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انقالب اسالمي،
بيداري اسالمي

و تمدن نوين اسالمي
محمدباقر خرمشاد
دانشيار علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي
Bossoffice@Icro.Ir

نوش��تار حاضر در پاس��خ به اين پرس��ش كه انقالب اس��المي و جمهوري اسالمي چه 
تأثيري بر ش��كل گيري بيداري اس��المي كنوني و بسترس��ازي براي تمدن جديد اس��المي 
دارد، تدوي��ن ش��ده  و در يك مطالعه اس��نادي، با روش توصيف��ي و تحليلي به نتايج ذيل 
دس��ت يازيده است: نقطه آغازين هر تحول سازنده بيداري است و انقالب اسالمي تداوم 
بيداري اس��المي و موج دوم آن اس��ت. از آنجا كه انقالب اسالمي حدوث و بقاي تمدني 
دارد، چش��م انداز نظام سياسي برآمده از آن در دهه چهارم حيات خود، تمدن سازي است. 
جمهوري اس��المي 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 اس��المي در موج س��وم 
را فراهم ساخته است. بنابراين يك رابطه سه گانه بين تمدن سازي انقالب اسالمي و نظام 
برآمده از آن و بيداري اس��المي به بركت بازتابندگي آن و نيز بقاي خود انقالب اس��المي 
وجود دارد. بيداري اسالمي امروزين كه خود ملهم از بيداري انقالب اسالمي ايران است، 
در ش��رايط زماني و جهاني كنوني مي تواند با تكيه بر ظرفيت هاي تمدن س��از 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 
اس��المي 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 اس��المي در ايران موجب ش��د 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 س��هم رهيافت هاي فرهنگي از اولويت باالتري برخوردار اس��ت، رهيافتي كه در آن 
عناصري چون مذهب، تمدن و معنويت در تبيين چرايي و حتي چگونگي به ثمر رسيدن 
اين انقالب برجس��ته تر مي باشد )خرمش��اد، 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 ه��ا، رويكرده��ا و جز اينها وجود دارند، اما مهم اين اس��ت كه همه ويژگي ها خود 
حالت ثانوي نسبت به يك خصيصه اوليه، يعني معرفت اجتماعي � انساني دارند، بنابراين 
روش��ن 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 اس��المي ايران بر نظريه هاي انقالب را مي توان در شكل گيري 
رهيافت فرهنگي در تبيين انقالب دانس��ت. رهيافت فرهنگي در تحليل انقالب اس��المي 
اوالً در منازعه كارگزار � س��اختار، اولويت و نقش اساس��ي 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 اس��المي، مبناي اصلي تحول روحي مردم ايران، اس��الم سياسي شيعي 
بوده كه به گسترش و عمومي شدن اين تحول، منجر شده است. بديهي است الزمه ارائه 
تحليلي فرهنگي � اسالمي از انقالب ايران، شناخت مكتب اسالم و تسلط بر مباني تفكر 
سياس��ي شيعه و نيز ديدگاه هاي انديشمندان و روحانيت شيعه است )شجاعيان، 1382: 

.)210-216
 با گذش��ت بيش از س��ي سال از پيروزي انقالب اس��المي 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 
ش��مالي و اروپا مش��هود و عيان اس��ت. 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 سياس��ت خارجي خود، تالش در جهت ايجاد وحدت 
و همبس��تگي ميان امت اس��المي، بهره مندي از جايگاه رهبري بيداري اسالمي و اسالم 
سياس��ي در جهان، اسالمي � جهاني س��ازي 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.ک: 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 اس��المي است. اساساً انقالب اسالمي و نظام برآمده از آن در صورتي 
مي توان��د زن��ده و زاينده در عرصه انديش��ه و عمل جامعه جهاني ت��داوم پيدا كند كه به 
س��طح تم��دن ارتقا يابد. اين حضور پويا و بالن��ده 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 »اس��الم � فرهنگ« و »اس��الم � ايدئولوژي« به مرحله عالي و نهايي »اس��الم � 

تمدن« است. 
در واق��ع تم��دن صورت خاص و مادي زندگي مردم بر مبناي فرهنگ و تفكر اس��ت. 
به عب��ارت ديگ��ر تمدن نمودهاي مجموعه آداب و رس��وم و س��نن و رفتار و كردار و علم 
و فنون و صنايعي اس��ت كه از اصول و مباني فرهنگي خاصي منبعث اس��ت. در ش��رايط 
امروزين جهاني و با موقعيت خاص جمهوري اسالمي ايران، تداوم و حيات انقالب اسالمي 
و حض��ور تأثيرگذار، زاينده و الهام بخش اين انقالب جز از مس��ير تبديل به تمدن امكان 
ندارد. بنابراين امروزه تمدن س��ازي انقالب اس��المي به عنوان يك دس��تاورد 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 نس��بتي با بيداري اس��المي دارد؟ و از سوي ديگر رابطه آن با تمدن سازي اسالمي در 

