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  يدهچک
نیم وبخش که به صـورت مسـتمر از یـکهویت، بیداري اسالمی نهضتی است احیاگر و »خیزش تمدنی«اساس نظریه بر

است. منشأ ایـن بیـداري اراده خداونـد، تعـالیم طی کرده قرن پیش در جهان اسالم به راه افتاده است و مراحل متعدي را 
ق آن تا بعد تمـدنی اسـالم پـیش رفتـه اسـت. ایـن حرکـت دین اسالم و مجاهدت علما و مصلحان اسالمی است و عم

از فریاد و مبارزه در مقابل استبداد و استعمار گرفته تا دوران تجربه و عملکرد و تا خیزش تمـدنی اخیـر، دورانـی از  ،مستمر
سـال سی جویی را شکل داده است. انقالب اسـالمی در میانـه ایـن دوران و بـا بـیش ازخواهی و هویتبیداري، استقالل

سـازي و حرکـت در بـه سـطح نظام ،تجربه و عملکرد موفق خود، توانست این حرکت را از سطح مبارزه و قیام و انقـالب
بـا نظـر بـه انقـالب  ،جهـان اسـالمنوپـاي هاي اخیر جنبش ،مسیر تکامل با افق تمدن اسالمی ارتقا دهد. بر این اساس

ترین نامزد تمدن آینـده یعنـی اي که میان تمدن غربی و بزرگمنازعهد؛ پیوندنبه وقوع میتمدنی منازعه یک در اسالمی 
  اسالم به نمایندگی انقالب اسالمی در جریان است.

  .هویت اسالمی ،الملل اسالمیبین ،تمدن اسالمی ،انقالب اسالمی ،خیزش تمدنی اسالم، بیداري اسالمی ها:واژهکلید
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  مقدمه
 ،4»خواهیمـوج دموکراسـی«و  3»بهـار عربـی«، 2»آزادي انقـالب«، 1»بیـداري انسـانی«، »بیداري اسـالمی«

کننـد. هاي اخیر مردمی در کشورهاي اسالمی را توصیف میبزرگ خیزش ۀمفاهیمی هستند که یک واقع
 هـا باشـد؟ اساسـاًتواند بیانگر ماهیت واقعی این خیزشها مییک از این مفاهیم و نظریهراستی کداماما به

یک منازعه سیاسی و ملی است؟ اگر این یـک  آیا صرفاً در چه سطحی صورت گرفته است؟این منازعه 
حـول محـور دو  ،هاسطح این مطالبه سیاسی و ملی است؟ ایـن پرسـشباشد آیا خواهانه حرکت اسالم

سطح و میـزان عمـق آنهاسـت. ایـن نوشـته  ،ها و دیگريماهیت این خیزش ،یکی ؛اندله مطرح شدهئمس
خصـوص بیـداري اسـالمی در ،هاي مقام معظم رهبرياساس دیدگاهد پاسخ این مسائل را برکنالش میت

 ،اسـاس آنو بر 5یا چارچوب تحلیلی ارائه کـردتوان در قالب یک نظریه و هاي ایشان را میبیابد. دیدگاه
  پاسخ مناسبی به این مسائل ارائه کرد.

ر این است در عصـري دسخن  اجماالً ،باست. در این چارچو»  خیزش تمدنی اسالم«نظریه  عنوان
آرایی عصـر صـف« ،و یا به تعبیر بهتـر ) است1378(هانتینگتون،  »هابرخورد و جنگ تمدن«از سخن که 

هـایی ماننـد بیـدراي اخیـر کشـورهاي اسـالمی را تنهـا در حرکت داست، نبایـ» و منازعه الگوهاي کلی
در  :یی تعریف و تحلیل کـرد. شـاید بتـوان گفـتچارچوب ملی و قومی و نیز در سطح اجمالی و روبنا

هاي دوران جنگ سرد برقرار شـده اسـت. کشـمکش و جنـگ دوران کنونی کشمکشی مشابه کشمکش
 ،هـاي اخیـرخیزش :تـوان گفـتمی ،واقـعیعنی اسالم و غرب. در ،سردي میان دو الگوي بزرگ تمدنی

ایـن سـطح  .)25/04/1369اي، تند (خامنهتر و دور جدیدي از رویارویی اسالم و غرب هسجلوه گسترده
اي اسـت کـه دوران از نظر این دیدگاه محصول عبـور جریـان بیـداري اسـالمی از مرحلـه ،از رویارویی

 بیـداري تمـدنی ینوع ،ر اثر آنبدورانی که انقالب اسالمی آن را رقم زده و  ؛نام دارد» تجربه و عملکرد«
  اد کرده است.که اسالم در مرکز آن قرار دارد، ایجرا 

از جریان بیداري اسالمی از صد و پنجـاه سـال پـیش تـاکنون  ،بندي مفهومیاین نظریه بر یک دوره
پارچه و مستمري تصور شده است کـه بـا حرکت یک ،مبتنی است. جریان بیداري اسالمی در این نظریه

  رسیده است. » تمدنی خیزش«، به مرحله »تجربه و عملکرد«و بعد » فریاد و مبارزه«گذشتن از مراحل 
که بر سه دهه تجربه و عملکرد انقالب اسالمی مبتنی اسـت، ماننـد  ،دوم ۀمرحل ،در میان این مراحل

کنـد. را از یکـدیگر تفکیـک میاسـالمی از انقـالب  پسو پیش یک خط فارق، حرکت بیداري اسالمی 
اي پـیش روي جریـان بیـداري یک نمونه عینـی و زنـده ،وقوع انقالب اسالمی و استمرار و پیشرفت آن
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در  ،نیافتنی تأسیس حکومـت اسـالمی و پایـداري آناسالمی خلق کرده که این جریان را از آرمان دست
عبور داده و افق و آرمان جدیدي در سـطح تمـدنی بـراي آن ایجـاد و الحاد از سلطه کفر  سرشاردنیایی 

و متفـاوت از  فصیل رسـانده و الگـویی زنـدهجریان بیداري اسالمی را به ت ،کرده است. به عبارت دیگر
  به جهان اسالم ارائه کرده است. ،یک مدنیت و تمدن جدید

اسـت کـه انقـالب اسـالمی در آن  یبسیار متفاوت از شـرایط ،هاي کنونیشرایط و وضعیت جنبش
ه زمـانی واقـع شـدند کـ ،هاي دو قرن گذشته در جهان اسـالموقوع پیوست. انقالب اسالمی و جنبشبه

وجود نداشت. جریان بیـداري اسـالمی  ،جز آنچه تمدن غربی ارائه کرده ،هیچ الگوي متفاوتی از مدنیت
برخی مباحث اثباتی در مقـام نظـر تولیـد شـده اگرچه  شد.بیشتر در نفی خالصه می ،تا انقالب اسالمی

ر یکـی از روشـنفکران وجود نداشت. بـه تعبیـ ،بود، اما حرکتی که بتواند خود را در مقام عمل اثبات کند
بود که به مـا  خواهیم، اما این امام خمینیدانستیم که چه نمیجهان عرب، ما قبل از انقالب اسالمی می
مصـاحبه ر.ك: شریعتمداري به نقل از فهمی هویدي، (حسین  یاد داد که چه بخواهیم و چگونه بخواهیم

، ویـژه بیـداري 21، ش فرهنـگ پویـا، »میدر بیـداري اسـال نقش مؤسسه امام خمینـی«، ریابا دکتر بی
بیداري اسالمی را نیز از نفی به اثبـات  ،. انقالب اسالمی با وقوع خود و نیز اثبات و تثبیت خوداسالمی)

سـازي تداوم و استمرار بیداري را تا تمدن ،و از اثبات به تثبیت کشاند و تداوم و استمرار انقالب اسالمی
  ت.اسالمی به دنبال خواهد داش

  »خيزش تمدني اسالم«تبيين مفاهيم کليدي نظريه 
  . بيداري اسالمي۱

) و یـک 10/03/1369 ،اي(خامنـه »رسـتاخیزي اسـالمی«بـه » بیداري اسالمی« ،در چارچوب این نظریه
 احسـاس«شـود کـه ) گفتـه می26/6/1390، همـان» (اى در امـت اسـالمىحالت برانگیختگى و آگاهى«

 ،)01/12/1380و  07/04/1369، همـان» (اسـت آفریـده بازهاي مسلمان] [ملت در را شخصیت و هویت
توانند در دنیا، در وضعیت بشر، در سرنوشت خود، اثرگذار باشـند. کنند که مىاحساس مى«اي که گونهبه

