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The historical developments of contemporary Iran coincide with the new era 

of Islamic awakening, which has similarities with the events of the flourishing 

period of Islam. What has been studied in the present study is to receive the 

elements of civilization of the Islamic Republic of Iran and enumerate the 

impact of the revolution on their reproduction. These elements are based on 

the provisions of the Supreme Leader's second step statement, emphasizing 

the movement of the last forty years. Also, in order to identify more 

comprehensive features, the researchers of the article have tried to explain the 

necessary features in the construction of Iranian civilization in fifteen studied 

features. Finally, these characteristics are summarized in five sections: 

"Historical identity, revolutionary resistance, Mahdavi ideal, inner prosperity, 

and spiritual culture." Sterling's descriptive-analytical approach and method 

of thematic analysis is a systematization of its tables and scientific tools. Also, 

research resources are based on library research of related works. The result 

is that the emergence of the Islamic Revolution of Iran by influencing the 

production or strengthening of components such as "history and land and 

language, politics and government and security, thought and myth and ideal, 

science and development, religion and culture and media and family", It has 

been able to play a positive role in this regard so that the civilizing capacities 

of the Islamic world can be realized in a tangible way. 
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 چکیده
  ک اسلل  اسللی   بس اری یننه عصللر به  صللهدف  عهصللر  ایرا  تهریخ  تحهال 
 حهضللر پژوهش در آنچ  .دارد اسللی، شللههفهی  دورا  حهادث به ههی شللبهه 
 رتأثس برشللمهری و ایرا  اسللی   جمههری تم ن  عمهصللر دریهف   شلل   بررسلل 
  عظم قه،  دو، گه،  بسهنس  فهد بر  بتم  عمهصللر این .آنههسلل  بهزتهلس  در انقیب
  همچمسن .اسلل  درآ    نگهرشب  اخسر  سللهلچهل حرک  بر تأکس  به و رهبری
 ته ان   سکهشلل ترشلله ل خصللهصللسهت  شللمهسللهی  راسللتهی در  قهل  گرا پژوهشلل
 تبسسن ش  تحصسل خصهصس  پهنزد  در را ایرا  تم ن  سهخ  در الز، ههیویژگ 
 انقیب    قهو   تهریخ   ههی » بخش پمج در ههویژگ  این  درنههی  .کممل 
 رویهرد .ان   شللل تاخسص « عمهی فرهمگ و درون  شلللههفهی   وی  ه آر ه 

 و ههج ول بخشنظه، اسللترلسمگ   ضللمهن  تحاسل روش و تحاسا -تهصللسف 
 ایخهن کتهب تحقسقه  بر  بتم  پژوهش  مهبع  همچمسن .اس  آ  عام  ههیابزار 
 یه تهلس  رب تأثسرگااری به ایرا  اسللی   انقیب ظههر آنه  نتسج  .اسلل   رتبط آثهر

  ا مس  و حهه   و سللسهسلل   زبه  و سللرز سن و تهریخ» چه  ههی  ؤلف  تقهی 
 ت تهانس  «خهنهاد  و رسهن   فرهمگ  سنیآ  عمرا  و عام  آر ه  و اسطهر  و ان یش 
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 طهری ب  اسللی، جهه  تم ن  ههیظرفس  ته کم  ایفه ر بهدراین را  ثب   نقشلل
 .یهبم  جه   حسه 

 ه جه ایرا   اسللی   انقیب دو،  گه،  بسهنس اسللی      تم :کلیدی واژگان
  .اسی،

 مقدمه

 وضــو به ،اندجهان بزرگ ملل کشــ  درصــدد کهآنان به نیزمرانیا کهن تاریخ آثار ۀمطالع
 زیسته ملتی سال هزاران قفقاز، تا فارسجیخل از و مدیترانه تا ماوراءالنهر از که دهدیم نشان

ــتین و تاریخی بزرگ  هاتمدن از که ــر   ها امپراتور نخس ــ . بوده بش  ۀمنطق این اس
 که گذرانیده سر از را بسیار  ها فرازونشیب و شگرف تحوالتی گوناگون اعصار در پرحادثه

  هاتوطئه تا مغوالن و اعراب  سراسر هووم و تیمور و اسکندر ییگشـاجهان تیغ تحمل از
 از سومکی در خود هویتی حیات به همچنان اما ،اس  دهش شامل را غربی دول اسـتعمار 

ــتر ــا  با که ایرانی ؛دهدمی ادامه اشیخیتار ۀگس  ابعاد ۀتوزی و ها یحاکم تغییر تماش
 یگوی که شده برخوردار آزموده شخصیتی و فرهنگی تکاملی از جیتدربه ،خویش سرزمینی

 جز ایران هخامنشی ۀسلسل شکوه سازد.ینم متزلزل را اشیدرون جوهر ها،زلزله وقوع دیگر
 در تا نرسید ستهیشا اقتدار  و انسوام به صفو  ۀدور اواسط و سـاسانیان سـلطن  لیاوا در

 ۀاتمخ سرگشتگی، قرن پنج گذش  با لیو ؛شود دانسته لیبدیب دنیا، تمدنی  هاقدرت تراز
ــرزمینی مرزها  به انگلیس و روس تواوز ــمکش آغاز و س ــروطه  هاکش -یخواهمش

 تمبیس قرن اواخر در اسالمی انقالب وقوع به  یدرنها که بود شـاهد را تحوالتی یی،گرایمل
 یآزادمنش و استکبار از یخواهاستقالل و آن بارز ۀشاخص ییگرااسـالم که انقالبی ؛انوامید

  اس . داده تشکیل را اشیاصل ۀیمادرون استبداد از
ــالچهل ۀتورب از  مندبهره با امروز ــالمی انقالب ۀس  زدن هم بر نتایج دریاف  و اس

 و بقا در که را تمدنی عناصــر آن توانیم جهانی،  هاقدرت مقابل در ا منطقه ژئوپلیتیک
 رغمبه که بارز  خصــوصــیات ؛کرد شــمارش تحقیقبه ،اندبوده مؤثر حاکمی  این رشــد
 شــخصــی  از فرهنگی، تهاجم و اقتصــاد  تحریم ســیاســی، خیان  نظامی، تواوز تحمل
 جمهور  ایستایی چگونگی بررسی با پس، .اندکرده صیان  آن جهانی برد و انقالب آرمانی
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 بر انقالب تأثیر توانیم داخلی،  هاچالش از گذر و یالمللنیب فشــارها  زیر در اســالمی
 این در آنچه بنابراین، .کرد آزماییراستی ایران تمدنی  هامؤلفه ذیل را اسالم تمدنی بازتولید
 ایرانی تمدن بخشقوام عناصــر بررســی و کشــ  ،شــودیم تلقی مســئله عنوانبه پژوهش
  اس . بوده نیآفرنقش آنان تقوی  و بازتولید در ایران 26 انقالب که اس  اسالمی
ــال بهمن 11 تاریخ در که نیز انقالب دوم گام ۀبیانی ــو  از 2436 س  انقالب رهبر س

 وجوه قالب در را آنان توانیم که بود درونی ویژگی پانزده بیانگر شــد، قرائ  اســالمی
 ه ج در فراگیر نهضتی ایواد بر عالوه که خصـوصـیاتی ؛نگریسـ  ایران مل  سـازتمدن
 ،مهد  حضرت جهانی دول  برا   سازمقدمه به ،اسـالمی نوین تمدن اهداف تحقق

  اس . بسته امید
  ها یظرف ســنخی  ایران، تمدنی عناصــر بررســی ضــمن که اســ  آن پژوهش هدف

 سازتمدن  ها یقابل وارسـی بر عالوه که تالشـی ؛بسـنود آن تمدنی سـاخ  با را درونی
 عناصر بازتولید در 26 انقالب دستاوردها  از بخشی دربارۀ دارد قصد اسالم، و ایران تاریخ

  کند. قضاوت تمدنی
 توانینم گذشــته، ما بر که تاریخی ارزیابی بدون که شــودیم ذکر پژوهش ضــرورت در

 ،کندیم حفظ خود اصلی ریل در را اسـالمی تمدن حرک  آنچه کرد. ترسـیم روشـنی ۀآیند
 منظر، این از اس .هداشته این از بهره چگونگی درک و درونی  ها یظرف ۀمنصفان سنوش
 با ار عمومی حرک  تا برگزیده آن تمدنی ابعاد در را درونی ۀخزان ارزیابی رو، پیش تحقیق
 ولیدبازت در ایران اسالمی انقالب تأثیر تحقیق، ۀفرضـی در کند. هنگاهم ،آن مطلوب غای 

 بخشیحیات و انسوام در آن رفتار  معدل و شـده دهید مثب  سـرزمین این تمدنی عناصـر
  اس . صادق اسالم، جهان تمدنی
 2437 ســال در راجی نیمحمدحســدیســ از سااا تمدن گام کتاب به تحقیق، ۀپیشــین در

 ســ .ا پرداخته انقالب از پس ملی پیشــرف  و توســعه اثبات به آمار  نگاه با که میرســیم
ــالمی انقالب ها ظرفی » ۀمقال ــاز  در ایران اس ــالمی تمدن بازس  ۀنظری قالب در اس

 ۀمؤلف سه به سیستمی ۀمطالع روش با نیز 2432 سـال در هراتی محمدجواد از «سـیسـتمی
 تمدن اندازچشــم تکمیل و مهدو  افق» ۀمقال اســ . پرداخته اســالمی انقالب در تمدنی
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 اجمالی نگاهی با ،2432 سال در مقدم مظاهر  ابوذر از «اسالمی ایران آیندۀ در سـاززمینه
 توربیات شـناسایی» ۀمقال ،همچنین .کندیم بررسـی را انقالب رسـال  ،مهدوی  عدب   از

