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چکیده
ایجاد دنیاى اسالم و امت اسالمى، مرحله نهایى فرایند تکاملى انقالب اسالمى را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، 
ایجاد امت اسالمى، نیازمند وحدت و همدلى مسلمانان منطقه و جهان است. بر این اساس یکى از مهم ترین کارویژه هاى مهم 
جمهورى اسالمى حرکت در مسیر گسترش فرهنگ تقریب و وحدت اسالمى و بسترسازى براى ایجاد امت اسالمى از این 
طریق است. مقاله حاضر پس از تبیین چیستى فرایند تکاملى انقالب اسالمى، امت اسالمى و وحدت مسلمانان، به تحلیل 
ــالم و امت اسالمى، در گرو ارائه الگوى صحیح به جهان اسالم  ــویه این هر سه پرداخته است. ایجاد دنیاى اس ــبت سه س نس
است. بر این اساس در بخش پایانى مقاله، به اثبات ظرفیتهاى الگویى انقالب اسالمى براى جهان اسالم پرداخته شده است. 
این مقاله با روش تحلیلى و از طریق مطالعه کتابخانه اى، با محوریت دیدگاهها و بیانات مقام معظم رهبرى سامان یافته است.

کلیدواژه ها: امت اسالمى، انقالب اسالمى، وحدت مسلمانان، مقام معظم رهبرى.

اسـالمى امت  جایگاه   
اسـالمى انقالب  تکاملى  فرایند  در   

مقدمه
ــه اى را از جوامع دیگر  ــى را بر ملل دیگر و جامع آنچــه ملت
ممتاز مى کند و موجب برترى آن بر ملل دیگر مى شود «اتحاد 
ــتگى» است.1 از دیدگاه جامعه شناسى نیز  و انسجام و همبس
ــت  ــى از عوامل مهم انحطاط یک ملت و جامعه، این اس یک
ــجام و  ــده، انس که آن جامعه به گروههاى کوچک تجزیه ش
وحدت گروهى در آن از بین رفته باشد. نتیجه آن چیزى جز 
ــتعمارگران نیست که از طریق تقویت حس  نفوذ و سلطه اس

، ص106.  .1

ــغ و پرورش تفاوتهاى  ــتى و فرقه گرایى و با تبلی ناسیونالیس
ــعى در تجزیه جامعه و تبدیل آن به گروههاى  مذهبى و ... س
ــک دارند.2 به گفته امام خمینى(ره) اگر دولتها و ملتهاى  کوچ
ــالم به هم پیوسته بودند (به صورت یک امت بودند)، معنا  اس
ــت که قریب به یک میلیارد مسلمان زیر دست قدرتها  نداش
ــفانه در عصر حاضر کشورهاى اسالمى، تحت  ــند. متأس باش
ــرب و عّمال آنها، خود را  ــه غ دکترین و نفوذ افکار و اندیش
ــلمانان  به صورت یک ملت مى نگرند، نه یک «امت»، و مس

2. همان، ص168.
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دچار اختالف و تشتت شده اند. هر کشور مى خواهد به تنهایى 
و به صورت مجزا خود را در مقابل قدرتهاى بزرگ محافظت 
کند، بدون اینکه توانایى و قدرت آن را داشته باشد.3 دشمنان 
ــالم، به ویژه آمریکا، از دیرباز در کمین بوده اند تا وحدت  اس
ــرود، تا از این  ــالمى از بین ب ــورهاى اس میان مذاهب و کش
ــق بتوانند افکار پلید خود را براى جلوگیرى از تحقق یا  طری
ــرفت امت اسالمى و در نتیجه ایجاد تمدن نوین اسالمى  پیش
ــن از پرکاربردترین تکنیکهاى غرب  به اجرا گذارند.4 بنابرای
ــالم و ایجاد دنیاى یکپارچه  براى جلوگیرى از اتحاد امت اس

اسالمى، تشدید اختالفات است.5
در مقابل، انقالب اسالمى ایران و رهبران فقیه آن، از روزهاى 
آغازین انقالب، راهبرد «وحدت مسلمانان» را هدف خویش 
قرار داده، آن را عامل قوت و قدرت پایدار و برترى مسلمانان 
و حرکت جامعه به سمت کمال و رشد قلمداد نمودند و تفرقه 
ــى و بیرونى امت  ــت درون ــازع را مهم ترین عامل شکس و تن

اسالمى و اضمحالل قدرت و شوکت مسلمانان برشمردند.
ــالمى و دنیاى اسالم در  ــلمانان، امت اس اهمیت وحدت مس
ــود که  ــالمى، آن گاه جلوه گر مى ش ــران انقالب اس نگاه رهب
ــالب خویش را «ایجاد  ــان آرمان نهایى و نقطه اوج انق ایش
ــته و در فرایند تکاملى  ــالم» دانس ــالمى و دنیاى اس امت اس
ــالمى ایران، در راستاى دستیابى به امت اسالمى و  انقالب اس
در نتیجه تمدن اسالمى، تالش و برنامه ریزى مى کنند. توضیح 
اینکه مقام معظم رهبرى در فرایندى تکاملى که براى انقالب 
اسالمى ترسیم نموده اند، «ایجاد دنیاى اسالم و امت اسالمى» 
ــرار داده، گاه از آن، با  ــن حلقه این فرایند تکاملى ق را آخری
ــتا  ــن عنوان یاد کرده اند (1375/9/19).  در همین راس همی
ــالمى را ضرورتى انکارناپذیر و از جمله  ــان وحدت اس ایش
ــالمى دانسته و کارشکنى در مسیر آن  اهداف بزرگ نظام اس
را ضربه به کل امت اسالمى قلمداد نموده اند (1382/2/22). 
بدیهى است دستیابى به دنیاى یکپارچه اسالمى و احیاى امت 
ــلمانان جهان در  ــالمى در گرو اتحاد و همدلى آحاد مس اس
ــت. همچنین انقالب اسالمىـ   مقیاس بین المللى و جهانى اس
با توجه به تعدد مذاهب و فرهنگهاى دینى در داخل کشور ـ 

، ص17.  .3
، ج18، ص122. 4. نک: 

5. «راهکارهاى گسترش و تعمیق بیدارى اسالمى»، ج2، ص277.

در مقیاس ملى نیز در حلقات پیشین فرایند تکاملى خویش، 
ــالمى، نیازمند  ــور اس ــالمى تا ایجاد کش از ایجاد انقالب اس
وحدت و همدلى مسلمانان (گروههاى مختلف پیروان مکتب 

اهل بیت(ع) و پیروان مکتب خلفا) مى باشد.
مقاله حاضر به تبیین فرایند تکاملى انقالب اسالمى و جایگاه 
ــه، هدف نهایى  ــالم در آن پرداخت ــالمى و دنیاى اس امت اس
ــلمانان در ایجاد دنیاى  ــش وحدت مس ــش را تبیین نق خوی
ــالمى با محوریت دیدگاههاى مقام  ــالم و احیاى امت اس اس
ــن ظرفیتهاى الگویى  ــت. همچنی معظم رهبرى قرار داده اس
ــرط  ــالم، به عنوان پیش ش ــالمى براى جهان اس انقالب اس
ــالمى توسط انقالب  ــالم و امت اس ــى ایجاد دنیاى اس اساس
ــالمى، مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است. نکته قابل  اس
ــتار، به منظور رعایت اختصار، براى  توجه اینکه در این نوش
ارجاع به بیانات مقام معظم رهبرى، تنها تاریخ آنها در داخل 

پرانتز بیان گردیده است.

امت اسالمى و دنیاى اسالم
تعاریف مختلفى درباره امت اسالمى و دنیاى اسالم در بیانات 
ــالم  ــود؛ از جمله: «دنیاى اس مقام معظم رهبرى یافت مى ش
ــترك،  ــائل مبتال به و دردهاى مش یک مجموعه عظیم با مس
ــترك، با درمانها و راههاى عالج مشترك  ــمنیهاى مش با دش
مسلمانها، با  ــکالت عمده ــائل و مش ــت. در حقیقت، مس اس
همدیگر مشترك است» (1365/5/12). در تعریفى دیگر با 
ــالم و امت اسالمى، مى گوید:  برقرارى ارتباط میان دنیاى اس
ــى بودن و عرب  ــت، وراى ایران ــالم یک امت اس «دنیاى اس
ــتانى و هندى بودن و وراى همه اینها و مانند آن،  بودن، پاکس
ــالمى، امت اسالمى را تشکیل مى دهند»  ملتها و دولتهاى اس
ــوم، ایشان معتقد است: «دنیاى  (1377/3/4). در تعریف س
ــانى اطالق مى شود که اعتقاد به  ــالم، به یک مجموعه انس اس
ــه نفى عبودیت غیر خدا مى پردازد، به  توحید خالص دارد، ب
استقرار عدل و اخالق در بین انسانها دعوت و اقدام مى کند» 
ــه پیامبر  ــان ک ــالمىـ  آن چن ــت اس (1373/10/10).  «ام
ــراح و برنامه ریز آن بوده اند ـ  ، ط ــالم(ص) و تعالیم  اس
ــتند که از علم، اخالق، حکمت،  ــانها هس مجموعه اى از انس
روابط صحیح و اجتماع برخوردار از عدالت بهره مند و نتیجه 
ــیدن انسان به اوج تکاملى است که استعداد آن  همه اینها رس
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ــت (1383/6/13). به رغم تفاوت  را خدا در او قرار داده اس
ــترکى چون  ــرى در این تعاریف، در همه آنها وجوه مش ظاه
ــم مى خورد.  ــان، کتاب، پیامبر، قبله و ... به چش عقیده، آرم
ــانهایى که حول  ــالم را «مجموعه انس پس مى توان دنیاى اس
محور خدا،  و پیامبر اسالم(ص) گرد آمده،  در قالب امت 
اسالمى براى برقرارى تمدن اسالمى و احیاى کلمه حق قیام 

مى کنند» دانست.

فرایند تکاملى انقالب اسالمى
ــود و با طى مراحل  غالبًا هر انقالبى از یک نقطه آغاز مى ش
مختلف و فرایندى مشخص و مدّون در مسیر وصول به اهداف 
نهایى خود گام برمى دارد. انقالب اسالمى نیز از این امر مستثنى 
نیست. در حقیقت نقطه آغاز انقالب اسالمى مردم ایران، قیام 
ــالهاى 41-42 بود و تا امروز  ــمى امام خمینى(ره) در س رس
ــیر وصول به اهداف  ــا طى مراحل و فرایندى خاص در مس ب
ــمندان و نظریه پردازان  ــته است. اندیش نهایى خود گام برداش
در تبیین فرایند تکاملى انقالب اسالمى، دیدگاههاى مختلفى 
دارند. گرچه نهان و ماهیت فرایندهاى مطرح یکى است، اما 
دسته بندیها و عنوان گذارى مراحل، مختلف و متعدد است. از 
میان فرایندهاى مطرح، سه فرایند از شهرت و اعتبار بیشترى 
برخوردار است. در یک طرح فرایند تکاملى انقالب اسالمى 
ــر چهار مرحله و در طرح  ــج مرحله دارد، در طرحى دیگ پن

سوم اما، این فرایند، سه مرحله را شامل مى شود.6
1) فرایند پنج مرحله اى

فرایند انقالب اسالمى و مراحل تحقق آرمانهاى آن، تا دستیابى 
به الگوى جامع انقالب و در نهایت تشکیل تمدن اسالمى، از 
سوى مقام معظم رهبرى در فرایندى پنج مرحله اى تبیین شده 
ــان روند تکاملى انقالب اسالمى را به پنج مرحله  است. ایش
تقسیم نمودند. «فرایند تحقق انقالب اسالمى همین طور، قدم 
به قدم به نتایج نهایى خود نزدیک مى شود ... این فرایند یک 
ــت که انسان به طور نسبى  ــوار اس فرایند طوالنى و البته دش
ــود. اما تحقق آنها خیلى طوالنى  به آن اهداف نزدیک مى ش

است» (1380/9/12).
الف) ایجاد انقالب اسالمى

ــکوهمند  ــاس مرحله اول از این فرایند، پیروزى ش بر این اس
6. نک: «درآمدى بر فرایند تکاملى انقالب اسالمى»، ص6.