معینـى برسـد، تبلـور و تجسـم خواهـد یافـت و تبـدیل بـه  ۀها به یک نقطـوقتى این احساس در ملت
ابتـدا خـود را از خمـودگی و  ،تواننـد در پرتـو آنو می .)27/12/1380، همـان( »شـدها خواهد واقعیت

، همـان( دنسـاز» حصـارهاى اسـتبداد و اسـتکبار را ویـران« ،آلودگی برهاننـد و سـپسسستی و خواب
کـه توسـط عوامـل را  اقتصـادي و اجتمـاعی هاي فرهنگی، دینی، سیاسـی،و محدودیت )26/06/1390

  از بین ببرند. ،ر آنها اعمال شدهداخلی یا خارجی ب
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کنـد و اسـالم نسبت به هویت اسالمی خود، اسالم را در دل آنهـا زنـده می ،هاخودآگاهی این ملت
دهد. اسالم هـم در گذشـته بـا ) نیز حیات مجدد به آنها می18/03/1368، همان( برانگیزاننده و احیاکننده

 اسـالم ؛)24 :(انفـال »یحیـیکم لمـا دعـاکم اذا« :ردکـ زنـده را سیاسـى و اجتمـاعى هاىمردهظهور خود 
 مجتمـع ۀسـرافرازان و حقیقى حیات از چیزى و بود شده پاشیده آنها روى بر مرگ خاك که را هایىملت

، همـان( داد آنهـا بـه را هـاانسـان از دفـاع و انسانیت پرچم و بخشید آقایى و حیات دانستند،نمى انسانى
هاي مسلمان زندگی و حیات مجـدد ببخشـد. توانایی این را دارد که به ملت امروزهنیز و  .)09/11/1376

  :اش ایران کنونی است کهنمونه
 از را خـودش عمـل قـدرت و تصمیم قدرت و هویتهاي متمادي در زیر فشار استبداد ... قرن

 و اسـتکبار و اسـتعمار مضـاعف فشـارهاى زیـر در هم اخیر سال صد این در .بود داده دست
 یـک بـه را ملـت ایـن اسالم. بود داده دست از کلىبه را خود نفس به اعتماد خارجى، تدخال
 میـدان در تفکـر، میـدان در سیاست، میدان در عمل، میدان در علم، میدان در مقدم پیشرو، ملت
  .)همان( کرد تبدیل زندگى ابتکارات در و تأمل و تعقل

 آرزوهـاى نتوانـد که اسالمى«واقعی و ناب است و  هاي یک اسالمروشن است که این توانایی از داشته
 کنـد، احیـا و زنـده ،خودمـان کشـور سطح در فقطنه ،دنیا سطح در را مظلوم قشرهاى ۀفروکشت و خفته
  .)10/12/1368،همان( »باشد[واقعی]  اسالم دین، این اینکه در کنید شک

هـاي قبلـی اسـت و نـه ط بـا حرکتارتبـانه بریده و بی ،در این نظریه، حرکت بیداري اسالمی اخیر
چیزي است که در صورت کنونی متوقف شده و به نتایج فعلی بسنده کند. حرکت بیداري اسالمی یـک 

بـه مرحلـه  ،و پس از طی مراحلی، به هم پیوسته است که از حدود صد و پنجاه سال پیش آغاز» جریان«
فـق تمـدنی اسـالم پـیش روي ایـن ست، رسیده است. باز شـدن اا »خیزش تمدنی«کنونی که یک نوع 

هـا از یـک جریـان ب شده که این حرکتموجانداز تمدن مادي غرب، ها و نیز بسته شدن چشمحرکت
  شود. مستمر درونی برخوردار شوند که تا دستیابی به تمدن اسالمی خاموش نمی

د، بیـداري آیـمی شـمارهـاي ایـن نظریـه بـهفرضکـه از پیش ،فلسفه الهی تاریخبراساس  ،همچنین
 :تـوان گفـتمی »با اطمینان کامل«رو، ازاین ).1393(مظاهري،  اسالمی و استمرار آن اقتضاي تاریخ است

یعنى پیروزى حق بر باطل و بازسـازى امـت  ،الهى ةتحقق کامل وعد«این حرکت تداوم خواهد یافت و 
  .)17/09/1387، همان( »قرآن و تمدن نوین اسالمى در راه است

 ةپیروزى انقالب اسالمى در ایران و بناى بلندآوازهم در مرحله اول  ناپذیرتخلف ةن وعدای نشانه
حاکمیت و تمدن اسالمى تبـدیل  ۀنظام اسالمى بود که ایران را به پایگاه مستحکمى براى اندیش
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آنگاه مقاومت و استحکام آن در برابر ضربات سیاسى و ...  آساهمعجز ةپدید آوردن اینسربر .کرد
شد، در دنیاى اسالم امیدى تازه برانگیخت و سو نواخته مىتبلیغاتى که از همه ظامى و اقتصادى ون

 بیشـتر و آن ،الهى ةحول و قو به ،ها پدید آورد. هرچه زمان گذشته، این استحکامدل شورى در
شورهاى ک گذرد، خاورمیانه واى که بر این ماجرا مىدارتر شده است. در طول سه دههامید ریشه

  ).17/09/1387(همان،  این هماوردى پیروزمندانه است ۀمسلمان آسیا و آفریقا، صحن

  . خيزش تمدني ۲

ـاي اسـالمی یک برانگیختگی تمدنی است؛ یعنی آنچه موجب تحرك و انگیزه خیزش ملت» خیزش تمدنی« ه
انداز تفصـیلی و ماندازي از تمدن نـوین اسـالمی اسـت. نـه یـک چشـدر این دوره تاریخی شده است، چشم

ـارة اسـالمی نامیـدن همراه با در اختیار داشتن کلیه لوازم تمدن سازي، بلکه به نحو اجمالی. این مسئله اساساً درب
ـاملت همۀ که نیست این معنى به«ها نیز صادق است؛ یعنی اسالمی خواندن آنها این حرکت ـادى همـه و ه  آح

ـام یک فکرى مبانى استداللى و قىمنط صورت به اند،سهیم بیدارى این در که  بلکـه اند،شـناخته را اسـالمى نظ
ـان در اسـالمى هویت احساس که معناست این به ـاىتوده می ـلمان، ه » اسـت آمـده وجودبـه جا،همـه در مس

  ).22/06/1368(همان، » اندمسلمانان به آینده اسالم امیدوار شده«) و 07/04/1369(همان، 
هایی که هنوز به یـک نظـام سیاسـی اسـالمی شود ملتمی نهوگنکه چای ،شودمطرح میی که پرسش

شـود. مطرح می» الگوي خیزش«له ئانداز تمدنی به حرکت در بیایند. اینجاست که مساند، با چشمنرسیده
فاصـله  هرچند که بـا آن افـق .ببخشد هاي خود را ارتقاخواسته تواند افقانسان با داشتن الگوي کامل می

 ،به تعبیر رهبـري. شته باشد. انقالب اسالمی هنوز به یک الگوي کامل تمدنی تبدیل نشده استزیادي دا
را پشت سـر بگـذاریم و » کشور اسالمی«توانیم الگوي تمدنی جهان اسالم باشیم که مرحله ما زمانی می

» خیـزشالگـوي «بلکـه  ،)12/09/1379، همـان( »آیدمی وجود به دنیا در نظایرش شد، درست که الگو«
  حرکت انقالب و خیز انقالب اسالمی ماهیتاً تمدنی است.چراکه  ؛انقالب اسالمی، تمدنی است

 کـههمچنـان ،ایـران ملت... . هستیم تمدن یک بناى حال در و سازندگى و پیشرفت حال در ما
. هسـتیم جهـت این در و صراط این در ما... . است تمدن یک آوردن پدید حال در ،اوست شأن

 وجـود بـه حال در ایران ملت تاریخى حرکت بلکه ،بکنیم را کار این بگیریم تصمیم ما کهاین نه
  ).01/01/1373(همان،  است آن آوردن

یعنـی آنچـه ایـن  ؛یـماروهما در بیداري اسالمی اخیر با یک نوع خودآگاهی تمدنی روبـ ،دیگرارت به عب
ه در رونـد انقـالب اسـالمی در حـال سـازي اسـت کـها را به حرکت در آورده است، اسالم تمدنملت

  آشکار شدن است. 