 ســال در خزایی علی از «اسـالمی نوین تمدن به نیل در ایران اسـالمی جمهور  نظام موفق
  .دپرسمی تمدنی نگاه با نهادساز  در نظام موفقی  از ،مصاحبه از استمداد با ،2436
ــلی حورم مذکور، موارد یکایک در ــ  نه ،اص ــی و کش  ایران تمدنی  هامؤلفه بررس

 با که اس  پژوهشـی به نیاز پس، اسـ . آن بازتولید بر انقالب تأثیر سـنوش نه و اسـالمی
  کند. دریاف  2426 انقالب ساح  در را ایران تمدنی ساختار کلی، تصویر کش 

 مضمون تحلیل با آن ها جدول و اس  تحلیلی-توصیفی تحقیق، در مورداستفاده روش
 روش این .(385Stirling-Attride :2001 ,-405)اندافتهی سازمان 1اسـترلینگ ا شـبکه

 که دوشــکیم آنها کدگذار  و اطالعات آور جمع طریق از یفیک اطالعات بهتر درک برا 
 ون عناوینی تح  را هم با مرتبط مضامین مرحله، سه در ،بنابراین برسد. ا پایه نیمضـام به
 ینا برسیم. نهایی مضمون به آن از و فراگیر به پایه مدل از که آنوا تا ؛کندیم جمع بار سه تا

 ،مضامین شناخ  ،کدگذار  ۀمرحل شش و ،ادغام و بررسـی ، آورجمع گام سـه از روش
 تا شـودیم تشـکیل مضـمونی ۀشـبک الگوسـاز  و تلخیص ، گذارنام ،مضـامین سـاخ 

 ها همقال و هاباکت نیز تحقیق منابع بســازد. اصــلی ۀتن کی مرتبط  هاشــاخه از  یدرنها
 انتها  در آنان از بخشی اسـامی که اسـ  اسـالمی-ایرانی تمدن و تمدنی ۀحوز به معطوف

 اس . آمده تحقیق

 آن مفاهیم و تمدن

 ،رف  کاربه و فرانس رسمی ۀنامواژه در میالد  2742 سال در بارنخستین 2تمدن اصطال 
 گریکدی با جامعه افراد تعاون عین در شـهر  اخالق به گرفتن خو و شــهرنشــینی معنا  به و

 و معنو  تالش در که فرهنگ برخالف اس . اجتماعی و اقتصاد  سیاسی، امور انوام برا 
کسفورد نامۀلغت دارد. تکیه آن  سازکتای و ماد  وجه بر تمدن اسـ ،هانسـان یکتانگر   آ

                                                           

1. Attride Stirling. 

2. civilization. 
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ــع ۀمرحل را تمدن ــازمان ۀتوس ــر اجتماعی س  را غایتش 1مریکاییا دانشاامامۀ و نامدمی بش
 (.257-257: 2467)کرماني،  داندیم صنعتی توانایی و تکنیک دانش، از برخوردار 

 وحدت سیاسی، نظم جغرافیایی، شرایط تمدن، اصلی  هاشـاخصـه بیان در دوران  ویل
 .(4-6: 2467)دوران ، شماردیبرم را روانی بهداش  و توار  معیار اخالقی، قانون زبانی،

 مبتکر اقلی  نوآور  حاصل را آن 3بیتوین .دهدیم نوید ناامنی پایان از را تمدن آغاز 2اسپنسر
 اســ . کرده ذکر مذهبی عنصــر را اششــاخصــه 4داوســن و داندیم پایدار زندگی ســبک در

 گیرد قرار رده باالترین در فرهنگی هوی  که فهمدیم  امرحله را تمدن هانتینگتون همچنین،

 و معقول حیاتی هماهنگ، تشکلی را تمدن ریتصـو جعفر  عالمه (36: 2467هانتینگتون، (
 میسر آن مثب  ابعاد در را بشر  اهداف که کندیم توصی  اجتماعی نظمی در عادالنه روابطی
ــازد ــهید .(272و  114: 2، ج 2462)جعفري تبریزي،  س ــول را آن مطهر  ش  نهایی محص

 را مطلوبی فضا   اخامنه الله یآ (.17: 2476)مطهري،  دندایم بشر  زیستۀ توارب
 والیتی دکتر و کند، تسهیل اشیاله  یغا به و  رساندن برا  را انسان معنو  و ماد  رشد که

 را عمران خلدون، ابن تشبیه به و اجتماعی امور  سازنهینهاد ی،نینشـهیباد مناسـبات از خروج
ــنده نگاه از تمدن (41: 2471 ،یتی)والکنندیم عنوان تمدن آی  ــ  عبارت نیز نویس  از اس

 در مل  یک ا اسطوره-ارزشی و عمرانی-علمی امنیتی،-سیاسی ارتباطی،-فرهنگی عناصـر
 باشد. داشته تاریخی حیاتی که خاص جغرافیایی

 رانیا تمدنی ۀپیشین و تاریخ

-هند  ایرانیان نژاد اســ . هزارســالههف  تمدنی با آســیا غرب جنوب در وســیع  امنطقه ایران
  هاجلگه از و اندخاور  یاییانآر از منشعب که رسدیم ییهاپارس و مادها به و اسـ  اروپایی
 ایرانی شـاهان به متعلق جهان امپراتور  نیترعیوسـ و نخسـتین .اندآمده البرز  هاکوه به روسـیه

 از مصریان و یونانیان ها،هیتی ،هایسام مسیح میالد از پیش سال صدهف  که اس  هخامنشـی
                                                           

1. The Encyclopedia America. 

2. Herbert Spencer (1820-1903). 

3. Arnold J. Toynbee (1889-1975). 

4. Christopher Dawson (1889-1970). 
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 از خود فدراتیو امپراتور  در ایرانیان .(272-262: 2474)لوکاس، شدندیم محسوب اتباعشـان
 منظم یانلشکر تیزرو، اسبان یار  به را افریقا شمال تا روسیه جنوب از و اروپا شرق تا چین غرب

 رهبر  دجمشی تخ  و شوش ،پاسارگاد هگمتانه، از بودند سـاخته که ارتباطی گسـتردۀ شـبکۀ و
 کانال حفر دسـتور قبل، سـال 1755 اول داریوش که بس همین آنان فناور  و علم در .کردندیم

 قوانین نخستین درج و پستی خطوط اولین احداث جغرافیایی،  هانقشه نخسـتین ترسـیم سـوئز،
 .(Arberry, 1953) کرد صادر را اجتماعی
 و 1ورامپرات چون واژگانی حتی و شهر  فاضالب شـبکۀ تأسـیس زیرزمینی، یرسـانآب ابداع

 آیین تنظیم .(98Wilkinson :1975 ,) اس  پارسی بزرگان خانۀ و شاهنشاه نام از برگرفته 2سنا
 متعلق صنعتی،  ها فناور و علوم و معمار  هنر دمکراسی، ایدۀ مرزدار ، ابتکار کشـوردار ،

  ریگشــکل به نیچه حتی اســ . افتهی انتقال غرب به اســکندر یورش با بعدها که بوده ایرانیان به
 که شــگرف تمدنی ؛(216: 2472)موتهدزاده،  دارد اذعان ایرانیان  هاشــهیاند از یونان فلســفۀ

کروپولیس در آن از تقلید مایۀ اش معمار شکوه    شد. مسلمانان مساجد تا آ
 سند و ماوراءالنهر از و شدیم تقسیم )شهربانی( ساتراپی چهل حدود به ایرانی حکوم 

 مذاهب حافظ و گذارقانون یگانه پارسی شاهان و ،داشـ  حکومتی خراج قبرس و مصـر تا
  .(Louis, 1979: 74) بودند اقوامش

 را سوم داریوش خود، استبداد و فساد با خشایارشاهان که یزمان تا یاف  ادامه مسـیر این
 سپردند. انقراض به را پارس حکوم  و ندداد اسکندر تیغ به

 رد.ک فراهم را منطقه این ملل وحدت ۀزمین که شد پدیدار ایمانی عنصر  اسالم، طلوع با
 آورده گرد اش دیتوح ینیآ ذیل را هاگروه همۀ و نداشـ  تعلق خاص قومی و نژاد به اسـالم

 و آزادمرد   ،زیستظلم و ییجوحق یکتاپرستی، در اشتراک .(42: 2467کوب، )زرینبود
کید و طلبیعدال   اســالم پذیر هوی  به را ایرانیان که بود عواملی از برادر  و اخالق بر تأ
 و خیر گانگیدو بر مضاف شد، وحدت این سازنهیزم آنچه قطب، سید ۀعقید به کرد. مواب

                                                           

1. Emperor. 

2. Senate. 
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 تالقی این (.6: 2467)ســید قطب،  داشــ  جریان خاورمیانه رو  در که بود ایمانی ،شــر
 ریاضــی، تاریخ، ادب، فلســفه، در را گرویدهاســالمبه ایرانیان لوبون که شــد زاینده قدرآن

 متماد  قرون سرآمد مستظرفه صنایع و یباففرش نقاشی، طب، طبیعیات، جغرافی، هیئ ،
 ۀمقبر و سلطانیه گنبد و تبریز، سـن  اهل و اصـفهان شـاه ،همدان قدیم مسـاجد و دانسـ 

