
راهبرد فرهنگ / شماره بيست و سوم / پاييز 1392

انقالب اسالمي،
بيداري اسالمي

و تمدن نوين اسالمي
محمدباقر خرمشاد
دانشيار علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي
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نوشــتار حاضر در پاســخ به اين پرسش كه انقالب اســالمي و جمهوري اسالمي چه 
تأثيري بر شــكل گيري بيداري اســالمي كنوني و بسترســازي براي تمدن جديد اسالمي 
دارد، تدوين شــده  و در يك مطالعه اســنادي، با روش توصيفي و تحليلي به نتايج ذيل 
دســت يازيده است: نقطه آغازين هر تحول سازنده بيداري است و انقالب اسالمي تداوم 
بيداري اســالمي و موج دوم آن اســت. از آنجا كه انقالب اسالمي حدوث و بقاي تمدني 
دارد، چشــم انداز نظام سياسي برآمده از آن در دهه چهارم حيات خود، تمدن سازي است. 
جمهوري اســالمي به دليل گام برداشتن در امر تمدن سازي و به دست آوردن موفقيت هايي 
در ابعاد فردي، داخلي، منطقه اي و جهاني، موجبات تداوم بيداري اســالمي در موج سوم 
را فراهم ساخته است. بنابراين يك رابطه سه گانه بين تمدن سازي انقالب اسالمي و نظام 
برآمده از آن و بيداري اســالمي به بركت بازتابندگي آن و نيز بقاي خود انقالب اســالمي 
وجود دارد. بيداري اسالمي امروزين كه خود ملهم از بيداري انقالب اسالمي ايران است، 
در شــرايط زماني و جهاني كنوني مي تواند با تكيه بر ظرفيت هاي تمدن ســاز دهه چهارم 
حيات جمهوري اسالمي، تقاضا و ميل فزاينده موجود در جهان اسالم به سوي تمدن نوين 

اسالمي را تقويت، تأمين و تحكيم نمايد.
 واژگان كليدي: 

بيداري اسالمي، انقالب اسالمي، جمهوري اسالمي، تمدن سازي، تمدن نوين اسالمي.
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مقدمه
انقالب اسالمي يكي از انواع فرهنگي انقالب هاي اجتماعي است. اين واژه با پيروزي انقالب 
اســالمي در ايران، وارد ادبيات جامعه شناسي انقالب شد و در واقع حكايت از برجستگي 
و اهميت عناصري چون فرهنگ، دين، ايدئولوژي و رهبري مذهبي در اين انقالب است. 
انقالب اســالمي در ايران موجب شــد كه مقوله فرهنگ و به ويژه فرهنگ مذهبي كه تا 
پيش از اين، در نظريه پردازي ها چندان مورد توجه قرار نمي گرفت، به طور فعال در عرصه 
نظريه پردازي حوزه انقالب وارد شود. هر چند انقالب اسالمي از منظرهاي مختلفي مورد 
تحليل قرار گرفته و رهيافت هاي گوناگوني در تحليل آن به كار گرفته شده است، اما بدون 
ترديد ســهم رهيافت هاي فرهنگي از اولويت باالتري برخوردار است، رهيافتي كه در آن 
عناصري چون مذهب، تمدن و معنويت در تبيين چرايي و حتي چگونگي به ثمر رسيدن 
اين انقالب برجســته تر مي باشد )خرمشــاد، 1383: 102-99(. استدالل اصلي براي اين 
مبنا آن است كه هر چند دسته بندي هاي بسياري در نظريه هاي انقالب بر اساس نسل ها، 
مكتب هــا، رويكردهــا و جز اينها وجود دارند، اما مهم اين اســت كه همه ويژگي ها خود 
حالت ثانوي نسبت به يك خصيصه اوليه، يعني معرفت اجتماعيـ  انساني دارند، بنابراين 
روشــن ترين و كالن ترين منظر براي دسته بندي نظريه هاي انقالب مجموعه علوم انساني 
)برزگر و همكاران، 1386: 195-194( و فرهنگ است. مطالبات اصيلي چون تعاليم الهي، 
استقالل، آزادي و عدالت و تحول خواهي بر پايه آنها رويكردي فرهنگي است. از اين منظر 
هم مهم ترين تأثير انقالب اســالمي ايران بر نظريه هاي انقالب را مي توان در شكل گيري 
رهيافت فرهنگي در تبيين انقالب دانســت. رهيافت فرهنگي در تحليل انقالب اسالمي 
اوالً در منازعه كارگزار ـ ســاختار، اولويت و نقش اساسي را به كارگزاران كه همان افراد 
جامعه و عوامل انساني هستند مي دهد، ثانياً رهيافت فرهنگي به اوضاع روحي و باورهاي 
انساني در صورت بندي و نوعي از تحول كه انسان در پي آن است، اولويت مي دهد، ثالثاً 
اينكه در انقالب اســالمي، مبناي اصلي تحول روحي مردم ايران، اســالم سياسي شيعي 
بوده كه به گسترش و عمومي شدن اين تحول، منجر شده است. بديهي است الزمه ارائه 
تحليلي فرهنگي ـ اسالمي از انقالب ايران، شناخت مكتب اسالم و تسلط بر مباني تفكر 
سياســي شيعه و نيز ديدگاه هاي انديشمندان و روحانيت شيعه است )شجاعيان، 1382: 

.)210-216
 با گذشــت بيش از سي ســال از پيروزي انقالب اسالمي علل موجده اين انقالب به 
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علل مبقية نظام سياسي برآمده از آن تبديل شده و سرمايه اي نرم را در اختيار جمهوري 
اسالمي ايران قرار داده است. راهبران فكري و معنوي اين انقالب توانسته بودند به خوبي و 
به درستي مطالبات تاريخي مردم ايران را قاعده مند و تئوريزه نمايند؛ اين مطالبات عبارت 
بودند از: استقالل، آزادي، عدالت و معنويت. امروزه جمهوري اسالمي ايران تداوم حيات 
خود را به تالش براي برآورده سازي اين مطالبات مديون است، مطالباتي كه تبيين كننده 
پيدايش و توجيه گر تداوم انقالب اسالمي بوده است. از ديگر سو اين بنيادهاي چهارگانه 

مطالبات اصلي جريان بيداري اسالمي در پيش از يك قرن اخير بوده است.
در جهان امروز آثار قدرت فرهنگي و سياسي انقالب اسالمي ايران از عراق تا لبنان، از 
افغانستان تا فلسطين، از پاكستان تا منتهي اليه آسياي جنوب شرقي )مالزي و اندونزي(، 
از يمن تا سودان، از تركيه تا الجزاير، از خليج فارس تا مصر، از قفقاز تا آسياي ميانه، از 
آذربايجان تا تاجيكستان، از آسيا تا آفريقا و از آفريقا تا آمريكاي التين و حتي در آمريكاي 
شــمالي و اروپا مشهود و عيان اســت. برخي از ابعاد تأثيرگذار و تعيين كننده قدرت نرم 
جمهوري اسالمي ايران عبارت اند از: داشتن رسالت و پيامي جهان شمول و بهره مندي از 
جايگاهي ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك، موفقيت در ارتقاي انديشه ديني و معنويت و اخالق، 
مطرح ساختن عدالت توأم با معنويت و صلح توأم با عدالت، تأكيد بر سلطه ستيزي، نفي 
ظلم و حمايت از مظلوم در اصول سياســت خارجي خود، تالش در جهت ايجاد وحدت 
و همبســتگي ميان امت اســالمي، بهره مندي از جايگاه رهبري بيداري اسالمي و اسالم 
سياســي در جهان، اسالميـ  جهاني ســازي مبارزه با صهيونيسم در مقابل عربي سازي و 
منطقه اي و محدود نگه داشتن آن، تبديل مقاومت به يك ارزش و اصل در روابط بين الملل، 
ايفاي نقش مثبت، سازنده و راه گشا در حل و فصل بحران هاي منطقه اي، الهام بخشي به 
جنبش هاي اسالمي و حمايت از آنها، توفيق در راه اندازي جنبش نرم افزاري و توليد علم 

و رشد شاخص هاي فناوري و علمي )ر.ك: خرمشاد، 1388 و 1390(. 
به نظر مي رسد استفاده مطلوب و درست از داشته هاي ديروز و امروز خود در راستاي 
شكل گيري و شكل دهي به تمدن نوين ايراني اسالمي، مسئله اصلي امروزين انديشه ورزان 
و رهبران جمهوري اســالمي است. اساساً انقالب اسالمي و نظام برآمده از آن در صورتي 
مي توانــد زنده و زاينده در عرصه انديشــه و عمل جامعه جهانــي تداوم پيدا كند كه به 
ســطح تمدن ارتقا يابد. اين حضور پويــا و بالنده در واقع نمودهاي نرم افزارانه و بودهاي 
سخت افزارانه اي را مي طلبد كه بتواند پيام هاي آموزه اسالمي ايراني را در سطحي عميق تر 

انقالب اسالمي، بيداري اسالمي و تمدن ...
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پايا نموده و آن را قابل ارائه در سطح جهاني بنمايد. اين همان گذار الزم از مرحله ابتدايي 
و مياني »اســالمـ  فرهنگ« و »اســالمـ  ايدئولوژي« به مرحله عالي و نهايي »اســالمـ  

تمدن« است. 
در واقــع تمدن صورت خاص و مادي زندگي مردم بر مبناي فرهنگ و تفكر اســت. 
به عبارت ديگر تمدن نمودهاي مجموعه آداب و رســوم و ســنن و رفتار و كردار و علم 
و فنون و صنايعي اســت كه از اصول و مباني فرهنگي خاصي منبعث اســت. در شرايط 
امروزين جهاني و با موقعيت خاص جمهوري اسالمي ايران، تداوم و حيات انقالب اسالمي 
و حضور تأثيرگذار، زاينده و الهام بخش اين انقالب جز از مســير تبديل به تمدن امكان 
ندارد. بنابراين امروزه تمدن ســازي انقالب اســالمي به عنوان يك دستاورد و ضرورت و 
همين طور به مثابه يك چشم انداز هم در تداوم انقالب اسالمي و هم در الهام بخشي آن به 
بيداري اسالمي و نفوذ و بسط آن در عرصه منطقه اي و جهاني، يك وضعيت فرصت ساز، 
تعيين كننده و قابل مطالعه اي ايجاد كرده است. مطالعه سيماي واقعي اين وضعيت دغدغه 

