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Abstract 

Imam Khomeini believes in a purely political nature for pure Muhammadan Islam, not 

American Islam, and believes that Muslims must conquer the key strongholds of the world. 

This conquest is possible with the formation of a new Islamic civilization (importance). 

Since power plays a key role in the establishment and protection of civilization, the issue 

of the article is to examine the role of power in the establishment of a new Islamic 

civilization in Imam Khomeini's system of thought (issue). From Imam Khomeini's point 

of view, civilization has not only material and difficult dimensions, but according to his 

ontological and anthropological system, civilization, in addition to the material dimension, 

has layers of beliefs, tendencies, behaviors and structures. These three layers are 

completely intertwined and interconnected to form structures that fit together (theoretical 

framework). In Imam Khomeini's thought, civilization has eight types and has four layers. 

Cultural power refers to the layer of fortifications and tendencies, political and economic 

power refers to the layer of beliefs and behaviors. Cultural power is more important than 

other pillars of civilization and is the foundation of other pillars, and with the 

strengthening of cultural power, economic and political power increases, and with the 

weakening of culture and cultural power, other pillars are weakened. At the same time, if 

economic power or political power is weakened, the formation of civilization will be 

challenged (findings). From Imam Khomeini's point of view, the source of culture is Islam, 

and Islam is not one of the elements of civilization, but the civilization itself. The present 

article examines this approach in Imam Khomeini's political thought using the analytical-

exploratory method and using the method of corresponding and obligatory signification 

obtained from the knowledge of logic and principles of jurisprudence (method). 

 

Keywords: Modern Islamic Civilization, Imam Khomeini, Economic Power, Cultural 
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 نقش قدرت در تأسیس تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری

 )ره(امام خمینی 
 1* زایی لک نجف 

  1** الهامی علی

 *** زایی لک رضا

 چکیده
استکه معتقد استو قائل آمریکایی اسالم نه و نابمحمدی اسالم برای سیاسی سراسر سرشتی خمینی امام

(.ازآنجااهمیتند.اینفتحباتشکیلتمدننویناسالمیمیسراست)مسلمانانبایدسنگرهایکلیدیجهانرافتحکن

کهقدرتنقشیکلیدیدرتأسیاوحفاظتازتمدندارد،مسئلهمقاله،بررسینقشقدرتدرتأسیاتمدننوین

الیه(.دراندیشهامامخمینیتمدنهشتنوعاستودارایچهارمسئلهاسالمیدرمنظومهفکریامامخمینیاست)

ها،قدرتسیاسیواقتصادیناظربهالیهباورهاورفتارهاست.باشد.قدرتفرهنگیناظربهالیهباورهاوگرایشمی

باشدوباتقویتقدرتفرهنگی،تراستوبهعنوانزیربنایسایرارکانمیقدرتفرهنگیازسایرارکانتمدنمهم

افزایشمی شوند.دراتضعیففرهنگوقدرتفرهنگی،سایرارکانتضعیفمییابدوبقدرتاقتصادیوسیاسی،

ازها(. یافتهشود)عینحال،اگرقدرتاقتصادییاقدرتسیاسیهمتضعیفشوند،تشکیلتمدنباچالشمواجهمی

نهیکیازعناصرتمدن،کهخودتمدن اسالماستواسالم، آبشخورفرهنگ، سازمیمنظرامامخمینی، مقالهباشد.

گیریازروشداللتمطابقیوالتزامیکهازدانشمنطقواصولحاضربااستفادهازروشتحلیلیهاکتشافیوبهره

 )روش(.فقهاخ شده،اینرویکردرادراندیشهسیاسیامامخمینیبررسینمودهاست
 

قدرتسیاسی.گی،تمدننویناسالمی،امامخمینی،قدرتاقتصادی،قدرتفرهنواژگان کلیدی:
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 مقدمه

بدونشک،قدرتدرتأسیاتمدنتأثیرمستقیمدارد.ازسویدیگرتمدنهمدرساخت

بهعبارتیقدرتوتمدنرابطه همدارندوضعفوقدرتسهیماست. ایدوسویهبا

گ ارد.بااینوجودمسئلهمقالهحاضرایناستکهقدرتقوتیکیدردیگریتأثیرمی

رتأسیاتمدننویناسالمیباتوجهبهمنظومهفکریامامخمینیچهنقشیدارد؟تمدند

گرچهممکناستبهسرعتنابودبراستوبهسرعتایجادنمییکفرایندزمان شود،

مبارزه سال چندین پااز انقالباسالمی پیروزی با اسالمی تمدن جوانه اولین شود.

پاازانقالب تعییننوعنظامسیاسیکشورشکوفهدومسخت،شکفتهشد. با اسالمی،

هاینشکفتهبعدیدولتاسالمی،کشوراسالمیوامتاینجوانهنیزشکفتهشد.شکوفه

اسالمیهستند،پاازشکوفاییاینسه،مامهمانباغتمدننویناسالمیخواهیمبود.

شودوآنگاهجامعه؟یااینکهبحثیوجودداردکهآیاابتداالزماستکهدولتاسالمی

وجود عرصه به پا اسالمی دولت اسالمی، کشور درون از و است برعکا جریان

اساسطبقهمی بر رهبریگ ارد؟ معظم مقام توسط بار اولین برای که شده ارائه بندی

رسدکهاولتغییریکهدرسرشتمردمباایارائهشده،بهنظرمیحضرتآیتاهللخامنه

ساختاررهب تغییردر سببشدکه ازریامامخمینیصورتگرفت، و هایکالنکشور

جملهنظامسیاسیرخدهد،اکنوننوبتدولت)بهمعنایحاکمیتواعمازقوهمجریه(

انداستکهساختارهایمناسبایننظامراایجادکند.چراکهمردمبردینملوکخویش

ترندتابهپدرومادرخود.بنابراینازآنجاکهخویششبیهمدارانوکارگزارانوبهسیاست

توسطرهبر عنوانهدمجمهوریاسالمیایران نویناسالمیبه تمدن دستیافتنبه

اهمیتوموضوعیت معظمرهبرانقالبمطریشده،بحثدربارهتمدنبهعنوانهدم،

ازتأثیرقدرتدرتمدننوینیابد.وچوناکنونمادرمرحلهسومقرارداریم،سخنمی

اسالمیمبتالبهماست،مناسبتبیشتریداردکهبهآنبپردازیم.برایاینمنظوربهسهرکن

پردازیم.دراینمیانمهمتمدنیعنیقدرتاقتصادی،قدرتسیاسیوقدرتفرهنگیمی

تم در اقتصاد گرچه زیرا بیشتریخواهیمداشت، بعدقدرتاقتصادیتوجه دننقشبه
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گونهمقدمه به است، مهم بسیار نقشابزاری این اما دارد استقاللای تمدنی اگر که ای

وابستگیمی دچار  باشد، فروپاشیاقتصادینداشته ممکناستدچار نتیجه در و شود

شهروندان معیشت تأمین فاقد که اقتصادی و مستقل اقتصاد بدون تمدن اصوالً شود.

آید.البتهاینسخنبهمعنایاصالتدادنبهاقتصادودرنظرنمیخویشباشد،بهوجود

اقتصاد و معمار سیاست بنا، زیر فرهنگ بلکه نیست، زیربنا عنوان به اقتصاد گرفتن

شود.رهنگوبادستسیاستتولیدمیفمحصولیاستکهبابرپایه

 ادبیات نظری .1

 . پیشینه تحقیق1-1

اسال تمدن درباره متعددی استکهآثار شده نوشته خمینی امام اندیشه بر تأکید با می

گیرند:حداقلدردودستهقرارمی

آمده1 در تحریر رشته خمینیبه امام اندیشه بر تمرکز با اینآثار برخیاز مانند. اند،

مقاالتبایسته خمینی)زمانی، امام دیدگاه اسالمیاز (،135-152صص،1315هایتمدن

(،جامعه141ه111صص،1333مدناسالمیازمنظرامامخمینی)رشیدی،تجدیدحیاتت

شاخص خمینی؛ امام دیدگاه از حلمتمدن راه و موانع  چوب زاده جانعلیها)ها،

،صص1314(،تمدناسالمیازدیدگاهامامخمینی)صادقی،121ه11،صص1339،بستی

(.41ه7صص،1311زاده،یوصنم(تمدناسالمیازدیدگاهامامخمینی)فوز57ه33

خمینی2 امام اندیشه اسالمیدر بررسیتمدن به صورتتلفیقی به هم آثار برخیاز .

معظمپرداخته مقام و خمینی امام نگاه از اسالمی تمدن احیای مقاالت جمله از اند.

5صص،1314رهبری)دنگچی، تمدن31ه عدالتدر جایگاه فارابی،(، منظر امامسازیاز

(.برخیازآثارهمبهدیگر174ه141،صص1315خمینیومقاممعظمرهبری)کارگر،

وفرهنگرشدوتکویندرمسجدابعادتمدنازجملهمفهومخودتمدناسالمییانقش

صص1314اسالمی)حر،تمدن پرداخته51ه27، زیادیاند؛( حد تا ما بحث از که

اند.خارج

شوود؛جهتبااینآثارتفاوتداردکهنوآوریتحقیقمحسوبمیمقالهحاضرازدو
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گویددرحالیکههیچاولاینکهمقالهحاضرازنقشقدرتدرتشکیلتمدنسخنمی

اند؛دومازاینحیثکهدراینتحقیقیکازآثارپیشینازاینمنظربهموضوعنپرداخته

اندونقشبندیشدهخمینیتعریفوطبقهتمدنوانواعآنبراساسدستگاهفکریامام

دیناسالمدرساختتمدننشاندادهشدهوتفاوتآندینمسیحیتبهاختصارذکرشده

است.