ــمرقند در تیمور ــالم رو  حلول (.144-621: 2433)لوبون،  نامید خود گواه را س  در اس
ــاخ  مردانی ایرانیان، کالبد ــی و   هاحکوم  ۀادار دریانورد ، توارت، در که س عباس

قراول خوارزمشـاهی و صـدور اسالم به یمن، افریقا  شمالی، مغرب و آسیا  شرقی، پیش
 (.432-63: 2473)مطهري،  بودند
 کار رو  با ایرانی تمدن یاجتماع اتحاد و اسـیســی اعتال  دوران ،هور  دهم ۀسـد از
 عثمانیان، تواوز دفع با و نادرشاه و عباسشاه ،نیدالدیرشخواجه چون ییها یشخص آمدن

 .دیفرارســ فارســی، زبان و شــیعه مذهب شــناختن رســمی به و پایتخ  آوردن اصــفهان به
 تربی  و گورکانی هند به تمدنشان صدور اسالم، از پیش مرزها  احیا  با توانستند صفویان
 یتاریخ مقتدر، ارتشیانی و هنرمند صنعتگران روحانی، دانشمندان از  هاهزارنفرده لشکر 
 (.212-667: 2432)دوران ،  شود جهانی فخر ۀمای مدرنیزاسیون، تا که بسازند

ــقوط با ــفو  س  وحیانی، معارف و  مداراخالق جهادگر ، و خودباور   هاهیما ،ص
 تمدنی  هاآرمان نیترمهم یا  ریپذ یمســئول و یطلباســتقالل جویی،علم و یشــیآزاداند
ــه از پس آنکه تا ،نهاد افول به رو ایران،  اســالمی، جمهور  حاکمی  تثبی  با ،قرن س

ــانه ــلمان ایرانیان تمدنی هوی  بازتولید از ییهانش ــکار مس ــد آش )خزاعي و همکاران،  ش
2437 :33-41.) 
ــین و تمدن مفهوم درک با ــالمی انقالب ویژگی پانزده به ،ایران تمدنی ۀپیش  در نایرا اس

 تأثیر تا میپردازیم رهبر  معظم مقام دوم گام ۀبیانی منظر از نوین  سازتمدن  سوبه حرک 
 دوم گام بیانیۀ) بیازماییم کیفی طور به را مؤلفه چند این تقوی  یا بازآفرینی بر انقالب وقوع

 :(انقالب
 ؛ارضی تمامی  و ثبات امنی ، حفظ .اول
  ؛ضداستکبار  ا منطقه دفاعی ائتالف تشکیل و اسالمی مقاوم  .دوم
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 ؛اجتماعی رسانیخدم  و تعاون سیاسی، مشارک  .سوم
گاهی رشد .چهارم   ان؛مظلوم از دفاع و المللیبین جنایات تحلیل اجتماعی، آ
 والی  و حکوم  الگوســاز  و عمومی امکانات گســترش توزیعی، عدال  .پنوم

  ؛علو 
 ؛اسالمی نوین تمدن ایواد و مهدوی  آرمان پیگیر  .ششم
 ؛ستکبرانم برابر در ایستادگی و مقاوم  و آزادگی و استقالل نماد به ایرانیان تبدیل .هفتم

 ؛غرب ۀسلط هژمونی برابر در اسالمی قطبی ایواد و جهان مسیر تغییر .هشتم
  ؛مفاسد مولدان و نامبلغ با مبارزه و اجتماعی معنوی  و اخالق تقوی  .نهم

 ؛مسلمان ایرانیان زندگی سبک تغییر در غرب ا رسانه فرهنگی تهاجم تحمل .دهم
 ؛انقالبی سیاس  پرداز نظریه و اسالمی نوین تمدن مطابق ساز نظام .یازدهم

 ؛دینی ساالر مردم با سلطنتی استبداد  حکوم  گزینیجا  .دوازدهم
 ؛ایرانیان به شواع  و عزتمند  توانایی، ۀروحی بازگش  .سیزدهم

 ؛انسانی و طبیعی ذخایر آزادساز  و جغرافیایی-تاریخی ها ظرفی  به توجه .چهاردهم
 .کشور آبادانی و عمران و خودکفایی رشد و فناور  و دانش تصاعد  ۀتوسع .پانزدهم

 ضمن ادامه در که ،رسندمی نهایی عنصر پنج به تحقیق مضمونی تحلیل در هایژگیو این
 مراحل در ،همچنین .شوندیم بیان هاجدول در ،نظرانصاحب تمدنی تعاری  با تطبیقشان
 نسب  ، یدرنها تا کرد خواهیم بررسی و بیان لیتفصـبه را اولیه ۀگانپانزده عناصـر پژوهش،
 یم.دریاب کیفی نگرشــی طریق از اســالمی نوین تمدن ســاخ  بر را انقالب ایوابی عناصــر

 ۀشــیو که آیندمی ادامه در که  موارد از اندعبارت نیز عناصــر این مضــمونی تحلیل ۀنتیو
 :اس  آمده هاجدول در آنان تحصیل

 ؛(تاریخی هوی ) زبان ،سرزمین تاریخ،
 ؛(انقالبی مقاوم ) امنی  حکوم ، سیاس ،

 ؛(مهدو  آرمان) آرمان اسطوره، اندیشه،
 ؛(درونی شکوفایی) عمران و علم

 (.معنو  فرهنگ) خانواده و رسانه فرهنگ، آیین،
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 و رفراگی بخش پنج اساس بر انقالب دوم گام بیانیۀ مضمون تحلیل :1 جدول

 دهندهسازمان مضمون پانزده



 21  /   (12-41ا محمد جلیلی ) ...در بازتولید عناصر تمدنی یانقالب اسالم ینیآفرنقش یافتدر

 

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 تطبیق و بحث

 در با ،راینبناب کرد. خواهیم بررسی را خود نخس  ۀفرضـی تمدنی، توضـیحات بیان از پس اینوا در
 منضــ کرد خواهیم تالش ایرانیان، عقیدتی-فکر  حیات با توأم ســرزمینی  هایژگیو داشــتن نظر

 اصــرعن آن به توجه در اســالمی انقالب رویکرد دوم، گام ۀبیانی در تمدنی عنصــر پانزده برشــمار 
 د.آور خواهیم جدولی در را شدهتبیین عناصر ، یدرنها کنیم. بیان را آنها تقوی  و شاخص
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  دوم گام بیانیۀ فراگیر مضامین تحلیل تطبیق :2 جدول

 نظرانصاحب تعریف در سازتمدن عناصر با

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 اسالمی انقالب در ایوابی عنصر پانزده به رهبر ، معظم مقام دوم گام بیانیۀ مضـمونی تحلیل با
 با متناظر و داشتند سـنخی  اسـالمی نوین سـاز تمدن سـم  به حرک  با که میافتی دسـ  ایران

 عناصر نای بهتر تبیین برا  اینوا در بودند. تمدن درونی عناصر از عرصه این نظرانصـاحب تعاری 
 اساسی کلیدواژگان تفصیلی طور به اس  الزم ،انددهیرس کلی عنصر پنج به مضمونی تحلیل در که

 نگاهی در عناصر این تکمیل و تقوی  ایواد، راسـتا  در 26 انقالب حرک  تا کنیم یبررسـ را آنها
 را گانهپانزده عناوین به اســامی این تبدیل چگونگی رو پیش جدول در بنابراین، شـوند. ارزیابی کیفی
 .میپردازیم کیهر تشریح به ،ازآنپس و میکنیم تبیین
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 گانهپانزده عناوین به دوم گام ۀبیانی ۀشدمضمون تحلیل عناصر تبدیل :3 جدول

 کیفی تبیین و سنجش برای

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 تاریخی( )هویت زبان سرزمین، تاریخ،

 انرژی ذخایر کانون و جهان اتصال قلب

 1مناسپایک فریقاسـ .ا و آسـیا اروپا، ۀقار سـه اتصـال پل که شـده واقع جغرافیایی در ایران
 تا ســیســتان بحر    و بر   هاقدرت از مرکب ســرزمین و جهان لندهارت داشــ : عقیده

 نامید جهان یخشک خطوط مرکز  کانون را فارسجیخل نیز 2لوهازن .اس  ایران آذربایوان،
(Blacksell, 2006: 140). و بزرگ سالطین راهشـاه ابریشـم، ۀجاد ۀدربردارند منطقه این 

                                                           

1. Nicholas J. Spykman (1893-1943). 

2. Bourdis fon Lohazen. 
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 منی   به و (255: 2434)میرحیدر،  اس  شـرق و غرب میان توار  سـراها کاروان مسـیر
 وارداتش، درصد 72 و صادرات درصد 32 آزاد، اقیانوس به متصل سـواحل کیلومتر 1525

 و لیآناتو و مرکز  آسیا  ژئوپلیتیک به دسترسی ،همچنین شود.می انوام جنوب دریا  از
 ۀتنگ رب تسلط اس . کشور این اقتصاد  بزرگ فرص  دریا، از عراق و افغانستان محرومی 

ــتراتژیک ــایگی هرمز، اس ــگر  و توار   ،امنطقه  هاقدرت با همس  ترکیه، چون گردش
 بر ادنایست و هوایی-زمینی ترانزی  کانون در شدن واقع ،قطر و امارات پاکستان، عربسـتان،

 جمعیـ  اســـ . ایران طالیی یشــیالوســوق چـهـارفصـــل ســرزمـیـن و مـعـادن
 جغرافیایی و یلومترمربعیکمیلیونصدموپنجوشص یک مساح  نفر ،میلیونهشـتادوپنج