ــران در مقابل رژیم منحوس پهلوى و «ایجاد انقالب  ملت ای
اسالمى» بوده است که هرچند کار بسیار مهم و پرهزینه اى بود، 
ــبت به مراحل بعد جزء آسان ترین مراحل  اما در مجموع نس
به شمار مى رود: «قدم اول که پرهیجان ترین و پرسروصداتر 
ــت؛ کار آسانى بود،  ــت، ایجاد انقالب اسالمى اس از همه اس
لیکن این آسان ترین است. این انقالب اولین سخنش این بود 
ــده است. یک  ــهاى معنوى آغاز ش که دوران حاکمیت ارزش
تحول بنیادین براساس یک سلسله ارزشها» (1379/2/23). 
«انقالب بزرگ ما خصوصیاتى مخصوص به خود داشت. این 
ــنایان با  خصوصیات که بارها هم در تحلیلهاى ملت ما و آش
انقالب تکرار شده، اولین بار در یک انقالب مشاهده مى شد. 
ــالم، هدف گیرى ایجاد حکومت اسالمى، تجدید  تکیه به اس
ــى عالم مثل آزادى و استقالل و عدالت  نظر در مفاهیم سیاس
اجتماعى و چیزهاى دیگر و حرکت به سمت دنیا و جامعه اى 
که بر پایه ارزشهاى اسالمى بنا شده باشد» (1368/3/14).

ب) ایجاد نظام اسالمى
مرحله دوم از فرایند تحقق آرمانهاى اسالمى در بستر انقالب، 
ــت. مقام معظم رهبرى تحقق این  ــیس نظام اسالمى اس تأس
ــه عمومى جامعه  ــدن هندس ــالمى ش مرحله را به معناى اس
ــا تدوین قانون  ــت (1380/9/12). در حقیقت ب ــته اس دانس
اساسى انقالب اسالمى که منشور اصلى و محورى جمهورى 
ــالمى است، ارکان جامعه اسالمى مهندسى شد، این قانون  اس
ــهاى اسالمى است و منطبق با احکام اسالمى  که تبلور ارزش
تدوین شده، به مثابه ستون فقرات نظام اسالمى است و مرکز 

اصلى سلسله اعصاب نظام اسالمى تلقى مى شود.
ج) ایجاد دولت اسالمى

ــاس به شمار مى رود و از  ــوم که مرحله اى حس اما مرحله س
ــین دشوارتر است، «ایجاد دولت اسالمى» است.  دو قدم پیش
ــالمى به معناى حقیقى، تشکیل منش و  ــکیل دولت اس «تش
روش دولتمردان به گونه اسالمى است» (1379/9/21). البته 
منظور از دولت در اینجا تنها به معناى هیئت دولت و وزیران 

نیست، بلکه مجموعه کارگزاران حکومت را دربر مى گیرد.
د) ایجاد کشور اسالمى

پس از شکل گیرى دولت اسالمى، ثمره این دولت، تأللؤ نظام 
اسالمى خواهد بود. بدین معنا که کارویژه اصلى دولت اسالمى، 
«ایجاد کشور اسالمى» مى باشد که خود مرحله چهارم فرایند 
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ــالمى به شمار مى رود: «اگر دولت به معناى  تحقق انقالب اس
ــور به معناى واقعى  ــد، آن وقت کش ــالمى ش واقعى کلمه اس
ــالمى خواهد شد، عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض  کلمه اس
ــود، عزت  ــه کن مى ش از بین خواهد رفت، فقر به تدریج ریش
حقیقى براى آن مردم به وجود مى آید، جایگاهش در روابط 
ــود کشور اسالمى. اگر  بین المللى ارتقا پیدا مى کند، این مى ش
این مرحله به وجود آمد، آن گاه براى مسلمانان عالم، الگو و 

اسوه مى شویم» (1379/9/21).
هـ) ایجاد دنیاى اسالم (امت اسالمى)

اگر توانستیم این مرحله را به سالمت طى کنیم، آن گاه مرحله 
ــت» (1379/9/21). به این  ــالم اس ــدى ایجاد دنیاى اس بع
ــب مرحله نهایى انقالب و در حقیقت تحقق آرمانى ترین  ترتی
شعار انقالب، «ایجاد دنیاى اسالم» و دستیابى به امت اسالمى 
ــالمى] که عبور کنیم  ــور اس خواهد بود: «از این مرحله [کش
ــور اسالمى مى شود دنیاى  ــالم است. از کش بعدش دنیاى اس
ــت شد، نظایرش در دنیا به  ــالم درست کرد، الگو که درس اس

وجود مى آید» (1375/9/19).
2) فرایند چهار مرحله اى

ــالمى، در چهار مرحله  در دیدگاهى دیگر، فرایند انقالب اس
ــت. مراحل و مقاطع این فرایند  ــده اس پیش بینى و طراحى ش

عبارتند از:
الف) ایجاد انقالب سیاسى

ــالمى و نقطه آغاز  اولین مرحله در فرایند تکاملى انقالب اس
ــت. اصوًال هر انقالبى در مرحله اول  ــى اس آن، انقالب سیاس
ــت. وقتى در جامعه اى انقالب رخ مى دهد، ابتدا  ــى اس سیاس
ــود و نظام و ساختار سیاسى  ــها واقع مى ش انقالب در ارزش
ــها،  ــین از بین مى رود و ادبیات جدیدى از ارزش جامعه پیش
ــود. این مرحله  اهداف و تمایالت در آن جامعه مطرح مى ش
انقالب در واقع سیاسى است. در مورد انقالب اسالمى، مى توان 
ادعا کرد که این مرحله به خوبى به انجام رسیده و سپرى شده 
است. انقالب سیاسى اى که امام خمینى(ره) پرچم دار آن بوده 

و ریشه در حرکت و تکامل جامعه شیعه داشت.
ــى  ــالمى ایران در مرحله اول یعنى انقالب سیاس انقالب اس
ــاهى از بین رفت. به  ــه آن نظام شاهنش ــق بوده و بر پای موف
عبارت دیگر نه تنها در سطح ملى، ادبیات و ارزشهاى جامعه 
تغییر پیدا کرد که در سطح منطقه اى و جهانى نیز بعد سیاسى 

ــه کرد. در حال حاضر در ادبیات  انقالب عملکرد خوبى ارائ
سیاسى جهان تغییرات جدى مشاهده مى شود، ورود واژگانى 
ــتکبار و  ــهادت در مقابل واژگانى مانند اس ــد ایثار و ش مانن
استضعاف، از ثمرات جهانى بعد سیاسى انقالب است. جنبشها 
و حرکتهاى اسالمى و غیر اسالمى در منطقه، الگوبردارى شده 

از انقالب سیاسى ایران اسالمى است.
ب) ایجاد انقالب فرهنگى

اگر انقالبی بعد از انقالب سیاسی خود، اقدام به انقالب فرهنگى 
ــود، از آن انقالب، جز  نکند و یا پس از اقدام، موفق بدان نش
ــرودش چیزي باقی نمی ماند. اگر انقالب سیاسی  پرچم و س
ــته باشد، ارزشها و  توانایى تبدیل به انقالب فرهنگی را نداش
ــالب از بین می رود، بنابراین مى توان گفت گام  اهداف آن انق
ــالمى، انقالب فرهنگی  ــالب براى وصول به تمدن اس دوم انق
است که به مراتب سخت تر از گام اول است. امام(ره) از سال 
ــال 57 با تالش و کوشش  ــروع کرد و در س 42 انقالب را ش
ــت. انقالب فرهنگی به  خواص و عوام، انقالب به وقوع پیوس
معناي تولید فکر انقالب، اندیشه و نرم افزاري است که انقالب 
بر پایه آن شکل می گیرد و این نرم افزار مبانی و اهداف انقالب 
را در عینیت جامعه جریان می بخشد، تحقق انقالب فرهنگی، 

انقالب اقتصادي را در پى خواهد داشت.
انقالب فرهنگى در ایران بالفاصله پس از پیروزى در انقالب 
ــکل گرفت و همچنان در جریان است. با نگاهى  ــى ش سیاس
کالن به افت و خیزهاى انقالب فرهنگى، در مجموع اقدامات 

خوبى صورت پذیرفته و ان شاءاهللا بهتر از این خواهد شد.7
ج) ایجاد انقالب اقتصادى

ــالب فرهنگى، انقالب  ــت تحقق صحیح انق چنان که گذش
اقتصادى را در پى خواهد داشت. انقالب اقتصادى و واکاوى 
ــاختها و بنیانها و نظام اقتصادى و هماهنگ سازى آن  زیرس
ــالم، از اولى ترین نیازهاى اساسى براى  با نظام اقتصادى اس

رسیدن به تمدن اسالمى است.
اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر در ایران اسالمى، 
ــدى یارانه ها و اصالح  ــل 144 و هدفمن ــد اجراى اص مانن
ــروع انقالب اقتصادى در  ــودهاى بانکى و ... نشان از ش س
ایران است. با تعیین شعار سال جهاد اقتصادى، عمًال و علنًا 
ــیدن به اهداف انقالب  ــد. رس کلید انقالب اقتصادى زده ش

، ص5.  .7
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ــالمى را بیش از پیش  ــادى، زمینه وصول به تمدن اس اقتص
فراهم خواهد کرد.