جهان امروز كدام است؟ 
اما تمدن چيس��ت و چگونه ساخته مي شود و چه نسبتي با فرهنگ دارد؟ چطور يك 
فرهن��گ در مرحل��ه اي از مراحل حيات و تكامل خود منجر به ش��كل دهي به يك تمدن 
مي ش��ود؟ مثاًل چگونه فرهنگ اس��المي 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 فرانس��وي و... اس��ت يا تمدن شرق كه شامل فرهنگ هاي چيني، هندي، ايراني 
و... مي ش��ود )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 ش��ده و اش��تراكات 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 درش��مار تمدن درمي آورد كه شهرنش��يني 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 ش��ود و 
جريان مي يابد )دورانت، 1337: 3(.

ما برخالف امث��ال ادوارد تايلور در »فرهنگ ابتدايي« )1958(كه تمايز چنداني بين 
فرهنگ و تمدن قائل نمي ش��وند، بين آن دو تفاوت قائل ش��ده و تمدن را صورت خارجي 
فرهنگ، تجسم و عينيت بيروني آن مي دانيم، چنانكه برخي همين تمايز را يك مناقشه 
و س��نت آلماني دانسته اند )ر.ک: اباذري و همكاران، 1390(. بنابراين فرهنگ داشته هاي 
معنوي و نرم افزاري يك ملت اس��ت، كه از س��نن، تاريخ، آداب و رس��وم، شعائر و گذشته 
مبتن��ي ب��ر دانش آن الهام گرفته و نوع خاصي از زيس��ت انس��اني را رقم زده اس��ت، در 
حالي كه تمدن بروندادهاي س��خت افزاري را نيز ش��امل مي شود، به تعبير بهتر دربردارنده 
توس��عه مادي و معنوي يك ملت اس��ت. نكته مهم تر در اين نسبت س��نجي 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 
تم��دن با گذر از مرز فرهنگ به قلمرو توليدات عيني، س��خت افزاري، مادي، صنعتي و... 
مي رس��د در عين حال نطفه آن در دل فرهنگ منعقد مي ش��ود. 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 
مدارک علمي ايران، 1376: 63(. از اين رو هرگونه بحثي از تمدن، به ناچار بحثي سياسي 

و اجتماعي است )ر.ک: 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 داش��ته اند 
)بايليس و اسميت1997،1: 376(. اين نسبت بين فرهنگ و تمدن، پشتوانه نظرِي نسبتي 

1. Baylis & Smith
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اس��ت كه در بحث هاي آتي بين انقالب اس��المي ايران و تمدن نوين اس��المي و نيز بين 
بيداري اسالمي و تمدن نوين اسالمي ايجادشده و بيان مي شود. بحث بر سر اين است كه 
ببينيم چگونه فرهنگ اسالمي � 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
س��ؤال اصلي اين بخش از س��خن اين است كه چه نس��بتي 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 س��يدجمال الدين اس��دآبادي را به تمامه عينيت بخشيده و محقق سازد. سيدجمال 
پس از تش��خيص مش��كله »عقب ماندگي« در جهان اسالم كوشيد تا با بيدارسازي حكام، 
پادش��اهان و سالطين در گام نخس��ت و رهبران ديني، محلي، نخبگان و توده هاي مردم 
در گام بعد، با ارائه راهكارهايي اسالمي � بومي بر اين عقب ماندگي غلبه كند. سيدجمال 
چرايي گرفتارآمدن مس��لمانان در اين معضل را در دورش��دن مس��لمانان از اسالم اصيل 
تش��خيص داد و راه حل كالن غلبه بر آن را نيز در بازگش��ت به اسالم اصيل تجويز نمود. 
به همين دليل است كه او را نخستين بيدارگر اسالمي معاصر خوانده اند )حكيمي، 1384( 
چ��ون درصدد بيدار كردن مس��لمانان به نام و براي اس��الم بود، ب��راي 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 اس��تبداد و خودكامگي مس��تبدان حاكم بر جوامع اسالمي به نام اسالم و 
با تكيه بر اس��الم: او معتقد بود كه فق��ط 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 ش��ده و مبارزه با اس��تبداد 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 راس��خ 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 اس��ت كه در آن قدرت پرواز انس��ان تا مرز نبوت 

و »قاب قوسين او ادني« مهياست؛
5. مبارزه با استعمار خارجي اعم از استعمار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و...، در اينجا 
نيز س��يدجمال معتقد بود كه فقط يك نيرو مي تواند در مقابل اس��تعمار ايس��تاده 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.ک: مطهري، 1377(.