)نصر،  شودیم تلقی هاتمدن تصادم خونین ۀلب و دنیا انرژ  تومع کانون 1کمپ، نگاه از که
 سوخ  از درصد شص  که جهانی در ،همچنین اس . ایران امتیازات همه ،(217: 2463
 در جهان گاز درصد چهل و نف  درصد هفتاد ،اس هدروکربنیه به وابسته توسعه ازیموردن
 و نف  بشکه میلیارد235 دارا  که ایرانی بهتر،عبارتبه .اس  گرفته قرار ایران تمدنی ۀمنطق

 یا توسعه  هافرص  از بمبی و دنیا انرژ  ۀخزان نیتریغن اس ، گاز مترمکعب تریلیون42
  اس . امنیتی تهدیدات

ــالمی، حکوم  ایواد ۀاید با پهلو  پایان  کرد؛ دوچندان را ایران  امنطقه  ها یمز اس
ــاانقالب ایران فولر کهچنانآن  مفهوم پدیدار  توال و (2464)فولر،  نامید عالم ۀقبل را پس

 .(26: 2471)توال،  دانســ  خمینی نام به مرد  انقالب مرهون را شــیعه ژئوپلیتیک
 قلب را اسالمی جمهور  و مریکاا راهبرد  حیات کانون را خاورمیانه مثلث نیز 2برژینسکی

  ؛(157-123: 2433افروز، )گل کرد تلقی آن

 دینی هایسنت و باستانی ینیآ سرزمین

 نوومی تقویم نیترقیدق و یزدگرد -اوســتایی شــمارگاه از اقتباســی ایرانیان جاللی تقویم
 سلووقی دوران در خازنی و خیام چون یدانانیاضیر نبوغ مرهون که  شمارهیثان دنیاسـ ؛

                                                           

1. Jeffrey Camp. 

2. Zbigniew Brzezinski (1928-2017). 
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: 2472)نبئي،  اس  شده محاسبه نیز آینده سال 1715  هاسـهیکب تدوینش، برا  و اسـ 
647-657.) 

 موسم و زرتشتیان دینی سال که کرد اشـاره نوروز به توانیم ایرانیان باسـتانی ۀزند مراسـم از
 بعث  ،آدم خلق  موعد نوروز ،المعاد  اد در مولســی عالمه ۀعقید به اســ . شـکوفایی

 شب یا دیگان جشن اس . صادق امام مرضی و مهد  ظهور ،علی وصای  ،نبی
ــمس ینیآ که یلدا ــده اقتباس آن از کریس ــمی دیگر ،ش ــ  مراس ــید تولد که اس  در خورش

 از سیاوش عبور یادآور نیز  سورچهارشنبه یا پاکی جشن .داردیم پاس را شب نیتریطوالن
 یامق تیرگان، و مهرگان جشن ،اووشانیس مراسم ،همچنین اس . رو  از پلید  راندن و آتش

)افشاري اصل،  ماس  باستانی منسوخ  هانییآ دیگر از کشیمغ و برنشین کوسه هوشـیدر،
 رمضان، و حج مناسک به توانیم نیز اسالمی دوران ۀسالیان مراسـم از (.253-252: 2435

 و البیضایام آرزوها، و قدر شب احیا  اربعین، و عرفه اعمال فاطمیه، و عاشـورا سـوگوار 
 نیز انقالب کرد. اشــاره امام  و والی  بعث ، وحدت، قربان، فطر،  هاجشــن و اعتکاف
 قدس پیماییراه و انقالب پیروز  جشن فور، ۀده د ، نوزدهم و خرداد پانزده قیام سـالروز

 .اس  داشته بزرگ اند یاهم حائز ینییآ-ملی  ها یجذاب بازشناسی در که را

 جهانی شعرای و فارسی بخشتیهو زبان

 صدا  را آن 2واتسن لیال و دانس  ارتباطی نظام محور و اجتماعی ساختی را زبان 1سـوسور
ــین نامید. محیطی فرهنگ ــی کهن زبان ۀپیش ــی تاریخ به فارس ــدیم هخامنش  در که رس

 عهد در نیز پهلو -میانه فارســی اســ . بوده مشــهور «پارســیک» گویش به شــناســیزبان
 واژگان حفظ با را عربی الخطرسم ایرانیان اسالم، ظهور با که اس ، رفتهیم کاربه ساسانیان

  کردند. پهلو  گزینجا  خود
ــ  آن معتدل واژگان دالویز  و آهنگ زیبایی زبان این  هایژگیو از ــی که اس  را فارس
 و دارد حلقی غلیظ حروف عربی، مثل نه ،فارسی .کندیم جهان زبان نیترنیریشـ به تبدیل

                                                           

1. Ferdinand de Saussure (1857-1913). 

2. Lyall Watson (1939-2008). 
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 ار مستمع که درشتی «س ـ ق» و «چ ـ ش» ،«ب ـ ر» ،و فرانس و آلمانی اسپانیولی، مثل نه
 خواند را اشیرودک شودیم سال، 2255 از پس که اس  ییهازبان معدود از فارسی بیازارد.

  داش . پاس را اصالتش سعد ، بوستان با و فهمید و
 رود تا غرب در ترک و عرب امرا  دربار از که کندیم بیان گذشــته قرن ســه در 1کمپفر

 هب ،اشکال بدون خود احتیاجات رفع در که برخوردم مردمی به شرق، در سیام شـهر و گنگ
 سال یعنی ،انگلستان استعمار از پیش تا هند (.276: 2474)کمپفر،  گفتندیم سخن فارسی
 نسخ درصد شص  کهچنانآن بود؛ فارسی اشمحاوره و رسمی زبان سال پانصـد تا ،2726
ــی آن، امروز ۀمحاور در واژه هزار7 و هاکتابخانه خطی ــ  فارس : 2477نژاد، )جعفري اس

224-252.) 
ــ  غنی قدرآن زبان این عرفانی-ادبی ظرفی  ــوم قرن از تنها که اس  هور  دهم تا س
 را حافظ و مولو  سعد ، خیام، فردوسی، چون ممتاز  شعرا  و پرورانده شاعر چهارصـد

 آثار وزنهم را شاهمامه النگلس که بوده قدرآن پارسی شعر تاریخی تأثیر اس . کرده جهانی
 از را «ملیزاند و پلئاس» ۀنمایشــنام مترلینگ ؛کاهدینم غنایش از ترجمه که دانســ  هومر

 و ر التیام برا  تریاکی را ایرانی دنیا  و خواند حافظ مرید را خود گوته گرف ؛ شاااهمامه
 خردمند  از کاخی اشیزبان شـراب با که داشـ  عنوان معمار  را حافظ نیچه نامید؛ خود

 خود از وجود  را ســعد  رنان نوشــ ؛ او از الهام با را شاار ی دیوان گوته و اســ  کرده بنا
 غرق اصــفهان،  هاباغکوچه در که بودم دخترکی آن نیز من کاش  ا گف  دونوآ  و نامید؛

 (.4-7: 2433جوادي، سید)حاج ناپیداس  ییایرؤ

 انقالبی( )مقاومت امنیت حکومت، سیاست،

 هیفق تیول  نظریۀ تبیین و سیاسی الگوی

 و جازها حکومتی مشروعی  ۀپشتوان ،انصار  شیخ تا طوسی شیخ از ،شـیعی کالم و فقه در
 از مأذون آنکه جز ،ندارد را دیگر  بر تحکم حق انسانی هیچ چراکه ؛اس  هیفق ی  ول اشراف
 وممعص عام نائب ثغور و حدود سر بر علما سال، هزار برا  باشد. برگزیدگانش و خدا جانب

                                                           

1. Engelbert Kaempfer (1651-1716). 
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  .انددانسته حدود اجرا  و قضاوت حسبه، امور انوام در را و  اختیارات اقل و کرده بحث
 ونچ مسائلی تا کرد آشنا مدرن جهان اقتضائات با را فقها ذهن غرب جدید دنیا  با ارتباط

  هایدگیچیپ و قدرت تمرکز و توزیع نحوۀ اکثری ، رأ  و مشروعی  قانون، و اخالق تصـادم
 دوجو یا مقیده والی  به گذشته در آنان دریابند. بهتر را المللنیب روابط در سـیاس  و اقتصـاد

 ایدۀ به نور  اللهفضلشیخ و نائینی میرزا  آنکه تا بودند ملتزم سـیاسـی دولتی در دینی دولتی
 کشف کتاب انتشار با خمینی الله یآ اما رسیدند. مشـروعه مشـروطۀ و مشـروطه سـلطن 
ــال در نو ، به تبعید و االساارار  مطر  را فقیه مطلقۀ والی  خود، بیع دروس ذیل 2437 س
نتري )کال کنند جلب اسالمی حکوم  تشکیل ضرورت به را اسالم علما  اندیشۀ تا سـاختند

 آن تصدیق به منور را مسـئله عقالنی تصـور صـرف ایشـان .(254-213: 2436و بلباسـي، 
م را فقیه مطلقۀ والی  و دانسـتند  برشــمردند. حج و روزه و نماز چون فرعی احکام همۀ بر مقد 

کید به  ایشــان اســ . مســلمانان ادارۀ در پیامبر اختیارات همان هیفق ی  ول اختیارات ،امام تأ
ــوب را باتدبیر عادل فقیه ــ  و نامیدند الهی منص  هک نهادند، مردم خبرگان   برعهدۀ را او کش

ــیتی ارتکاب ــغیره، گناهی تکرار یا کبیره معص ــاقط را و  والی  ص  نیز هیفق ی  ول .کندیم س
 یاسالم انقالب که بود بزرگی ایدۀ همان این و اس ؛ حاکم باشد، صفات این دارا  کهیمادام