 . مفهوم تمدن اسالمی 1-1

مقابلسفرقرارمی«حضاره»تمدنکهدرعربیبهآن کهدر گویندازحَضَرگرفتهشده

تواقامتاستدرمقابلسفرکهبهمعنایجابجاییدارد.حضربهمعنایاستقراروسکون

سازندویاایاززندگیاستکهافرادیکجانشینآنرامیوانتقالاست.پاتمدنشیوه

بادیهبرمی زندگی مقابل در حیات از نحوه این که بیابانگزینند یا قرارنشینی گردی

(.97،ص1315دارد)ر.ک:امامموسیصدر،

شوند،بایدآیندومطریمیمعموالًدرتمدن،ساختارهابیشتربهچشممیتمدناگرچه

گفتهرتمدنحداقلدارایچهارعرصهاستکهاینچهارعرصهنقشچارچوبنظری

.عرصه3.عرصهتمایالتوگرایشات2.عرصهباورها1کند:تحقیقحاضرراهمایفامی

.عرصهساختارها.4رفتارها

خدااعتقاددارند)درعرصهباورها(.خداوفرستادگانخداواولیایاورامسلمانانبه

می نماز گرایشات(. دارند)عرصه چهارم،دوست مرحله در رفتارها( عرصه خوانند)در

السالممحبتسازند)عرصهساختارها(.مثالدیگر:مسلمانانبهامامحسینعلیهمسجدمی

زنند،اسمفرزندانشانراکنند،سینهمیری(عزاداریمیوباوردارند،پا)درمرحلهرفتا

روند،السالممیکنند،بهکربالبرایزیارتحرمامامحسینعلیهگ اریمیبهاسمایشاننام

بهزیارتاربعینمی دربخشساختاریومادیهملباسپرچم،پایپیاده . ... روندو

سازند.و...میزنجیر،علم،کتیبه،ضریح،گنبدوبارگاه

 کردن همینزمینهتمدنبنابراینمحدود خمینیدر امام بعدمادیصحیحنیست. به

ازدوجنبهنقدمی کند؛یکیاینکهدیدگاهگوستاولوبوندرکتابتمدناسالموعربرا
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تمدنفقطبعدمادیوساختاریندارد.درجنبهدومهمامامخمینیقدرتوتمدنرابه

زندوعلتزوالتمدنمسلمینراناشیازقدرتناسالمحاکماندستنشاندهمیهمگره

داندونهاسالم.ایشانمعتقداست:مسلمانانمی

کتاباینشما.جلورفتمىداشتوبودگرفتهرادنیانصفکهبودیکوقتىاسالم»

نگاهمادىچشمازرااسالمتمدناسترفتهاورا؛اسالمتمدنبخوانید؛راگوستاولوبون

دارد؛اسالمبهنهوداردمسیحبهنههماعتقادچه؛یعنىاسالمفهمدنمىاصالًاوکند،مى

کردندخیالطورىاینهمماهاىبچهچنانچه.داندمىهاستوناینازعبارتراتمدناو

هست ک ا،کجاواک واتیکانوزیادتشریفاتیکبلهآنجاکهبینیدمىرویدمىوقتى.

اسالمسرانازاینهاآقا،خیر.استاسالمازاینهاکنیدمىخیالبیچاره؛وماخرابمساجد

رامااندشدهواقعمستعمرینسیطرهتحتدرکهاسالمسران.نیستاسالمازاینهااست؛

گرسنهوبیچارهوبدبختماودادندتحویلدیگرانبهراماذخایراند؛نشاندهروزاینبه

(.333ص،1،ج1335امامخمینی،«)ماندیم

عنوانجمع به تعریفتمدن اسالمییعنیآن»توانگفتبندیمیبنابرایندر تمدّن

تواندرشدکندوبهغایاتفضاییکهانساندرآنفضاازلحاظمعنویوازلحاظمادّیمی

ستبرسد؛زندگیخوبیداشتهمطلوبیکهخدایمتعالاورابرایآنغایاتخلقکردها

دارای دارایاراده، انساندارایقدرت، انسانعزیز، زندگیعزّتمندیداشتهباشد، باشد،

جمهوری نظام هدم این؛ یعنی اسالمی تمدّن طبیعت؛ جهان سازندگیِ دارای ابتکار،

(.1312/91/14ای،بیاناتست)آیتاهللخامنهاسالمیوآرماننظامجمهوریاسالمیاینا

هایاینتعریفدرنگاهامامخمینیبهتمدنودرنگاهچنانکهروشناستبنیادهاوریشه

اینتوضیحکه امامخمینیچونبرایانسانسهالیهچندبعدیبهتمدننهفتهاستبا

درچارچوبزمانو انسانرا یعنیبعدمادی، بعدوجودیاو بخشیاز وجودیودر

داند؛نراهمپیشرفتهمهجانبهانسانوجامعهدرهمینچهاربعدمیبیند،تمدمکانمی

ها،رفتارهاوساختارها.آنچهگفتهشددرجدولذیلنشاندادهیعنیبعدباورها،گرایش

شدهاست:
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 نمایی کلی از مفهوم تمدن اسالمی در منظومه فکری امام خمینی .(1جدول شمار)

ابعاد وجودی 

 انسان
 ابعاد تمدن ساننیازهای ان

های تمدن نوین  مؤلفه

 اسالمی

ارکان 

 تمدن

تعریف 

 تمدن

روی

نیازهای

معنویه

اعتقادی

باورها

اعتقادبهرسیدنبه

غایاتمطلوبیکه

راانسانخدایمتعال

آنرسیدنبهبرای

واستآفریدهغایات

لوازمآنودرنتیجه

نگاهمعناداربهزندگی

قدرت

 فرهنگی،

قدرت

 ،سیاسی

قدرت

اقتصادی

تمدن،

بهترینابزار

و

ترینبزرگ

ساختارو

محملمادی

درراستای

پاسخگویی

بهنیازهای

معنوی،

عاطفیو

مادی

هاستانسان

نفا

نیازهای

احساسیه

اخالقی

هاگرایش

وزندگیخوبداشتن

بااحساسعزتهمراه

وقدرتهمراهبا

آرامشحقیقی

بدن
نیازهایمادی

ریهساختا

رفتارها
وزندگیخوبداشتن

مادیهمراهباآسایش

ساختارها

تالشمبتکرانهبرای

سازندگیِجهان

طبیعت

 انواع تمدن.1-9

دستانسان به میتمدنحادثاستو ساخته انسانها  قوایگوناگونیدارند،شود. ها

شراکتوبلکهحضورشهویه،غضبیه،وهمیهوعقلیه.درساختهرتمدنیاینچهارقوه

وبرخیکمرنگ.دارند،امابستهبهاینکهتحتتدبیرعقلوبرخیپررنگ

جوییگرایی،ل تقوهشهویهبهمعنایج بوجلبمالیماتوتمایالت،بعدمصرم

کندومحرکاوتنهاسودومنفعتمادیاستوبرهمینطلبیتمدنرامهندسیمیورفاه

کند.نسانیرادرجامعهبرقرارمیمبناهممناسباتا

جوییوحکمرانیواستیالوقوهغضبیهبهمعنایدفعورفعنامالیمات،جنبهسلطه

کندومحرکاوتنهاتفوقوتحکماستوبرهمینمبناهمبرتریتمدنرامهندسیمی
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کند.المللیبرقرارمیایوبینمناسباتانسانیرادرعرصهملیومنطقه

قوهوهمیهوظیفهفریبواغواگریرابرعهدهدارد.تمدناغواگرانهآنتمدنیاستکه

بهگونه دهدوازراهفریب،خواهدسامانمیایکهخودمیدستگاهمحاسباتیدیگرانرا

درمی خدمتخود به را وانموددیگران نیستاما خیرخواه و شرخواه تمدن این آورد.

یعنیمی کند،حالآنکهدومدلقبلیمثلپلنگوهمچونروباهعملمیکندکههست.

گاوبودند.

اغواگرایانه تنازعیو مادی، ابعاد اوالً دارد، عهده بر عقل را مهندسیآن تمدنیکه در

انساننفینمی دینوعقلبهخدمتواسارتسیاستدرنمیوجود ثانیاً: ثالثا:شود. آیند.

توضیحروابطومناسباتمیانا انسانیودرمرتبهباالتربرادرانهخواهدبود. فرادوجوامع،

شوندشناسیامامخمینی،اینقوابهترتیبدروجودانسانشکوفامیآنکهطبقدستگاهانسان

گ ارد.دراینجاتانوبتبهعقلبرسد،عقلباادعایرهبریومدیریتانسانپابهمیدانمی

ازمنظرفلسفهدینامامخمینی،عقلبیرونیهارمدعیدرمینزاعیسختمیاناینچ گیرد،

دین(بهکمکعقلباطنیمی اوکمکمییعنیانبیایالهی)شریعتو به پیروزآیدو کندتا

شود.دراینتلقیدینآمدهتابهانسانکمکوخدمتکند.دینباتعیینچارچوبوحدود

به اینکمکرا درچارچوبحاللوعقلمیشرعیبرایسایرقوا قوهشهویهرا مثالً کند.

چارچوب در را وهمیه قوه دیاتو قصاصو و چارچوبحدود در را غضبیه قوه حرام،

اینمدلانسانصداقتقرارمی بایددقتداشتکهدر شناسیوایننوعفلسفهدین،دهد.