انقالب اس��المي ايران توانست به خوبي و به درستي با عملياتي كردن اين راهكارهاي 
هش��ت  گانه آنچه را كه سيدجمال به صورت نظري مطرح كرده بود، در عمل پياده نمايد. 
در جريان انقالب اس��المي ايران مردم به نام اس��الم 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 س��خت 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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س��يدجمال، حسن البنا، س��يدقطب )مصر(، امير عبدالقادر، بن باديس، بشير االبراهيمي 
)الجزاير(، ابواالعلي مودودي، اقبال الهوري )ش��به قاره هند(، محمدباقر صدر، محمدباقر 
حكيم )عراق(، مالس��عيد نورس��ي )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 
اس��دآبادي آغاز ش��ده 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 اس��المي آغاز گشت كه در آن »انقالبي به نام خدا« )ر.ک: خرمشاد، 1384( 
در انتهاي قرن بيس��تِم 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 باش��د: تئوري انقالب اس��المي و الگوي مردم ساالري 

ديني )اسالمي(.
از اين مرحله است كه انقالب اسالمي به مولّد بيداري اسالمي تبديل مي شود. با انقالب 
اس��المي ايران موج دومي از بيداري اس��المي 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 صهيونيس��م 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 اس��الم، بيداري اس��المي وارد موج س��وم 
روند تحولي خود ش��ده اس��ت )خرمش��اد و كياني، 1391( انقالب هاي اخير در ش��كل و 
محتوي نه به انقالب هاي كالسيك فرانسه و روسيه مي ماند، نه به الگوي انقالب هاي چپ 
چين و كوبا ش��بيه 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 اس��المي بس��يار نزديك تر است. در اين انقالب ها، نقشه راه در 
پيش گرفته ش��ده، به همان نقش��ه 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 اس��الم اصيل تأكيد ش��ده و ش��عار »االسالم هوالحل« ) اس��الم راه حل( بر سر 
زبان هاست؛ 

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

5. از اس��المي جامع با عناوين خردي نظير اس��الم اجتماعي، اسالم فرهنگي، اسالم 
سياسي، اسالم تمدني سخن رانده مي شود؛

6. الگوهاي سوسياليس��تي )چپ گرايانه(، ليبراليستي )راس��ت گرايانه سرمايه داري(، 
ناسيوناليس��تي )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 دس��ت رفته در دورن فرهنگ و تمدن بومي �  اس��المي 