۱۳۰     ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

هـاي کـه میـان تمـدن غربـی و نامزد ،هاي اسالمی اخیر در یک منازعه تمدنیجنبش ،دیگرسوي از 
جمعی از نویسندگان، چیستی گفتگـوي (ر.ك: اند ایجاد شده 6ترین آنها اسالم استتمدن آینده که بزرگ

انقـالب  ،نیست، همه نیروها در یک سطح باشند. در جهـان اسـالم در این منازعه الزم. )3 ها، صتمدن
هایشـان ها و نه دولتکشورهاي اسالمی عمدتاً با توجه به ملت. سایر اسالمی پرچمدار این منازعه است

  ردوگاه انقالب اسالمی قرار دارند.در ا

  »  بيداري اسالمي«شناسي جريان روند
کـه بـا  ،تاکنون دو مرحله را پشت سر گذاشت است. مرحلـه اولجریان بیداري اسالمی  ،در بیان رهبري

کـه از ابتـداي قـرن پـانزدهم  ،مرحلـه دومو  »فریاد و مبارزه«قرن چهاردهم هجري مطابق است، مرحله 
بـیش از آنکـه از نفـس  ،هاي اخیـرگذاري شده است. جنبشعنوان »تجربه و عملکرد«آغاز شده، مرحله 

، از نتایج و ثمرات و یا همان تجربه و عملکرد موفـق انقـالب اسـالمی تـأثیر انقالب اسالمی متأثر باشند
عنـوان  »خیـزش تمـدنی«توان آنها را با اتکا بـه خیـز تمـدنی انقـالب اسـالمی، می ،اند. بنابراینپذیرفته

  پردازیم:از مراحل بیداري اسالمی میهریک  به تشریح ،گذاشت. با این توضیح

  زهفرياد و مبار: مرحله اول

ـان کنـد، غرب اگر چه همواره تالش کرده است منافع اقتصادي و سیاسی را در پشت چهره فرهنگی خـود پنه
ـار در قـرن سـیزدهم هجـري، ایـن چهـره اما گاه این چهره نمایان و ماهیت اصلی آن آشکار می شود. اولـین ب

ـاخت. تنمایان شد. نمایان شدن این چهره اولین تلنگرهاي بیداري را نیز به برخی مل ـلمان وارد س ر بـهاي مس
هاي بیداري در دل مـردم افروختـه شـد. نخسـتین مرحلـه بیـداري اثر مجاهدت علما و تالش مصلحان، شعله
  نامید، شکل گرفت.» قرن فریاد و قرن مبارزات«توان آن را اسالمی در قرن چهاردهم، قرنی که می

 آن انگلیسـى، کمپـانى بـا برخـورد در ،ماسـال بـزرگ تقلیـد مرجع ،شیرازى میرزاى که قرن اوایل از
 هـاىحرکـت تـا ایـران، در مشـروطیت ۀواقعـ تـا درآورد، حرکـت به را ملت یک و داد را قاطع فتواى

 و ،آفریقـا شـمال ۀمنطقـ در و خاورمیانـه در ،اسـالم دنیـاى غرب در اسالمى بیدارى تا هند، در اسالمى
  .)13/11/1370، همان( »دیگران و راندیگ و هاالدینسیدجمال و گفتند سخن که بزرگانى

  تجربه و عملکرد: مرحله دوم

کـه  ،عظیم انقالب اسالمی بود. نفس تحقق این انقالبۀ (همان) و مبارزه، واقع »یک قرن فریاد«محصول 
نقطـه عطفـی در  ،)22/03/1382، همـان( ) و نه قابل بـاور بـود17/02/1376، همانشد (بینی مینه پیش
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هـاي هاي اسـتبدادي و اسـتعماري را در دل ملتمی و امید به آزادي از سلطه قدرتحرکت بیداري اسال
  مسلمان ایجاد کرد.
 در عظـیم اتفـاق ایـن کـه است اسالمى نظام تشکیل ،یکى :است کرده مهم کار دو انقالب این

 هنداشـت سـابقه اىمنطقـه چنین در و دنیایى چنین در هم آن تاکنون، اسالم صدر از تاریخ، طول
 و آن ةانـداز بـه و اول کار با مقایسه قابل عظمتش که ،مردم شما عظیم انقالب ،دوم کار. است
(ر.ك:  7؛دنیاسـت در اسـالمى هویـت کـردن زنـده ،اسـت آن از باالتر بعضى، اعتقاد به حتى

 ایـن اثـر بـر دنیـا، جـاى هر در مسلمان امت آحاد یعنى؛ )59ص ، عصر امام خمینی حاجتی،
 یـک یا مجموعه یک حالت از را خودشان و کردند قدرت و شخصیت وجود، ساحسا انقالب،

  .)20/11/1374،همان( دیدند خارج محکوم، ملت یک یا فرد
هاي خـود دیدند و تحقق آن را تحقق خواسـتههاي مسلمان، انقالب اسالمی را از آن خود میملت

  کردند.فرض می
 مسـلمانان دادند، انجام را کار این ـ بزرگوار امامـ  ما الشأنعظیم رهبر و ایران ملت وقتى

 اینکـه بـا، شد آغاز آنها نو روز. آنهاست نوروز کردند احساس بودند، که دنیا جاى هر در
 بـه تاریخشـان در جدیـدى مقطع کردند احساس دنیا جاى همه در. نداشت ربطى آنها به

 وقتـى شد، پیروز انقالب نای وقتى بود، دنیا جاى هر مسلمانى، هر هرکسى،...  .آمد وجود
 پیروز که کرد احساس رفت، باال االاهللاالاله و اسالم پرچم وقتى شدند، ظاهر صحنه در امام
  ).11/08/1373(همان،  است شده

  :دو پرچم بزرگ را برافراشت ،امام خمینی ،واقعدر
بـزرگ  عد از دعوت امام و نهضت امام است، مربـوط بـه امـتیک بُ پرچم اول که در حقیقت

اگرچه که مربوط به ملت ایران است، مربوط بـه ایـران و ایرانـى  اسالمى است. پرچم دوم هم
بخش اسـالم اسـت، بـراى امـت اسـالمى عملى از تحرك حیـات ۀاما چون یک تجرب .است

عملى بیـدارى اسـالم و  ۀاین نهضت بزرگ در ایران تجرب چون ؛ساز استامیدآفرین و حرکت
آن  ۀمستقیم مربوط به ایران و ایرانى است، اما نتیجـطور به اگرچه که، براینبنا .تحقق اسالم بود

  .)14/3/1388، همان( اسالم داراى ارزش و اهمیت است باز براى امت
  :ب شد کهموجتجربه عظیم ملت ایران، 

 با پیدایش خود، بعد با تشکیل موفق نظام جمهورى ،اوالً .ها الگو شدانقالب اسالمى براى مسلمان
اسالمى که توانست یک نظامى را با یک قانون اساسىِ کامل ارائه کند و آن را به کرسى بنشاند و 
تحقق ببخشد، و بعد ماندگارى این نظام در طول سى و دو سال که نتوانند به او ضربه بزنند، و بعد 

پیشـرفت  .گوناگون در این نظـام هاىشرفتعد پیو بُ... استحکام و تقویت هرچه بیشتر این نظام 
هاى اجتماعى گوناگون، پخته شدن افکار، پدید آمدن علمى، پیشرفت فناورى و صنعتى، پیشرفت
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اینها همه حوادثى است ... هاى گوناگون است. افکار نو، حرکت عظیم علمى در کشور و فعالیت
ننـد، بیاینهـا را مى .هاى مسلمان چیزهاى محسوسى اسـتکه اتفاق افتاده است. اینها براى ملت

تر شـد، روز قـوىکنند. این انقالب آمد، نظام درست کرد، این نظام باقى ماند، روزبهمشاهده می
آورد الگوسازى یک گفتمانى را به وجود مـى نشود الگو. ایاین می .تر شدروز هم پیشرفتهروزبه

س هویت هاى دنیا، احساکه آن، گفتمان هویت اسالمى و عزت اسالمى است. امروز در بین ملت
این عـزت، امـروز ۀ با سى سال قبل نیست؛ احساس عزت اسالمى و مطالبۀ اسالمى، قابل مقایس

) هرچند تمام تالش 19/12/1389اي، (خامنه تاتفاق افتاده اس با گذشته نیست. اینۀ قابل مقایس
در چشم  تا شاید این نمونه زنده ایستادگی و پیشرفت،«دشمنان از ابتداي انقالب بر این بوده که 

گران براي خارج کردن ملت ایران از ها، الگو نشود اما به فضل الهی، تالش همه سلطهدیگر ملت
  ).29/3/1391اي، (خامنه» ناکام خواهد ماند ...صحنه،