د) ایجاد امت و تمدن اسالمى
مرحله نهایى فرایند تکاملى انقالب اسالمى، وصول به امت 
ــالمى و در نتیجه، تمدن اسالمى است که هدف مهم نظام  اس

اسالمى نیز به شمار مى رود.8
نظام جمهورى اسالمى که هدف خود را ایجاد دنیاى اسالم 
ــالمى و الهى  ــتاى ایجاد تمدن اس ــالمى در راس و امت اس
ــه مقطع از مراحل فوق را پشت سر  ــت، س تعریف کرده اس
گذارده و هم اکنون در حال زمینه سازى و انجام مرحله سوم 

از مراحل پروسه وصول به تمدن اسالمى است.9
3) فرایند سه مرحله اى

ــه مرحله  ــالمى در س ــد انقالب اس ــدگاه فراین ــک دی در ی
ــده است. طراف داران این طرح معتقدند انقالب  پیش بینى ش
ــالمى جامعه ایران به رهبرى امام خمینى(ره) را مى توان  اس

به سه مرحله تقسیم کرد:
الف) ایجاد انقالب اسالمى

ــالمى، یعنى ایجاد انقالب اسالمى،  اولین مرحله انقالب اس
ــیع دارد، اما نمود و  ــینه اى به درازى تاریخ تش ــه پیش گرچ
ظهور عینى آن از سال 42 شروع و در سال 57 به سرانجام 

رسید.
ب) استقرار انقالب اسالمى

مرحله دوم، یعنى استقرار انقالب اسالمى، بالفاصله پس از 
ــى و تشکیل دولت  پیروزى، آغاز و با تصویب قانون اساس
ــروع شد. اهمیت و ویژگى  و نهادهاى قانونى حکومتى، ش
ــالمى در صورت  ــه انقالب اس ــت ک ــن مرحله در آن اس ای
ــعه و حرکت از  ــت در این مرحله، وارد مرحله توس موفقی

 ،  .8
صص35و36.

9. نک: «درآمدى بر فرایند تکاملى انقالب اسالمى»، ص6.

جمهورى اسالمى به سوى تمدن اسالمى مى گردد. با توجه 
به موقعیِت تثبیت شده جمهورى اسالمى، مى توان ادعا کرد 
ــالمى با موفقیت پشت سر نهاده  ــتقرار انقالب اس مرحله اس

شده است.
ج) توسعه انقالب اسالمى

هم اکنون انقالب اسالمى پاى در مرحله توسعه انقالب نهاده 
ــعه انقالب  ــک برنامه بلندمدت در صدد توس ــاس ی و براس
ــالمى و صدور آن به جهان و ایجاد امت و دنیاى اسالم  اس
مى باشد. توسعه انقالب اسالمى، به معناى فراگیرى منطقه اى 
ــه و گفتمان انقالب اسالمى و ایجاد امت  و بین المللى اندیش
ــالم است. اهمیت این مرحله از آن جهت است  و دنیاى اس
ــالمى، پاى  که در صورت موفقیت در این دوره، انقالب اس
ــالمى و ایجاد امت اسالمى و در نتیجه  در انقالب جهانى اس
ــر نگرش جهانى  ــالمى مبتنى ب ــول به تمدن جهانى اس وص

خواهد گذارد.10
گفتنى است فرایندهاى سه گانه پیش گفته، هرکدام از منظرى 
به تبیین فرایند تکاملى انقالب اسالمى پرداخته اند و چنان که 
گذشت، نهان و نهاد آنها با یکدیگر تفاوت چندانى نمى کند، 
ــیم بندى مراحل، تفاوتهایى با  اما در عنوان گذارى و نیز تقس
ــه فرایند مشهود است، توجه  یکدیگر دارند. آنچه در هر س
به هدف واالى انقالب اسالمى در مسیر ایجاد امت اسالمى 
و دنیاى اسالم و در نتیجه وصول به تمدن اسالمى مى باشد. 
ــى و آرمانى، وصول به امت  ــه فرایند، مرحله نهای در هر س
ــالمى و در نتیجه ایجاد تمدن اسالمى قلمداد شده است.  اس
در جدول ذیل به تطبیق این سه فرایند با یکدیگر و جایگاه 

ایجاد امت اسالمى در هرکدام پرداخته مى شود:

10. نک: «فقه حکومتى نرم افزار توسعه انقالب اسالمى»، ص99.

فرایند پنج مرحله اىفرایند چهار مرحله اىفرایند سه مرحله اىمراحل انقالب
ایجاد انقالب اسالمىایجاد انقالب سیاسىایجاد انقالب اسالمىمراحل ابتدایى
ــالب فرهنگى + ایجاد استقرار انقالب اسالمىمراحل میانى ایجاد انق

انقالب اقتصادى
ایجاد نظام اسالمى + ایجاد دولت 

اسالمى + ایجاد کشور اسالمى
توسعه انقالب اسالمىمراحل نهایى

(ایجاد امت اسالمى)
ــالمى و تمدن  ــت اس ــاد ام ایج

اسالمى
ــالمى و دنیاى  ــت اس ــاد ام ایج

اسالم
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وحدت اسالمى
مقام معظم رهبرى وحدت مسلمانان را در دو معناى «اتخاذ 
ــترك، همدلى و همکارى فرق اسالمى در مقابله  مواضع مش
ــمن» و نیز «نزدیکى فرق اسالمى به همدیگر، ایجاد  با دش
ــتیابى به امت  ــتاى دس تفاهم و تبادل آراى مذهبى در راس
ــالمى» به کار برده اند (1378/7/24). نکته مهم  واحده اس
ــلمانان، آن  ــان در بیان انواع وحدت مس ــت که ایش این اس
ــترك در میدان  را منحصر در همکارى و اتخاذ مواضع مش
ــالمى نمى داند، بلکه  ــت و جهاد و یا نزدیکى فرق اس سیاس
ــت و جهاد و  ــاد در میدان سیاس ــى فراتر از اتح ــه وحدت ب
ــت که آن،  ــه و فکر معتقد اس ــز تقریب در عرصه اندیش نی
ــت  ــى اتحاد دلها و جانها اس ــه معنا، یعن وحــدت در عرص

.(1381/10/25)

ضرورت وحدت اسالمى
مقام معظم رهبرى در مقاطع مختلفى، وحدت امت اسالمى 
ــى  ــرط اساس ــى و ضرورت حیاتى امروز، ش ــاز قطع را نی
ــلطه و همچنین عالج  ــلمانان از چنگال نظام س نجات مس
ــالم معرفى مى نماید و  ــى امروزى دنیاى اس و داروى اصل
ــزام و ضرورت، و اولویت  ــئله، اولین ال آن را مهم ترین مس
ــمرده، به تبیین نقش و جایگاه این  ــالم ش ارجح دنیاى اس
ــالمى پرداخته است.  ــالم و امت اس امر در ایجاد دنیاى اس
ایشان در تبیین ضرورت وحدت اسالمى مى گوید: «مسئله 
ــط براى  ــه اینکه فق ــت. ن ــئله حیاتى اس وحــدت یک مس
ــالمى حیاتى است ـ که البته در اهمیتش براى  جمهورى اس
ــت ـ اما حقیقتًا براى  ــک نیس ــالمى جاى ش جمهورى اس
ــت» (1368/10/5). در  ــالم و دنیاى اسالم حیاتى اس اس
ــئله وحدت اسالمى  بیانى دیگر با تأکید بر حیاتى بودن مس
بیان مى دارد: «امروز اتحاد بین مسلمین براى مسلمین یک 
ــت، جداً باید  ــوخى و شعار نیس ــت، ش ضرورت حیاتى اس
ــو  ــالمى با یکدیگر اتحاد کلمه پیدا کنند و همس جوامع اس

حرکت نمایند» (1374/5/24).
ــرط براى ایجاد دنیاى  ــگاه مقام معظم رهبرى، اولین ش از ن
ــالم و امت اسالمى، رهایى از چنگال نظام سلطه است و  اس
ــلمانان  این رهایى در گرو ایجاد وحدت و همدلى میان مس
است: «تالش براى ایجاد وحدت و همدلى مسلمانان، شرط 

ــگال امپراطورى زر و زور و  ــلمین از چن اصلى نجات مس
سلطه جهانى است» (1364/4/7). همچنین داروى اصلى 
براى وضعیت امروز دنیاى اسالم، داروى اتحاد است: «عالج 
اصلى، داروى اصلى براى امروز دنیاى اسالم، داروى اتحاد 

است؛ باید باهم متحد بشوند» (1368/1/17).
ــود،  ــالمى مترتب مى ش ــر وحدت اس ــددى که ب ــد متع فوای
ــاره قرار  ــم رهبرى مورد اش ــف مقام معظ ــات مختل در بیان
ــلمانان  ــمت عّزت و بیدارى مس ــت. حرکت به س گرفته اس
ــالمى (1385/5/30)،  ــدرت اس ــور ق (1370/3/15)، ظه
احساس قدرت و عظمت (1380/9/25)، عزیز شدن اسالم 
ــالمى از عّزت و اقتدار  ــدى امت اس (1369/4/16)، بهره من
ــورها و  ــاد حصن حصین در حیم کش (1377/1/12)، ایج
ملتهاى اسالمى (1369/7/11)، کاستن ضربه پذیرى دنیاى 
ــدن دشمنان اسالم (1368/4/12)،  اسالم، دچار وحشت ش
ــگاه در دنیاى  ــکیل پای ــمن به تهدید و تش عدم جرئت دش
ــالم (1369/7/11)، قلم بطالن کشیدن بر عقب ماندگى،  اس
ــالم (1385/1/27)، انتفاع  ــاى اس مشــکالت و ذلتهاى دنی
ــیدن به مقام مطرح شدن  ــالمى (1386/4/14)، رس نظام اس
ارزشهاى اسالمى به صورت ارزشهاى قطعى دنیا، جذب دل 
انسانها و تغییر در زندگى مسلمانان بر مبناى آن (1368/4/4) 
ــکیل  ــر از همه ایجاد یک مجموعه عظیم متحد و تش و مهم ت
امت واحده اسالمى به عنوان بزرگ ترین پشتوانه جهان اسالم 
(1376/6/21) و اعتالى کلمه اسالم (1368/7/5) از جمله 

فواید مترتب بر وحدت اسالمى مى باشد.
آنچه تمامى این فواید را به هم پیوند مى زند و در واقع روح 
ــت که تمامى  ــمار مى رود، این اس حاکم بر تمامى آنها به ش
ــتاى یک هدف برتر و متعالى تر  این اهداف و فواید در راس
ــاید بتوان آن هدف متعالى را «ایجاد دنیاى  قرار دارد که ش
ــالم و امت واحده اسالمى» دانست که در بستر آن آحاد  اس
ــانى، به همه کماالت فردى و جمعى دست پیدا  جامعه انس

خواهند نمود (1370/3/26).

