیتنظامسیاسیپیشینرا ازانقالباسالمی،

اسالمیدرایرانبناشد.درواقعانقالباسالمیایرانعالوهبرایجادحاکمیتو

درقانوناساسیتثبیتوتأیید رسالتدیگرینیزپ یرفتهوآنرا نظامسیاسی،

بودهکهبهاشکال«سازیتمدن»انقالباسالمینمودهاست.رسالتمهموبزرگ

مختلفدراصولمتعددقانوناساسیآمدهاست.انقالباسالمیبادرجوتثبیت

انه هامتکمامهواحدهو»بهحکمآیهکریمهسازیدرقانوناساسیاصلائتالم

فاعبدون ربکم انا » را خود و دانسته انقالبی نظام آموظفرسالت اجرای نبه

داند.می

نظام و اسالمی انقالب نقش تبیین نوشتار این در پژوهش اصلی مسئله
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تمدن در اسالمی بخشجمهوری پژوهشدر اصلی محورهای است. هایسازی

سازیانقالباسالمی،مصادیقعینیوهایائتالمساز،دستاوردهایائتالممؤلفه

11یومبتنیبراصلسازیدرسطویمختلفبهصورتتعمیقهایتمدنآسیب

بررسی موردغوروبررسیقرارگرفتهاست. هاحاکیازآناستقانوناساسی،

که،انقالباسالمیدرعرصهتئوریوتبییننظریودرمحیطمأموریتیومیدانی

است. موفقعملکرده اسالم مقاومتوجهان گفتمان انقالباسالمیمبتنیبر

سیاستکلیخودرابرپایهائتالمواتحادمللاست،رسالتنهضتیخودتوانسته

اسالمیقراردهدوکوششبهعملآوردتاوحدتسیاسی،اقتصادیوفرهنگی

بخشد تحقق را اسالم تمدن.جهان نتیجه بادر اسالمی جمهوری مدنظر سازی

انقالب واقع در است. یافتنی دست مسلمین و ملل بین اتحاد و ائتالم ایجاد

«مبدع»میایراناسال آغازگر»، تمدن»کنندهپروژه«مجریواجراء»وتاحدودی«

هست.«نویناسالمی

 پژوهش سؤاالت

سازیچگونهقابلسؤالاصلیمقالهایناستکه؛نقشانقالباسالمیدرتمدن

تعریفوارزیابیاست؟

سؤاالتفرعیپژوهشدرراستایپاسخبهسؤالاصلیعبارتنداز:

شود؟سازیمیسازیانقالباسالمیدرتمدنهاییباعثائتالمؤلفهچهم-1

سازیچیستوچهنتایجیداشتهاست؟دستاوردهایانقالباسالمیدرتمدن-2

سازیقراردارد؟سازیوبرسرراهائتالمهاییدرمسیرتمدنچهآسیب-3

آمدهازآنمفروضپژوهشبهاینصورتاستکهانقالباسالمیونظامبر

سازیبراساساصلیازدهمقانوناساسینظامجمهوریاسالمیدرمسیرائتالم

مسلمینوکشورهایاسالمیبرآمدهودراینمسیردستاوردهاییرابههمراهداشته

وطنیوفراملیانقالباسالمی،منطقامتمحوریوجهانوطنیاست.نگاهفرا
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بازیگر قدرت مقاومتاسالمی یاریگردولت عنوان به و کرده تقویت را آن ی

مسئلهاصلیپژوهشبرمحوراصلسازیعملکردهاست.انقالباسالمیوتمدن

ه هان»کریمهآیهحکمیازدهمقانوناساسینظامجمهوریاسالمیقراردارد.به

مسلمینبهعنوانیکامتواحددرهمه«فاعبدونربکمأناوواحدۀامةامتکم

رفتهشدهاست.جمهوریاسالمینیزبراساسقانوناساسموظفاستکهنظرگ

سیاست اساسی، )قانون نماید دنبال و تنظیم آن اساس بر را خود ،1332های

سازیمللمسلمانواتحاد(.سیاستکلینظامجمهوریاسالمیدرائتالم27ص

قانون11اصلهبمحورتحلیلوتعمیقیامتاسالمیاست.دراینجاباخوانشی

اساسی،فرایندنظریومصادیقعملیکوششوتالشجمهوریاسالمیدرزمینه

تجزیهوتحلیلشدهومصادیقآنفرهنگیواقتصادیسیاسی،اجتماعی،وحدت

 شدهاست.نیزبیان

 پیشینه تحقیق .1

پاازبررسیومطالعهمنابعمختلفاستگفتنینیزپژوهشپیشینهدرباره که،

ایوعلمیپیرامونتمدننویناسالمیبهبرخیمنابعواسنادومدارککتابخانه

می اشاره اسالمی تمدن حوزه در شده منتشر مقاله ژئوپلیتیکیچالش»شود. های

اسالم جهان همگراییدر محمد« حافظاز هادیزرقانی)ونیارضا (1311سید

تفاوتگسیختگیفضایجغرافیاهایآنبهاستکهیافته قومی،یی، هایم هبی،

هایسیاسیواقتصادی،تعارضاتاندیشهونظامسیاسی،عدماستقاللووابستگی

رقابتداخلی پیمانقدرتسرزمینی، وجود هایسیاسیههایبرترجهاناسالم،

قدرتامنیتی فرابا بازیگران بزرگو منطقههای کردهای اشاره مقاله واکاوی»اند.

ازمرتضیاکبریو«تمدننویناسالمیدراندیشهمقاممعظمرهبریهایشاخصه

استکهنتایجمقالهبیانگرآناستکه1313فریدونرضایی) ) مقاممعظماعتقاد

جمعینیازداردکهدرگسترشتمدننویناسالمیبههمتوخرددستهرهبری
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نیت،تواناییعلمیانضباط،کار،تالش،ایمانبهخدا،خالقیت،عقالسایهوحدت،

رسانه داشتن میو وجود به قوی .آیدهای الگوهای»مقاله ژئوپلیتیکی تبیین

اسالم اسالم جهان در گراییبرساختمنظرازگرایی مصطفی« و متقی افشین از

دراین(استکهدراینمقالهبهسهالگویمهماشارهشدهاست.1312رضایی)

الگویکل نگارندگانسه دادهمقاله قرار مدنظر عبارتیرا اینالگوها ؛اندازاند.

الگویانقالباسالمی،الگویاسالمسلفییاافراطیوالگویاسالملیبرالیازدید

وبرساخت هویتی و معنایی نظام و ساختار دارای الگوها این از هرکدام گرایی

دراینمقالهدسازساختاریازمنافعاستکههویتکالناینالگورامشخصمی

مقالهمدلو انتخابنمودهاست. گ ارتمدنیبهنظریه»الگویانقالباسالمیرا

ازهادی«مثابهراهبردیبرایتحققتمدننویناسالمیباتأکیدبربیداریاسالمی

( عشایری طاها و نظامی قدیر موضوع1317عبدالملکی، به مزبور مقاله است. )

سئلهاختالطوتناقضتمدنیبهعنوانمحوراصلیبحثگ ارتمدنیپرداختهوم

جهان قواره در و دینی رویکردی با تمدنی گ ار بحث است. شده بینیاتخاذ

یافته است. گرفته واشکافیقرار ازاسالمیمورد رهایی ایناستکه مقاله های

ااختالطتمدنیوحرکتدرمسیرتمدناسالمیوقدمنهادندرمسیرجدیدوی

تمدن اینصحیح نتیجه است. راهکارهایتمدنی برخی بر تمرکز سازیمستلزم

سازیدربنیادتفکرالهیواسالمیقابلدستیابیدهدکهتمدنپژوهشنشانمی

 اسالمی تمدن یابی ساخت و و–است نهادها معرفتی، مبانی نیازمند ایرانی

نظم و کنترل و ضروری و مهم است.هنجارهای آن پیشینهدهی بررسی با

موضوعپژوهش اهمیتاین یکسو از اسالمی تمدن زمینه در شده انجام های

دهدکههمچنانموضوعتمدناسالمیمحلپژوهشودرآشکارشدهونشانمی

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

سازیاستکهاسالمیدرتمدنهایانجامشدهتبییننظرینقشانقالبپژوهش
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هایانجامشدهکمتردیدهشد.عالوهبرآنوجوهممتازمقالهتبیینوبهدرپژوهش

کشیدندستاوردهایعینیوعملیانقالباسالمیدرعرصهتمدن سازیتصویر

 اصل بر نظام11مبتنی ساله چهل کوشش مقاله این در است. اساسی قانون

سازیوائتالممسلمینمنطبقبااصولقانوناساسیتمانجمهوریاسالمیدرگف

بودهاست.

 سازی شناسی تمدن و تمدن مبانی نظری پژوهش: مفهوم .1

 تعاریف و مفاهیم .1-1

و تمدن تعریف از مقصود اینجا در اسالمی: تمدن و تمدن مفهوم و تعریف

استمدن موضوع بهتر هرچه تبیین برای آن محتوایی برداشت اینسازی با ت.