جمهـوري  .»کنندمى عمل دارند و اندشده مجرب اسالمى هاىملت«واقع بعد از انقالب اسالمی در
 گـرایش اسالم سمت به هاملت«آن موجب شده است که » تجربه موفق« و» نمونه اول بود«اسالمی 

» کنـدمـی مشـاهده خـود مقابل در روشنى افق اسالم دنیاى«و  )13/11/1370(همان، » کنندمى پیدا
  ).11/07/1387(همان، 

وجود یک تجربه موفق حرکت بیداري اسـالمی را وارد یـک مرحلـه بـاالتري از مبـارزه و فعالیـت 
تمـدن «همـان  ،این افق بلند و روشن .رویندهتري روبتر و بلندها، طبیعتاً با افق روشناین حرکتکند. می

اسـت، کـه مرحلـه  )06/08/1383 ،همان( »الملل اسالمیتمدن بین«) و یا 28/05/1384، همان( »اسالمی
  دهد.سوم بیداري اسالمی را شکل می

  خيزش تمدني: مرحله سوم

دیدگاه مقام معظم رهبـري، بهتـرین مفهـوم و چـارچوب تحلیلـی کـه براساس  ،طور که اشاره شدهمان
هاي اخیر کشورهاي اسالمی را بـا ها و خیزشیعنی جنبش ،توان مرحله سوم حرکت بیداري اسالمیمی

گـذاري را است. دالیل و شواهد ایـن عنوان» خیزش تمدنی اسالم«گذاري و تحلیل کرد، مفهوم آن عنوان
  توان چنین بازیابی کرد.میشان ایاز بیانات 
ایـن مرحلـه از بیـداري اسـالمی را شایسـته عنـوان  ،ترین چیزي که از نظر مقام معظـم رهبـريمهم

اي مرحلـه ؛باشدیعنی مرحله تجربه و عملکرد می ،آمیز بودن مرحله قبلسازد، موفقیتخیزش تمدنی می
یعنـی خیـزش تمـدنی را بـر  ،بتنـاي ایـن مرحلـهکه انقالب اسالمی آن را آغاز کرده است. شاید بتوان ا

اي تشبیه کرد که دستیابی به میزانـی از موفقیـت مرحلهبه یک پازل یا بازي چند ،مرحله تجربه و عملکرد
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معنـاي بـه ،شدن قفل مرحله بعد شود. هرچند بازب باز شدن قفل مرحله بعد میموج ،در مرحله قبل آن
قبل به میزانـی از موفقیـت دسـت  ۀبعد نیست، اما تا زمانی که مرحلتکمیل مرحله قبل و یا انجام مرحله 

هنـوز اگرچـه  ،انقالب اسالمی شد.شد و این مرحله شروع نمیقفل این مرحله باز نمی یافت، اساساًنمی
یعنی کشـور اسـالمی اسـت کـه  ،به یک الگوي تمدنی تبدیل نشده است و پس از تکمیل مرحله چهارم

هـا و موانـع ي تمدن نوین اسالمی باشد، اما این انقالب توانسته است با بازکردن گرهتواند الگویی برامی
سازي، یک خیز تمدنی بـا جلـوداري خـودش در جهـان اسـالمی ایجـاد کنـد. مـوارد ذیـل مسیر تمدن

  روند:ترین اقدامات در این خصوص به شمار میمهم

  انقالب اسالمي و غلبه بر گفتمان يأس و نااميدي
هاي مسلمان حتی اگر در ابتداي راه باشند، وضعیت متفـاوتی نسـبت بـه گذشـته دارنـد. در ملت امروزه

هاي اسالمی نبـود. شکسـت و ناکـامی هیچ امیدي به موفقیت حرکت ،گذشته و پیش از انقالب اسالمی
امیـد نها تنه ،بینیم که شکست نهضت مشروطیتبیشتر آنها را عقیم ساخته بود. حتی در خود ایران، ما می

 طورکلی موجـب شـده بـود آنهـا از سیاسـت دوريبلکه به را از دل اکثر علما و مراجع بیرون کرده بود،
هاي آنها جا گرفته است، بلکـه بـه چنین امیدي در دلتنها نه ،اما امروزه و بعد از انقالب اسالمی 8گزینند.

  توانند بیندیشند.بقاء و تداوم و پیشرفت هم می
تر از انقالب سیاسی و امید بـه تحقـق آن، امکـان و امیـد بـه یـک انقـالب هم مهم بدر خود انقال

باید به ایـن نکتـه هـم توجـه  ،روحی و فرهنگی در مردم است. در غلبه انقالب اسالمی بر گفتمان یأس
کرد که این انقالب امر بسیار نامحتملی را همچون انقالب روحی و فرهنگی مردم و ملـت را محتمـل و 

 وضـعیت بـه نسـبت ایـران ملـت بـزرگ ۀاسـتحال«آورتر از همه شگفت ،ساخت. در این انقالب ممکن
 و شـد متحول متعرض و شجاع و مقاوم ملتى به بود، پذیرستم و تسلیم و ضعیف که ملتى ؛است گذشته

  .)16/03/1368، همان( »کرد ایجاد دیگر هاىملت دل در را امید
بـه دسـت « :داند و معتقـد اسـتآن را از جانب خداوند می که حضرت امام ،این دگرگونی احوال

از  )70، ص 4 جسـال؟،  خمینـی، موسـوي( ،»تواند این طور کار را بکندخدا پیدا شده است و بشر نمى
شد. یأس و ناامیدي نسـبت بـه مـردم و ترین امر محسوب مینامحتمل ،منظر افکار عمومی جهان اسالم
 9.ها حتی براي برخی علماي شیعه نیز به یک باور مسلم تبدیل شـده بـودعدم امکان بیداري و حرکت آن

بـا وجـود روحیـه یـأس و «، مبنی بر اینکـه 57ماه در دي حسنین هیکلدر سؤال  ،چنانچه حضرت امام
» شـود؟شـد، گسـترش ایـن حرکـت جدیـد از چـه چیـزى ناشـى مـىناامیدى که در مردم مالحظه مى
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حاال با این حرکت و نهضتى کـه پیـدا شـد،  [اما] ،دوم کشورهاى اسالمى بواین یأس در عم» فرمایند:می
احتمال، بلکه نزدیک به اطمینان اسـت تنها نه ،احتمال آن است که سایر ممالک هم متصل و ملحق بشوند

  .)266، ص 5، ج(همان »که مسلمین از این سیطره نجات یابند
یـک « :فرماینـدبیداري ملت ایـران می ةدربار ه امامو مبتنی بر همین ناباوري بود ک ،بر همین اساس

طـور مـردم را بـا اى نیست که دست بشر بتواند اینلهئاین یک مس... در تاریخ  همچو قیامى سابقه ندارد
، ص 4 ، ج(همـان »هم مجتمع کند و همه قشرها با هم به یک راه بروند، این یک دست غیبى الهى است

اسـت و » یک نظـر الهـى«کنند که این انقالب اشاره می ،ریچارد کاتمبا به ایشان همچنین در مصاح .)62
بـه تعبیـر  .)287، ص 5 ، ج(همـان ]»فوق طبیعت، در این قضیه و راهنمـاى ایـن امـر [اسـتقدرتى ما«

از مـتن ملـت «بـود کـه دسـت خـدا انقالب را پدید آورد، تغییري که در ملت ایران ایجاد شد و  ،ایشان
  .)257، ص4، ج(همان »امیدبخش است« ،به همین دلیل .»جوشیده است

 :حضرت امام حتی سهمی براي خودشان نیز در این تحول و بیداري مردم قائـل نیسـتند و معتقدنـد
ایـن مـن نبـودم کـه « ،)59، ص 7 ، ج(همان »من پیروزى را به دست آوردید ۀواسطاین من نبودم که به«

که شـما را پیـروز  )56- 55، ص 7، ج(همان »ى تبارك و تعالى بوداین غلبه را نصیب شما کرد، این خدا
  .)173، ص6 ، ج(همان توانست باشدنمی »جز اراده الهى«کرد و 

فهمیدم که این دسـتْ، ... همه با هم متحد شدند ... شنیدم که تمام مردم من در پاریس که بودم و مى
[این تحول را در مـردم پدیـد آورد].  زمان خداى تبارك و تعالى به وسیله امام ...دستِ غیب است