هااینقوایهاوفرهنگتمدنشوند،حالآنکهدربرخیهیچیکازقواتعطیلوتحریمنمی

غریزهجنسیوبلکهآسایشمنکوبوسرکوبغریزیگرفتارافراطوتفریطشده اندومثالً

هاهمل تودررأسآنغریزهجنسیاصالتیافتهوبههیچحدی،شدهودربرخیفرهنگ

از اسالمی تمدن نگاه، اساساین بر است. نشده مقید قیدی، هیچ به و اماممحدود منظر

تواندخمینی،تمدنیمتعادلوانسانیاستکهبابهرسمیتشناختنابعادمختلفانسان،می

انسانرابهسعادتبرساند.دراینتلقی،قدرت)حکومت،سیاست(ابزاراست،وخودشبه

توانبهقدرتدستیافتبلکهبایدتنهاییهدمنیستوبههمیندلیلازهرراهیهمنمی

بنابرایندرتمدناسالمیمی تأییدکنند. انهدمووسیلهتناسبیباشدکهعقلونقلآنرا
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می خود رفاهی و مادی نیازهای به هم غیرمسلمانان زندحتی و عزترسند ایمندانهگی

هادریکیازاینچهارطیفوشناسیامامخمینیتمامیانسانبراساسانسانخواهندداشت.

هاوآنهاقراردارند،ل اهشتطیفتمدنپدیدخواهدآمد.طبقاینمبناتفاوتیاترکیبیاز

ضعفشباهت قوتها، و فرصتها وها، مقایسه قابل دیگری با تمدن هر تهدیدهای و ها

بحثفرصتدیگری تفصیل شده، اشاره طیفتمدن چهار ذیل جدول در است. بررسی

طلبد.می
 ر منظومه فکری امام خمینیانواع تمدن د .(1جدول شماره)

قوایانسان
کارکردهریکازقوادرصورتتسلطبرساحتتمدن

انواعتمدن
کارکردتفریطگرایانهکارکردافراطگرایانه

تمدنمادیل تگریزیل تجوییشهویه

تمدنتنازعیسلطهپ یریسلطهطلبیغضبیه

تمدنشیطانیاغواپ یریاغواگریوهمیه

تمدننویناسالمیگرادرصورتپ یرشدینتعادلبخشوتعالیهعاقل

 رابطه دین و تمدن.1-4

یابد.دینمعمارودین،قانونالهیاستکهجامعهوازجملهتمدنباکمکآنسامانمی

سازندهتمدناستوتمدنذیلدینقراردارد.چراکهدینافقوسبکزندگیانسانرا

مقابلبرخیازتمدنپژوهانهمچونویلدورانتدینوقانوندینیراکند.درتعیینمی

مردمبایکدیگربسامانباشد،ناچارقوانینیبرایآنکهزندگیانگارندومعتقدندنادیدهمی

می برحسبجماعاتمختلفتفاوتپیدا گرچه که، محیطیکضرورتدارد در کند،

گ اردهشود.منشأتولیداینقوانینیاقراردادهاییاجتماعبایددربارهعمومبهموقعاجرا

کههمهاند،یاعرموعادتاست،یااخالق،یاقوانینموضوعهاستکهمردموضعکرده

(.47،ص1،ج1337بشریاست)ویلدورانت،

ایندرحالیاستکهامامخمینینگاهیتمدنیبهم هبداردوبینم هبمسیحیت

فرهنگدرم هبىرهبروم هبفرمایدمفهومشودومیزقائلمیوم هباسالمتمای

رابطهیکصرفاًتفاوتدارد؛درمسیحیتم هبمسیحیفرهنگدرآنبامفهوماسالمى
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خداستوانسانبینمعنوىوشخصى داراىخودظهورهنگامازدرحالیکهاسالم.

شئونوابعادتمامىبراىوبودهفرهنگىواقتصادىواجتماعىخاصنظاموسیستم

جامعهسعادتبراىراآنجزواستکردهوضعخاصىقوانیناجتماعىوفردىزندگى

چگونهوکنعبادتراخداکهگویدمىانسانبهاینکهباهمزماناسالمم هب.پ یردنمى

یدچگونهباهاانسانسایرباراخودروابطوکنزندگىچگونهگویدمىاوبهکن؛عبادت

است)امامگرفتهعهدهبهآنابعادوشئونهمهدرراجامعههدایتکنى.ل ااسالمتنظیم

(.331ص،5ج،1335خمینی،

سازاست،بهدنبالقدرتسازاستوازآنجاکهتمدنبراینمبنام هباسالمتمدن

سیستم ساختار، مختصبهفرهنگىواقتصادىواجتماعىخاصنظامواستوخود،

براى همیندلیلقوانینجامعیرا به تمامىخویشاستو زندگىشئونوابعاداداره

تاجامعهبهسعادتبرسد.کردهوضعاجتماعىوفردى

 مفهوم قدرت .1-9

ایمستقیمبرقرارکردوعلتپیشازایندیدیمکهامامخمینیمیانتمدنوقدرترابطه

اسرانحکومتاسالمیدانستکهتحتسیطرهاستعمارازدسترفتنتمدنمسلمانانر

خمینی، دارند)امام ج1335قرار نداشتن333ص،1، آسیبشناسانه اینرویکرد روی .)

خودباوریواعتمادبهنفاواعتمادبهدشمنانبهجایاعتمادبهخدایمتعالاست.بر

معطوم قدرترا خمینی امام آمد، خواهد اساسچنانکه تعریفهمین انسان اراده به

کند.می

 است: معتقد قدرت از یکتعریفکوتاه در خمینی ایجادبرتوانایىقدرت،»امام

(.سپاامامخمینیکهبهاجمالوبلکهابهاماین211،ص2،ج1331امامخمینی،«)است

می مطری پرسشرا این تعریفواقفاست، مبادیقدرتدخالتدارد»کند: در آنچه

ست؟جزایناستکهقدرت،وجودوعلموارادهوشعورالزمداشتهواینکهفعلوچی
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1(.211،ص2،ج1331امامخمینی،«)ایجادباعلموارادهومشیتازموجودصادرگردد؟



هاوعناصرتشکیلدهندهقدرتاست.چوندرتعریفاول،دراینپرسشناظربهمؤلفه

بعدباطرییفلغویودائرهالمعارفیازقدرتارائهدادهواقعامامخمینی،یکتعر اند،

اینپرسشکهمبادیقدرتچیست،ازتعریفلغویبهتعریفاصطالحی)یعنیفلسفی(

دهند.بهاندکهعلمواراده،دومؤلفهقدرتراتشکیلمیوتصریحنمودهآنعبورنموده

اینقدرتحقیقت»فرماید:اختصارمیهمینجهتایشاندرتعریفاصطالحیقدرتبه

.باشدداشته«یفعلالانویفعلان»قوهفاعلوباشدارادهوعلمروىازایجادکهاست

لمانوفعلشاءانبحیثالفاعلکون:»کهنمودتعریفچنینراقدرتتوانمىاینبنابر

توانقدرتازدیدگاهمی(.بهتعبیرمختصر212،ص2،ج1331)امامخمینی،«یفعللمیشأ

تعریفنمودکهدرمقابلتعریفوبرقراردارد«اقدامدرصورتاراده»امامخمینیرابه

علیکهمی الفبرب، لکگفتقدرتیعنیتحمیلاراده زاییورغممقاومتب)ر.ک:

(.113ه13صص،1313ارجینی،

ایباشدکهبهگونه«الف»ست:باتوجهبهتعریفامامخمینی،سازهقدرتسهوجهیا

راانجامدهد،انجامندهد«ب»راانجامدهد،انجامدهدواگرنخواست«ب»اگرخواست

درجدولذیلتعریفامامخمینیازقدرتقراربگیرد.«ج»برسدیادروضعیت«ج»تابه

ه13،صص1314زایی،بهاربهاجمالبرانواعقدرتتطبیقشدهاست)بااستفادهاز:لک

11.)



................................................................................................................................................................. 
 سال از قبل و  کرده مالحظه را تقریرات این امام . این تعریف در کتاب تقریرات فلسفه امام خمینی آمده است. حضرت 1

 است، االطراف جامع و خوب بسیار» :فرموده است مرقوم مقرر کتاب، چنین اردبیلی سیدعبدالغنی اهلل آیت به خطاب 1331

 عبارات در این و است شده نوشته «کثرة و وحدة» جاى به «کثرت و وحدت» مثالً ت؛اس نشده قدرى عبارات مراعات لكن

 (.33 ، ص1 ، ج1331صحیفه امام، )نیست صحیح عربى
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در منظومه فکری امام خمینی و در نتیجه تشکیل تمدن الهی یا تمدن  انواع قدرت .(9جدول شمار)

غیرالهی و یا ضد الهی

درایبرسد«ج»بهتا

ردیبگقرار«ج»تیوضع

واگرنخواستانجام

 را«ب»ندهد

«ب»اگرخواستانجامدهد

 را

انواع «الف»

 قدرت



قرببهخدایادوریازخدا

ودرنتیجهتأثیرگ اریدر

تشکیلتمدنالهییاتشکیل

تمدنغیرالهیوبلکهتمدن

ضدالهی

،شرک،جهل

خرافات،هواهای

نفسانی،رذائل

اخالقی،محرمات

 فقهی

خودباوری،اعتمادبهنفا،

هاورفتارهایباورها،گرایش

 الهیودینی

قدرت فردِانسان

 شخصی

تهاجم،تحمیلو

تخریبفرهنگی،

 ترویجخرافاتو...