تمدنمعادل است.حضارهیا (civilization)وصفگفتنیاست، متداولشده

شهرنشیناخ شدهیاشهروندمعنیبه(civis)التینلغتازانگلیسیدرواژهاین

است.تمدنعالوهبرشهرنشینیاشارهبهپیشرفتوترقیجوامعوزندگیانسانی

دارد 1335سپهری،)نیز 35،ص .) واژهدر راشهر(civilization)یونان

میاجتماعیروابطبههمپیوستهونهادهاازایمجموعه وفوزی)کردندقلمداد

ص1311زاده،صنم ،1 واژگانفرهنگدر(. مترادمبا؛لغتو شهرنشین،تمدن

زندگیوزیستمردم،اخالقآشناییباومدنیتداشتن،شهریخویوخصلت

تمدن(.531،ص1،ج1331عمید،)آمدهاستمردمهمکاریتعاونواجتماعی،

عربیدر محلسکونتاست.«مدن»اززبان و معنایاستقرار به و شده گرفته

سازیوتمدننویناسالمیدرتعریفعملیاتیوکاربردیخودیعنیاتحاد،تمدن

،شریعت،هایمسلمانبراساسآموزهائتالموپیوندعمیقوناگسستنیبینملت

هاوهنجارهایدینیوفرهنگوتمدناسالمیاست،کهبتوانندبراساسارزش

 آننظامسیاسیمبتنیبراسالمتأسیاکردهومتحدشوند.

مؤلفه و آرمان همه که تمدنی یعنی اسالمی، تمدن از منظور و هایمقصود
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قیده،دراحکامنظریوعملیمبتنیبراسالمشکلبگیرد.تمدنیکهدرباوروع

دینیودراخالقوخلقوخویمبتنیبراسالمباشدتمدناسالمیاست.حالبر

شاخص سایر اسالم اساسی مؤلفه سه این زمینهاساس در اسالمی تمدن های

اقتصاد،فرهنگ،دفاع،مقاومتوسبکزندگینیزقابل عدالت،سیاست،اجتماع،

احصاءاست.

تمدننوینتمدن بابانظمتوأمزندگی،یعنیاسالمی: خوبتجربیاتعلمی،

استفاده خامنه)زندگیهایپیشرفتاززندگی، تعریفتمدن(1379ای،حسینی .

منظر اینشکلاستکه؛ظلهای)مدخامنهامامنویناسالمیاز به العالی( ارائه

گسترهدراسالمیمترقیقوانینواحکامپایهبرجدیدمدنیتوزندگیسبک

 است. است؛جهان بااخالق همراه علم آن، در که تمدنى یعنى اسالمی تمدن

با همراه قدرتسیاسى، و است؛ دین معنویتو با همراه مادّیات، به پرداختن

 (.1،ص1315ای،)حسینیخامنهیکحرکتتدریجىاست،عدالتاست

 چارچوب مفهومی  .1-1

تعریفبه در ائتالم گرچه مسلمین: هدماجتائتالم برای شدن جمع و ماع

است یعنی،خاصآمده است.گرفتنالفتهمباائتالم شدن یکی نظرازو

حمایتبرایطرمچندیادومیانتوافقیائتالمنیزسیاستعرصهدراصطالحی

متقابلمنافعپیشبردمنظوربهیکدیگراز ج1331است)عمید، ص1، ،431).

همگرا در مسلمین اتحاد و درهمائتالم یعنی همگرایی است. آمده آمیزییی

جغرافیایسیاسیوسرزمینی،ژئواکونومیکوژئواستراتژیککشورهایاسالمیو

سرزمینملت در مسلمان های گوناگون، باشد)مجتهدمختلفمیهای ،1337زاده،

ائتالم21ص و(. مسلمین همبستگی و اتحاد پژوهش این در مسلمین سازی

اساسباور،عقیدهوهنجارهایمشترککهبهدنبالبرپاییوکشورهایاسالمیبر

ائتالم هستند. برداشتبازگشتمجدوعظمتاسالم تعریفو اینجا سازیدر
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شناختی(درراستایاهداماست.همهجانبهازاسالم)تعریفهستی

سازی:مفهومتمدندرتعریفمقالهیعنیبازگشتبهفرهنگوتمدناصیلتمدن

المیدرحوزهسیاست،فرهنگواجتماعمبتنیبردانشودستاوردهایمسلمیناس

کنندهگفتمانودورهطالییفرهنگوتمدناست.انقالباسالمیدرواقعبازتولید

اسالمیاست.گفتماناسالمیدرحوزهسیاسیباتشکیلحکومتاسالمیدردوره

اعیدرقروننخستیناسالمیرسولاهللشکلگرفتودرحوزهفرهنگیواجتم

اسالمیدر تمدن گفتنیاستکه است. دیوانساالریشده دیوانیو قلمرو وارد

انواع نجوم، ریاضیات، پزشکی، قرونچهارموپنجمهجریدستاوردهایعلمی،

اینزمینه همه در و سرگ ارند از بشریرا علوم مشرقزمیندانشنظریو ها

مدنغربیازتمدناسالمیسرمشقگرفت.اسالمیالگویغربشدهوت

انقالبگفتماندرسازیمدنظرتمدنهایشاخصهتبیینصدددرروپیشمقاله

استاسالمی ایران،اسالمیجمهورینظاماساسیقانونیازدهماصلبراساس.

.بگیردشکلاسالمیاتحادوائتالمبایداسالمینوینتمدنتاسیوبرپاییبرای

مسیردربگیردشکلمسلمینبیناتحادوشودهموارواحدهامتراهکهزمانی

مبارزهاستمرارمقاومتمحورواتحادازهدم.گ اشتخواهندقدمبزرگحرکت

آننهاییدستاوردکهیابد،قوامجهانتمامیدرستمتحتومحروممللنجاتدر

مرحله.استاسالمیتمدنتشکیل بیانگر زیر تصویر نوینبندی تمدن الگوی

 .سازیبراساسآنصورتخواهدگرفتاسالمیهستکهنقشهراهتمدن

 
 مراحل تشکیل تمدن نوین اسالمی (.1)نمودار 
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بایدآنازپاواستاسالمیانقالبگیریشکلفرآیند،ایندراولیمرحله

ره)خمینیامامبزرگهنرکهشودتشکیلاسالمینظامبالفاصله نظامادایجنیز(

تشکیل»داریم،قرارآندراکنونکهراسوممرحلهانقالب،رهبر.بوداسالمی

اسالمیکامالًمعیارهایوالگوهااساسبردولتیتشکیلیعنی«اسالمیدولت

افزودندوخواندند بهنوبتاست،نشدهمحققکاملطوربهمرحلهاینوقتیتا:

اسالمیزندگیسبکموضوعصورت،ایندرورسدنمی«اسالمیجامعهتشکیل»

درنهاییگامایشان،.ماندخواهدباقیجامعهدرسازیگفتمانسطحدرصرفاًنیز

ودانستند«اسالمیتمدن»تحققرااسالمیانقالباهدامپنجگانهمراحل

پ یرفتنتأثیرمعنایبهبلکهنیستکشورگشاییاسالمی،تمدن:کردندخاطرنشان

ائتالماسالمازاهملتفکری  سازیووحدتمسلمیندرمرحلهچهارماست.

یابد.ریشهآنیابدوالگوهاوساختارهادرآنتجلیمیسازیظهورعینیمیتمدن

درسهمرحله)انقالباسالمی،نظاماسالمیودولتاسالمی(قراردارد.وحدت

سراسرواسالمامتمجموعهدراسالمیوحدتتحققمعنایبهاسالمیامت

اسالمیواحدامتتشکیلنویدبخشنهایت،درکهایگونهبهاست،اسالمجهان

مؤمنون،)«فَاتَّقُونِرَبُّکُمْأَنَاوَوَاحِدَۀًأُمَّةًأُمَّتُکُمْهَ ِهِإِنَّوَ»است؛مصداقآیهشریفه؛

یعنینهآرمانیکعنوانبهواحده،امتتحققابزارکارگیریبه؛(52آیه ایی

تمدن و جهانی عدل درحکومت است.اسالمیجهانوجوامعسطحسازی

سازیمسلمینبهکارگیریتمامایزارها،امکاناتومنابعهمچنیندرمسیرائتالم

آیهشریفه الْمَوْلَیفَنِعْمَمَوْلَاکُمْهُوَبِاللَّهِاعْتَصِمُواوَ»موردتوجهقرارگرفتهاست.