 (.3-27: 2477)رشادتي،  داد قرار توجهات کانون در را

 اسالمی جمهوری نظام و دینی یسالرمردم

 مدل ،عمومی رفراندوم برگزار  و نامتخصــصــ نظر اعالن اســالمی، انقالب  ریگشــکل با
  ســاالرمردم نام هب اصــطالحی تا گرف  قرار جمهوری  فرم در اســالمی حکوم  اجرایی

 الگو  در و شریع  اصول ارچوبهچ در را دمکراسی که نوین ساختار این شود. خلق دینی
ــلم ۀجامع ــیات ،دادیم قرار انانمس ــربه  هایژگیو و خصــوص  ۀادار ۀنحو در  فردمنحص

 برانگیخ . را نیامنتقد بعدها درصد ،نودونه  رأ رغمبه که کردیم ایواد انقالب سـیاسی
 اسالم شریع  با مخال  که آنوا در مولس نمایندگان مصـوبات یا عمومی رأ  ،طرفی از

 که یزمان نیز نگهبان شورا  رأ  ،دیگر طرف از و شودیم وتو نگهبان شورا  توسط باشـد،
ــالح مقابل ــود تلقی ملی مص ــبه ،ش ــخیص مومع ۀلیوس ــلح  تش ــودیم لغو مص  .ش
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 و یندجدا دول  از قضائیه و مقننه قوا  و اس  کشـور اجرایی مقام نیتریعال جمهورسیئر
  قواس . انیم در وحدت ایواد و نظام راهبرد  مبانی تبیین کالن،  هااس یس بر ناظر رهبر

 و کندیم حفظ خبرگان نظارت چهارچوب در را رهبر نفوذ قدرت، توزیع بر عالوه مدل این
 در را جدید  دیالکتیک تا سپاردیم مردم به را مسئوالن باواسطۀ یا مستقیم انتخاب و نقد مسـئولی 

 چرخۀ و اسالم و جمهوری  ترکیب سر بر هم هنوز اگرچه کند؛ ایواد ایران سـیاسی سـاختار تنظیم
 (.225-223: 2437)دماوندي کناري،  اس  جار  ییهابحث آن، قدرت

 استکبارستیزی خط و جوییمقاومت نماد

 نقالبیا رو  و زد هم بر را سنتو امنیتی پیمان و نیکسون دوسـتونی دکترین اسـالمی انقالب
  ریگسبازپ و انقالب صدور خطر کرد. بیدار مراکش و مصر تا اندونز  و فیلیپین از را منطقه

 به تواوز در را صدام یطلبجاه رامسفلد، سـبز چراغ با که داشـ  آن بر را مریکاا فلسـطین،
 و نفتی تحریم فشار در داخلی، ۀریختبرهم اوضـاع و ایران ۀفروپاشـید ارتش برانگیزد. ایران

 اخ س توانایی که کشور  تا کرد تحمیل ایران به را نظامی جنگ سـال هشـ  تسـلیحاتی،
ــ ــ ، هم را خاردارمیس ــه در نداش ــود. منطقه نظامی ابرقدرت به تبدیل دهه س  یازده از ش

 انصارالله ،اللهحزب الگو  تکثیر با ،دیدیم دود و آتش در را امنیتش افق که ایرانی سپتامبر،
 ۀخاورمیان طر  مقابل در شیعی مقاوم  از محور  قدس، نیرو  طریق از حشـدالشعبی و

 به مریکاا ۀهدی دالر ،تریلیونهف  ۀپشــتوان با نیابتی  هاجنگ پس داد. ترتیب غرب بزرگ
 که کند ابداع اسالمی مقاوم  نام هب  اجبهه هزینه، دالر ونیلیمچندده با ایران تا شد منطقه

 (.17-13: 2436)قاسمي،  باشد استکبار خط با جهاد ۀشبک

 مهدوی( )آرمان آرمان اسطوره، اندیشه،

 فلسفی فقهی نگاه و بومی هایاندیشه

 دینی، کاماح استنباط اصول و حدیث و تفسیر کالم، و فقه عرفان، و فلسفه در انقالب از پس
ــرف یپ ــورت یفراوان  هاش ــع مرهون که پذیرفته ص ــگاه کیفی و یکم   ۀتوس   هاپژوهش

 وینن استنباط و فقه اصول مبدأ و اسالمی عرفان و فلسـفه سـرآغاز ایران اسـ . تخصـصـی
 طباطبایی، عالمه تا مالصدرا آملی، حیدر سهرورد ، ،نایسـ ابن فارابی، از اسـ . جواهر 
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 از صیان  فحول همگی مصبا ، و جواد  ،زادهحسن عالمه مطهر ، شهید ،خمینی امام
 .جودندو وحدت متعالی نگاه تا اشراق و مشاء ۀفلسف از آن شکوفایی و اسالمی ۀفلسف هوی 

 و یسبحان انصار ، جعفر ، شهابی، بهشتی، همایی، فردید، نصر، از اندیشه این شـارحان
 وحیانی منطق و عرفانی رو  یونانی، ۀفلسف آوردها  تکمیل در که اندنیامتخصـص دینانی،

  .اندزده گره بدیهی عقل با را اسالم
 انونیک به تبدیل ،قم مرکزی  به متعدد یمؤسسات تأسیس با هاداشته این ،انقالب از پس

  هافهفلس ۀتوسع تطبیقی، مطالعات ۀتوسع به ،غرب ۀفلسف تاریخ از اطالع ضـمن که شـد
 (.222-232: 2477)فنایي اشکوري،  اس  افتهی دس  اندیشگی نوین آثار نقد و مضاف

  ها روشنگر با بعدها و حلی ادریس ابن سـپس طوسـی، شـیخ زمان از فقه در تحول
 ۀجســوران  اهنظر ظهور با را خود غای  که ،گرف  انوام نااخباری برابر در بهبهانی مرحوم

 ۀنظری تبیین با امام دید. حکم نهایی ۀنتیو بر مکان و زمان دادن دخال  در خمینی امام
ــی بابی فقیه، ۀمطلق والی  ــاس ــیس فقه نهایی هدف در اس ــ  فقه که ندکرد تأس ــیاس -س

ــلح  ــرورت درک ثانو ، و اولی احکام اجرا  عقیده، و مص  عرف به توجه اولوی ، و ض
 ار حکم اســتنباط یا موضــوع فهم در مکل  درونی ظرفی  و عمل ثانو  تبعات اجتماعی،

 وازج در هیفق ی  ول جایگاه به پرداختن و نظام حفظ دانسـتن واجبات اوجب سـاخ . پررنگ
 ایشان، وهن و طعن صورت در یانیما ۀرشت گسستن یا جهاد فرمان حکومتی، حکم صـدور

ــیعی دنیا  با را جواهر  فقه که بود موارد  از ــائل از وس ــکل کرد. روروبه مس   ریگش
 هرمی، توارت دیویتال، ارز  ،سازهیشب اعضـا، پیوند مصـنوعی، تلقیح چون موضـوعاتی

 مواز ، فضا  ی،المللنیب  هاسازمان ،شدن یجهان چون موضوعاتیکالن و بانکی روابط
 فقه که شدند ییهاپرسـش ،جدید دنیا  در قصـاص و ارتداد اجرا  و دمکراسـی ،سـمینفم

 (.232-262: 2473)ایزدهي،  واداشتند تکاپوبه نامکلف عموم اقناع در را معاصر

 مذهبی قهرمانان و ملی یهااسطوره

ــتان ایرانیان ــطوره باس ــید خدا ) میترا چون ییهااس  کاوه، ،(باران خدا ) آناهیتا ،(خورش
ــید، ــتم، فریدون، جمش ــیمرغ هما، چون نمادهایی و آرش رس  بخشالهام را ققنوس و س
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  ها یشـخص اسـالم، ظهور با .دانسـتندیم رادمرد  و شـواع  خوشـبختی، آفریدگار،
 و اخالق به عشــق شــدند. ایرانی  هاافســانه حقیقی گزینجا  پیامبر  یباهل ۀبرجســت

 تدبیر و صــبر ،فاطمه نواب  و طهارت ،علی مروت و عدال  ،محمد عطوفـ 
 به امید کهچنانآن ؛کرد ریشــه ایرانیان رو  و تن در ،حســین رشــادت و ایثار و حســن
 یک به توسل بر  رآن تذکر شد. شیعه انوام و آغاز عاشورایی، مرگ به عشق و مهدو  حیات

ــول 3األمرواول از اطاع  الهی، محکم 2ریســمان یا 1وســیله  القربیذو  به مودت و رس
کید ضمن 4،ایشان  به (133ق:  2356)کلیني،  5عترت و کتاب از نشدن جدا به پیغمبر تأ

-221: 2432)نکوئي ســاماني،  انوامید نامعصــوم فکر  حیات از ایرانیان الگوبردار 
256).  
 چون کارانیورزش ،بهو  و بهشــتی موســی، امام طباطبایی، چون نیاروحانی توانیم

 ،زادهفخر  و یخانرزایم سمیعی، حسابی، چون دانشمندانی ،یزدانی و رضازاده دایی، تختی،
 چمران، هم ، چون سردارانی و ،کیارسـتمی و موید  کلهر، فرشـچیان، چون هنرمندانی
  .دانس  ایران اخیر سالیان قهرمانان نیز را سلیمانی و متوسلیان

 آزادگی اخالق و عدالت آرمان

 مردمانی را ایرانیان ،سرزمین این معاشـرت اخالق ذکر در 6شـاردن چون نویسـانیسـفرنامه
 .دهندیم ترجیح شانیشخص منافع بر را انسانی  هاارزش که اندبرشمرده اخالقی و نویب

 انســانی رشــد موانع از آزاد  و اجتماعی عدال  آرمان نیز اســالمی جمهور  مرکز  دال
 یرانا انقالب نهایی خواس  و الهی ادیان شریع  ۀجوهر راستین عدال  به دستیابی اسـ .