اصلي مقاله حاضر است. 
از اين رو پرسش اصلي اين مقاله عبارت است از اينكه از يك سو انقالب اسالمي ايران 
چه نســبتي با بيداري اسالمي دارد؟ و از سوي ديگر رابطه آن با تمدن سازي اسالمي در 

جهان امروز كدام است؟ 
اما تمدن چيســت و چگونه ساخته مي شود و چه نسبتي با فرهنگ دارد؟ چطور يك 
فرهنــگ در مرحله اي از مراحل حيات و تكامل خود منجر به شــكل دهي به يك تمدن 
مي شــود؟ مثاًل چگونه فرهنگ اسالمي توانست در شوره زار جزيره العرب بنياد تمدني به 

عظمت و پويايي تمدن اسالمي را پايه ريزي كند؟
هر تمدن شامل چندين فرهنگ مي شود مانند تمدن غرب كه شامل فرهنگ انگليسي، 
آلماني و فرانســوي و... است يا تمدن شرق كه شامل فرهنگ هاي چيني، هندي، ايراني 
و... مي شــود )آراسته خو، 1369: 273(. از اين بيان اين گونه برداشت مي شود كه فرهنگ 
زيرمجموعه تمدن و به لحاظ وسعت كوچك تر از تمدن است و هر تمدني از چندين فرهنگ 
و خرده فرهنگ تشكيل شــده و اشــتراكات مختلف آنها كنار يكديگر يك تمدن بزرگ را 
تشكيل مي دهد. برخي نيز تمدن و فرهنگ را مترادف هم تلقي كرده اند. ويل دورانت بين 
فرهنگ و تمدن مرز مشخصي قائل است، بدين معنا كه انديشه ها و فعاليت هاي فرهنگي 
جوامع را وقتي درشــمار تمدن درمي آورد كه شهرنشيني تشكيل يافته باشد. وي تمدن 
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را عبارت از نظم اجتماعي مي داند كه در اثر آن خالقيت فرهنگي امكان پذير مي شــود و 
جريان مي يابد )دورانت، 1337: 3(.

مــا برخالف امثال ادوارد تايلور در »فرهنگ ابتدايي« )1958(كه تمايز چنداني بين 
فرهنگ و تمدن قائل نمي شــوند، بين آن دو تفاوت قائل شده و تمدن را صورت خارجي 
فرهنگ، تجسم و عينيت بيروني آن مي دانيم، چنانكه برخي همين تمايز را يك مناقشه 
و ســنت آلماني دانسته اند )ر.ك: اباذري و همكاران، 1390(. بنابراين فرهنگ داشته هاي 
معنوي و نرم افزاري يك ملت اســت، كه از ســنن، تاريخ، آداب و رسوم، شعائر و گذشته 
مبتني بر دانش آن الهام گرفته و نوع خاصي از زيســت انســاني را رقم زده اســت، در 
حالي كه تمدن بروندادهاي ســخت افزاري را نيز شامل مي شود، به تعبير بهتر دربردارنده 
توســعه مادي و معنوي يك ملت اســت. نكته مهم تر در اين نسبت ســنجي آن است كه 
فرهنگ زيربناي تمدن است، به عبارت ديگر تمدن از دل فرهنگ جوشش مي كند و اين 
فرهنگ ها هستند كه سرزمين رشد و نمو و شكل گيري تمدن ها هستند. پس در حالي كه 
تمدن با گذر از مرز فرهنگ به قلمرو توليدات عيني، ســخت افزاري، مادي، صنعتي و... 
مي رســد در عين حال نطفه آن در دل فرهنگ منعقد مي شــود. اگر چنين باشد يكي از 
ويژگي هاي اصلي تمدن آن خواهد بود كه صرفاً جنبه اكتسابي ندارد، بلكه اساساً برايند 

خالقيت درون فرهنگي نيز است.
عالوه بر جنبه اكتسابي و خالقيت، خصلت اجتماعي هم از نسبت فرهنگ و تمدن و 
تعاريف آنها برمي آيد. اساساً تمدن در معناي وسيع آن هرگونه توانايي سازنده اي است كه 
انسان به عنوان فردي اجتماعي به دست مي آورد )پهلوان، 1390: 48(. درواقع تمدن نوع 
خاصي از توسعه مادي و معنوي در يك جامعه كه دربرگيرنده مجموع عناصر اقتصادي، 
فرهنگي، اخالقي، حقوقي، علمي، فني و ديني است. از نظر دانشمندان عصر روشنگري در 
قرن  17 و 18 مفهوم تمدن با انديشه ترقي اجتماعي پيوند داشته است )مركز اطالعات و 
مدارك علمي ايران، 1376: 63(. از اين رو هرگونه بحثي از تمدن، به ناچار بحثي سياسي 

و اجتماعي است )ر.ك: سرپرست سادات، 1392(. 
بنابراين تمدن گسترده ترين ساخت هويت فرهنگي است و هر چند تمدن ها در طول 
زمان و مكان پويا و متحول بوده اند، ولي همواره بر مبناي فرهنگ خاص قرار داشــته اند 
)بايليس و اسميت1997،1: 376(. اين نسبت بين فرهنگ و تمدن، پشتوانه نظرِي نسبتي 

1. Baylis & Smith
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اســت كه در بحث هاي آتي بين انقالب اســالمي ايران و تمدن نوين اسالمي و نيز بين 
بيداري اسالمي و تمدن نوين اسالمي ايجادشده و بيان مي شود. بحث بر سر اين است كه 
ببينيم چگونه فرهنگ اسالميـ  ايراني منبعث از انقالب اسالمي در حال حيات بخشيدن 
مجدد به تمدني نوين در عرصه جغرافيايي ايران و جهان اسالم است؟ در واقع اگر انقالب 
اسالمي، انقالبي فرهنگي بوده است و فرهنگ مبناي اصلي تمدن است، اين انقالب برآمده 
از فرهنگ، توان تأسيس گري تمدني را داراست و در حال تجربه و تحقق اين مهم است. 

قبل از آن دو بحث، بايد نسبت انقالب اسالمي و بيداري اسالمي بيان شود.

1. انقالب اسالمي ايران و بيداري اسالمي
ســؤال اصلي اين بخش از سخن اين اســت كه چه نسبتي ميان انقالب اسالمي ايران و 
بيداري اسالمي وجود دارد؟ علي رغم وجود پاسخ هاي گوناگون، متعدد و گاه متضاد، يك 
پاسخ قابل استدالل عبارت است از اينكه انقالب اسالمي ايران هم مولود بيداري اسالمي 

است و هم مولّد آن.
انقالب اسالمي ايران مولود بيداري اسالمي است، زيرا توانست پس از حدود يك صد 
سال، تمام آمال و آرزوها و اهداف مطرح شده توسط نخستين بيدارگر اسالمي دوره جديد 
يعني ســيدجمال الدين اسدآبادي را به تمامه عينيت بخشيده و محقق سازد. سيدجمال 
پس از تشــخيص مشكله »عقب ماندگي« در جهان اسالم كوشيد تا با بيدارسازي حكام، 
پادشــاهان و سالطين در گام نخســت و رهبران ديني، محلي، نخبگان و توده هاي مردم 
در گام بعد، با ارائه راهكارهايي اسالمي ـ بومي بر اين عقب ماندگي غلبه كند. سيدجمال 
چرايي گرفتارآمدن مســلمانان در اين معضل را در دورشــدن مسلمانان از اسالم اصيل 
تشــخيص داد و راه حل كالن غلبه بر آن را نيز در بازگشــت به اسالم اصيل تجويز نمود. 
به همين دليل است كه او را نخستين بيدارگر اسالمي معاصر خوانده اند )حكيمي، 1384( 
چون درصدد بيدار كردن مســلمانان به نام و براي اســالم بود، بــراي نائل آمدن به اين 
راهبرد كالن، او هشت راهبرد عملياتي پيشنهاد كرد كه در صورت عمل به آن مسلمانان 
مي توانستند بر وضع نامطلوب موجود غلبه كرده و به وضع مطلوب و موردنظر اسالم براي 
بشريت و مسلمانان نائل شوند. هشت راهكار سيدجمال الدين اسدآبادي عبارت بودند از:

1. مبارزه با اســتبداد و خودكامگي مســتبدان حاكم بر جوامع اسالمي به نام اسالم و 
با تكيه بر اســالم: او معتقد بود كه فقط نيروي مردم مي تواند بر قدرت زورمندانه و 
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ظالمانه حكام مستبد مسلمان غلبه كند و مردم فقط زماني حاضر به حضور گسترده و 
بي مهابا در اين عرصه مي شدند كه پاي اسالم و تكليف شرعي در ميان باشد، به همين 
جهت بايد كاري مي كرد كه مردم بيدار شــده و مبارزه با استبداد و مستبدان را يك 

تكليف ديني بدانند؛
2. آشنايي با علوم و فنون جديد و مجهز شدن به آن؛

3. بازگشت با اسالم اصيل اوليه، اسالم بدون خرافه، بدون بدعت و دور از قشرگرايي 
4. ايمان و اعتقاد راســخ به مكتب اسالم به عنوان مكتبي كه توانايي الزم براي نجات 
مسلمانان و رهايي آنها از وضع نامطلوب موجود را دارد، چون اسالم دين عقل و برهان 
و استدالل، مبتني بر شرافت انساني و كرامت ذاتي او، دين علم، دين جهاد، دين كار، 
تالش و سخت كوشي، دين اصالح و امر به معروف و نهي از منكر، دين مسئوليت پذيري، 
عزت خواهي و ذلت ناپذيري و ديني اســت كه در آن قدرت پرواز انسان تا مرز نبوت 

و »قاب قوسين او ادني« مهياست؛
5. مبارزه با استعمار خارجي اعم از استعمار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و...، در اينجا 
نيز ســيدجمال معتقد بود كه فقط يك نيرو مي تواند در مقابل اســتعمار ايستاده و 

فشارهاي آن را خنثي نمايد و آن نيست جز نيروي مردم؛
6. ضرورت اتحاد جهان اسالم؛

7. احياء فريضه جهاد در جوامع اسالمي و دميدن روح مبارزه در ميان مسلمانان؛
8. مبارزه با خودباختگي در برابر غرب )ر.ك: مطهري، 1377(.