اسالمیدارد،اشارهبهوحدتمفهومینظرازاگرچه(73حج،آیه).«صِیرُالنَّوَنِعْمَ

ها،گ اریسیاستها،سازیتصمیمتمامیشاملآنابزارمندیوروشجهتاز

نتیجهکهشودمیتدابیریومشترک،امکاناتازگیریبهرهواحد،هایروشاتخاذ

سازیاست.درتحققتمدنآن،پیامدو
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 سازی ساز انقالب اسالمی در تمدن های ائتالف مؤلفه .9 

طریراهبردیتحقق خمینی)ره( اسالم»امام وحدتسیاسیجهان قالب« در را

یکنظریهسیاسیوتلقیوحدتبهعنوانامریراهبردیواستراتژیکطیچند

مرحله و میفرایند تصویر مناسببرایبه شرایط و بستر ایجاد شامل که کشد

وحد وحدت،تحقق مجریان عنوان به م هبی و سیاسی نخبگان شدن فعال ت،

کارگیریابزارهایالزمبرایحرکتدرمسیراتحادسیاسیمسلمانانودرنهایتهب

می اسالمی بزرگ دولت انقالبشود.تشکیل رهبری اندیشه این تداوم در و

مرحله نویناسالمی تمدن و کرده ارائه را اسالمی تمدن توین رابندی اسالمی

کردهتئوری بایدپردازی اسالمی ملل اتحاد و ائتالم به رسیدن جهت که اند

هایآننیزدرکشورهایاسالمیموردنظربودهوعملشود.مؤلفه

درواقع)ره(تفکروطریامامخمینیبازگشت به خویشتن و باور به خود :  -

در بود. پیشینجنبشبیداریاسالمیکهرهبرانحالیتلفیقیازهویتوتوسعه

بعضیازاندیشمندانعرصهبیداری؛مالبهدنبالتوسعهوتجددبودندجچونسید

اسالمی بنمایهخودباوریبیانکردهبرهویتتأکیدداشتند. قرآنکریمایمانرا

(.ازنظرامامخمینی)ره(خودباوری،اتکابهایمان131است)سورهآلعمران،آیه

واستعدادهامیوفاییتواناییسببشک ها ،ص14،ج1373شود)موسویخمینی،

(.خودباوریوبازگشتبهخویشتندرآثارمصلحاناجتماعیوجودداشته114

)پیکر است. نموده بیان چنین را باوری خود اقبال خودیآثارزهستیاست.

(.در13ص،1399است()اقبالالهوری،خودیاسرارزبینیمیهرچهاست*

اینجامقصوداقبالازبازگشتبهخویشتنتنهادعوتمسلمینبهاتحادنیستبلکه

 ائتالممللمحرومومستضعفدرقبالمستکبرانمدنظرویاست.

جهانشمولیدیناسالم(ره)امامنگاهدرجهانشمول بودن و عدم انحصارگرایی: -

اسالمبرای»نداردراهآندرژادینوزبانیقومی،هایتقلیلازیکهیچکهاست
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.ایرانبراینهومسلمانانبراینهاستآمدهبشربرایاسالمنیست،خاصیطایفه

خطاب.بودهاانسانبرمبعوث(ص)اکرمپیامبروهستندهاانسانبرمبعوثانبیاء

کردیمنهضتاسالمبرایکردیم،نهضتماو«ایهاالناس»یاباشد؛میناسبه

م) خمینی، ج1373وسوی ،11 (.115،ص انقالب ازاسالمی الهام با ایران

داعیه طبیعیایدئولوژیاسالمیکه است، جهانیان خوشبختیتمام سعادتو دار

استکهمحدودبهجغرافیایخاصومنحصردرزماننیست.

عبارتبهیاعقیدهدرتوحیدمفهومباهمچنینوحدتماهیتتوحید عقیده: -

گرددمیروشن«اعتقادتوحید»یا«کلمهتوحید»ردیگ ایکلمه»اساساینبر.

همهکهداردوجود«واحدبینیجهان»و«واحداعتقاداتی»،«واحدنظری»،«واحد

بودخواهندملتزمبدان خواهدجامعهتکاملوتعالیرشد،عاملوحدتیچنین.

ازیکی:»امامبیانبه.نمایدیجادارامطلوبحکومتوفاضلهمدینهتواندمیوبود

است،مستقلمقصودخودآنکهبرعالوهکهعظام،انبیایوشرایعبزرگمقاصد

توحیدباشد،میفاضلهمدینهتشکیلدرتامدخیلوبزرگمقاصدپیشرفتوسیله

)استعقیدهتوحیدوکلمه ج1373موسویخمینی،...« صص1، ،311-311.)

بینبرادریواخوتبرمبتنیاتحادووحدتازایشمهوجودبراساسامام

استبودهمسلمانان وگیردمیشکلمشترکبینیجهانیکحولوحدتیچنین.

الزموحدتبینی،جهانومکتباینصاحبانعنوانبهمسلمانانکهکندمیایجاب

 .باشندداشتهآنراستایدررا

تواندکشورهایاسالمیراقدرتمندسازدازعواملیکهمیائتالف دول اسالمی:  -

ابرقدرت برابر در را آنها دولتو وحدت دارد، نگه مستحکم سرانها و ها

دولت بهدولت»هایاسالمیاست: کأنههایاسالمیباید یکدولتباشند، منزله

دولت بین که بشود حاصل آمال این هستند... همهیکجامعه از اسالمی های

یکجهاتوحدتپی کنندو غلبه مشکالتخودشان به استکه امید بشود، دا
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بزرگ قدرتقدرتی از قدرتتر سایر مقابل در دیگر باشندهای ها )موسوی«

هارا(.حضرتامام)ره(رمزپیروزیدولت111-171،صص7،ج1373خمینی،

می کلمه میوحدت و داند دولت»فرماید: پیروزی استرمز کلمه وحدت «ها،

(.313،ص3،ج1373وسویخمینی،)م

1171خیزشنهضتاسالمیدرسالتمدن و تفکر اسالم به جای تمدن غربی:  -

در اسالمی تمدن فرهنگو استیالء واقع در انقالباسالمی پیروزی و میالدی

انقالباسالمیمبتنیبرتمدناسالمیبرفرهنگوتمدنعرصهنظام سازیبود.

هایهایاسالمیوجنبشعمیقیبرسایرنهضتتأثیروانستغربیپیروزشدهوت

میالدیبودکهبا2111مردمیبرجایبگ ارد.نمونهبارزآنبیداریاسالمیسال

صددرهاییازفرهنگوتمدنغربیوگیریازفرهنگوتمدناسالمیدرسرمشق

حیاگرینویندراروپاییبودند.سازمانیابیواحیاءفرهنگوتمدناسالمیبها

هایمردمیومایهخیزشسازیقراردارد.امروزهاسالمبهعنوانبنراستایتمدن

 است. گرفته فرهنگقرار و اجتماع سیاست، عرصه در موفق مدل عنوان دربه

نوسازیشتند.هایغربیتالشداهایسکوالرباپیرویازاندیشهدورانیکهدولت

های.نمونهاندکنندولیدرعملباناکامیمواجهشدهرادرکشورهایخودپیگیری

موفقیتواحیاءتفکروتمدناسالمیدربیداریاسالمیجهانعرب،قیاممردمی

 تأسیا لبنان، اهلل حزب یمن، بهانصاراهلل موسوم که عراق مردمی بسیج

انتقادالشعبیاستوهمچنینتفکروباورهاییکهبراسالماستواربودهودرحشد

وطردفرهنگغربیاست.

درنتیجهآگاهیسیاسیاست.بیداریاسالمیآگاهی سیاسی و بیداری اسالمی:  -

به تالش و جمعی بصیرت یک مسلمان ملل میان و اسالم جهان در امروزه

همبستگیوائتالمبروزوظهورکردهاست.باوجودتنوعدرسرزمین،جغرافیا،

وم هببیداریاسالمیدر استبداد با هدممبارزه با سرزمینجهاناسالمیو
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استکبارشکلگرفتهاست.ازمصادیقمهمآگاهیسیاسیمبارزه،مقاومت،حضور

عزتمسلمینریشهدر مقاومتازمصادیقعینیآگاهیسیاسیاست. درجبهه

،1317هایاسالمیاست)مقیسهودیگران،خواهیوباوربهشریعتوآموزهتعالی

(.بازگشتبهخویشتنوگردهمآمدنمسلمیندرنتیجهآگاهیسیاسیو25ص

سازیاست.دهندهتمدننجربهبیداریاسالمیشدهونویدم

خویشتنمعنویت بازگشتبه و دارد.گرایی انقالبوجود امامین بیانات در

مسئله چنین چنینتحقق با خیزشمردم است. اصیل اسالم احیای گرو در ای

،1311)قاسمی،شوددرخواستیموجبکسبوحفظکرامتومنزلتانسانیمی

آنچهدرباره،مؤلفه215ص اسالمیدرباالاشارهانقالبسازیمدنظرتمدنهای(.

گرایی،تقیدبرفرهنگوتوانبهآرمانهابودکهدراینزمینهمیشدبخشیازآن

هاکهخواهیوبسیاریازمؤلفهتعالیگرایی،گری،نوگرایی،سیاستهویت،اصالی

ازمبانیگفتمانیانقالباسالمیاستاشارهکرد.