سبکزندگیالهیو

هایعقلیهاعتقادیوارزش

 اخالقیهرفتاری

کارگزاران

هایفرهنگی)حوزه

ها،علیمه،دانشگاه

آموزشوپرورش،

 هاو...(رسانه

قدرت

 فرهنگی

تحریم،احتکار،گران

فروشی،کمفروشیو

... 

تأمینضروریاتزیستی،

تولیدوتوزیعبههمراه

مصرممتعادلومتعالی،

 توسعهورفاه

کارگزاران

،اقتصادی)بانک

گمرک،بازرگانانو

)...

قدرت

قتصادیا

استکبار،استعمار،

وابستگی،تحمیل،

 ترس

استقالل،آزادیوتأمینمنافع

واهداماسالمومسلمانانو

 مستضعفین

حکومت،حاکمیت،

جمعیت،سرزمین

قدرت

ملی

بینظمیوازهم

گسیختگی،

انگیزگیوبی

 ارادگی،وابستگیبی

منظم،منسجم،آماده،مجهز

بهتسلیحاتالزمجهت

 رهابدشمنا

کارگزاران

نظامی)ارتش،سپاه

و...(

قدرت

نظامی

هرجومرج،ظلم،

 تفاوتیو...فساد،بی

همبستگیاجتماعیواعتصام

بهحبلاهلل،عدالتاجتماعی،

مداری،نظمعمومی،قانون

مشارکتسیاسی،

 ساالریدینیو...مردم

قدرت شهروندان

 اجتماعی
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باتوجهبهاینتعریفازقدرت،اوالًقدرت،بیشترجنبهنرمداردوتمدنقدرتمندآن

تمدنیاستکهمیانارادهاوومحققشدنایجابییاسلبیآن،فاصلهکمتریباشد.مثالً

دارییاغ اهدنبالاینباشدکهیکمدلبومیازموسیقییامعمارییابانکاگرتمدنیب

توانداینکارراانجامدهدورادرقلمروتحتنفوذخودتولیدیاتبلیغوترویجکند،می

بنابهدالئلمختلف،ازجملهنداشتناعتمادبهنفاوخودباوریوروحیهباالوجسارت

انجاماینکارنیستحالاگرنتوانستاینکارراانجامدهد،بههمانوشجاعت،ناتواناز

میزانآنتمدنفاقدقدرتاست.

 . ارکان تمدن9

شناسیونژاد،باعنوانهاییچونجغرافیا،زمینویلدورانتدرفصلاولکتابشبهمؤلفه

می سیاسعواملکلیتمدن اقتصادی، عوامل به بعد فصل چهار در اخالقیوپردازد. ی،

تواندرتمدنچهاررکنوعنصراساسیمی»نویسد:پردازد.اومیعقلیوروحیتمدنمی

پیش کهعبارتنداز: سننتشخیصداد، سازمانسیاسی، اقتصادی، امور بینیواحتیاطدر

معرفتوبسطهنر وکوششدرراه «)اخالقی، ج1337ویلدورانت، این4،ص1، ما .)

 با را قدرتعناصر اقتصادی، قدرت کالن محور سه ذیل ذیل مقاله، دغدغه به توجه

کنیم.فرهنگیوقدرتسیاسیبحثمی

 قدرت فرهنگی.9-1

استفرهنگمهم معتقد خمینی موجویتامام هویتو استو جامعه هر عنصر ترین

عهجامهرموجودیتدرکهعنصرىواالترینوباالترینشکبى»دهد:جامعهراتشکیلمی

موجودیتوهویتجامعههرفرهنگاساساً.استجامعهآنفرهنگدارداساسىدخالت

«)دهدمىتشکیلراجامعهآن براساسانسان243ص،15ج،1335امامخمینی، شناسی(.

امامخمینی،انسانحداقلدارایسهبعداست؛روی،نفا،بدن؛بهدیگرسخنهویتو

اینابعاد انسانتکبعدیباشدوفقطیکوجودمیموجودیتانسانرا نهآنکه سازد،

مادیویافقطیکوجودروحیومعنویداشتهباشد.برآیندباورها،گرایشورفتارهای
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 هستند، بعدوجودیانسان سه به ناظر که زندگیانسان»انسان پدیدمی1«طرز آورد.را

خمینی مباحثامام فرهنگاز از تعریففرهنگبهاستباطمیبنابراینتعریفیکه شود،

مجموعه جز نیست چیزی هم انسان زندگی است. انسان زندگی وطرز اعمال از ای

اندیشه گرایشات، احساساتو هیجاناتو تمایالتو بینشرفتارها، و  باورها و ها.ها

پدیده پیدایش در آدمیان بودن هم با و  جمعی ضرورتزندگی فرهنگ نام به ای

(وبلکهبهمنزلهذاتیاتفرهنگاست.129،ص1313شوری،دارد)آ

بهصحیحوغلطتقسیممی ازمنظرامامخمینیانسانامامخمینیفرهنگرا هاکندول ا

بلکهفرهنگانسانمی داراییکفرهنگنیستند، ازتواندفرهنگیمنحرموغلطباشد.

امشود،موجودیتوهویتجامعهنظرایشان،درصورتیکهفرهنگجامعهدچارانحر

شود،چونفرهنگ،نقشکلیدیوپیشهایجدیمیدچارچالش و»رودرجامعهدارد:

قدرتمندنظامىوصنعتىسیاسى،اقتصادى،بُعدهاىدرجامعهچندهرفرهنگ،انحرامبا

ازقمرتزووابستهاىجامعهفرهنگاگر.استتهىمیانوپوکوپوچولىباشدقوىو

وکندمىپیداگرایشمخالفجانببهجامعهآنابعاددیگرناچارباشد،مخالففرهنگ

دهد)اماممىدستازابعادتمامدرراخودموجودیتوشودمىمستهلکآندرباالخره

بااستقالل.(243ص،15ج،1335خمینی، براینمبناامامخمینیامامخمینی،فرهنگرا

هاازجملهندوبراینباوراستکهبدوناستقاللفرهنگی،سایراستقاللزجامعهگرهمی

آید)امامخمینی،استقاللسیاسی،اقتصادی،علمی،نظامی،صنعتی،هنریو...بهدستنمی

رأسبرنامه(243ص،15ج،1335 در دلیل همین به سلطهو و استعمارگران طلبانهای

،15ج،1335ورهاوجوامعمختلفقراردارد)امامخمینی،المللی،تهاجمبهفرهنگکشبین

(.243ص

الزماستدراینفرازهامرادامامخمینیراازفرهنگتوضیحبدهیم.واژهفرهنگدر

................................................................................................................................................................. 
؛ 11/11/79. عبدالحمید واسطی، تارنمای مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم؛ مشاهده شده در تاریخ  1
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صحیفهامامحداقلبهدومعنیبهکاررفتهاست،یکمعنایآن،نهادآموزشوپرورش

اینکهبرخیازپیام تحصیلىصادرشدهوسالآغازبهمناسبتهایاماماست،مخصوصاً

همینومعلمانجوانان،دانشجویان،آموزان،دانشمخاطبآن، جمله از استادانهستند،

اساسىدخالتجامعههرموجودیتدرکهعنصرىواالترینوپیامیکهدرآنباالترین

فرهنگدارد خمینی،میجامعهآنرا فرمایشامام این در مثالً معنایدانند. فرهنگبه

 است: رفته کار به پرورش آموزشو دارد،الزمتحولفرهنگىهاىبرنامه»وزارتخانه

بشودمتحولبایدفرهنگ استاداراتسایرازغیراین. دیگرجاهاىغیرفرهنگ؛.

(.473ص،7ج،1335امامخمینی،«)است

شودکهمنظورروشنمیازاینعبارتکهفرهنگباسایراداراتمتفاوتاست،کامالً

تعلیموتربیتو ادارهووزارتخانهاستکهبا یکنهاد، امامازفرهنگدراینعبارت،

یعنیجاییکهطرزنگرشوبینشانسانبهانسانو آموزشوپرورشسروکاردارد؛

دهد.جامعهوجهانوطرزرفتاربراساسآننگرشوبینشراسروسامانمی

می زندکهپایآموزششودوجوانهمیتوانگفتکهفرهنگازجاییآغازمیاصوالً

ایهموجودداردکهیادگیری(.شواهدقابلمالحظه131،ص1313بهمبانبیاید)آشوری،

کند.تمامعواملاجتماعیوایدرتأثیرگ اریبرتقریباًهرجنبهرفتارماایفامینقشعمده

م شکل را شخصیت که شیوهیمحیطی توسط را کار این انجامدهند یادگیری های

(.552،ص1334شولتز،«)دهندمی

شود.برایناساسچونطرزیادگیریدرتولیدفرهنگتأثیرمستقیمدارد،مهمتلقیمی

البتهفرهنگهمدرطرزیادگیریتأثیرداردکهدرعالماعتباراینرابطهتأثیروتأثرمتقابل

 رایج باعثکامالً ایمان و ایمان کیفی و باعثافزایشکمی صالح عمل چنانکه است،

کهمربوطبهعلومافزایشکمیوکیفیعملصالحمی بنابرایننبایدمسئلهدوررا شود.

حقیقیاستاینجاذکرکرد.

فرهنگقابلیتمنحرمشدنومنحرمکردنوهدایتشدنوهدایت اینمبنا، بر

آید،کهمهندسیفرهنگهمبرعهدهنجابحثمهندسیفرهنگپیشمیکردنرادارد.ازای
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و دانشگاه و حوزه و پرورش و آموزش عهده به کنونی تعبیر به و فرهنگ وزارت

هاست،کهباتعلیموتربیتافرادجامعهسروکاردارند.رسانه

وابستهها،وجودمستقلینداردووجودفرهنگروشناستکهفرهنگ،جداازانسان

هاست.واینگونهنیستکهفرهنگ،مثلماهوستارهیاگلوبلبلویاکاهوکوهبهانسان

یکوجودخارجیعینیوملموسداشتهباشد.