انقالب اســالمي ايران توانست به خوبي و به درستي با عملياتي كردن اين راهكارهاي 
هشــت  گانه آنچه را كه سيدجمال به صورت نظري مطرح كرده بود، در عمل پياده نمايد. 
در جريان انقالب اســالمي ايران مردم به نام اسالم و تكليف شرعي به خيابان ها و صحنه 
ريخته و طومار استبداد و استعمار را درهم پيچيدند، با باور عميق به جهاد در راه خدا، از 
شهادت في سبيل اهلل با آغوشي باز استقبال كردند، به اسالم به عنوان يك مكتب رهايي بخش 
نگريسته و به كليه لوازم آن تن در داده و بدان عمل كردند، با غرب و خودباختگي در مقابل 
آن مبارزه هاي ســخت و همه جانبه و فراگير آغاز كردند و با دقت و وسواس تجهيز شدن 
به علوم و فنون جديد را از اوجب واجبات فرض كردند و در كليه اين مراحل بازگشت به 
اسالم اصيل اوليه مقصود بود و وحدت جهان اسالم شعاري تخلف ناپذير محسوب مي گرديد.

به اين ترتيب، انقالب اسالمي ايران توانست آنچه را كه براي بيدارگران اسالمي نظير 
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ســيدجمال، حسن البنا، ســيدقطب )مصر(، امير عبدالقادر، بن باديس، بشير االبراهيمي 
)الجزاير(، ابواالعلي مودودي، اقبال الهوري )شــبه قاره هند(، محمدباقر صدر، محمدباقر 
حكيم )عراق(، مالسعيد نورســي )تركيه(، عالل الفاسي )مغرب(، سنوسي و عمر مختار 
)ليبي(، امام موسي صدر )لبنان(، آيت اهلل كاشاني و نواب صفوي )ايران(، يك آرزو و گاه 

يك رؤيا محسوب مي شد، جامه عمل پوشانيده و در عينيت تمام و كمال محقق سازد.
اين گونه بود كه با انقالب اسالمي ايران، موج اول بيداري اسالمي كه با سيدجمال الدين 
اســدآبادي آغاز شده و بيشتر نظري، فكري و ايده پردازانه بود، به موج دومي منتهي شد 
كه بيشتر عمل گرا، عينيت بخش و پيش برنده بود. با انقالب اسالمي ايران موج دومي در 
روند بيداري اســالمي آغاز گشت كه در آن »انقالبي به نام خدا« )ر.ك: خرمشاد، 1384( 
در انتهاي قرن بيســتِم ماده گرا و ماده زده افق هاي جديدي فراروي مسلمانان و جهانيان 
گشود. با انقالب اسالمي ايران، بيداري اسالمي توانسته هم صاحب يك تئوري براي انقالب 
و هم حامل يك الگو براي حكومت باشــد: تئوري انقالب اســالمي و الگوي مردم ساالري 

ديني )اسالمي(.
از اين مرحله است كه انقالب اسالمي به مولّد بيداري اسالمي تبديل مي شود. با انقالب 
اســالمي ايران موج دومي از بيداري اسالمي در جهان برمي خيزد كه داراي خصوصيات 

ذيل است:
1. براساس اسالم، الگوي انقالب ارائه مي كند؛

2. براساس اسالم، الگوي حكومت اسالمي ارائه مي كند؛
3. در قانون اساسي خود، ايران و داشته هاي آن را بخشي از امت جهان اسالم معرفي 

مي كند؛
4. الگوي سياست خارجي استقالل طلب )نه شرقي، نه غربي( ارائه مي كند و با مداخله 
قدرت هاي خارجي در سياست داخلي خود به شدت مبارزه مي كند و با تمام قوا و توان و 
در سطحي گسترده و فراگير به مقابله و مبارزه با استعمار نو و استعمار فرانو مي پردازد؛

5. الگوي سياست داخلي اصول گرا و دين گرا ارائه مي كند و اسالم را به عنوان راه حل 
در همه عرصه ها از جمله در فرهنگ و تمدن مبنا قرار مي دهد؛

6. در اقتصاد شعار و خط مشي خودكفايي و خوداتكايي در پيش گرفته و با وابستگي 
مقابله مي كند؛

7. به صورت خودبنياد در عرصه علوم و فنون جديد و در حوزه هاي مختلف هسته اي، 
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نانوفناوري، بيوفناوري، پزشكي، سلول هاي بنيادين، هوا و فضا و... وارد مي شود؛
8. جهاد را احياء كرده و براي شهادت الگوهاي عملي معرفي مي كند؛

9. جبهه مقاومتي گسترده و فراگير در برابر استكبار و استعمار آفريده و آن را رهبري 
مي كند؛

10. با صهيونيســم جهاني مبارزه كرده و با كمك گروه هاي مقاومت و جبهه اسالمي 
مقاومت، شكست هاي سختي را به آن تحميل مي كند.

اكنون با انقالب هاي عربي جاري در جهان اســالم، بيداري اســالمي وارد موج سوم 
روند تحولي خود شــده اســت )خرمشــاد و كياني، 1391( انقالب هاي اخير در شكل و 
محتوي نه به انقالب هاي كالسيك فرانسه و روسيه مي ماند، نه به الگوي انقالب هاي چپ 
چين و كوبا شــبيه است و نه آهنگ و انجام انقالب هاي راست گراي رنگي، نظير آنچه در 
اوكراين و گرجستان اتفاق افتاد را دارد. به نظر مي رسد كه با شواهد و قرائن بسياري، اين 
انقالب ها به الگوي انقالب اســالمي بســيار نزديك تر است. در اين انقالب ها، نقشه راه در 
پيش گرفته شــده، به همان نقشه راه سيدجمال الدين و ساير بيدارگران اسالمي مي ماند. 
در همين مدت كم سپري شده از عمر اين انقالب ها، تالش براي عملي سازي راهكارهاي 

هشت گانه سيدجمال آشكارا مشهود است، در اين انقالب ها:
1. مبارزه با استبداد و مستبدين حاكم از نمازهاي جمعه تغذيه مي شود؛

2. بر اســالم اصيل تأكيد شــده و شعار »االســالم هوالحل« ) اسالم راه حل( بر سر 
زبان هاست؛ 

3. بر جهاد و شهادت تأكيد مي شود؛
4. مخالفت با صهيونيسم آشكار است؛

5. از اســالمي جامع با عناوين خردي نظير اســالم اجتماعي، اسالم فرهنگي، اسالم 
سياسي، اسالم تمدني سخن رانده مي شود؛

6. الگوهاي سوسياليســتي )چپ گرايانه(، ليبراليســتي )راست گرايانه سرمايه داري(، 
ناسيوناليســتي )ناسيوناليسم عرب و يا هر نوع ديگر آن( سبك زندگي و حكومت در 
حاشيه است، و برعكس بر الگوهاي اسالمي سبك زندگي و حكومت مبتني بر فرهنگ 

و تمدن اسالمي بومي تأكيد مي شود؛
7. هويت، عزت و كرامت از دســت رفته در دورن فرهنگ و تمدن بومي ـ  اســالمي 

جستجو مي شود؛
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8. الگوي پيشــرفت بوميـ   اســالمي جمهوري اســالمي ايران در عرصه هاي علم و 
فناوري مورد توجه جدي است؛

9. از امت واحده اسالمي و دوري از هرگونه تشتت و اختالف قومي و مذهبي، خصوصاً 
از جانب اسالم گرايان معتدل، سخن گفته مي شود؛

10. در مدل جانشين حكومتي به جاي پادشاهي ها و رياست جمهوري هاي مادام العمر 
گذشــته، الگوي ســكوالر مورد نفي قرار مي گيرد و الگوي اسالم محور و شريعت مدار 

مورد توجه است؛
11. در كليه انتخابات آزادي كه برگزار مي شود، اسالم گرايان پيروز صندوق هاي رأي 

هستند. 
به اين ترتيب و در عمل قرن بيست و يكم با موج جديدي از انقالب هاي اسالمي آغاز 
شده است و پرسشي كه در فرداي پيروزي انقالب اسالمي ايران در ربع آخر قرن بيستم 
مطرح شــده بود، در حال يافتن پاسخي عيني است، آن پرسش عبارت بود از اينكه پس 
از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، انقالب بعدي اسالمي در كدام كشور خواهد بود؟ آن 
روز پاسخ اوليه نسبتاً اجماعي براي اين سؤال عبارت بود از عراق و مصر، البته قدرت هاي 
بزرگ و كشورهاي مرتجع و وابسته عرب براي جلوگيري از چنين اتقافي تدابير متعددي 
انديشــيدند كه از جمله آنها تحميل جنگي هشت ســاله توســط رژيم بعثي عراق عليه 
جمهوري نوپاي اســالمي ايران بود. اما اينك پس از گذشت بيش از سي سال از پيروزي 
انقالب اســالمي ايران، هم عراق بعد از صدام تحت حاكميت اسالم گرايان است و هم در 
كل منطقه اسالم سياسي از وزن سنگين و تعيين كننده اي برخوردار است. گفتمان بيداري 
اســالمي، گفتمان غالب جهان اسالم امروز است. به نظر مي رسد قرن بيست و يكم، قرن 
بيداري اسالمي، قرن انقالب هاي اسالمي و قرن اسالم سياسي باشد )خرمشاد، 1387(.