سازی،بااستفادهازهایمهمانقالباسالمیدرتمدندرواقعباتکیهبرمؤلفه

یافتنیخواهدبود.درسازیدستسازیبرایتمدنهایجهاناسالمائتالمظرفیت

گیریازسابقهاندازتمدننوینانقالباسالمیبابهرهبرنامهاقدامواجراییچشم

تاریخیمشترک،دشمنمشترک،منافعمشترک،جغرافیایمشترک،امکاناتوتوان

سمت به هدفمند مشخصو استراتژی بر تکیه با اسالم جهان معنوی و مادی

 (.45-41،صص1317سازیحرکتخواهدکرد)کاظمی،تمدن

سازی  ساز انقالب اسالمی در تمدن الفدستاوردهای ائت .4

سازیانطباقدقیقیبااندیشهودستاوردهایانقالباسالمیایراندرحوزهتمدن

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

سازیاستسازتمدنشرطوزمینههایمسلمانآمدهدرواقعپیشحوزهاتحادملت

پیروزیانقالباسالمیدردورهمعاصروبا«تمدننویناسالمی»الگویکهاین
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هایانقالبتولیدشدهاست.درحوزهدستاوردونمونهمصادیقموفقیتایرانباز

سازیبهدودستهدستاوردنظریودستاوردهایعملیواسالمیدرحوزهتمدن

شوند:یتواناشارهکرد؛کهبهصورتمختصراشارهممحیطیمی

 دستاوردهای نظری .4-1

انتخاباذعان به توانایی اسالم در سیاسی کردن مقاومت و مبارزات - اسالم:

روىاسالمىانقالبازپاکهاستنوینىتحولاستکبار،واستبدادبامبارزهبراى

استداده ودیروزمجاهدینهمچونایرانىسیاسىهاىگروهحتىآنازپیش.

ستموبیدادضدبرمبارزهدراسالمبودنتوانابهراسخىاعتقادنیزامروزمنافقین

شود،تفسیرخوبىبهاسالماگرکهدادنشانایرانانقالباسالمیولىنداشتند،

.کندحکومتآنجاىبرخودوبراندازدراسیاسىهاىرژیممقتدرترینتواندمى

ناسیونالیسم،انتخابدلیلبههالساکهراهایىجنبشوهاگروهتوجهحادثهاین

توفیقىخودسیاسىهاىآرمانبهنیلدرآنها،مانندهاییحکومتوکمونیسم

یکازفلسطینمسئلهتبدیلمیان،ایندر.کردجلبخودبهبودند،نیافتهدستبه

ترینبرجستهازیکىاسالمى،مسئلهیکبهکمونیستىوناسیونالیستىمسئله

شدگرفتهعاریتبهاسالمىانقالبازکهاستهایىارزش جنبشبنابراین،.

تنهارااسالمسرانجامخود،فرجامبىمبارزهبستبنازشدنخارجبراىفلسطین

فلسطینى،برجستهروحانیانازابوطیر،محمدشیخکهایگونهبهیافت،کارآمدابزار

.داندمیفلسطینآزادىراهگشاىرااسالمتنها

کهاسالمىهندسهجدیدنظامانقالب اسالمی و مهندسی حکومت در اسالم: -

تغییراتشگرفیدرمبانیوساختارگرفت،شکلاسالمىانقالبپیروزىازپا

اسالمی انقالب از بعد کرد. ایجاد آن دموکراتیک شیوه و مشروعیت قدرت،

مردممردم است. قرارگرفته اهتمام اصولمورد معنایسساالریاز االریدینیبه

بر خداوند اینحقرا استکه سرنوشتاجتماعیخود بر حقحاکمیتمردم
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مقاصددینیاعمالمی مردماساساصولو نتیجه در ارکانکند. ساالریدینیاز

(اسالمسیاسیبرآمدهاز131-121،صص1317سازیاست)نقیبی،اساسیتمدن

مسلمانمبارزانسیاسىخواستهترینمهموگوالبهترینصورتانقالباسالمیبه

آیدمیشماربه بارهدراینعراقاسالمىانقالباعالىمجلارهبرانازیکى.

»گویدمی بهزودىبهواستشدهپیروزایراندراسالمگفتیممىموقعآندرما:

راآنوبگیریمدرسآنازبایدبنابراین،.شدخواهدپیروزنیزعراقدرآندنبال

)«دهیمقرارخودسرمشق هندسهحکومتدر(311،ص2ج،1374جمشیدی،. .

اسالمپاازانقالباسالمیمتحولشدهوبهمدلجمهوریاسالمیتغییریافت.

جنبش سازه و مواد عناصر، موازینامروزه و شریعت از برگرفته اسالمی های

در را نجات راه تنها اسالمی جمهوری است. استقراراسالمی و اسالم

داند.هایمستقلاسالمیمیجمهوری

اسالمىانقالبسازی غرب و ارائه الگوی جایگزین:  گسست در اندیشه تمدن -

درهمشکستجهانىمسلطساختارهاىیمختلفهایشکلبه وساختارهاىرا

نمود.زیرساختحکومتجدیدارزشىجدیدىراجایگزینساختارهاىپیشین

 زیرساختاسالمی و فکریشده مبانی در آنچه گسست. هم از را غربی های

بشریتومدرنیته فطرت با و نداشته مسلمان ملل با هموسویی داشت، وجود

گراییتغییرداد.مسلمینسازگارنبود.انقالباسالمیدنیاگراییافراطیرابهاسالم

اسالم بادر دنیا سیاسیدینو اسالم در داد. معناگراییتغییر هم کنار در و هم

هایفرهنگغربیدرزمینهباور،نگاهبهدنیایابد.بامتالشیساختنزیرساختمی

تأسیا دنبال به جدیدی الگوی با اسالمی بیداری سیاسی، نظام تأسیا و

تمدنجمهوری الگویجایگزیندر مواد برآمد. آزاد دلهایمستقلو سازیدر

تفکراتدینیمسلمینوجودداشتهومللمسلمانزیستبوم،فرهنگسرزمینیو

تمسکبهداشته شاکلهفرهنگوبا بهدنبالتأسیاتمدنخودشدند. هایخود
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تمدناسالمیتنهامستقلازتمدنغربیبودبلکهدرتضادباآنقراردارد.

گ ارانقالباسالمیبنیانهمگرایی ملل به جای واهمگرایی )وحدت مسلمین(: 

مابرایاینکهوحدتامتاسالمیراتأمینکنیم،»فرمایند:میوحدتدربارههدربار

هایدستنشاندهبرایاینکهوطناسالمراازتصرمونفوذاستعمارگرانودول

تشکیلآن تشکیلحکومتبدهیم. اینکه راهینداریمجز کنیم، آزاد خارجو ها

،5،ج1373خمینی،موسوی«)حکومتبرایحفظنظامووحدتمسلماناناست

43ص حکومتبرایتأمینوحدت(. و وحدتبرایحفظنظام امام تعبیر به

.استاسالمیحکومتهایستونازیکیامتوحدتالبناءنظراست.ازضروری

حالیهیچدرآندرتساهلکهاستکردهواجبراامتوحدتاسالموینظراز

راتفرقهواختالمکهچنانداندمیایمانینقرراوحدتاسالمزیرانیست؛روا

اندیشهمیکفرقرین سایر مطلعه با دیگر سوی از عربنیزخواند. جهان ورزان

،صص1319موضوعوحدتموردتوجهجدیواقعشدهاست)قاسمیوفرجی،

111-121 امام ره)(. ایجادواسالمیوملیانسجامووحدتباخواستمی(

یابند،دستآزادیواستقاللبهاسالمیمللهمهمسلمانان،بینمیاسالهمبستگی

بدستراپیروزیکلیداینآزادیواستقاللآوردنبدستبرایبایدمسلمینزیرا

کوششکلمهوحدتبرایوآورند )کنند خمینی، ج1373موسوی صص9، ،

در122-123 اندیشمفهومیغنایاساسبرواقع(. ائتالمدر امامهوحدتو

واصولدرتسنناهلوشیعیانمیانبسیارمشترکاتبهتوجهبا(ره)خمینی

رااسالمجهاندینی،فروعاتازبرخیدراختالفاتودینمهموکلیدیفروعات

وبراساسآنهمهمللکندمیتلقیمنسجمویکپارچهواحد،نظامیکمثابهبه

بهوحدتدعوتمی بودهمامخمینیملتکندوخطابامسلمانرا وامروزهها

مبانیاستواراست.محورمقاومتنیزبراین

سازیاشارهشدآنچهدربارهدستاوردهاینظریانقالباسالمیدرحوزهتمدن
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بهصورتمختصربودهاست.مهمتریندستاوردنظریایناستکهالگویانقالب

 بر تکیه با اسالمی کشورهای که داده نشان میاسالمی حکومتاسالم توانند

کشورهای به ارائه قابل نسخه و نظری الگوی و تأسیاکنند را مطلوبخود

جمهوری مسلمیناسالمی بین اتحاد تأسیاآن با استکه آزاد و مستقل های

می زمینهتمدنایجاد اتحاد با و شود سازیوهمانا تمدننویناسالمی» فراهم«

خواهدشد.