نقش وحدت اسالمى در ایجاد امت اسالمى
ــه نقش وحدت  ــت ک ــى این اس ــهاى اساس یکى از پرسش
ــالم و امت اسالمى چیست؟  ــلمانان در ایجاد دنیاى اس مس
ــه، با توجه به بداهت و اهمیت موضوع، تصور صحیح  گرچ
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ــن تر  ــخ خود را به دنبال دارد، اما براى روش ــئله، پاس مس
شدن زوایاى گوناگون مسئله از دیدگاه مقام معظم رهبرى، 
مرورى گذرا بر نقش وحدت اسالمى در ایجاد امت اسالمى 

صورت مى گیرد.
مقام معظم رهبرى با بیانى ساده، بدیهى بودن نقش وحدت 
در ایجاد امت اسالمى و دنیاى اسالم را به تصویر مى کشد: 
«شما مالحظه کنید امروز دنیا به سمت بلوك بندى مى رود، 
ــه اى، به ادنى مناسبتى باهم  ــور در گوش یعنى هر چند کش
ــت که در این  ــاد و اتفاق پیدا مى کنند. علت هم این اس اتح
ــادر به تأمین  ــدى، به تنهایى ق ــد که هر واح ــا مى فهمن دنی
نیازهاى خودش ـ از جمله نیاز به دفاع از خود ـ نیست و 

باید باهم دست به یکى کنند» (1368/10/5).
ــان درباره نقش وحدت اسالمى را مى توان  دیدگاههاى ایش
ــالمى در حوزه  ــرد: نقش وحدت اس ــوزه بیان ک در دو ح
ــش وحدت در ایجاد  ــمن بیرونى و نق دفاع و مقابله با دش
ــالمى. در حوزه اول، ایشان  ــالم و امت واحده اس دنیاى اس
ــمنان  ــل مقابله با تهدیدات دش ــوان عام وحــدت را به عن
ــالمى  ــى (1375/2/4)، بزرگ ترین حربه ملتهاى اس بیرون
ــد در  ــلطه (1375/5/13)، بزرگ ترین س در مقابل نظام س
ــالمى  ــمن (1384/2/6) و رمز پیروزى امت اس مقابل دش
(1382/9/5) مى داند. در حوزه دوم نیز، از مواردى همچون 
راه رشد و صالح مسلمانان (1370/1/17)، راه رسیدن به 
ــازندگى (1371/2/12)،  ــتقالل و س مقاصدى همچون اس
ــالم (1383/2/18)، پیشرفت  ــدن پرچم اس ــته ش برافراش
و  ــعادت  س و   (1382/9/5) ــون  گوناگ ــاى  عرصه ه در 
ــت.  ــاد نموده اس ــلمانان (1375/5/13) ی ــربلندى مس س
ــالمى  ــن عالوه بر موارد مذکور، بر نقش وحدت اس همچنی
در ادامه حیات (1383/2/18) و قوام بخشى امت اسالمى 
ــوکت امت  ــاس دارنده بودن از عّزت و ش (1385/6/4)، پ
اسالمى (1373/12/11)، توانا ساختن امت اسالمى جهت 
ــتیبانى  ــتیابى به عّزت کامل و عمل به احکام الهى و پش دس
ــوق  ــالمى (1385/10/25) و در نهایت س از دولتهاى اس
دادن جوامع اسالمى به سوى شکل گیرى دنیاى یکپارچه و 
ــالمى و امت واحده اسالمى تأکید مى نماید که در  مقتدر اس
سایه آن نیل به همه کماالت فردى و جمعى مسلمانان میّسر 

خواهد بود (1370/3/26).

امت اسالمى و تعدد کشورها و دولتها
برخى با القاى برداشتهاى غلط و ناصواب از معناى تقریب و 
وحدت، به شبهه افکنى در مسیر وحدت مسلمانان و ایجاد 
ــالم پرداخته، الزمه حرکت در این مسیر را حذف  دنیاى اس
دولتها و کشورهاى اسالمى و ایجاد حکومت واحد اسالمى 
ــبهه، ایجاد  ــخ به این ش مى دانند. مقام معظم رهبرى در پاس
ــالمى در عصر غیبت را امرى غیر ممکن  حکومت واحد اس
ــلمانان  ــداد و تنها آرزوى خویش را وحدت آحاد مس قلم
ــورها و دولتها  ــالمى و نه نفى کش ــان در قالب امت اس جه
ــن یک میلیارد  ــت: «ما آرزو داریم که ای ــوان نموده اس عن
ــند، نه اینکه دولتها و کشورها  ــلمان، حقیقتًا واحد باش مس
ــته باشند، چنین چیزى به ظاهر تا قبل از ظهور  وجود نداش

ولى عصر(ارواحنا فداه) نخواهد شد» (1371/6/22).
ــر غیبت وجود  ــت: اوًال؛ در عص ــان معتقد اس همچنین ایش
ــت. ثانیًا؛ راه  ــالمى امرى طبیعى اس ــورهاى متعدد اس کش
ــورها یکى نیست و متناسب  ــالم در سایر کش حاکمیت اس
ــى، فرهنگى و اقتصادى کشورها، مى توان  ــرایط سیاس با ش
ــف و به عدد  ــاس مبانى تعری ــى را براس ــاى متفاوت الگوه
ــالمى فرض کرد  ــالمى، تجربه حکومت اس ــورهاى اس کش
(1370/11/14). همچنین ایشان یکى از فواید مهم ایجاد 
ــالمى و در ادامه به وجود آمدن دنیاى یکپارچه  وحدت اس
اسالمى را پشتیبانى از دولتها و حکومتهاى مختلف اسالمى 

مى داند (1385/10/25).
ــالم به عنوان  ــه تعریفى که از دنیاى اس ــن با توجه ب بنابرای
ــدا،  و  ــول محور خ ــه ح ــانها ک ــه اى از انس «مجموع
ــت، ایجاد  ــده اس ــر اعظم(ص) گرد آمده اند» ارائه ش پیامب
ــالم، منافاتى با وجود دولتها و کشورهاى اسالمى  دنیاى اس
ــالمى بودن مدل حکومتها و دولتها در  ندارد. تنها نکته، اس
ــا الگوگیرى از انقالب  ــت که مى توان ب ــالمى اس جوامع اس
ــى در آن، به عنوان  ــت دین ــاخصهاى حکوم ــالمى و ش اس
الگوى حکومتى، به افزایش مدلهاى مختلف حکومت دینى 
ــالم و تمدن اسالمى اقدام  ــتیابى به دنیاى اس در جهت دس
ــالمى مى شود دنیاى اسالم درست کرد،  کرد: «از کشور اس
ــه وجود مى آید»  ــد، نظایرش در دنیا ب ــت ش الگو که درس

.(1375/9/19)
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تحلیل جامعه شـناختى فراینـد تکاملى انقالب 
اسالمى و جایگاه امت اسالمى در آن

ــت که  ــالمى، ناظر به حرکتى اس فرایند تکاملى انقالب اس
ــالمى در دوره هاى یاد شده و نیز دوره هاى پیش  انقالب اس
ــد، تا به اهداف و موفقیتهاى مورد نظر  ــته باش رو  باید داش
ــه پیش گفته، نائل  ــه از مراحل چندگان ــود در هر مرحل خ
ــدام از فرایندهاى  ــت که مرحله نهایى هرک ــد. بدیهى اس آی
ــى از اهمیت  ــل ابتدایى و میان ــبت به مراح ــه، نس پیش گفت
ــدى و کارایى  ــت، چه اینکه کارآم ــترى برخوردار اس بیش
ــر آموزه هاى  ــى مبتنى ب ــالمى و حکومت دین ــالب اس انق
ــیعى، در این دوره ارزیابى خواهد شد. دیگر  ــالمى و ش اس
ــدف حرکت جامعه، به  ــى و میانى، ه ــه در دوره ابتدای اینک
ــى(ره) و مقام  ــاس هدایتها و رهبرى امام خمین ــژه براس وی
ــفاف و روشن بود. اما  ــیط، و ثانیًا ش معظم رهبرى، اوًال بس
ــه نهایى این هدف ابعادى چند وجهى مى یابد و به  در مرحل
ــفافیت و روشنى آن کاسته  لحاظ پیچیدگى این ابعاد، از ش
ــیر حرکت جامعه را با مشکالت  ــود که در نتیجه مس مى ش
اساسى مواجه مى کند. به بیان روشن تر، با توجه به گسترش 
ابعاد کمى و کیفى انقالب اسالمى در مرحله نهایى و سرایت 
آن به خارج از مرزهاى جغرافیایى با هدف افزایش الگوى 
ــالم و  ــالمى در منطقه و جهان و ایجاد دنیاى اس انقالب اس
ــتاى وصول به تمدن الهى، مشکالت  ــالمى در راس امت اس
ــر راه وجود دارد که باید با برنامه ریزى دقیق  متعددى بر س
و رصد این مشکالت و نیز پیش بینى راههاى گذار، به تدبیر 
ــى از این مشــکالت مربوط به منابع و  آنها پرداخت. بخش
ــف قابلیتهاى  ــه راه حل آن در گرو کش ــت ک نرم افزارها اس

جدید در منابع اسالمى است.11
همچنین در این مرحله و در مسیر حرکت رو به جلو انقالب 
اسالمى، بر سرعت، گستردگى و نیز چرخش تغییرات افزون 
ــائل پیش رو مى افزاید.  ــود و همین امر بر حجم مس مى ش
ــالمى در مرحله نهایى،  ــاختارى نیز، جامعه اس به لحاظ س
ــود که در  ــدن فعالیتها برخوردار مى ش از مزیت نظام مند ش
ــائل و آسیبهایى  عین افزایش میزان بهره وریها، منجر به مس
ــمنان انقالب اسالمى به  ــد. از طرف دیگر دش نیز خواهد ش
لحاظ شناخت گسترده ترى که نسبت به انقالب و جمهورى 

11. ر.ك: همان.

اسالمى به دست  مى آورند، فرصت بیشترى براى فعالیتهاى 
ریشه اى تر و نیز هماهنگ تر علیه انقالب اسالمى مى یابند.12

ــى دیگر از این مشــکالت مربوط به آحاد مسلمانان  بخش
ــورهاى اسالمى است که نیازمند آگاهى  و نیز دولتهاى کش
ــالمى در جهت ایجاد  ــبت به اهداف انقالب اس ــى نس بخش
دنیاى اسالم و امت اسالمى مى باشند. به بیان دیگر، مرحله 
ــالمى درون مرزهاى جغرافیایى  ابتدایى و یمانى انقالب اس
ــان مؤمن و معتقد به نظام و  ــالمى و در میان مردم ایران اس
جمهورى اسالمى به وقوع پیوست، اما مرحله نهایى، پاى را 
از جغرافیاى خودى فراتر نهاده و سطح منطقه و بین الملل را 
شامل خواهد شد. بنابراین مسائل و موضوعات جدیدى فرا 
راه خود خواهد یافت که پیش تر به نظیر آن برخورد نکرده 
ــباع آنها برآید.13  ــخگویى و اش ــت و باید در صدد پاس اس
ــتت و اختالفات ظاهرى  ــئله تش ــائل، مس از جمله این مس
بین مسلمانان در کشورهاى مختلف اسالمى و غیر اسالمى 
ــح و دقیق انجام  ــت که باید براى آن برنامه ریزى صحی اس
پذیرد. مهم ترین کار در این مرحله، زدودن مسائل اختالف 
ــتر وحدت اسالمى و برادرى دینى  برانگیز و مهیا نمودن بس

در جهت وصول به امت اسالمى مى باشد.
ــالمى و نیز جایگاه  ــن فرایند تکاملى انقالب اس براى تبیی
ــالمى و دنیاى اسالم در آن و تشریح چرایى  ایجاد امت اس
ــالمى و دنیاى اسالم، در مرحله  قرار گرفتن ایجاد امت اس
نهایى فرایند تکاملى انقالب اسالمى، تحلیل جامعه شناختى 

ذیل مى تواند راهگشا باشد.
ــاختار و نوع اداره آن، دوره هاى  ــرى از حیث س جامعه بش
ــن مرحله را مى توان  ــددى را گذرانده و مى گذراند. اولی متع
جامعه طبیعى و ابتدایى نامید. البته این عنوان را نباید با معناى 
منفى آن ـ که برخى از جامعه شناسان به کار برده اند ـ خلط 
ــل، دوره اى از  ــود. مقصــود از جامعه طبیعى در این تحلی نم
ــت که مؤثرترین عامل در حرکت فردى و  حیات بشرى اس
اجتماعى جامعه، عوامل طبیعى است؛ بنابراین شکل حرکت 
ــتر  ــر و نوع زندگى و امرار معاش او نیز در این دوره بیش بش
ــز در این دوره بیش از  ــت. حکومتها نی همگام با طبیعت اس
اینکه وظیفه اى در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیتهایى 