هاوهاستکههویتفرهنگشودواینهویتانسانفرهنگبااجتماعانسانیمتولدمی

مینظریه رهنگیامامخمینیمبتنیبرساختسازد.بههمیندلیلنظریهفهایفرهنگیرا

 اصلی»انسانفرهنگیاست. وایشانانسانفرهنگیرا نموده ترینجوهرفرهنگقلمداد

می فرهنگی ساختانسان مستلزم را اجتماعی نظام «)دانندتکامل امیری، ،1339صالحی

می211ص نشأت انسان انواع از فرهنگ انواع اساس، این بر صورت(؛ و بندیگیرد

لکمی شود)ر.ک: انسانوجامعهبریکدیگر115-31،صص1313زایی، فرد دراینجا .)

گ ارد.تأثیرمتقابلدارندوسالمتهریکبردیگریتأثیرمی

 دارد دخالت تمدن ساخت در آنچه فرهنگ، اهمیت به توجه قدرتبا زیربنای و

وحیداست.اعتقادبهتوحیدفرهنگیودرنتیجهقدرتبخشتمدنمتعالیاسالمیاست،ت

بهمعنایاطاعتازخداواطاعتنکردنازغیرخداستوازهمینجاستکهمبارزهحق

قانونالهیوقانونغیرالهیشکلمی وتوحیدوشرک، ازاینروقدرتوباطل، گیرد.

دوکندتابتوانندتمدنتوحیدیخودراشکلبدهنابزاریاستکهبهمسلمانانکمکمی

توانداینکنند،مبارزهکند.آنچیزیکهمیگیریاینتمدنمقابلهمیباموانعیکهباشکل

درخدمتانسانواهدام پدیدبیاوردومسلسلرا متعادلومتعالیرا قدرتانسانی،

انسانیقراربدهد،فرهنگتوحیدیاست.دراینفرهنگ،استفادهازقدرتبرایل تو

رود،بلکهشمشیر،بهسانهابهکارنمیریحوزهرچشمگرفتنازسایرانسانانتقاموتف

تیغجراحیدردستطبیبیدلسوزومهرباناستکهعضوفاسدیراازپیکراجتماعقطع

کندتاآزادیوحیاتاجتماعودرمرحلهبعد،تمدنبشریبهخطرنیفتند،چراکهتیغمی

زندونهقانونجنگلوهواوهوس)ر.ک:امامنالهیمیازپیحقودرچارچوبقانو
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(.333ه337صص،15ج،1335خمینی،

 قدرت اقتصادی.9-1

امام اندیشه در تمدن دینی معنویو ابعاد قدرتفرهنگو بر تأکید شد، گفته چنانکه

امهخمینیبهمعناینادیدهگرفتنابعادمادیوازجملهقدرتاقتصادیتمدننیست.دراد

کنیم.گرچهاضالعقدرتاقتصادیراکهدرقدرتبخشیدنبهتمدننقشدارندرانقلمی

می نظر به اول، نگاه تمدندر و اسالمی تمدن میان تمایزی قسمت این در که رسد

یکدیگر تمایزاتیبا تمدن مدل ایندو نیز اینجا در بایدگفتکه اما غیراسالمینباشد،

هارانشانبدهیم.کردآنتفاوتدارندکهسعیخواهیم

 منابع طبیعی قدرت .9-1-1

برخیازمنابعقدرتکهدرنشوونمایتمدننقشاساسیدارند،عبارتنداز:

 جغرافیا  .9-1-1-1

ثبات با وضوی به ملیجغرافیا قدرت شالوده مورگنتا تعبیر به که است عاملی ترین

دهد.دراینکهشالودهسختقدرتراتشکیلمی(وبهتعبیری،117،ص1334)مورگنتا،

دارایموقعیت اسالم جهان و استراتژیکایران اقتصادحساسو سیاستو با یاستو

نیست) تردیدی دارد، مهم افشاریلماپیوندهایی صص1311، ،111-141 ویمرتضو؛

یکرمیعل صص1313، ،995-939 زرقان؛ صص1312ی، ای(1-29، به خمینیهم امام ن.

کشورماباخیلىکشورهافرقدارد.کشورما»مهمعنایتداشتهاست.ازمنظرویویژگی

همازبابسوق یکوضعخاصىالجیشىمحلمطامعهمهکشورهاىبزرگاست؛ ما

(.314،ص14،ج1335امامخمینی،«)داریموهمازحیثمخازنیکوضعخاصىداریم

ایرانهشد مردم خمینیبه میامام ابرقدرتار که ثروتدهد دلیلمنابعو به وها ها

منتظر هم اکنون هم و دارند و داشته ایران به چشم همواره ایران، موقعیتجغرافیایی

رسدکهبایککشورنتوانیم(.بهنظرمی111،ص5،ج1335فرصتهستند)امامخمینی،

بلکهالزماستکهجهان کنیم، اسالمبیایدودرمسیراسالمبهتمدناسالمیدستپیدا

موارد برخی در و غیرالهی تمدن سلطه زیر از هم قطراتبا پیوستن از و حرکتکند
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ضدالهیغربرهاشود.درهمینچارچوبامامدرخطاببهجهاناسالمآنهارابهمنابع

ایمانگرهبخوردهدومیقدرتتوجهمی بهفرمایداگرامکاناتمادیجهاناسالمبا د،

شوند:قدرتیبزرگتبدیلمی

تانکماست؟ثروتتانکماست؟نفتتانناچیزاست؟زمینهایتانکماست؟جمعیت

سوق ]مراکز[ در مهمىکه همهالجیشىمراکز نیست؟ دستتان شما است، معتبر بسیار

 خمینی، است)امام ایمان آن و نیست چیز یک لکن هست، ج1335امکانات ،19،

(.329ص

سایر مادی صرفاً تمدن از را اسالمی تمدن ایمان، حضور یعنی تفاوت، همین و

کند.البتهدراینزمینهونیزنفتسخنبسیاراستکهمابههایسکوالرمتمایزمیتمدن

کنیم.همینمقداراندکبسندهمی

 مواد غذایی .9-1-1-1

(وایرانوامت211،ص1334ا،ترینمنابعطبیعیاست)مورگنتموادغ ایییکیازاصلی

هایبزرگبهچندامرنیازدارد؛هایتمدنیدرمواجههباقدرتاسالمبرایکسبپیروزی

زراعت» اولشقضیه باشیمکه طورىکنیمکهخودکفا خودمانرا اقتصاد ما یکىاینکه

«)است خمینی، ج1335امام ص11، بین413، سیاست در که چرا مو(. کمبود ادالملل،

 ازعواملشکستوتسلیم212،ص1334غ اییهمیشهمنشأضعف)مورگنتا، عیب، ،)

 خمینی، )امام ج1335است ص11، اقتصاد،415، در کشوری اگر دلیل همین به و )

خصوصاًکشاورزیکهتأمیننانمردمرابرعهدهداردبهخارجنیازپیداکند،اینوابستگى

شودملتایرانتسلیمدیگرانشود)امامخمینی،موجبمیاقتصادى،آنهمدراینرشته،

(.پاازنظرامامخمینی،خودکفاییاقتصادییکیازمنابع414ه413،صص11،ج1335

تولیدموادغ ایی خودکفاییدر مهمقدرتوتمدناسالمیاستکهاولیناولویتآن،

است.

،1،ج1337نورآفتاباست)دورانت،ترازمهم«آب»ازآنجاکهبهتعبیرویلدورانت،

امکانپیدایشواستمرارندارد.جالباینکهدرمعارماهلبیت(،تمدنبدونآب3ص
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السالمهمبهآبواهمیتکشاورزیتأکیدشدهاست.بهعنواننمونهدرروایتیازعلیهم

السالمنقلشده:حضرتامیرالمؤمنینعلیه

اهلل؛هرکاآبوزمینداشتهباشد؛ولىتالشفأبعدهقر،افتثمتراباًوماءًوجدمن

 است)شیخحرعامل، شده ازرحمتالهىدور باشد، فقیر ،17ج،1311نکندو

(.41ص

دراینروایتبهاستقاللاقتصادیامتاسالموپیونداقتصادومعنویتوتوجهبه

ادهبهینهازآنهاتوجهشدهکشاورزیولوازمکشاورزیازجملهمهارآبوخاکواستف

کهبارهاوبارهاتوسطمتفکرانمسلمانموردتأکیدقرارگرفتهاست)ر.ک:جوادیآملی،

بنابراینتمدنیکه133،دفتراول،ص1337زایی،وجوادیآملیدرلک39،ص1333 .)