بـه پیـروزى  از آن وقت بسیار امیدوار شدم که این مطلب .از آن وقت یأس در من هیچ وقت نبوده است
اى نیسـت مسئله، دیدمشدم براى این نکته که مىمىمن امیدوار  .)56- 55، ص 7، ج(همان خواهد رسید

، 6، ج(همـان اى نیست که مردم بتواننـدرهبرى درست بشود، مسئلهاى نیست که با که بشر بتواند، مسئله
قـواى رحمـانى در کـار بـود. بـا خـداى « ...)228، ص (همان »له یک مسئله الهى استئمس« .)282 ص

تواند ستیزه کند. اینجا دستِ غیبىِ الهى بود و تا این دست هست و تا ایـن تبارك و تعالى هیچ کس نمى
  .)56ـ55، ص 7 ، ج(همان »پیروزیدعنایت الهى هست شما 

یک پدیده عادي و معمولی نیست، حضرت امـام  ،انقالب اسالمی و اینکه این بیداري »بودن معجزه«
شـود و در آینـده تنها به ایران محـدود نمی ،رساند که پس رسالت و تأثیر این انقالبرا به این نتیجه می

، خطـاب بـه 42خـرداد  15در بیستمین سـالگرد قیـام  ن جهان خواهد شد. ایشانامنشأ بیداري مستضعف
  فرمایند:مردم می
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ما امروز دورنماى صدور انقالب اسالمى را در جهـان مستضـعفان و مظلومـان بـیش از پـیش 
مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمنـدان شـروع  سويبینیم و جنبشى که از مى

روشن است و وعده خداوند تعـالى را نزدیـک و  شده و در حال گسترش است، امیدبخش آتیه
آفتاب والیـت از افـق مکـه معظمـه و  شود براى طلوعنماید. گویى جهان مهیا مىتر مىنزدیک

بسا که این تحول و دگرگونى، در مشرق زمـین چه...  کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان
  .)482- 480ص ،17 ، ج(همان و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یابد

تـوان هاي کشورهاي اسالمی میهاي مردم را بار دیگر در انقالبیعنی متحول شدن دل ،این معجزه الهی
 ۀها، حضور واقعى و عمومى مردم در میدان عمـل و صـحنترین عنصر در این انقالبمهم«مشاهده کرد. 

، همـان( ...»بر آن، با جسم و تنشـانفقط با دل و خواست و ایمانشان، بلکه عالوه مبارزه و جهاد است، نه
همـین  ۀگرفتن عموم مردم از نخبگان در این تحوالت، نشاناین حضور گسترده و نیز پیش .)26/6/1390

 وقـوعبدون انتساب به رهبـر خاصـی از ایـن کشـورها در حـال  ،تحول درونی است که با اراده خداوند
هـاي مسـلمان را توانـد ملتعوامـل می ۀتر از همـاست که بـاال» نیروي اسالم«است. این عنایت الهی و 

 امـت تشـکیل سـمت به و اسالمى نظام سمت به را اسالمى هاىملت«همین بیداري است که . بیدار کند
  همچنان که در  .)10/04/1378،همان( »است حتمى ةآیند یک این کشاند؛ خواهد اسالمى ةواحد

 عظـیم نیـروى کـه بـود همـین کرد،مىن را آن تصور کسهیچ که اىنقطهایران اسالمی، 
 ۀپشـتوان را اسالمى ایمان .نماید نزدیک هم به را هادل .کند متحد را مردم توانست اسالمى

 کـه اسـت امرى این. آورد وجود به اینجا در را اسالمى نظام یک و دهد قرار حرکت این
دارى را در دیـن ت وبلکه اساس معنوی ،اسالم و مسلمینتنها نه (همان). است افتاده اتفاق

اسـالم و تجدیـد  افراشـتنربامـروز سر .پنداشتندرفته مىبرابر هجوم تمدن غرب، ازدست
بینند و با چشم مىضعف و زوال تدریجى آن مهاجمان را به حیات قرآن و اسالم، و متقابالً

  ).17/9/1387(همان،  دکننزبان و دل تصدیق مى
هاي زیـادي در دل الب اسـالمی و اسـتمرار و تـداوم آن، امیـدبـا وقـوع انقـ :توان گفتمی ،در مجموع

هاي مسلمان ایجاد شد، امید به پیروزي، امید به نصرت و یـاري پروردگـار، امیـد بـه امکـان تحـول ملت
هاي الهی، امید بـه تحقـق اصـول اسـالم، امیـد بـه شکسـت الگوهـاي روحی مردم، امید به تحقق وعده

  آینده اسالم و بازخیزي تمدن اسالمی.امید به  ،الحادي و در نهایت

  اتصال گذشته و آينده تمدني اسالم انقالب اسالمي حلقه
بـه یگـدیگر متصـل کنـد، در  ،هاي اتصالی که بتواند تاریخ اسالم را از تمدن گذشته تا تمدن آینـدهحلقه
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ی را حلقـه اتصـال توان انقـالب اسـالمدرستی میبه ،مسیر انقالب اسالمی به وجود آمده است. بنابراین
گسـیخته همشناسان ازها و شرقکه توسط غربیاي گذشته و آینده ؛گذشته و آینده تمدن اسالمی دانست

  :بینیم کهمی  ریمنگببه تاریخ تمدن اسالمی آنگاه که است. 
 متأسفانه اما.  ...است ایران هم شااصلی ۀنقط آن و دنیاست علم بازار اصالً اسالمى، محیط تمام
 مـن کـه را مطـالبى همـین که است این معناى به نه ندانستن، این. داندنمى را اینها امروز نسل

 هـم جاهمه .اندگفته هم هاکتاب در همه است؛ شنیده بار صد را مطالب این چرا داند؛نمى گفتم،
 و زامـرو نسل ۀهم در ناباورى حالت یک کند، انکار زبان به آنکهبى! نیست باورش اما .اندگفته
 ایـن و غـرب تمـدن کـه اسـت ایـن هم علتش .دارد وجود ایران ۀگذشت به نسبت قبل، نسل

 بـه ،کنـدنمى جـرأت کسـى حتـى که کرده پُر را فضا آمده چنانآن صدا، و سر پُر تکنولوژى
  !کند نگاه خودشۀ نامشجره
 هـم را هاتمل علمى ۀگذشت خواهندمى اما ،نیست شکى اینکه در ،آنهاست دست در ملَعَ امروز
 از نقـاطى به که هااروپایی و هاغربی این! کنندمى نفى را هاتمدن کل جاهایى در البته کنند؛ نفى
  .)15/11/1370، همان( !کردند نفى را تمدن کل رفتند، ـ التین امریکاى از مناطقى مثلـ  دنیا

جـا مانـده اسـت، پیشـین بـههاي شناسی این است که به بازیابی آنچه از تمدنهاي شرقیکی از رسالت
امـا  .گرفتـه اسـتها نیـز صـورت میر تمـدنسـایمعمول توسط طور به طبیعی و ،بپردازد. نفس این امر

شـرق واقعـی و حقیقـی را  در بازیابی خود، یشناسکه شرق هاین بود ،تفاوتی که در این میان وجود دارد
غرب بود، مورد و متعلق پـژوهش آنهـا قـرار  واقع شرقی که دوران طفولیتداد، بلکه درمد نظر قرار نمی

بلکه گذشـته خـود قلمـداد  ،اي دیگر از تاریخهاي دیگر را نه گونهگرفت. غرب تاریخ ملل و فرهنگمی
غـرب اثبـات خـود را در نفـی  ،واقـعتاریخ ساختن هر ملتی که غیرغرب است. دری بیاین یعن .کردمی

  ).66- 55، ص 1379انی، داوري اردک (ر.ك: کردمیوجو جست دیگران
این دوگانگی و بیگـانگی را میـان  ،با به کار بردن مفاهیمی همچون سنت و تجدد ،تمدن غربی

مفاهیمی که در مقایسه و مقابله دو نوع نظام اندیشگی قـدیم و جدیـد  ؛خود و دیگران تئوریزه کرد
یـک، بـار معنـایی و بلکـه هرکنـد، له زمانی اشاره نمیقدیم و جدید تنها به یک فاص؛ اندپدید آمده

گذاري عمدتاً توسط نظـامی از اندیشـه و تفکـر صـورت گرفتـه و این ارزش ارزشی خاصی دارند
 ،تریعنی این نظام اندیشگی جدیـد یـا بـه عبـارت دقیـق ؛است که خود بخشی از این تقسیم است

