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 چكيده

 

هاي ديني و همچنين بهره مندي از دستاوردهاي تمدن آموزهتمدن نوين اسالمي بر آن است كه با بهره گيري از 

از آنجـايي كـه    ي را دربرداشته باشد.مدن تمدن يهاجنبه، به ايجاد تمدني نوين بپردازد كه بتواند تمامي بشري

نظير عدم پيروي از رهبري واحد، فرهنـگ مهـاجم   هايي چالشبراي حركت تمدن نوين اسالمي در مسير صحيح، 

غربي و اختالف افكني در ميان مسلمانان، موانعي چون مشكالت اقتصـادي جوامـع مسـلمان و عـدم توجـه بـه       

هاي اصولي بايستي تذابير و برنامهها ميلذا جهت كاهش و رفع اين چالش دارد. وجود و غيره. .. عقالنيت ديني

مرجع و نخبگـان در هـدايت مـردم راهكـار      يهاگروهتوجه به نقش رهبران ديني، فكري، فرهنگي و  اتخاذ گردد،

ي ازسـو  اسـت. پيش روي تمدن نوين اسالمي اصلي فرهنگ سازي در جامعه و مقابله عملي با مشكالت و موانع 

بـا تشـكيل حكومـت     والقراي جهان اسالم شده اسـت،  بدون ترديد ام ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي،ديگر 

و شايسته است جمهوري اسالمي ايران با توجه  .گرديد ي، داراي دو شأن رهبري مردم ايران و امت اسالمياسالم

اي تمدن نوين اسالمي و ايجاد و تحكيم تمـدن نـوين   ههاي بي نظير خود بتواند در كاهش و رفع چالشبه مولفه

هويتي پيش روي تمـدن   -هاي ساختارينقش ارزنده خود را ايفاء نمايد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسي چالش

هـا بـوده ، كـه بـه روش     نوين اسالمي و نقش بي بديل، تاثيرگذار و كليدي ايران در كاهش و رفـع ايـن چـالش   

 اين موضوع پرداخته است. اي (اسنادي) بهكتابخانه

 ايران، چالش: تمدن نوين اسالمي،، هاهكليد واژ

 

 

 



738

 مقدمه

هاي سـلطنتي  تاريخي دودمان سلطهنه تنها عليه يك نظام مستبد و پوسيده، يعني  1357انقالب اسالمي و پيروزي آن در سال 

 گرانـه سلطهجدي با نظم  مبارزهشمول، هاي جهانمانبرپا گرديد، بلكه به دليل ماهيت اسالمي خود و برخورداري از اهداف و آر

بخـش و  فـرد خـود، الهـام    بـه هاي دينـي و منحصـر   اسالمي ايران با ويژگي انقالبالمللي را مورد توجه و تأكيد قرار داد. بين

نگـر و مبتنـي بـر    نبهجاايجاد تمدني نوين براي دنياي معاصر گرديده است. از يكسو دين مبين اسالم، كه جامع و همه ددهندهينو

جانبه هاي انقالبي ناشي از آن نيز همهمحوري تمدن ظالم غربي است، مبناي اين انقالب بوده و آرمانخدامحوري در مقابل انسان

هاي معاصر، آرمان يا ايدئولوژي انقالبي را تنها يكي از موارد آزادي، برابري، ]. در حالي كه در هر يك از انقالب1و جامع است[

اين موارد را در چارچوب خدامحوري (با تأكيد بـر اصـل واليـت     همهدهد، انقالب اسالمي ايران ستقالل يا توسعه تشكيل ميا

سوي ديگر، انقالب اسالمي ايران، بيـرون از تمـدن غربـي اتفـاق افتـاده اسـت؛ بـرخالف         از فقيه) مورد توجه قرار داده است.

تمـدني بـراي   تمدني هستند. طبعاً انقالب اسالمي يك چالشگر بـرون ) كه درون1949() يا چين 1917هايي مانند روسيه (انقالب

گردد تقابـل  لذا مالحظه مي شود.تمدن غربي است و خود نويدبخش تمدني نوين و در راه است و در تمدن غربي مستحيل نمي

مـدن اسـالمي نمـود يافتـه مشـاهده      جدي بين انسان محوري(اومانيسم) با خدامحوري كه اولي در تمدن غرب و ديگـري در ت 

ها و موانع متعـددي در ايجـاد   گردد، تمدن غرب با بهره گيري از اهرم علم، تبليغات و قواي نظامي و ساير ابزار ديگر چالشمي

و اي تزريـق شـده   تمدن نوين اسالمي ايجاد نموده، لذا با پيروزي انقالب اسالمي ايران به روند شكل گيري اين تمدن خون تازه

باشد.ها موثر ميداشتن منافع مشترك بين كشورهاي اسالمي و نقش ارزنده ايران در رفع و كاهش چالش

 

مساله بيان

و  هـا جنـبش اخير با بروز  يهاسالشكوفايي آن با انقالب اسالمي ايران پديدار گرديد، در  يهاجوانهتمدن نوين اسالمي كه 

جهان كه با نام بيداري اسالمي شناخته شده است روندي رو به رشد بـه خـود گرفتـه    مسلمان  يهاملتمردمي در ميان  يهااميق

شگرفي كه با اتخاذ نگرشي نوين در فراينـد تمـدني جهـان     يهاشرفتيپاست. با الگوبرداري از انقالب اسالمي ايران و مشاهده 

است. با توجه به عـدم اقنـاع فكـري و    بازيابي شوكت و عظمت گذشته تمدن اسالمي زده شده  يهاجرقهصورت گرفته است، 

موجود و رويكرد و اقبال گسترده و روزافزون جوامع بشري به اسـالم و   يهاتمدنفرهنگي بشر از طريق پيروي و بهره گيري از 

غربي را نيز فراهم نموده است، لزوم هوشياري و توجه دقيـق در مسـاله    يهادولتفرهنگ و تمدن اسالمي كه موجبات نگراني 

و توجه به نقش موثر ايران در ايـن زمينـه بسـيار حـائز      جاد، پرورش و گسترش تمدن نوين اسالمي بيش از پيش نمايان استاي

 باشد.اهميت مي

، بـه ايجـاد   بشريتمدن نوين اسالمي سعي بر آن داشته است كه با بهره گيري از ابزارها، مواهب و دستاوردهاي مفيد تمدن 

جـاري جوامـع، توسـعه امكانـات      يهافرهنگتمدني را در برداشته باشد.  يهاجنبهكه بتواند تمامي بپردازد  اسالمي تمدن نوين
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مستقر جهاني بـا فراينـد تمـدن سـازي      يهاتمدناجتماعي مختلف و نيز رويارويي  -فكري يهاگروهآن،  يهابيآسارتباطي و 

براي وصول به هدف حركت تمدن نوين اسالمي  .يده استو موانعي بر سر راه اين تمدن گرد هاچالشنوين اسالمي، باعث بروز

 تمـدن نـوين اسـالمي    پيش روي هويتي)-ي(ساختاريهاچالش نيترمهمدر مسير صحيح خود، ضروري است بررسي گردد كه: 

ها چگونه است؟ايران در كاهش و رفع اين چالش نقش؟ هاي تحقق تمدن نوين اسالمي چيستمولفه ؟چيست

 

روش پژوهش

ها از طريق مطالعه و خواندن مواد چاپ شده از قبيل كتب و اسناد و مـدارك و  جا كه در اين پژوهش، اطالعات و دادهاز آن

.... جمع آوري خواهند شد، روش انجام تحقيق در اين پژوهش كار پشت ميـزي يـا   . ها و اينترنت ومقاالت موجود در كتابخانه

يه و تحليل اطالعات در اشكال مختلف غير كمي يا غير مقداري هستند و مداخلـه  باشد. از سوي ديگر چون تجزكتابخانه اي مي

كنترلي از سوي محقق اعمال نخواهد شد، روش تحقيق متمايل به روش توصيفي و كيفـي اسـت. در ايـن صـورت روش ايـن      

ز طريـق بررسـي اسـناد،    تحليلي است. پژوهش تحليلي، پژوهشي است كه بر اساس آن، اطالعاتي كه ا  پژوهش، كتابخانه اي 

]. جامعـه  2شود كه به پرسش هـاي پـژوهش پاسـخ داده شـود[    مدارك و كتاب به دست آمده است، به گونه اي سامان دهي مي

ها و مراكز تحقيقاتي؛ پايان نامـه هـا، مقـاالت و نشـريات     آماري پژوهش شامل موارد زير است: كتاب هاي موجود در كتابخانه

مرتبط با موضوع.  