خاکبه اماکافیاندازهآبو کماثردردارد مدیریتیا فوکاریسوء وبدکاری، قیر

خداوندمتعالدوراست.رحمتنیازمندبیگانهباشد،از

فرمایدتکلیفملىوتکلیفشرعیهمهماایناستکهبرهمینمبناامامخمینیمی

هرکابههرمقدارکهقدرتداردتالشکندتاکشوردرکشاورزیوتولیدموادغ ایی

(.بنابراینتمدناسالمی،تمدنی414،ص11،ج1335مستقلوخودکفاباشد)امامخمینی،

خودکفاومستقلاستکهشهروندانشازرفاه،سرسبزی،هوایپاک،خاکحاصلخیزو

مندهستندوگرفتاررنجگرسنگیوسوءتغ یهنیستند.غ ایکافیبهره

 نفت و گاز و معادن.9-1-1-9

(تمدنی311،ص19ج،1335نفتوگازومعادنازدیگرمنابعمادیقدرت)امامخمینی،

 خمینی امام روشاستکه بحثچنان اهمیتاین کردنهستند. گوشزد به ضرورتی

المللونیزنقشعظیمصنعتنفتوانرژیرامعادالتجهانواقتصادبیناهمیتنفتدر

(.233،ص21ج،1335د)امامخمینی،بینهانمیسیاستدرکشورهاو

(،433،ص21ج،1335امامخمینی،«)امریکاحیاتریانش»امامخمینیازنفتباعنوان

غربحیاتشریان» «)شرقو خمینی، ج1335امام ص13، ،55 امام«)رگحیاتدنیا»(،

 رگحیات»(331،ص19،ج1335امامخمینی،«)سالی»(،331،ص19،ج1335خمینی،
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جهاناسالمعطا(وقدرتیکهخداوندبه211،ص15،ج1335امامخمینی،«)هاابرقدرت

بهباورامامخمینیسالینفتتعبیرمی(331،ص19،ج1335فرموده)امامخمینی، کند.

همه با اگرمدتزمانمحدودیبهروىغرببستهبشود، دارایچنانقدرتیاستکه

(.311،ص19،ج1335قدرتىکهدردستدارند،تسلیمخواهندشد)امامخمینی،

 تحلیل در خمینی توسطحکومتامام نفت، قدرتسالی از نکردن بهاستفاده هاى

(کهبهتعبیرمورگنتاغیرازنفتوشن55،ص13،ج1335اصطالیاسالمى)امامخمینی،

 ندارند)مورگنتا، دیگری ص1334چیز کج217، بر عالوه غرضفهمی(، وورزیها، ها

داندکهآنهاازاسالمینمی(ا211،ص15،ج1335ها)امامخمینی،تبلیغاتوسیعابرقدرت

(وبهتعبیردیگرازقدرتتمدنینرم311،ص19،ج1335وازقدرتایمان)امامخمینی،

اند.بهرهایمانبی

تمدنیامامخمینیفرهنگ اندیشه زیربنایقدرتدر اینهمگفتیم، پیشاز چنانکه

آموزه و تعالیم به توجه اساسایشان همین بر اسالاست، نگاههای داشتن و قرآن و م

راهاستفادهازاهرمقدرتنفتو سیاسیبهتعالیمپیامبراعظمصلواتاهللعلیهوآلهرا

(،کهدرنهایتمنجر211،ص15،ج1335داند)امامخمینی،گازوجمعیتامتاسالممی

گیریتمدناسالمیخواهدشد.بهشکل

 منابع صنعتی قدرت.9-1-1

د با میوقتیطبیعت، صنعتمتولد شود، داده ارتقا قدرتصنعتیدرستانسان، شود.

بحث در دارد. مستقیم نقش آن افزایش و کاهش در و است طبیعی قدرت با پیوند

تکنولوژیوامورصنعتیکهازملزوماتتمدناسالمیاست،امامخمینیمعتقداستکه

 داشته نیاز ما به دیگران که برویم جلو آنجا تا نکتهباید امامباشند. استکه این مهم

کند.اینراهبرد،زیربنایفرهنگیداردوبراینرادراینزمینهمطریمی«راهبردتالش»

توانیمبهقدرتصنعتیدرجهاولدنیادستفرضاستواراستکهاگرفرضکنیمکهنمی

مسئوالنتالشکنندچ و کارگران و متخصصان باید هم باز کنیم، اینتالشپیدا که را

.(241،ص19،ج1335امامخمینی،)عبادتاست
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 منابع انسانی قدرت .9-1-9

 جمعیت .9-1-9-1

درتمدناسالمیاستو آشکاراستکههیچ»جمعیتهمیکیازعناصرالزمقدرت،

نمی تواندبدونداشتنجمعیتکافیبرایایجادوبکارگیریابزارملتی]وبلکهتمدنی[

میزانجمعیتیکیاز»(چراکه225،ص1334مورگنتا،«)...طرازاولباشدمادیقدرت

(.223،ص1334مورگنتا،«)گیردعواملیاستکهقدرت...برپایهآنقرارمی

علیهم بیت اهل معارم در نسل تکثیر است)صحیفهسیاست شده ذکر هم السالم

دعای نهج27سجادیه، البالغه،؛ امامخمین215خطبه افزایشکمّیجمعیتدری(. همبه

از بخشی در ایشان است. داشته توجه اسالمی کشورهای دیگر در بلکه و ایران

فرماید:ایرادشده،می1353اردیبهشتماهسال31شانکهدرسخنرانی

گویندجمعیتدارد.وسعتشآنقدراستکهبراىایرانسیوپنجمیلیونحاالمى

دویستمیلیونجمعیتکافىاست.یعنىاگردویستمیلیونصدوپنجاهمیلیونتا

زندگىمى رفاه به ایران در باشد، ممالکدیگرجمعیتداشته همینطور و کنند.

(.312،ص7،ج1335اند.عراقوسیعاستوجمعیتکمىدارد)امامخمینی،وسیع

می روشن نگاه کامالً آن رشد روند و جمعیت به خمینی امام که وشود سیاسی

حکومتیوتمدنیداردونقشآنرادرتعیینقدرتکشورهاوبلکهتمدناسالمیکامالً

داند.مؤثرمی

 روحانیت .9-1-9-1

صحیحآموزه تواناییتفسیر استکه عنصریفرهنگی اسالمی، تمدن هایروحانیتدر

تأس در این از و دارد را امکانات بسیج نتیجه در و مردم بسیج واسالم، تثبیت یا،

شکوفاییتمدناسالمینقشکلیدیدارد.امامخمینییکرابطهمتقابلمیاندوعنصرمهم

کند.بهباورایشانتازمانیکهوکلیدیقدرت،یعنیاسالموقدرتروحانیتبرقرارمی

پیدا دست موفقیتی به استعمارگران باشند، یکدیگر کنار در کلیدی عنصر دو این

 (.137،ص19،ج1335امخمینی،کنند)امنمی
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یکىقدرتاسالم...یکى»ترسند:کندکهاستعمارگرانازدوقدرتمیامامتصریحمی

(411،ص1،ج1335امامخمینی،«)..کهعبارت]است[ازروحانیون.اسالمقدرتخدمه

ا]یعنیروحانیوناند؛وچونشماراوالًبااسالممخالف»فرمایدترمیویدرتحلیلیدقیق

خادم مخالفمىاسالمرا[ شما با «)انددانند، خمینی، ج1335امام ص1، همین474، به )

(.474،ص1،ج1335دلیلدشمنیباروحانیتمساویدشمنیبااسالماست)امامخمینی،

استعمارگرانخارجیومستنبدانداخلی،درراستایح مروحانیت،دوراهرابرگزیدند

زورودیگریحیلهوتبلیغاتفریبکارانه:یکی

درزمانرضاشاه...طبقاتزیادى...برضدروحانیت،حرمزدندوگفتندو

،ج1335شنیدندوبعدکهدیدندبازورمشکلاستباحیلهواردشدند)امامخمینی،

(.411،ص1

می مردم خطاببه یکقدرتاامام که قدرتروحانیترا ازفرمایداگر لهیاست،

روحانیت وجود سار چشمه از اسالم قدرت واقع در بود. خواهید هیچ بدهید دست

(.91،ص3،ج1335شود)امامخمینی،جوشدوجاریمیمی

پافشاری دیدگاه این بر است خودشروحانی چون خمینی امام که پنداشت نباید

هایندلیلاستکهروحانیتکندکهروحانیتدررأسقدرتباشند،بلکهاصرارامامبمی

روحانیت خواستار هم مردم و دارد نجاتملترا توانایی خمینی، ج1335اند)امام ،3،

91ص و دارد را مردم روحانیتقدرتبسیج استکه دلیل همین به و اینقدرت»(،

(.91،ص3،ج1335امامخمینی،«)کشدهامىروحانىاستکهمردمرابهکوچه

اندآخوندمرتجعهاىاسالمتزریقبهشماکردهدشمن»کندکهریحمیامامخمینیتص

مااینصد»(،حالآنکه537،ص1،ج1335امامخمینی،«)را،تاشماراازآخوندجداکنند

هرجنبشىکهواقعشدهاستازطرمروحانیونبوده-سالاخیرراکهمامالحظهکنیم

(.215،ص3،ج1335امامخمینی،«)است

چرااینقدرترا»پرسدکهآنگاهامامخمینیاینپرسشراازمخالفینروحانیتمی

«)شکنید؟مى خمینی، ج1335امام ص1، روحانى537، چون استکه این امام تحلیل )
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یکناحیهمى و بزند هم به را اینقدرتراتوانستیککشورى ... کند، بسیج را اى

