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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.
Keywords: Islamic Civilization, Second Step Statement, Islamic Revolution
of Iran, Islamic World.
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نقشلل
حسه

ثب را دراین بهر ایفه کم ته ظرفس ههی تم ن جهه اسللی ،ب طهری
جه یهبم .

واژگان کلیدی :تم
اسی.،

اسللی

بسهنس گه ،دو ،انقیب اسللی

ایرا جهه

مقدمه

مطالعۀ آثار تاریخ کهن ایرانزمین به آنانکه درصــدد کشـ ملل بزرگ جهاناند ،بهوضــو
نشان میدهد که از ماوراءالنهر تا مدیترانه و از خلیجفارس تا قفقاز ،هزاران سال ملتی زیسته
که از تمدن ها بزرگ تاریخی و نخســتین امپراتور ها بشــر بوده اســ  .این منطقۀ
پرحادثه در اعصار گوناگون تحوالتی شگرف و فرازونشیبها بسیار را از سر گذرانیده که
از تحمل تیغ جهانگشـایی اسکندر و تیمور و هووم سراسر اعراب و مغوالن تا توطئهها
اسـتعمار دول غربی را شامل شده اس  ،اما همچنان به حیات هویتی خود در یکسوم از
گســترۀ تاریخی اش ادامه می دهد؛ ایرانی که با تماشــا تغییر حاکمی ها و توزیۀ ابعاد
سرزمینی خویش ،بهتدریج از تکاملی فرهنگی و شخصیتی آزموده برخوردار شده که گویی
دیگر وقوع زلزلهها ،جوهر درونیاش را متزلزل نمیسازد .شکوه سلسلۀ هخامنشی ایران جز
در اوایل سـلطن سـاسانیان و اواسط دورۀ صفو به انسوام و اقتدار شایسته نرسید تا در
تراز قدرتها تمدنی دنیا ،بیبدیل دانسته شود؛ ولی با گذش پنج قرن سرگشتگی ،خاتمۀ
تواوز روس و انگلیس به مرزها ســرزمینی و آغاز کشــمکش ها مشــروطه خواهی-
ملیگرایی ،تحوالتی را شـاهد بود که درنهای به وقوع انقالب اسالمی در اواخر قرن بیستم
انوامید؛ انقالبی که اسـالمگرایی شاخصۀ بارز آن و استقاللخواهی از استکبار و آزادمنشی
از استبداد درونمایۀ اصلیاش را تشکیل داده اس .
امروز با بهره مند از توربۀ چهل ســالۀ انقالب اســالمی و دریاف نتایج بر هم زدن
ژئوپلیتیک منطقها در مقابل قدرتها جهانی ،میتوان آن عناصــر تمدنی را که در بقا و
رشــد این حاکمی مؤثر بودهاند ،بهتحقیق شــمارش کرد؛ خصــوصــیات بارز که بهرغم
تحمل تواوز نظامی ،خیان ســیاســی ،تحریم اقتصــاد و تهاجم فرهنگی ،از شــخصــی
آرمانی انقالب و برد جهانی آن صیان کردهاند .پس ،با بررسی چگونگی ایستایی جمهور
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اســالمی در زیر فشــارها بینالمللی و گذر از چالشها داخلی ،میتوان تأثیر انقالب بر
بازتولید تمدنی اسالم را ذیل مؤلفهها تمدنی ایران راستیآزمایی کرد .بنابراین ،آنچه در این
پژوهش به عنوان مســئله تلقی می شــود ،کش ـ و بررســی عناصــر قوامبخش تمدن ایرانی
اسالمی اس که انقالب  26ایران در بازتولید و تقوی آنان نقشآفرین بوده اس .
بیانیۀ گام دوم انقالب نیز که در تاریخ  11بهمن ســال  2436از ســو رهبر انقالب
اســالمی قرائ شــد ،بیانگر پانزده ویژگی درونی بود که می توان آنان را در قالب وجوه
تمدنسـاز مل ایران نگریسـ ؛ خصـوصـیاتی که عالوه بر ایواد نهضتی فراگیر در جه
تحقق اهداف تمدن نوین اسـالمی ،به مقدمهساز برا دول جهانی حضرت مهد ،
امید بسته اس .
هدف پژوهش آن اسـ که ضــمن بررســی عناصــر تمدنی ایران ،ســنخی ظرفی ها
درونی را با سـاخ تمدنی آن بسـنود؛ تالشـی که عالوه بر وارسـی قابلی ها تمدنساز
تاریخ ایران و اسالم ،قصد دارد دربارۀ بخشی از دستاوردها انقالب  26در بازتولید عناصر
تمدنی قضاوت کند.
در ضــرورت پژوهش ذکر میشــود که بدون ارزیابی تاریخی که بر ما گذشــته ،نمیتوان
آیندۀ روشـنی ترسـیم کرد .آنچه حرک تمدن اسـالمی را در ریل اصلی خود حفظ میکند،
سنوش منصفانۀ ظرفی ها درونی و درک چگونگی بهره از این داشتههاس  .از این منظر،
تحقیق پیش رو ،ارزیابی خزانۀ درونی را در ابعاد تمدنی آن برگزیده تا حرک عمومی را با
غای مطلوب آن ،هماهنگ کند .در فرضـیۀ تحقیق ،تأثیر انقالب اسالمی ایران در بازتولید
عناصـر تمدنی این سـرزمین مثب دیده شـده و معدل رفتار آن در انسوام و حیاتبخشی
تمدنی جهان اسالم ،صادق اس .
در پیشــینۀ تحقیق ،به کتاب گام تمدنسااا از سـیدمحمدحسـین راجی در ســال 2437
میرسـیم که با نگاه آمار به اثبات توســعه و پیشــرف ملی پس از انقالب پرداخته اسـ .
مقالۀ «ظرفی ها انقالب اســالمی ایران در بازســاز تمدن اســالمی در قالب نظریۀ
سـیسـتمی» از محمدجواد هراتی در سـال  2432نیز با روش مطالعۀ سیستمی به سه مؤلفۀ
تمدنی در انقالب اســالمی پرداخته اس ـ  .مقالۀ «افق مهدو و تکمیل چشــمانداز تمدن
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زمینهسـاز در آیندۀ ایران اسالمی» از ابوذر مظاهر مقدم در سال  ،2432با نگاهی اجمالی
از بعد مهدوی  ،رسـال انقالب را بررسـی میکند .همچنین ،مقالۀ «شـناسایی توربیات
موفق نظام جمهور اسـالمی ایران در نیل به تمدن نوین اسـالمی» از علی خزایی در ســال
 ،2436با استمداد از مصاحبه ،از موفقی نظام در نهادساز با نگاه تمدنی میپرسد.
در یکایک موارد مذکور ،محور اصــلی ،نه کشــ