بینـد، ویش میخـ» مقابـل«یـا » غیـر«و متجدد، آنچه » تجدد«غربی است که پس از تعریف خود به 
  ).166، ص 1391(مظاهري،  خواندمی» سنتی«یا » سنت«

همـین نیـاز بـه  .بخشـدگذاري و تمایز، خود را تشخص و تعین (هویت) میاندیشه تجدد با این نام
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اند، بـه خوانـده شـده »سـنتی«تشخص و غیریت بود که صاحبان اندیشه تجـدد را پـیش از کسـانی کـه 
اي کـه متعلـق بـه تـاریخ غـرب و اعم از گذشـته ،ري و فرهنگی گذشتهبررسی و پژوهش در میراث فک

هـا و هـا و فرهنگایـن تـاریخ، تاریخ ۀامـا در حاشـی .یونانی آغاز شـد ةاز دور ،شرق است. تاریخ غربی
، ص 1382 (داوري اردکـانی، شناسی بـه ایـن حاشـیه پرداخـتهاي دیگر هم وجود داشت. شرقتمدن

  هاي دیگر را به حاشیه راند.تاریخ ،تربه عبارت دقیق. )5ـ4
در اواخر قرن هفدهم پاگرفـت و در اواخـر  ،نوعی از تفکر و نظامی از دانشعنوان به ،»شناسیشرق«

شناسـانه متضـمن ایـن نگـاه شرق ،قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید. در طول این دوره
پایـان دوره طالیـی و آغـاز انحطـاط شـرق. اعتقاد بود که عصـر شـکوفایی غـرب، مصـادف اسـت بـا 

زمین ایفا کـرد. طلـب دانـش نقشی فعال در بسط عالیق غربی در مشرق ،شناسی همراه با این نگاهشرق«
ــذات نبــوده اســت ــراي نمونــه. )103، ص (؟؟؟ »شــرق اغلــب غایــت بال کســوتان از پیش روزنتــال، ب

تواند بـدون میـراث یونـانی قـوام داشـته نمی ،شناسیمتمدن اسالمی که ما می« :شناسی معتقد استشرق
چـه فیلسـوفان هر« :ثابـت کنـدکند تا میتالش زیادي  ،در آثار خود والتسرگونه که همان .(همان) »باشد

توانیم مأخذ را بیـابیم بـا ، حتی هنگامی که نمیوالتسراز یونانیان است. طبق نظر  »ايعاریه«اند عرب گفته
  .)105(همان، ص » ز مأخذ اصیل یونانی هیچ سندي نیستشود که جاطمینان فرض می

اذهـان بسـیاري از  ،اسـالمیتمدن اسـالمی تـا پـیش از انقـالب  ةشناسی دربارنتایج مطالعات شرق
چیزي غیـر از تمـدن کنـونی  ،تصور اینکه تمدن اسالمی در گذشته .نخبگان ما را درگیر خود ساخته بود
. یأس و ناامیـدي نسـبت شده خواهد بود، غلط و نادرست قلمداد میاست و قابل احیا و بازیابی در آیند

هـا هـاي مسـلمان بـود. اینکـه ملتترین دسـتاورد غـرب بـراي ملتمهم ،آیندگیبه آینده و احساس بی
هـاي سرنوشـت ملت آیندگی به سر ببرند،یا اینکه در بی ،احساس کنند یا بایستی به تاریخ غرب بپوندند

  زد.مسلمان را رقم می
 روز بـراى و نشسـتندمى اسالم جهان متفکران ،نداشت آینده به امیدى اسالم امت که بود روزى

 الدینسـیدجمال امثال پیشرو و برجسته مسلمانان ادبى آثار. کردندمی ىیسرامرثیه مسلمانان سیاه
 بـود، شـده بیدار هایشاندل که اسالم دنیاى از نخبگانى .ببینید گذشته سال صد در را دیگران و

 روشـنى افق حقیقتاً. کردندمی ىیسرامرثیه هامسلمان براى حقیقتاً و دیدندمی را هامسلمان وضع
  .)11/07/1387اي، (خامنه شدنمی دیده اسالم دنیاى در

  :که پس از انقالب اسالمی ،از کشورهابسیاري 
 زنـدگى و بودنـد انداخته پایین را سرهایشان نبودند؛ طور این ...اندکرده بلند خواهىاسالم فریاد
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 کلمـه یـک آنهـا بـه و شدمى پیدا آنها میان در عالمى و روشنفکر هم وقت یک اگر! کردندمى
 ایـن ایـران اسالمى انقالب. بودند مأیوس ...ندارد؛ اىفایده شود،نمى آقا: گفتندمى زد،مى حرفى

  .)12/08/1377، همان( زدود هاملت دید و زندگى افق از را یأس ابر
  :متفکران جهان اسالم

یـأس حـرف  همان شاعران و هنرمنـدان و نویسـندگانى کـه بـا .اى به میدان آمدندبا امید تازه
عظیم امـام  کردند، بعد از پیروزى انقالب اسالمى، بعد از حرکتزدند، احساس شکست میمی

عرشان و قلمشـان ش شان عوض شد، لحن کالمشان وۀهاى این ملت، روحیبزرگوار و ایستادگى
  .)14/3/1388 ،همان( تغییر پیدا کرد؛ رنگ امید به خود گرفت

متصل کند. قطعاً تصور اینکه تمدن اسـالمی آن توانست گذشته تمدنی اسالم را به آینده انقالب اسالمی 
بـا  واقـعدر ،تواند در آینده تمدن رقیبی براي تمدن غرب باشد، از نتایج این انقالب است. این انقالبمی

 گذشته و تاریخ تمـدن اسـالمیسی، شنانتایج مطالعات شرق ،تبعغرب و به »مطلقیت«دار ساختن خدشه
  را به آینده آن متصل ساخته است.

هـاي این بود که پرده زخیمی که دشمنان بر آینده اسـالم و ملت ،کاري که انقالب اسالمی کرد
یعنـی تمـدن  ،آنها به ارمغان آورد. این آیندهداري را براي مسلمان کشیده بودند کنار زد و آینده

تـوان آن را در که میهنوز تحقق نیافته است، اما همیناگرچه  الملل اسالمی،اسالمی و تمدن بین
شناسـی انداز آینده جهان اسالم دید، خود کلید حرکت به سمت و سـوي آن اسـت. شرقچشم

گوید شما هیچ نداشتید، بلکه مـا نمی ،انانمانند فرهنگ و تاریخ مسلم ،هانسبت به برخی فرهنگ
کـه  یاي ندارد و انسانآینده ،اما این گذشته، ایدگذشته خوبی داشتهاگرچه  کند کهرا متقاعد می

با هویت مستقل و اهـداف متفـاوت تـوجیهی  یادامۀ زندگ يشد، برا یتاریخ یآیندگیگرفتار ب
  .)41، ص 1388(طاهرزاده،  ندارد

بلکـه  ،کند، شکسته استشناسی القا میکه شرقرا صرف تفاخر به گذشتۀ تمدن اسالمی انقالب اسالمی 
  :اي به آن افتخارات عینیت بخشیده است و یادآور این حقیقت شده کهتا اندازه

 اختیـار در نیـز اکنـونهـم ،آن سـاززندگى معارف و اسالم یعنى ،آورد پدید را تمدن آن آنچه
 لمـا دعـاکم اذا للرسـول و هللا اسـتجیبوا امنـوا الـذین ایها یا« که دهدمى هشدار ما به و ماست

 و علمى و مدنى اعتالى به را خود امت که دارد را آن ظرفیت است کرده ثابت اسالم .»یحییکم
 ایـن تحقـق هـاىشرط تنها تفرقه، از پرهیز و مجاهدت و ایمان. برساند سیاسى قدرت و عزت
 کنـتم ان االعلـون انـتم و تحزنـوا ال و تهنـوا ال و«: مـوزدآمى ما به قرآن و است بزرگ هدف

: آمـوزدمى و »المحسـنین لمع اهللا ان و سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا الذین و«: آموزدمى و »مؤمنین
 »الصـابرین مـع اهللا ان اصـبروا و ریحکـم تـذهب و فتفشلوا تنازعوا ال و رسوله و اهللاطیعوا و«

  .)11/08/1373اي، (خامنه
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  هاي تمدنيگشايي و احياي ظرفيتانقالب اسالمي، افق
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه  ،ها ایجـاد کـردامید به بازخیزي تمدن اسالمی را در دل ،اینکه انقالب اسالمی
 آن بـه بحـث و ةانـد و دربـارمتوجه تمدن اسـالمی نبوده ،از انقالب اسالمی پیشمتفکران جهان اسالم 