جستجو مي شود؛
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8. الگوي پيش��رفت بومي �  اس��المي جمهوري اس��المي 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 
گذش��ته، الگوي س��كوالر 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 ش��ده بود، در حال يافتن پاس��خي 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 
انديش��يدند كه از جمله آنها تحميل جنگي هشت س��اله توس��ط رژي��م بعثي عراق عليه 
جمهوري نوپاي اس��المي ايران بود. اما اينك پس از گذشت بيش از سي سال از پيروزي 
انقالب اس��المي ايران، هم عراق بعد از صدام تحت حاكميت اس��الم گرايان است و هم در 
كل منطقه اسالم سياسي از وزن سنگين و تعيين كننده اي برخوردار است. گفتمان بيداري 
اس��المي، گفتمان غالب جهان اس��الم 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 مش��هوري اس��ت 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 
اس��ت كه در مورد تمدن اس��المي اظهار كرده اس��ت. 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 داش��ته اس��ت: »جامعه شناسان روي اين قضيه خيلي مطالعه كرده اند كه چند تمدن 
اصيل در دنيا هس��ت. از همين رو از توين بي معروف نقل مي كنند كه اول آمد و تمدن ها 
را به س��ي و س��ه دسته تقسيم كرد كه يكي از آنها تمدن اسالمي بوده، بعد مهم ترين آنها 
را در ده تمدن آورد كه باز هم اس��الم يكي از آنها بوده اس��ت 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 اس��المي بي خبر هس��تند تصوري است كه 
اتفاقاً توس��ط نس��لي 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.ک: زماني، بي تا: 23(. گويا تمدن فقط تمدن صنعتي است و مهد آن منحصر به غرب 
اس��ت، در حالي كه تمدن صنعتي بخش��ي از تمدن است كه با وجود بسترهاي توسعه در 
هر س��رزميني و ذيل هر مكتب علم پروري قابل پيدايش و رشد است. اسالم از اين منظر 
اتفاقاً پيش��رو نيز بوده اس��ت چرا كه تمدني كه اسالم خواستار تأسيس آن است برمبناي 
معرفت عقلي، بر س��يره عقال و بر محور تجربه و انباش��ت علم و تجربه بش��ري ش��كل و 
ص��ورت نهاي��ي خود را پيدا ك��رده و مي كند. اين تمدن نه تنها با علوم، صنايع، فلس��فه، 
هنر و نظامات اجتماعي و سياس��ي بيگانه نيس��ت كه بر كالبد آنها روح معنويت و اخالق 
وحي محور را نيز دميده اس��ت 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 
اس��المي بود كه اساساً موتور دانش بش��ري دوباره به حركت افتاد و ميراث غني معرفت 
يوناني به دس��ت پدران عقل گراي جديد و پيش��گامان تحقيق علمي رس��يد. مسلمانان با 
كمك ابزار مهم تجربه و آزمايش در مس��ير پيش��رفت و ارتقا گام نهادند و به اين طريق، 
نقش حلقه واس��ط مي��ان موفقيت هاي علمي يونان و عصر جدي��د را ايفا كردند. كاروان 
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علم بش��ري به اندازه اي كه مديون نام هاي بزرگي چون فارابي، ابن س��ينا، 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 اس��المي ايران كه از مكتب اس��الم و فرهنگ غني آن الهام گرفته و با ابتنا بر 
آن و براي آن به وجود آمد، تالش آن داش��ته 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 اس��المي ايران يك انقالب مردمي بر پايه مكتب اس��الم بوده اس��ت. اسالم، ديني 
الهام بخش اس��ت كه با برنامه اي جامع كه از اصالح نفس��انيات 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 اس��ت. امروزه اسالم شناسان بزرگ، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، 
بر اين باورند كه اس��الم تنها يك مجموعه و دس��تورات 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 روس��ت كه انقالب اس��المي ايران نيز علي رغم پديد آمدن آن در ابتداي س��ده 
پانزده��م از حي��ات اس��الم، داراي چنين خصلت و خصوصيتي بوده اس��ت. انقالب ايران 
نيز هم فرهنگي بوده اس��ت، هم تمدني، چون در يك كالم اس��المي بوده اس��ت. انقالب 
اسالمي ايران چون حدوثش تمدني بوده است، چاره اي جز اين ندارد كه بقاي تمدني نيز 
داش��ته باش��د )خرمشاد و آدمي، 1388: 7-4(. به اين معنا كه انقالب اسالمي بايد بتواند 
الهام بخش و مبناي ش��كل 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 
ش��رق و غرب برمي خاس��ت و بر نظام معنايي استوار ش��ده 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 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
139

مي كرد. به نظر مي رس��د مش��كل اصلي غرب با انقالب اس��المي ايران به دليل آن جوهره 
تمدني بوده اس��ت كه در انقالب اس��المي وجود داشت، انقالبي كه نويد آفرينش تمدني 
جدي��د را مي داد. خصوصاً در ش��رايطي كه مواجهه ب��ا تمدن غربي و مقاومت در برابر آن 
در نقاط مختلف حوزه جغرافيايي جهان و جهان اسالم در حال شكل گيري بود. پيوستن 
اي��ن حركت هاي هويت جو و تمدن خ��واه 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 ش��كل گرفته بود كه انس��ان غربي يا تمدن غربي، خدا را كش��ته 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 ش��ده اس��ت، 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 
نس��بت به گذش��ته 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 م��ادي تمدن غرب مي توانس��ت در غير غرب، پيش بت��ازد، 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 
كليس��ا در قرون وسطي متفاوت اس��ت. اين خدا مخالف آبادسازي اين جهان و گسترش 
رفاه و پيش��رفت در آن نيس��ت. در واقع تمدن يا نظام معنايي مبتني بر رهبانيت و نفي 
جنبه هاي مادي انس��ان نيس��ت. اين تمدن در عين تأييد جنبه هاي مادي به ش��دت بر 
جنبه هاي معنوي هم تأكيد دارد. به عبارت ديگر اين تمدن نه دنياگريز است و نه دين ستيز، 
بلكه تمدني اس��ت به نام خدا و براي زندگي اين دنيايي انس��ان. 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 � 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 مش��كالت اصلي 
جهان امروز را ناشي از عدم اعتقاد واقعي قدرت هاي بزرگ، به ويژه دو بلوک 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 اس��الم، 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. مش��كل اصلي شما مسئله مالكيت و اقتصاد و 
آزادي نيس��ت. مش��كل 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 
تواناي��ي آن را دارد ك��ه مباني تحليلي و فهم ويژه اي از كيفيات فرهنگي و تمدني را ارائه 
كند و بدين لحاظ توانايي نظام جمهوري اس��المي 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 اس��المي � 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 س��كوالر 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.ک: 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 
اي��ران، خ��ود از الگوهاي مقاومت در برابر نظم موجود جهاني و تغيير قدرت بوده اس��ت. 
آنچ��ه ملت ايران در جريان انقالب اس��المي تجربه نم��ود، در واقع گذاري عيني و واقعي 
از س��خت افزارگرايي متعارف، به الگ��وي 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 س��ال هاي آتي ثمر داده و به صورت نظريه اي 