و بررســی مؤلفه ها تمدنی ایران

اسـالمی و نه سـنوش تأثیر انقالب بر بازتولید آن اسـ  .پس ،نیاز به پژوهشـی اس که با
کش تصویر کلی ،ساختار تمدنی ایران را در ساح انقالب  2426دریاف کند.
روش مورداستفاده در تحقیق ،توصیفی-تحلیلی اس و جدولها آن با تحلیل مضمون
شـبکها اسـترلینگ 1سازمان یافتهاند( .)Attride-Stirling, 2001: 385-405این روش
برا درک بهتر اطالعات کیفی از طریق جمعآور اطالعات و کدگذار آنها میکوشـد که
به مضـامین پایها برسد .بنابراین ،در سه مرحله ،مضامین مرتبط با هم را تح عناوینی نو
تا سه بار جمع میکند؛ تا آنوا که از مدل پایه به فراگیر و از آن به مضمون نهایی برسیم .این
روش از سـه گام جمعآور  ،بررسـی و ادغام ،و شش مرحلۀ کدگذار  ،شناخ مضامین،
سـاخ مضـامین ،نامگذار  ،تلخیص و الگوسـاز شـبکۀ مضـمونی تشـکیل میشـود تا
درنهای از شــاخهها مرتبط یک تنۀ اصــلی بســازد .منابع تحقیق نیز کتابها و مقالهها
معطوف به حوزۀ تمدنی و تمدن ایرانی-اسـالمی اسـ که اسـامی بخشی از آنان در انتها
تحقیق آمده اس .
تمدن و مفاهیم آن