فـراوان مطـرح بـوده  ایرانـیتمدن اسالمی در بین متفکـران غیر ةتفاقاً بحث درباراند، انپرداختهوگو گفت
به مراتب بیشتر از تشیع مطرح شـده اسـت.  ،گونه که مباحث فقه سیاسی در میان اهل سنتاست. همان

نظام سیاسـی و تمـدن اسـالمی عینیـت داده اسـت. یـا  ةبه همه مباحث نظري دربار ،اما انقالب اسالمی
الگویی متفاوت، از نظام سیاسی اسالم و آینـده تمـدنی آن ارائـه کـرده اسـت کـه  :توان گفتحداقل می

  توان آن را الگوي تمدنی نام گذاشت.حق میبه
  سه الگوي عمده در نظام سیاسی در جهان اسالم مطرح شده است که عبارتند از: کنونتا
 ؛عربستان) الگوبنیادگراي مذهبی (ـ 
 ؛ترکیه) الگو(گراي سکوالر اسالمـ 
 .ایران) الگوگراي اسالمی (تمدنـ 

کمتر از دیگر جاهـا مطـرح بـوده اسـت، امـا  ،مباحث تمدنی تا پیش از انقالب اسالمی در ایرانهرچند 
اسـت.  »گراي اسـالمیتمدن«الگویی که انقالب اسالمی با وقوع و استمرار خود ارائه کرده است، الگوي 

ین بوده است که پـیش از آنکـه بـه اهاي مباحث تمدنی جهان اسالم یکی از ضعف :توان گفتحتی می
کـه دارد اند. این ضعف دالیـل متعـددي پرداختهنظام سیاسی اسالم توجه داشته باشند، به تمدن اسالمی 

  در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.
 .)06/08/1383، همـان( روشن است که تمدن اسالمی مبتنی بر انقالب، نظام و کشور اسالمی اسـت

 اسـالمى تمدن آمد، پدید اسالمى کشور وقتى. آوردمى وجود به اسالمى کشور که است اسالمى دولت«
  .)28/05/1384، همان( »آمد خواهد وجود به

اگـر  ،سـازيکنند و در ایـن نظامهایی است که انقالب میملت »کار بزرگ و اصلى سازىنظام
هـاى چـپ برالیسم غربى، یا ناسیونالیسم افراطى، یا گـرایشالئیک یا لیالگوهاي «بخواهند اسیر 

بـر  ،اسالمى و ایجاد تمدن اسالمى جدیـد ةى را باید امت واحدیهدف نهانشوند، » مارکسیستى
همیشـه در نظـر داشـتن  ... )26/6/1390، همـان( دین و عقالنیت و علم و اخالق، قرار داد ۀپای

تري بندي واضـحتر شوند و صورتتر شفافمراحل قبلشود که تر و بلندتر، باعث میافق کالن
با طی شدن بخـش قابـل تـوجهی از  ،خصوص با توجه به اینکه افق تمدن اسالمیپیدا کنند. به

یعنی دوران تجربه و عملکرد به پیشگامی انقالب اسـالمی گشـوده  ،مرحله دوم بیداري اسالمی

۱۴۰     ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

وردهاي مقطعی اهاي مسلمان به دستتطلب که ملشده است. همچنین گشوده شدن این افق می
الملل اسـالمی بـه حرکـت و تمدن بین ،الملل اسالمیقانع شوند و تا رسیدن به یک قدرت بین

  .)5/8/1390، همانخود ادامه دهند (
 اسـالم دنیاى در ىاتازه جریان و نهاد اسالمى امت برابر در زنده ىیالگو[انقالب اسالمی] 

 موفـق ۀتجرب و شدند مواجه وقتىهاي مسلمان] ) ... [ملت31/06/1378(همان،  آورد پدید
 شما« که شود گفته هاملت به نیست الزم. گیرندمى درس قهراً دیدند، را اسالمى جمهورى

 ایـن هـاىموفقیـت انقالب، اسالمى، جمهورى نظام ها،ملت. کنید عمل طوراین بیایید هم
 در اسـالمى بیـدارى امـروز. گیرنـدمى درس و بیننـدمى را اسـالم و ایران عزت و ملت

 است اسالمى انقالب مرهون جهان، سراسر در معنویت روح بیدارى و گوناگون کشورهاى
  ).14/03/1374(همان، 

ها دسـت بـه دو چیز است که اگر در میان مسلمان ]غربىي سیاستمدارها[به قول یکی از 
 وهـاىتاب ۀه شوند، دیگـر همـهاى مختلف مسلمان از این دو چیز آگادست بگردد و ملت

در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. ایـن دو چیـز  ،یعنى اصول جزمى غرب ،غرب
این قـانون  .گوید: یکى قانون اساسى جمهورى اسالمى استچیست؟ این متفکر غربى می

دینـى را در چشـم  ،امـروزى و در عـین حـال ۀاساسى، یک حکومت مردمـى و پیشـرفت
توان یک حکـومتى دهد که مینشان می ،اساسى نونسازد. این قامی مسلمانان جهان ممکن

داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کـامالً دینـى باشـد. قـانون 
 ۀچنین چیزى ممکن است. این یـک. دوم، کارنامـ :گویدکند. میاساسى این را تصویر می

اگر ایـن دسـت  .جمهورى اسالمى است هاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامىموفقیت
اگـر  :گویدواقع شده است. او میو بینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده ها برسد، مىمسلمان

هاى مسلمان از این امکان و وقوع نسبى که هم ممکـن اسـت، هـم در ایـرانِ امـروزِ ملت
یش چشـم داشـته سـازى را پـنسبى واقع شده است، مطلع شوند، این نظامطور به اسالمى

  ).1432صفر  30(همان،  توان گرفتها را نمیانقالب ۀباشند، دیگر جلوى سلسل
  ي تمدن اسالمی را شروع کرده است و:ایران اسالمی حرکت به سو ،حالهربه

پایـۀ «است. نباید تصور شود کـه  تمدن یک بناى حال در و سازندگى و پیشرفت حال در
 و معرفت و بینش و فرهنگ بربلکه  ،بنا شده است علم و فناورى و صنعتبر » اصلی تمدن

 را علـم و کندمى فراهم ملت یک براى را چیزهمه که است این. است انسانى فکرى کمال
 تصـمیم ما اینکهنه. هستیم جهت این در و صراط این در ما. آوردمى ارمغان به او براى هم

 است آن آوردن وجودبه حال در یرانا ملت تاریخى حرکت بلکه ،بکنیم را کار این بگیریم
  ).01/01/1373(همان، 
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  10نمودار کلی حرکت بیداري اسالمی تا تمدن بین الملل اسالمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گيرينتيجه
گذارد، اما حرکتـی اسـت سطح انقالب را پشت سر میاگرچه  ،حرکت بیداري اسالمی در مرحله کنونی

اسـت بـا وقـوع و  انقالب اسالمی توانسـته، ین دلیلهمبه .از امت و تمدن اسالمیانددر مقیاس و چشم
سـازي هاي پیش روي حرکت بیداري اسالمی را بسـیار جلـوتر از انقـالب و حتـی نظامافق ،تداوم خود

هـاي مسـلمان بـا کـه ملتمتعلق به کل جهان اسالمی است. همچنـان ،ببرد. سیر حرکت انقالب اسالمی
دیدنـد، بـا تـداوم و حرکـت آن در مسـیر اي گرفتند و این انقالب را از خـود میب جان تازهوقوع انقال

مسـیر  ،دانند. انقالب اسـالمیدادن به امت و تمدن اسالمی نیز همراهند و خود را بیگانه از آن نمیشکل
نمـوده و موانـع  اي ساخته که خود جلوتر آن راه را باز کـرده، همـواربیداري اسالمی را همچون راه رفته

ود آن راه در حـال تر در حددیگري از عقب ةاکنون عد .آن است ۀآن را برطرف ساخته و در حال توسع
  طی مسیر هستند.