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

2.3. تمدن سازي جمهوري اسالمي
ابعاد و نش��انه هاي گوناگون تمدن س��ازي انقالب و نظام اس��المي ايران را در چهار سطح 

)ر.ک: 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 تحرک، نشاط، شادابي، اميد و مشاركت ايشان مي باشد:

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

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

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

� وحدت عمومي و همدلي مردم با گرايش و اعتماد به مركز مش��تركي به نام دين و 
اصول اسالمي؛

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

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

� 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 تحرک و 
روندهاي درست و منطقي گرديده است:

� اهتم��ام همزمان به توس��عه پايدار و چندجانبه در ابع��اد علمي، فرهنگي، اخالقي، 
ديني، اجتماعي، سياس��ي و اقتصادي و نيز در گس��تره كشور با پرهيز از تهران گرايي 

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

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

و اقتدار ملي؛
� تش��ويق نخبگان و نخبه گرايي، ژرف بيني، ژرف يابي در علم، تبادل فكر و انديش��ه، 
نوآوري و شكوفايي، اعتماد به نفس، حركت به جلو و تالش جهادگونه براي استقالل 

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

� 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؛
� استخدام علم براي توليد ثروت ملي؛

� طراحي نقش��ه راه براي همه عرصه ها، به طور مثال آنچه در س��ند چشم انداز 1404 
آمده اس��ت، يا نظير نقش��ه جامع علمي كش��ور و... با بازشناس��ي 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 � ايراني عبارت اند از:
� برخورداري ايران از فرهنگ و تمدن كهن ايراني �  اس��المي، اصالت نژادي، وسعت 
س��رزمين، 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؛
� انقالب اس��المي توانست با ارتقاي آگاهي و بيداري گسترده در بين مردم مسلمان، 
محروم و مس��تضعف جهان اس��الم، روحيه شهامت و ش��جاعت الزم در آنان را براي 

مبارزه ايجاد كند؛
� انقالب اسالمي توانسته با ايجاد خودباوري نسبت به توان و امكانات دروني و تشويق 
لزوم ش��ناخت فزون تر نس��بت به تجربه تاريخي و عملي جنبش آزادي بخش، جرأت 
حركت هاي مردمي را براي مبارزه بر اساس انديشه هاي انقالبي اسالم فزوني بخشد؛
� انقالب اسالمي به عنوان پيامي فراگير و وحدت بخش در جهان اسالم توانست ضمن 
ايج��اد روحيه اعتماد به نفس و خودباوري و ايس��تادگي و مقاوم��ت 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؛

� انقالب اسالمي توانست با احياي تفكر سازنده ديني در جهان معاصر، تجديد حيات 
اس��الم 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، تش��ويق 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؛
� جمهوري اسالمي موجب شد اسالم گرايي از نقش محوري در مبارزات آزادي خواهانه 
مس��لمانان برخوردار ش��ود، اس��الم در مبارزات انقالبي تمركز و محوريت يابد، اسالم 
به عنوان بزرگ ترين عامل احياكننده روح و تضمين كننده س��عادت انس��ان ها معرفي 
شود و تأثيرگذاري معنوي بر نهضت هاي اسالمي و مردمي موجبات گسترش بيداري 
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اسالمي را در سراسر جهان اسالم فراهم سازد؛
� انقالب اس��المي با احياي هويت جهان اس��الم، نش��ان داد كه دين مي تواند و بايد 