، ص222.  .12
13. نک: «فقه حکومتى نرم افزار توسعه انقالب اسالمى»، ص99.
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ــد. در این جامعه افراد  ــر در قبال عوامل بیرونى دارن منحص
ــخصى  در درون حکومت به ویژه در زندگى خصوصى و ش
ــعت عمل گسترده اى  ــیار وسیعى دارد، از وس که گستره بس
برخوردارند و همین امر باعث مى شود که در جوامع اسالمى، 
ــران دینى براى تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد  رهب
ــند و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان  حکومت اسالمى نمى رس
ــدون ایجاد  ــرى آنان را حتى ب ــکان هدایت و رهب خود، ام
ــت زمان و گذر جامعه بشرى  حکومت پى مى گیرند. با گذش
از جامعه طبیعى به «جامعه مدنى»، حکومت اهمیت مضاعفى 
ــى در طول تاریخ، تحوالت  ــد. البته مفهوم جامعه مدن مى یاب
ــت. مقصود از جامعه  ــى مختلفى پیدا کرده اس ــده و معان عم
ــت از جامعه اى که حکومت  مدنى در این تحلیل عبارت اس
عالوه بر مسئولیت در قبال عوامل بیرونى، در قبال شهروندان 
مسئولیتهاى گوناگونى همچون به رسمیت شناختن و حفاظت 
ــوق مالکیت فردى، احترام به حوزه حقوق خصوصى،  از حق
ــهروندان براى مشارکت در بحث عمومى و  خصوصًا حق ش

زندگى سیاسى را بر عهده دارد.14
ــت  ــان و متولّیان دین، به ضرورت در دس ــا، متدیّن در اینج
ــراى وصول به اهداف خود پى  ــتن حکومت و قدرت ب داش
ــت آوردن حکومت به جنب  ــد و در تکاپوى به دس مى برن
ــدن وظایف  ــترده ش و جوش درمى آیند. به خصوص با گس
ــت در دایره  ــهروندان، حکوم ــا ش ــت در ارتباط ب حکوم
وسیع ترى از موضوعات اعمال حاکمیت مى کند و همین امر 
ــالمى به تدریج دایره تعارض  ــود در جوامع اس باعث مى ش
ــتر  ــان اعمال حاکمیت دولت و اعمال حاکمیت دین بیش می
ــالمى، مرحله  ــود. در نتیجه این تعارضات، در ایران اس ش
ــت. بعد از  ابتدایى انقالب، یعنى ایجاد انقالب به وقوع پیوس
ــه ابتدایى و نیز در مرحله میانى، جامعه انقالبى ایران،  مرحل
ــر مى برد. تنها تفاوت مرحله  همچنان در جامعه مدنى به س
ــائل فزون تر  میانى با مرحله ابتدایى، مواجهه انقالب با مس
ــبت به قبل است. پس از جامعه مدنى، نوبت  و جدى تر نس
ــد و در آینه جامعه جهانى، انقالب  به جامعه جهانى مى رس
ــالمى به مرحله نهایى خود، یعنى  ایجاد دنیاى اسالم و  اس
ــالمى و وصول به تمدن اسالمى وارد مى شود. نهاد  امت اس
ــان جامعه جهانى با جامعه مدنى متفاوت بوده و به تبع  و نه

، صص29و30.  .14

آن نهاد و نهان مرحله نهایى انقالب اسالمى با مرحله میانى 
ــالمى  ــت. در این مرحله انقالب اس آن تفاوت خواهد داش
ــا هدف ایجاد دنیاى  ــترش جغرافیاى اهداف خود، ب با گس
ــالمى و در نتیجه تمدن اسالمى، پاى در  ــالم و امت اس اس
ــود را مهیاى تدبیر امور در  ــه جامعه جهانى نهاده، خ مرحل
مقیاس بین المللى و جهانى مى نماید.15 بدیهى است ورود به 
ــتر مناسبى است  جامعه جهانى، قبل از هر چیز نیازمند بس
ــتر اهداف خود را پى  ــالمى بتواند در آن بس که انقالب اس
ــتر در گرو همدلى  ــت که ایجاد این بس گیرد. نیز بدیهى اس
ــازى کشورهاى منطقه، خصوصًا کشورهاى اسالمى  و همس
ــت و این مهم از طریق گسترش اندیشه وحدت اسالمى  اس
و قوت بخشى به جریانهاى فکرى تقریبى امکان پذیر است.

جایگاه وحدت اسالمى در هندسه انقالب اسالمى 
(از ایجاد انقالب اسالمى تا ایجاد امت اسالمى)

ــورهاى اسالمى، نه  ــالمى و میان کش وحدت در جوامع اس
ــه دلیل آثار و  ــت، بلکه ب ــرى ممکن و مطلوب اس ــا ام تنه
ــش اساسى در  ــت. پرس فواید آن، ضرورتى انکارناپذیر اس
ــالمى و رهبران  ــت که رویکرد انقالب اس این میانه، این اس
ــت یا استراتژیک و  ــئله، رویکرد تاکتیکى اس آن به این مس
راهبردى؟ به نظر مى رسد رویکرد انقالب اسالمى و رهبران 
ــلمانان، رویکردى استراتژیک بوده  آن به مقوله وحدت مس
ــت خارجى و  و به آن به مثابه یک راهبرد اصلى در سیاس
داخلى مى نگرند. به بیان روشن تر، رویکرد انقالب اسالمى 
ــى و نیاز  ــک توصیه اجتماع ــالمى، صرفًا ی به وحدت اس
ــدام عملى براى حفظ منافع  ــى و اق مقطعى و تاکتیک سیاس
ــراى حفظ وحدت و  ــت، بلکه تالش ب ــترك نیس مادى مش
ــه در اعتقاد به  ــت که ریش پرهیز از تفرقه، واجبى عینى اس
ــخن به معناى نفى رویکرد  وحدانیت خدا دارد. البته این س
ــه اگرچه وحدت  ــت، به این معنا ک ــئله نیس تاکتیکى به مس
ــلمانان، از اهداف راهبردى انقالب اسالمى است که به  مس
ــیع در دراز مدت قابل دسترسى است، اما امروز با  طور وس
ــهایى که نظام سلطه براى انقالب  توجه به تهدیدات و چالش
اسالمى به وجود آورده است، براى تبدیل آن به فرصت، از 

اقدامات تاکتیکى و عملى نباید غفلت شود.
15. «فقه حکومتى نرم افزار توسعه انقالب اسالمى»، ص99.
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در اندیشه مقام معظم رهبرى نیز، وحدت به مثابه یک «هدف 
ــالمى و انقالبى» است و به کارگیرى آن  اعال» و «اصل اس
ــالم،  و حاکمیت دین و به عنوان  در جهت اعتالى اس
ــتراتژیک، حقیقى و بنیادین مطرح مى باشد،  یک مسئله اس
ــالم،  نه یک امر مصلحتى و گذرا: «امروز وحدت دنیاى اس
ــت که اگر وحدت حاصل شد، آن وقت  یک هدف اعال اس
دنیاى اسالم حقیقتًا مى تواند به عّزت کامل و علم به احکام 

اسالمى دست پیدا کند» (1385/10/25).
ــان همچنین در بیان اهمیت وحدت و اصل بودن آن در  ایش
اسالم و انقالب اسالمى مى گوید: «ما این مسئله وحدت را 
ــالمى و انقالبى مورد  ــورد تأیید و به عنوان یک اصل اس م
ــم» (1368/7/19) و در نفى تاکتیکى  ــرار مى دهی تأکید ق
ــالمى اضافه مى نماید: «این امر را  ــعار وحدت اس بودن ش
ــئله تاکتیکى و  ــتراتژیک مى دانمـ  یک مس ــئله اس یک مس
مصلحتى نیست که حاال بگوییم مصلحت ما ایجاب مى کند 
که با مسلمین غیر شیعه ارتباط داشته باشیم ـ ما این انگیزه 
ــلمین را در جمهورى اسالمى،  ــئله وحدت مس صحیح مس

یک مسئله اساسى قرار داده ایم» (1369/1/26).
ــالمى و وحدت اسالمى،  ــبت انقالب اس پس از تحلیل نس
ــویه و هم افزایانه این دو دست پیدا  ــبتى دوس به رابطه  و نس
ــزایى در  ــالمى نقش بس ــم؛ بدین معنا که وحدت اس مى کنی
ــالمى داشته و در  مراحل مختلف فرایند تکاملى انقالب اس
ــى در جهت  ــالمى نیز عاملى اساس طرف مقابل، انقالب اس
ــتمرار وحدت اسالمى بوده است. نقش وحدت  تقویت و اس
ــطح ملى و فراملى مى توان  ــالمى در انقالب را در دو س اس
ــالمى  تحلیل نمود. بدین معنا که از مرحله ایجاد انقالب اس
ــالمى، نقش وحدت اسالمى، در  ــور اس تا مرحله ایجاد کش
ــپس در مرحله ایجاد دنیاى اسالم و تمدن  ــطح ملى و س س

اسالمى، همانند فراملى و بین المللى مى باشد.
ــى از پیامهاى  ــالمى را یک ــام معظم رهبرى وحدت اس مق
عمده انقالب اسالمى در مراحل مختلف آن قلمداد مى نماید 

.(1368/7/19)

تأثیـر انقالب اسـالمى در بیدارى مسـلمانان و 
ایجاد دنیاى اسالم

مسئله احیا و تجدید حیات اسالم و بیدارى مسلمانان و در 

مرحله پیشرفته تر آن، تجدید بنا و یا بازسازى امت اسالمى 
ــالم، در قرون اخیر، از طرف رهبران، مصلحان  و دنیاى اس
ــور رفع عقب ماندگى  ــالم به منظ و متفکران دینى جهان اس
ــلطه  و انحطــاط داخلى و همچنین در جهت برخورد با س
ــالمى ایران  ــت. انقالب اس ــرب طرح و دنبال گردیده اس غ
ــله جنبشهاى اسالمى در دوران  متکامل ترین حلقه از سلس
ــهاى فکرى و  ــى در حرکات و جنبش ــر و نقطه عطف معاص
ــى و آرمانى خود  ــمار مى رود که هدف نهای فرهنگى به ش
ــالمى و بازسازى و یا ایجاد دنیاى  را تجدید بناى امت اس

اسالم و در نهایت ایجاد تمدن اسالمى قرار داده است.
ــام خمینى بر ذهنیتها و  ــالمى ایران به رهبرى ام انقالب اس
ــلمانان و مشروعیت دولتهاى  ــى مس موقعیت دینى ـ سیاس
حاکم، تکان شدیدى وارد کرد و دوباره نقش دین و مذهب 
ــت مطرح ساخت.16 احیاى امت و نیز  را در جامعه و سیاس
برادرى اسالمى میان مسلمانان جهان، شکستن بت استکبار 
ــم تسخیرناپذیر قدرتهاى شرق و غرب و حمایت از  و طلس
ــتضعفان و احیاى شعار  حرکتهاى آزادى بخش جهان و مس
نابودى اسرائیل و زنده کردن دوباره قدس که تأثیر بسزایى 
ــت17 و در نهایت هویت  ــته اس ــطین داش ــه فلس در انتفاض
ــالم و حرکت در مسیر «ایجاد دنیاى  بخشیدن به جهان اس