 ف تمدن و چالشتعري

تعاريف گوناگوني ارائه شده است. پيش از ارائه بعضي از اين تعاريف، اين نكته را بايـد در نظـر داشـت كـه     » تمدن«براي 

هاي اخير، دچار تحول مفهومي نيز شده است. با وجود اين، با در نظـر  مفهومي بديع و نسبتاً جديد است و در طول سده» تمدن«

  گيرد.زمين و گروهي از متفكران مسلمان، مورد بررسي قرار ميواژه از منظر بعضي از انديشمندان مغرب داشتن نكته مزبور، اين

تمدن نظامي است اجتماعي كه موجب تسريع دستاوردهاي فرهنگي شـده و  «كند: گونه تعريف ميرا اين تمدن ويل دورانت

زند. نظامي است سياسي كه اخالق و قـانون،  به ابداع و خالقيت ميها، آداب و رسوم و هنر، دست گيري از انديشهمنظور بهرهبه

سـاموئل هـانتينگتون، متفكـر آمريكـايي     » باشد و نظامي است اقتصادي كه با تداوم توليد، پايدار خواهد مانـد. نگهدارنده آن مي

 ]. 3[آوردشمار ميترين سطح هويت فرهنگي بهبندي فرهنگ و گستردهرا باالترين گروه» تمدن«

داند كه همه رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي هنر و ادبيات را تنيده ميهماي بهرا پديده» تمدن«هنري لوكاس 

حاصل نبوغ اقليت مبتكر و نوآور است. يعني در جامعه، طبقـه ممتـازي وجـود    » تمدن«گيرد. از نظر آرنولد توين بي، در بر مي

گر بخـواهيم  ]. ا3[ نمايدو نوآوري است و در اثر تحوالت و سير تكامل جامعه، تمدن را پديدار ميدارد كه واجد نبوغ و ابتكار 

وجو كنـيم. در ايـن   الي آيات قرآن كريم جستاي به ايجاد يك تمدن اسالمي نگاهي بيندازيم، بايد آن را در البهبه شكل ريشه
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ن در مقابل كفار نام برده شده است. تمدن اسالمي از دعوت در مكه كتاب اسالمي، بارها از واژه امت و لزوم همبستگي مسلمانا

هـايي كـه   آغاز شد و با تشكيل حكومت در مدينه پا گرفت؛ يعني مكاني كه حكومت اسالمي با شهرنشيني همراه شد. در سـال 

ان مكـه از آزار نومسـلمانان   داشت و مشركمسلمانان در مكه بودند، قريش با كوشش فراوان، مردم را از گرويدن به اسالم بازمي

 كردند.دريغ نمي

و حـل   هاآنو مقابله با  شوديمكه در مسير يك جريان يا حركت ايجاد  شوديمبه مشكالت بزرگ و بغرنجي گفته  »چالش«

].4[از سوي هر دو نوع عوامل دورني و بيروني ايجاد گردد توانديمزيادي روبروست. چالش  يهايدشوارمشكل با 

 

 هاي پژوهشيافته

در بعد ساختاري اسالمي نوين هاي پيش روي تحقق تمدنچالش

هرگونه حركت اجتماعي و فرهنگي در حال شـكل گيـري، بـراي جلـوگيري از تشـتت و      :عدم پيروي از رهبري واحد -1

هـاي شـاخه بـه ماسـال ديـن متأسفانه.چندگانگي در مسير حركت، نيازمند آن است كه از مبدا واحدي هدايت و راهبري گردد

فهمي از اسالم، به تعارض آرا نيز تبديل گشته است. از اين رو، در گاه به علت كج هاشاخهايناعتقاداتوشدهتقسيمگوناگوني

هـا  هاي اسالمي افراطي و تكفيري، اين مشكل همچنان پابرجا خواهد ماند، زيـرا كـه آن  حال حاضر و با توجه به اعتقادات گروه

ها تحت يك لوا و تمـدن مشـترك زيسـت داشـته     عيان را نوعي كفر قلمداد كرده و هرگز حاضر نخواهند بود با آناعتقادات شي

 ].5[باشند

ها در روند استقرار تمدن نوين اسالمي در جامعـه اسـت.   ترين چالشتهاجم فرهنگي غرب: تهاجم فرهنگي از جمله مهم -2

ـ فرهنگ و تمدن غربي با تكيه بر ابزارها و امكا فرهنگـي   طرهيناتي كه در قرون اخير بدان دست يافته در تالش است كه بتواند س

خود را بر تمام جوامع بشري افكند. بدين روي، تمدن غربي در تالش است فرهنگ مادي صرف كه همه چيـز را در ماديـات و   

بديلي ببنـدد. چـالش جـدي تمـدن نـوين      بيند در تمام جوامع تبديل به فرهنگ غالب نموده و راه را بر هر نوع منافع دنيوي مي

هاي فراوانـي كـه   هاي مختلف اجتماع است. با توجه به تالشاسالمي، در تقابل با اين تهاجم فرهنگي و بيرون راندن آن از اليه

غرب در حداقل صدساله اخير در راستاي گسترش فرهنگ خود در سـطح جهـاني نمـوده، توانسـته اسـت از طـرق مختلـف،        

ها گرايي و تجمل در جوامع، از جمله نتايجي است كه در اثر اين تالشراواني را كسب كند. رواج فرهنگ مصرفهاي فموفقيت

 ].4[ايجاد شده است

هاي قـومي  اختالفات قومي بين مسلمانان: جدا از اختالفات مذهبي بين مسلمانان، در هريك از كشورهاي مسلمان، گروه -3

ت خود را به شكل متعصبانه قبول داشته و حاضر نيستند از اصول خود براي تحقق يك تمدن متفاوتي وجود دارد كه بعضاً قومي

 ].6[هاي مختلف هستند، نمود بيشتري داردويژه در لبنان، سوريه و عراق كه داراي قوميتمشترك كوتاه بيايند. اين مسئله به

هاي اسالمي در سطح منطقـه اسـت   اسي براي جنبشاي انقالب اسالمي حاكي از ايجاد دو دستاورد عمده و اسبررسي ريشه
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  اند از:كه عبارت

هـاي  دهي، رهبري و به پيروزي رساندن يك انقالب به نام اسالم و بر اساس بنيادها و الگوهـاي جنـبش  طراحي، شكل الف)

  اسالمي.