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

برخوردار گردد؛
� انقالب اسالمي توانست جهان اسالم را به گره زدن مظاهر دنياي مدرن با سنت هاي 
ديني فراخواند و راه س��ومي را عرضه كند كه ضمن توجه به تجربيات مثبت بش��ري 

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

� توأم ساختن ديپلماسي معمول با روابط فرهنگي گسترده؛
� تالش در جهت كس��ب موقعيت برتر به عنوان بزرگترين كش��ور منطقه، با پيشينه و 

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

� حس��ن همجواري با همس��ايگان و ارتقاي اعتماد في مابين از طريق اجراي اقدامات 
اعتمادساز؛

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

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

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

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

� تحرک 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 اس��المي 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 اس��المي ايران ضمن تأكيد بر لزوم آگاهي از ابزارها و تكنيك هاي تبليغي كارآمد 
و به روز، بر مخاطب شناس��ي 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:
� نشان دادن كاس��تي هاي معرفت شناسي مدرن: نقد محصور ماندن در علوم تجربي، 

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

عبوديت جوهره و غايت انسان؛
� توج��ه دادن ب��ه عدالت به عنوان اس��اس خلقت و آفرينش و تبديل س��اختن آن به 

گفتماني جهاني؛
� 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...(؛
� معرفي عدالت و اعتدال به عنوان تراز حيات طيبه؛

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

� جهاني سازي استكبارستيزي و استقالل طلبي؛
� اعطاي خودباوري به ملت ها مبني بر توان آنان براي مقابله با سلطه گري قدرت هاي 
يكه تاز و شكس��تن قدرت دروغين آنها و دعوت ملت ه��ا به خوداتكايي و پايداري در 

برابر سلطه جويي غرب؛
� آشكارسازي اهميت جغرافياي فرهنگي جهان اسالم و به چالش كشيدن ايدئولوژي هاي 
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مادي ليبراليسم و سوسياليسم؛
� خارج كردن دموكراس��ي از انحصار ليبراليس��م با الگوي مردم ساالري ديني و رشد 
گفتمان ديني در پي بازخواني تفكر ديني از س��وي انقالب اس��المي بر اساس تلفيق 

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

� مشاركت فعال در اعطاي كمك هاي بشردوستانه به جامعه بين الملل؛
به طور كلي انقالب اس��المي 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 توانس��ت جايگاه واقعي سياس��ت غيرمتعهد را بر اساس عزت 
اس��المي و افتخ��ار جهاني بازنماياند و اس��تقالل عمل و نظر خ��ود را در تصميم گيري، 
سياس��ت گذاري و اجراي سياس��ت بين الملل به منصه ظهور رس��اند )ر.ک: دهش��يري، 
1385 و گ��زارش جمه��ور، 1387 و 1388( و به اين ترتي��ب ظرفيت هاي بين المللي و 
جهاني خود براي تمدن س��ازي و پيش قراولي، پيش��اهنگي و پيش��گامي در تمدن سازي 

نوين اسالمي را نمايان سازد.

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

 اوالً: اس��اس جريان بيداري اس��المي برايند روندي اس��ت كه مفردات آن ازجمله 
عبارت اند از: خردگرايي، نفي تقليد، خرافه زدايي، تصفيه انديشه ديني، پرهيز از تك نگري 
در دين، اجتهاد مس��تمر، ارائه دين اس��الم به صورت ايدئولوژي مكتبي جامع و كارآمد، 
تغيير و اصالح تحصيالت ديني، اصالح تدريجي، فلس��فه خودي، امت اس��المي، تجديد 
حيات اجتماعي و سياس��ي اس��الم، احياي معرف��ت ديني، مبارزه با اس��تعمار، بيداري 
مس��لمانان، وحدت، بازگردانيدن مباني پيشرفت علمي به سرچشمه هاي اسالمي، توجه 
به اس��الم موجود به عنوان محصول انحطاط ناش��ي از عقب ماندگي مس��لمين 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 زيس��تي و پرهيز از تجمالت، تربيت صحيح نسل جوان و نوجوان، اخذ بن مايه هاي 
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نوزايي و تمدن از اس��الم و ميراث تمدن اسالمي، مبارزه با خودكامگي حاكمان مستبد، 
رهاني��دن تفك��ر از يوغ جمود و خمود، تجهيز به علوم و فنون جديد و اس��تقبال 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 اس��الم، اصل جهاد، هويت بخش��ي به مس��لمانان، باور به پيوند علم و دين، عرضه 
دين به صورت كارآمد، دميدن روح تعهد، جهاد، اس��تقالل فرهنگي، سياسي و اقتصادي، 
يأس از غير خود، توجه به هويت خود، روح توانايي، پيداكردن خود، اس��تقالل فكري و 
فرهنگي، فهم خود، مبارزه با خودباختگي در برابر غرب، مبارزه با سلطه سياسي اجانب، 
ازخودبيگانگي، فس��اد و انحرافات اخالقي، جهل م��ردم، تحجر، التقاط و غرب زدگي و... 
. )ر.ک: امام خميني، 1369؛ خالقي افكند، 1378: 325-324؛ عارف حس��يني، 1381؛ 