اصطال تمدن 2نخستینبار در سال  2742میالد در واژهنامۀ رسمی فرانسو بهکار رف ،
و به معنا شــهرنشــینی و خو گرفتن به اخالق شـهر در عین تعاون افراد جامعه با یکدیگر
برا انوام امور سیاسی ،اقتصاد و اجتماعی اس  .برخالف فرهنگ که در تالش معنو و
یکتانگر انسـانهاسـ  ،تمدن بر وجه ماد و یکتاساز آن تکیه دارد .لغتنامۀ آ کسفورد
1. Attride Stirling.
2. civilization.
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تمدن را مرحلۀ توســعۀ ســازمان اجتماعی بشــر می نامد و دانشاامامۀ امریکایی 1غایتش را
برخوردار از دانش ،تکنیک و توانایی صنعتی میداند (کرماني.)257-257 :2467 ،
ویل دوران در بیان شـاخصـهها اصلی تمدن ،شرایط جغرافیایی ،نظم سیاسی ،وحدت
زبانی ،قانون اخالقی ،معیار توار و بهداش روانی را برمیشمارد(دوران .)4-6 :2467 ،
اسپنسر 2آغاز تمدن را از پایان ناامنی نوید میدهد .توینبی 3آن را حاصل نوآور اقلی مبتکر
در ســبک زندگی پایدار میداند و داوســن 4شــاخصــهاش را عنصــر مذهبی ذکر کرده اس ـ .
همچنین ،هانتینگتون تمدن را مرحلها میفهمد که هوی فرهنگی در باالترین رده قرار گیرد
)هانتینگتون )36 :2467 ،عالمه جعفر تصـو یر تمدن را تشکلی هماهنگ ،حیاتی معقول و
روابطی عادالنه در نظمی اجتماعی توصی میکند که اهداف بشر را در ابعاد مثب آن میسر
ســازد (جعفري تبریزي ،2462 ،ج  114 :2و  .)272شــهید مطهر آن را محصــول نهایی
توارب زیستۀ بشر میداند (مطهري .)17 :2476 ،آی الله خامنها  فضا مطلوبی را
که رشد ماد و معنو انسان را برا رساندن و به غای الهیاش تسهیل کند ،و دکتر والیتی
خروج از مناسـبات بادیهنشـینی ،نهادینهساز امور اجتماعی و به تشبیه ابن خلدون ،عمران را
آی تمدن عنوان میکنند (والیتی  )41 :2471 ،تمدن از نگاه نویســنده نیز عبارت اســ از
عناصـر فرهنگی-ارتباطی ،سیاسی-امنیتی ،علمی-عمرانی و ارزشی-اسطورها یک مل در
جغرافیایی خاص که حیاتی تاریخی داشته باشد.
تاریخ و پیشینۀ تمدنی ایران

ایران منطقها وســیع در جنوب غرب آســیا با تمدنی هف هزارســاله اسـ  .نژاد ایرانیان هند -
اروپایی اسـ و به مادها و پارسهایی میرسد که منشعب از آریاییان خاور اند و از جلگهها
روسـیه به کوهها البرز آمدهاند .نخسـتین و وسـیعترین امپراتور جهان متعلق به شـاهان ایرانی
هخامنشـی اس که هف صد سال پیش از میالد مسیح سامیها ،هیتیها ،یونانیان و مصریان از
1. The Encyclopedia America.
2. Herbert Spencer (1820-1903).
3. Arnold J. Toynbee (1889-1975).
4. Christopher Dawson (1889-1970).
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اتباعشـان محسوب میشدند(لوکاس .)272-262 :2474 ،ایرانیان در امپراتور فدراتیو خود از
غرب چین تا شرق اروپا و از جنوب روسیه تا شمال افریقا را به یار اسبان تیزرو ،لشکریان منظم
و شـبکۀ گسـتردۀ ارتباطی که سـاخته بودند از هگمتانه ،پاسارگاد ،شوش و تخ جمشید رهبر
میکردند .در علم و فناور آنان همین بس که داریوش اول  1755سـال قبل ،دسـتور حفر کانال
سـوئز ،ترسـیم نخسـتین نقشهها جغرافیایی ،احداث اولین خطوط پستی و درج نخستین قوانین
اجتماعی را صادر کرد (.)Arberry, 1953