  مي (تأسيس جامعه نمونه).هاي اسالها و اصول همان جنبشها، ارزشآموزه هيتشكيل جامعه و حكومت اسالمي بر پا ب)

هاي گفتمان اسالم سياسي و اسالم در حوزه سياست و ها و برجسته ساختن تواناييو اين هر دو يعني آشكار كردن توانمندي

هـا در گفتمـان   گيري اين توانمنديساز است و ما شاهد اوجساز و هم حكومتمثابه اسالمي است كه هم انقالباجتماع و اين به

اسالمي و در موج سوم آن در كشورهاي منطقه هستيم و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه غـرب را بـه طراحـي پـروژه          بيداري 

ترين دشمن انقالب اسالمي ايران، در خالل سه دهه گذشـته  عنوان اصلي، بهكايهراسي وادار كرده است. آمرهراسي و ايراناسالم

هاي انحرافي و افراطي و تروريسـتي  اسالمي ايران را مترادف با جريانپس از پيروزي انقالب اسالمي، تالش كرده است انقالب 

هاي اسالمي، نظير گروه طالبان و جريان تروريستي القاعده، نشان دهد كه اين توطئه بـا هـدف تخريـب وجهـه     در پوشش گروه

هـاي فـوق، سـعي    ر جريـان خواهانه انقالب اسالمي صورت گرفته است. اين در حالي است كه با كمك به ظهومترقي و عدالت

توان از جمله تبعات و آثار مستقيم يـا غيرمسـتقيم   سازي جهان اسالم بهره جويند. چنين تحوالتي را ميها در بدنامنمودند از آن

  احياي هويت اسالمي دانست كه سرآغاز آن انقالب اسالمي ايران بوده است.

امنيت جهان اسالم را به خطر انداخته است. در واقع، گرچه بخشي  هاي متحجر و افراطي در جهان اسالم حيثيت ورشد گروه

هاي ظالمانه غرب در گرياند و براي قيام عليه وضعيت نامطلوبي كه بر اثر سلطهاز امت اسالم در اثر انقالب اسالمي، بيدار شده

ه راهكار صحيحي ارائه نگرديده است و لـذا  گوناند، آماده هستند؛ اما تاكنون براي مديريت اين ظرفيت، هيچجهان ايجاد گرديده

  اند و اين فرآيند همچنان تداوم دارد.هاي افراطي شدهبسياري از اين افراد جذب گروه

مشكالت اقتصادي جوامع مسلمان: وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه مسلمانان همواره دغدغه اصلي متوليـان و آحـاد    -4

هاي مادي و معنوي جامعـه  رو شود، تأثير فراواني بر ساير جنبهه اين مؤلفه با مشكل روبهمردم بوده است. در واقع در صورتي ك

برند و جزء كشـورهاي در  دانيم، تقريباً تمامي كشورهاي مسلمان از عدم توسعه پايدار رنج ميطور كه ميخواهد گذاشت. همان

اند هاي اخير توانستهو جمهوري اسالمي ايران، طي سالگردند. اگرچه برخي از كشورهاي عربي، تركيه حال توسعه محسوب مي

به جلو حركت كنند، اما اقتصاد اين كشورها همچنان دچار مشكالت عديده است كـه مسـتلزم دگرگـوني در اقتصـاد رانتـي و      

 ]. 5[مسائل مرتبط با آن است

م نمود بيشتري پيدا كرده ايـن اسـت كـه    ويكعدم اعتقاد به عقالنيت ديني: يكي از مشكالت مسلمانان كه در قرن بيست -5 

انـد و جايگـاهي بـراي    اند و عقالنيت را به عقالنيـت ابـرازي تقليـل داده   غرب غرق شده انهيگراينوعي در فرهنگ مادها بهآن

ين موانـع  تـر عنـوان يكـي از مهـم   توان به اين چالش بـه عقالنيت ديني قائل نيستند. از اين رو، با توجه به فقدان اين اعتقاد، مي

 ].6[اي تحقق تمدن اسالمي اشاره كرداي در مباني انديشهريشه
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تـوان گفـت كـه    كـه مـي  طـوري شماري دارد؛ بهمقابله غرب با جهان اسالم: خصومت غرب و اسالم سوابق تاريخي بي -6

هاي نظامي روم و انهـدام  فتوحات تاريخي اسالمي، مرزها را در هم نورديد و حوادث ناشي از آن، مانند در هم شكستن كاروان

اش با جهان اسالم، با آن رويارو هاي دردناكي بود كه غرب در رابطههاي سربازان مسلمان، نخستين تجربهمراكزشان در زير گام

ها بود كه بذر ترس از اسالم را در ذهنيت غربي كاشت و موجب پرورش گرايش منفي در آن گرديد كه بـر  شد. همين تجربهمي

هاي تـاريخي، گسـترش اسـالم و تشـكيل جوامـع      توان گفت مجموعه جنگطور كلي ميش با جهان اسالم حاكم شد. بهارابطه

آمد، افزايش تعداد مسـلمانان  شمار ميهاي خود بهاسالمي در بسياري از مناطق، كه تهديدي براي حاكميت مسيحيت بر سرزمين

برخورد ميان اديان و رد نظرات مسيحيان توسـط اسـالم، مجموعـه عـواملي     ها به حقايق و در اين نوع جوامع، تفاوت نگاه دين

عنوان تهديدي براي هويت غرب معرفي كـرده اسـت و بـدون    هستند كه تاريخ ناآرام اين دو قطب را تشكيل داده و اسالم را به

ت نخواهد نشسـت. شـايد   گيري قطب قدرت واحد از طرف مسلمانان، ساكشك، غرب به رهبري اياالت متحده، در مقابل شكل

 ]. 7[ترين چالش پيش روي اين تمدن باشداين معضل، بزرگ

مادي نگري از آثار مخربي است كه تمدن غرب بر جوامعي كه بر آنهـا تسـلط پيـدا    :  طغيان مادي نگري در تفكر جامعه -7

ر مكاتب سياسي و اجتماعي غـرب دارد  اي دنمايد. تفكرات صرفاً مادي و بر پايه منافع شخصي كه چهره ويژهكند جاري ميمي

با گسترش در ميان مسلمانان چالش بزرگي را در ميان اقوام و جوامع مسلمان ايجاد نموده است. نگاه مادي غالب در تفكر تمدن 

ن تفكر غرب با امكانات نظامي كه در اختيار مستكبران قرار داده است در تعارض جدي با دستورات و تعاليم اسالم قرار دارد. اي

و رويكرد باعث شده است كه تالش مردمان نه بر رفع مشكالت و حوائج اقتصادي، بلكه بر ثروت انـدوزي و تجمـل گرايـي و    

تكيه و توجه به منافع شخص و مادي متمركز گردد و مهمترين مشكلي كه ايجاد خواهد نمود جلوگيري از جاري شدن فرهنـگ  

 ].8[تشكيل تمدن نوين اسالمي خواهد شد اصيل اسالمي و به تبع آن ايجاد مانع در

هاي مرجع در جوامع از اهميت فراواني در عرصه فرهنگ سازي و ايجـاد  گروه: هاي مرجعانحراف و كج فهمي در گروه -8

باشند. هرچه اين گروه هابهتر و بيشتر در مسير صحيح و اسـالمي حركـت كنندتمـدن سـازي نـوين      مدنيت نوين برخوردار مي

 يهاي فرهنگمبارزه با تهديد ياز راهها و راهبردهاي اساس يكيدقت و سرعت باالتري صورت خواهد گرفت. به يقين اسالمي با

و فرهنگي دنياي غرب، تأكيد بر روي هويت و اصالتها و ارزشهاي ديني جوامع اسالمي و بالتبع تجديـد   يو مقابله با هجمه تمدن

هاي جوان و نيز نخبگان و تحصـيل كردگـان جامعـه كـه بـه عنـوان       راي نسل، علي الخصوص بباشدياعتالي تمدن اسالمي م

هاي مرجع شناخته شده اند. انحراف و غرب زدگي در ميان اين طبقه از جامعه منجـر بـه ايجـاد انحـراف و دور شـدن از      گروه

].9[هاي تمدن نوين اسالمي خواهد شداهداف و آرمان

 