 ای حیطی و منطقهدستاوردهای م .4-1

انقالبسازی:  تمدن در اهلل انصار سهم - اندیشه و گفتمان در یمن انقالب

ویمنانقالبمبارزاتیسازیقراردارد.رویکرداسالمیدرراستاینقشهراهتمدن

مبارزاتکهزمانیالبتهاست،ایدئولوژیکبعددارایوبودهمسلحانهشبهانصاراهلل

نبودفتهسازمانیاانصاراهلل هدفمندوحمالتساماندهیبرایهاگروهاینتالش.

1،ص1314دغشی،)بودمسلحانهمبارزاتشدن باورهایوفرهنگزمینهدر(.

واسالمیهایارزشاساسبرراخودقیامکهاستموضوعاینیمنانقالبیون

دارد،دیزیاتطابقگلدستونرویکردباوکردندشروعهویتیوفرهنگیباورهای

نسلازبایدانقالبمدیریتبرایرهبریوامامکهرسیدندباوراینبههازیدی

سهیمنانقالبرهبریتعبیریبهکند،شمشیربهقیاموبودهعالم،(ع)حسین

ره)خمینیامامدراستم هبوفرهنگآموزهاساسبرکهرهبریشرط نیز(

،1313اعالمکرد)میراحمدیواحمدوند،استعفایخودرا2115دیدند.درژانویه

معنایواقعیرخ192ص قدرتبه تغییر بعدازسرنگونیعلیعبداهللصالح، )

واقعهمانشخصیت در و قدرتباقینداد انقالبدرصحنه قبلاز هایبانفوذ

 1314ماندند)السماوی، 141-142صص، عبدربهمنصورحاکمیتطیسهسال(

مردم تنها نه آرمانهادی، مطالباتهابه و خود نیافتندانقالبی دست بلکه با؛

 برناکارامدی دولت، مشکالت شدسابق ص1313پرندین،)افزوده در.(1،
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خودتوانستفکریعمیقواصولنیزاینجنبشباتکیهبرمبانیاخیرهایسال

شدهدیلتبمنطقهسطحدرقدرتمندبازیگریویمنداخلدرارگ تأثیرجریانیبه

صنعاوکنترلدرانصاراهللبکشاند.قدرتچالشبهرابزرگهایقدرتمنافعو

برایران،یانقالباسالمیاینجنبشبامعنونیزبهدلیلپیوندبیشترمناطقیمنو

دریمن،یشیعگیریدولتشکلنسبتبههایسعودوهایهراسآمریکاینگرانیو

افزودهشد.اینجنبشدرپایبندیبهدفاعمحورمقاومتتغییرموازنهقواوتقویت

توانستجریان باخودها،طائفهازحقوقتمامیمستضعفان، هاوم اهبیمنرا

و دارایبرنامه و یافته دارایتشکیالتیسازمان اکنون انصاراهللهم سازد. همراه

 .(139-133،صص1314کند)المالکی،مبناستکهحولرهبریواحدحرکتمی

تمدن در لبنان اهلل حزب بازیگریسهم عنوان به لبنان اهلل حزب سازی:

و فعالیتاجتماعی در توانسته تاکنون تأسیاخود ابتدای از غیردولتی/فروملی

انقالب و لبنان برای را دستاوردهایی و داشته توسعه به رو روند خود سیاسی

دهیوبسیجمنابعوامکاناتدرکلاسالمیبههمراهداشتهباشد.حزباهللدرش

سازینیزحرکتکردهاست.ازعواملبرابراستکبارموفقبودهودرجهتتمدن

هایگیریتدریجیمقاومتاسالمیلبناناینبودکهنیروهایمردمیوهستهشکل

به تثبتکنند. و کرده ایجاد استکبار برابر در را کشور از مقاومتتواناییدفاع

هایانقالبیدرسراسرجهاناسالمودنیاهایمقاومتونهضتمنظورهستههمین

وپیچیده ایشکلفعالشدندومقاومتاسالمیحزباهلللبناندرشرایطویژه

قاومتاسالمیحزباهلل(.م31-21،صص1313گرفتهوتوسعهیافت)قاسمی،

قرارداشتهاست.فرهنگگفتمانانقالباسالمی،فرهنگوتمدنشیعیمبتنیبر

امروزه لبنان اهلل حزب بر عالوه سوریه،عراق،نظیرکشورهاییدرمقاومت

دیگروافغانستان برخی مقابلدرطلبیشهادتوایثارفرهنگبراتکابایمن

میایستادگیاستکبار )قاسمی، ص1317کنند آزادی124، براینمونه جنوب(.
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بزرگدستاورددوروزه،33جنگدرپیروزیوهاصهیونیستاشغالازلبنان

هدم.شودمیمحسوب«مقاومتهویت»بهاتکابراساسلبناندرمقاومتاسالمی

افزایاعضایآندرتحققاینهدم،کلیههایهممشترکمحورمقاومتوتالش

است تحتتأثیرقرارداده را منطقهغربآسیا امنیتیونظامی، ترتیباتسیاسی،

)ز ص1313ارعان، مقاومتمقاومتاسالمی25، براساسدستاوردهای آنچه .)

که است این نشانگر شد شناسایی نصراهلل حسن سید فکری منظومه در لبنان

هایانقالباسالمیدرمنطقهازگیریسیاستمقاومتحزباهللباهدایتوجهت

اربرتروفراملیگ تأثیریکبازیگرمحلی/فروملیباقدرتکمتربهیکقدرت

ایستادگیدربرابررژیم ارتقاجایگاهحزباهلللبناندرمنطقه، تبدیلشدهاست.

 ،1314صهیونیستیوبرتریدربرابرسازماناطالعاتیرژیمصهیونیستی)عراقی،

(.حضوردرجبههمقاومتوحمایتنظامیازسوریهوتقویتفرهنگو133ص

حزباهلللبنانوافزایشبرتریمقاومتحزباهللشیعیتوسط–تمدناسالمی

سازیقراردارد.درجهتتمدن

سازی )موفقیت عراق و سوریه در حفظ جغرافیایی  تکفیر ستیزی و تمدن -

تمدنسرزمینی(:  سازیقابلبحثوبررسیاست،دستاورددیگریکهدرحوزه

هایتروریستیگروهمقاومتعراقوسوریهدرمحورمقاومتاستکهباسرکوب

دستاوردهای بر عالوه واقع در جغرافیاییخود گستره داعشاز راندن بیرون و

دست دستاوردهایبزرگترینیز به شدند؛ خود کشور تجزیه از مانع نزدیککه

یافتندکهدرتقابلباتمدنغربیبودهوتقویتمحورمقاومتوکمکعملیبه

بودهاست.سازیمدنظرانقالباسالمیتمدن

سازی )گذار از ناس به  تلفیق اندیشه مردم و اسالم در جهت تمدن -

ناسیونالیستیملیگرایی( امت پیروزیانقالباسالمیاندیشه با مسئله: گراییدر

فلسطینکنارگ اشتهشدوحداقلدستاوردآنایجادوحدتبینمسلمینومردم
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جنبش شدن پیشپایه است. بوده منطقه در جنبشها اسالمی انقالب واز ها

گرفتوتحرکاتساختگیبودهویاحداقلبامداخلهدوقدرتبرترصورتمی

سازیانقالباسالمیدرجهتمنافعملیشرقوغربقرارداشت.باالگویتمدن

قیام دستبه تمدنخود فرهنگو هویتو مبتنیبر و خواستخود به مردم

زنند.می

های مستقل و آزاد(: سازی )تأسیس جمهوری اسالمی و تمدناتحاد جماهیر  -

درامامخمینی)رحمهاهللعلیه(مبارزاتیاستراتژیمستقلدروآزادهایجمهوری

دستیافتنیاست.امامهاملتازسویبودهکهاسالمجهانیوحدتایجادراستای

وتامبستگی«میاسالبزرگدولت»موفقیتواستحکامکهبوددریافتهخوبیبه

مستقلوآزادهایجمهوری»سرزمینیوتأسیاهایدولتجدیهمکاریبهتمام

اوالًاسالمیممالکهمهکهخواهیممیما»فرماینددراینزمینهمی.دارد«سرزمینی

محیطی مردمبینوحکومتبیناسالمحکمحسببههستندخودشانکهدر

آنهابرایآسیبیکهاینتابشوندمتحدوهمه...باشندهمباهمهونباشدمخالفت

نشودواقع »( خمینی، ج1373موسوی ،13 ص از13، منظور  ووحدت(.

