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امکانــات و ظرفیت های ج.ا.ا برای ایجاد همگرایی در جهان اســام با 
محوریت دیدگاه های امام خامنه ای1

عباسعلی مشکانی سبزواری2

چکیده
ــی انقــالب  ــد تکامل ــی فرآین ــه نهائ ــای اســالم و امــت اســالمی، مرحل ایجــاد دنی

اســالمی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. از طــرف دیگــر، ایجــاد امــت اســالمی، 

نیازمنــد وحــدت و همدلــی مســلمین منطقــه و جهــان اســت. برایــن اســاس یکــی از 

مهمتریــن کارویژه هــای مهــم جمهــوری اســالمی حرکــت در مســیر گســترش فرهنــگ 

تقریــب و وحــدت اســالمی و بسترســازی بــرای ایجــاد امــت اســالمی از ایــن طریــق 

اســت. پرســش کانونــی در ایــن میــان ایــن اســت کــه بــرای ایجــاد امــت اســالمی، چــه 

بایــد کــرد و راهــکار دســتیابی بــه آن چیســت؟ مقالــه حاضــر تــالش می نمایــد پــس 

از تبییــن چیســتی فراینــد تکاملــی انقــالب اســالمی و نیــز امــت اســالمی و وحــدت 

مســلمین، بــه تحلیــل نســبت سه ســویه ایــن هــر ســه پرداختــه  و در نهایــت ایجــاد 

دنیــای اســالم و امــت اســالمی را در گــرو ارائــه »الگــوی صحیــح بــه جهــان اســالم« 

می دانــد. بــه همبــن جهــت در بخــش پایانــی مقالــه، بــه اثبــات ظرفیت هــای الگویــی 

ــا روش  ــه ب ــن مقال ــه اســت. ای ــان اســالم پرداخت ــرای جه انقــالب اســالمی و ج.ا.ا ب

ــام  ــات ام ــا و بیان ــت دیدگاه ه ــا محوری ــه ای، ب ــه کتابخان ــق مطالع ــی و از طری تحلیل

خامنــه ای ســامان یافتــه اســت. 

واژگان کلیدی: وحدت اسالمی، همگرایی در جهان اسالم، امت اسالمی، فرآیند 
تکاملی انقالب اسالمی، ظرفیت های ج.ا.ا 
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مقدمه: 

ــد و  ــاز می کن ــع دیگــر ممت ــل دیگــر و جامعــه ای را از جوام ــر مل ــی را ب آنچــه ملت

ــر ملــل دیگــر می شــود »اتحــاد و انســجام و همبســتگی« اســت  ــری آن ب موجــب برت

ــک  ــاط ی ــم انحط ــل مه ــی از عوام ــز یک ــی نی ــدگاه جامعه شناس )پاشــایی، 1386: 106(.  از دی

ــده،  ــه ش ــک تجزی ــای کوچ ــه گروه ه ــه ب ــه آن جامع ــت ک ــن اس ــه، ای ــت و جامع مل

انســجام و وحــدت گروهــی در آن از بیــن رفتــه باشــد؛ کــه نتیجــه آن چیــزی جــز نفــوذ 

و ســلطه اســتعمارگران نیســت، کــه از طریــق تقویــت حــس ناسیونالیســتی و فرقه گرایی 

و بــا تبلیــغ و پــرورش تفاوت هــای مذهبــی و... ســعی در تجزیــه جامعــه و تبدیــل آن 

ــه فرمــوده امــام خمینــی اگــر دولت هــا  ــد )هــان: 168(. ب ــه گروه هــای کوچــک دارن ب

و ملت هــای اســالم بــه هــم پیوســته بودنــد )بــه صــورت یــک امــت بودنــد(، معنــا نداشــت کــه 

ــر دســت قدرت هــا باشــند. متأســفانه در عصــر  ــارد مســلمان زی ــک میلی ــه ی ــب ب قری

حاضــر کشــورهای اســالمی، تحــت دکتریــن و نفــوذ افــکار و اندیشــه غــرب و عمــال 

آنهــا، خــود را بــه صــورت یــک ملــت می نگرنــد، نــه یــک »امــت«؛ و مســلمین دچــار 

اختــالف و تشــتت شــده اند. هــر کشــور می خواهــد بــه تنهایــی و بــه صــورت مجــزا 

خــود را در مقابــل قدرت هــای بــزرگ محافظــت کنــد؛ بــدون اینکــه توانایــی و قــدرت 

آن را داشــته باشــد )موالنــا، 1385: 17(. دشــمنان اســالم، بویــژه آمریــکا، از دیربــاز در کمیــن 

ــن  ــا از ای ــرود، ت ــن ب ــان مذاهــب و کشــورهای اســالمی از بی ــا وحــدت می ــد ت بوده ان

ــت  ــا پیشــرفت ام ــق ی ــری از تحق ــرای جلوگی ــد خــود را ب ــکار پلی ــد اف ــق بتوانن طری

اســالمی و در نتیجــه ایجــاد تمــدن نویــن اســالمی بــه اجــرا گذارنــد )ن.ک. امــام خمینــی، 1365، 

18: 122( بنابرایــن از پرکاربردتریــن تکنیک هــای غــرب بــرای جلوگیــری از اتحــاد امــت 

اســالم و ایجــاد دنیــای یکپارچــه اســالمی، تشــدید اختالفــات اســت )ســعادت، 1390، 2: 277(. 

ــن  ــای آغازی ــه آن، از روزه ــران فقی ــران و رهب ــالمی ای ــالب اس ــل، انق در مقاب

انقــالب، راهبــرد »وحــدت مســلمین« را نصب العیــن خویــش قــرار داده، آن را عامــل 
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ــه ســمت کمــال و  ــری مســلمین، و حرکــت جامعــه ب ــدار و برت قــوت و قــدرت پای

رشــد قلمــداد نمودنــد و تفرقــه و تنــازع را مهمتریــن عامــل شکســت درونــی و بیرونی 

امــت اســالمی و اضمحــالل قــدرت و شــوکت مســلمین برشــمردند. 

اهمیــت وحــدت مســملین، امــت اســالمی و دنیای اســالم در نــگاه رهبــران انقالب 

ــالب  ــه اوج انق ــی و نقط ــان نهائ ــان آرم ــه ایش ــود ک ــر می ش ــگاه جلوه گ ــالمی، آن اس

ــی  ــد تکامل ــته و در فرآین ــالم« دانس ــای اس ــالمی و دنی ــت اس ــاد ام ــش را »ایج خوی

انقــالب اســالمی ایــران، در راســتای دســتیابی بــه امــت اســالمی و در نتیجــه تمــدن 

 ــری ــام معظــم رهب ــح اینکــه مق ــد. توضی ــزی می کنن ــالش و برنامه ری اســالمی، ت

در فرآینــدی تکاملــی کــه بــرای انقــالب اســالمی ترســیم فرموده انــد، »ایجــاد دنیــای 

اســالم و امــت اســالمی« را آخریــن حلقــه ایــن فرآینــد تکاملــی قــرار داده، گاه از آن، با 

همیــن عنــوان یــاد فرموده انــد )مقــام معظــم رهــری، 75/9/19(. در همیــن راســتا ایشــان وحــدت 

اســالمی را ضرورتــی انــکار ناپذیــر و از جملــه اهــداف بــزرگ نظام اســالمی دانســته و 

کارشــکنی در مســیر آن را ضربــه بــه کل امت اســالمی قلمــداد فرموده انــد )همــو، 82/2/22(. 

بدیهــی اســت دســتیابی بــه دنیــای یکپارچــه اســالمی و احیــای امــت اســالمی در گــرو 

ــی آحــاد مســلمین جهــان در مقیــاس بین المللــی و جهانــی می باشــد.  اتحــاد و همدل

عــالوه اینکــه انقــالب اســالمی -بــا توجــه بــه تعــدد مذاهــب و فرهنگ هــای دینــی 

در داخــل کشــور- در مقیــاس ملــی نیــز در حلقــات پیشــین فرآینــد تکاملــی خویــش، 

ــی  ــد وحــدت و همدل ــا ایجــاد کشــور اســالمی، نیازمن از ایجــاد انقــالب اســالمی ت

مســلمین )گروه هــای مختلــف پیــروان مکتــب اهل بیــت و پیــروان مکتــب خلفــاء( می باشــد. 

پرسشــی کــه مقالــه حاضــر بــه دنبــال یافتــن پاســخ آن اســت از قــرار ذیــل اســت: 

بــرای ایجــاد امــت اســالمی و همگرایــی در جهــان اســالم، چــه بایــد کــرد و راهــکار 

دســتیابی بــه آن چیســت؟ بــه نظــر می رســد »ارائــه الگــوی صحیــِح کشــور اســالمی 

بــه جهــان اســالم« و تکثیــر آن، مهمتریــن راهــکار تشــکیل امــت اســالمی و زمینه ســاز 
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ــن  ــه تبیی ــه حاضــر ب ــن اســاس مقال ــر همی ــد. ب ــان اســالم می باش ــی در جه همگرای

ــالم در آن  ــای اس ــالمی و دنی ــت اس ــگاه ام ــالمی و جای ــالب اس ــی انق ــد تکامل فراین

پرداختــه، هــدف نهائــی خویــش را تبییــن نقــش وحــدت مســلمین در ایجــاد دنیــای 

 اســالم و احیــای امــت اســالمی بــا محوریــت دیدگاه هــای مقــام معظــم رهبــری

قــرار داده اســت. همچنیــن ظرفیت هــای الگویــی ج.ا.ا بــرای جهــان اســالم، بــه عنــوان 

ــورد  ــا.ا.ا، م ــط ج ــالمی توس ــت اس ــالم و ام ــای اس ــاد دنی ــی ایج ــرط اساس پیش ش

بررســی و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.        

کلیات و مفاهیم 

امت اسالمی و دنیای اسالم 

تعاریــف مختلفــی دربــاره امــت اســالمی و دنیــای اســالم در بیانــات مقــام معظــم 

رهبــری یافــت می شــود؛ از جملــه: »دنیــای اســالم یــک مجموعــه عظیــم بــا مســائل 

مبتــال بــه و دردهــای مشــترک، بــا دشــمنی های مشــترک، بــا درمان هــا و راه هــای عالج 

ــر  ــا همدیگ ــده مســلمان ها، ب ــت، مســائل و مشــکالت عم مشــترک اســت. در حقیق

مشــترک اســت« )مقــام معظــم رهــری، 65/5/12(. در تعریفــی دیگــر بــا برقــراری ارتبــاط میــان 

دنیــای اســالم و امــت اســالمی، می فرماینــد: »دنیــای اســالم یــک امــت اســت، ورای 

ــا و  ــه این ه ــودن و ورای هم ــدی ب ــتانی و هن ــودن، پاکس ــرب ب ــودن، و ع ــی ب ایران

ماننــد آن، ملت هــا و دولت هــای اســالمی، امــت اســالمی را تشــکیل می دهنــد« )همــو، 

77/3/4(. در تعریفــی ســوم، ایشــان معتقدنــد: »دنیــای اســالم، بــه یــک مجموعــه انســانی 

اطــالق می شــود کــه اعتقــاد بــه توحیــد خالــص دارد، بــه نفــی عبودیــت غیــر خــدا 

می پــردازد، بــه اســتقرار عــدل و اخــالق در بیــن انســان ها دعــوت و اقــدام می کنــد« 

)همــو،73/10/10(. »امــت اســالمی –آن چنــان کــه پیامبــر مکــرم اســالم و تعالیــم قــرآن، 

طــراح و برنامه ریــز آن بوده انــد- مجموعــه ای از انســان ها هســتند کــه از علــم، 
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اخــالق، حکمــت، روابــط صحیــح و اجتمــاع برخــوردار از عدالــت بهره منــد و نتیجــه 

همــه اینهــا رســیدن انســان بــه اوج تکاملــی اســت کــه اســتعاد آن را خــدا در او قــرار 

داده اســت )همــو، 83/6/13(. علیرغــم تفــاوت ظاهــری در ایــن تعاریــف، در همــه آن هــا 

وجــوه مشــترکی چــون عقیــده، آرمــان، کتــاب، پیامبــر، قبلــه و.... بــه چشــم می خــورد. 

پــس می تــوان دنیــای اســالم را »مجموعــه انســان هایی کــه حــول محــور خــدا، قــرآن 

و پیامبــر اعظــم اســالم گــرد آمــده،  در قالــب امــت اســالمی بــرای برقــراری تمدن 

اســالمی و احیــای کلمــه حــق قیــام می کننــد« دانســت.

1-1- فرآیند تکاملی انقالب اسالمی 

ــدی  ــا طــی مراحــل مختلــف و فراین ــک نقطــه آغــاز و ب ــی از ی ــاً هــر انقالب غالب

مشــخص و مــدون در مســیر وصــول بــه اهــداف نهائــی خــود گام برمــی دارد. انقــالب 

اســالمی نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت. در حقیقــت نقطــه آغــاز انقــالب اســالمی 

ــروز  ــا ام ــود و ت ــالهای 41-42 ب ــی در س ــام خمین ــمی ام ــام رس ــران، قی ــردم ای م

بــا طــی مراحــل و فرآینــدی خــاص در مســیر وصــول بــه اهــداف نهایــی خــود گام 

ــالب  ــی انق ــد تکامل ــن فراین ــردازان در تبیی ــمندان و نظریه پ ــت. اندیش ــته اس برداش

ــرح  ــای مط ــت فراینده ــان و ماهی ــه نه ــد. گرچ ــی دارن ــای مختلف ــالمی، دیدگاه ه اس

یکــی اســت، امــا دســته بندی ها و عنوان گــذاری مراحــل، مختلــف و متعــدد اســت. از 

میــان فرآیندهــای مطــرح، ســه فراینــد از شــهرت و اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت. 

در یــک طــرح فرآینــد تکاملــی انقــالب اســالمی پنــج مرحلــه دارد، در طرحــی دیگــر  

چهــار مرحلــه و در طــرح ســوم امــا، ایــن فرآینــد، ســه مرحلــه را شــامل می شــود.