در بعد هويتي مياسال نوين هاي پيش روي تحقق تمدنچالش

ها نيز تأثيرات خاص اما هاي مختلفي مواجه گشته است و هر كدام از آنبدون ترديد، هويت اسالمي در طول تاريخ با چالش
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وجـو نمـود كـه بـا     توان در خود صدر اسالم جسـت اند. سرآغاز چنين تأثيراتي را ميمحدود خود را بر هويت اسالمي گذارده

الم و در فرآيند عادي شدن اقتدار فرهمند پيامبر (ص) در نگرش غالب سني، عناصري از سـنن جـاهلي   ارتحال پيامبر گرامي اس

هايي ديگر چون تمدن ايران باستان و يونان باسـتان و بعـدها   در وضعيت بازگشت قرار گرفتند، رويارويي تمدن اسالمي با تمدن

].10[گير هويت اسالمي شده استر تاريخ گريبانهايي است كه در گذتهاجم مغول به جهان اسالم از ديگر چالش

غـرب مـدرن بـه جهـان اسـالم       جانبهروهمهيفراگ درتهاجم ستيبايمي اسالم تيوهو فرهنگي رابرا چالش نيتريامااساس 

وجو كرد. برخالف مهاجمان پيشين، غربيان هرگز همچون مغوالن نوآموزان مستعدي بـراي فرهنـگ و تمـدن اسـالمي در     جست

درستي بر ويژگي دو چالش معاصـر بـراي فرهنـگ و    ه، بلكه اساس فرهنگ و تمدن اسالمي را به چالش كشيدند. برخي بهنيامد

اند. اين دو چالش انحطاط تمدن اسالمي و نيز تهاجم فراگير دنياي غـرب مـدرن بـه جهـان اسـالمي      تمدن اسالمي اشاره كرده

 ].11[است

جهان اسالم در راه نهايي بودن اسالم بـه ترديـد بيفتـد و حتـي      ختهيه و فرهكردچنين چالشي سبب گرديد تا بخش تحصيل

طور كلي، مقوله هويت اسـالمي  وجو كنند. بهحل نهايي را نه در اسالم، بلكه در پيروي از تمدن و فرهنگ غربي جستبرخي راه

چه بيشتر آن خواهد شـد. در بخـش   روست كه عدم رسيدگي به آن موجب انحطاط هرهايي روبهدر سطح جهان اسالم با چالش

 خواهد شد  گيري و تثبيت هويت اسالمي اشاره روي شكل هاي پيشترين چالشزير، به مهم

  هاي كليدي در منطقههاي غربي و عدم حل بحرانايده -1

 غرب احياي هويت اسالمي را خطر جديدي پس از افول خطر بلوك شرق، پيشاروي خود احساس نمـود. تحـوالت اواخـر   

جهاني شدن چنين  دهيهاي دروني در مدرنيسم غربي و ظهور جريان در حال گسترش تفكر پسامدرن و نيز پدقرن بيستم و بحران

عنوان مدعيان رهبـري دنيـاي غـرب از    تر و حادتر نموده است. چنين تحوالتي سبب گرديد كه آمريكاييان بهوضعيتي را برجسته

ها را مطـرح سـازند.   هايي چون برخورد تمدنق در جنگ سرد سخن گويند و ايدهخطر جديد اسالمي در پي شكست بلوك شر

دنبـال كـاهش معضـل    اند كه با ترويج آن در سطح منطقه، بـه هايي را مد نظر قرار دادهغرب و در رأس آن، اياالت متحده طرح

  رنگ نمودن مقوله هويت اسالمي است.گرايي و كماسالم

 طين فلس مسئله ماندن نحليال -2

و حتـي رو بـه    مانـده ينشده باققرن، همچنان حلاست كه پس از نيم يامسئله منطقه نيتريميو قد نيترمسئله فلسطين مهم

 مدتانيمدت و مجاري اسرائيل و آمريكا، تمايل چنداني براي حل اين مسئله، در كوتاه يهااستي. با توجه به سروديوخامت م

  قابل تصور نيست.

و فرهنگـي از   يروابـط اقتصـاد   نيشـتر يحاكم بر منطقه خاورميانه نيز حاكي از آن است كه ب يسياسي كنون طيبررسي شرا

آمريكـا   يعنياسرائيل،  انيحام نيتريمهم اسالمي در منطقه مانند عربستان و مصر با جهان غرب و از جمله اصل يسوي كشورها

را از آن خود كـرده اسـت.    يو اقتصاد ياسيس يبرداربهره نيشتريب ورميانه،دارند و آمريكا نيز، با تسلط بر منطقه خا و انگليس،



744

بلكه بر اغتشـاش   نه تنها بر روند صلح اعراب و اسرائيل تأثير مثبت نداشته است، انهيدر خاورم سيواقع، حضور آمريكا و انگلبه

پوشي بر اقدامات ضدبشري اسرائيل ت. چشماسرائيل سرپوش گذاشته اس اتيافزوده است و فقط بر جنا ياسيس يفضا يرگيو ت

هاي غرب، موجب گرديده است كه مسئله فلسطين با وجود گذشت بـيش از شـش دهـه    و همسويي كشورهاي منطقه با سياست

  همچنان الينحل باقي بماند.

 خط بطالن كشيدن بركارآمدي اسالم سياسي  -3

اي و عربـي، ورود افكـار و   كي از آن است كـه تمـايالت فرقـه   برآورد تحوالت فكري در جهان اسالم در دو قرن اخير حا

هاي اسالمي را به انزوا كشانيده اسـت و  بيني غربي، آرمانگيري از آموزش و جهانهاي يوناني و فرهنگ غيراسالمي، الهامانديشه

ها در جوامع اسالمي كردهموجب اين پندار شد كه اسالم با دوره معاصر، سنخيت ندارد. چنين فضايي موجب گرديد كه تحصيل

هـا و  هاي غني فرهنگ اسالمي خويش، كليد توسعه و حتي نجات جامعه را در اتخـاذ علـوم، ارزش  ها و اندوختهغافل از داشته

   فلسفه غربي ديدند.

دنبـال  القاي ناكارآمدي اسالم در اداره جامعه در سه دهه اخير و پس وقوع انقالب اسالمي با جديت بيشتري از سوي غرب 

شده است و در اين راه از تمامي ابزارهاي موجود حتي توهين به مقدسات ديني، نظير آنچـه در مـاجراي سـلمان رشـدي و در     

  اند.ساير موارد رخ داده است، بهره جسته

ات اند كه خواهان جايگزيني وضع موجود بر اسـاس دسـتور  يافته بودههايي سازمانهاي اسالمي حركتدر سده اخير، جنبش

آميز در جوامع آميز و هم غيرمسالمتهاي مسالمتشرع اسالم در همه ابعاد فكري، اعتقادي، سياسي و اجتماعي و از طريق شيوه

عنـوان تنهـا راه   هاي دينـي و احيـاي اسـالم اصـيل، بـه     هاي اسالمي بر بازگشت به ارزشاسالمي هستند. بنابراين، همه جنبش

  كنند.م تأكيد ميهاي جهان اسالرفت از بحرانبرون

پوشـي نيسـت،   عنوان قابل چشـم گرايان در تحوالت بيداري اسالمي امري است كه به هيچاز اين رو، حضور چشمگير اسالم

گراي النهضه در تونس، افزايش حمايت از جمهوري مصر، پيروزي حزب اسالماخذ آراي اكثريت در انتخابات پارلماني و رئيس

هـاي  گـراي بحـرين و رشـد گـروه    ماد مبارزه اسالم سياسي)، در اكثريت قرار داشتن معترضين اسالمعنوان نجريان حماس (به

نظـران منطقـه، اسـالم نيرومنـدترين بنيـان اجتمـاعي در       باور صاحباسالمي در ساير كشورها در اين راستا قابل ذكر است. به