اسالم» از جمله موارد مهم آن مى باشد.
درباره تأثیر انقالب اسالمى و هدف رهبران آن در راستاى 
ــپوزیتو مى گوید:  ــالم، اس ــالمى و دنیاى اس ایجاد امت اس
ــه اى یا جهانى  ــرف دار انقالب غیر فرق ــت اهللا خمینى ط آی
ــکاف شیعه و  ــالم بود. انقالبى که هدفش از بین بردن ش اس
ــنى در اسالم و آزادى مسلمانان شیعه و تمامى مظلومان  س
ــى بر آن  ــى از اهدافى که در قانون اساس ــت. یک جهان اس
ــیدن به انقالب در داخل و خارج  تصریح شده، تداوم بخش
است و این هدفى بود که بیش از سایر اهداف انقالبى توجه 
رسانه هاى غربى را به خود معطوف کرد و در دلهاى غربیان 

و حکومتهاى کشورهاى اسالمى هراس افکند.18
امروزه مسلمانان جهان ضمن ناامیدى از اندیشه هاى انسان 
مدارانه و ارزشهاى غربى، بار دیگر به ارزشها و احکام الهى 

، ص139.  .16
، ص159.  .17

، ص47.  .18
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ــلمانان به اسالم است  رو کرده اند. بر اثر همین رویکرد مس
ــح مى کرد: در پایان قرن  ــه هانتینگتون که تا دیروز تصری ک
ــد و کار این تمدن به  ــتم قضیه اسالم یکسره خواهد ش بیس
ــید، امروز پس از مشاهدات و ملموسات،  پایان خواهد رس
ــتباه کردم و ادامه مى دهد: البته پیش  اعالم مى کند که من اش
ــتهار به علم و معرفت نیز دچار چنین  از من افراد داراى اش
ــالمى،  ــده اند، من اکنون باور دارم که تمدن اس ــتباهى ش اش

تمدن ماندگار و پایا است.19
ــب در عصر حاضر  ــان نقش مذه ــت، پس از بی ــن رای رابی
ــف و اقبال مردم  ــورهاى مختل ــى در کش در عرصه سیاس
ــیایى و آمریکایى و شبه قاره هند  ــورهاى اروپایى، آس کش
ــهایى که اکنون در جهان اسالم  ــد: تالش به مذهب مى نویس
صورت مى گیرد، نمایانگر نیاز عمیق ترى نیز هست. نیازى 
ــترده تر و پایدارتر  ــالم گرایان را گس ــه مى تواند تأثیر اس ک
ــالم تنها دین بزرگ و یکتاپرستى است که  ــازد؛ زیرا اس س
ــه اى از قواعد براى  ــه تنها باورهاى معنوى، بلکه مجموع ن
ــالم گذشته از مبارزات  حکومت عرضه مى دارد. اکنون اس
ــد جهانى، با تحوالتى  ــب جایگاهى در نظم جدی براى کس
بنیادین روبه رو است که مى توان آن را نقطه عطفى در تاریخ 

دانست.20
ــد: تجدید حیات اسالم و بازگشت  هرایر دکمجیان مى نویس
ــر جهان به چشم  ــهاى اسالمى در سراس به احکام و ارزش
ــالمى  مى خورد. جهان تنها پس از ورود ناگهانى انقالب اس
ــله حوادث تعیین کننده  ــال 1979م داراى یک سلس در س
ــى از فرهنگ و  ــالمى نیز بخش گردید و واژه بنیادگرایى اس

ادبیات سیاسى، پژوهشى و ژورنالیستى غرب شد.21
ــنده مشهور عرب پس از بیان این نکته  محمد آرگون نویس
ــزى، هند، بنگالدش،  ــلمان در اندون که امروز میلیونها مس
پاکستان و ترکیه پناهگاه و مرجع خود را در اسالم جستجو 
ــد، مى افزاید: بدون تردید پیروزى آیت اهللا خمینى در  مى کنن
ــاخت  ــه دین را در عرصه هاى عینى مطرح س ــران بود ک ای
ــتى  ــتوار گردانید و جایگزین رویکردهاى سکوالریس و اس
ــه گونه اى که  ــاخت، ب ــتى س در انقالب عربى و سوسیالیس

19. «تغییر عقیده دادن»، ص7.
20. «دموکراسى و غرب»، ص137.

، ص223.  .21

ــالم معاصر و فرضیه ها و موضوعات آن  محورهاى پیام اس
به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم از سوى همه به کار گرفته 

مى شود.22
ــد، تأثیر انقالب اسالمى بر بیدارى  با توجه به آنچه گفته ش
ــلمانان و نیز اثر مستقیم آن بر گرایش به اسالم و ایجاد  مس
ــالم، به اعتراف دوست و دشمن،  ــالمى و دنیاى اس امت اس

غیر قابل انکار مى باشد.

ظرفیتهـاى الگویى انقالب اسـالمى براى ایجاد 
امت اسالمى 

مسئله دیگرى که نیازمند بحث و بررسى است این است که 
ــت الزم براى ایجاد امت  ــالمى ایران ظرفی آیا جمهورى اس
ــالمى  ــالمى را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر انقالب اس اس
براى ایجاد امت اسالمى نیازمند چه سازوکارى است و آیا 
این سازوکار را فراهم آورده است و یا ظرفیت فراهم آورى 

آن را دارد یا خیر؟
پاسخ به این پرسش، در گرو مرورى دیگر بر فرایند تکاملى 
ــرط ایجاد  ــت تا ش انقالب از دیدگاه مقام معظم رهبرى اس
ــالم و امت اسالمى در بیان ایشان روشن تر گردد.  دنیاى اس
ایشان در موارد متعددى در این باره بیان داشته است: «اگر 
ــد، آن گاه کشور به  ــالمى ش دولت به معناى واقعى کلمه اس
معناى واقعى کلمه اسالمى خواهد شد، ... از این مرحله که 
عبور کنیم، بعد از آن دنیاى اسالمى است. از کشور اسالمى 
ــت کرد. الگو که درست شد،  ــالمى درس مى توان دنیاى اس

نظایرش در دنیا به وجود مى آید» (1379/9/12).
ــترش و توسعه انقالب  ــان همچنین در بیانى دیگر، گس ایش
ــه از طریق ایجاد  ــى انقالبها ک ــالمى را ـ برخالف برخ اس
ــم در این مسیر گام  ــترش تروریس ــى و گس فتنه، لشکرکش
ــالمى  ــازى نظام جمهورى اس برمى دارند ـ از طریق الگوس
ــالم امکان پذیر  ــاى دنیاى اس ــورها و ملته براى دیگر کش

مى داند (1387/3/14).
ــرط ایجاد دنیاى اسالم و امت  ــت، ش ــهود اس چنان که مش
ــران نظام  ــد؛ یعنى: «ملت ای ــاد الگو مى باش ــالمى، ایج اس
ــانند که وقتى  ــالمى را به حد و مرتبه اى برس جمهورى اس
ملتهاى دیگر به این الگو نگاه مى کنند، شوق پیدا کنند و آن 

22. همان، ص224.
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را دنبال کنند» (1387/3/14). بدیهى است حرکت ملتها و 
کشورهاى مسلمان در یک راه و در یک مسیر، مقدمه اتحاد 

دنیاى اسالم و ایجاد امت اسالمى است.
بنابراین باید موقعیت فعلى جمهورى اسالمى مورد کنکاش 
و بررسى قرار گیرد، تا معلوم گردد هم اکنون آن الگو ایجاد 
شده و انقالب اسالمى ظرفیت الگو قرار گرفتن براى دیگر 
ــد پاسخ این  ــالمى را دارد یا خیر؟ به نظر مى رس جوامع اس
ــت. در ادامه به طور مختصر به چند دلیل  پرسش مثبت اس

در این باره اشاره مى شود:
ــروزى  اش تاکنون بر پایه  ــالمى از ابتداى پی ــالب اس 1. انق
ــرقى ـ نه غربى» در عرصه جهانى حضور  ــت «نه ش سیاس
ــت. تحلیل وضعیت قدرت شرق و غرب (شوروى  یافته اس
ــزان قدرتى که در برابر آنها قد علم  ــکا) به خوبى می و آمری
ــه هر میزان که  ــد. به عبارت دیگر، ب ــان مى ده کرده را نش
ــانه اى تبیین شوند، به همان  ــوروى افس قدرت آمریکا و ش
ــانه اى  ــورى که در برابر این قدرت افس ــزان، قدرت کش می
مقاومت و بدون اتکا به آنها، آرمانها و اهداف خود را محقق 
ــانه اى خواهد بود. واقعیت این است که بسیارى  کرده، افس
ــوم و حتى برخى کشورهاى  ــورهاى جهان دوم و س از کش
ــتگى به قطبهاى  ــه تالش براى قطع وابس ــان اول، تجرب جه
قدرت را داشته اند. آنها با تمام وجود سیطره قطبهاى قدرت 
ــان حس کرده اند و به تجربه  ــت ملتش را بر خود و سرنوش
وجودى حس مى کنند که مقاومت در برابر آنها تا چه میزان 
ــاهده کرده اند  ــت. اما آنها در کمال ناباورى مش ــخت اس س
ــارهاى وارده از جانب  ــالمى به رغم همه فش که انقالب اس
ــبى توانسته سایه آنها را از ملت  قطبهاى قدرت، به طور نس
ــان کنار بزند. به نظر مى رسد هرچه زمان  خود و سرنوشتش
این مقاومت طوالنى تر شود، هم زمان ایمان این کشورها به 
قدرت انقالب اسالمى افزایش و به قدرت ابرقدرتها کاهش 

مى یابد.
ــت که با  ــورهاى جهان، این تنها ایران نیس 2. در میان کش
ــت، بلکه بسیارى از  ــازگار اس ــتهاى آن ناس غرب و سیاس
ــتکبار غرب بر  ــالمى و غیر اسالمى از اس ــورهاى اس کش
ــتند. اما از میان همه این کشورها، این  خودشان نگران هس
ــه حداکثرى با غرب پیدا  ــت که نوعى مواجه تنها ایران اس
کرده است؛ بدین معنا که ایران، نه تنها با سیاست  استعمارى 

ــرب، بلکه با فرهنگ آن، اقتصاد آن، مبانى معرفتى آن و  غ
ــتحکام آن مؤثر است، ضدیت  هر چیزى که به نحوى در اس
ــت. مواجهه حداکثرى با غرب، تجربه زیست  پیدا کرده اس
غیروابسته در جهان پیچیده امروزى را در اختیار ایران قرار 
داده که هرچند با فشارها، تحریمها و بعضًا هزینه هاى کالن 
همراه بوده، اما نتایج و دستاوردهاى خجسته اى را براى آن 