الف( فرایند پنج مرحله ای: 

فرآینــد انقــالب اســالمی و مراحــل تحقــق آرمان هــای آن، تــا دســتیابی بــه الگــوی 

جامــع انقــالب و در نهایــت تشــکیل تمــدن اســالمی، از ســوی مقــام معظم رهبــری در 
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فرآینــدی پنــج مرحلــه ای تبییــن شــده اســت. ایشــان رونــد تکاملــی انقالب اســالمی را 

بــه پنــج مرحلــه تقســیم فرمودنــد. »فرآینــد تحقــق انقــالب اســالمی همیــن طــور، قدم 

بــه قــدم بــه نتایــج نهایــی خــود نزدیــک می شــود... ایــن فرآینــد یــک فراینــد طوالنــی 

ــه آن اهــداف نزدیــک می شــود.  ــه طــور نســبی ب و البتــه دشــوار اســت کــه انســان ب

امــا تحقــق آنهــا خیلــی طوالنــی اســت« )مقــام معظــم رهــری، 80/9/12(.  

ــن  ــه اول از ای ــن اســاس مرحل ــر ای ــالب اســالمی: ب ــه ایجــاد انق ــف- مرحل 1/ال

فرآینــد، پیــروزی شــکوهمند ملــت ایــران در مقابــل رژیــم منحــوس پهلــوی و »ایجــاد 

انقــالب اســالمی« بــوده اســت کــه هــر چنــد کار بســیار مهــم و پرهزینــه ای بــود، امــا 

ــی رود:  ــه شــمار م ــه مراحــل بعــد جــزو آســان ترین مراحــل ب در مجمــوع نســبت ب

ــالب  ــاد انق ــت، ایج ــه اس ــر از هم ــرو صدات ــن و پرس ــه پرهیجان تری ــدم اول ک »ق

اســالمی اســت؛ کار آســانی بــود، لیکــن ایــن آســان ترین اســت. ایــن انقــالب اولیــن 

ســخنش ایــن بــود کــه دوران حاکمیــت ارزش هــای معنــوی آغــاز شــده اســت. یــک 

ــزرگ  ــا« )همــو، 79/2/23(.  »انقــالب ب ــک سلســله ارزش ه ــر اســاس ی ــن ب تحــول بنیادی

مــا خصوصیاتــی مخصــوص بــه خــود داشــت. ایــن خصوصیــات کــه بارهــا هــم در 

تحلیل هــای ملــت مــا و آشــنایان بــا انقــالب تکــرار شــده، اولیــن بــار در یــک انقــالب 

ــه اســالم، هدف گیــری ایجــاد حکومــت اســالمی، تجدیــد  ــه ب مشــاهده می شــد. تکی

نظــر در مفاهیــم سیاســی عالــم مثــل آزادی و اســتقالل و عدالــت اجتماعــی و چیزهــای 

دیگــر و حرکــت بــه ســمت دنیــا و جامعــه ای کــه بــر پایــه ارزش هــای اســالمی بنــا 

شــده باشــد« )همــو، 68/3/14(. 

2/الــف- مرحلــه ایجــاد نظــام اســالمی: مرحلــه دوم از فرآینــد تحقــق آرمان هــای 

ــری  ــام معظــم رهب اســالمی در بســتر انقــالب، تاســیس نظــام اســالمی می باشــد. مق

تحقــق ایــن مرحلــه را بــه معنــای اســالمی شــدن هندســه عمومــی جامعــه دانســته اند 

ــه منشــور  ــالب اســالمی ک ــون اساســی انق ــن قان ــا تدوی ــت ب )همــو، 80/9/12(. در حقیق
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اصلــی و محــوری جمهــوری اســالمی اســت، ارکان جامعــه اســالمی مهندســی شــد، 

ایــن قانــون کــه تبلــور ارزش هــای اســالمی اســت و منطبــق بــا احــکام اســالمی تدوین 

شــده ، بــه مثابــه ســتون فقــرات نظــام اســالمی اســت و مرکــز اصلــی سلســله اعصــاب 

ــی می شــود.  نظــام اســالمی تلق

3/الــف- مرحلــه ایجــاد دولــت اســالمی: امــا مرحلــه ســوم کــه مرحلــه ای حســاس 

بــه شــمار مــی رود و از دو قــدم پیشــین دشــوارتر اســت، »ایجاد دولت اســالمی« اســت. 

ــردان  ــش و روش دولت م ــی، تشــکیل من ــای حقیق ــه معن ــت اســالمی ب »تشــکیل دول

ــه  ــا ب ــت در اینجــا تنه ــه منظــور از دول ــه اســالمی اســت« )همــو، 79/9/21(.  البت ــه گون ب

معنــای هیئــت دولــت و وزیــران نیســت، بلکــه مجموعــه کارگــزاران حکومــت را در 

ــرد.  ــر می گی ب

ــت اســالمی،  ــس از شــکل گیری دول ــه ایجــاد کشــور اســالمی: پ ــف- مرحل 4/ال

ــا کــه  ــن معن ــود. بدی ــؤ و تشعشــع نظــام اســالمی خواهــد ب ــت، تألل ــن دول ثمــره ای

کارویــژه اصلــی دولــت اســالمی، »ایجــاد کشــور اســالمی« می باشــد کــه خــود مرحلــه 

چهــارم فرآینــد تحقــق انقــالب اســالمی بــه شــمار مــی رود: »اگــر دولــت بــه معنــای 

واقعــی کلمــه اســالمی شــد، آن وقــت کشــور بــه معنــای واقعی کلمــه اســالمی خواهد 

شــد، عدالــت مســتقر خواهــد شــد، تبعیــض از بیــن خواهــد رفــت، فقــر بــه تدریــج 

ــد، جایگاهــش  ــه وجــود می آی ــردم ب ــرای آن م ــی ب ریشــه کن می شــود، عــزت حقیق

ــر  ــالمی. اگ ــور اس ــود کش ــن می ش ــد، ای ــدا می کن ــاء پی ــی ارتق ــط بین الملل در رواب

ایــن مرحلــه بــه وجــود آمــد، آنــگاه بــرای مســلمانان عالــم، الگــو و اســوه می شــویم، 

لتکونــوا شــهداء علــی الناس. 

5/الــف- مرحلــه ایجــاد دنیــای اســالم )امــت اســامی(: اگــر توانســتیم ایــن مرحلــه را 

بــه ســالمت طــّی کنیــم، آنــگاه مرحلــه بعــدی ایجــاد دنیــای اســالم اســت« )هــان(. بــه 

ایــن ترتیــب مرحلــه نهایــی انقــالب و در حقیقــت تحقــق آرمانی تریــن شــعار انقــالب، 
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ــه امــت اســالمی خواهــد بــود: »از ایــن مرحلــه  »ایجــاد دنیــای اســالم« و دســتیابی ب

]کشــور اســالمی[ کــه عبــور کنیــم بعــدش دنیــای اســالم اســت. از کشــور اســالمی 

می شــود دنیــای اســالم درســت کــرد، الگــو کــه درســت شــد، نظایــرش در دنیــا بــه 

ــبزواری، 1392ب( ــکانی س ــو، 75/9/19( )ن.ک. مش ــد« )هم ــود می آی وج

ب( فرایند چهار مرحله ای: 

ــی و  ــه پیش بین ــار مرحل ــالمی، در چه ــالب اس ــد انق ــر، فراین ــی دیگ در دیدگاه

طراحــی شــده اســت. مراحــل و مقاطــع ایــن فرآینــد عبارتنــد از: 1( ایجــاد انقــالب 

سیاســی؛ 2( ایجــاد انقــالب فرهنگــی؛ 3( ایجــاد انقــالب اقتصــادی؛ 4( ایجــاد تمــدن 

اســالمی. 

1/ب- مرحلــه انقــالب سیاســی: اولیــن مرحلــه در فرآینــد تکاملــی انقــالب اســالمی 

و نقطــه آغــاز آن، انقــالب سیاســی اســت. اصــوالً هــر انقالبــی در مرحلــه اول سیاســی 

ــع  ــا واق ــالب در ارزش ه ــدا انق ــد، ابت ــالب رخ می ده ــه ای انق ــی در جامع ــت. وقت اس

می شــود و نظــام و ســاختار سیاســی جامعــه پیشــین از بیــن مــی رود و ادبیــات جدیــدی 

از ارزش هــا، اهــداف و تمایــالت در آن جامعــه مطــرح می شــود. ایــن مرحلــه انقــالب 

ــن  ــه ای ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــالمی، می ت ــالب اس ــورد انق ــت. در م ــی اس ــع سیاس در واق

ــه انجــام رســیده و ســپری شــده اســت. انقــالب سیاســی ای کــه  مرحلــه بــه خوبــی ب

امــام خمینــی پرچــم دار آن بــوده و ریشــه در حرکــت و تکامــل جامعه شــیعه داشــت. 

انقــالب اســالمی ایــران در مرحلــه اول یعنــی انقــالب سیاســی موفــق بــوده و بــر 

پایــه آن نظــام شاهنشــاهی از بیــن رفــت. بــه عبــارت دیگــر نــه تنهــا در ســطح ملــی، 

ادبیــات و ارزش هــای جامعــه تغییــر پیــدا کــرد، کــه در ســطح منطقــه ای و جهانــی نیــز 

بعــد سیاســی انقــالب عملکــرد خوبــی ارائــه کــرد. در حــال حاضــر در ادبیات سیاســی 

ــهادت  ــار و ش ــد ایث ــی مانن ــود، ورود واژگان ــاهده می ش ــدی مش ــرات ج ــان تغیی جه

ــد سیاســی  ــی بع ــرات جهان ــتضعاف، از ثم ــتکبار و اس ــد اس ــی مانن ــل واژگان در مقاب
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ــه،  ــالمی در منطق ــر اس ــالمی و غی ــای اس ــا و حرکت ه ــد. جنبش ه ــالب می باش انق

ــران اســالمی می باشــد.  ــرداری شــده از انقــالب سیاســی ای الگــو ب

2/ب- مرحلــه انقــالب فرهنگــی: اگــر انقالبــي بعــد از انقــالب سیاســي خود،اقــدام 

بــه انقــالب فرهنگــی نکنــد  و یــا پــس از اقــدام، موفــق بــدان نشــود، از آن انقــالب، 

جــز پرچــم و ســرودش چیــزي باقــي نمي مانــد. اگــر انقــالب سیاســي توانایــی تبدیــل 

بــه انقــالب فرهنگــي را نداشــته باشــد، ارزش هــا و اهــداف آن انقــالب از بیــن مي رود، 

ــالب  ــالمی، انق ــدن اس ــه تم ــول ب ــرای وص ــالب ب ــت گام دوم انق ــوان گف ــذا می ت ل

ــال 42  ــام از س ــت. ام ــخت تر از گام اول اس ــب س ــه مرات ــه ب ــت ک ــي اس فرهنگ

انقــالب را شــروع کــرد و در ســال 57 بــا تــالش و کوشــش خــواص و عــوام انقــالب 

ــالب، اندیشــه و  ــر انق ــد فک ــاي تولی ــه معن ــالب فرهنگــي ب ــوع پیوســت. انق ــه وق ب

ــي  ــزار مبان ــن نرم اف ــرد و ای ــه آن شــکل مي گی ــر پای ــه انقــالب ب ــزاري اســت ک نرم اف

و اهــداف انقــالب را در عینیــت جامعــه جریــان مي بخشــد، تحقــق انقــالب فرهنگــي، 

انقــالب اقتصــادي را در پــی خواهــد داشــت.

انقــالب فرهنگــی در ایــران بالفاصلــه پــس از پیــروزی در انقــالب سیاســی شــکل 

گرفــت و همچنــان در جریــان اســت. بــا نگاهــی کالن بــه افــت و خیزهــای انقــالب 

فرهنگــی، در مجمــوع اقدامــات خوبــی صــورت پذیرفتــه و ان شــاء اهلل بهتریــن از ایــن 

خواهــد شــد )ن.ک. جالــی، 1386، ص5(. 

ــالب  ــح انق ــق صحی ــت تحق ــه گذش ــادی: چنانک ــالب اقتص ــه انق 3/ب- مرحل

فرهنگــی، انقــالب اقتصــادی را درپــی خواهــد داشــت. انقــالب اقتصــادی و واکاوی 

ــا نظــام اقتصــادی  زیرســاخت ها و بنیان هــا و نظــام اقتصــادی و هماهنگ ســازی آن ب

ــه تمــدن اســالمی اســت.  ــرای رســیدن ب ــای اساســی ب ــن نیازه اســالم، از اولی تری

اقدامــات صــورت گرفتــه در چنــد ســال اخیــر در ایــران اســالمی، ماننــد اجــرای 

ــا و اصــالح ســودهای بانکــی و ... نشــان از شــروع  ــدی یارانه ه اصــل 144 و هدفمن
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انقــالب اقتصــادی در ایــران اســت. بــا تعییــن شــعار ســال جهــاد اقتصــادی، عمــاًل و 

علنــاً کلیــد انقــالب اقتصــادی زده شــد. رســیدن بــه اهــداف انقــالب اقتصــادی، زمینــه 

وصــول بــه تمــدن اســالمی را بیــش از پیــش فراهــم خواهــد کــرد. 

ــی  ــد تکامل ــی فرآین ــه نهائ ــالمی: مرحل ــدن اس ــت و تم ــاد ام ــه ایج 4/ب- مرحل

انقــالب اســالمی،  وصــول بــه امــت اســالمی و در نتیجــه ، تمــدن اســالمی اســت کــه 

هــدف مهــم نظــام اســالمی نیــز بــه شــمار مــی رود )ن.ک جعفــرزاده، 1385، ص36-35(. 

نظــام جمهــوری اســالمی، کــه هــدف خــود را ایجــاد دنیــای اســالم و امت اســالمی 

در راســتای ایجــاد تمــدن اســالمی و الهــی تعریــف کــرده اســت، دو مقطــع از مراحــل 

فــوق را پشــت ســر گــذارده و هم اکنــون در حــال زمینــه ســازی و انجــام مرحلــه ســوم 

و چهــارم از مراحــل پروســه وصــول بــه تمــدن اســالمی می باشــد.1 

ج( فرایند سه مرحله ای: 

در یــک دیــدگاه فرآینــد انقــالب اســالمی در ســه مرحلــه پیش بینــی شــده اســت. 