لرزند. اما آنچه اكنـون و پـس از گذشـت سـه سـال از      ميها در برابر آن به خود خاورميانه و آفريقاي شمالي است و حكومت

ها موجب تحرك دوچندان جبهه غربي با حمايت بيداري اسالمي قابل بررسي است آن است كه خطر روي كار آمدن اين جريان

ـ گرايي در سطح منطقه گام برميبرخي اعراب شده است، تحركي كه در پي مقابله با گسترش نفوذ اسالم ار قـرار  دارد. تحت فش

مالي اعراب حوزه خلـيج فـارس و كشـورهاي غربـي، حمايـت از       يواسطه ابزارهاهاي اخواني در سطح منطقه، بهدادن دولت

هاي كالنـي  گرايان از جمله سياستآميز ارتش عليه اسالمپوشي بر اقدامات خشونتهاي سكوالر در اين كشورها و چشمجريان

 سالم سياسي در سطح منطقه است.است كه در پي كشيدن خط بطالني بر ا
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  راي تغيير بافت منطقههايي بطرح -4

وضـوح قابـل مشـاهده    نژادي و مذهبي، كه در عمده كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بههاي قوميفارغ از اختالف

هـاي  در گرو ايجاد برخي تنش المللي جهت تداوم منافع خويش و كنترل بيشتر در سطح منطقه بعضاًهاي بيناست، برنامه قدرت

جديـد ايـاالت متحـده     انـه يبزرگ و طرح خاورم انهياين كشورها نهفته است. نگاهي به طرح خاورم هيمذهبي و نهايتاً تجزقومي

هاي فوق، بسط منافع واشنگتن در گرو برخي تغييرات ارضي و مـرزي در منطقـه   بيانگر صحت مطلب فوق است. براساس طرح

ـ اي جديد، خواهان ايجاد برخي كشورهاي جديد در سـطح منطقـه هسـتند. تجز   ا ترسيم نقشهها، باست. آن منطقـه براسـاس    هي

امنيت بيشتر و تحميل اسرائيل بـه خاورميانـه را    نهيها منجر شده است، بلكه زمهاي آمريكا نه تنها به حصول تداوم منافع آننقشه

  هاي افراطي را در جايگاه دشمن اصلي و جديد واشنگتن قرار داده بود.واقع، فروپاشي شوروي، گروهمهيا خواهد كرد. به

  گرايي و مقابله با تئوري وحدت مسلمينترويج ملي -5

دست نيست و اين ناهمگوني، صرفاً از وجود فرق متعـدد ناشـي   ويژه از جهت فكري، يكبايد قبول كرد كه جهان اسالم، به

نيزدراين …، زبان، نژاد، آداب و رسوم، جغرافيا ويخيتار نهيشيهاي معرفتي، پير محدوديتشود؛ بلكه عوامل متعدد ديگري نظنمي

  .زمينه مؤثرند

هاي فرعي ديگـري نيـز   تبع آن چالشرود، اما بهشمار ميهرچند چالش مدرنيسم غربي چالشي اساسي براي تمدن اسالمي به

هـاي كوچـك در جهـان اسـالم     ملتجهان اسالم به دولت هيزدر جهان اسالم رخ نموده است. نخستين چالش فرعي چالش تج

ترين چالش تمـدن  جهان اسالم نقش اساسي داشته است، اما مهم هياست. هرچند اقدامات سياسي و نظامي استعمارگران در تجز

چنـدان بنيـاد   سياسي و نظامي جهان اسالم امري قهـري بـود و    هيگرايي در جهان اسالم بوده است. اگر تجزاسالمي ظهور ملي

ماهوي جهان اسالم و به چالش كشـيده شـدن هويـت اسـالمي      هيگرايي سبب تجزداد، اما مليهويت اسالمي را هدف قرار نمي

اي شـدن  شود و رواج آن در جهان اسالم سـبب حاشـيه  گرايي خود از دستاوردهاي دنياي مدرن غرب محسوب ميگرديد. ملي

ذشته جهان اسالم حداقل داراي وحدت صوري بود و مسلمانان امت واحده اسـالمي را  هويت اسالمي گرديد. اگر در روزگار گ

اسالم از منظر  پارچهكيگرايي سبب اولويت قرار گرفتن هويت سرزميني بر هويت اسالمي گرديد و جهان دادند، مليتشكيل مي

  عقيدتي، به قلمروهاي هويتي مختلف تجزيه شد.

در جهان اسالم كوشيد تا به منظور تضعيف بيشـتر و شكسـتن وحـدت جهـان اسـالم و در      به واقع، دنياي استعماري غرب 

گرايي بپردازد و با برجسته ساختن هويـت ملـي در برابـر هويـت فراگيـر و مشـترك       راستاي سياست ايجاد تفرقه به ترويج ملي

  ك استعماري باز دارد.جويي با دشمن مشترمقابله شهياسالمي، جهان اسالم را به خود مشغول كند و از اند

 حكام كشورهاي اسالمي -6

يكي از موانع در فراروي نهضت بيداري و احياي هويت اسالمي، حاكمان و سران كشورهاي اسالمي اسـت. اينـان اسـتقرار    

مشـكل مسـلمين   «فرماينـد:  پندارند. امـام خمينـي در ايـن رابطـه مـي     اسالم ناب را مغاير با منافع شخصي و حكومتي خود مي

  »اند...ها هستند كه مسلمين را به اين روز رساندههاي مسلمين است. اين حكومتحكومت
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هاي سكوالر حاكم بر برخي كشورهاي اسالمي، كه مشروعيت دمكراتيك روشني نيز ندارنـد، بـا فشـار وارده جهـت     دولت

كنند كه به گسترش دموكراسي در كشورهاي ها توصيه ميها به غربيكنند. آنايجاد دموكراسي فراگير در كشورشان مخالفت مي

هايي از قبيل گسترش فضـاي بـاز سياسـي، آنـان را     كنند كه سياستها احساس ميامنيتي نگاه كنند. اين دولت دهياسالمي، با د

اي امنيتـي  نمايد و سلطه آنان را در ساختارههاي قدرت ميگرا در اليههاي اسالممجبور به مشاركت دادن ديگران از جمله گروه

كنند كه گسـترش دموكراسـي بـه تقويـت نيروهـاي مخـالف (اپوزسـيون)        ها همچنين فكر ميكند. آناين كشورها محدود مي

كند. در جهان اسـالم، ايـن يـك    ها را تهديد ميانجامد و برگزاري انتخاباتي كه در آن پيروز نخواهند شد، همه به نوعي، آنمي

هـا  شوند. ايـن جنـبش  هاي حاكم محسوب ميگرا غالباً منبع اصلي مخالفت سياسي عليه رژيمهاي اسالمواقعيت است كه جنبش

هـاي  هاي مردم، داراي مشروعيت بيشتري نسبت به نخبگان حاكم يا ديگر احـزاب سياسـي هسـتند و ريشـه    عموماً از نظر توده

هـاي ناشـي از نيروهـاي    حت فشـارها يـا بحـران   تري دارند. تجربه نيز نشان داده است كه در بسياري از كشورهايي كه تعميق

   يابند.هاي اسالمي گرايش ميسوي جنبشالمللي قرار دارند يا كشورهايي كه تحت سلطه استبداد داخلي قرار دارند، مردم بهبين

  چالشي به نام دموكراسي غربي -7

ان اذعان داشت كه در دمكراسي غربي، غلبه تومفهوم دموكراسي در تمدن غرب با مفهوم آن در تمدن اسالمي مي سهيدر مقا

توانـد قـانون   خدا در زمين، نه مـي  فهيعنوان خلمحوري و در اسالم، غلبه با خدامحوري است. در منطق اسالم، انسان بهبا انسان