اسالمی،ممالکرژیمکهاستاینمحیطیهایدولتدرملت-دولتهماهنگی

طاغوتیهایرژیهموبشهوند«ملیواسالمی»هاملتواقعیهایخواستهاساسبر

تاگهرددملهی–اسلهامینظامبهتهبدیلمردمهیضهدودینهیضد

امامخمینیکالمایندرکهکلمهواقعیمعنایبه«مسهتقلوآزادهایجمههوری»

علیه( اهلل ومسلمانانهمهبهمنوصیت»کند.پیداتحققاستآمده)رحمه

دشمنانباومجتمعاسالمپرافتخارپرچمزیردر...کهاستاینجهانمستضعفان

بااسالمیدولتیکسویبهوبرخیزیددفاعبهجهانمحرومانواسالم

،ص21،ج1373موسویخمینی،).«..رویدپیشبهمستقلوزادآهایجمهوری

وحدتوامنیتبرایزمینهبگیرد،شکلدرعملهاجمهوریاینهرگاه(.و443
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مامخمینی)رحمهاهللعلیه(برایآنچهدراندیشها .شدخواهدفراهمپیشازبیش

هایمستقلوآزاداتحادممالیکاسالمیوجودداشتهاست؛نخستبایدجمهوری

از بعد است. شکلگرفته ایران در آزاد اولینجمهوریمستقلو شکلبگیرند.

هاهایاسالمیدریک،یککشورهایاسالمیودرمرحلهبعدجمهوریجمهوری

 باهممتحدشوند.

تشکیل»بااسالمیدولتگیریالعالی(براینباورندشکلظلهای)مدامخامنهام

یکیتردیدبدون»فرمایند؛میبارهایندر.یافتخواهدتحقق«اسالمیمتحدجبهه

سیاسی،استقاللبهنیلواسالمجهانمشکالتبرپیروزیدرمهمراهکارهایاز

است)حسینیخامنهمیاسالمتحدجبههتشکیلاقتصادی،وفرهنگی ،1334ای،

آنچهدرمرحله21ص امروزه سازیمدنظررهبریبندیتمدناسالمیوتمدن(.

بنابراینمقصودازواژهترکیبی دولت»وجودداردگویایاینموضوعمهماست.

وحدتکشورهایاسالمیبراساس«هایمستقلوآزاداسالمیمرکبازجمهوری

فرهنگی مشترک خارجی،اصول سیاست اصول و فعالیت اقتصادی، سیاسی، ،

جمهوری یا قالبیکدولتاسالمی در تجاری بازارهای و بسیج هاینظامی،

مستقلوآزادهست.

تمدن حوزه زمینهدستاوردهایعملیانقالباسالمیدر سازیکه تمدن»ساز

بزیادبودههستدروجوهسلبیوایجابیدربرههچهلسالهانقال«نویناسالمی

موفقیت بخشیاز شده باالاشاره موارد آنچهدر هایعینیوعملیاست.است.

سازیمقابلهباحضوروبسیاریازدستاوردهایانقالباسالمیدرراستایتمدن

گسترشنفوذغربوآمریکادرمنطقهودستکممحدودوخنثیکردنآنبوده

یدرتقابلبافرهنگوتمدنغربوحفظاست.نتیجهایناقدامجمهوریاسالم

وگسترشتمدناسالمیبودهاست.درمجوعگفتنیاستکهدستاوردمهمانقالب

ها،مبارزاتومطالباتاست.کهسازیمردمیکردنحرکتاسالمیدرحوزهتمدن
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تمدنآنحقیقیتعریفدرچون.اندسازیکردهتمدنمردمهموارهتاریخطولدر

.استبشریستاوردهایدحاصل

سازی ساز در تمدن های ائتالف آسیب .9 

سازیمدنظرانقالباسالمیوجوددارد.عالوهبرشناسیتمدنآنچهدربارهآسیب

چالشآسیب و چالشها نظری، محوریتهای در اجرایی و مدیریتی های

تمدن نقشمحوری با ایران اسالمی جمهوری نظام یعنی دارد. وجود وسازی

رهبریمحورمقاومت،مبدعالگویتمدننویناسالمیبانقشپیشبرندهآنباشد

روبودهاست.هکهباتهدیداتجدیروب

 های نظری آسیب .9-1

هاریشهابرقدرتبهاسالمیهایوابستگیدولت:انحراف از اصل و وابستگی -

است اسالم از »انحرام باشانطروابواسطهبهکههستندهاحکومتاین:

ومابرایرامشکالتراستوچپهایابرقدرتباشانسرسپردگیوهاابرقدرت

هادولتامام(.33،ص13،ج1373خمینی،موسوی)«کردندایجادمسلمینهمه

حفظبرایاستمعتقدزیراداند؛میمسلمانانهایماندگیعقباصلیمقصررا

بهمسلمانانسرزمیندرراهابرقدرتاشوممقاصدتاکوشندمیخودشانموقعیت

موسوی)درآورنداجرا هایدولتاسالم،(مشکل213،ص17،ج1373خمینی،

135ص،14ج،1373خمینی،موسوی)«هاملتنهاست،اسالمی ترینبزرگ(

درونیوفکریوابستگیمستکبرین،وهاابرقدرتبهمستضعفهایملتوابستگی

.گیردمیسرچشمهآنازاهوابستگیسایرکهاست

خلبانکهمبارکحسنیمحمدژنرالمعاونشسادات،مرگازپابراینمونه؛

بهمن22تاوزدتکیهمصرجمهوریریاستکرسیبربودارتشهوایینیروی

شد،درمصرقدرترادردستداشتهووابستهبهسرنگونمردمقیامباکه1331

 )عالیی، بود ص1311آمریکا گیریقدرتازپامصراخوان (.17-73ص،
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بودوابستههمچنانآنازقبلهمسیاسی مالیسیاسیوابستگیاینکهآمریکا

شدشکستعامل 2111سالانقالبوقوعازقبلحتیپیشهامدتازگرچه.

بینکهداشتجریانمجازیومکتوبهایرسانهدرشایعهاینمصر،

داردوجودپنهانهمکارینوعیکآمریکاوالمسلمیناخوان المسلمیناخوان.

بود.برخوردارتریگستردهمردمیپایگاهاز«وفد»جملهازاحزابسایربهنسبت

مصرتحوالتبهنسبتدیگریکشورهرازآمریکابیشمصر،2111انقالبازبعد

همداخلآندرونمودرصدراتحوالتایننزدیکازودادخرجبهحساسیت

مردمیجنبشمهارمصر،باروابطاندازچشمآمریکادرمتحدهایاالتهدم.نمود

کشورایندراسالمیبیداریو (2،ص1311است)حنفی، با. بهتوجهآمریکا

وضعیتواالزهردانشگاهعرب،جهاندرمصرنرمقدرتمصر،جمعیت

دراصلیواساسیملعاراعربجهاناساسیبازیگراینکشور،اینژئوپولیتیک

استراتژیدرازمدتدرتواندمیکهداندمیعربجهانآیندهاحتمالیتحوالت

نماید.مختلرامنطقهآمریکادرنفعبهموجودوضعحفظ

امامخمینیاستبداد و خودکامگی: - هایبخشعظیمیازنابسامانی)ره(ازنگاه

 جور حکام وجود از ناشی اسالم جهان در ازستاموجود بخشی اصوالً .

قدرتگرفتاری به وابستگی قبیل از برابرها در حقارت احساس ظالم، های

هایغیرمشروعهایسیاسیواقتصادیازناحیهحاکمیتطاغوتوقدرتقدرت

شرعوحق»فرماید:باشد.حضرتامامدراینخصوصمیدرجوامعاسالمیمی

نگ اریموضعحکومتحکممی باید که همینصورتضداسالمییاکند به ما

کنددالیلاینکارواضحاست،چونبرقرارینظامسیاسی غیراسالمیادامهپیدا

نظامیشرک موظفغیراسالمی، ما چونحاکمشطاغوتاستو است، ایمآمیز

بازبه ازجامعهمسلمانانوازحیاتآناندورکنیموازبینببریم. آثارشرکرا

وظفیمشرایطاجتماعیمساعدیبرایتربیتافرادمؤمنوبافضیلتایندلیلکهم
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هاینارواسازیمواینشرایطدرستضدشرایطحاکمیتطاغوتوقدرتفراهم

شرک نظام و طاغوت حاکمیت از ناشی که اجتماعی شرایط است،است. آمیز

کهبایدازاالرضاستبینیداینهمانفسادفیاشهمینفسادیاستکهمیالزمه

چاره ما کهاینداریمجزاینبینبرودومسببینآنبهسزایاعمالخودبرسند.