ــام  ــری ام ــه رهب ــران ب ــه ای ــالب اســالمی جامع ــد انق ــرح معتقدن ــن ط ــداران ای طراف

ــرد:  ــوان تقســیم ک ــه می ت ــه ســه مرحل ــی را، ب خمین

ــی  ــالب اســالمی، یعن ــه انق ــن مرحل ــالب اســالمی: اولی ــه ایجــاد انق 1/ج- مرحل

ایجــاد انقــالب اســالمی، گرچــه پیشــینه ای بــه درازی تاریــخ تشــیع دارد، امــا نمــود و 

ــه ســرانجام رســید. ظهــور عینــی آن از ســال 42 شــروع و در ســال 57 ب

ــالب  ــتقرار انق ــی اس ــه دوم، یعن ــالمی: مرحل ــالب اس ــتقرار انق ــه اس 2/ج- مرحل

اســالمی، بالفاصلــه پــس از پیــروزی، آغــاز و بــا تصویــب قانــون اساســی و تشــکیل 

1 . رهبــر معظــم انقــالب، امــام خامنــه ای در ایــن زمینــه می فرماینــد: »مــا یــک انقــالب 
اســالمی داشــتیم، بعــد نظــام اســالمی تشــکیل دادیــم، مرحلــه ی بعــد تشــکیل دولت  اســالمی  
ــدن  ــکیل تم ــد تش ــه ی بع ــت، مرحل ــالمی اس ــور اس ــکیل کش ــد تش ــه ی بع ــت، مرحل اس
بین الملــل اســالمی اســت. مــا امــروز در مرحلــه ی  دولــت اســالمی و کشــور اســالمی قــرار 

ــخ: 83/8/6( داریم)ســخنرانی در تاری
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دولــت و نهادهــای قانونــی حکومتــی، شــروع شــد. اهمیــت و ویژگــی ایــن مرحلــه 

در آن اســت کــه انقــالب اســالمی در صــورت موفقیــت در ایــن مرحلــه، وارد مرحلــه 

ــا  ــردد. ب ــالمی می گ ــدن اس ــوی تم ــه س ــالمی ب ــوری اس ــت از جمه ــعه و حرک توس

ــوان ادعــا کــرد مرحلــه  ــِت تثبیــت شــده جمهــوری اســالمی،  می ت ــه موقعی توجــه ب

اســتقرار انقــالب اســالمی بــا موفقیــت پشــت ســر نهــاده شــده اســت. 

ــای در  ــالب اســالمی پ ــون انق ــم اکن ــالب اســالمی: ه ــعه انق ــه توس 3/ج- مرحل

مرحلــه توســعه انقــالب نهــاده و بــر اســاس یــک برنامــه بلنــد مــدت در صــدد توســعه 

انقــالب اســالمی و صــدور آن بــه جهــان  و ایجــاد امــت و دنیــای اســالم می باشــد. 

ــه و  ــی اندیش ــه ای و بین الملل ــری منطق ــای فراگی ــه معن ــالمی، ب ــالب اس ــعه انق توس

گفتمــان انقــالب اســالمی و ایجــاد امــت و دنیــای اســالم اســت. اهمیــت ایــن مرحلــه 

ــای  از آن جهــت اســت کــه در صــورت موفقیــت در ایــن دوره، انقــالب اســالمی، پ

در انقــالب جهانــی اســالمی و ایجــاد امــت اســالمی و در نتیجــه وصــول بــه تمــدن 

جهانــی اســالمی مبتنــی بر نگــرش جهانــی خواهــد گــذارد )ن.ک. مشــکانی ســبزواری، 1392الف(. 

گفتنــی اســت فرآیندهــای ســه گانــه پیش گفتــه، هــر کــدام از منظــری بــه تبییــن 

فرآینــد تکاملــی انقــالب اســالمی پرداخته انــد و چنانکــه گذشــت نهــان و نهــاد آنهــا 

ــز تقســیم بندی  ــذاری و نی ــوان گ ــا در عن ــد، ام ــی نمی کن ــاوت چندان ــا یکدیگــر تف ب

مراحــل، تفاوتهائــی بــا یکدیگــر دارنــد. آنچــه در هــر ســه فرایند مشــهود اســت، توجه 

بــه هــدف واالی انقــالب اســالمی در مســیر ایجــاد امــت اســالمی و دنیــای اســالم و 

در نتیجــه وصــول  بــه تمــدن اســالمی می باشــد. در هــر ســه فراینــد، مرحلــه نهائــی 

و آرمانــی، وصــول بــه امــت اســالمی و در نتیجــه ایجــاد تمــدن اســالمی قلمــداد شــده 

ــگاه ایجــاد  ــا یکدیگــر و جای ــد ب ــه تطبیــق ایــن ســه فرآین اســت. در جــدول ذیــل ب

ــم:  امــت اســالمی در هــر کــدام پرداخته ای



12

1396
بستان  هار و ات

ب هفتم،   شماره  می          سال نی ا نسا علوم ا ش انهم  
ه ژپو

فرآیند پنج مرحله ایفرآیند چهار مرحله ایفرآیند سه مرحله ایمراحل انقالب

ایجاد انقالب اسالمیایجاد انقالب سیاسیایجاد انقالب اسالمیمراحل ابتدائی

استقرار انقالب اسالمیمراحل میانی
ایجاد انقالب فرهنگی+ 

ایجاد انقالب اقتصادی

ایجاد نظام اسالمی+ ایجاد دولت 

اسالمی+ ایجاد کشور اسالمی

مراحل نهائی
توسعه انقالب اسالمی

)ایجاد امت اسامی(

ایجاد امت اسالمی و 

تمدن اسالمی
ایجاد امت اسالمی و دنیای اسالم

وحدت اسالمی

ــع  ــاذ مواض ــای »اتخ ــلمین را در دو معن ــدت مس ــری وح ــم رهب ــام معظ مق

مشــترک، همدلــی و همــکاری فــرق اســالمی در مقابلــه بــا دشــمن« و نیــز »نزدیکــی 

فــرق اســالمی بــه همدیگــر، ایجــاد تفاهــم و تبــادل آراء مذهبــی در راســتای دســتیابی 

بــه امــت واحــده اســالمی« بــه کار برده انــد )ن.ک. همــو، 78/7/24(.  نکتــه مهــم در ایــن بیــن 

ایــن اســت کــه ایشــان در بیــان انــواع وحــدت مســلمین، آن را منحصــر در همــکاری 

و اتخــاذ مواضــع مشــترک در میــدان سیاســت و جهــاد و یــا نزدیکــی فــرق اســالمی 

ــز  ــاد و نی ــت و جه ــدان سیاس ــاد در می ــر از اتح ــی فرات ــه وحدت ــه ب ــد، بلک نمی دانن

تقریــب در عرصــه اندیشــه و فکــر معتقدنــد کــه آن، وحــدت در عرصــه معنــا، یعنــی 

ــت )ن.ک. همــو، 81/10/25(.  ــا اس ــا و جان ه ــاد دل ه اتح

ضرورت وحدت اسالمی 

مقــام معظــم رهبــری در مقاطــع مختلفــی، وحــدت امــت اســالمی را نیــاز قطعــی 

و ضــرورت حیاتــی امــروز، شــرط اساســی نجــات مســلمین از چنــگال نظــام ســلطه 

و همچنیــن عــالج و داروی اصلــی امــروزی دنیــای اســالم معرفــی می نماینــد و آن را 
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مهمتریــن مســئله، اولیــن الــزام و ضــرورت، اولویــت ارجــح دنیــای اســالم شــمرده، بــه 

تبییــن نقــش و جایــگاه ایــن امــر در ایجــاد دنیــای اســالم و امــت اســالمی پرداخته انــد. 

ــک  ــدت ی ــئله وح ــد: »مس ــالمی می فرماین ــدت اس ــرورت وح ــن ض ــان در تبیی ایش

مســئله حیاتــی اســت. نــه اینکــه فقــط بــرای جمهــوری اســالمی حیاتــی اســت- کــه 

البتــه در اهمیتــش بــرای جمهــوری اســالمی جــای شــک نیســت- امــا حقیقتــاً بــرای 

ــا  ــر ب ــی دیگ ــخ: 68/10/5(. در بیان ــت« )ســخرنانی در تاری ــی اس ــالم حیات ــای اس ــالم و دنی اس

ــن  ــروز اتحــاد بی ــد: »ام ــودن مســئله وحــدت اســالمی می فرماین ــی ب ــر حیات ــد ب تاکی

مســلمین بــرای مســلمین یــک ضــرورت حیاتــی اســت، شــوخی و شــعار نیســت، جداً 

بایــد جوامــع اســالمی بــا یکدیگــر اتحــاد کلمــه پیــدا کننــد و همســو حرکــت نماینــد« 

ــای اســالم و  ــرای ایجــاد دنی ــن شــرط ب ــری، اولی ــام معظــم رهب ــگاه مق )74/5/24(. از ن

امــت اســالمی، رهایــی از چنــگال نظــام ســلطه اســت و ایــن رهایــی در گــرو ایجــاد 

وحــدت و همدلــی میــان مســلمین اســت: »تــالش بــرای ایجــاد وحــدت و همدلــی 

مســلمانان، شــرط اصلــی نجــات مســلمین از چنــگال امپراتــوری زر و زور و ســلطه 

جهانــی اســت« )64/4/7(. همچنیــن داروی اصلــی بــرای وضعیــت امــروز دنیــای اســالم، 

داروی اتحــاد اســت: »عــالج اصلــی، داروی اصلــی بــرای امــروز دنیــای اســالم، داروی 

اتحــاد اســت؛ بایــد بــا هــم متحــد بشــوند« )68/1/17(.  

ــات مختلــف  ــر وحــدت اســالمی مترتــب می شــود در بیان فوایــد متعــددی کــه ب

مقــام معظــم رهبــری مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. حرکــت بــه ســمت عــزت و 

بیــداری مســلمین )70/3/15( ظهــور قــدرت اســالمی )85/5/30( احســاس قــدرت و عظمــت 

ــدار  ــدی امــت اســالمی از عــزت و اقت ــز شــدن اســالم )69/4/16( و بهره من )80/9/25( عزی

ــالمی )69/7/11(  ــای اس ــورها و ملت ه ــم کش ــن در حی ــن حصی ــاد حص )77/1/12( ایج

کاســتن ضربــه پذیــری دنیــای اســالم( دچــار وحشــت شــدن دشــمنان اســالم)68/4/12( 

ــم  ــای اســالم )69/7/11( قل ــگاه در دنی ــد و تشــکیل پای ــه تهدی ــدم جــرآت دشــمن ب ع
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ــای اســالم )85/1/27(  ــای دنی ــی، مشــکالت و ذلت ه ــب ماندگ ــر عق بطــالن کشــیدن ب

ــه  ــه مقــام مطــرح شــدن ارزش هایاســالمی ب انتفــاع نظــام اســالمی )86/4/14( رســیدن ب

صــورت ارزش هــای قطعــی دنیــا، جــذب دل انســانها و تغییــر در زندگــی مســلمانان 

بــر مبنــای آن )68/4/4( و مهمتــر از همــه اینکــه ایجلــد یــک مجموعــه عظیــم متحــد و 

تشــکیل امــت واحــده اســالمی بــه عنــوان بزرگتریــن پشــتوانه جهــان اســالم )76/6/21( و 

اعتــالی کلمــه اســالم )68/7/5( از جملــه فوایــد مترتــب بــر وحــدت اســالمی می باشــد. 

آنچــه تمامــی ایــن فوایــد را بــه هــم پیونــد می زنــد و در واقــع روح حاکــم بــر تمامــی 

ــد در راســتای  ــن اهــداف و فوای ــه شــمار مــی رود، ایــن اســت کــه تمامــی ای آنهــا ب

ــی را  ــدف متعال ــوان آن ه ــاید بت ــه ش ــرار دارد ک ــر ق ــر و متعالی ت ــدف برت ــک ه ی

»ایجــاد دنیــای اســالم و امــت واحــده اســالمی« دانســت کــه در بســتر آن آحــاد جامعــه 

انســانی،  بــه همــه کمــاالت فــردی و جمعــی دســت پیــدا خواهنــد نمــود )70/3/26(. 

نقش وحدت اسالمی در ایجاد امت اسالمی 

یکــی از پرســش های اساســی ایــن اســت کــه نقــش وحــدت مســلمین در ایجــاد 

ــه بداهــت و اهمیــت  ــا توجــه ب ــای اســالم و امــت اســالمی چیســت؟ گرچــه، ب دنی

موضــوع، تصــور صحیــح مســئله، پاســخ خــود را بــه دنبــال دارد، امــا بــرای روشــنتر 

شــدن زوایــای گوناگــون مســئله از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری، مــروری گــذرا بــر 

نقــش وحــدت اســالمی در ایجــاد امــت اســالمی خواهیــم داشــت. مقــام معظــم رهبری 

بــا بیانــی ســاده، بدیهــی بــودن نقــش وحــدت در ایجــاد امــت اســالمی و دنیای اســالم 

را بــه تصویــر می کشــند: »شــما مالحظــه کنیــد امــروز دنیــا بــه ســمت بلــوک بنــدی 

ــا هــم اتحــاد و  مــی رود، یعنــی هــر چنــد کشــور در گوشــه یی، بــه ادنــی مناســبتی ب

ــر  ــه ه ــد ک ــا می فهمن ــن دنی ــه در ای ــن اســت ک ــم ای ــت ه ــد. عل ــدا می کنن ــاق پی اتف

واحــدی، بــه تنهایــی قــادر بــه تأمیــن نیازهــای خــودش –از جملــه نیــاز بــه دفــاع از 
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خــود- نیســت و بایــد بــا هــم دســت بــه یکــی کننــد« )68/10/5(. دیدگاه هــای معظم لــه 

دربــاره نقــش وحــدت اســالمی را می تــوان در دو حــوزه بیــان کــرد: نقــش وحــدت 

اســالمی در حــوزه دفــاع و مقابلــه بــا دشــمن بیرونــی و نقــش وحــدت در ایجــاد دنیای 

اســالم و امــت واحــده اســالمی. در حــوزه اول، ایشــان وحــدت را بــه عنــوان عامــل 

مقابلــه بــا تهدیــدات دشــمنان بیرونــی )75/2/4(، بزرگتریــن حربــة ملت هــای اســالمی در 

مقابــل نظــام ســلطه )75/5/13(، بیزگرتیــن ســد در مقابــل دشــمن )84/2/6( و رمــز پیــرزوی 

امــت اســالمی )82/9/5( می داننــد. در حــوزه دوم نیــز، از مــواردی همچــون راه رشــد و 

صــالح مســلمانان )70/1/17(، راه رســیدن بــه مقاصــدی همچــون اســتقالل و ســازندگی 

)71/2/12(، برافراشــته شــدن پرچــم اســالم )83/2/18(، پیشــرفت در عرصه هــای گوناگــون 

)82/9/5( ســعادت و ســربلندی مســلمانان )75/5/13( یــاد فرموده انــد. همچنیــن عــالوه بــر 

مــوارد مذکــور، بــر نقــش وحــدت اســالمی در ادامــه حیــات )83/2/18( و قــوام بخشــی 

امــت اســالمی )85/6/4(، پــاس دارنــده عــزت و شــوکت امــت اســالمی )73/12/11(، توانــا 

ســاختن امــت اســالمی جهــت دســتیابی بــه عــزت کامــل و عمــل بــه احــکام الهــی و 

پشــتیبانی از دولت هــای اســالمی )85/10/25( و در نهایــت ســوق دادن جوامــع اســالمی 

ــه ســوی شــکل گیری دنیــای یکپارچــه و مقتــدر اســالمی و امــت واحــده اســالمی  ب

اشــاره می نماینــد کــه در ســایه آن نیــل بــه همــه کمــاالت فــردی و جمعــی مســلمین 

میســر خواهــد بــود )70/3/26(.      