 دوران تجربه و عملکرد

  14قرن  اسالمی هايجنبش

 اسالمیکبیر انقالب 

 قرن فریاد و مبارزه

  الملل اسالمیظهور تمدن بین

  هاي مسلمانیداري و انقالب ملتب

  در قبال استبداد و استعمار غربی بیداري اسالمی

  خیزش تمدنی اسالم

۱۴۲     ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

   _____________________ ________________________________   هانوشتپی
ع جهـانی در پنجمـین اجـالس مجمـع عمـومی مجمـنژاد در دوره ریاست جمهوري خود که . تعبیر دکتر محمود احمدي1

انـد. بلکـه از قـرار نداده» بیداري اسـالمی«د. البته ایشان این مفهوم را در مقابل مفهوم ، به کار بردن1390شهریور  بیتاهل
 اند.منظري عامتر از منظر دینی مطرح کرده

  . الثوره الحریه.2
 .1390قم: سنابل، ، یداري اسالمیبهار عربی: در پرتو بدر توضیح این مفهوم و نقد آن ر.ك: علیرضا حسین عارف، . 3
ـاب مـوج سـوم دموکراسـی . این دیدگاهی است که برخی تحلیل4 ـانتینگتون در کت ـاموئل ه گران براساس نظریه امواج دموکراسی س

در  اي اسـت.المللی و شرائط منطقـههاي مختلف سیاسی از محیط بینتعبیر امواج دموکراسی، متضمن تأثیرپذیري نظاماند. مطرح کرده
آمیز بـه دموکراسـی در کنند. به این معنا که گـذار توفیـقتکیه می» اشاعه«ي توضیح وقوع امواج دموکراسی اغلب نویسندگان به نظریه

ویژه همسایگان در یک منطقه از تأثیر تحـوالت سیاسـی کند که به دموکراسی بپیوندند، بههر کشوري سرمشقی براي دیگران ایجاد می
ـید (عباس عمادي، امواج دموکراسی، ) در خصوص این نظریـه بـراي نمونـه ر.ك: چندان مصون نخواهند ماند. در کشورهاي دیگر س

ـایژگیو یبررس؛ بهار دموکراتیک عربی، عبداالمیر نبوي ـارم دموکراسـ يه ؛ 9ماهنامـه مهرنامـه، ش ی،عربـ انـهیدر خاورم یمـوج چه
 .1390فروردین  11پنجشنبه دیپلماسی ایرانی،  نیا، موج چهارم گذار به دموکراسی، سایتمسعود شهرام

 1391اردبیهشـت  24. در خصوص نظریه بیدراي اسالم از دیدگاه مقام معظم رهبري کارهاي معدودي صـورت گرفتـه اسـت. در  5
یـن برگـزار شـد. در ا» ايو حضـرت آیـت اهللا خامنـه نظریه بیداري اسالمی در اندیشه حضرت امام خمینـی«همایشی با عنوان 

ـاوي  ـایش ح ـاالت ایـن هم همایش نظریه امام و رهبري درباره بیداري اسالمی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مجموعه مق
ـید. (ر.ك: جمعـی از  ،ياخامنه اهللاتیدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آباشد که با همت مقاله می 29 ـاپ رس ـال بـه چ ـان س در هم

ـاس اندیشـه نویسندگان، مقاالت برگزیده همای ش نظریه بیداري اسالمی ...) همچنین ر.ك: (موسی نجفی، نظریه بیداري اسالمی بر اس
  سیاسی مقام معظم رهبري، فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی)

ـتر  هاي هانتینگتونرسد طرح نظریه برخورد تمدنبه نظر میکند. حتی . هانتینگتون مهمترین نامزد تمدن آینده را اسالم معرفی می6 بیش
بی پردازانی همچون توینالبته پیش از هانتینگتون نیز نظریهویژه با ظهور انقالب اسالمی بوده است . بازخیزي پرقدرت اسالم بهمتأثر از 

  )3ها، ص(جمعی از نویسندگان، چیستی گفتگوي تمدن. نسبت به این بازخیزي هشدار داده بودند
به تعبیر پروفسور محمد حسین هدي، اندیشمند مسلمان مقیم اتریش، ی به طور کلی . نه تنها هویت اسالمی بلکه هویت دین 7
میالدي است؛ یعنی مقارن  1979اگر بنا باشد تاریخی را براي احیاي هویت دینی (در جهان معاصر) در نظر بگیریم، آن تاریخ «

م ادیان به وجود آمده است و انقالب اسالمی با پیروزي انقالب اسالمی ایران که خیزش عظیمی را براي تفکرات دینی در تما
 )59ص : عصر امام خمینیحاجتی،احمدرضا  ».(ایران موجب احیاي تفکر دینی در جهان گشت

نمی زنم . واقع ایـن  ییخیلی ها به من ایراد می گیرند که چرا دست به کار نو«فرمودند میمرحوم بروجردي به طور مثال  . 8
شرف دیدم استاد آخوند خراسانی و مرحوم نایینی در امر مشروطه دخالت کردند و آن طور شد که است ، از وقتی در نجف ا

ام ،به طوري که در موقع تصمیم گیري براي اقدام به ایـن  کردههمه می دانیم ، حساسیّت خاصی نسبت به این قبیل امور پیدا 
دستور پشیمان شده ، تغییر راي می دهم ، چون ما درست کارها دچار وسوسه و دودلی می شوم ،و گاهی هم بالفاصله بعد از 

شود و احیاناً لطمه به  نیوارد اوضاع نیستیم ،می ترسم ما را فریب دهند و منظوري که داریم درست انجام نگیرد و باعث پشیما
 )352ص ... : . (دوانی ، زندگانی زعیم بزرگ»دین و حیثیت اسالمی وارد کنند

: ص 2ش در نجف اشرف. ( کوثر، ج 1344و مرحوم حکیم  در مهرماه  شود به محاوره حضرت امام . براي نمونه مراجعه 9
  ) 152 - 151:  2روحانی، نهضت امام خمینی، ج ؛ سید حمید  125
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   ۱۴۳ بيداري اسالمي؛ خيزش تمدني اسالم  تبيين نظريه مقام معظم رهبري در باب بيداري اسالمي

  منابع
  .، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیها ( مجموعه مقاالت)چیستی گفتگوي تمدن، 1377، جمعی از نویسندگان
اهللا العظمـی امـام برگزیده همایش نظریه بیداري اسالمی در اندیشه حضرت آیت مقاالت، 1391 ،جمعی از نویسندگان

  نقالب اسالمی.ا ،، تهراناياهللا العظمی خامنهو حضرت آیت خمینی
  .، قم، بوستان کتابپنجمچ  ،عصر امام خمینی، 1381، حاجتی، میراحمدرضا
  .سنابل ،قم، میبهار عربی: در پرتو بیداري اسال، 1390، حسین عارف، علیرضا

  .سنابل ،قم، بهار عربی: در پرتو بیداري اسالمی، 1390حسین عارف، علیرضا، 
 اي.اهللا خامنه، تهران، مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، حفظ و نشر آثار حضرت آیتحدیث والیتاي، سیدعلی، خامنه

  ، تهران، ساقی.اوتوپی و عصر تجدد، 1379داوري اردکانی، رضا، 
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  ، قم، حکمتزندگانی زعیم بزرگ عالم تشیع عالمه عالیقدر آیت اهللا بروجردي، 1340دوانی، علی، 
 مرکز اسناد انقالب اسالمی. ،، تهراننهضت امام خمینی، 1376، روحانی، سیدحمید
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 لب المیزان. ،، اصفهانیبازگشت به عهد قدس یانقالب اسالم، 1388، طاهرزاده، اصغر

  www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43918  در: امواج دموکراسیتا، عمادي، عباس، بی
  .34حضور، ش  ۀمجلـ روزنامه نگار،  یمجیب الرحمان شام

 .، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیمنطق فراز و فرود فلسفۀ سیاسی در اسالم و غرب، 1391مظاهري، ابوذر، 

  ، اصفهان، آرما.افق تمدنی آینده انقالب اسالمی، 1393ـــــ ، 
 .تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۀسسؤم تهران، ،امام ۀصحیف تا،بی ،اهللاسیدروح ،خمینی موسوي
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 ،»یعربـ انـهیدر خاورم یموج چهارم دموکراس يهایژگیو یبررس؛ بهار دموکراتیک عربی« ،1389 ،سیدعبداالمیرنبوي، 

 .علم سیاست، پرونده جهان عرببخش  ،9، شمهرنامه
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  .1391، 28، ش9
  .105ص ، 41ش ،فرهنگ ۀنامعلی مرادخانی،  ۀ، ترجم»اسالمی ۀشناسی به فلسفنگاه شرق«، 1380 نام،بی

علی حمید رفیعـی، تهـران، دفتـر ، ترجمۀ محمدها و بازسازي نظم جهانیبرخورد تمدن، 1378 هانتینگتون، ساموئل،
  هاي فرهنگی.پژوهش