2. انقالب اسالمي ايران و تمدن نوين اسالمي
2.1. تمدن اسالمي

»تمدن برخاسته از اسالم چيزي نيست كه انكارپذير باشد، اگر اسالم تمدن حقيقي و عالي 
به رنگ و بويي مخصوص، مبني بر كتاب و سنت اسالم نداشت، هرگز علماي تمدن غرب 
حتي آنها كه به حمله و هجوم بر اسالم معروف هستند، مكرر نام تمدن اسالم را نمي بردند 
و تاريخ آن را شرح نمي دادند و آن را با ساير تمدن هاي عالم نمي سنجيدند. اين تمدن از 
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تمدن هاي مشــهوري است كه تاريخ عمومي دنيا با آن زينت يافته و با آثار درخشان خود 
تا ابد تاريخ را پر كرده است« )مستودارد، 1320: 128( اين تعابير يك نويسنده آمريكايي 
اســت كه در مورد تمدن اســالمي اظهار كرده اســت. حيث تمدني اسالم روشن تر از آن 
است كه نياز به استدالل داشته باشد، كافي است كه تاريخ اسالم و تأثيرات آن را مطالعه 
اجمالي نماييم، آنگاه حكم به حيث تمدن آفريني اسالم بديهي خواهد بود. شهيد مطهري 
بيان داشــته است: »جامعه شناسان روي اين قضيه خيلي مطالعه كرده اند كه چند تمدن 
اصيل در دنيا هســت. از همين رو از توين بي معروف نقل مي كنند كه اول آمد و تمدن ها 
را به ســي و سه دسته تقسيم كرد كه يكي از آنها تمدن اسالمي بوده، بعد مهم ترين آنها 
را در ده تمدن آورد كه باز هم اســالم يكي از آنها بوده اســت و در نهايت امر از آنها سه تا 

پنج تمدن را انتخاب كرد كه يكي از آنها تمدن اسالمي است« )مطهري، 1363: 262(.
يكي ديگر از علت هايي كه برخي از تمدن اســالمي بي خبر هستند تصوري است كه 
اتفاقاً توسط نســلي از فرنگ رفتگان، سياحان، منورالفكرها خصوصاً در بادي امر آشنايي 
با تمدن غربي دامن زده شد و آن منحصردانستن تمدن در حيث صنعتي آن بوده است 
)ر.ك: زماني، بي تا: 23(. گويا تمدن فقط تمدن صنعتي است و مهد آن منحصر به غرب 
اســت، در حالي كه تمدن صنعتي بخشي از تمدن است كه با وجود بسترهاي توسعه در 
هر ســرزميني و ذيل هر مكتب علم پروري قابل پيدايش و رشد است. اسالم از اين منظر 
اتفاقاً پيشــرو نيز بوده است چرا كه تمدني كه اسالم خواستار تأسيس آن است برمبناي 
معرفت عقلي، بر ســيره عقال و بر محور تجربه و انباشــت علم و تجربه بشــري شكل و 
صــورت نهايي خود را پيــدا كرده و مي كند. اين تمدن نه تنها با علوم، صنايع، فلســفه، 
هنر و نظامات اجتماعي و سياســي بيگانه نيســت كه بر كالبد آنها روح معنويت و اخالق 
وحي محور را نيز دميده اســت و گواه آن پيشتازي دانشمندان اسالمي در طول تاريخ در 

همه اين عرصه ها بوده است. 
بيش از پانصد سال سروري دانشمندان اسالمي بر توليد علم در تاريك ترين دوره تاريخ 
اروپا نشان از قابليت اسالم در تأسيس تمدن داشته است. از طريق فالسفه و دانشمندان 
اســالمي بود كه اساساً موتور دانش بشــري دوباره به حركت افتاد و ميراث غني معرفت 
يوناني به دســت پدران عقل گراي جديد و پيشــگامان تحقيق علمي رسيد. مسلمانان با 
كمك ابزار مهم تجربه و آزمايش در مســير پيشــرفت و ارتقا گام نهادند و به اين طريق، 
نقــش حلقه واســط ميان موفقيت هاي علمي يونان و عصر جديــد را ايفا كردند. كاروان 
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علم بشــري به اندازه اي كه مديون نام هاي بزرگي چون فارابي، ابن سينا، غزالي، ابن رشد، 
ابن خلدون، الزهراوي، زكرياي رازي، ابن هيثم و مالصدرا است، مديون حيث تمدن آفريني 
مكتبي است كه حتي مسلمان شدن را نيز جز به تعقل و معرفت در اصول قبول ندارد.

 انقالب اســالمي ايران كه از مكتب اسالم و فرهنگ غني آن الهام گرفته و با ابتنا بر 
آن و براي آن به وجود آمد، تالش آن داشــته و دارد كه صفحه جديدي در تاريخ تمدن 

اسالمي رقم زده و اين تمدن كهن را با توجه به اقتضائات زمانه خويش احيا نمايد.

2.2. انقالب اسالمي ايران: حدوث و بقاي تمدني
انقالب اســالمي ايران يك انقالب مردمي بر پايه مكتب اســالم بوده است. اسالم، ديني 
الهام بخش اســت كه با برنامه اي جامع كه از اصالح نفســانيات فردي آغاز شده و در بعد 
اجتماعي گسترده مي شود، تداومي بالانقطاع و مستمر پيدا مي كند. اسالم در عمل و نه تنها 
در نظر اين چنين بوده اســت. امروزه اسالم شناسان بزرگ، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، 
بر اين باورند كه اســالم تنها يك مجموعه و دستورات شرعي نيست، اسالم يك فرهنگ 
بلكه يك تمدن است، يك سبك زندگي در تمام ابعاد آن است. اين خصلت دين اسالم از 
آغاز تاكنون بوده است. اسالم در عين توجه به آخرت، ديني دنياگرا نيز محسوب مي شود، 

به همين دليل است كه گفته مي شود هم ديِن شريعت است هم ديِن تمدن. 
از اين روســت كه انقالب اســالمي ايران نيز علي رغم پديد آمدن آن در ابتداي سده 
پانزدهــم از حيات اســالم، داراي چنين خصلت و خصوصيتي بوده اســت. انقالب ايران 
نيز هم فرهنگي بوده اســت، هم تمدني، چون در يك كالم اســالمي بوده است. انقالب 
اسالمي ايران چون حدوثش تمدني بوده است، چاره اي جز اين ندارد كه بقاي تمدني نيز 
داشــته باشد )خرمشاد و آدمي، 1388: 7-4(. به اين معنا كه انقالب اسالمي بايد بتواند 
الهام بخش و مبناي شــكل دهي تمدن نويني در ايران باشد، در غير اين صورت محكوم به 

زوال و نابودي خواهد بود.
انقالب اسالمي ايران در ربع آخر قرن بيستم كه از ادوار شكوفايي تمدن غرب محسوب 
مي شد، توانست پيام جديدي را مطرح نمايد، پيامي كه از انقالبي متفاوت از انقالب هاي 
شــرق و غرب برمي خاست و بر نظام معنايي استوار شــده بود كه با نظام معنايي تمدن 
هژمون غرب متمايز بود. به همين دليل، انقالب اسالمي يك انقالب سياسي صرف نبوده 
است كه اگر فقط همين بود غرب نمي بايست در مقابل آن، اين همه دشمني و خصومت 
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مي كرد. به نظر مي رســد مشكل اصلي غرب با انقالب اســالمي ايران به دليل آن جوهره 
تمدني بوده اســت كه در انقالب اســالمي وجود داشت، انقالبي كه نويد آفرينش تمدني 
جديد را مي داد. خصوصاً در شــرايطي كه مواجهه با تمدن غربي و مقاومت در برابر آن 
در نقاط مختلف حوزه جغرافيايي جهان و جهان اسالم در حال شكل گيري بود. پيوستن 
ايــن حركت هاي هويت جــو و تمدن خواه در يك نقطه فراملي و امتي، يك پديده تمدني 

جديدي را تعريف مي كرد كه براي غرب چالشي بزرگ به حساب مي آمد. 
تمدن غرب براساس يك مبناي فكري شكل گرفته بود كه نظام فكري آن، تمدن در 
مفهوم عام مادي آن يعني ترقي و پيشرفت و علم و صنعت و تكنولوژي را مدنظر داشت. 
آن نظام معنايي كه در درون اين تمدن وجود داشت، به تعبير خود فالسفه مشهور غرب، 
از زماني شــكل گرفته بود كه انســان غربي يا تمدن غربي، خدا را كشته بود و انسان را 
به جاي آن نشانده بود و اين تمدن مبتني بر جهان بي خدا و متكي بر انسان توانسته بود 
در بخش هايي رفاه و ترقي خوبي را براي انسان به ارمغان آورد. ولي به تدريج آشكار شده 
بود كه آنچه حاصل شــده است، نمي تواند همه آن سعادتي را كه بشر از ازل به دنبال آن 
بوده است، فراهم كند. به لحاظ مادي و ظاهري، اين تمدن پيشرفت هاي فوق العاده اي را 
نســبت به گذشته براي بشريت فراهم ساخته بود، ولي اين انسان در مسير رفاه به لحاظ 
معنوي و اخالقي، از يك خألي رنج مي برد و همچنان مي برد. تا زماني كه جلوه ظاهري 
و مادي تمدن غرب مي توانســت در غير غرب، پيــش بتازد، تمدن غرب در جهان پيش 
مي تاخت. ولي به تدريج كه خألها و حفره هاي معنوي در درون تمدن غرب نمايان شد، اين 
احساس تقويت شد كه اين حفره ها مي تواند تمدن غرب را ببلعد، همچنان كه سياه چاله ها 
كهكشان ها را مي بلعند. در چنين شرايطي است كه رقيب تمدني قوي اي هم پيدا مي شود 
كه با يك نظام معنايي متفاوتي از تمدني نوين سخن به ميان مي آورد. اين همان برون داد 

اصلي و پيام راهبردي است كه از انقالب اسالمي ايران صادر مي شود.
انقالب اسالمي ايران تمدني با خدا را مي خواهد و اين خداي انقالب اسالمي، با خداي 
كليســا در قرون وســطي متفاوت است. اين خدا مخالف آبادسازي اين جهان و گسترش 
رفاه و پيشــرفت در آن نيســت. در واقع تمدن يا نظام معنايي مبتني بر رهبانيت و نفي 
جنبه هاي مادي انســان نيســت. اين تمدن در عين تأييد جنبه هاي مادي به شــدت بر 
جنبه هاي معنوي هم تأكيد دارد. به عبارت ديگر اين تمدن نه دنياگريز است و نه دين ستيز، 
بلكه تمدني اســت به نام خدا و براي زندگي اين دنيايي انسان. اين قسمت اخير در واقع 
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پاسخي است به آن حفره هايي كه در تمدن غرب به وجود آمده است. به همين جهت اگر 
اين نظام معنايي به صورت كامل شكل بگيرد و روي پاي خود بايستد مي تواند بنيان هاي 
تمدن غربي را با چالش جدي مواجه كند.آنچه كه در انقالب اسالمي ايران اتفاق مي افتد 
لزوماً يك پديده جديد نيست، پديده اي است كه سابقه تاريخي هم دارد. يعني به عبارتي 
بازخواني يك تمدن است نه تأسيس تمدن. اين يك تمدن نوين اسالمي است كه ايران 
با انقالب اسالمي خود پرچم دار آن است، يك تمدن نوين اسالمي ـ ايراني، تمدني كه با 