معنای امت اسالمی و تعدد کشورها و دولت ها

برخــی بــا القــای برداشــت های غلــط و ناصــواب از معنــای تقریــب و وحــدت، 

ــه،  ــای اســالم پرداخت ــی در مســیر وحــدت مســلمین و ایجــاد دنی ــبهه افکن ــه ش ب

الزمــه حرکــت در ایــن مســیر را حــذف دولت هــا و کشــورهای اســالمی و ایجــاد 

ــن  ــه ای ــخ ب ــری در پاس ــم رهب ــام معظ ــد. مق ــالمی می دانن ــد اس ــت واح حکوم
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ــر ممکــن  ــری غی ــت را ام ــت واحــد اســالمی در عصــر غیب ــبهه، ایجــاد حکوم ش

قلمــداد فرمــوده ، تنهــا آرزوی خویــش را وحــدت آحــاد مســلمین جهــان در قالــب 

امــت اســالمی و نــه نفــی کشــورها و دولت هــا عنــوان نموده انــد: »مــا آرزو داریــم 

ــا و  ــه دولت ه ــه اینک ــند، ن ــد باش ــًا واح ــلمان، حقیقت ــارد مس ــک میلی ــن ی ــه ای ک

کشــورها جــود نداشــته باشــند، چنیــن چیــزی علی الظاهــر تــا قبــل از ظهــور ولــی 

عصــر ارواحنــا فــدا نخواهــد شــد«. )همــو، 71/6/22(. در مقابــل ایشــان معتقدنــد اوالً: 

در عصــر غیبــت وجــود کشــورهای متعــدد اســالمی امــری طبیعــی اســت. ثانیــًا: راه 

حاکمیــت اســالم در ســایر کشــورها یکــی نیســت و متناســب بــا شــرایط سیاســی، 

فرهنگــی و اقتصــادی کشــورها، می تــوان الگوهــای متفاوتــی را بــر اســاس مبانــی 

ــه حکومــت اســالمی فــرض  ــه عــدد کشــورهای اســالمی، تجرب تعریــف کــرد و ب

ــد مهــم ایجــاد وحــدت  ــه یکــی از فوای کــرد. )همــو، 70/11/14(. عــالوه اینکــه معظم ل

ــتیبانی از  ــالمی را پش ــه اس ــای یکپارچ ــدن دنی ــود آم ــه وج ــه ب ــالمی و در ادام اس

دولت هــا و حکومت هــای مختلــف اســالمی می داننــد )85/10/25(. بنابرایــن بــا 

توجــه بــه تعریفــی کــه از دنیــای اســالم بــه عنــوان »مجموعــه ای از انســان ها کــه 

حــول محــور خــدا، قــرآن و پیامبــر اعظــم گــرد آمده انــد« ارائــه شــده اســت، 

ایجــاد دنیــای اســالم، منافاتــی بــا وجــود دولت هــا و کشــورهای اســالمی نــدارد. 

ــالمی  ــع اس ــا در جوام ــا و دولت ه ــدل حکومت ه ــودن م ــالمی ب ــه، اس ــا نکت تنه

ــری از انقــالب اســالمی و شــاخص های حکومــت  ــا الگوگی ــوان ب ــه می ت اســت ک

دینــی در آن، بــه عنــوان الگــوی حکومتــی، بــه تکثیــر مدل هــای مختلــف حکومــت 

ــرد: »از  ــدام ک ــالمی اق ــدن اس ــالم و تم ــای اس ــه دنی ــتیابی ب ــت دس ــی در جه دین

ــد،  ــه درســت ش ــو ک ــرد، الگ ــالم درســت ک ــای اس ــود دنی ــالمی می ش کشــور اس

ــد« )همــو، 75/9/19(.  ــه وجــود می آی ــا ب ــرش در دنی نظای
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تحلیل جایگاه امت اسالمی در فرآیند تکاملی انقالب اسالمی 

فرآینــد تکاملــی انقــالب اســالمی، ناظــر بــه حرکتــی اســت کــه انقــالب اســالمی 

در دوره هــای یــاد شــده و نیــز دوره هــای پیــش رو  بایــد داشــته باشــد تــا بــه اهــداف 

و موفقیت هــا مــورد نظــر خــود در هــر مرحلــه از مراحــل چندگانــه پیش گفتــه، نائــل 

آیــد. بدیهــی اســت کــه مرحلــه نهائــی هــر کــدام از فرایندهــای پیش گفتــه، نســبت بــه 

مراحــل ابتدائــی و میانــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت، چــه اینکــه کارآمــدی 

و کارایــی انقــالب اســالمی و حکومــت دینــی مبتنــی بــر آموزهــای اســالمی و شــیعی، 

ــی، هــدف  ــی و میان ــی خواهــد شــد. دیگــر اینکــه در دوره ابتدائ ــن دوره ارزیاب در ای

ــام و  ــرت ام ــری حض ــا و رهب ــاس هدایت ه ــر اس ــژه ب ــه وی ــه، ب ــت جامع حرک

مقــام معظــم رهبــری، اوالً بســیط، و ثانیــاً شــفاف و روشــن بــود. امــا در مرحلــه 

نهائــی ایــن هــدف ابعــادی چنــد وجهــی می یابــد و بــه لحــاظ پیچیدگــی ایــن ابعــاد، 

از شــفافیت و روشــنی آن کاســته می شــود کــه در نتیجــه مســیر حرکــت جامعــه را بــا 

مشــکالت اساســی مواجــه می کنــد. بــه بیــان روشــن تر، بــا توجــه بــه گســترش ابعــاد 

کمــی و کیفــی انقــالب اســالمی در مرحلــه نهائــی و ســرایت آن بــه خــارج از مرزهــای 

جغرافیایــی بــا هــدف تکثیــر الگــوی انقالب اســالمی در منطقــه و جهان و ایجــاد دنیای 

اســالم و امــت اســالمی در راســتای وصــول بــه تمــدن الهــی، مشــکالت متعــددی بــر 

ســر راه وجــود دارد کــه بایــد بــا برنامــه ریــزی دقیــق و رصــد ایــن مشــکالت و نیــز 

پیش بینــی راه هــای گــذار، بــه تدبیــر آنهــا پرداخــت. بخشــی از ایــن مشــکالت مربــوط 

ــد  ــای جدی ــف قابلیت ه ــرو کش ــل آن در گ ــه راه ح ــت، ک ــع و نرم افزارهاس ــه مناب ب

در منابــع اســالمی اســت )ن.ک. مشــکانی ســبزواری، 1392الــف(. همچنیــن در ایــن مرحلــه و در 

مســیر حرکــت روبــه جلــو انقــالب اســالمی، بــر ســرعت، گســتردگی و نیــز چرخــش 

ــه  ــد. ب ــر حجــم مســائل پیــش رو می افزای ــر ب ــن ام ــزون می شــود و همی ــرات اف تغیی

لحــاظ ســاختاری نیــز، جامعــه اســالمی در مرحلــه نهائــی، از مزیــت نظام منــد شــدن 
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ــر  ــا، منج ــزان بهره وری ه ــش می ــن افزای ــه در عی ــود ک ــوردار می ش ــا برخ فعالیت ه

بــه مســائل و آســیبهایی نیــز خواهــد شــد. از طــرف دیگــر دشــمنان انقــالب اســالمی 

ــه  ــه انقــالب و جمهــوری اســالمی ب ــه لحــاظ شــناخت گســترده تری کــه نســبت ب ب

ــر  ــز هماهنگ ت ــرای فعالیتهــای ریشــه ای تر و نی ــد، فرصــت بیشــتری ب دســت  می آورن

ــن  ــر از ای ــی دیگ ــدوی، 1390، ص222-223(. بخش ــد )ن.ک. مه ــالمی می یابن ــالب اس ــه انق علی

مشــکالت مربــوط بــه آحــاد مســلمین و نیــز دولت هــای کشــورهای اســالمی اســت 

ــاد  ــت ایج ــالمی در جه ــالب اس ــداف انق ــه اه ــبت ب ــد آگاهی بخشــی نس ــه نیازمن ک

دنیــای اســالم و امــت اســالمی می باشــند. بــه بیــان دیگــر، مرحلــه ابتدائــی و یمانــی 

انقــالب اســالمی درون مرزهــای جغرافیایــی ایــران اســالمی و در میــان مردمــان مومــن 

و معتقــد بــه نظــام و جمهــوری اســالمی بــه وقــوع پیوســت، مرحلــه نهائــی امــا، پــای 

را از جغرافیــای خــودی فراتــر نهــاده و ســطح منطقــه و بیــن الملــل را شــامل خواهــد 

شــد. بالطبــع مســائل و موضوعــات جدیــدی فــرا راه خــود خواهــد یافــت، کــه پیشــتر 

بــه نظیــر آن برخــورد نکــرده بــود و بایســتی در صــدد پاســخگویی و اشــباع آنهــا برآید 

)ن.ک. مشــکانی، هــان(. از جملــه ایــن مســائل، مســئله تشــتت و اختالفــات ظاهــری بیــن 

مســلمین در کشــورهای مختلــف اســالمی و غیــر اســالمی اســت کــه بایســتی بــرای آن 

ــرد، و مهمتریــن کار در ایــن مرحلــه زدودن  برنامه ریــزی صحیــح و دقیــق انجــام پذی

مســائل اختــالف برانگیــز و مهیــا نمــودن بســتر وحــدت اســالمی و بــرادری دینــی در 

ــه امــت اســالمی می باشــد.  جهــت وصــول ب

بــرای تبییــن فرآینــد تکاملــی انقــالب اســلالمی و نیــز جایــگاه ایجــاد امت اســالمی 

و دنیــای اســالم در آن و  تشــریح چرایــی قــرار گرفتــن ایجــاد امــت اســالمی  و دنیــای 

اســالم، در مرحلــه نهائــی فرآینــد تکاملــی انقــالب اســالمی، تحلیــل جامعه شــناختی 

ذیــل می توانــد راهگشــا باشــد.
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ــت  ــگاه ام ــالمی و جای ــالب اس ــی انق ــد تکامل ــناختی فرآین ــل جامعه ش تحلی
ــالمی در آن اس

جامعــه بشــری از حیــث ســاختار و نــوع اداره آن، دوره هــای متعــددی را گذرانــده 

ــن  ــه ای ــد. البت ــی نامی ــوان جامعــه طبیعــی و ابتدائ ــه را می ت ــن مرحل ــد. اولی و می گذران

عنــوان را نبایــد بــا معنــای منفــی آن، کــه برخــی از جامعه شناســان بــکار برده انــد، خلــط 

نمــود. مقصــود از جامعــه طبیعــی در ایــن تحلیــل، دوره ای از حیــات بشــری اســت کــه 

موثرتریــن عامــل در حرکــت فــردی و اجتماعــی جامعــه، عوامــل طبیعــی اســت؛ لــذا 

شــکل حرکــت بشــر و نــوع زندگــی و امــرار معــاش او نیــز در ایــن دوره بیشــتر همــگام 

ــال  ــه ای در قب ــش از اینکــه وظیف ــن دوره بی ــز در ای ــا نی ــا طبیعــت اســت. حکومت ه ب

شــهروندان داشــته باشــند، مســئولیت هایی منحصــر در قبــال عوامــل بیرونــی دارنــد. در 

ایــن جامعــه افــراد در درون حکومــت بــه ویــژه در زندگــی خصوصــی و شــخصی کــه 

گســتره بســیار وســیعی دارد، از وســعت عمــل گســترده ای برخوردارنــد و همیــن امــر 

باعــث می شــود کــه در جوامــع اســالمی، رهبــران دینــی بــرای تحقــق اهــداف دیــن بــه 

مــرز ضــرورت ایجــاد حکومــت اســالمی نرســیده و بــا ایجــاد رابطــه ویــژه بــا پیــروان 

خــود، امــکان هدایــت و رهبــری آنــان را حتــی بــدون ایجــاد حکومــت پــی می گیرنــد. 