 توجه اس . مانده عقب کاملش، تحقق در و بوده موفق آن ماد  امکانات توزیع در که اس 
                                                           

وا». 1 لَ  َواْبَتغ   (.42 :مائده) «ۀلَ یاْلَوس   ه  یإ 

وا». 2 م  َحْبل   َواْعَتص  ه   ب 
 (.254: عمرانآل) «ًعایَجم   الَل 

واْ یَأط  ». 3 هَ  ع  واْ یَوَأط   الل  وَل  ع  س  ْول   الَر 
ْمر   یَوأ 

َ
ن األ  (.23: نساء) «ْم کم 

ْل ». 4 کْم  ال ق  اَل   َأْجراً  َعَلیه   َأْسَئل  ی ۀاْلَمَوَد   إ  ْربی ف   (.14 : شور) «اْلق 
 ی». 5

ن  یکْم  َتار ک إ  ْن  َأْمَرین   ف  ْم  إ  َما َأَخْذت  ه  وا َلْن  ب  ل   ه   کَتاَب  َتض 
ی َوَأْهَل  َوَجَل   َعَز   الَل  ی َبیت  ْتَرت    «ع 

6. Jean Chardin (1643-1713). 
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 اس  محسوس آن، ۀگذشت به نسب  اما ،شـده رنگکم نظام جمهوری  بعد در نیز آزاد  به
 .(22: 2473بزرگي، )جهان

 درونی( )شکوفایی عمران و علم

 فناوری توسعۀ و علمی تصاعد

 ســرآمد و دانش و علم دارهیطال اســالم، شــکوفایی قرون در چه و باســتان دوران در چه ایرانیان
 مغوالن، تیمور ، حملۀ دوران در ناامنی و ومرجهرج تواوز، اما .اندبوده اکتشــافات و اختراعات

 بروز با کرد. ســلب آنان از را علمی انگیزۀ و فرصــ  هایســیانگل و هاروس عثمانیان، ،هاافغان
 که گرف  شکل میرزاعباس و امیرکبیر سو  از تحرکاتی ناصـر ، دورۀ در یماندگعقب احسـاس

ــیون در آن اوج ــگاهی  ها همکار و اول پهلو  مدرنیزاس ــیس با بود. دوم پهلو  دانش  تأس
 که رسید گوشبه دانشـگاه و حوزه در  اتازه ندا  فرهنگی، انقالب حدوث و اسـالمی جمهور 

 داد.می نوید را حوزویان و دانشوویان از فراگیر نهضتی و علمی مراکز تصاعد  توسعۀ
 تأسیس و توهیز با چراکه اس ؛ درخشان علمی پیشرف  در انقالب ۀسـالچهل ۀکارنام

 درصد 36 به 36 از را باسواد  علمیه، ۀحوز صدهش  و دانشگاه 1255 مدرسه، هزار255
 ،آموزدانش میلیون21 با ایرانیان کرد. برابر شــصــ  را کشــور آموزانعلم تعداد و رســانید

 تولیــد بــا ،دانشــگــاه و حوزه اســتـاد هزار65 و طلبـه هزار125 دانشــوو، مـیـلیون7
 با همچنین، دارند. را نخس  مقام ،منطقه و اسالمی کشورها  بین دانش درصد ودوبیس 

 نگارش با و اندکرده کسب را دوازدهم مقام ،جهانی علم تولید در درصد دهمدووپنج سهم
  هاســال در توانســته ایران دارند. ســرع  جهانیان نورم برابر یازده ســال، در مقاله هزار45

 در ،خود  افزارنرم جنبش  ســازریفراگ و انیبندانش شــرک  هزار21 ایواد طریق از اخیر،
ــنع  ــته صــنایع و لیزر بیوتکنولوژ ، و بایو نانو، ص ــب  ،اهس  و اعضــا پیوند  ،ســازهیش

 ساخ  در توانسته ،همچنین گیرد. جا  دنیا گامپیش کشور   پنج میان در ،بنیاد   هاسلول
 و سیزدهم نظامی تسلیحات در دوازدهم، هواوفضا صنایع در هشـتم، ماهواره پرتاب و ربات

 ی ترب در ایران امروز باشد. جهان اول کشور پانزده بین ریاضی و شـیمی سـایبر ، علوم در
 با پزشکی علوم در و اس  دوازدهم  فناورس یز در و نهم عمرانی علوم در سـوم، مهندس
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 سکو  بر ،داروساز و پزشکدندان هزار25 و عمومی و متخصص پزشـک هزار215 تربی 
 (.25-41: 2436)رکابیان،  اس  ایستاده دنیا هفدهم

 سازندگی نهضت و خودکفایی جهاد

 نو  ااراده به تولید، در ناتوانی و وابستگی سده یک از پس کشور ،26 ماه د در شـاه فرار با
 ،بنابراین کند. حرک  پایدار  اتوسعه  سوبه سرع  با تحریم، و جنگ رغمبه تا شد موهز

 هزار25 به 3.2 از آهنراه کیلومتر، هزار145 به هزار47 از کشـور  هاجاده ،ونقلحمل در
  اجاده نوات و امداد مورد، 445 به 25 از هاانهیپا مورد، 35 به 45 از هافرودگاه کیلومتر،

 و مورد 115 به 42 از هااســکله فروند، 425 به 12 از هواپیمایی ناوگان مورد، 155 به 2 از
 سدها  ،برق و آب در رسـید. سـال در تن میلیون135 به میلیون25 از کشـور بنادر ظرفی 
 از یرسانبرق ظرفی  (،مردم ۀشدهیتصف آب درصد نودوشش تأمین) 125 به 23 از مخزنی

 از ،گاز در (،کشـور روشـنایی درصـد نودونه پوشـش) مگاوات هزار35 به مگاوات هزار7
 تلفن اشــتراک و (شــهر  جمعی  درصــد 37) گاز  انشــعاب میلیون11 به واحد هزار25

 در (.66-75: 2436)گروهي اقتصادي،  یاف  توسعه خط میلیون21 به هزار725 از ثاب 
 به نود از ،ملی ناخالص در ،یرنفتیغ صــادرات دالر میلیارد72 به میلیون235 از ،تولید
 و 32 سال در درصد 3.2 مثب  به 4.6 منفی از ،اقتصاد  رشد نرخ در دالر، میلیارد755
 در ،سال در تن میلیون75 به 2.7 از ،پتروشیمی صادرات حوم در ،درصد 6 منفی به امروز
ــال در تن میلیون17 به هزار775 از خام فوالد تولید  حدود به هزار225 از ،خودرو در و س

 در شد. خودکفا بنزین، مانند نفتی  هافراورده تولید در و رسید سال در دسـتگاه میلیونیک
 در روز 455 به 44 از کشور غذایی ۀذخیر و تن میلیون212 به 12 از ،دامدار  و کشاورز 

 .اف ی دس  درصد نود موفقی  به نیز غذایی محصوالت تولید در خودکفایی رسید. سـال
 و ،33/5 به امروز و 31 ســال در 47/5 به 37/5 از جینی ضــریب ،فقر کاهش در عالوهبه

 رسیده 636/5 به 265/5 از باال رشد  سرع  با 33 سال در نیز انسـانی ۀتوسـع شـاخص
 (.774-763: 2433)سیاهپوش،  اس 
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 معنوی( )فرهنگ خانواده رسانه، فرهنگ، آیین،

 امامان حیات تکریم و یکتاپرستان دیار

ــال 4255 از ایرانیان ــ  پیش س  در ماورا از دهندهنظم نیرویی تقدیس به و ندبود یکتاپرس
ــنگی ها مهراوه ــتند. اهتمام س ــتی زروانی، چون ادیانی آنان داش ــنا و زرتش  ینیآ را مزدیس

 و ،سیامک خون انتقام برا  کیومرث ،شاهمامه در که جایی تا ؛دانسـتندیم خود ا اسـطوره
کید .(227-265: 2474)امیني مفرد،  پرداختند نیایش به ضــحاک با جنگ برا  فریدون  تأ

ــد موجب  آموزعلم بر پیامبر ــاپور جند ش ــهر ،ش ــکندریه، ۀحوز و جی ش  مأمن اس
 مفید، شیخ نوبختی، رو  بن حسـین چون ییها یشـخصـ و باشـند مسـلمان دانشـمندان

 در  شباه آیند. میدان به اسالم به ایرانیان دعوت برا  حلی عالمه و طوسی کلینی، صدوق،
ــیان  انتظار ــوش ــوم یزدگرد دختر با پیامبر ۀنو ازدواج ،مهد  و س  نامیدن  یباهل و س

 به هشتم امام سفر ،همچنین افزود. ایرانیان محب  بر اللهرسول جانب از فارسـی سـلمان
 نوادگان از تن هزار24 مهاجرت به امر در ایشان ۀنام و عباسـی مأمون ولیعهد  در خراسـان
 ینا به سیادت انتقال شد سبب ایران، به حضـرت بزرگوار خواهر و برادر جملهاز نامعصـوم
 یزن کاشان و ر  قم، شهر شود. ابد  عصم ، خاندان به توسل و تکریم فرهنگ و سرزمین