نت و در مشورت قرآن و س هيتواند آن را منسوخ كند، بلكه انسان، وظيفه دارد كه حكومت الهي را در ساالهي را بسازد و نه مي

 ]. 12[با امت بر روي زمين مستقر كند

بينـد و در غـرب، آن را در   شده از دين اسالم، ايـن حقـوق را در چـارچوب اراده الهـي مـي     در نتيجه، حقوق بشر استنباط

ين حقـوق در  كه در اسالم به اتبع آن، مفهوم حقوق بشر در غرب، جنبه فردي به خود گرفته، درحاليچارچوب اراده انسان و به

  شود.رابطه با جامعه نگريسته مي

اي از انديشمندان معتقدند كه از آنجايي كه رابطه خدا و انسان، فرد و جامعه، شهروند و حكومـت،  همين تفاسير، عده هيبر پا

برقراري دموكراسي ها در تمدن اسالمي و غربي به طور بنيادين با هم تفاوت دارد، در نتيجه، آزادي و اختيار، حقوق و مسئوليت

غربي در كشورهاي اسالمي دشوار است. در اين ميان، علما و انديشمندان اسالمي معتقد بودند اگرچه روح سياسـي حـاكم بـر    

اسالم با دموكراسي سنخيت كمتري دارد، لكن اين مسئله به معناي اين نيست كه حاكميت اسالم در عرصه حكومت و سياسـت  

اند كه اسالم، ظرفيـت الزم بـراي برقـراري نـوع خاصـي از      ها بر اين باور بودهوسطي است. آن همانند حاكميت دين در قرون

  ناميد.» تئوكراسي«دموكراسي را دارد كه شايد بتوان آن را حكومت 

در دو دهه پاياني قرن بيستم، واكنش نيرومندي را در دنياي اسالم عليه اين سكوالريسم غربي شاهد بـوديم. در ايـن ميـان،    

هاي با هدف از بين بردن اصالحات سكوالريستي و برچيدن قوانين وارداتي و آداب اجتماعي همراه آن اي از اين جنبشمجموعه

اي را بـه  العادهو بازگشت به نص صريح اسالم در كشورهاي اسالمي و برقراري يك نظم سياسي اسالمي، از خود توانمندي فوق
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سودان و افغانستان، اين نيروها به قدرت رسيدند و در تعدادي ديگر از كشورهاي اسـالمي  نمايش گذاردند. در سه كشور ايران، 

هاي اخير، متأسفانه شاهد رسوخ و گسترش بيشتر سكوالريسم اما در دهه )1980اي يافتند (نظير پاكستان در دهه نيز نفوذ فزاينده

اند قدرت، مشـروعيت و حتـي محبوبيـت    جهان اسالم كوشيدهسكوالر در هاي سكوالر و شبهايم. دولتدر جوامع مسلمان بوده

كه اين امر موجب خدشه به هويت اصيل اسالمي و جايگزيني فرهنگ ]. 13[اندخود را افزايش دهند و از اين روند حمايت كرده

ـ  غربي به اً مغـايرت  جاي آن خواهد شد، اگرچه قضاوت كشورهاي غربي در مورد دموكراسي و انتخابات در جهان اسـالم بعض

گرا در رأس حاكميت كشورهاي جهان اسالم شود، از آن حمايـت  دارد؛ بدين معنا كه اگر انتخابات، باعث حضور عناصر غرب

هـا را تضـعيف و تخطئـه    هاي غرب در اين كشورها به قدرت برسـند، آن كنند. در صورتي كه اگر نيروهاي مخالف سياستمي

گرايان همانند طرفداران احزاب كمونيست، ذاتاً ضددموكراتيك و عميقاً ضـدغربي هسـتند؛   مكنند. در نظر برخي از آنان، اسالمي

هاي اين رفتـار دوگانـه   كنند. نمونهها را تضعيف ميگرا، آنبه همين دليل به محض به دست گرفتن قدرت توسط احزاب اسالم

قابـل مشـاهده    2006گردان فلسـطين در سـال   و انتخابـات دولـت خـود    1990كشورهاي غربي در انتخابات الجزاير در سـال  

 ]. 14[است

كنند، ولي حاضر نيستند ايـن فرآينـد، دو   مداران غربي، اگرچه بعضاً از ظهور دموكراسي در جهان اسالم استقبال ميسياست

يـن رو، برخـي   ها در جهان اسالم، يعني دستيابي به منابع انرژي و امنيـت اسـرائيل را تضـعيف كنـد. از ا    محور عمده منافع آن

هاي اخير، با چرخشي آشـكار، بـيش از آنكـه بـر     گرايان در قدرت در دههمداران غربي براي جلوگيري از حضور اسالمسياست

 ].14[كنندمفهوم دموكراسي اتكا كنند، بر مفهوم حقوق بشر تكيه مي

باشد، موجب تغيير شكل بنيـاديني در   بدين ترتيب، هر چه دموكراسي، همراه با بار معاني و مقاصدش، مربوط به تمدن غرب

دهد و كشورهاي اسالمي نيز در عبـور  جهان خواهد شد كه به صورت ناخواسته، جوامع اسالمي را نيز تحت تأثير خود قرار مي

].15[نيافتگي و تحقق دموكراسي، ناچارند به جدايي دين از سياست توجه داشته باشنداز مرزهاي توسعه

 

ز در تحقق تمدن نوين اسالميي مورد نياهامؤلفه

هاي بسيار قطعاً اين تمدن به بار نخواهـد  رسد منتهي اليه رسيدن به اين تمدن باور است و اگر نباشد باوجود تالشبه نظر مي

نشـان از    تـوانيم ما مـي  گرفت. تحليل اگر باور اين كه شاه بايد بيرون برود در مردم نبود حكومت اسالمي شكل نمي .نشست

ـ     توانيم نظام كرديم ميسازي اسالمي در مرحله نظام اسالمي است. اگر روزگاري باور نمير تمدنباو را  ينـه شـرقي نـه غرب

امام (ره) بعد از انقالب به سرعت نظام اسالمي را نيز تشكيل داد و البتـه ايـن امـر در     .خوردايجاد كنيم امروز انقالبي رقم نمي

نظـام   .در مصر شاهديم كه انقالب در مصر صورت گرفت ولي به نظام اسالمي منجر نشـد  گيرد مثالًهمه جاي جهان شكل نمي

هاي زياد با قدرت امام (ره) و روحيه مردم شكل گرفت كه الزمه اين امر باور امكان تحقـق  جمهوري اسالمي با وجود مخالفت

ز تأثيرگذار اسـت و هنـوز الگوهـايي بـراي تمـدن      در زماني هستيم كه نظام غربي حتي بر نظام زندگي ما ني .تمدن اسالمي بود
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شود و براي جلوگيري ها سست ميهاي انساناسالمي به وجود نيامده. بايد در اين مسير راه را بشناسيم و قبل از طي اين راه، دل

فعلي و جديد نيست، نقشه راه تمدن اسالمي يك امر مربوط به هزاره  .از اين امر بايد براي شناخت راه تمدن اسالمي كاوش كرد

هايي ايم و همچون كليدواژهسازي را بررسي كردهسازي و تمدنسازي، دولتما در راه و سيره انبيا در طول تاريخ سه فصل امت

هـاي سياسـي حتـي در زمـان     چـالش  .همچون استقالل در قرآن نشان از اين دارد كه ايجاد تمدن اسالمي حائز اهميـت اسـت  

ها در جامعه به وجود آمد، تعيين بنيادي بر اساس همه ارزش يدگرگون .ايجاد تمدن اسالمي وجود داشت سازي پيامبر برايامت

گيري و مبني هندسه الهي اراده ملي و الطاف خداوند، تشـكيل روش و مـنش دولتمـردان بـه گونـه      منبع تقنين و اركان تصميم