حانیونرامنزوىکردندوازهرجاهمکهیکصدایىکوششکردندوگرفتند؛یعنى،رو

،15،ج1335کردند)امامخمینی،کردند،آنراخفهمىشدویکقیامىمىازآنهابلندمى

(.213ص

تفاوتعالمانشیعهوسنیهمدرهمینقدرتبسیجعالماهلسنت،یدرضارشبهتعبیر

 زدن مثال با او است. نهفته ملکفانتخابیمتحرمردم زمان عراقدر نیصلاتدر یزو

نویسد:مییرازی،شیرزایتنباکوتوسطمیمتحر

نفوذکلمهمجتهدانی،وچهگروهییازعالماناهلسنتچهبهتنهایکیچه

 .(97تا،ص)رشیدرضا،بیحوزهنجفراندارندکردگانیلبهخصوصتحصیعهش

یبساخرقهکهمستوجبآتشباشد.برخیکند؛االبتهامامازهمهروحانیوندفاعنمی

داند.(می273،ص21،ج1335امامخمینی،«)مارهایخوشخطوخال»ازآنهارا

 زنان .9-1-9-9

هایزناندودیدگاهدرسخنانامامخمینیقابلپیگیریاست.یکدیدگاهراجعبهفعالیت

تصاصدارد.دربادیامربهبهدورانطاغوتودیدگاهدومبهدورانانقالباسالمیاخ

می مثبتینظر نظر طاغوت، دوران در اجتماعیزنان حضور خمینیدرباره امام که رسد

ندارد،چراکهایشانتصریحدارند:

انتخابات،درنسوانشرکتقانونکهبخواهیموبگوییمکهماستهمهدینىوظیفه»

خواستهواست،دیگرىچیزهاىدنبالشبشود،عملىقانونایناگرو.نشودانجام

امامخمینی،«)بیزارندامراینازمملکتاینمردماکثراست؛شرطمردم،اکثریت

(32ص،21،ج1335

بهعنوانیکمرجع اماممخالفحضورزنانبود؟ایشاندلیلمخالفتخود چرا اما

فرمایداحتاًمیداندوصرتقلیدراگسترشفحشاوتئوریزهکردنفسادتوسطرژیمشاهمی

 عبارت که زن، آزادی با نه و است مخالف فساد با دیگرىچیزهاىدنبالش»اسالم

فرماید:همان(بهکنایهبهآناشارهدارد.ویدرجاییدیگرمی«)است
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مندرک:»استگفتهایتالیایىمخبربامصاحبهدرنقلحسببهکهاستشاهاین»

«باشدفریباوزیبابایداوکهاستآنزناز فسادبهراهازنکهاستشاهاین.

بیاوردبارخواهدمىعروسکراآنهاوکشاندمى دردهاوهافاجعهاینبام هب.

(.472ص،3،ج1335امامخمینی،«)زنآزادىبانهاست،مخالف

زنانازنفرششصد«سیاهجمعه»درکهاستمشهور"امامخمینیباذکراینمطلبکه

شماردوآنراننگرژیممی"وبهشهادترسیدندشدندکشتهشاهعمالدستبهماآزاده

می !بزرگتمدنوزنانآزادىازشاهدرکاستاینفرماید خمینی، ج1335)امام ،3،

(.چنانکهروشناستامامخمینیحضورزنرابهعنوانابزاریبرایل تجویی472ص

ضورزنبهعنوانانساندرجامعهارزشقائلاستوبلکهآنپ یردامابرایحمرداننمی

هاحقهاحقدارندوزنمردانبرملت»داند.ایشانبراینباوراستکه:راضروریمی

سازاستکنند.قرآنکریمانسانهامردانشجاعرادردامنخودبزرگمیتردارند.زنبیش

هاگرفتهسازازملتهایانساناگرزنسازیاست.انسانهاساز.وظیفهزنهانیزانسانوزن

هاراتقویتهاهستندکهملتهابهشکستوانحطاطمبدلخواهندشد.زنبشود،ملت

محروممتوسطقشربویژهزنان(.»311ص،9،ج1335امامخمینی،«)کنندکنندشجاعمیمی

،19،ج1335امامخمینی،«)بکشندمیدانبهارمردانخود،قیامباتوانندمىکههستندآنان

.(113ص

زن تمدنبنابراین مردان تربیت با درها کلیدی نقشی میدان، به آنها آوردن و ساز

دروادیتمایالتشهوانیتمدن وپا انجامندهند، سازیدارندواگرزناناینوظیفهرا

د به رفت. فروپاشیخواهد و افول به رو تمدن سازلیلهمیننقشسرنوشتبگ ارند،

انسان کریم، قرآن کنار درر و کریم قرآن همچون را زنان خمینی امام واستکه ساز

داند،حالآنکهدرتفکرمقابل،حضورابزارواروعروسکگونهسازمیسازوتمدنجامعه

شود.زن،عالمتحرکتبهسویتمدنبزرگپنداشتهمی

 . قدرت سیاسی9 -9

ترینعلمااینبودگردانامامخمینیدرخاطراتشآوردهاستحرمآخرمتدینیکیازشا
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می زمانیکهکه تا بود خمینیمعتقد امام استاما اسالم احکام ترویج ما وظیفه گفتند

نمی نباشد، ما اختیار در انجامقدرت جدی اقدامی احکام، اجرای برای توانیم

دهد.سخنازدونوعنگاهبهاسالمخبرمی(.این315،ص1331دهیم)مسعودیخمینی،

برایدستیافتنبهتمدناسالمیبهدستگرفتن اولینگام  امامخمینی، طبقدیدگاه

کردچهقدرتسیاسیاستوبدونقدرتسیاسینمی اجرا احکاماسالمرا تواناصالً

پدیدآورد)درجاییدیگرراجع بتوانتمدناسالمیرا اینکه سیاستبرسدبه مفهوم به

(.1337زایی،؛لک1314زاییبحثشدهلک

هاست؛درعینقرآنعملبهپیمانوقراردادوامانتداریواحتراممتقابلراتأییدکرد

بردوشومسئولیتیجهانینمودهاستازظلمکردنوظلمپ یرفتننهیحالامتاسالمیرا

ینیازداردوآنحمایتازتمامیمستضعفانوکهبهقدرتجهانهاستگ اشتتمدناسالمی

جهان و مستکبران مقابل در جهان ومحرومان قواعد تحت را جنگ قرآن است. خواران

.خاصیتسنگایناستنمودهاستچارچوبی،باپیمانشکنانکهمثلسنگهستند،تجویز

جنگباپیمانشکنان؛برسدتشنهکهآببهزمیندهداجازهمیخوردونهکهنهخودآبمی

هایدیگر،برایکنارسانکلنگیاستکهپاازطیکردنهمهراهیعنیبه،چنینحالتیدارد

واضحوزدنسنگازمسیرآببهکارمی دعوتبهقدرتنظامیهمدرقرآنکامالً رود.

و کینه از دور به رعایتحقوقاستو تحتلوایاخالقو اینهمه مشخصاستکه

گیرد.خواریانجاممیگیریوجهانجوییوتکبروارضایحابرتریجوییوجهانتقامان

کندونهکهحامینهظلممیاستتمدنیشکوهمندوقدرتمندتمدننویناسالمی،بنابراین

دهدکسیبهاوظلمکندوعالوهبراینحامیمستضعفانومحرومانجهاناست.اجازهمی

نهوگیردمیکاربهصالیوهدایتخدمتظامیوسیاسیخویشرادرتمدنیکهقدرتن

فساد.وضاللتجهتدر

 خمینی)ره( تبعتمدننویناسالمیراجهتامام به ایرانو گیریقدرتسیاسیدر

ویتصریح.داندگ اریواحیایهویتمسلماناندرسراسرجهانمیمعطومبهسرمایه

جهاندرقدرتتصاحباصولازپیروىبهراجهانمسلمانانماکهندارددلیلىکندمی
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.نگیریمرافریبوپولوقدرتصاحبانطلبىفزونوطلبىجاهجلوىونکنیمدعوت

داندومیایرانمحرومملتمنافعواهدامامامخمینی)ره(اینسیاستراموجبپیشبرد

مسلمانانمسائلومشکالتبهرسیدگىوجهانمردمباارتباطدربایدکندکهماتأکیدمی

ازبایدرااینو.نماییمتالشوجودتمامبامحرومانوگرسنگانومبارزانازحمایتو

جمهورىکهکندمىامامخمینی)ره(بهصراحتاعالم.بدانیمخودخارجىسیاستاصول

استجهانآزادهمسلمانانپناهگاهوحامىهمیشهبراىایراناسالمى بهایرانکشورو.

عقیدتىمبانىبهراآنانوتأمینرااسالمسربازاننیازناپ یرآسیبونظامىدژیکعنوان

آشناشرکوکفرهاىنظامعلیهمبارزهروشهاىواصولبههمچنینواسالمتربیتىو

ینگاهبهقدرتسیاسیجمهوریاسالماین.(12ص،21،ج1335سازد)امامخمینی،مى

شودعمقاستراتژیکاینکشوردرپهنهگیتیگسترشیابدوهمهمبارزانایرانباعثمی

راهحقانگیزهبگیرندواگرهمزمانیبهاینقدرتحملهشد،دوستانیازسراسرجهان

برایکمکبهآنخواهندآمد.