ريشه هاي قوي در گذشته، امتدادي طوالني به سوي آينده دارد.
امام خميني)ره( در پيام تاريخي خويش به گورباچف، گرفتاري ها و مشــكالت اصلي 
جهان امروز را ناشي از عدم اعتقاد واقعي قدرت هاي بزرگ، به ويژه دو بلوك شرق و غرب، 
به خداوند متعال و ارزش هاي واالي انساني مي داند؛ قدرت هايي كه از نظر آنها، تنها معيار 
براي سنجش ارزش، ميزان برخورداري از ثروت و قدرت چپاولگري است. همچنين ايشان، 
در اين پيام، ضمن بيان عجز تفكر مادي در تأمين نيازهاي بشر، تأكيد داشته اند كه مكتب 
حيات بخش اســالم، تنها مكتبي است كه با محور قرار دادن »حق« و »عدالت« مي تواند 
اسباب راحتي، نجات، كمال جويي و ظلم ستيزي را براي همه ملت ها به ارمغان آورد: »جناب 
آقاي گورباچف، بايد به حقيقت روي آورد. مشــكل اصلي شما مسئله مالكيت و اقتصاد و 
آزادي نيســت. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست؛ همان مشكلي كه غرب را هم 
به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد. مشكل اصلي شما مبارزه طوالني و بيهوده 

با خدا و مبدأ هستي و آفرينش است« )امام خميني، 1369: 221 و 225(.
جمهوري اسالمي برآمده از انقالبي است كه مؤلفه ها و اصول معرفت شناسانه مكتبي و 
فرهنگي خاص خود را داراست. بدين ترتيب اصول معرفت شناختي انقالب اسالمي ايران 
توانايــي آن را دارد كه مباني تحليلي و فهم ويژه اي از كيفيات فرهنگي و تمدني را ارائه 
كند و بدين لحاظ توانايي نظام جمهوري اســالمي ايران را در جنگ نرم و جنگ تمدني 
در شرايط كنوني ارتقا بخشد، امكان اثرپذيري فرهنگي خصوصاً از حوزه تمدني غرب را 
كم كند و زمينه هاي مقاومت فرهنگي را افزايش دهد. با جمهوري اسالمي مدل متفاوت 
و متمايزي از حاكميت و قدرت و نظام سياسي در ايران شكل گرفته است كه اتفاقاً با هيچ 
يك از الگوهاي تمدني شرق و غرب همخوان نيست، به عبارت بهتر نظام جمهوري اسالمي 
يكي از ابعاد و جلوه هاي تمدن اســالميـ  ايراني است، چرا كه اساساً تمدن زماني تمدن 
است كه برون داد هاي عيني نظير دولت داشته باشد. جمهوري اسالمي، توانسته است در 
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كنار دولت هاي ايدئولوژيك و دولت هاي ســكوالر اعم از راست گرا يا چپ گراي آن، نوعي 
از دولت اسالمي را در تاريخ تمدن خود تعريف و به منصه ظهور برساند. استقالل خواهي و 
غرب ستيزي ايرانيان )ر.ك: نجم آبادي، 1377( از مشخصه هاي تحقق يافته و از مؤلفه هاي 
اصلي قدرت فرهنگي براي تأسيس تمدن نوين اسالمي ايراني است. اساساً انقالب مردم 
ايــران، خود از الگوهاي مقاومت در برابر نظم موجود جهاني و تغيير قدرت بوده اســت. 
آنچه ملت ايران در جريان انقالب اســالمي تجربــه نمود، در واقع گذاري عيني و واقعي 
از ســخت افزارگرايي متعارف، به الگوي نرم افزارگرايي ديني بود كه در عمل به مديريت 
تهديدات موجود و تأسيس جمهوري اسالمي منجر شد. اين الگو در صورت فهم كامل و 
بازتوليد مباني اش، مي تواند همچنان و طي ســال هاي آتي ثمر داده و به صورت نظريه اي 

مستقل و ديني به جهان معاصر عرضه گردد )ر.ك: ناي، 1387: 17(. 

2.3. تمدن سازي جمهوري اسالمي
ابعاد و نشــانه هاي گوناگون تمدن ســازي انقالب و نظام اسالمي ايران را در چهار سطح 

)ر.ك: دهشيري، 1385( مي توان رديابي كرده و نشان داد:
2.3.1. سطح تحليلي فردي

مراد از سطح فردي، درگيرشدن فرد فرد جامعه ايراني با پديده هاي فاخر و تعالي بخشي 
است، كه نشانه هاي تحرك، نشاط، شادابي، اميد و مشاركت ايشان مي باشد:

ـ تكيه حكومت بر قاطبه مردم؛
ـ مشاركت و مسئوليت پذيري در فرايند سياسي با مشاركت باشكوه در انتخابات ها؛

ـ اعتماد سياسي؛
ـ رشد تالش هاي علمي و ابتكاري؛

ـ باال رفتن اميد و خودباوري فردي و ملي؛
ـ افزايش روحيه پايداري و ايستادگي ملي؛

ـ وحدت عمومي و همدلي مردم با گرايش و اعتماد به مركز مشــتركي به نام دين و 
اصول اسالمي؛

ـ حفاظت و تشويق تنوع فرهنگي و حق دسترسي به فرهنگ براي همه افراد داخل 
و خارج؛

ـ تشويق مشاركت فعال در حيات فرهنگي جامعه؛
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ـ توانا ساختن مردم براي مشاركت در تصميم سازي هايي كه كيفيت زندگي فرهنگي 
آنان را ارتقا مي بخشد؛

ـ تكريم نخبگان در روابط بينافردي و هم ملي.
2.3.2. سطح داخلي

سطح داخلي ناظر به رويكردها و جهت هايي است كه در داخل كشور، موجبات تحرك و 
روندهاي درست و منطقي گرديده است:

ـ اهتمام همزمان به توســعه پايدار و چندجانبه در ابعــاد علمي، فرهنگي، اخالقي، 
ديني، اجتماعي، سياســي و اقتصادي و نيز در گستره كشور با پرهيز از تهران گرايي 

و مركزگرايي؛
ـ بهره مندي از تجربه پيش برنده سياسي بيش از سي سال حكومت داري؛

ـ اتخاذ رويكرد توسعه دانايي محور براي تبديل كشور به جامعه اي دانش بنيان؛
ـ اتكا به علم، انديشه و فراورده هاي پژوهشي در امر عزت مداري ملي، امنيت و صالبت 

و اقتدار ملي؛
ـ تشــويق نخبگان و نخبه گرايي، ژرف بيني، ژرف يابي در علم، تبادل فكر و انديشــه، 
نوآوري و شكوفايي، اعتماد به نفس، حركت به جلو و تالش جهادگونه براي استقالل 

و آزادي كشور؛
ـ رشد فزاينده اقبال به تحصيالت عاليه؛

ـ نائل آمدن به دستاوردهاي علمي فاخر نظير: فناوري هسته اي، صنايع نظامي، صنايع 
موشكي و مخابراتي، فناوري نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، فناوري سلول هاي بنيادي، 
دستاوردهاي پزشكي نظير ساخت نايچه مصنوعي، چسب بافتي هوشمند، توليد رگ 

مصنوعي، نانوكريستال و... علي رغم تحريم هاي بين المللي؛
ـ استخدام علم براي توليد ثروت ملي؛

ـ طراحي نقشــه راه براي همه عرصه ها، به طور مثال آنچه در سند چشم انداز 1404 
آمده اســت، يا نظير نقشــه جامع علمي كشور و... با بازشناســي جغرافياي زماني و 

شناخت درست اهداف و چشم اندازها.

2.3.3. سطح منطقه اي و حوزه جهان اسالم

ظرفيت ها، عناصر و شاخص هاي منطقه اي و جهان اسالمي جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
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يك قدرت منطقه اي براي تمدن سازي نوين اسالمي ـ ايراني عبارت اند از:
ـ برخورداري ايران از فرهنگ و تمدن كهن ايرانيـ   اســالمي، اصالت نژادي، وسعت 
ســرزمين، كميت و كيفيت جمعيت، امكانات نظامي، اقتدار سياسي، نفوذ منطقه اي 
و بين المللي، منابع طبيعي، سرمايه اجتماعي، درايت و توانمندي رهبران فرهنگي و 
سياسي، يكپارچگي انسجام ملي و مهم تر از همه تمسك به فرهنگ و مكتب اهل بيت 
عليهم السالم و التزام به نظريه منسجم و كارآمد واليت فقيه به عنوان الگويي مترقي و 

متعالي براي حكومت اسالمي در دنياي امروز به شيوه مردم ساالري ديني؛
ـ انقالب اســالمي توانست با ارتقاي آگاهي و بيداري گسترده در بين مردم مسلمان، 
محروم و مســتضعف جهان اسالم، روحيه شهامت و شــجاعت الزم در آنان را براي 

مبارزه ايجاد كند؛
ـ انقالب اسالمي توانسته با ايجاد خودباوري نسبت به توان و امكانات دروني و تشويق 
لزوم شــناخت فزون تر نســبت به تجربه تاريخي و عملي جنبش آزادي بخش، جرأت 
حركت هاي مردمي را براي مبارزه بر اساس انديشه هاي انقالبي اسالم فزوني بخشد؛

ـ انقالب اسالمي به عنوان پيامي فراگير و وحدت بخش در جهان اسالم توانست ضمن 
ايجــاد روحيــه اعتماد به نفس و خودباوري و ايســتادگي و مقاومت در برابر ظلم، به 
مسلمانان عزت بخشد و نشان دهد كه مي توان با توجه به جايگاه مباحث معنوي، ارزشي 
و اعتقادي در جوامع اسالمي و با تكيه بر روحيه ايثار و مبارزه در ميان امت اسالم به 
بسط ايدئولوژيك نه شرقي و نه غربي و گسترش ارزش هاي اسالمي مبادرت ورزيد؛

ـ انقالب اسالمي توانست با احياي تفكر سازنده ديني در جهان معاصر، تجديد حيات 
اســالم و بازگرداندن آن به صحنه سياست بين المللي، نشان دادن خصيصه جهاني و 
سياسي اسالم، تجديد حيات مذهبي در اغلب كشورهاي اسالمي در قالب جنبش هاي 
ديني نو، تشــويق حضور مجدد دين در زندگي مدرن و احياي معنادار دين و حيات 
ديني در زندگي روزمره، دين را به عنوان عامل ثبات و پايداري در عين حركت آفريني 