بــا گذشــت زمــان و گــذر جامعــه بشــری از جامعــه طبیعــی بــه »جامعــه مدنــی« اّمــا، 

ــخ ،  ــی در طــول تاری ــه مفهــوم جامعــة مدن ــد. البت حکومــت اهمیــت مضاعفــی می یاب

تحــوالت عمــده و معانــی مختلفــی پیــدا کــرده اســت. مقصــود از جامعــه مدنــی در ایــن 

تحلیــل عبــارت اســت از جامعــه ای کــه حکومــت عــالوه بــر مســئولیت در قبــال عوامل 

بیرونــی، در قبــال شــهروندان مســئولیت های گوناگونــی همچــون بــه رســمیت شــناختن 

و حفاظــت از حقــوق مالکیــت فــردی، احتــرام بــه حــوزه حقــوق خصوصــی، خصوصــًا 

حــق شــهروندان بــرای مشــارکت در بحــث عمومــی و زندگی سیاســی، را بر عهــده دارد 

)ن.ک. غنی نــژاد، 1377، ص29-30(. اینجاســت کــه متدینــان و متولیــان دیــن، بــه ضرورت در دســت 
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داشــتن حکومــت و قــدرت بــرای وصــول بــه اهــداف خــود پــی می برنــد و در تکاپــوی 

ــتره  ــا گس ــد. بخصــوص ب ــب و جــوش درمی آین ــه جن ــت ب ــه دســت آوردن حکوم ب

شــدن وظایــف حکومــت در ارتبــاط بــا شــهروندان، حکومــت در دایــره وســیع تری از 

موضوعــات اعمــال حاکمیــت می کنــد  و آنــگاه کــه حکومتــی غیــر دینــی )یــا ضــد دینــی( 

در جامعــه دیــن داران حاکــم باشــد، بــه تدریــج دایــره تعــارض میــان اعمــال حاکمیــت و 

سیســات های ضــد دینــی حکومــت و دایــره اعمــال حاکمیــت دیــن و دینــداران بیشــتر 

ــی  ــی انقــالب، یعن ــه ابتدائ ــران اســالمی، مرحل ــن تعارضــات در ای می شــود. نتیجــه ای

ــه وقــوع پیوســت. بعــد از مرحلــه ابتدائــی و نیــز در مرحلــه میانــی،  ایجــاد انقــالب ب

جامعــه انقالبــی ایــران، همچنــان در جامعــه مدنــی بــه ســر می بــرد. تنهــا تفــاوت مرحله 

میانــی بــا مرحلــه ابتدائــی، مواجهــه انقــالب بــا مســائل فزون تــر و جدی تــر نســبت بــه 

قبــل اســت. پــس از جامعــه مدنــی، نوبــت بــه جامعــه جهانــی می رســد و در آینــه جامعه 

جهانــی، انقــالب اســالمی بــه مرحلــه نهائــی خــود، یعنــی  ایجــاد دنیــای اســالم و امــت 

اســالمی و وصــول بــه تمــدن اســالمی وارد می شــود. نهــاد و نهــان جامعــه جهانــی بــا 

جامعــه مدنــی متفــاوت بــوده و بالتبــع نهــاد و نهــادن مرحلــه نهائــی انقــالب اســالمی بــا 

مرحلــه میانــی آن تفــاوت خواهــد داشــت. در ایــن مرحلــه انقــالب اســالمی با گســترش 

جغرافیــای اهــداف خــود، بــا هــدف ایجــاد دنیــای اســالم و امــت اســالمی و در نتیجــه 

تمــدن اســالمی، پــای در مرحلــه جامعــه جهانــی نهــاده، خــود را مهیــای تدبیــر امــور در 

ــه  ــد )ن.ک. مشــکانی، 1392الــف(. بدیهــی اســت ورود ب ــی می نمای ــی و جهان ــاس بین الملل مقی

جامعــه جهانــی، قبــل از هــر چیــز نیازمنــد بســتر مناســبی اســت کــه انقــالب اســالمی 

ــن  ــه ایجــاد ای ــز بدیهــی اســت ک ــرد. نی ــی گی ــد در آن بســتر اهــداف خــود را پ بتوان

بســتر در گــرو همدلــی و همســازی کشــورهای منطقــه، خصوصــاً کشــورهای اســالمی 

اســت و ایــن مهــم از طریــق گســترش اندیشــه وحــدت اســالمی و قــوت بخشــی بــه 

ــر اســت.  ــی امکان پذی ــری تقریب ــای فک جریان ه
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جایگاه وحدت اسالمی در هندسه انقالب اسالمی )از ایجاد انقالب اسالمی تا 
ایجاد امت اسالمی(

وحــدت در جوامــع اســالمی و میــان کشــورهای اســالمی، نــه تنهــا امــری ممکن و 

مطلــوب اســت، کــه بــه دلیــل آثــار و فوایــد آن، ضرورتــی انــکار ناپذیر اســت. پرســش 

ــه  ــه، ایــن اســت کــه رویکــرد انقــالب اســالمی و رهبــران آن ب اساســی در ایــن میان

ایــن مســئله، رویکــرد تاکتیکــی اســت یــا اســتراتژیک و راهبــردی؟ بــه نظــر می رســد 

ــردی  ــلمین، رویک ــدت مس ــه وح ــه مقول ــران آن ب ــالمی و رهب ــالب اس ــرد انق رویک

اســتراتژیک بــوده، بــه آن بــه مثابــه یــک راهبــرد اصلــی در سیاســت خارجــی و داخلی 

می نگــرد. بــه بیــان روشــن تر، رویکــرد انقــالب اســالمی بــه وحــدت اســالمی، صرفــًا 

ــرای  ــی ب ــدام عمل ــی و اق ــک سیاس ــی و تاکتی ــاز مقطع ــی و نی ــه اجتماع ــک توصی ی

حفــظ منافــع مــادی مشــترک نیســت، بلکــه تــالش بــرای حفــظ وحــدت و پرهیــز از 

تفرقــه، واجبــی عینــی اســت کــه ریشــه در اعتقــاد بــه وحدانیــت الوهــی دارد. البتــه 

ایــن ســخن بــه معنــای نفــی رویکــرد تاکتیکــی بــه مســئله نیســت، بــه ایــن معنــا کــه 

اگرچــه وحــدت مســلمین، از اهــداف راهبــردی انقــالب اســالمی اســت کــه بــه طــور 

وســیع در دراز مــدت و قابــل دسترســی اســت، امــا امــروز بــا توجــه بــه تهدیــدات و 

چالش هایــی کــه نظــام ســلطه بــرای انقــالب اســالمی بــه وجــود آورده اســت، بــرای 

تبدیــل آن بــه فرصــت، از اقدامــات تاکتیکــی و عملــی نبایــد غفلــت شــود )فــوالدی، 1387(. 

در اندیشــه مقــام معظــم رهبــری نیــز، وحــدت بــه مثابــه یــک »هــدف اعــال« و »اصــل 

اســالمی و انقالبــی« اســت و بکارگیــری آن در جهــت اعتالی اســالم، قــرآن و حاکمیت 

دیــن و بــه عنــوان یــک مســئله اســتراتژیک، حقیقــی و بنیادیــن مطــرح می باشــد، نــه 

یــک امــر مصلحتــی و گــذرا: »امــروز وحــدت دنیــای اســالم، یــک هــدف اعالســت 

کــه اگــر وحــدت حاصــل شــده آن وقــت دنیــای اســالم حقیقتــاً می توانــد بــه عــزت 

کامــل و علــم بــه احــکام اســالمی دســت پیــدا کنــد« )85/10/25(. ایشــان همچنیــن در بیان 
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ــا  ــد: »م ــالب اســالمی می فرماین ــودن آن در اســالم و انق ــت وحــدت و اصــل ب اهمی

ایــن مســئله وحــدت را مــورد تاییــد و بــه عنــوان یــک اصــل اســالمی و انقالبــی مــورد 

ــعار وحــدت اســالمی  ــودن ش ــی تاکتیکــی ب ــم« )68/7/19( و در نف ــرار می دهی ــد ق تاکی

اضافــه می نماینــد کــه: »ایــن امــر را یــک مســئله اســتراتژیک می دانــم –یــک مســئله 

تاکتیکــی و مصلحتــی نیســت کــه حــاال بگوییــم مصلحــت مــا ایجــاب می کنــد کــه بــا 

مســلمین غیــر شــیعه ارتبــاط داشــته باشــیم- مــا ایــن انگیــزة صحیــح مســئله وحــدت 

مســلمین را در جمهــوری اســالمی، یــک مســئله اساســی قــرار داده ایــم« )69/1/26(. 

پــس از تحلیــل نســبت انقــالب اســالمی و وحــدت اســالمی، بــه رابطــه  و نســبتی 

ــا کــه وحــدت  ــه ایــن هــر دو دســت پیــدا می کنیــم؛ بدیــن معن دوســویه و هم افزایان

اســالمی نقــش بســزایی در مراحــل مختلــف فرآینــد تکاملــی انقالب اســالمی داشــته و 

در طــرف مقابــل، انقــالب اســالمی نیــز عاملــی اساســی در جهــت تقویــت و اســتمرار 

ــوده اســت. نقــش وحــدت اســالمی در انقــالب را در دو ســطح  وحــدت اســالمی ب

ــا کــه از مرحلــه ایجــاد انقــالب  ــوان تحلیلــی نمــود. بدیــن معن ملــی و فراملــی می ت

اســالمی تــا مرحلــه ایجــاد کشــور اســالمی نقــش وحــدت اســالمی، در ســطح ملــی و 

ســپس در مرحلــه ایجــاد دنیــای اســالم و تمــدن اســالمی نقــش آن در ســطح فراملــی 

و بین المللــی می باشــد.     

ــالب  ــده انق ــای عم ــی از پیام ه ــالمی را یک ــدت اس ــری وح ــم رهب ــام معظ مق

اســالمی در مراحــل مختلــف آن قلمــداد می نماینــد )ن.ک. 68/7/19(. 

 تاثیر انقالب اسالمی در بیداری مسلمین و ایجاد دنیای اسالم 

مســئله احیــاء و تجدیــد حیــات اســالم و بیــداری مســلمانان و در مرحلــه 

پیشــرفته تر آن، تجدیــد بنــا و یــا بازســازی امــت اســالمی و دنیــای اســالم در قــرون 

اخیــر از طــرف رهبــران، مصلحــان و متفکــران دینــی جهــان اســالم بــه منظــور رفــع 



23
نا اا

ا م  ا
ا ارا

.ج اه 
ا د

یاور  الم یا 
س هان ا

ی ا ی    یااد  ماه اا ا ارا م
ا  ر

ت 
ه اه م و 

ر اان ا

ــا ســلطه غــرب  ــن در جهــت برخــورد ب ــی و همچنی عقب ماندگــی و انحطــاط داخل

طــرح و دنبــال گردیــده اســت.  انقــالب اســالمی ایــران متکاملتریــن حلقــه از سلســله 

ــای  ــرکات و جنبش ه ــی در ح ــه عطف ــر و نقط ــالمی در دوران معاص ــای اس جنبش ه

فکــری و فرهنگــی بــه شــمار مــی رود کــه هــدف نهائــی و آرمانــی خــود را تجدیــد 

بنــای امــت اســالمی و بازســازی و یــا ایجــاد دنیــای اســالم و در نهایــت ایجــاد تمــدن 

اســالمی قــرار داده اســت.

انقــالب اســالمی ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی بــر ذهنیت هــا و موقعیــت دینــی-

سیاســی مســلمانان و مشــروعیت دولت هــای حاکــم تــکان شــدیدی وارد کــرد و دوباره 

نقــش دیــن و مذهــب را در جامعــه و سیاســت مطــرح ســاخت )موثقــی، 1378: 139(. احیــای 

امــت و نیــز اخــوت اســالمی میــان مســلمین جهــان، شکســتن بــت اســتکبار و طلســم 

ــش  ــای آزادی بخ ــت از حرکت ه ــرب و حمای ــرق و غ ــای ش ــخیرناپذیر قدرت ه تس

جهــان و مســتضعفین و احیــای شــعار نابــودی اســرائیل و زنــده کــردن دوبــاره قــدس 

کــه تاثیــری بســزایی در انتفاضــه فلســطین داشــته )دهقــان، 1376: 159( و در نهایــت هویــت 

بخشــیدن بــه جهــان اســالم و حرکــت در مســیر »ایجــاد دنیــای اســالم« از جملــه موارد 

ــران آن در راســتای  ــالب اســالمی و هــدف رهب ــر انق ــاره تاثی ــم آن می باشــد. درب مه

ایجــاد امــت اســالمی و دنیــای اســالم، اســپوزیتو می گویــد: آیــت اهلل خمینــی طرفــدار 

ــردن  ــن ب ــه هدفــش از بی ــود. انقــالب ک ــی اســالم ب ــا جهان ــه ای ی ــر فرق انقــالب غی

شــکاف شــیعه و ســنی در اســالم و آزادی مســلمانان بــر حــق شــیعه و تمامــی مظلومان 

جهــان اســت. یکــی از اهدافــی کــه قانــون اساســی جدیــد بــر آن تصریــح شــده، تداوم 

بخشــیدن بــه انقــالب در داخــل و خــارج اســت و ایــن هدفــی بــود کــه بیــش از ســایر 

اهــداف انقالبــی توجــه رســانه هــای غربــی را بــه خــود معطــوف کــرد و در دلهــای 

غربیــان و حکومت هــای کشــورهای اســالمی هــراس افکنــد )اســپوزیتو، 1382: 47(. 

امــروزه مســلمانان جهــان ضمــن ناامیــدی از اندیشــه های انســان مدارانــه و 
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ــر  ــر اث ــد. ب ــی رو کرده ان ــکام اله ــا و اح ــه ارزش ه ــر ب ــار دیگ ــی، ب ــای غرب ارزش ه

همیــن رویکــرد مســلمانان بــه اســالم اســت کــه هانتینگتــون کــه تــا دیــروز تصریــح 

می کــرد در پایــان قــرن بیســتم قضیــه اســالم یکســره خواهــد شــد و کار ایــن تمــدن 

بــه پایــان خواهــد رســید، امــروز پــس از مشــاهدات و ملموســات، اعــالم می کنــد کــه 

مــن اشــتباه کــردم و ادامــه می دهــد البتــه پیــش از مــن افــراد دارای اشــتهار بــه علــم 

ــه تمــدن  ــاور دارم ک ــون ب ــن اکن ــتباهی شــده اند، م ــن اش ــز دچــار چنی ــت نی و معرف

ــا اســت )قانــع بصیــر، 1377: 7(. ــدگار و پای اســالمی، تمــدن مان

رابیــن رایــت، پــس از بیــان نقــش مذهــب در عصــر حاضــر در عرصــه سیاســی 

ــی و  ــی، آســیائی و آمریکائ ــردم کشــورهای اروپائ ــال م در کشــورهای مختلــف و اقب

ــالم  ــان اس ــون در جه ــه اکن ــی ک ــد: تالش های ــب می نویس ــه مذه ــد ب ــاذه هن ــبه ق ش

صــورت می گیــرد، نمایانگــر نیــاز عمیق تــری نیــز هســت. نیــازی کــه می توانــد تاثیــر 

ــزرگ و  ــن ب ــر ســازد، چــرا کــه اســالم تنهــا دی اســالم گرایان را گســترده تر و پایدارت

یکتاپرســتی اســت کــه نــه تنهــا باورهــای معنــوی، بلکــه مجموعــه ای از قواعــد بــرای 

حکومــت عرضــه مــی دارد. اکنــون اســالم گذشــته از مبــارزات بــرای کســب جایگاهــی 

در نظــم جدیــد جهانــی، بــا تحوالتــی بنیادیــن روبــه رو اســت کــه می تــوان آن را نقطــه 

عطفــی در تاریــخ دانســت )رابیــن رایــت، 1372: 137(.   