اي اخالقي اسالم از جمله فرآيندي بود كه براي رسيدن انقالبمـان  هاسالمي و تأمين رفاه مادي توأم با عدالت اجتماعي و ارزش

توجه داشت كه اين چهار مرحله در ايران اتفاق افتاده و كشورهاي همسـايه هـم    ديبا .شدبايست تالش ميبه تمدن اسالمي مي

 اناتشانيرهبر معظم انقالب در ب .خواهند به تمدن نوين اسالمي دست پيدا كنند، انقالب اسالمي الگوي برتر اين راه استاگر مي

تواند ادعا كند كه كشـور  ايم و هيچ كس نميفرمودند ما در تمدن اسالمي در مرحله سوم هستيم، هنوز به كشور اسالمي نرسيده

اشيم و شود كه بايد همه ما دغدغه رسيدن به تمدن اسالمي را داشته ببا توجه به بيانات رهبري معلوم مي" ما كامالً اسالمي است

مـا   .اي هستيم و براي دسـتيابي چـه بايـد كـرد    تنها حرف زدن درباره اين امر كافي نيست بلكه بايد بررسي كرد در چه مرحله

توانيم بدون آن كه به مرحله سوم و چهارم در ايجاد تمدن اسالمي برسيم و مابقي جهان اسالم را به اين تمدن دعوت كنـيم.  نمي

اسـت كـه در   سـال   36 رانيا .تواند يك تمدن واحد را تشكيل دهدتمدني مستقل را دارد و مي ايران ظرفيت ساخت يك بلوك

هـاي  باشند ايران در جزيـره امنيتـي اسـت كـه در اطـراف آن طوفـان      پيشرفت و امنيت است ولي اطراف آن داراي آشوب مي

 .آمادگي بسترسازي براي ظهور امام زمان را بـدهيم  گرفته وجود دارد. ما متكي به اراده خود بايد بتوانيم به مسلمانان جهانشكل

ساز ظهور امام زمان شوند چرا كه رهبر معظم نيـز بـر ايـن    اگر مسلمانان جهان آمادگي ظهور را نداشته باشند مردم ما بايد زمينه

توان ديگر كشورهاي جهان نمي اگر ما در اين راه با استفاده از آن چهار مؤلفه نتوانيم تمدني اسالمي را شكل دهيم، .تأكيد دارند

هـا هنـوز   سال با تمام پيشـرفت  36را به اين امر دعوت كنيم، اظهار داشت: ما مكلفيم كه راه خود را ادامه دهيم بعد از گذشت 

شاخص اعتقادي و اخالقـي،   .مرحله سوم و چهارم را پشت نگذاشته چرا كه سرعتمان مطلوب نيست و بايد به اين سمت شتابيد

دمت به خلق، شاخص عدالت، شاخص سالمت اقتصادي و مبارزه با فساد، شاخص مسئله حكمـت و فردگرايـي در   شاخص خ

سـاخت ايـن    يبرا .هاي بيان شده از سوي رهبر معظم انقالب استكارها و تكيه بر ظرفيت درون زايي كشور از جمله شاخص

بايد ساخته شود. در جامعه اسـالمي اسـتكبار بـراي هميشـه     ها نقش موثري دارند و دولت توانمند در اين راه ها، دولتشاخص

].16[وجود دارد ولي نظام اسالمي مستحكم در اين مسير خواهد ايستاد

 

  اسالمي نوين نقش ايران در تحقق تمدن

ايران و موقعيت ايران در جهان اسالم اسـت كـه    يمشي سياست خارجي جمهوري اسالمدكتريني براي تبيين خط» القريام«
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شـده  هاي مطرحاز سوي محمدجواد الريجاني مطرح شد. اين دكترين در راستاي جمع بين منافع ملي و آرمان 1360اواخر دهه 

 . ايران مطرح گرديده است يپس از انقالب اسالم

دي (توسعه) القري را در كنار امنيت (دفاع مؤثر) و آباوي در تدوين استراتژي ملي جمهوري اسالمي ايران، توجه به ايران ام

القـراي  بدون ترديـد ام  داند. براساس اين نظريه، ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي،يكي از اركان مهم استراتژي ملي ايران مي

 ي، داراي دو شأن رهبري مردم ايران و امـت اسـالم  يجهان اسالم شده است، زيرا ايران پس از انقالب با تشكيل حكومت اسالم

 يعنوان رهبر امـت واحـده اسـالم   انان وظيفه دارند واليت و رهبري امام خميني (ره) و جانشين ايشان را بهگرديد و همه مسلم

   بپذيرند.

انـد از  به اين ترتيب، حكومت ايران بايستي عالوه بر منافع ملي، به منافع جهان اسالم نيز بپردازد و ديگر كشورها نيز موظف

توانـد در  هـاي زيـر مـي   حمايت و دفاع كنند. از اين رو، جمهوري اسالمي با توجه به مؤلفه القراي جهان اسالمعنوان امايران به

  آفريني كند.ايجاد يك تمدن نوين اسالمي نقش

از نظر منابع طبيعي، كشورمان نخستين كشور داراي مجموع ذخاير انرژي در جهان است. همچنين ايران سومين  منابع طبيعي:

نفت و دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد و نخستين رتبه جهـاني در منـابع روي،   شده ذخاير بزرگ شناخته

منابع مس، نهمين رتبه جهاني در معادن آهن، دهمين رتبه جهاني در معـادن اورانيـوم و يـازدهمين     نهيدومين رتبه جهاني در زم

 منابع درصد ازهفت شيب ،جهان تيدرصدجمع كي باداشتن رانيا ر،به عبارت ديگ .معادن سرب را داراست نهيرتبه جهاني در زم

 ]. 7[ارداردياخت در را ايدني معدن

آفريني و قدرت ايران در منطقه و حتـي جهـان محسـوب گـردد، زيـرا      تواند يكي از مؤثرين عوامل براي نقشهمين امر مي

ع ثروت دسترسي داشته باشد و هم اينكـه بـه همـين لحـاظ،     تواند به منابكشوري كه منابع طبيعي كالني در اختيار دارد، هم مي

   اي را با كشورهاي ديگر برقرار نمايد.ارتباطات گسترده

وكيف افـراد  ها، كمقدرت ملي است. در اين چارچوب، بايد سالح دهندهلينيروي نظامي يكي از عناصر تشك عوامل نظامي:

ها، فنون نظامي، تحرك نيروها، امكانات تداركاتي و لجستيكي مورد توجه هنظامي، تجهيزات جنگي، رهبري، بودجه نظامي، پايگا

صورت يك متغير مستقل مورد بررسي قرار داد، زيرا قدرت نظـامي خـود   قرار گيرند. آنچه مسلم است، عوامل نظامي را نبايد به

 .]7[گيردتحت تأثير عوامل ايدئولوژيك، اقتصادي، رواني، ژئوپوليتيكي و... قرار مي

شود. البته جمعيـت هـم داراي   ها شناخته ميعنوان يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر قدرت دولتجمعيت: امروزه جمعيت به

هاي كمي و كيفي از لحاظ وجود تخصص، تعداد نيروهاي نظامي، ميزان رشد و سطح سواد است. مـثالً امـروزه كشـور    ويژگي

ت به كويت با جمعيت كمتر از سه ميليون، داراي قدرت تأثيرگـذاري بيشـتري بـر    چين با جمعيتي بيش از يك ميليارد نفر، نسب

  تواند تأثيرگذار باشد.ميليوني خود، مي 75المللي است. بنابراين ايران با توجه به جمعيت سياست بين

في را در چـارچوب  ها و تكاليف فراملي مختلايدئولوژي و مذهب: جمهوري اسالمي ايران هويتي اسالمي دارد كه مسئوليت
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اند از: مـدافع اسـالم و   هاي ملي جمهوري اسالمي عبارتكند. بر اين اساس، نقشهايي متعدد، براي آن ايجاب و ايجاد مينقش