 ایران در جیتدربه و کرد پیدا حدیثی-فقهی ۀوجه ناحیه، این به اشــعر  خاندان مهاجرت با
 حقیق  از تا یافتند تولد یانلخانیا و هایلیاسماع ،ها طبر ،سربداران ،هیبوآل چون ینیخوان

 (.172-164: 2434)احمدي و همکاران،  کنند دفاع شیعه

 هارنگ موسیقی و هافرش معماری شکوه

 هزار از ایرانی معمار  اس . مردم آن فرهنگی حیات تصویر سـرزمین، هر معمار  کیفی 
 ،ور ق نصیرالملک و صفو  عباسی مسود تا سـاسانی کسـرا  طاق و پرسـپولیس سـتون
 نیفردترمنحصــربه خلق در ایرانیان مهندســی اعواب و هنر  ظراف  قدســی، ذات بیانگر

 رسیدهوحدتبه ها کثرت و تعادل تزئین، ۀپای بر ایرانی معمار  دنیاس . تمدنی  هاسازه
 گرجلوه را نوازچشــم لعابی و رنگ طبیع ، از ملهم انتزاعی-اســلیمی نقوش با که شــده بنا
 آن عرفانی ریاضیات منطق و هندسی  ها سازنهیقر معمار ، این خصوصیات از .شودیم
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ــ  ــتان، داالن، ایوان، محراب، گنبد، خلق در که اس ــبس ــ دلربایی و حوض ش   هایکاش
 و هایرنگشهیش ،هابیتذه ،ها کارنهیآ ،ها برگچ سردرها، ،هاگلدسته ، اروزهیف دارلعاب

 (.47-34: 2436)مماني و همکاران،  اس  آشکار شده کارمنب   هاپنوره و در
 را اروپایی گردانجهان ،میالد  پانزدهم قرن از ایرانی فرش  بهاگران غوغا  همچنین،

 وسیهر پازیریک ۀدر در مکشوف قالی به ایرانی فرش ۀسابق اس . کرده غرق خود بهش  در
 فرش فردوسی  هاگل فریبدل نقوش .شد افتهی میالد از پیش پنوم ۀسد در که گرددیبازم

 که اســ  ارکســتر  ســمفونی اجرا  همچون ،لچک و ترنج خاص  هاوارهطر  با ایرانی
ــف ــرایم شیهارنگ تاروپود از را ایرانی هنر ۀفلس ــدي،  دیس  هنر .(232-232: 2437)اس

  اس . بوده هنرپژوهان زبانزد گورکانی تا تیمور  ۀدور از نیز ایرانی خطاطی
 معال  و شکسته نستعلیق، امروز که شـدهیم نگارش خط نوع هشـ  تا هند و ایران در
ــی خطوط زیباترین ۀنمایند ایرانی ــماربه جهان نگارش ــیقی در .روندیم ش  ایرانیان نیز موس

 نی، چون موسیقایی سازها  و کشـندیم رخبه را خود سـنتی آوازها  و هانغمه ،هادسـتگاه
 و بنان صدا  با یهمخوان در را دمام و تنبک دف، عود، چنگ، کمانچه، سـنتور، تنبور، تار،

 .برندیم سما به قربانی، و ناظر  تا بسطامی

 وجدانی سینمای و انسانی رسانۀ ساخت

 .(37: 2435)مرکز صــهبا،  نامندیم زبانیب مل  را ســینمابی مردم  اخامنه الله یآ
 «گاو» از ایران سینما  .اندحوادث با تالقی در بشر   هاشهیاند و عواط  روایتگر هالمیف
ــر» و  و محوراخالق زبان با خود،  «امضــا بدون تاریخ بدون» و «قند ۀحب یک» تا «قیص

 فارسی فیلم عهد از اسـ . بوده هالیوود پرسـتیغریزه و اندیشـیلذت آلترناتیو معناگرایش،
ــدند ایواد حائزتوجهی آثار و هنرمندان ،تاکنون  «گیالس طعم» و «کلوزآپ» چون که ش

ــتمی ــمان  هابچه» ،کیارس ــید» و «آس ــیمین از نادر جدایی» و موید  «خورش  و «س
 عناصــر با خود محتوا  در آثار برخی اگرچه دارند. جهانی محبوبی  فرهاد  «ۀفروشــند»

ــد تبلیغی،  ها یظرف در دارند، زاویه ایران تمدنی ــتاوردها  رش  ارتقا  و هنر -فنی دس
  هاشبکه در حتی ایران  ارسـانه هوی  دهند.می گواهی را انقالب از پس سـینما  فرمی
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 که اس  معنو  انسان بیان از وجدان نماد و ،تیاسـپان و فیلمآ  المنار، پرس، تلویزیونی
 .(71: 2437)زارعي و همکاران،  کندیم نقد را متودد دنیا  ،شیهاسن  کنار در

 محوریخانواده و زنان نقش تکریم

 سیجن و رفاهی تمایالت انوام بین اجتماع یا خانه در را ایرانی زنان که پهلو  ۀدور برخالف
 گذاردینم که دارد مســتقل یهویت اســالمی انقالب در زن ،ســاختندیم مخیر مردان

 اجتماعی و خانوادگی فرد ، مسئولی  گونه سه از او کنند. جنسیتش قربانی را شـخصـیتش
 ۀتورب از را خود ،سـیاسی و ورزشـی هنر ، علمی،  هاقله فتح بر عالوه که شـد برخوردار

)سمواتي  داردینم نگه محروم آینده فرزندان رشد در سالم محیطی ساخ  و مادر  و ازدواج
 .(23: 2432و همکاران، 

 پردازیم.می تحقیق ۀوینت در ادشدهی  هامؤلفه بررسی و مباحث  بندجمع به اینوا در
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 یر یگجهینت
  اسالمی انقالب تأثیر بازنمایی :4 جدول

 ایران تمدنی عناصر بازتولید در

 پژوهش( هاییافته )منبع:
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 اسالمی انقالب آیا و چیس  ایرانی سازتمدن عناصر که بود آن از عبارت اصلی پرسـش
 آن توصی  و نهیممی مثب  ریتأث بر را فرضیه پس اس ؟ نموده مؤثر آنها تقوی  و ایواد در
  هاجنگ از پس نانامسلم مالپا  هوی  انقالب، ظهور با :میبخشـیم پایان گونهبدین را

 بی منطقه تصمیمات اتخاذ دیگر که شـد احیا نحو  به ایران ایدئولوژیک نقش و روزهشـش
ــ  ــر آن، خواس  را ام  بر والی  تئور  خود، تاریخی تکامل در ایرانی هوی  نبود. میس

 نژاد  ورز تعصب از ،ینیسرزم  هاشهیر بر هیتک ضمن تا کرد اقوام بر سلطن  گزینجا 
 در که ابدیمی حدوث زمانی ایرانیان هوی  بحران ،بنابراین برســد. اخالقی  مدارارزش به

 در را اسالمی انقالب آنچه .(237: 246)اشرف،  کند بروز خللی نآنا مذهبی-ملی عناصر
 و اندیشــیشــیعه ،نموده اهمی  حائز صــفو  دوران همچون یتمدن خصــوصــیات به توجه
 انقالب .دهدیم انگیزه ایران اقتصاد -فرهنگی شکوفایی به که اس  آن از ناشی  سازمل 

 یابیجهش کاتالیزور و دکر احیا اقتصاد  تحریم و نظامی جنگ در را معنوی  و خودباور 
 خصی ش به اعتماد اس . ابرقدرتان قبال در ملی منافع بر ایستادگی و امید و عمران و علم در

 ی  ول  حاکمی و بخشید جرئ  را دینی ساالر  مردم به سلطنتی ساختار در تغییر امام الهی
 امنی  اد.د برتر  استبداد، برابر در کرنش و طاغوت پذیرش بر را عمومی  آرا به متکی هیفق
ــدید رغمبه را ــتنید و برد باال نظامی خالقی  و فرد  ایمان تقوی  با تعاند، تش  و  زیس

 شعر و زبان برا  شـکس . هم در دینی  مداراسـطوره و رفتار  انقالب با را ییگراباسـتان
 گلستان در را شااهمامه  اافسـانه سـیمرغ تا دید تدارک پایدار  و مقاوم  ادبیات پارسـی،

ــالمی اقوام وحدت به را متعالی حکم  بیامیزد. مثموی  آموزعبرت و یخواهق یحق  اس
 به ار جنســی محور کاال تز ســپرد. انســانی حقیق  به را ایرانی ســینما  روای  و کرد بدل

 در ،اجتماعی  هاآزمون در سرآمد  بر عالوه که کرد بدل زنانی ساالر شـخصـی  تزیآنت
گاهی گاه ییهانسل بخشیآ   .اندموفق آ
 ستخراجا دوم گام ۀبیانی مضمونی تحلیل از که تمدنی عنصر پانزده ضمن ،تحقیق این در

 مذکور، عناصر یکایک در اسالمی انقالب چراکه رسید؛ کیفی تأیید به پژوهش ۀفرضی د،شـ
ــیان ، حرک ، موجب ــ . تکمیل و تقوی  ص ــع  ،همچنین اس ــبرد در ض  عدال ، پیش

 تحمل در دشوار شـرایط احتسـاب و مطلوب آرمان به نسـب  نیز رسـانه و اقتصـاد اخالق،
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 به منوط نموشان، و ابقا که خصوصیاتی ؛دشویم برآورد خارجی موانع و داخلی  هانقصان
 آن تمدنی عناصــر در ایران اجتماعی-سـیاســی نظام کارکرد و اســالمی انقالب حیات تداوم

 اس .