حيدري، 1382و افروغ، 1387(؛
و ثاني��اً: در يك جمع بندي از مفهوم شناس��ي 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 رش��ديافته و مترقي اند. تمدن از ويژگي هاي مش��ترک 

جوامع بزرگ و رشد يافته است؛
5. مفهوم تمدن با رشد، پيشرفت، ترقي، پيچيدگي، توسعه، رفاه و آسايش آميخته است؛
6. تم��دن مدي��ون خالقيت ها، نوآوري ها و ابداعات در همه ش��ئون زندگي اجتماعي 

همچون هنر، اخالق، علم، فناوري، دين، حقوق، اقتصاد، فلسفه، ادبيات و... است؛
7. تمدن نوع خاصي از توس��عه مادي و معنوي در يك جامعه اس��ت 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؛
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9. تم��دن به ناچ��ار مجموعه اي همگن و منس��جم از اجزاي مختلف س��خت افزاري و 
نرم افزاري در زندگي جمعي است، مجموعه اي كه در آن باور، عقيده، علم، فن، اخالق، 
دين، هنر، فلس��فه، حق��وق، قانون، ادبيات، اقتصاد، آداب و رس��وم و... در همخواني، 

همگرايي و تعامل با يكديگر نظام معنايي واحدي را شكل مي دهند؛
10. تمدن برآيندي از مصنوعات فكري و معنوي انس��ان ها اس��ت، به اين ترتيب كه 
انس��ان ها در تعامل با هستي )طبيعت و انس��ان هاي ديگر( سرمنشأ تولد پديده هايي 
مي ش��وند كه تم��ام بازنمودهاي عيني در متن اين مخلوق��ات ذهني معني و مفهوم 

مي يابند )ر.ک: 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 
ب��ا تكي��ه ب��ر خصوصيات ماهوي و تاريخي خود و نيز با الهام از آنچه كه در طول س��ي و 
پنج س��ال گذش��ته در ايران جمهوري اسالمي داده است، به طور طبيعي و در يك برايند 
تاريخي و راهبردي در جس��تجوي تمدني نوين با تكيه بر اس��الم و هويت هاي بومي اين 

جغرافياي فرهنگي � 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 پاس��خ به اين پرس��ش، اگر شرح و بسط نظريه »جنگ تمدن ها« ساموئل هانتينگتون 
)ر.ک: هانتيگت��ون، 1378( را بپذيريم، يكي از س��ه اردوگاه تمدني مهم در عصر جديد، 
تمدن اس��المي اس��ت. حال پرسش اين اس��ت 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 اس��تبدادي و ديكتاتوري كش��ورهاي خود اين بوده است كه غرب در 
قبال اين همه خوش خدمتي س��ران عرب و س��ران 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 اس��المي ايران دائماً به چش��م اس��الم گرايان ساير 
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كشورها باارزش و قابل تقدير مي آمده است، پيشرفت هاي علمي، صنعتي و فناوري ايران 
اس��المي علي رغم تحميل همه تحريم ها، جنگ ها و تهديدها به آن بوده اس��ت. درس��ت 
به همين جهت اس��ت كه سران و نخبگان كش��ورهاي بيدارشده اخير در جهان اسالم در 
مالقات با س��ران و نخبگان جمهوري اس��المي ايران، دائماً از امكان انتقال تكنولوژي هاي 

پيشرفته به كشورهاي خود سؤال مي كنند.
به نظر مي رس��د كه در صورت اس��تقرار رهبران بيداري اس��المي در كشورهاي عربي 
و غلبه بر ش��رايط گذار نامطلوب طبيعي و تحميلي موجود، تمدن خواهي و تمدن جويي 
نوين در جهان اس��الم اوج بيش��تري خواهد گرفت. اين مهم را حتي مي توان در گفتار و 
كردار تمدن هاي رقيب، خصوصاً در س��خنان و رفتار غربي ها، به راحتي يافت و مش��اهده 
كرد. اعالم جنگ صليبي يا تمدني عليه جهان اسالم ازجمله اين گفتارها و رفتارهاست.