تشيع، عامل ضدامپرياليست، ضداستكبار، ضدصهيونيست، حامي مستضعفان و رهبر جهان اسـالم. از ايـن منظـر، ايـن عامـل را      

 تواند در ايجاد يك تمدن اسالمي مؤثر واقع گردد.هاي نرم قدرت ملي ايران دانست كه ميتوان يكي از مؤلفهمي

 

 نتيجه گيري

جهان اسالم نيازمند ؛ ايجاد وحدت در جهان اسالمباشد: اولي دو امر اساسي مي گيري يك تمدن اسالمي نوين، مستلزمشكل

ها باشد، بلكه با توجه به شـرايط نـامطلوب   اسي و بين دولتتوسعه وحدت و همدلي است و اين وحدت نبايد فقط يك امر سي

هـاي  اوها، وحدت و همدلي در ميان ملتجيهاي سنتي و انهاي كشورهاي مسلمانان، بايد با كمك پايگاهحاكم بر اغلب دولت

في تمدن نوين اسـالمي  دومي معرآفرين جلوگيري شود. زا و اختالفاسالمي گسترش يابد و از ترويج هر نوع فكر و رفتار تنش

دارند، فرهنگ و تمدن اصيل شـرقي را ناديـده    غربي با استفاده از ابزارهاي قدرتي كه در اختياربه غرب؛ كشورهاي اروپايي و

هـا در  عنوان فرهنگ اصيل انساني دارند؛ حال آنكه تاريخ و تمدن آنگرفته و سعي در ايجاد تصوري از فرهنگ و تمدن غرب به

اما شناساندن تمدن و تاريخ درخشان اسالم و هاي زيادي براي گفتن ندارد.طور كلي تمدن شرقي، حرفاسالم و بهمقابل تمدن 

بيداري اسالمي در منطقه، حادثه مهمي اسـت كـه در    .همچنين دستاوردهاي آن، مستلزم ايجاد يك تمدن اسالمي قدرتمند است

هاي ها مؤثر واقع گردد. لذا چالشنان به دنيا و ايجاد منافع مشترك بين آنتواند در تغيير نگاه مسلماصورت مديريت صحيح، مي

هـا و  القراي كشورهاي اسالمي، بايد در جهـت رفـع آن  عنوان امهمچنان باقي است و جمهوري اسالمي ايران به اشاره شده فوق

اي آغاز شود كه در آن نقطـه  يد از همان نقطهها و تمدن اسالمي باهموار نمودن اين مسير، تالش نمايد. عظمت و اقتدار مسلمان

متوقف شد و درهم شكست. اين نقطه، پيشرفت علم و حكمت در پرتو آزادي تفكر وانديشـه بـود. تمـدن اسـالمي زمـاني در      

خالفت عباسيان رشد كرد كه جنبش علمي آغاز شد. و دولت مسلمان عثماني در برابر غرب و اروپاي مسيحي زمـاني شكسـت   

اگـر نهضـت    هاي مختلف فكري، سياسي، فرهنگي، صنعتي، اقتصادي و نظامي پيشـي گرفـت.  دنياي غرب در عر صه خورد كه

اسالمي يا جريانهاي اسالم گرايي در صدد بازگشت به اقتدار و عظمت پيشين هستند راه اين اقتدار از تحول در فكـر و انديشـه   

يدئولوژي با خون و خشونت در واقع ااثبات برتري و حقاينت هر انديشه و  ميگذرد، نه از جمود و تحجر و نه از تكفير و انتحار.

.نمايشي از ناكامي و شكست است. برتري و حقانيت را بايد با ايجاد تمدن برتر و نظام بهتر در جهان بشريت نشان داد

ه سـاختن بدنـه جامعـه و تـوده     هاي مرجع در اين زمينه وظيفه دارندبا آگاكم تحمل بودن در رسيدن به نتيجه مطلوب: گروه

مردم از اين موضوع، انتظارات و توقعات آنان را نسبت به اين جريان واقعي ساخته و با تشـريح وضـعيت موجـود و اهـداف و     

بايسـت  هاي مطلوب جامعه تمدن نوين اسالمي از سرخوردگي و نااميدي مردم جلوگيري كنند. بديهي است در اين راه ميآرمان

].5[هاي رقيب، از آمادگي كافي ذهني و فكري برخوردار باشندهايي كه مخالفان و گروهها و تالشه افكنيدر برابر شبه

ها و اهداف با مباني اسـالمي و نيـز   انحراف از مسير و ماهيت سياسي و غير ديني برخي از جنبش ها: دقت در تطابق فعاليت
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 مراحل نهايي.ها پيش از رسيدن به شناساندن رهبران و مجريان حركت

بايست با ارائه راهكارها وروشنگري در ميان مـردم  فرهنگ مهاجم غربي: متفكران و انديشمندان حوزه تمدن نوين اسالمي مي

هاي مهاجم غربي و آثار و نتايج مخرب آن تالش نمايند تا اين چـالش  و همچنين تالش در معرفي اهداف و نتايج پنهان فرهنگ

مغتنمي براي هدايتگري بيشتر در جامعه گردد. بهره گيري مناسب و به روز از همان ابزارهايي كـه در  هاي جدي تبديل به فرصت

گيرد از جمله ماهواره و اينترنت در جهت مقابله با آن از راهكارهـاي مناسـبي   روند تهاجم فرهنگي مورد استفاده غرب قرار مي

 تواند مورد استفاده قرار گيرد.است كه مي

ي در ميان مسلمانان: راهكار اصلي در فرهنگ سازي و روشنگري در ميان جوامع مسـلمان اسـت. ايـن وظيفـه     اختالف افكن

بايست توسط دولتمردان از يك سو و از سوي ديگر توسط اهل فكر و فرهنگ و متفكران و انديشمندان و رهبران ديني انجـام  مي

 ].11[پذيرد

يادآوري تعاليم و دستورات دين مبين اسالم در اين حوزه و بيان شـيوا و در  طغيان مادي نگري در تفكر جامعه: بازخواني و 

زباني قابل پذيرش و امروزين از سوي رهبران فكري و فرهنگي جامعه و تالش براي گسترش روحيه تعاون و هميـاري در ميـان   

 مسلمانان و اجراي درست احكام و قواعد اقتصادي اسالم نظير احكام تجارت، خمس و زكات

هاي مناسب جهـت فعاليـت صـحيح اقتصـادي، جلـوگيري از سـو       مشكالت اقتصادي جوامع مسلمان: فراهم ساختن زمينه

هاي مرجع، مبارزه با مظاهر آشكار فقر و زدودن آن از چهره جامعههاي مالي در ميان گروهاستفاده

يه اصول و مباني دينـي پرداخـت و نخبگـان و    عدم توجه به عقالنيت ديني: ارائه الگوهاي برجسته تفكر صحيح عقالني بر پا

 انديشمندان اسالمي را به سوي اين مسير روانه نمود.

بايست اقدام به اعتال و بـاال بـردن وضـعيت آمـوزش و     هاي مرجع: براي مقابله با اين مانع ميانحراف و كج فهمي در گروه

ود. با آموزش صحيح مباني فكري و فرهنگي و تـامين و  پرورش و حوزه تحصيالت تكميلي و اهميت قائل شدن به اين حوزه نم

هاي مرجع و از غرب زدگي آنان جلوگيري نمود و تهيه كتب و منابع آموزشي به ويژه در حوزه علوم انساني از انحراف در گروه

 ].17[هاي مرجع كه عموم مردم جامعه هستند دست يافتبه تبع آن هدايت صحيح مخاطبان گروه
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