تگرفتوتحققاحکاماسالمبایدتالشنمودتاقدرترابهدسبنابراینبرایاجراو

استعمارىآغاز» قدرتهاىاستبدادىو علیه مبارزاتاجتماعىما اینجهتاستکه از

(.337،ص5،ج1335امامخمینی،«)شودمى

گفتندوالیتل اامتیازبرجستهامامخمینینسبتبهدیگرعلماایناستکهدیگرانمی

لی؛درصورتیکهکسیکهدانستندنهتحصیفقیههستاماهمهشرایطآنراحصولیمی

داندمعتقداستبرخیازشرایطاِعمالوالیتحصولیوبخشوالیترامانندامامتمی

مهمآنتحصیلیاست؛بهاینمعنیکهبایدشرایطراتحصیلکردورابطهمرجعومردم

شترارابطهامتوامامقراردادواینچنیننیستکهاگرمردمحاضرشدندوامکاندا

کهبدونخطر،نظاماسالمیراتأسیاکرد،فقیهیزمامایننظامرابهدستبگیرد،بلکه

بسیاریازشرایطوالیتورهبری،تحصیلیاستنهحصولی،بهتعبیردیگرشرطواجب

استنهشرطوجوب.بههمینجهتبرایاقامهعدلبایدخوندادوازجانگ شتو

رنج امام چنانکه کرد، کسبخطر ایناساس، بر جانخرید. به را ... و تبعید و زندان
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نویناسالمیوتثبیتوحفاظتازآنقدرتنظامیوسیاسییکیازارکانمهمتمدن

است.دراینتمدن،مدلسیاسیوالیتفقیهبرایکشوریشیعیمثلایران،مدلسیاسی

مردممردم سیاسی مدل و سنی کشورهای برای دینی کشورهایساالری برای ساالری

شود.غیرمسلمانتوصیهپیشنهادمی

گیری نتیجه

امام اندیشه بر تأکید با اسالمی نوین تأسیاتمدن نقشقدرتدر حاضر مقاله مسئله

آثار به مراجعه با آغاز در کلیدی، و پرسشمهم این به دادن پاسخ برای بود. خمینی

شناسیایشان،مفهوموانواعتمدنگاهانسانمکتوبوشفاهیامامخمینی،واستخراجدست

ازنوآوری تبیینکردیم،کهظاهراً هایمقالهحاضراست.امامخمینیچونبرایانسانرا

درچارچوب انسانرا سهالیهوجودیودربخشیازبعدوجودیاویعنیبعدمادی،

امعهدرهمینچهاربعدبیند،تمدنراهمپیشرفتهمهجانبهانسانوجزمانومکانمی

گرایشمی یعنیبعدباورها، دیدگاهداند؛ ایشانبرهمیناساس، وساختارها. رفتارها ها،

گرددکهآنهافقطبهیکجنبهکندومت کرمیشناسانیمانندگوستاولوبونرانقدمیتمدن

اند.کردهوازسایرابعادآنغفلتازتمدن،یعنیبعدمادیوسختآنتوجهکرده

درادامهبامراجعهبهآثاربرخیازمتخصصانتمدن،ارکانتمدناستخراجوبراساس

انداز:سیاست،اقتصادوفرهنگ.دیدگاهامامخمینیازآنهابحثشد.ارکانتمدنعبارت

توانندالهییاغیرالهییاضدالهیدرنظرگرفتهشوند.درتفکرامامخمینی،چونکهمی

شوند.اینسهضلع،درمثلثیکهدرسازاست،ایناضالعالهیتحلیلمیدیناسالمتمدن

تشکیلمی دهندوهرچقدرقلبآناسالمنابقراردارد،اضالعتمدننویناسالمیرا

ترباشند،کارآییوکارآمدیتمدنبیشترخواهدبود.البتهبراساساینسهضلع،منسجم

ترینرکنتمدناست،چوناقتصادوسیاستازفرهنگی،فرهنگمهمدیدگاهامامخمین

کنند.تغ یهمی

ازمنظرایشان،خداوندمنشأقدرتاستوازاینروقدرتسیاسی،قدرتاقتصادی

اگر باشدو داشته مبانیاسالمیتکیه به و دلاسالمجوشیده وقدرتفرهنگیبایداز
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اشراباآسمانقطعرفاًزمینیبهخودبگیردورابطهاقتصادوسیاستوفرهنگ،رنگص

ایجادخواهدکردکهصدالبتهدوامواستمرارنخواهدداشتو کند،تمدنیتکبعدیرا

 چونبرمدرتابشآفتاب،آبخواهدشد،چراکههمسوباحقیقتنیست.
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 کتابنامه

قرآنکریم
البالغهنهج

صحیفهسجادیه

تهران:چاپچهارم،مؤسسهتنظیمونشر،صحیفهامام(.1373ویاهلل)امامخمینی،سیدر

آثارامامخمینی)اکثرجلدها(.

چاپپنجاهویکم،تهران:مؤسسه،شریچهلحدیث(.1331)امامخمینی،سیدرویاهلل

تنظیمونشرآثارامامخمینی.

ران:مؤسسهتنظیمو،تهشریحدیثجنودعقلوجهل(.1377)امامخمینی،سیدرویاهلل

نشرآثارامامخمینی.

1331)امامخمینی،سیدرویاهلل ،یلیاردبیعبدالغنیرتقر،ینیفلسفهامامخمیراتتقر(.

ینیونشرآثارامامخمیمتهران:مؤسسهتنظ

جواد) خمینی(.1331امامی، مسعودی اکبر علی انقالباسنادمرکزتهران:،خاطرات

 اسالمی.

،تهران:آگه.هاومفهومقرهنگتعریف(.1313ریوش)آشوری،دا

خمینی امام دیدگاه از متمدن جامعه(.1339)حیدر بستی، چوب زاده جانعلی  مطالعات،

ار.به،21 شماره ،ملی

.قم:مرکزنشراسراء،مومحیطزیستسالا.(1333هلل)جوادیآملی،عبدا

 معارف ،اسالمیتمدنوفرهنگدرشوتکویندرمسجدنقش(.1314حسین)سیدحر،

 ،پاییز.1شمارهاول،سالعترت، قرآن و

بیروت:دار،وسائلالشیعهالیتحصیلمسائلالشریعه.(1311)حرعاملی،محمدبنحسن

.احیاءالتراثالعربی
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مهدی) 1314دنگچی، رهبری(. معظم مقام و خمینی امام نگاه از اسالمی ،احیایتمدن

،تابستان.22رهفرهنگپژوهش،شما

(.ترجمهیحییسیدمحمدی،ویرایشدوم،تهران:مؤسسه1334دوانشولتز،سیدنیشولتز)

نشرویرایش.

آریل) و ویل 1337دورانت، تمدن(. تهران:1ج، تاریخ دیگران، و آرام احمد ترجمه ،

شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.

.الناشرالزهراءلالعالمالعربی:قاهرۀال،الخالفةاواالمامةالعظمی)بیتا(.رشیدرضا

روابط،مطالعاتتجدیدحیاتتمدناسالمیازمنظرامامخمینی(.1333)بهروز رشیدی،

.1و3زمستان،شمارهوپاییزالملل،بین

سیدهادی)زرقان ییزپای، زمستان 1312و رتبه(. دریقدرتملیبندسنجشو کشورها

اسالم جهان د، فصلنامه پژوهشیعلمیو اسالمجامعهه ،شناسیسیاسیجهان ،1دوره

 .2شماره

حبیب) زمانی 1315محجوب، خمینیبایسته(. امام دیدگاه از اسالمی تمدن ،های

تابستان.وبهار،1شمارهاسالمی،سیاستیهاپژوهش

محمد) 1314صادقی، خمینی(. امام دیدگاه از اسالمی دوم، سالسیاست، سپهر،تمدن

،زمستان.9 شماره

 ،تهران:ققنوس.هایفرهنگیمفاهیمونظریه(.1339صالحیامیری،سیدرضا)

 موسی.امامتحقیقاتیفرهنگیتهران:مؤسسه،ادیاندرخدمتانسان(.1315صدر،موسی)

یحییوصنم 1311محمدرضا،)زاده،فوزی، خمینی(. امام دیدگاه تاریختمدناسالمیاز ،

،زمستان.1می،سالسوم،شمارهفرهنگوتمدناسال

سازیازمنظرفارابی،امامخمینیومقامجایگاهعدالتدرتمدن(.1315محمود)کارگر،

،پاییز.27شمارهپژوهش،فرهنگ،معظمرهبری

رضا)لک 1337زایی، خمینی،امامحضرتمتأله،حکیماندیشهدرسعادتوسیاست(.

.تابستانوپاییز،35و34شماره،حوزهوپژوهش
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رضا)لک 1314زایی، المللیبینمرکزقم:،خمینیامامسیاسیاندیشهبنیادینهایمؤلفه(

.(ص)المصطفینشروترجمه

،خمینیامامفکریمنظومهاساسبرفرهنگینظریاتبندیصورت(.1313زایی،رضا)لک

.پاییزوزمستان،2ارهشمالملل،بینعرصهدرمعرفتیدینیشناسیجریانفصلنامهدو

حسین)لک ارجینی، رضا؛ ایضای1313زایی، امامسیاسیاندیشةدرقدرتمفهومی(.

.پاییزوزمستان،22شماره،سیاسیمعرفتدوفصلنامهخمینی،

شلک (1337)ریفزایی، وهانشستاول؛دفتر. متعالیهحکمتمنظرازمتعالیهسیاست.

.میالوفرهنگاسقم:پژوهشگاهعلوم،گفتگوها

مؤلفه(.1311)فرحناز،افشاریلما ژئواکونومیدر ژئوپلیتیکو جایگاه تأثیر هایبررسی

،بهار.1،شماره3دوره،گ اریسیاسترهنامه، قدرتملیایران

،شدناقتصادیوجهانیانهخاورمیژئواکونوم(.1313یبا)فری،کرمیعلیاروخدای،مرتضو

،پاییز.3،شماره44دوره،یاستسوهشیعلمیهپژفصلنامه

هاناجی) 1334مورگنتا، ملت(. دفتر، هاسیاستمیان تهران: مشیرزاده، حمیرا ترجمه

 الملل،چاپسوم.مطالعاتسیاسیوبین

مشاهده معارماسالم؛ و علوم مطالعاتراهبردی مؤسسه تارنمای عبدالحمید. واسطی،

http://isin.ir/node/2151؛11/11/17شدهدرتاریخ

http://isin.ir/node/2151