 کتابنامه

 فرهنای-جغرافیایی هایمؤلفه و هازمینه تبیین(. »3131) همکاران و سااایدعبا  احمدی،

 .122-152 ص ،31 ش ،13 ج ،جغرافیا ،«ایران در تشیع مذهب فراگیری و ظهور

 در پژوهش ،«ایرانی فرش در سااطوح بندیپهنه و ارکسااترایون بررساای(. »1396) شااهام اساادی،

 ملی هویت بحران(. »1373) احمد اشرف، .355-315 ص ،1 ش ،6 ج ،انسانی علوم و هنر

 .555-513 ص ،31 ش ،12 ج ،نامهایران ،«ایران در قومی و

 هایگونهنمایش و هاآیین گیریشکل در دینی هایمؤلفه بررسی(. »1391) ایرج اصل، افشاری 

 .355-353 ص ،31 ش ،313 ج ،نمایش ،«ایرانی

 ،«اسااالم در نیایش با ایرانی هایآیین در نیایش تطبیقی بررساای(. »1383) تقی مفرد، امینی 

 .325-353 ص ،5 ش ،1-3 ج مشهد، آزاد دانشااه مشهد، ،فارسی ادبیات

 .174-313 ص ،3 ش ،51 ج ،نقد کتاب ،«شیعه فقه در نوگرایی(. »1389) سیدسجاد ایزدهی، 

 .ویستار ،تهران باصر، کتایون ترجمۀ ،شیعه ژئوپلیتیک(. 1382) فرانسوا ،توال

 فرهنگ نشاار دفتر تهران، ،البالغهنهج تفسیییر و ترجمه(. 1375) محمدتقی ،تبریزی جعفری

 .اسالمی

 هویت و فرهنگ در فارساای ادبیات و زبان فرهنگ، نفوذ(. »1386) ساایدابوالفضاال نژاد،جعفری

 .121-32 ص ،31 ش ،11 ج ،پارسی نامۀ ،«قارهشبه و هندوستان ملی

 ،«اسالمی انقالب گفتمان مرکزی دال: آزادی عدالت، اساالمیت،(. »1389) احمد بزرگی،جهان

 .35-35 ص ،3 ش ،36 ج ،زمانه

 ،«ملل سایر ادبیات و زبان روی بر فارسی ادبیات و زبان تأثیر(. »1349) حسن سایدجوادی،حاج

 .3-1 ص ،3 ش ،32 ج ،مردم و هنر

 امامین اندیشۀ و آثار در اسالمی نوین تمدن به نیل هایمؤلفه(. »1396) همکاران و علی خزاعی،
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 دانش ایرشییتهبین مطالعات ،«ایران اسااالمی جمهوری اساااساای قانون و اسااالمی انقالب

 .51-13 ص ،13 ش ،13 ج ،راهبردی

 ،«ایران اسااالمی جمهوری ساااختار در قدرت منازعۀ بررساای(. »1396) علی کناری، دماوندی

 .355-311 ص ،1 ش ،11 ج ،ملل پژوهش

 لیال و علیزاده امینمحمد کامیاب، حسااین ترجمۀ ،تمدن تاریخ(. 1391) جیمز ویلیام ،دورانت

 .بهنود انتشارات تهران، ،زارع

 امیرحسین و پاشائی عسکری ،آرام احمد ترجمۀ ،تمدن گاهوارۀ ؛زمینمشرق(. 1378) ااااااااااا

 . فرهنای، و علمی انتشارات شرکت تهران، آریانپور،

 ،«خمینی امام منظر از فقیه والیت نظریۀ بر مبتنی حکومت(. »1386) محمدمهدی رشااادتی،

 .15-1 ص ،1 ش ،31-31 ج ،دینی پژوهیانسان

 مطالعات ،«اسالمی انقالب سالۀچهل علمی و آموزشای دساتاوردهای(. »1397) رشاید رکابیان،

 .11-2 ص ،35 ش ،55 ج ،اسالمی انقالب

 باغ ،«ایران سینمای در غربی روایت از تقلید و ایرانی روایت(. »1398) همکاران و اساداله زارعی،

 .61-51 ص ،36 ش ،21 ج ،نظر

 .امیرکبیر ،تهران ،اسالم کارنامۀ(. 1376) عبدالحسین ،کوبزرین

 در ایتوسااعه هایبرنامه در خانواده و زن جایااه بر تحلیلی(. »1395) همکاران و زهرا ساامواتی،

 .62-13 ص ،2 ش ،15 ج ،ایران اجتماعی توسعۀ مطالعات ،«نظام فرادستی اسناد

 ج ،سیاست ،«ایران اسالمی انقالب اقتصادی دساتاوردهای بررسای(. »1399) امیر سایاهپوش،

 .223-263 ص ،55 ش ،55

 ،3 ش ،1 ج ،اسراء حکمت ،«معاصر ایران در اسالمی فلسافۀ(. »1388) محمد اشاکوری، فنایی

 .333-311 ص

 .مرکز نشر ،تهران م،بر، عبا  ترجمۀ ،ایران ژئوپلیتیک: عالم قبلۀ(. 1373. )ای گراهام فولر،

 بر ایران اسااالمی جمهوری ملی امنیت و مقاومت محور ژئوپلیتیک(. »1397) بهزاد قاساامی،

 .11-5 ص ،33 ش ،12 ج ،امنیت آفاق ،«اسالمی انقالب گفتمان اسا 
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 محمود ترجمۀ ،راه هاینشییانه(. 1378) حسااین ساایدابراهیم ،(قطب سااید) قطب شاااذلی

 .احسان نشر ،تهران ،محمودی

  ،1 ش ،31 ج ،قبسیییات ،«تمدنی وگویگفت معیارهای و ماهیت(. »1378) طوبی کرماانی،

 .111-351 ص

 والیت نظریۀ اسا  بر طرح قابل حکومت هایمدل(. »1397) بلباسای میثم و ابراهیم کالنتری،

 اسیسی جسیتارهای ،«معاصار دورۀ تا صافویه عصار از شایعه علمای اندیشاۀ بر تأکید با فقیه

 .311-351 ص ،3 ش ،15 ج ،معاصر

 .294 ص ،1 ج االسالمیه، الکتب دار ،الکافی(. 3152) اسحاق، بن یعقوب بن محمد کلینی،

 .خوارزمی ،تهران جهانداری، کیکاوو  ترجمۀ ،کمپفر سفرنامۀ(. 1363) انالبرت کمپفر،

  اساافند، ،356 ش ،سییرمایه و بازار ،«اسااالمی انقالب دسااتاوردهای(. »1397) اقتصااادی گروه

 .81-22 ص

 ،«ایران اساااالمی جمهوری ملی امنیت بر انرژی ژئوپلیتیک نقش(. »1394) محمد افروز،گل

 .111-333 ص ،1 ش ،31 ج ،جهانی سیاست

 تهران، گیالنی، داعی ف،ر محمدتقی ترجمۀ ،عرب و اسییالم تمدن(. 1394) گوسااتاو ،لوبون 

 .جاویدان بدرقۀ

 عبدالحسین ترجمۀ ،ما سدۀ تا روزگار ترینکهن از: تمدن تاریخ(. 1383) استیون هنری ،لوکا 

 .س،ن ،تهران ،آذرنگ

 ش ،3 ج داخلی، سییاست ،(«3) جدید ملتی و کهن تمدنی: ایران(. »1385) پیروز مجتهدزاده،

 .332-316 ص ،3

 معظم مقام محوری بیانات از یکی مزجی شیییر : فرهنگی هایدغدغه(. 1391) صاااهبا مرکز

 .جهادی ایمان مؤسسۀ تهران، ،لهمعظم بیانات دیگر از استفاده با 3131 سال در رهبری

 .صدرا تهران، ،ایران و اسالم متقابل خدمات(. 1389) مرتضی مطهری،

 .صدرا تهران، ،آثار مجموعه(. 1387) اااااااااااا

 ب،شهویت نقش و اساااالمی-ایرانی معماری هایمؤلفه(. »1397) همکاران و حمید ممانی،

 .16-12 ص ،6 ش ،13 ج ،شرق تمدن و هنر ،«تزئینات
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 علوم و ادبیات دانشییکدۀ ،«ایران جغرافیایی موقعیت ساایاساای اهمیت(. »1343) دره میرحیدر،

 .351-21 ص ،31 ش ،15 ج ،تهران دانشگاه انسانی

 ش ،65 ج ،ادبی نوین جسییتارهای ،«اسااالمی تقویم در ایرانی نوروز(. »1361) ابوالفضاال نبئی،

 .251-212 ص ،35

 اهدنمت وردرخب ۀظرین: در ،«بشاار آیندۀ سااازندگی و هاتمدن برخورد(. »1374) ساایدحسااین نصاار،

 .315-313 ص خارجه، امور وزارت اراتشتان و اپچ ۀسمؤس تهران، ،(شدانقتنم و ونتگنیتانه)

 ج ،زیارت فرهنگ ،«اسااالمی وحدت در بیتاهل محوریت(. »1395) مهدی سااامانی، نکوئی

 .315-351 ص ،2 ش ،12

 محمدعلی ترجمۀ ،جهانی نظم بازسییازی و هاتمدن برخورد(. 1378) ساامیئول ،هانتیناتون

 .فرهنای هایپژوهش دفتر ،تهران ،رفیعی حمید

 ،تهران ،شکوفایی تا پیدایش از: ایران و اسالم تمدن و فرهنگ پویایی(. 1382) اکبرعلی ،والیتی

 .انتشارات و چاپ مرکز ،خارجه امور وزارت
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