ــکام و  ــه اح ــت ب ــالم و بازگش ــات اس ــد حی ــد: تجدی ــان می نویس ــر دکمجی هرای

ــس از  ــا پ ــان تنه ــورد. جه ــه چشــم می خ ــان ب ــر جه ــالمی در سراس ــای اس ارزش ه

ورود ناگهانــی انقــالب اســالمی در ســال 1979 دارای یــک سلســله حــوادث تعییــن 

کننــده گردیــد و واژه بنیادگرایــی اســالمی نیــز بخشــی از فرهنــگ و ادبیــات سیاســی، 

پژوهشــی و ژورنالیســتی غــرب شــد )دهقــان، 1376: 223(. 

محمــد آرگــون نویســنده مشــهور عــرب پــس از بیــان ایــن نکته کــه امــروز میلیون ها 

مســلمان در اندونــزی، هنــد، بنــگالدش، پاکســتان و ترکیــه پناهــگاه و مرجــع خــود در 
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اســالم جســتجو می کننــد، می افزایــد: بــدون تردیــد پیــروزی آیــت اهلل خمینــی در ایــران 

بــود کــه دیــن را در عرصه هــای عینــی مطــرح ســاخت و اســتوار گردانیــد و جایگزیــن 

رویکردهــای سکوالریســتی در انقــالب عربــی و سوسیالیســتی ســاخت، بــه گونــه ای که 

محورهــای پیــام اســالم معاصــر و فرضیه هــا و موضوعــات آن بــه شــکل مســتقیم و یــا 

غیــر مســتقیم از ســوی همــه بــه کار گرفتــه می شــود )دهقــان، 1376: 224(. 

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه آمــد، تاثیــر انقــالب اســالمی بــر بیــداری مســلمین و نیــز 

اثــر مســتقیم آن بــر گرایــش بــه اســالم و ایجــاد امــت اســالمی و دنیــای اســالم، بــه 

اعتــراف دوســت و دشــمن تاثیــری غیــر قابــل انــکار می باشــد. 

ظرفیت های انقالب اسالمی برای ایجاد امت اسالمی 

مســئله دیگــری کــه نیازمنــد بحــث و بررســی اســت ایــن اســت کــه: آیــا جمهــوری 

اســالمی ایــران ظرفیــت الزم بــرای ایجــاد امــت اســالمی را دارد یــا خیــر؟ بــه عبــارت 

دیگــر: انقــالب اســالمی بــرای ایجــاد امــت اســالمی نیازمنــد چــه ســاز و کاری اســت و 

آیــا ایــن ســازوکار را فراهــم آورده اســت و یــا ظرفیــت فراهــم آوری آن را دارد یــا خیــر؟ 

ــالب از  ــی انق ــد تکامل ــر فراین ــروری دیگــر ب ــرو م ــن پرســه، در گ ــه ای پاســخ ب

دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری اســت تــا شــرط ایجــاد دنیــای اســالم و امت اســالمی در 

ــد:  ــاره فرموده ان ــددی در این ب ــوارد متع ــه در م ــردد. معظم ل ــن تر گ ــان روش ــان ایش بی
»اگــر دولــت بــه معنــای واقعــی کلمــه اســامی شــده، انــگاه کشــور بــه معنــای 
واقعــی کلمــه اســامی خواهــد شــد، ... از ایــن مرحلــه کــه عبــور کنیــم، بعــد 
ــامی  ــای اس ــوان دنی ــامی می ت ــور اس ــت. از کش ــامی اس ــای اس از آن دنی
درســت کــرد. الگــو کــه درســت شــد، نظایــرش در دنیــا بــه وجــود می آیــد« 

.)79/9/12(

ایشــان همچنیــن در بیانی دیگر، گســترش و توســعه انقــالب اســالمی را ـ برخالف 

برخــی انقالب هــا کــه از طریــق ایجــاد فتنــه، لشکرکشــی و گســترش تروریــزم در ایــن 
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1396
بستان  هار و ات

ب هفتم،   شماره  می          سال نی ا نسا علوم ا ش انهم  
ه ژپو

مســیر گام برمی دارنــد ـ از طریــق الگوســازی نظــام جمهــوری اســالمی بــرای دیگــر 

ــد )87/3/14(. ــر می دانن ــای اســالم  امکان پذی کشــورهای و ملت هــای دنی

 چنانکــه مشــهود اســت، شــرط ایجــاد دنیــای اســالم و امــت اســالمی، ایجــاد الگــو 

می باشــد؛ یعنــی: »ملــت ایــران نظــام جمهــوری اســالمی را بــه حــد و مرتبــه ای برســانند 

ــد و آن را  ــدا کنن ــد، شــوق پی ــگاه می کنن ــن الگــو ن ــه ای ــی ملت هــای دیگــر ب کــه وقت

دنبــال کننــد« )87/3/14(. بدیهــی اســت حرکــت ملت هــا و کشــورهای مســلمان در یــک راه 

و در یــک مســیر، مقدمــه اتحــاد دنیــای اســالم و ایجــاد امــت اســالمی اســت.

بنابرایــن بایــد موقعیــت فعلــی جمهــوری اســالمی مــورد کنــکاش و بررســی قــرار 

گیــرد تــا معلــوم گــردد هم اکنــون آن الگــو ایجــاد شــده و انقــالب اســالمی ظرفیــت 

الگــو قــرار گرفتــن بــرای دیگــر جوامــع اســالمی را دارد یــا خیــر؟ 

ــه طــور مختصــر  ــه ب ــن پرســه مثبــت اســت. در ادام ــه نظــر می رســد پاســخ ای ب

بــه چنــد دلیــل در این بــاره اشــارتی مــی رود و تفصیــل ســخن بــه مقــال دیگــری بــا 

ــردد.  ــه می گ ــوان احال ــن عن همی

ظرفیــت الگویــی انقــالب اســالمی بــرای جهــان اســالم )در راســتای ایجــاد 
امــت اســالمی(

1( انقــالب اســالمی از ابتــدای پیــروزی  اش تاکنــون بــر پایــه سیاســت »نــه شــرقی-

نــه غربــی«در عرصــه جهانــی حضــور یافتــه اســت. تحلیــل وضعیــت قــدرت شــرق و 

غــرب )شــوروی و آمریــکا( بــه خوبــی میــزان قدرتــی کــه در برابــر آنهــا قــد علــم کــرده را 

ــکا و شــوروی  ــدرت آمری ــه ق ــزان ک ــه هــر می ــارت دیگــر، ب ــه عب نشــان می دهــد. ب

افســانه ای تبییــن شــوند، بــه همــان میــزان، قــدرت کشــوری کــه در برابــر ایــن قــدرت 

افســانه ای مقاومــت کــرده و بــدون اتــکاء بــه آنهــا آرمان هــا و اهــداف خــود را محقــق 

ــورهای  ــیاری از کش ــه بس ــت ک ــن اس ــت ای ــود. واقعی ــد ب ــانه ای خواه ــرده، افس گ

ــرای  ــالش ب ــه ت ــه، تجرب ــعه یافت ــورهای توس ــی کش ــی برخ ــعه و حت ــال توس در ح
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ــام وجــود ســیطره  ــا تم ــا ب ــته اند؛ آنه ــدرت را داش ــای ق ــه قطب ه قطــع وابســتگی ب

ــة  ــه تجرب ــد و ب ــر خــود و سرنوشــت ملتشــان حــس کرده ان ــدرت را ب ــای ق قطب ه

وجــودی حــس می کننــد کــه مقاومــت در برابــر آنهــا تــا چــه میــزان ســخت اســت. اما 

آنهــا در کمــال نابــاوری مشــاهده کرده انــد کــه انقــالب اســالمی بــه رغــم همــه فشــار 

وارده از جانــب قطب هــای قــدرت، بــه طــور نســبی توانســته ســایه آنهــا را از ملــت 

خــود و سرنوشت شــان کنــار بزنــد. بــه نظــر می رســد هــر چــه زمــان ایــن مقاومــت 

طوالنی تــر شــود، همزمــان ایمــان ایــن کشــورها بــه قــدرت انقــالب اســالمی افزایــش 

ــران، بایــد  ــد. از ایــن رو در محاســبه قــدرت ای ــه قــدرت ابرقدرت هــا کاش می یاب و ب

ــای  ــان ملت ه ــد، ایم ــه انتخــاب کرده ان ــی ک ــه راه ــران ب ــت ای ــان مل ــر ایم ــالوه ب ع

بســیاری از کشــورهای جهــان دوم و ســوم بــه آن را نیــز افــزود. 

2( در میــان کشــورهای جهــان، ایــن تنهــا ایــران نیســت که بــا غرب و سیاســت های 

آن ناســازگار اســت، بلکــه بســیاری از کشــورهای اســالمی و غیــر اســالمی از اســتکبار 

غــرب بــر خودشــان نگــران هســتند. امــا از میــان همــه ایــن کشــورها، ایــن تنهــا ایــران 

اســت کــه نوعــی مواجهــه حداکثــری بــا غــرب پیــدا کــرده اســت؛ بدیــن معنــا کــه 

ــگ آن، اقتصــاد آن،  ــا فرهن ــه ب ــرب، بلک ــتعماری غ ــا سیاســت  اس ــا ب ــه تنه ــران، ن ای

مبانــی معرفتــی آن و هــر چیــزی کــه بــه نحــوی در اســتحکام آن مؤثــر اســت، غیریــت 

و ضدیــت پیــدا کــرده اســت. مواجهــه حداکثــری بــا غــرب، تجربه زیســت غیروابســته 

ــا  ــد همــراه ب ــرار داده کــه هــر چن ــران ق ــار ای ــده امــروزی را در اختی در جهــان پیچی

فشــارها، تحریم هــا و هزینه هــای بعضــاً کالن همــراه بــوده، امــا نتایــج و دســتاوردهای 

خجســته ای را بــرای ان بــه ارمغــان آورده اســت. یکــی از ایــن دســتاوردها، خودبــاوری 

ــتند.  ــروم هس ــالمی از آن مح ــورهای اس ــیاری از کش ــه بس ــت ک ــی اس ــر ایران عنص

خودبــاوری ایرانــی باعــث شــده تــا ایــران ضمــن پاســداری از تــراث و مآثــر خــود، 

بتوانــد نوعــی تجــدد بومــی را بــرای خــود رقــم زنــد. ممکــن اســت در مقایســه برخی 
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ــر  ــه برخــی کشــورهای اســالمی، عقب ت ــراِن پســاانقالبی نســبت ب ــی، ای وجــوه تمدن

باشــد، امــا مهــم ایــن اســت کــه رشــد و پیشــرفت ایــران، نــه فقــط بــا عنصــر ایرانــی، 

بلکــه مهمتــر از آن بــا اندیشــه ایرانــی محقــق شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 

در پیشــرفت اغلــب کشــورهای اســالمی، بیــش از آنکــه »اندیشــه بومی« حضور داشــته 

ــا غــرب باعــث شــده تــا  باشــد، »عنصــر بومــی« حضــور دارد. مواجهــه حداکثــری ب

ایــران از جوانــب مختلــف در یــک انــزوای برنامه ریــزی شــده قــرار گیــرد. واقعیــت 

ایــن اســت کــه تحریــم بــرای کشــوری کــه اراده حرکــت کــرده، بیــش از آنکــه نقمــت 

باشــد، نعمــت اســت. تجربــه کاالهــای تحریمــی ایــران بــه خوبــی گــواه اســت کــه 

ــه،  ــم قــرار گرفت ــران بیشــتر مــورد تحری ــه کــه ای ــه ای در هــر زمین ــه شــکل ناباوران ب

ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــرده اســت. ب ــد و پیشــرفت ک ــتر رش بیش

ــرای  ــق در آن، کشــورهای اســالمی ب ــدان الگــوی موف ــان اســالم و فق ــن جه امروزی

مواجهــه بــا غــرب، چــاره ای جــز اســتفاده از تجربــه و الگــوی ایــران ندارنــد؛ الگویــی 

ــته  ــروز، توانس ــون ام ــرج  و مرج گ ــای ه ــمنان، در دنی ــتان و دش ــان دوس ــه اذع ــه ب ک

موفقیت هــای درخــوری را کســب و در بیــش از چهــار دهــه موجودیــت و فعالیــت، 

قــدرت برتــر منطقــه بــوده و در در ســطح جهانــی نیــز بــه یکــی از قدرت هــای برتــر 

جهــان )قــدرت هفتــم جهــان( تبدیــل شــود.  