ابداع آبرسـانی زیرزمینی ،تأسـیس شـبکۀ فاضالب شهر و حتی واژگانی چون امپراتور 1و
سنا 2برگرفته از نام شاهنشاه و خانۀ بزرگان پارسی اس ( .)Wilkinson, 1975: 98تنظیم آیین
کشـوردار  ،ابتکار مرزدار  ،ایدۀ دمکراسی ،هنر معمار و علوم و فناور ها صنعتی ،متعلق
به ایرانیان بوده که بعدها با یورش اســکندر به غرب انتقال یافته اس ـ  .حتی نیچه به شــکلگیر
فلســفۀ یونان از اندیشــهها ایرانیان اذعان دارد (موتهدزاده)216 :2472 ،؛ تمدنی شــگرف که
شکوه معمار اش مایۀ تقلید از آن در آکروپولیس تا مساجد مسلمانان شد.
حکوم ایرانی به حدود چهل ساتراپی (شهربانی) تقسیم میشد و از ماوراءالنهر و سند
تا مصـر و قبرس خراج حکومتی داشـ  ،و شاهان پارسی یگانه قانونگذار و حافظ مذاهب
اقوامش بودند (.)Louis, 1979: 74
این مسـیر ادامه یاف تا زمانی که خشایارشاهان با فساد و استبداد خود ،داریوش سوم را
به تیغ اسکندر دادند و حکوم پارس را به انقراض سپردند.
با طلوع اسالم ،عنصر ایمانی پدیدار شد که زمینۀ وحدت ملل این منطقه را فراهم کرد.
اسـالم به نژاد و قومی خاص تعلق نداشـ و همۀ گروهها را ذیل آیین توحید اش گرد آورده
بود(زرینکوب .)42 :2467 ،اشتراک در یکتاپرستی ،حقجو یی و ظلمستیز  ،آزادمرد و
عدال طلبی و تأکید بر اخالق و برادر از عواملی بود که ایرانیان را به هوی پذیر اســالم
مواب کرد .به عقیدۀ سید قطب ،آنچه زمینهساز این وحدت شد ،مضاف بر دوگانگی خیر و
1. Emperor.
2. Senate.
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شــر ،ایمانی بود که در رو خاورمیانه جریان داش ـ (ســید قطب .)6 :2467 ،این تالقی
آنقدر زاینده شــد که لوبون ایرانیان بهاســالمگرویده را در فلســفه ،ادب ،تاریخ ،ریاضــی،
هیئ  ،جغرافی ،طبیعیات ،طب ،نقاشی ،فرشبافی و صنایع مستظرفه سرآمد قرون متماد
دانسـ و مسـاجد قدیم همدان ،شـاه اصـفهان و اهل سـن تبریز ،و گنبد سلطانیه و مقبرۀ
تیمور در ســمرقند را گواه خود نامید (لوبون .)144-621 :2433 ،حلول رو اســالم در
کالبد ایرانیان ،مردانی ســاخ که در توارت ،دریانورد  ،ادارۀ حکوم ها عباســی و
خوارزمشـاهی و صـدور اسالم به یمن ،افریقا شمالی ،مغرب و آسیا شرقی ،پیشقراول
بودند (مطهري.)432-63 :2473 ،
از سـدۀ دهم هور  ،دوران اعتال ســیاسـی و اتحاد اجتماعی تمدن ایرانی با رو کار
آمدن شخصی هایی چون خواجهرشیدالدین ،شاهعباس و نادرشاه و با دفع تواوز عثمانیان،
به اصــفهان آوردن پایتخ و بهرســمی شــناختن مذهب شــیعه و زبان فارســی ،فرارسـید.
صفویان توانستند با احیا مرزها پیش از اسالم ،صدور تمدنشان به هند گورکانی و تربی
لشکر دههاهزارنفر از دانشمندان روحانی ،صنعتگران هنرمند و ارتشیانی مقتدر ،تاریخی
بسازند که تا مدرنیزاسیون ،مایۀ فخر جهانی شود (دوران .)212-667 :2432 ،
با ســقوط صــفو  ،مایه ها خودباور و جهادگر  ،اخالق مدار و معارف وحیانی،