اسالم هراس��ي غيرطبيعي و طراحي شده س��ال هاي اخير خودگواه ديگري بر شواهد 
ش��كوفايي تمدني جهان اسالم است. اگر اسالم و تمدن آن در شرايط اضحمالل و ضعف 
بودند، نيازي بر اسالم هراس��ي نبود. اسالم هراس��ي يعني اينكه اس��الم در شرايط قوت و 
رش��د اس��ت و بايد به هر طريق ممكن جلوي آن را گرفت و به زيرش كش��يد. ازآنجايي 
كه اس��الم فقط دين � ش��ريعت نيست، بلكه يك دين � فرهنگ و باالتر از آن يك دين � 
تمدن اس��ت، در صورت رش��د در جهان معاصر، خيلي زود به تمدني نوين در عصر جديد 
تبديل خواهد ش��د كه مي تواند با پركردن خأل هاي تمدن غرب، برجاي آن بنشيند، پس 

بايد اسالم هراسي كرد.
منط��ق نهفته در ايران هراس��ي و شيعه هراس��ي موج��ود نيز دقيق��اً از همان منطق 
اسالم هراس��ي تبعيت مي كند. از آنجا كه ايران و تش��يع گام هاي نخس��ت براي برقراري 
تمدن نويني بر اس��اس اسالم را محكم و مستحكم برداشته اند و در صورت برداشته شدن 
گام هاي بعد، به اصطالح به نقطه غيرقابل بازگش��ت خواهند رس��يد، پس بايد با هراس از 

ايران و تشيع راه بر آنها و بر اسالم بست.
ام��روزه چه بخواهيم و چ��ه نخواهيم، ظاهراً جنگ بين تمدن غرب با تمدن اس��الم 
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 اس��المي 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 بش��ر را به س��وي تكامل و تعالي سرعت بخشيد و راه را باز، هموار و پيمودني 
نمود. بش��ريت 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، 
گس��ترش روحيه خداجويي، توجه به معناگرايي در مقابل ماده گرايي � 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 ش��دن انقالب فرهنگ و معنويت محور اسالمي در ايران 

و برايند قدرت نرم و جذبه قابل توجه و اقناع گر آن است.
انقالب اس��المي به بركت عناصر پوياي اس��الم شيعي توانس��ت در مبارزه با غرب از 
سطح اجمال به تفصيل برسد و با اكتفا نكردن به نفي و سلب كلي غرب، دست به ايجاب 
و تأس��يس بزند و در برابر الگوهاي غربي و ش��رقي رايج، اقدام به نهادسازي و نظام سازي 
بر اس��اس اس��الم 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، ش��رايطي خاص و برآمده از اصول ويژه و 
معين��ي اس��ت و داعيه كمال و جهاني بودن آن و فراگي��ري 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 س��احت خويش به پايان ببرند، انقالب اس��المي آن را در حد يك 
وضع موجود كه بايد از آن گذر كرد، تنزل داد. انقالب اسالمي اجازه نداد كه افق حركت 
بش��ريت به ساحت غرب مدرن ختم ش��ود و با انگاره هايي جهان شمول، راستين و مبتني 
بر فطرت و آينده گرا نش��ان داد كه چگونه اين تفكر اس��المي � شيعي است كه مي خواهد 
افق آينده را نمايان كند، انتظار ش��يعي 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، سياس��ي، اجتماعي، اعتقادي، فلس��في، ديني، معنوي، هنري و فناوري 

بسترهاي الزم براي نائل آمدن به تمدن نوين اسالمي را مهيا ساخته است.
انضمام بيداري اس��المي اخير به توان، ظرفيت ها و زيرس��اخت هاي تمدني آماده شده 
توسط جمهوري اسالمي ايران، جهشي در خواست ها و تقاضاهاي تمدني موجود در جهان 
اس��الم ايجاد كرده است. جهان اسالِم پسا رژيم هاي اس��تبدادي 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 منس��جم 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 
پاس��خگوي نيازهاي امروز و فرداي بش��ري خواهد بود. اين تمدن نوين راهي خواهد بود 
به س��وي 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 ...
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