3( انقــالب اســالمی از بــدو ظهــورش تاکنــون مــورد تحریــم و فشــار بین المللــی 

بــوده اســت. بــا ایــن همــه، در بســیاری مــوارد اختــالف میــان آن و ابرقدرتهــا بــه دلیــل 

قــدرت ویــژه ای کــه داشــته، توانســته از گزینــه خــود دفــاع نمایــد. قــدرت ابرقدرتهــا 

ــدرت  ــا ق ــد، ام ــان می باش ــی و سیاسی ش ــی و تبلیغات ــادی، نظام ــات اقتص ــه امکان ب

ــوارد  ــن م ــه آخری ــد. از جمل ــش می باش ــه آمان های ــش ب ــاور عمیق ــی از ب ــران ناش ای

اختــالف جــدی بیــن  ایــران و غــرب، مســأله انــرژی هســته ای ایــران بــود، که بــه رغم 

ــی  ــد و حت ــاع نمای ــی توانســت از آن دف ــه خوب ــران ب ــی، ای همــه فشــارهای بین الملل

کجا هستیم؟
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ــه عبــارت  ــه شــورای امنیــت، تاثیــری در اراده آن نداشــت. ب ــده ایــران ب ارجــاع پرون

دیگــر، ایــران از چنــان قــدرت چانه زنــی حتــی در شــورای امنیــت برخــوردار اســت 

کــه بــه راحتــی مــی توانــد ائتــالف قدرتهــا را بشــکند. بحــث حملــه بــه ایــران و نیــز 

ــه شکســت  ــه ب ــن دســت ک ــه ســوریه و نمونه هــای متعــددی  ازای ــه ب داســتان حمل

طــرف غربــی منجــر شــده، جملگــی بــه دلیــل قــدرت بــاالی ایــران در چانه زنــی در 

دقایــق پایانــی خــود بــا شکســت روبــرو شــده و اعتبــار آمریــکا و غــرب را بــه شــدت 

ــن  ــکا در ای ــار غــرب و آمری ــرده اســت.  اعتب ــر ســؤال ب ــا زی ــی دنی ــکار عموم در اف

فضــا انــگاه بیشــتر مــورد تشــکیک و تردیــد قــرار می گیــرد کــه هــر از چنــد گاهــی 

ــد  ــه ســخره می گیرن ــکا را در رســانه های عمومــی ب ــدات آمری ــران، تهدی مســئوالن ای

ــه  ــد ب ــه نمی توانن ــد و از اینک ــه می کنن ــه حمل ــک ب ــا را تحری ــه گاه آنه ــه آنک و ُطرف

ایــران حملــه کننــد، تحقیرشــان می نماینــد! در ایــن میــان، آیــا کدامیــک از کشــورهای 

اســالمی و غیــر اســالمی منطقــه از ایــن امتیــاز برخوردارنــد؟ بدیهــی اســت در ایــن امر 

نیــز نیازمنــد الگویــری از نمونــه ایــران هســتند.

4( برخــی از کشــورهای اســالمی ممکــن اســت در برخــی از جهــات اقتصــادی، 

ــز  ــا هرگ ــند، ام ــران باش ــه ای ــبت ب ــتری نس ــدرت بیش ــانه ای و ... دارای ق نظامی،رس

ایــن قدرتشــان را در عــرض قدرت هــای ضــد اســالمی نداده انــد. ملت هــای 

مســلمان هرگــز از اینکــه چنیــن کشــورهایی اســالمی بــه چنیــن قدرتــی دســت یابنــد، 

خوشــحال نخواهنــد بــود؛ چراکــه مــادام کــه قــدرت اســالمی در برابــر قدرتهــای ضــد 

اســالمی عیــان نشــود، انــگار کــه بــه تعــداد قدرتهــای جهانــی، قدرتــی دیگــر افــزوده 

ــده خوشــحال کنند نیســت، کــه  ــرای ملت هــاس تمدی ــه تنهــا ب ــن ن شــده اســت و ای

مایــه اضطــراب و نگرانــی اســت. آنچــه ایــران اســالمی را از ســایر کشــورهای اســالمی 

ــران در عــرض قدرتهــای اســتکباری رخ  ــز می کنــد، ایــن اســت کــه قــدرت ای متمای

ــی در  ــی در عــرض و چــه قدرت ــم چــه قدرت ــرای آنکــه بدانی ــان نمــوده اســت. ب عی
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ــم  ــه بدانی ــن اســت ک ــن روش ای ــد، بهتری ــور یافته ان ــای اســتکباری ظه طــول قدرته

ایــا قدرتهــای اســتعماری از ظهــور آن قــدر اســتقبال کــرده، یــا بــه ســتیزش رفته انــد. 

بــه عنــوان مثــال، پاکســتان و ایــران بــه عنــوان دو کشــوری کــه دارای نظــام جمهــوری 

اســالمی هســتند، هــر دو مجهــز بــه انــرژی هســته ای هســتند، امــا آمریــکا بــه عنــوان 

ــرژی  ــد و از ان ــرژی هســته ای پاکســتان حمایــت می کن ــدرت اســتکباری از ان یــک ق

هســته ای ایــران نگــران اســت. ایــن بدیــن معناســت کــه قــدرت هســته ای پاکســتان در 

برابــر قــدرت هســته ای غــرب عیــان نشــده، بلکــه در طــول و شــاید هــم در خدمت آن 

نمــود یافتــه اســت. از ایــن رو، قــدرت ایــران از آن رو کــه ظرفیت الگوبخشــی بــه جهان 

اســالم دارد کــه حقیقتــاً متعلــق بــه جهــان اســالم اســت، نــه اینکــه ظرفیتــی متعلــق بــه 

خــارج از جهــان اســالمف امــا بــه ظاهــر در درون جهــان اســالم باشــد! 

5( ظرفیــت علمــی انقــالب اســالمی ایــران بــه انــدازه ای اســت کــه بــه رغــم همــه 

توجــه آگاهانــه ای کــه غــرب بــرای سانســور خبــری و اعــالم نکــردن آن دارد، ناگزیــر 

در برابــر برخــی وجــوه آن تســلیم شــده اســت. امــروزه ایــران در برخــی از حوزه هــای 

ــاالی  ــای ب ــه در رده ه ــالمی، بلک ــر اس ــورهای برت ــف کش ــط در ردی ــه فق ــی، ن علم

ــی همچــون  ــران در حوزه های ــی ای ــت علم ــال ظرفی ــوان مث ــه عن ــرار دارد. ب ــی ق جهان

پزشــکی، نانــو تکنولــوژی و ... در مقیــاس جهانــی و در حوزه هــای نظامــی، پتروشــیمی، 

ــت. ــده اس ــت ش ــی ثب ــد باالی ــالم، در ح ــان اس ــاس جه ــع و ... در مقی ــی صنای  برخ

 بــرای نمونــه در ســالهای اخیــر کــه نهضــت تولیــد علــم و جنبــش نرم افــزاری بــه وجود 

آمــده، در میــان جوانــان ایرانــی نوعــی نشــاط علمــی با هــدِف عبــور از غرب ایجاد شــده 

اســت کــه در آینــده نه چنــدان دور، حتمــاً نتایــج مثبتــی بــه بــار خواهــد آورد. اساســًا 

ایــن کــه جوانــان یــک ملتــی اراده کرده انــد کــه بــه جــای تقلیــد از غــرب، خودشــان 

تولیــد کننــد، بســیار امیــدزا می باشــد. تقریبــاً همــه حاکمــان غیــر وابســته دنیــا، دغدغــه 

دارنــد تــا بــه جوانــان کشورشــان روحیــه خودبــاوری را تلقیــن کننــد. نباید پنداشــت که 
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عمومیــت یافتــن ایــن روحیــه در ایــران، تصادفــی و کم اهمیــت اســت. جوانــان و حتــی 

خــواص برخــی کشــورهای اســالمی، افقــی کــه بــرای جوانــان ایرانــی نزدیــک به چشــم 

می آیــد را، تــا حــّد محــال دور می پندارنــد! توفیــق انقــالب اســالمی در جنبــش مذکــور 

می توانــد ظرفیــت الگوبخشــی آن در حــوزه علــم را مضاعــف نمایــد. 

6( از زمانــی کــه اســتعمار کالســیک قــدرت و ثبــات یافــت و تکنولــوژی و صنعت 

هــم مــددکار آن شــد، بســیاری از اســتعمارگران دغدغــه گســترش مســتعمرات خــود را 

تــا آنجــا پیــش بردنــد کــه هــوس فتــح کل جهــان را کردنــد و برای نیــل بدیــن مقصود، 

تئوری هایــی تولیــد کردنــد. درقــرون اخیــر حداقــل پنــج تئــوری معــروف برای کســب 

ــر دریاهــا، فضــا، هــالل خصیــب  قــدرت برتــر جهانــی ارائــه شــده اســت. تســلط ب

ــاالی  ــودن کمیــت ب ــا و دارا ب ــی مهــم دنی ــه آب )منطقــه ای هالــی در خاورمیانــه(، هفــت گردون

انســانی هســته اصلــی هــر کــدام از ایــن تئوری هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.   

شــاید هیچ کــدام از تئوری هــای فــوق، مطلــق نباشــند، امــا همــه آنهــا بهــره ای حــق و 

درســتی را در اختیــار دارنــد. واقعیــت اســت کــه در عصــر مــا، دریــاه، فضــا، تنگه هــای 

اســتراتژیک ابــی و ... همــه و همــه مهــم هســتند. در میان کشــورهای اســالمی، ایــران از 

معــدود کشــورهایی اســت کــه تقریبــاً از همــه عوامــل قــدرت جهانــی بهره منــد اســت. 

ایــن درحالــی اســت کــه غالــب کشــورهای مســلمان، فاقــد کمیت بــاالی انســانی، دور 

از هــالل خصیــب، فاقــد امتیــاز کنتــرل گردنه هــای آبــی مهــم دنیــا و ... می باشــند. بــه 

عبــارت دیگــر، قــدرت نســبی ایــران در میــان کشــورهای اســالمی نیــز می توانــد یکــی 

دیگــر از ظرفیت هــای الگوبخــش آن بــرای جهــان اســالم باشــد )ن.ک. رهــدار، 1391: 254(.

ــان  ــه جهان بینی ش ــد ک ــت می کنن ــی حرک ــوام درون جهت گیری های ــه اق 7( هم

بــه آنهــا می بخشــد. بــه طــور کلــی، ملت هــای جهــان از ســه نــوع جهان بینــی کلــی 

برخوردارنــد: گذشــته محــور )ماننــد مکتــب کنفوســیوس و ســلفی های مســلان و ...(، حال محــور )ماننــد 

ــه ســه دســته تقســیم می شــوند: فقــط  ــر ب متــدن فعلــی غــرب( و آینــده محــور. گــروه اخی
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آینــده نگــر، آینــده نگــر و آینــده گــرا، آینــده نگــر و آینــده گــرا و آینــده پــرداز. در 

میــان ملــل و نحــل موجــود در جهــان معاصــر، تنهــا قومــی کــه آینــده محــور از نــوع 

ســوم )آینــده پــرداز( اســت، ایــران شــیعی می باشــد. در حقیقــت اگــر دیگــران نیــز مدعــی 

آینده نگــری باشــند، حرکــت آنهــا »بــه ســوی فــردا« می باشــد، امــا آینده نگــری ایــران 

ــن  ــاوت از زمی ــر دو تف ــن ه ــن ای ــردا« اســت و بی ــرای ف ــت »ب ــوع حرک شــیعی از ن

ــت  ــردا حرک ــرای ف ــه ب ــت ک ــوری اس ــده از آن کش ــک آین ــت. بی ش ــمان اس ــا آس ت

می کنــد، نــه اینکــه فقــط بــه ســوی فــردا حرکــت کنــد. از آنجــا کــه ایــران از معــدود 

ــه دیگــر کشــورهای  ــد، نســبت ب ــردا حرکــت می کن ــرای ف ــه ب کشــورهایی اســت ک

اســالمی کــه عمدتــاً بــه ســوی فــردا حرکــت می کننــد، از ظرفیــت الگوبخشــی باالیــی 

بــرای جهــان اســالم برخــوردار اســت )ن.ک. رهــدار، هــان(. 

ــر  ــد از یکدیگ ــالمی را بای ــع اس ــالم در جوام ــور اس ــوه حض ــل دو نح 8( حداق

تفکیــک کــرد: یکــی »اســالم یــه مثابــه تاریــخ« و دیگــری »اســالم بــه مثابــه فرهنــگ«. 

در بســیاری از بررســی هایی کــه تاکنــون دربــاره وضعیــت اســالم در جوامــع اســالمی 

شــده، بــه دلیــل عــدم تفکیــک میــام ایــن دو مقولــه، خلــط مبحث هــای زیــادی صورت 

گرفتــه اســت. در ایــن خصــوص، توجــه بــه نــکات ذیــل حائــز اهمیــت اســت: 

ــا  ــرار می باشــد، ب ــق برق ــی وثی ــگ ارتباط ــخ و فرهن ــان تاری ــد می ــر چن ــف- ه ال

ــه فرهنــگ شــوود و یــا هــر  ــه نیســت کــه هــر تاریخــی تبدیــل ب ایــن همــه، اینگون

ــاط  ــکل ارتب ــن ش ــد. منطقی تری ــوردار باش ــنی برخ ــی روش ــار تاریخ ــی از تب فرهنگ

تاریــخ و فرهنــگ، صورتــی اســت کــه در ان تاریــخ تبدیــل بــه فرهنــگ شــده باشــد. 

تاریــخ فرهنــگ شــد، همــان تاریــخ پویــا و تاریــخ بــه ثمرنشســته می باشــد. همچنــان 

کــه بدتریــن شــکل ارتبــاط ایــن دو نیــز، صورتــی اســت کــه در آن، تاریــخ و فرهنــگ 

در تضــاد بــا یکدیگــر عمــل کننــد. 
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ب- در میــان جوامــع کنونــی اســالمی، برخــی ازجوامــع از تبــار تاریخــی اســالمی 

برخــوردار هســتند، بی آنکــه دارای فرهنــگ اســالمی روشــنی باشــند. بــه عنــوان مثــال، 

در طــول خالفــت عثمانــی، -حــدود شــش قرن- کشــور ترکیــه در جایــگاه دال مرکزی 

جغرافیــای جهــان اســالم بــوده و ایــن مســأله باعــث شــده تــا تاریــخ ترکیــه بــه بخــش 

مهمــی از تاریــخ اســالم تبدیــل شــود. ایــن در حالــی اســت کــه بــه لحــاظ فرهنگــی، 

بویــژه از زمانــی کــه آتاتــورک قانــون اساســی ترکیــه را قانونــی الئیــک معرفــی کــرده، 

تــا امــروز کــه جنبــش اســالم خواهــی در آن در حــال تکــون و نضــج اســت، فرهنــگ 

عمومــی ترکیــه چنــدان فرهنــگ اســالمی نیســت. بــه عبــارت دیگــر فرهنــگ ترکیه در 

وجــه اســالمی خــود بــه انــدازه تاریــخ آن جلوه گــری نمی کنــد. ایــن بدیــن معناســت 

کــه تاریــخ ترکیــه بــه روشــنی نتوانســته پشــتوانه فرهنــگ آن قــرار گیــرد. 