آزاداندیش ـی و علمجویی ،اســتقاللطلبی و مســئولی پذیر یا مهمترین آرمانها تمدنی
ایران ،رو به افول نهاد ،تا آنکه پس از ســه قرن ،با تثبی حاکمی جمهور اســالمی،
نشــانه هایی از بازتولید هوی تمدنی ایرانیان مســلمان آشــکار شــد (خزاعي و همکاران،
.)41-33 :2437
با درک مفهوم تمدن و پیشــینۀ تمدنی ایران ،به پانزده ویژگی انقالب اســالمی ایران در
حرک بهسو تمدنساز نوین از منظر بیانیۀ گام دوم مقام معظم رهبر میپردازیم تا تأثیر
وقوع انقالب بر بازآفرینی یا تقوی این چند مؤلفه را به طور کیفی بیازماییم (بیانیۀ گام دوم
انقالب):
اول .حفظ امنی  ،ثبات و تمامی ارضی؛
دوم .مقاوم اسالمی و تشکیل ائتالف دفاعی منطقها ضداستکبار ؛
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سوم .مشارک سیاسی ،تعاون و خدم رسانی اجتماعی؛
چهارم .رشد آگاهی اجتماعی ،تحلیل جنایات بینالمللی و دفاع از مظلومان؛
پنوم .عدال توزیعی ،گســترش امکانات عمومی و الگوســاز حکوم و والی
علو ؛
ششم .پیگیر آرمان مهدوی و ایواد تمدن نوین اسالمی؛
هفتم .تبدیل ایرانیان به نماد استقالل و آزادگی و مقاوم و ایستادگی در برابر مستکبران؛
هشتم .تغییر مسیر جهان و ایواد قطبی اسالمی در برابر هژمونی سلطۀ غرب؛
نهم .تقوی اخالق و معنوی اجتماعی و مبارزه با مبلغان و مولدان مفاسد؛
دهم .تحمل تهاجم فرهنگی رسانها غرب در تغییر سبک زندگی ایرانیان مسلمان؛
یازدهم .نظامساز مطابق تمدن نوین اسالمی و نظریهپرداز سیاس انقالبی؛
دوازدهم .جا گزینی حکوم استبداد سلطنتی با مردمساالر دینی؛
سیزدهم .بازگش روحیۀ توانایی ،عزتمند و شواع به ایرانیان؛
چهاردهم .توجه به ظرفی ها تاریخی-جغرافیایی و آزادساز ذخایر طبیعی و انسانی؛
پانزدهم .توسعۀ تصاعد دانش و فناور و رشد خودکفایی و عمران و آبادانی کشور.
این و یژگیها در تحلیل مضمونی تحقیق به پنج عنصر نهایی میرسند ،که در ادامه ضمن
تطبیقشان با تعاری تمدنی صاحبنظران ،در جدولها بیان میشوند .همچنین ،در مراحل
پژوهش ،عناصـر پانزدهگانۀ اولیه را بهتفصـیل بیان و بررسی خواهیم کرد تا درنهای  ،نسب
عناصــر ایوابی انقالب را بر ســاخ تمدن نوین اســالمی از طریق نگرشــی کیفی دریابیم.
نتیوۀ تحلیل مضــمونی این عناصــر نیز عبارتاند از موارد که در ادامه میآیند که شــیوۀ
تحصیل آنان در جدولها آمده اس :
تاریخ ،سرزمین ،زبان (هوی تاریخی)؛
سیاس  ،حکوم  ،امنی (مقاوم انقالبی)؛
اندیشه ،اسطوره ،آرمان (آرمان مهدو )؛
علم و عمران (شکوفایی درونی)؛
آیین ،فرهنگ ،رسانه و خانواده (فرهنگ معنو ).
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جدول  :1تحلیل مضمون بیانیۀ گام دوم انقالب بر اساس پنج بخش فراگیر و
پانزده مضمون سازماندهنده
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(منبع :یافتههای پژوهش)