معرفي كند و همگان را با نقش دين در حيات بشري آشنا سازد؛
ـ جمهوري اسالمي موجب شد اسالم گرايي از نقش محوري در مبارزات آزادي خواهانه 
مســلمانان برخوردار شود، اســالم در مبارزات انقالبي تمركز و محوريت يابد، اسالم 
به عنوان بزرگ ترين عامل احياكننده روح و تضمين كننده ســعادت انسان ها معرفي 
شود و تأثيرگذاري معنوي بر نهضت هاي اسالمي و مردمي موجبات گسترش بيداري 

انقالب اسالمي، بيداري اسالمي و تمدن ...
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اسالمي را در سراسر جهان اسالم فراهم سازد؛
ـ انقالب اســالمي با احياي هويت جهان اســالم، نشــان داد كه دين مي تواند و بايد 

عنصري تأثيرگذار بر نظام تصميم گيري جهاني باشد؛
ـ انقالب اســالمي موجب شد جهان اســالم با تكيه بر باورها و هنجارهاي عمومي از 
توان و قدرتمندي الزم براي شكل دهي به ساختارهاي اجتماعي و سياسي بين المللي 

برخوردار گردد؛
ـ انقالب اسالمي توانست جهان اسالم را به گره زدن مظاهر دنياي مدرن با سنت هاي 
ديني فراخواند و راه ســومي را عرضه كند كه ضمن توجه به تجربيات مثبت بشــري 

نقش دين و مؤلفه هاي فرهنگي را بنيان توسعه قرار مي دهد؛
ـ جهاني كردن مبارزه با صهيونيسم؛

ـ توأم ساختن ديپلماسي معمول با روابط فرهنگي گسترده؛
ـ تالش در جهت كســب موقعيت برتر به عنوان بزرگترين كشور منطقه، با پيشينه و 

غناي تاريخي كهن و موقعيت استراتژيك؛
ـ تالش در مسير اتحاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم؛

ـ حســن همجواري با همسايگان و ارتقاي اعتماد في مابين از طريق اجراي اقدامات 
اعتمادساز؛

ـ اعالم خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري از سالح هاي كشتارجمعي؛
ـ پذيرش بيش از دو ميليون آواره افغاني و عراقي در بيش از دو دهه؛

ـ مبارزه جدي با تروريسم؛
ـ مخالفت صريح با حضور نيروهاي خارجي در منطقه؛

ـ زمينه سازي براي اجراي اعالميه جهاني حقوق بشر اسالمي؛
ـ مخالفت با جريانات افراطي و بنيادگرايانه در جهان اسالم؛

ـ صدور فيلم هاي داراي محتواي غني فرهنگي بومي ـ ديني يا ايراني ـ اسالمي؛
ـ تالش در جهت گسترش زبان فارسي؛

ـ تحرك جدي در برخورد با اهانت هاي دشمنان به اسالم همچون قضيه سلمان رشدي 
)شرف الدين، 1384( و اهانت به قرآن كريم و پيامبر اعظم)ص(، در ماجراي قرآن سوزي 

و كاريكاتورهاي موهن.
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2.3.4. سطح بين المللي

انقالب اســالمي ايران با تأثيرگذاري بر قاعده مندي ها و جريان هاي بين المللي، تأكيد بر 
عدالت گرايي و نفي تبعيض، انساني تر كردن، منصفانه كردن و عادالنه كردن فضاي جهاني و 
نيز افشاي ماهيت سلطه طلبانه و غيرانساني و غيراخالقي گفتمان غالب بر روابط بين الملل، 
ابعاد بين المللي تمدن سازي براساس قدرت فرهنگي و سياسي خود را نمايان كرده است. 
انقالب اســالمي ايران ضمن تأكيد بر لزوم آگاهي از ابزارها و تكنيك هاي تبليغي كارآمد 
و به روز، بر مخاطب شناســي براي موفقيت در عرصه تبليغات و اهتمام به شناخت تازه از 
آموزه ها و فرهنگ هاي ديگر و كسب آمادگي هاي الزم براي رقابت در جهان چندفرهنگي 
امروز و عرضه كاالهاي عظيم فرهنگي و پيام هاي درخور پاي مي فشرد. ويژگي نرم افزاري 
قدرت بين المللي انقالب اسالمي از جمله به چالش كشيدن هژموني فرهنگي غرب، گشايش 
جنبه ثالث در نظام بين الملل و پرچمداري انقالب فرهنگي جهاني نشانه هاي تمدن سازي 

جمهوري اسالمي است:
ـ نشــان دادن كاستي هاي معرفت شناسي مدرن: نقد محصور ماندن در علوم تجربي، 

تأكيد بر مالزمه علم با اخالق و تزكيه و...؛
ـ نشان دادن كاستي هاي انسان شناسي مدرن: انسان مظهر تجلي اسماء اهلل و آزادي و 

عبوديت جوهره و غايت انسان؛
ـ توجــه دادن به عدالت به عنوان اســاس خلقت و آفرينش و تبديل ســاختن آن به 

گفتماني جهاني؛
ـ توجه دادن به بحران هاي جهاني)تكثير و توليد سالح هاي كشتار جهاني و سالح هاي 

اتمي، تجاوز، اشغال، ترور، مواد مخدر، فقر و گرسنگي و...(؛
ـ معرفي عدالت و اعتدال به عنوان تراز حيات طيبه؛

ـ ترديدافكني در حيثيت و كارآمدي نظام سرمايه داري؛
ـ به چالش كشيدن هژموني فرهنگي غرب؛

ـ جهاني سازي استكبارستيزي و استقالل طلبي؛
ـ اعطاي خودباوري به ملت ها مبني بر توان آنان براي مقابله با سلطه گري قدرت هاي 
يكه تاز و شكســتن قدرت دروغين آنها و دعــوت ملت ها به خوداتكايي و پايداري در 

برابر سلطه جويي غرب؛
ـ آشكارسازي اهميت جغرافياي فرهنگي جهان اسالم و به چالش كشيدن ايدئولوژي هاي 

انقالب اسالمي، بيداري اسالمي و تمدن ...
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مادي ليبراليسم و سوسياليسم؛
ـ خارج كردن دموكراســي از انحصار ليبراليســم با الگوي مردم ساالري ديني و رشد 
گفتمان ديني در پي بازخواني تفكر ديني از ســوي انقالب اســالمي بر اساس تلفيق 

جمهوريت و اسالميت؛
ـ طرح و ترويج ايده گفتگوي مذاهب، فرهنگ ها و تمدن ها؛

ـ مشاركت فعال در اعطاي كمك هاي بشردوستانه به جامعه بين الملل؛
به طور كلي انقالب اســالمي با نفي وابستگي به قدرت هاي بزرگ شرق و غرب، تكيه 
بر اسالم گرايي و معنويت باوري، تأكيد بر ضرورت احقاق حق ملت ها در تعيين سرنوشت 
خود، بر هم  زدن هنجارهاي سلطه جويانه بين الملل و خدشه دار كردن معادالت سياسي 
و امنيتي قدرت هاي بزرگ توانســت جايگاه واقعي سياست غيرمتعهد را بر اساس عزت 
اســالمي و افتخار جهاني بازنماياند و اســتقالل عمل و نظر خــود را در تصميم گيري، 
سياســت گذاري و اجراي سياســت بين الملل به منصه ظهور رســاند )ر.ك: دهشيري، 
1385 و گــزارش جمهور، 1387 و 1388( و به اين ترتيــب ظرفيت هاي بين المللي و 
جهاني خود براي تمدن ســازي و پيش قراولي، پيشــاهنگي و پيشگامي در تمدن سازي 

نوين اسالمي را نمايان سازد.

 3. بيداري اسالمي و تمدن نوين اسالمي
از آنجا كه:

 اوالً: اســاس جريان بيداري اســالمي برايند روندي اســت كه مفردات آن ازجمله 
عبارت اند از: خردگرايي، نفي تقليد، خرافه زدايي، تصفيه انديشه ديني، پرهيز از تك نگري 
در دين، اجتهاد مســتمر، ارائه دين اســالم به صورت ايدئولوژي مكتبي جامع و كارآمد، 
تغيير و اصالح تحصيالت ديني، اصالح تدريجي، فلســفه خودي، امت اســالمي، تجديد 
حيات اجتماعي و سياســي اســالم، احياي معرفت ديني، مبارزه با اســتعمار، بيداري 
مســلمانان، وحدت، بازگردانيدن مباني پيشرفت علمي به سرچشمه هاي اسالمي، توجه 
به اســالم موجود به عنوان محصول انحطاط ناشــي از عقب ماندگي مســلمين و سيطره 
طوالني استبداد و جهل بر آنها و تفكيك آن از اسالم حقيقي، همبستگي و اتحاد در برابر 
سلطه جويي تمدن غرب، تالش براي ايجاد دولت اسالمي، تالش در جهت خودكفايي ملي، 
ساده زيســتي و پرهيز از تجمالت، تربيت صحيح نسل جوان و نوجوان، اخذ بن مايه هاي 
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نوزايي و تمدن از اســالم و ميراث تمدن اسالمي، مبارزه با خودكامگي حاكمان مستبد، 
رهانيدن تفكر از يوغ جمود و خمود، تجهيز به علوم و فنون جديد و اســتقبال از رويه 
مثبت تمدن غرب، بازگشت به اسالم نخستين و دورريختن خرافات و پيرايه ها، بازگشت 
به قرآن، سنت و سلف صالح، ايمان و اعتقاد به جامعيت مكتب اسالم، مبارزه با استعمار، 
اتحاد اســالم، اصل جهاد، هويت بخشي به مســلمانان، باور به پيوند علم و دين، عرضه 
دين به صورت كارآمد، دميدن روح تعهد، جهاد، اســتقالل فرهنگي، سياسي و اقتصادي، 
يأس از غير خود، توجه به هويت خود، روح توانايي، پيداكردن خود، اســتقالل فكري و 
فرهنگي، فهم خود، مبارزه با خودباختگي در برابر غرب، مبارزه با سلطه سياسي اجانب، 
ازخودبيگانگي، فســاد و انحرافات اخالقي، جهــل مردم، تحجر، التقاط و غرب زدگي و... 
. )ر.ك: امام خميني، 1369؛ خالقي افكند، 1378: 325-324؛ عارف حســيني، 1381؛ 

حيدري، 1382و افروغ، 1387(؛
و ثانياً: در يك جمع بندي از مفهوم شناســي تمدن مي توانيم موارد ذيل را به عنوان 

مؤلفه هاي معناشناختي آن معرفي نماييم:
1. مفهوم تمدن ناظر به زندگي جمعي و اجتماعي انسان ها و تعاون و همكاري ايشان 