ج- در میــان جوامــع اســالمی، کمتر کشــور وجــود دارد کــه دارای فرهنگ اســالمی 

باشــد، بی آنکــه از تاریــخ اســالمی برخــوردار باشــد؛ چــرا کــه اساســاً فرهنــگ، خــود 

ــدون  ــگ ب ــی فرهن ــه در جای ــرد ک ــرض ک ــوان ف ــت و نمی ت ــی اس ــه ای تاریخ مقول

حضــور تاریــخ وجــود داشــته باشــد. چــه فرهنــگ مولــود تاریــخ اســت. البتــه فرهنــگ  

می توانــد بیــرون از تاریــخ یــک قــوم و توســط یــک بیگانــه راهبــری شــود، همچنــان 

کــه مصادیــق زیــادی در جهــان اســالم می تــوان یافــت کــه بــه رغــم داشــتن تاریــخ 

اســالمی، از نداشــتن فرهنــگ اســالمی در رنــج هســتند. طرفــه اینکــه حتــی میتــوان 

کشــورهایی مثــل اســپانیا را یافــت کــه بــه رغــم داشــتن تاریــخ اســالمی، اینــک دارای 

ــوان جســت  ــر کشــور را می ت فرهنــگ ضــد اســالمی هســتند. در جهــان امــروز کمت

کــه بــه رغــم اینکــه دارای تاریــخ غیــر اســالمی اســت، بــه دلیــل تاثیرپذیــری از تاریــخ 

اســالم در بیــرون مرزهــای جغرافیایــی اش، دارای فرهنــگ اســالمی باشــد. 

د( واقعیــت ایــن اســت کــه کشــوری می توانــد بــه عنــوان الگــو بــه جهــان اســالم 

ــن  ــد. ای ــالمی باش ــگ اس ــم دارای فرهن ــخ و ه ــم دارای تاری ــه ه ــردد ک ــی گ معرف
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درحالــی اســت کــه اغلــب کشــورهای اســالمی مدعــی ایجــاد امــت و تمــدن اســالمی، 

ــگ  ــخ و فرهن ــد تاری ــه فاق ــزی ک ــگ اســالمی و مال ــد فرهن ــه فاق ــه ک همچــون ترکی

اســالمی اســت و نیــز کشــورهای زیــادی همچــون عــراق، ســودان، عربســتان، مصــر و 

... کــه بــه رغــم داشــتن هــر دو مولفــه )تاریــخ و فرهنــگ اســامی( بــه دلیــل اینکــه واجــد دیگر 

ــرای ایــن مهــم  ــرای الگــو واقــع شــدن نیســتند، دارای ظرفیــت الزم ب شــرایط الزم ب

ــرای ایــن مقصــود در نظــر گرفتــه شــوند. نیســتند و نمی تواننــد ب

هـــ( در مقابــل، ایــران اســالم کشــور اســت کــه هــم بــه لحــاظ تاریخــی از تبــار 

اســالمی قــوی و دراز مــدت برخــوردار اســت و هــم بــه لحــاظ فرهنگــی، بهــره وافری 

ــرن اول  ــان ق ــه در هم ــران کشــوری اســت ک ــه لحــاظ تاریخــی ای ــالم دارد. ب از اس

توســط مســلمین فتــح شــده و پــس از آن، ایرانیــان چــه در حــوزه مدیریــت سیاســی 

امپراتــوری اســالمی )در قامــت وزارت، ســلطنت و ...( و چــه در حــوزه مدیریــت فکــری امــت 

اســالمی، نقــش بســزایی داشــته اند. بــه عنــوان مثــال چهــار امــام فقهــی بــزرگ اهــل 

ســنت، نویســندگان صحــاح ســته، عمــده فالســفه بــزرگ اســالمی، جملگــی ایرانــی 

ــای  ــر آموزه ه ــت تاثی ــان تح ــالمی چن ــران اس ــز ای ــی نی ــاظ فرهنگ ــه لح ــتند. ب هس

اســالمی بــوده کــه هیــچ نویســنده ای –اعــم از مســلمان و غیــر مســلمان- در اصالــت و 

اســالمی بــودن فرهنــگ ایرانــی تردیــد نکــرده اســت. ایــن درحالــی اســت که بســیاری 

ــل از اســالم می باشــد،  ــران باســتان و قب ــه ای ــق ب ــران متعل ــای فرهنگــی ای از مولفه ه

بــه رغــم ایــن در مواجهــه ایــن مولفه هــا بــا اســالم، بیشــتر آنهــا صبغــه اســالمی بــه 

خــود گرفتــه اســت. 

و(   بــه نظــر می رســد ایــران اســالمی، عــالوه بــر واجــد بــودن تاریــخ و فرهنــگ 

ــرای  ــدن ب ــع ش ــو واق ــرای الگ ــای الزم ب ــرایط و ظرفیت ه ــر ش ــالمی، از دیگ اس

جهــان اســالم نیــز برخــوردار اســت، چنانکــه در بندهــای پیشــین بــه برخــی از آنهــا 

اشــاراتی رفــت )ن.ک. رهــدار، هــان(.
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9( عــالو بــر مــوارد فــوق، تجربه هــا و موفقیت هــای سی ســاله جمهــوری اســالمی 

ــه،  ــبتاً عادالن ــی نس ــه روش ــه، ب ــب چندگان ــا مذاه ــف ب ــای مختل در اداره قومیت ه

ظرفیــت دیگــری اســت کــه کمتــر کشــور اســالمی از آن برخــوردار اســت. بــه بیــان 

دیگــر، انقــالب اســالمی دارای چنــان ظرفیتــی اســت کــه توانســته در جریــان ایجــاد 

انقــالب اســالمی و مراحــل پســین آن، بــدون هیــچ اعمــال زوری، تمامــی قومیت هــا 

بــا مذاهــب مختلــف را، درگیــر و ســهیم در انقــالب نمایــد و در ادامــه نیــز در مراکــز 

حساســی همچــون خبــرگان رهبــری، مجلــس شــورای اســالمی و ... همــه قومیت هــا 

ــد.  ــی اقلیت هــا را ســهیم و شــریک نمای و حت

ایــن عــالوه بــر آن اســت کــه منابــع دینــی و فقهــی و نیــز جهان بینــی و معــارف 

شــیعی، ظرفیتــی غیرقابــل انــکار بــرای ایجــاد وحــدت میــان آحــاد جهــان اســالم دارد. 

چنانکــه اولیــن نداهــای وحــدت اســالمی و تقریــب مذاهــب از حنجــره پــاک ائمــه 

معصــوم شــیعه و در ادامــه رهبــران فقیــه شــیعی، خصوصاً رهبــران انقالب اســالمی 

ســر داده شــده اســت. همــکاری بــا جامــع االزهــر توســط آیــت اهلل برورجــردی، ایجاد 

ــری )1369/7/19(،  ــم رهب ــام معظ ــط مق ــالمی توس ــب اس ــب مذاه ــی تقری ــع جهان مجم

صــدور فتــاوای عــدم ایجــاد تفرقــه )1386(، دســتور پخــش اذان بــه ســبک اهــل ســنت 

در مراکــز ســنی نشــین )1388(، صــدور فتــوای حرمــت تکفیــر پیــروان مذاهــب اســالمی 

و توهیــن بــه مقدســات یکدیگــر )1388/2/22(، توســیع دایــره شــمول ایمــان و عــدم جواز 

ــوای حرمــت  ــه مســلمین )1389(، صــدور فت ــه کلی ــی ب ــت از محــدوده شــیعه امام غیب

ــه  ــت ک ــن دس ــواردی از ای ــنت )89/7/10( و م ــل س ــرادران اه ــای ب ــه نماده ــت ب اهان

ــه،  ــری انجــام پذیرفت ــام معظــم رهب ــران انقــالب اســالمی، خصوصــاً مق توســط رهب

ظرفیتــی قابــل توجــه اســت کــه در دیگــر کشــورهای اســالمی و از طــرف بــزرگان و 

رهبــران آنهــا، کمتــر شــاهد اقداماتــی از ایــن دســت هســتیم. 

مجموعــه ای از عوامــل فــوق و نظایــر آنهــا، محــور باعــث شــده اســت تــا ایــران 
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و انقــالب اســالمی، بــرای الگوبخشــی بــه جهــان اســالم نســبت بــه بســیاری از دیگــر 

کشــورهای اســالمی ویــژه باشــد. البتــه ایــن بــه معنــای نفــی ویژگی هــای منحصــر بــه 

فــرد برخــی ازکشــورهای اســالمی نیســت. منظــور ایــن اســت کــه انقــالب اســالمی و 

ایــران بــا لحــاظ مجموعــه ویژگی هایــی کــه دارد، بــرای الگوبخشــی بــه جهــان اســالم 

نســبت بــه دیگــر کشــورها مســتعدتر اســت.

بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه مجموعــه مــوارد فــوق و نظایــر آن، بــه راحتــی 

ــرده برداشــت.  ــت اســالمی پ ــرای ایجــاد ام ــالب اســالمی ب ــت انق ــوان از ظرفی می ت

بــه بیــان روشــنتر، پــس از آنکــه معلــوم شــد، اثبــات توانایــی انقــالب اســالمی بــرای 

ایجــاد امــت اســالمی و دنیــای اســالم، در گــرو اثبــات ظرفیــت آن بــرای الگــو واقــع 

شــدن بــرای جهــان اســالم اســت، مجموعــه عوامــل پیشــگفته و نظایــر آنهــا، ظرفیــت 

الگــو واقــع شــدن انقــالب اســالمی را اثبــات می نمایــد. اگــر انقــالب اســالمی بتوانــد 

الگــوی بــه وجــود آمــده را بــه طــور صریــح و صحیــح  در اختیــار ملت هــای دیگــر 

ــه دنبــال آن حرکــت خواهنــد نمــود و نتیجــه  ــا شــوق و ذوق ب قــرار دهــدف آنهــا ب

حرکــت در مســیر واحــد، بــه وجــدو آمــدن »امــت واحــده اســالمی« خواهــد بــود.   

جمع بندی و نتیجه گیری 

ــن  ــه نصب العی ــالب اســالمی را ک ــرای انق ــای پیشــنهادی ب ــدام از فراینده ــر ک ه

ــود  ــه خ ــا را ب ــی در آنه ــه نهائ ــالمی، مرحل ــت اس ــاد ام ــم، ایج ــرار دهی ــش ق خوی

ــت  ــاد ام ــالم و ایج ــای اس ــه دنی ــتیابی ب ــر، دس ــرف دیگ ــد. از ط ــاص می ده اختص

ــذا  ــد. ل ــلمین می باش ــدت مس ــی و وح ــرو یکپارچگ ــکی در گ ــچ ش ــالمی، بی هی اس

بــرای جمهــوری اســالمی ضــروری اســت کــه بــه ترویــج گفتمــان وحــدت اســالمی 

همــت گمــارد. نیــز دســتیابی بــه دنیای اســالم و امــت اســالمی، در گــرو ایجــاد الگوی 

صحیــح کشــور اســالمی و ارائــه آن بــه ملت هــا و حکومت هــای مســلمان اســت تــا 
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بــا پیــروی از آن و حرکــت در مســیر واحــد گام در مرحلــه ایجــاد نیــای اســالم و امــت 

ــت  ــل متعــددی ظرفی ــه دالی ــران، ب ــم. انقــالب اســالمی و کشــور ای اســالمی بگذاری

ــد از  ــن مســیر بای ــن اســاس در ای ــر ای ــع شــدن را داراســت. ب ــو واق ــرای الگ الزم ب

ــه نحــو احســن اســتفاده  ظرفیت هــای جهــان اســالم را شناســایی نمــوده و از آنهــا ب

نمایــد. نیــز بایــد آســیب ها و تهدیــدات ایــن جامعــه عظیــم را رصــد نمــوده، در صــدد 

ــا  حــل و رفــع آنهــا برآیــد. دســت اندرکاران و مســئولین رده هــای مختلــف مرتبــط ب

ــرار دادن دیدگاه هــا و  ــن ق ــد توجــه داشــته باشــند کــه نصــب العی ــن موضــوع بای ای

بیانــات مقــام معظــم رهبــری و نیــز امــام خمینــی، اولیــن راهبــرد آنهــا می باشــد. 

بنابرایــن بایــد در مســیر تحلیــل و تبییــن اندیشــه های ایــن بزرگــواران بــرای ســتیابی 

بــه اهــداف واالی انقــالب اســالمی تالشــی مضاعــف بنماینــد.   
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Abstract 
The creation of the world of Islam and the Islamic nation has given 

the final stage of the evolutionary process of the Islamic Revolution. On 

the other hand, the creation of the Islamic nation requires the unity and 

sympathy of the Muslims of the region and the whole world. Based on 

this, one of the most important tasks of the Islamic Republic of Iran is 

to move towards the expansion of the culture of Islamic approximation 

and unity and the establishment of an Islamic nation in this way. The 

central question here is what to do to create the Islamic nation, what 

should be done and what is the solution to create it? The present paper 

tries to analyze the evolutionary process of the Islamic Revolution, the 

Islamic nation, and the unity of Muslims, to analyze the three-way ratio 

of these three concepts. Finally, the creation of the Islamic world and 

the Islamic nation is largely dependent on the providing of a “correct 

pattern to the Islamic world”. Due to this reason, the final section of the 

paper has demonstrated the model's capacities of the Islamic Revolution 
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and the Islamic Republic of Iran for the Islamic world. This article is 

organized by analytical method and through a library study, centered on 

the views and statements of Imam Khamenei.

Keywords: Islamic Unity, Convergence in the Islamic World, Islamic 

nation, Evolutionary Process of the Islamic Revolution, the Islamic 

Republic of Iran’s Capacities