ازبینببریموهیئتهایحکومتیفاسدوفاسددستگاه هایحاکمهخائنکنندهرا

ایاستکههمهمسلماناندروفاسدوظالموجائرراسرنگونکنیماینوظیفه

«انجامدهندوانقالباسالمیرابهپیروزیبرسانندیکایککشورهایاسالمیباید

می دیگر فرازی در حکومت»فرمایند: روابطاین واسطه به که هستند باها شان

هایچپوراستمشکالترابرایماوشانباابرقدرتهاوسرسپردگیابرقدرت

(.391،ص3،ج1373)موسویخمینی،«همهمسلمینایجادکردند

هایپلیداستعمار،یکیازنقشهآمدن نشان دان اسالم در عرصه سیاسی:ناکار -

کوشدازنظرفکریوفرهنگیودرکهمیایگونهمتحجرنشاندادناسالماست،به

 یابد: سیطره اسالمی جوامع بر اقتصادی، آن، بدبختی»پی دولاز بر که هایی

آن جمله از است، پیشآمده ایناستاسالمی... ها یکمدتزیادیدولکه...

دنبالاینرفتندشبعداندپیغمبراسالمراکوچککنند...طلبمشغولشدهاستعمار

یکاحکامیاستکهمالهزارسالپیشاستوحاالچهوچهکهاحکاماسالم

توانداشباعکندشدهاستومملکتمترقیشدهاستوامثالذلکواسالمنمی

خواسته رآن ملل ا.های » خمینی، ج1373)موسوی 371،ص1، امت(. وحدت

امتاسالموسراسرجهان معنایتحققوحدتاسالمیدرمجموعه اسالمیبه

.ایکهدرنهایتنویدبخشتشکیلامتواحداسالمیباشداسالماست،بهگونه

اسالمسازی اسالم: تبلیغات منفی با هدف عقیم - از استکبار منفی تبلیغات

هایترینآسیبناکارآمدنشاندادناسالمسیاسیدرزمینهنظریازمهمسیاسیو

تمدن عقیمنظری است. راهسازی طریق از پردازی نظریه زمینه در اسالم سازی
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ایجادانحرام،اسالم ایرانهراسی،شیعهاندزیتکفیر، هراسیوباتبلیغاتهراسی،

می غربیفرهنگغربیدنبال نظام واقع در استکهشود. اینمسئله القا درصد

اسالمتواناییتأسیانظامسیاسیرانداردوتنهاعالجوراهجایگزینبازگشتبه

گیریازسبکوسیاقنظامدموکراسیغرباست.تمدنغربیوالگو

 های مدیریتی و اجرایی آسیب .9-1

یرانهاینظامجمهوریاسالمیاترینآسیبمهمدر سطح جمهوری اسالمی:  -

سازینسلییعنیدرزمینهتمدنشکاموجابجایی:سازیعبارتندازدرحوزهتمدن

وائتالمبینکشورهایاسالمیومللمسلمانبایدیکفهموادراکواحدبین

خصوصاهمیت به بگیرد شکل انقالب اوایل و اول دهه انقالبیون و جوانان

تبییندقتمدن تریبیانشدهواهمیتوالزمهیقسازیبرایجواناندههاخیربا

سازیتبیینشود.تمدن

اجرایی،منظورازضعفمدیریتیواجراییدرحوزهدرمدیریتیهمچنینضعف

هابهموضوعهایجمهوریاسالمینشانهعدمعالقمندیبرخیدولتطولدولت

برخیدولتائتالم داخلسازیاسالمیاست. به توجه اهمیتو توجیه با ازها

ائتالم کوششدر و صرمفعالیت اسالمی شدهسازی کمتر توجه یا کرده نظر

است.

نقد زمینه، در سیاسی رخدادهای و داخلی اتفاقات از درساختاریبرخی

دراسالمیجمهوری نمونه گرا،ملیاحزاباپوزیسیون،1333انتخاباتبرای

هاشمی،هایدولتمدنکارآرویوامامرحلتمجاهدین،سازمانوآزادینهضت

کردهوتوجهبهموضوعائتالممللپیداقطبیتیهریککهنژاداحمدیخاتمی،

تحمیلیعراقووقوعجنگمسلمانبهحاشیهرفتهویابرآنسایهانداختهاست.

ایکشورونظامجمهوریاسالمیایوفرامنطقههایمنطقهایرانباحمایتقدرت

برزگر،)روندکاهشمواجهکردهوازسرعتاولیهآنکاستسازیبارادرائتالم
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سازیبانقشوبسیاریازمباحثداخلیکهمسیرتمدن(25-22،صص1317

چند در ریشه که است، کرده مواجه دشواری با را اسالمی جمهوری محوری

 صداییداردومشیواحددراینزمینهنیازاست.

هموشناختفرهنگدرونتمدنی،نداشتنتجربهعدمفدر سطح جهان اسالم:  -

فقدانتجربهوآگاهیتاریخی مدیریتیکشورداریبهشیوهانقالباسالمیایران،

قدرت سابقه نمونه، برای اسالم جهان سیاسی تحوالت به ونسبت بزرگ های

شهاسرائیل،ناتواناییدرتلفیقاندیشهعروبیت،اسالمیتوماهیتلیبرالیسمواندی

پردازیپردازیوضعفدراندیشهغربی،رجوعبهناسیونالسیمگ شته،فقداننظریه

 هااست.ترینآسیبسازیدراینزمینهازمهموتئوری

سازیاسالمیوایجادچالشدرآگاهیبهتوانمندیتمدنالملل:  در سطح بین -

آن سیاست، اجرای راهبرد اسالمتداوم و اسالم از درزدایزادیی سیاست از ی

سازیاسالمیتوسطغرب،ناتواننشاندادناسالمدرحوزهسیاست،ارائهتمدن

انداختن راه به اسالم، در حاکمیت تشکیل و جامعه اداره برای بدیل نسخه

اختالفاتقومی،م هبیودروندینی،ناکارآمدننشانکشورهایاسالمیدرحوزه

سازیاتیکهدرایجاددشواریدرمسیرتمدناقتصادوتجارتوبسیاریازاقدام

 شود.المللانجاممیتوسطنظامبین

 گیری نتیجه

دهد؛الگویتمدننویناسالمیبررسیوتحقیقدرزمینهتمدناسالمینشانمی

آیدکهعلتاصلیاینازجملهمباحثمهمدرگفتمانانقالباسالمیبهشمارمی

نفوذفرهنگوتمدنغربیدرجوامعاسالمیاهمیترویکرددرتقابلباسیطرهو

تمدن بندی مرحله است. کرده پیدا مسیربیشتری اسالمی انقالب در سازی

نظامپیوسته انقالب، نهضت، فرایند از درایی را امتواحده تشکیل تا و سازی

آرمانواهدامخودتعریفکردهاست.دراینزمینهائتالمواتحادمللاسالمی
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یافته است. آن تحقق پیششرط کهداردحکایتآنازپژوهشهایمهمترین

تمدنانقالباسالمی عرصه در اساسیایران قانون یازدهم اصل سازیمبتنیبر

مسیرایندروجمهوریاسالمیدرقلمروتئوریکوعملیحرکتکردهاست.

همراهداشتهاست.هاییرابرایجهاناسالموامتاسالیبهدستاوردوموفقیت

انطباقنظریوتطبیقوتحلیلدرپاسخبهپرسشپژوهشگفتنیاستکه؛با

تمدن در اساسی قانون یازدهم اصل رویکردعملی اسالمی، درم کورسازی

دادنشانارزیابینتیجههاییرانصیبخودکردهاست،کشورهایاسالمیموفقیت

انقالباسالمیکه و آرمان در جدیتالگویتمدنایران ثباتو راسازیخود

هاعبارتنداز؛بازگشتترینآنسازمهمهایائتالمدرنتیجهدربخشمؤلفه.دارد

جامع خویشتن، وبه ائتالم عقیده، وحدت و باوری توحید اسالم، در نگری

گیریازتناقضتمدنیبودند.هایاسالمی،یگانگیتمدنیوفاصلهوحدتدولت

سازیدردوبخشنظریوعملیدستاوردهایانقالباسالمیدرتمدنترینمهم

در اساسی مسئله عنوان به اسالم کردن سیاسی بخشنظری در شدند؛ احصاء

جایتمدن به اسالمی تمدن بازگشتبه حکومتاسالمی، هندسه تغییر سازی،

فرهنگوتمدنغربی،همگراییکشورهایاسالمیبهخصوصدرجبههمقاومت

ازمصادیقنظریآنبودند.دربخشعملیومحیطیسهمحزباهلللبنانوایفا

ایآن،نقشانصاراهللیمنبهرهبریسیدعبدالملکحوثی،نقشفراملیومنطقه

گروه با مقاومتدرمبارزه جبهه و محوریتایران با تروریستی و تکفیری های

هاودینیبانقشمردمیدرنهضتجهتزدودنانحرافاتازاسالم،تلفیقاندیشه

مردمانقالب رویکرد با باها اسالمی جماهیر اتحاد تالشدر و اسالمی ساالری

هایآزادومستقلازمصادیقهایمقاومتوارتقاآنبهجمهوریگیریهستهشکل

هایجدیدرمسیرسازیباآسیبسازیهستند.گرچهتمدنعینیدرجهتتمدن

هاینظریوعملیهستندکهدرعرصهاجراییتکهشاملآسیبخودمواجههس



 
 

  1311 بهار و تابستان، (5)پیاپی 1شماره ، 3دوره اسالمی،  نوین تمدن بنیادین مطالعات علمی فصلنامهدو

 

 

 
151 

نماهیتاسالمهباتبییومدریتیمهمترینآندرسطحملیوجهاناسالماستک

سیاسی،کارآمدیآندرجهاناسالمبهخصوصبعدازانقالباسالمیوبیداری

سازیرافراهمنمودهاست.اسالمیمسیرتمدن

موضوعتمدنوتمدنگفتنیاسنهایتدر مباحثطوالنیمدتت، سازیاز

سازیریشهدرنهضتانبیاءاستکهدرزمانکوتاهمحققشدنینیست؛بنیادتمدن

ائتالم دشواری آن بر عالوه شدهدارد. افزوده آن بر وحدتنیز ایجاد سازیو

وبااست؛ایندرحالیاستکهدستاوردهانشانازصحیحبودننقشهراهاست.