به ارمغان آورده است.
ــدارى از  ــده تا ایران ضمن پاس خودباورى ایرانى باعث ش
تراث خود، بتواند نوعى تجدد بومى را براى خود رقم زند. 
ممکن است در مقایسه برخى وجوه تمدنى، ایراِن پساانقالبى 
ــورهاى اسالمى، عقب تر باشد، اما مهم  نسبت به برخى کش
این است که رشد و پیشرفت ایران، نه فقط با عنصر ایرانى، 
ــه اسالمى محقق شده است. این  بلکه مهم تر از آن با اندیش
ــت که در پیشــرفت اغلب کشورهاى اسالمى،  در حالى اس
ــه بومى» حضور داشته باشد، «عنصر  بیش از آنکه «اندیش
ــده  بومى» حضور دارد. مواجهه حداکثرى با غرب باعث ش
تا ایران از جوانب مختلف در یک انزواى برنامه ریزى شده 
ــورى که  ــت که تحریم براى کش قرار گیرد. واقعیت این اس
ــد، نعمت است.  اراده حرکت کرده، بیش از آنکه نقمت باش
ــت که به  ــه کاالهاى تحریمى ایران به خوبى گواه اس تجرب
ــکل ناباورانه اى در هر زمینه که ایران بیشتر مورد تحریم  ش
قرار گرفته، بیشتر رشد و پیشرفت کرده است. براى مواجهه 
کشورهاى اسالمى با غرب، استفاده از تجربه و الگوى ایران 

ضرورى است.
ــورش تاکنون مورد تحریم و  ــالمى از بدو ظه 3. انقالب اس
ــت. با این همه، در بسیارى موارد  فشار بین المللى بوده اس
ــدرت ویژه اى که  ــان آن و ابرقدرتها به دلیل ق ــالف می اخت
ــته، توانسته از گزینه خود دفاع نماید. قدرت ابرقدرتها  داش
ــى آنها  ــادى، نظامى و تبلیغاتى و سیاس ــه امکانات اقتص ب
مى باشد، اما قدرت ایران ناشى از باور عمیق به آرمانهایش 
ــدى بین ایران و  ــت. از جمله آخرین موارد اختالف ج اس
ــه به رغم همه  ــته اى ایران بود ک ــئله انرژى هس غرب، مس
ــت از آن دفاع  ــارهاى بین المللى، ایران به خوبى توانس فش
نماید و حتى ارجاع پرونده ایران به شوراى امنیت، تأثیرى 
ــت. به عبارت دیگر، ایران از چنان قدرت  در اراده آن نداش
ــت که به  ــوراى امنیت برخوردار اس ــى حتى در ش چانه زن
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ــکند. بحث حمله به  ــى مى تواند ائتالف قدرتها را بش راحت
ــتان حمله به سوریه و نمونه هاى متعددى از  ایران و نیز داس
این دست که به شکست طرف غربى منجر شده، جملگى به 
دلیل قدرت باالى ایران در چانه زنى در دقایق پایانى خود 
بوده که در اثر آن، اعتبار آمریکا و غرب به شدت در افکار 
عمومى دنیا زیر سؤال رفته است. اعتبار غرب و آمریکا در 
ــتر مورد تشکیک و تردید قرار مى گیرد  این فضا آن گاه بیش
که هر از چند گاهى مسئوالن ایران، تهدیدات آمریکا را در 
رسانه هاى عمومى به سخره مى گیرند و از اینکه نمى توانند 
ــد! در این میان،  ــان مى نماین ــه ایران حمله کنند، تحقیرش ب
ــالمى و غیر اسالمى منطقه این  ــورهاى اس هیچ کدام از کش
ظرفیت پیش گفته را دارا نمى باشند، بنابراین بدیهى است در 

این امر نیز نیازمند الگویرى از ایران هستند.
ــت در برخى  ــالمى ممکن اس ــورهاى اس 4. برخى از کش
ــانه اى و ... داراى قدرت  ــات اقتصادى، نظامى، رس از جه
ــند، اما براى آنکه بدانیم چه  ــبت به ایران باش ــترى نس بیش
قدرتى در عرض و چه قدرتى در طول قدرتهاى استکبارى 
ظهور یافته اند، بهترین روش این است که بدانیم آیا قدرتهاى 
استعمارى از ظهور آن قدرت استقبال کرده، یا به جنگ آن 

رفته اند.
ــت  ــالمى ایران به اندازه اى اس 5. ظرفیت علمى انقالب اس
ــور  ــه توجه آگاهانه اى که غرب براى سانس ــه به رغم هم ک
خبرى و اعالم نکردن آن دارد، ناگزیر در برابر برخى وجوه 
ــده است. امروزه ایران در برخى از حوزه هاى  آن تسلیم ش
ــورهاى برتر اسالمى، بلکه در  علمى، نه فقط در ردیف کش
ــوان مثال ظرفیت  ــاالى جهانى قرار دارد. به عن رده هاى ب
علمى ایران در حوزه هایى همچون پزشکى، نانوتکنولوژى 
ــیمى،  و ... در مقیاس جهانى و در حوزه هاى نظامى، پتروش
ــالم، در حد باالیى  ــى صنایع و ... در مقیاس جهان اس برخ
ــالهاى اخیر که نهضت تولید علم و  ــده است. در س ثبت ش
ــده، در میان جوانان ایرانى  ــش نرم افزارى به وجود آم جنب
ــاط علمى با هدِف عبور از غرب ایجاد شده است  نوعى نش
ــه در آینده نه چندان دور، حتمًا نتایج مثبتى به بار خواهد  ک
ــى اراده کرده اند که به  ــًا اینکه جوانان یک ملت آورد. اساس
ــیار امیدزا  ــان تولید کنند، بس ــاى تقلید از غرب، خودش ج
مى باشد. تقریبًا همه حاکمان غیر وابسته دنیا، دغدغه دارند 

ــان روحیه خودباورى را تلقین کنند.  تا به جوانان کشورش
ــه در ایران،  ــت یافتن این روحی ــت که عمومی نباید پنداش
ــت. جوانان و حتى خواص برخى  تصادفى و کم اهمیت اس
ــورهاى اسالمى، افقى که براى جوانان ایرانى نزدیک به  کش
چشم مى آید را، تا حّد محال دور مى پندارند! توفیق انقالب 
ــالمى در جنبش مذکور مى تواند ظرفیت الگوبخشى آن  اس

را در حوزه علم مضاعف نماید.
ــهاى  ــاس آمایش ــیارى از برنامه ریزیها براس 6. امروزه بس
ــرزمینى،  ــهاى س ــرد. در آمایش ــرزمینى صورت مى گی س
تیپولوژى اقوام از زوایاى مختلف روحى، جسمى، امکاناتى 
ــود. به عنوان مثال، بررسى مى شود که  ــنجیده مى ش و ... س
فالن قوم، از چه ضریب هوشى، ظرفیت، تهدید، امکانات و 
ــت. آمایشهاى سرزمینى نشانگر رده باالى  ... برخوردار اس
ــى به  ــت که آن را براى الگوبخش ایرانیان در این زمینه اس
ــت. اینکه هانتینگتون در  ــاخته اس ــالم مستعد س جهان اس
ــورد تمدنها» ـ که  ــروف خود، یعنى «نظریه برخ نظریه مع
ــورهاى  ــت ـ از میان کش ــر به جنگ پایانى تاریخ اس ناظ
ــالمى، ایران را به عنوان نماینده و الگو براى شرکت در  اس
نبرد آخرین تاریخ معرفى مى کند، ناشى از همین ظرفیتها و 

ویژگیهاى خاص ایرانیان است.
ــدرت و ثبات یافت  ــیک ق ــتعمار کالس 7. از زمانى که اس
ــیارى از  ــد، بس ــت هم مددکار آن ش ــوژى و صنع و تکنول
ــتعمرات خود را تا آنجا  استعمارگران دغدغه گسترش مس
ــان را کردند و براى نیل  ــش بردند که هوس فتح کل جه پی
بدین مقصود، تئوریهایى تولید کردند. در قرون اخیر حداقل 
پنج تئورى معروف براى کسب قدرت برتر جهانى ارائه شده 
است. تسلط بر دریاها، فضا، هالل خصیب (منطقه اى هاللى 
ــا و دارا بودن  ــت گردونه آبى مهم دنی ــه)، هف در خاورمیان
ــانى، هسته اصلى هرکدام از این تئوریها را  کمیت باالى انس
ــاید هیچ کدام از تئوریهاى  به خود اختصاص داده است. ش
ــتى را  ــا همه آنها بهره حق و درس ــند، ام فوق، مطلق نباش
ــت که در عصر ما، دریا، فضا،  در اختیار دارند. واقعیت اس
ــتراتژیک آبى و ... همه و همه مهم هستند. در  تنگه هاى اس
ــالمى، ایران از معدود کشورهایى است  میان کشورهاى اس
که تقریبًا از همه عوامل قدرت جهانى بهره مند است. این در 
حالى است که غالب کشورهاى مسلمان، فاقد کمیت باالى 
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انسانى، دور از هالل خصیب، فاقد امتیاز کنترل گردنه هاى 
ــند. به عبارت دیگر، قدرت نسبى  آبى مهم دنیا و ... مى باش
ایران در میان کشورهاى اسالمى نیز مى تواند یکى دیگر از 

ظرفیتهاى الگوبخش آن براى جهان اسالم باشد.
ــت مى کنند که  ــى حرک ــوام درون جهت گیریهای ــه اق 8. هم
ــان به آنها مى بخشد. به طور کلى، ملتهاى جهان  جهان بینیش
از سه نوع جهان بینى کلى برخوردارند: گذشته محور (مانند 
ــلمان و ...)، حال محور  مکتب کنفوسیوس و سلفیهاى مس
ــه  (مانند تمدن فعلى غرب) و آینده محور. گروه اخیر به س
ــوند: فقط آینده نگر؛ آینده نگر و آینده  ــته تقسیم مى ش دس
ــرا و آینده پرداز. در میان ملل و  ــرا؛ آینده نگر و آینده گ گ
ــده محور از نوع  ــود در جهان معاصر، ایران آین نحل موج
ــوم (آینده پرداز) است. در حقیقت اگر دیگران نیز مدعى  س
ــند، حرکت آنها «به سوى فردا» مى باشد،  آینده نگرى باش
ــت و  ــا آینده نگرى ایران از نوع حرکت «براى فردا» اس ام
ــک آینده از  ــاوت زیادى وجود دارد. بى ش ــن این دو تف بی
ــد، نه اینکه  ــت که براى فردا حرکت مى کن ــورى اس آن کش
ــد. از آنجا که ایران از معدود  ــوى فردا حرکت کن فقط به س
ــبت به  ــت که براى فردا حرکت مى کند، نس ــورهایى اس کش
ــالمى که عمدتًا به سوى فردا حرکت  ــورهاى اس دیگر کش
ــالم  ــى باالیى براى جهان اس مى کنند، از ظرفیت الگوبخش

برخوردار است.
9. حداقل دو نحوه حضور اسالم در جوامع اسالمى را باید 
ــه مثابه تاریخ» و  ــالم ب از یکدیگر تفکیک کرد: یکى «اس
دیگرى «اسالم به مثابه فرهنگ». در بسیارى از بررسیهایى 
که تاکنون درباره وضعیت اسالم در جوامع اسالمى شده، به 
دلیل عدم تفکیک میان این دو مقوله، خلط مبحثهاى زیادى 
ــت. در این خصوص، توجه به نکات ذیل  صورت گرفته اس

حائز اهمیت است:
ــگ ارتباطى وثیق برقرار  ــف) هرچند میان تاریخ و فرهن ال
ــد، با این همه، این گونه نیست که هر تاریخى تبدیل  مى باش
ــنى  ــود و یا هر فرهنگى از تبار تاریخى روش به فرهنگ ش
برخوردار باشد. منطقى ترین شکل ارتباط تاریخ و فرهنگ، 
صورتى است که در آن تاریخ تبدیل به فرهنگ شده باشد. 
ــد، همان تاریخ پویا و تاریخ به ثمر  تاریخى که فرهنگ ش
ــد. همچنان که بدترین شکل ارتباط این دو  ــته مى باش نشس

ــت که در آن، تاریخ و فرهنگ در تضاد با  نیز، صورتى اس
یکدیگر عمل کنند.