در هر چه بهتر ساختن اين زندگي جمعي است؛
2. تمدن يعني گذر از يك زندگي جمعي عادي و معمولي به يك وضعيت اجتماعي 

رشد و توسعه يافته در زمينه هاي مختلف اخالقي، ذهني، هنري، فني و...؛
3. محوريت انسان در مفهوم تمدن؛ چون اين انسان است كه اراده مي كند آگاهانه و 

با دخل و تصرف مثبت و رو به رشد در زندگي جمعي خود تمدني را آفرينش كند؛
4. مهد تمدن ها جوامع بزرگ رشــديافته و مترقي اند. تمدن از ويژگي هاي مشــترك 

جوامع بزرگ و رشد يافته است؛
5. مفهوم تمدن با رشد، پيشرفت، ترقي، پيچيدگي، توسعه، رفاه و آسايش آميخته است؛

6. تمــدن مديون خالقيت ها، نوآوري ها و ابداعات در همه شــئون زندگي اجتماعي 
همچون هنر، اخالق، علم، فناوري، دين، حقوق، اقتصاد، فلسفه، ادبيات و... است؛

7. تمدن نوع خاصي از توســعه مادي و معنوي در يك جامعه اســت كه دربرگيرنده 
مجموعه عناصر اقتصادي، فرهنگي، اخالقي، حقوقي، علمي، فني و ديني مي باشد؛

8. پديده اي تاريخي و فراتاريخي است، تمدن ها در فضايي به گستردگي و به نام تاريخ 
بشري متولد مي شوند؛

انقالب اسالمي، بيداري اسالمي و تمدن ...
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9. تمــدن به ناچار مجموعه اي همگن و منســجم از اجزاي مختلف ســخت افزاري و 
نرم افزاري در زندگي جمعي است، مجموعه اي كه در آن باور، عقيده، علم، فن، اخالق، 
دين، هنر، فلســفه، حقوق، قانون، ادبيات، اقتصاد، آداب و رســوم و... در همخواني، 

همگرايي و تعامل با يكديگر نظام معنايي واحدي را شكل مي دهند؛
10. تمدن برآيندي از مصنوعات فكري و معنوي انســان ها اســت، به اين ترتيب كه 
انســان ها در تعامل با هســتي )طبيعت و انسان هاي ديگر( سرمنشأ تولد پديده هايي 
مي شــوند كه تمام بازنمودهاي عيني در متن ايــن مخلوقات ذهني معني و مفهوم 

مي يابند )ر.ك: خرمشاد و آدمي، 1386: 61-60 و اباذري و همكاران، 1390(.
مي توان به راحتي چنين ادعا كرد كه در شرايط كنوني جهان اسالم، بيداري اسالمي 
بــا تكيــه بر خصوصيات ماهوي و تاريخي خود و نيز با الهام از آنچه كه در طول ســي و 
پنج ســال گذشته در ايران جمهوري اسالمي داده است، به طور طبيعي و در يك برايند 
تاريخي و راهبردي در جســتجوي تمدني نوين با تكيه بر اســالم و هويت هاي بومي اين 

جغرافياي فرهنگي ـ تمدني است.
در واقع پرسش محوري اين قسمت از بحث چنين مي تواند باشد كه بيداري اسالمي 
كنوني چه تأثيري بر اردوگاه تمدن اسالمي در جهان امروز مي گذارد يا خواهد گذاشت؟ 
در پاســخ به اين پرسش، اگر شرح و بسط نظريه »جنگ تمدن ها« ساموئل هانتينگتون 
)ر.ك: هانتيگتون، 1378( را بپذيريم، يكي از ســه اردوگاه تمدني مهم در عصر جديد، 
تمدن اســالمي اســت. حال پرسش اين اســت كه جغرافياي تمدن اسالمي با رژيم هاي 
استبدادي و ديكتاتوري از قدرت و توان و انگيزه بيشتري برخوردار است يا جهان اسالم 

با ايدئولوژي اسالمي و با آرمان ها و ارزش هاي اسالم گرايانه؟
با توجه به اينكه بيداري اسالمي بيش از هر چيز هويت ساز و آرمان گراست و يكي از 
آرمان هايش از ديرباز وحدت جهان اسالم و تشكيل امت اسالمي بوده است، تمدن گرا و 
تمدن جو نيز هست. يكي از شكايت ها و گاليه هاي دائمي اسالم گرايان در مبارزه طوالني 
خود عليه رژيم هاي اســتبدادي و ديكتاتوري كشورهاي خود اين بوده است كه غرب در 
قبال اين همه خوش خدمتي ســران عرب و ســران كشورهاي اسالمي چه چيز با ارزشي 
نظير صنعت پيشرفته و تكنولوژي و علم امروزي به آنها داده است؟ اين يكي از مهم ترين 

سؤاالتي است كه در فضاي انقالب هاي عربي امروز جاري است.
يكي از نقاط قوتي كه از جمهوري اســالمي ايران دائماً به چشــم اسالم گرايان ساير 
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كشورها باارزش و قابل تقدير مي آمده است، پيشرفت هاي علمي، صنعتي و فناوري ايران 
اســالمي علي رغم تحميل همه تحريم ها، جنگ ها و تهديدها به آن بوده اســت. درست 
به همين جهت اســت كه ســران و نخبگان كشورهاي بيدارشده اخير در جهان اسالم در 
مالقات با ســران و نخبگان جمهوري اسالمي ايران، دائماً از امكان انتقال تكنولوژي هاي 

پيشرفته به كشورهاي خود سؤال مي كنند.
به نظر مي رســد كه در صورت اســتقرار رهبران بيداري اسالمي در كشورهاي عربي 
و غلبه بر شــرايط گذار نامطلوب طبيعي و تحميلي موجود، تمدن خواهي و تمدن جويي 
نوين در جهان اســالم اوج بيشــتري خواهد گرفت. اين مهم را حتي مي توان در گفتار و 
كردار تمدن هاي رقيب، خصوصاً در ســخنان و رفتار غربي ها، به راحتي يافت و مشــاهده 
كرد. اعالم جنگ صليبي يا تمدني عليه جهان اسالم ازجمله اين گفتارها و رفتارهاست.

اسالم هراســي غيرطبيعي و طراحي شده ســال هاي اخير خودگواه ديگري بر شواهد 
شــكوفايي تمدني جهان اسالم است. اگر اسالم و تمدن آن در شرايط اضحمالل و ضعف 
بودند، نيازي بر اسالم هراســي نبود. اسالم هراســي يعني اينكه اسالم در شرايط قوت و 
رشــد اســت و بايد به هر طريق ممكن جلوي آن را گرفت و به زيرش كشــيد. ازآنجايي 
كه اســالم فقط دينـ  شــريعت نيست، بلكه يك دينـ  فرهنگ و باالتر از آن يك دينـ  
تمدن اســت، در صورت رشد در جهان معاصر، خيلي زود به تمدني نوين در عصر جديد 
تبديل خواهد شــد كه مي تواند با پركردن خأل هاي تمدن غرب، برجاي آن بنشيند، پس 

بايد اسالم هراسي كرد.
منطــق نهفته در ايران هراســي و شيعه هراســي موجود نيز دقيقــاً از همان منطق 
اسالم هراســي تبعيت مي كند. از آنجا كه ايران و تشــيع گام هاي نخســت براي برقراري 
تمدن نويني بر اســاس اسالم را محكم و مستحكم برداشته اند و در صورت برداشته شدن 
گام هاي بعد، به اصطالح به نقطه غيرقابل بازگشــت خواهند رســيد، پس بايد با هراس از 

ايران و تشيع راه بر آنها و بر اسالم بست.
امــروزه چــه بخواهيم و چه نخواهيم، ظاهراً جنگ بين تمدن غرب با تمدن اســالم 
آشكارا فراگيرشده و در حال اوج گيري است. پيروزي بيداري اسالمي يعني تقويت جدي 
و تعيين كننده جهان اسالم و تمدن نوين اسالمي مطرح شده در آن، در برابر تمدِن باچالش 

و بحران مواجه شدة مادي گراي غرب.

انقالب اسالمي، بيداري اسالمي و تمدن ...
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نتيجه
انقالب اســالمي به عنوان يك حركت الهي، در استمرار جريان بيداري اسالمي و به عنوان 
مهم ترين مرحله آن، در مقابل همه تمدن هاي مادي كه جوهره آنها تقابل با يكتاپرستي 
واقعي و توحيد مسئوليت آور است، قامت برافراشت. انقالب اسالمي ايران سير حركت جامعه 
ايراني و نوع بشــر را به سوي تكامل و تعالي سرعت بخشيد و راه را باز، هموار و پيمودني 
نمود. بشــريت امروز در عصر انقالب اسالمي و به تعبير رهبري معظم انقالب اسالمي، در 
عصر امام خميني)ره( به سر مي برد. تغيير گرايش هاي عمومي در سطح داخلي و بين المللي، 
گســترش روحيه خداجويي، توجه به معناگرايي در مقابل ماده گراييـ  كه مي توان آن را 
ارتقاء وجدان بشري به بركت انقالب اسالمي ناميد، زمينه ساز تغيير و تحوالتي در نگرش 
به تئوري هاي مسلم انگاشته شده غربي در عرصه هاي مختلف شده است. گرايش به مذهب 
و معنويت، توجه به نيازهاي راستين بشري، بي اعتنايي به منازعه چپ و راست، بناگذاري 
و مطالبه مدل هاي بومي، انساني و الهي كه هم پاسخگوي نيازهاي مادي بشر باشد و هم 
تأمين كننده مطالبات معنوي انسان ها باشد، امروزه به خواست عمومي تبديل شده است. 
اينها همه و همه مديون نهادينه شــدن انقالب فرهنگ و معنويت محور اسالمي در ايران 