رسدتمدننویناسالمیدرزمانیکمترازانقطاعتاریخینگاهبهآیندهبهنظرمی

سازیازاصلخودبهریشهاصلیوجایگاهاساسیخودوصلخواهدشد.تمدن

ومکانیسمیازجناخود ابزار به نیاز نهضتیآن)نهضتانبیاء( دلیلریشه به

پیش مهمترین از تمدنراندارد. است،ساهای مقاومت و نهضتی دیپلماسی زی

بین فهمومفاهمه هدایتآنبهدیپلماسینهضتیروشنظریدرک، با المللرا

ملت سادهسطح بسیجها مقاومتو کاربست با عملی عرصه در و کرده سازی

نوین تمدن افق و آرمان نتیجه در ساخت. خواهد یافتنی دست را آن مردمی

جمهوری مستقاستقرار حقهای آنان، عزت و مسلمین جایگاه تعالی آزاد، و ل

مردم ساختار در سرنوشت ائتالمتعیین دینی، اتحادساالری مسلمانان، سازی

یابینظمجدیدانقالبیاست.جوامعاسالمیوساخت
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 کتابنامه

الف(منابعفارسیوعربی

قرآنکریم
محمد الهوری، فارسی(،1399)اقبال اشعار تهرانکلیات انتشارات:، سازمان

.جاویدان

اسالمینوینتمدنهایشاخصهواکاوی،(1313)رضاییفریدونومرتضیاکبری،

واسالمیپیشرفتالگویمطالعاتفصلنامه،(مدظله)رهبریمعظممقاماندیشهدر
.113-35زمستان،صفحاتوپاییز،(5)شمارهسوم،دوره،ایرانی

سازی:نقشهراه،مسیررفتهومسیراسالمیوتمدن(،انقالب1317)برزگر،ابراهیم
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گفتمانمنظرازیمندومانقالبپیروزیواکاوی»،(1313)اهلللطفپرندین،

www.porseman.com،«مقاومت

نشریهخمینی،اماماندیشهدروحدتماهیت،(1374)محمدحسینجمشیدی،

 .(159،)شماره11دوره،فرهنگیکیهان

همگراییژئوپلیتیکیهایچالش،(1311)سیدهادیزرقانیمحمدرضاونیا،حافظ

تابستان،صفحات،(31،)شماره44دوره،سیاسیدانشفصلنامهاسالم،جهاندر

131-154.

خامنه اسالمیبیانات»،(1311)سیدعلیای،حسینی نوین تمدن ،«پیرامون
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خامنه اسالمیبیانات»،(1311)سیدعلیای،حسینی نوین تمدن ،«پیرامون

farsi.khamenei.ir. 

entekhab.ir.،«المسلمینوآمریکا،انتخابرابطهاخوان»(،1311)حنفی،حسن
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forum.qawem.org،«یمنهایحوثیبازشناسی»،(1314)احمدمحمددغشی،

(،بررسیتبدیلحزباهلللبنانازقدرتیمحلیبهقدرتملی1313)زارعان،احمد

37صص،(51)شماره15،پاییز،دورهمطالعاتراهبردیجهاناسالمای،ومنطقه

–93.

 .لثقلیننورا:تهران،امویانعصردراسالمیتمدن،(1335)محمدسپهری،

جهانیمجمع:قم،مقاومتجبههویمنتحوالت(،1314)حسیناهللفتح،السماوی

(.ع)بیتاهل

(،نظریهگ ارتمدنیبهمثابه1317)هادی،قدیرنظامیوطاهاعشایریعبدالملکی،

فصلنامه اسالمی، بیداری بر تأکید با اسالمی نوین تمدن تحقق برای راهبردی

مطالعاتبنیادینتمدن دوره 1نویناسالمی، )شماره ،1)، صصبهاروتابستان،

1-21.

(،نقشحزباهلللبناندرامنیتمنطقهغربآسیاباتأکیدبر1314عراقی،عبداهلل)

111صص،(13،)شماره24،سالمجلهسیاستدفاعیحمایتوپشتبانیایران،

–142.

نقشوجایگاهسیاسیارتشدر1311)عالیی،حسین ،) مطالعاتراهبردیمصر،
.111-31صصتابستان،،(51)شماره14،دورهجهاناسالم

 .اشجع:تهراناول،جلد،عمیدفارسیفرهنگ،(1331)حسنعمید،

خمینیامامدیدگاهازاسالمیتمدن،(1311)رضامحمودزاده،صنمویحییفوزی،

صصزمستان،،(1اره)شم،3دوره،اسالمیتمدنفرهنگوتاریخفصلنامه،(ره)

7–41. 

 و بهزاد مهدیقاسمی، اسالم1319)فرجی، جهان نوسازیدولتدر اصالیو ،)

،دورهمطالعاتاندیشهمتفکرانمعاصریدرآراءحسنالبناوراشدالغنوشی،تأمل

 .111-13صصبهاروتابستان،،(5،)شماره3
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بیداریوهادانشگاهمسلمانناستاداجهانیاجالسگزارش،(1311)بهزادقاسمی،

،اسالمجهانراهبردیمطالعاتفصلنامهاسالمی، تابستان،،(51)ش،13دوره

.111-211صص

درایراناسالمیانقالبطلبیشهادتفرهنگتأثیرارزیابی،(1317)بهزادقاسمی،

ره)شماهفتم،دوره،اسالمجهانسیاسیمطالعاتالملل،بینعرصهواسالمجهان

 .113-11صصزمستان،،(4

بهزاد اسالمی:1313)قاسمی، انقالب گفتمان در مسلمان امت امنیت آرمان ،)

چالشفرصت و ها فصلنامه دفاعیها، سیاست دوره ،27 )شماره پاییز،،(113،

.41-23صص

قرآنکریم.

فرصتانصاراهلل،(1314)احمدمحمدعادلالمالکی، قم،هاچالشوها مجمع:

(.ع)بیتاهلهانیج

گراییاسالماسالمجهانژئوپلیتیک،(1312)مصطفی،رشیدیوافشینمتقی،

)شمارهدهم،سال،اسالمیانقالبمطالعاتگرایی،اسالمالگوهایگراییبرساخت

.11-1صص.پاییز،(34

وبیستقرنژئوپلیتیکدرباختریجنوبآسیای(،امنیت1337)زاده،پیروزمجتهد

یکم مطالعاتاوراسیایمرکزی،، فصلنامه )شماره اول، پاییز،2دوره تابستانو )

.122-113صص

رضا؛ مقیسه، کیقبادی، و عبدالرحیمعلیرضا نوین1317)پدرام، تمدن عالئم ،)

اسالمی؛هشداریبرایایجادوتقویتسازمان فصلنامهمطالعاتهایتمدنساز،

نویناسالمی دورهبنیادینتمدن ،1 )شماره صفحات،(1، تابستان، و -115بهار

151.

جهانگیر 1332)منصور، تهرانایراناسالمیجمهوریاساسیقانون(، وزارت:،
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.اسالمیارشادوفرهنگ

خمینی، رویموسوی وزارتانتشارات:تهران،نورصحیفه(،1373)اهللسید

.اسالمیارشادوفرهنگ

هویت(1314)احمدوندمحمدومنصورمیراحمدی، جنبشفکریمبانیو،

،اسالمدرسیاسیاندیشهفصلنامهیمن،درانصاراهلل )شماره1دوره بهار،3و2، :)

.195-145صفحات

سیدابوالقاسم مردم1317)نقیبی، تمدن(، و دینی ساالری مطالعاتسازی، فصلنامه
.131-114صصپاییزوزمستان،،(2،)شماره1،دورهبنیادینتمدننویناسالمی

آصف سید اسالمی،چشم،(1317)کاظمی، نوین تمدن مطالعاتفصلنامهانداز
.47-25صصزمستان،وپاییز،2شماره،1دوره،اسالمینوینتمدنبنیادین