ب) در میان جوامع کنونى اسالمى، برخى از جوامع از تبار 
ــالمى برخوردار هستند، بى آنکه داراى فرهنگ  تاریخى اس
ــند. مانند برخى از کشورهاى اسالمى  اسالمى روشنى باش
ــالمى  ــى آنها چندان فرهنگ اس ــه فرهنگ عموم منطقه ک

نیست.
ــورى وجود دارد که  ــالمى، کمتر کش ج) در میان جوامع اس
ــالمى  ــد، بى آنکه از تاریخ اس ــالمى باش داراى فرهنگ اس
برخوردار باشد؛ زیرا اساسًا فرهنگ، خود مقوله اى تاریخى 
ــى فرهنگ بدون  ــرض کرد که در جای ــت و نمى توان ف اس
ــگ مولود  ــد؛ زیرا فرهن ــته باش ــور تاریخ وجود داش حض
ــرون از تاریخ یک  ــه فرهنگ مى تواند بی ــت. البت تاریخ اس
قوم و توسط یک بیگانه راهبرى شود، همچنان که مصادیق 
ــتن  ــالم مى توان یافت که به رغم داش ــادى در جهان اس زی
ــالمى، از نداشتن فرهنگ اسالمى در رنج هستند.  تاریخ اس
ــتن تاریخ اسالمى، اینک داراى  ــپانیا که به رغم داش مثل اس
ــت. در جهان امروز کمتر کشورى  فرهنگ ضد اسالمى اس
ــالمى  را مى توان یافت که به رغم اینکه داراى تاریخ غیر اس
است، به دلیل تأثیرپذیرى از تاریخ اسالم در بیرون مرزهاى 

جغرافیایى اش، داراى فرهنگ اسالمى باشد.
ــه عنوان الگو  ــورى مى تواند ب ــت که کش د) واقعیت این اس
ــم داراى تاریخ و هم  ــردد که ه ــالم معرفى گ به جهان اس
ــالمى باشد. این در حالى است که اغلب  داراى فرهنگ اس
ــالمى،  ــالمى مدعى ایجاد امت و تمدن اس ــورهاى اس کش
به رغم داشتن هردو مؤلفه، به دلیل اینکه دیگر شرایط الزم 
ــد، داراى ظرفیت الزم براى  ــدن را ندارن براى الگو واقع ش
این مهم نیستند و نمى توانند براى این مقصود در نظر گرفته 

شوند.
ــالمى کشورى است که هم به لحاظ  هـ) در مقابل، ایران اس
ــدت برخوردار  ــوى و دراز م ــالمى ق تاریخــى از تبار اس
ــالم دارد.  ــت و هم به لحاظ فرهنگى، بهره وافرى از اس اس
ــه در همان قرن  ــت ک ــورى اس به لحاظ تاریخى ایران کش
ــط مسلمانان فتح شده است و پس از آن، ایرانیان  اول توس
ــالمى (در  ــى امپراطورى اس ــه در حوزه مدیریت سیاس چ
ــوزه مدیریت  ــه در ح ــلطنت و ...) و چ ــت وزارت، س قام
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ــالمى، نقش بسزایى داشته اند. به عنوان مثال  فکرى امت اس
ــنت (همچون برخى  تعداد زیادى از بزرگان و فقهاى اهل س
ــته و ...) و نیز عمده فالسفه بزرگ  ــندگان صحاح س نویس
اسالمى، جملگى ایرانى هستند. به لحاظ فرهنگى نیز ایران 
ــالمى چنان تحت تأثیر آموزه هاى اسالمى بوده که هیچ  اس
نویسنده اى ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ در اصالت و 

اسالمى بودن فرهنگ ایرانى تردید نکرده است.
و) به نظر مى رسد ایران اسالمى، عالوه بر واجد بودن تاریخ 
ــالمى، از دیگر شرایط و ظرفیتهاى الزم براى  و فرهنگ اس
الگو واقع شدن براى جهان اسالم نیز برخوردار است، چنان 

که در بندهاى پیشین به برخى از آنها اشاره شد.23
ــاله  10. عالوه بر موارد فوق، تجربه ها و موفقیتهاى 30 س
ــف با مذاهب  ــالمى در اداره قومیتهاى مختل ــورى اس جمه
چندگانه، به روشى نسبتًا عادالنه، ظرفیت دیگرى است که 
ــالمى از آن برخوردار است. به بیان دیگر،  ــور اس کمتر کش
ــت که توانسته در  ــالمى داراى چنان ظرفیتى اس انقالب اس
جریان ایجاد انقالب اسالمى و مراحل پسین آن، بدون هیچ 
ــا با مذاهب مختلف را، درگیر  اعمال زورى، تمامى قومیته
ــهیم در انقالب نماید و در ادامه نیز در مراکز حساسى  و س
ــالمى و ...  ــوراى اس همچــون خبرگان رهبرى، مجلس ش

شریک گرداند.
این افزون بر آن است که منابع دینى و فقهى و نیز جهان بینى 
و معارف شیعى، ظرفیتى غیر قابل انکار براى ایجاد وحدت 
ــن نداهاى  ــان که اولی ــالم دارد. چن ــان آحاد جهان اس می
ــاك ائمه  ــب از حنجره پ ــالمى و تقریب مذاه وحــدت اس
ــیعى، خصوصًا  ــیعه(ع) و در ادامه رهبران فقیه ش معصوم ش
ــت. همکارى با  ــر داده شده اس ــالمى س رهبران انقالب اس
االزهر توسط آیت اهللا بروجردى، ایجاد مجمع جهانى تقریب 
مذاهب اسالمى توسط مقام معظم رهبرى (1369/7/19)، 
صدور فتاواى عدم ایجاد تفرقه (1386)، دستور پخش اذان 
ــین (1388)، صدور  ــنت در مراکز سنى نش به سبک اهل س
ــالمى و توهین به  ــت تکفیر پیروان مذاهب اس فتواى حرم
ــمول  ــیع دایره ش ــات یکدیگر (1388/2/22)، توس مقدس
ــیعه امامى به کلیه  ــان و عدم جواز غیبت از محدوده ش ایم
ــراى الگوى تمدنى جهان  ــى تطبیقى ظرفیت ایران و مالزى ب 23. «بررس

اسالم»، ص254.

مسلمانان (1389)، صدور فتواى حرمت اهانت به نمادهاى 
اهل سنت (1389/7/10) و مواردى از این دست که توسط 
ــالمى، خصوصًا مقام معظم رهبرى انجام  رهبران انقالب اس
ــت که در دیگر کشورهاى  پذیرفته، ظرفیتى قابل توجه اس
ــاهد  ــزرگان و رهبران آنها، کمتر ش ــرف ب ــالمى و از ط اس

اقداماتى از این دست هستیم.
ــت  ــده اس مجموعه اى از عوامل فوق و نظایر آنها، باعث ش
ــالمى، براى الگوبخشى به جهان اسالم  تا ایران و انقالب اس
ــورهاى اسالمى ویژه باشد.  ــبت به بسیارى از دیگر کش نس
ــر به فرد برخى  ــاى نفى ویژگیهاى منحص ــه این به معن البت
ــت. منظور این است که انقالب  ــورهاى اسالمى نیس از کش
اسالمى و ایران با لحاظ مجموعه ویژگیهایى که دارد، براى 
الگوبخشى به جهان اسالم نسبت به دیگر کشورها مستعدتر 

است.
بر این اساس و با توجه به مجموعه موارد فوق و نظایر آن، 
به راحتى مى توان از ظرفیت انقالب اسالمى براى ایجاد امت 
اسالمى پرده برداشت. به بیان روشن تر، پس از آنکه معلوم 
شد، اثبات توانایى انقالب اسالمى براى ایجاد امت اسالمى 
ــات ظرفیت آن براى الگو واقع  ــالم، در گرو اثب و دنیاى اس
ــدن براى جهان اسالم است، مجموعه عوامل پیش گفته و  ش
نظایر آنها، ظرفیت الگو واقع شدن انقالب اسالمى را اثبات 
ــالمى بتواند الگوى به وجود آمده  مى نماید. اگر انقالب اس
ــح  در اختیار ملتهاى دیگر قرار  ــه طور صریح و صحی را ب
ــوق و ذوق به دنبال آن حرکت خواهند نمود  دهد، آنها با ش
و نتیجه حرکت در مسیر واحد، به وجود آمدن «امت واحده 

اسالمى» خواهد بود.

نتیجه گیرى
ــالمى، بى هیچ  ــالم و ایجاد امت اس ــتیابى به دنیاى اس دس
ــت.  ــلمانان اس ــرو یکپارچگى و وحدت مس ــکى در گ ش
ــت که به  ــالمى ضرورى اس ــراى جمهورى اس ــن ب بنابرای
ترویج گفتمان وحدت اسالمى همت گمارد. نیز دستیابى به 
ــالم و امت اسالمى، در گرو ایجاد الگوى صحیح  دنیاى اس
ــالمى و ارائه آن به ملتها و حکومتهاى مسلمان  ــور اس کش
ــیر واحد، گام در  ــت تا با پیروى از آن و حرکت در مس اس
ــالم و امت اسالمى بگذاریم. انقالب  مرحله ایجاد دنیاى اس
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اسالمى و کشور ایران، به دالیل متعددى ظرفیت الزم براى 
ــت. بر این اساس در این مسیر  ــدن را دارا اس الگو واقع ش
ــوده و از آنها  ــایى نم ــالم را شناس باید ظرفیتهاى جهان اس
ــتفاده نماید. نیز باید آسیبها و تهدیدات  ــن اس به نحو احس
ــوده، در صدد حل و رفع آنها  ــن جامعه عظیم را رصد نم ای
برآید. دســت اندرکاران و مسئوالن رده هاى مختلف مرتبط 

ــته باشند که هدف قرار دادن  با این موضوع باید توجه داش
دیدگاهها و بیانات مقام معظم رهبرى و نیز امام خمینى(ره)، 
ــد. بنابراین باید در مسیر تحلیل و  اولین راهبرد آنها مى باش
ــه هاى این بزرگواران، براى دستیابى به اهداف  تبیین اندیش

واالى انقالب اسالمى، تالشى مضاعف نمایند.
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