و برايند قدرت نرم و جذبه قابل توجه و اقناع گر آن است.
انقالب اســالمي به بركت عناصر پوياي اســالم شيعي توانســت در مبارزه با غرب از 
سطح اجمال به تفصيل برسد و با اكتفا نكردن به نفي و سلب كلي غرب، دست به ايجاب 
و تأســيس بزند و در برابر الگوهاي غربي و شــرقي رايج، اقدام به نهادسازي و نظام سازي 
بر اســاس اسالم نمايد، نظامي كه در كليت، جهت و غايت از همه آنها متمايزشده است. 
انقالب اسالمي توانسته است داعيه جهاني بودن تمدن غربي را نيز به چالش بكشد و نشان 
دهد كه تمدن غربي متعلق به فرهنگ خاص، شــرايطي خاص و برآمده از اصول ويژه و 
معيني اســت و داعيه كمال و جهاني بــودن آن و فراگيري آن به همه زمان ها و مكان ها 
پنداري بيش نيست. در حالي كه نظريه پردازان خوش بين و خودبزرگ بين غربي خواستار 
آن بودند كه تاريخ را در ســاحت خويش به پايان ببرند، انقالب اسالمي آن را در حد يك 
وضع موجود كه بايد از آن گذر كرد، تنزل داد. انقالب اسالمي اجازه نداد كه افق حركت 
بشــريت به ســاحت غرب مدرن ختم شود و با انگاره هايي جهان شمول، راستين و مبتني 
بر فطرت و آينده گرا نشــان داد كه چگونه اين تفكر اسالمي ـ شيعي است كه مي خواهد 
افق آينده را نمايان كند، انتظار شــيعي انگاره اي جهاني است و متضمن اعتراض به وضع 
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موجود، انگاره اي فراتاريخي در برابر همه مدل هاي منقطع تاريخي انقالب و بيداري اسالمي 
نشان داد كه چرا و چگونه ميوه درخت غرب ديگر در ذائقه بشر شيريني گذشته خود را 
از دست داده است و اين »پايان تاريخ« خود غرب است، آغازي ديگر بايد و آن با اسالم 

و واليت اهل بيت عليهم السالم ممكن به نظر مي رسد.
انقالب اسالمي ايران در دهه چهارم حيات خود در نظر و عمل در جستجو و در مسير 
تحقق بخشيدن به تمدن نوين اسالمي، با استمداد از قدرت فرهنگي غني و عميق خويش 
است. امروزه انقالب اسالمي ايران در تالش هاي بيش از سي ساله خود در سطوح مختلف 
علمي، فرهنگي، سياســي، اجتماعي، اعتقادي، فلســفي، ديني، معنوي، هنري و فناوري 

بسترهاي الزم براي نائل آمدن به تمدن نوين اسالمي را مهيا ساخته است.
انضمام بيداري اســالمي اخير به توان، ظرفيت ها و زيرساخت هاي تمدني آماده شده 
توسط جمهوري اسالمي ايران، جهشي در خواست ها و تقاضاهاي تمدني موجود در جهان 
اســالم ايجاد كرده است. جهان اسالِم پســا رژيم هاي استبدادي و ديكتاتوري، در مسير 
دست يابي به هويت و امت اسالمي به مراتب قوي تر و باانگيزه تر از عصر رژيم هاي وابسته 
به غرب خواهد بود. با بيداري اسالمي اخير، اردوگاه تمدني اسالم در مقابل اردوگاه تمدن 
غرب، قوي تر و منســجم تر ظاهر خواهد شد. تمدن جستجوشده توسط مسلمانان امروز، 
تمدن نوين اسالمي است كه هم يادآور تمدن شكوفاي عظيم و فاخر گذشته بوده و هم 
پاســخگوي نيازهاي امروز و فرداي بشــري خواهد بود. اين تمدن نوين راهي خواهد بود 
به ســوي آينده اي روشن كه تاريكي ها و بن بست انتهاي عصر روشنگري و مدرنيته، اميد 
بدان را كور كرده بود. به نظر مي رسد كه امروزه جهان اسالم در جستجوي هويت خويش 

از طريق حركت در مسير تمدن سازي نوين اسالمي است.

انقالب اسالمي، بيداري اسالمي و تمدن ...



152

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و سوم/ پاييز 1392

منابع

1. آراسته خو، محمد. )1369(. نقد و نگرش بر فرهنگ اصطالحات علميـ  اجتماعي. تهران: گستره.
2. اباذري، يوسف؛ سارا شريعتي و مهدي فرجي. )1390(. فراروايت تمدن يا فرايند تمدن ها؟خوانشي 
از پروبلماتيك فرهنگ ـ تمدن. فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران. دوره چهارم. شماره 2. تابستان.

3. افــروغ، عمــاد. )1387(. مباني و قلمرو احياگري ديني امام خمينــي)ره(. دو فصلنامه علميـ  
پژوهشي دانش سياسي. سال چهارم. شماره اول. بهار و تابستان.

4. برزگر، ابراهيم و همكاران. )1386(. مطالعات ميان رشــته اي در ايران. تهران: انتشارات دانشگاه 
عالمه طباطبائي.

5. پهلوان، چنگيز. )1390(. فرهنگ شناسي: گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن. تهران: قطره.
6. حكيمي، محمدرضا. )1384(. بيدارگران اقاليم قبله. چاپ پنجم. قم: دليل ما.

7. حيدري، ســيد ليث. )1382(. تمدن غربي، تمدن اسالمي و غرب گرايي. سيدفضل اله حسيني. 
تهران: شالك.

8. خالقي افكند، علي. )1378(. امام خميني)ره( و غرب. علوم سياسي. سال 2. شماره 5.
9. خرمشاد، محمدباقر. )1383(. بازتاب انقالب اسالمي ايران در نظريه هاي انقالب: تولد و شكل گيري 

نسل چهارم تئوري هاي انقالب. مجله جامعه شناسي ايران. دوره پنجم. شماره 3.
10. خرمشاد، محمدباقر. )1384(. انديشمندان علوم اجتماعي و انقالب اسالمي ايران. تهران: مركز 

بازشناسي اسالم و ايران.
11. خرمشاد، محمدباقر و علي آدمي ابرقويي. )1386(. چشم انداز دانشگاه تمدن ساز در افق دولت 

اسالمي. فصلنامه بين المللي نامه دولت اسالمي. سال اول. شماره اول. زمستان.
12. خرمشاد، محمدباقر. )1387(. انقالب اسالمي ايران و اسالم سياسي. در كتاب: گفتارهايي درباره 

انقالب اسالمي ايران. به كوشش جالل درخشه. تهران: دانشگاه امام صادق )ع(. 
13. خرمشاد، محمد باقر و علي آدمي ابرقويي. )1388(. انقالب اسالمي انقالب تمدن ساز؛ دانشگاه 

ايراني دانشگاه تمدن ساز. فصلنامه تحقيقات فرهنگي. دوره دوم. شماره 6. تابستان.
14. خرمشاد، محمدباقر. )1388(. قدرت نرم انقالب اسالمي ايران. در كتاب: قدرت نرم جمهوري 

اسالمي ايران: مطالعه موردي لبنان. نوشته مهدي بيگي: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.
15. خرمشاد، محمدباقر. )1390(. بازتاب هاي انقالب اسالمي ايران. تهران: سمت.

16. خرمشاد، محمدباقر و نيما كياني. )1391(. تمدن اسالمي ـ ايراني: الهام بخش موج سوم بيداري 
اسالمي. مطالعات انقالب اسالمي. سال نهم. شماره 28. بهار.

17. خمينــي، روح اله. )1369(. صحيفه نور: مجموعه رهنمودهــاي امام خميني. تهران: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي.

18. دهشــيري، محمدرضا. )1385(. جايگاه قدرت نرم در انقالب اسالمي ايران. فصلنامه حضور. 
شماره 57. تابستان.



153

19. دورانت، ويل. )1337(. مشرق زمين گاهواره تمدن. احمد آرا. تهران: اقبال.
20. زماني، مصطفي. )بي تا(. اسالم و تمدن جديد. تهران: انتشارات كتابخانه صدر.

21. سرپرست سادات، سيدابراهيم. )1392(. ظرفيت سنجي نظام هاي انديشگي ايراني در تمدن سازي. 
فصلنامه علمي ـ پژوهشي امنيت پژوهي. سال دوازدهم. شماره 42. تابستان.

22. شجاعيان، محمد. )1382(. انقالب اسالمي و رهيافت فرهنگي: تأثير انقالب اسالمي ايران بر 
نظريه هاي انقالب. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي.

23. شــرف الدين، سيدحسين. )1384(. مقايســه قدرت نرم ايران و آمريكا. فصلنامه علوم سياسي. 
شماره 31.

24. عارف حســيني، سيدمحمد. )1381(. رويارويي تمدن اســالمي و مدرنيته: بررسي نظريات 
مختلف در مورد رويارويي تمدن اســالمي و تمدن غرب و راهكارهاي بازسازي تمدن غرب. 

قم: مركز جهاني علوم اسالمي.
25. گزارش جمهور. )1387(. بنيادهاي معرفت شناسي در غرب و تشيع. ضميمه فصلنامه تخصصي 

نامه دولت اسالمي. شماره 51. شهريور.
26. گزارش جمهور. )1388(. تأمالتي در فلسفه انقالب اسالمي و بازتاب هاي آن در جهان معاصر. 

ضميمه فصلنامه تخصصي نامه دولت اسالمي. شماره 54. ارديبهشت.
27. مركز اطالعات و مدارك علمي ايران. )1376(. فرهنگ علوم سياســي. تهران: مركز اطالعات 

و مدارك علمي ايران.
28. مســتودارد، لوتروپ. )1320(. امروز با مسلمين يا عالم نو اسالم. جلد اول. سيداحمد مهذب. 

تهران: طبع كتاب.
29. مطهري، مرتضي. )1363(. اسالم و تمدن جديد. تهران: صدرا.

30. مطهري، مرتضي. )1377(. بررسي اجمالي نهضت هاي اسالمي در صدساله اخير. تهران: صدرا.
31. ناي، جوزف. )1387(. قدرت نرم. محسن روحاني و مهدي ذوالفقاري. تهران: انتشارات دانشگاه 

امام صادق )ع( و پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج.
32. نجم آبادي، افســانه. )1377(. بازگشت به اسالم از مدرنيسم به نظم اخالقي. پژوهش نامه متين. 

شماره 1.
33. هانتينگتون، ســاموئل. )1378(. برخورد تمدن ها و بازســازي نظم جهاني. محمدعلي حميد 

رفيعي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
34. هرســيج، حسين و مجتبي تويسركاني. )1389(. تأثير مؤلفه هاي هويت ساز ايراني بر قدرت نرم 

جمهوري اسالمي. فصلنامه تحقيقات فرهنگي. دوره سوم. شماره 9. بهار.

35. Baylis, J. & Steve Smith. (1997). Globalization of World Politics. London: Oxford Uni-
versity Press.

انقالب اسالمي، بيداري اسالمي و تمدن ...