بحث و تطبیق

در اینوا پس از بیان توضـیحات تمدنی ،فرضـیۀ نخس خود را بررسی خواهیم کرد .بنابراین ،با در
نظر داشــتن و یژگیها ســرزمینی توأم با حیات فکر -عقیدتی ایرانیان ،تالش خواهیم کرد ض ـمن
برشــمار پانزده عنصــر تمدنی در بیانیۀ گام دوم ،رویکرد انقالب اســالمی در توجه به آن عناصــر
شاخص و تقوی آنها را بیان کنیم .درنهای  ،عناصر تبیینشده را در جدولی خواهیم آورد.
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جدول  :2تطبیق تحلیل مضامین فراگیر بیانیۀ گام دوم
با عناصر تمدنساز در تعریف صاحبنظران

(منبع :یافتههای پژوهش)

با تحلیل مضـمونی بیانیۀ گام دوم مقام معظم رهبر  ،به پانزده عنصر ایوابی در انقالب اسالمی
ایران دسـ یافتیم که با حرک به سـم تمدنسـاز نوین اسـالمی سـنخی داشتند و متناظر با
تعاری صـاحبنظران این عرصه از عناصر درونی تمدن بودند .در اینوا برا تبیین بهتر این عناصر
که در تحلیل مضمونی به پنج عنصر کلی رسیدهاند ،الزم اس به طور تفصیلی کلیدواژگان اساسی
آنها را بررسـی کنیم تا حرک انقالب  26در راسـتا ایواد ،تقوی و تکمیل این عناصر در نگاهی
کیفی ارزیابی شـوند .بنابراین ،در جدول پیش رو چگونگی تبدیل این اســامی به عناوین پانزدهگانه را
تبیین میکنیم و پسازآن ،به تشریح هریک میپردازیم.
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جدول  :3تبدیل عناصر تحلیل مضمونشدۀ بیانیۀ گام دوم به عناوین پانزدهگانه
برای سنجش و تبیین کیفی

(منبع :یافتههای پژوهش)

تاریخ ،سرزمین ،زبان (هویت تاریخی)
قلب اتصال جهان و کانون ذخایر انرژی

ایران در جغرافیایی واقع شـده که پل اتصـال سـه قارۀ اروپا ،آسـیا و افریقاسـ  .اسپایکمن

1

عقیده داش ـ  :هارتلند جهان و ســرزمین مرکب از قدرتها بر و بحر ســیســتان تا
آذربایوان ،ایران اس  .لوهازن 2نیز خلیجفارس را کانون مرکز خطوط خشکی جهان نامید
( .)Blacksell, 2006: 140این منطقه دربردارندۀ جادۀ ابریشـم ،شـاهراه سالطین بزرگ و
1. Nicholas J. Spykman (1893-1943).
2. Bourdis fon Lohazen.

 / 24پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411

مسـیر کاروانسـراها توار میان غرب و شـرق اس (میرحیدر )255 :2434 ،و به یمن
 1525کیلومتر سـواحل متصل به اقیانوس آزاد 32 ،درصد صادرات و  72درصد وارداتش،
از دریا جنوب انوام میشود .همچنین ،دسترسی به ژئوپلیتیک آسیا مرکز و آناتولی و
محرومی افغانستان و عراق از دریا ،فرص بزرگ اقتصاد این کشور اس  .تسلط بر تنگۀ
اســتراتژیک هرمز ،همســایگی با قدرت ها منطقه ا  ،توار و گردشــگر چون ترکیه،
عربسـتان ،پاکستان ،امارات و قطر ،واقع شدن در کانون ترانزی زمینی-هوایی و ایستادن بر
مـعـادن و ســرزمـیـن چـهـارفصـــل ســوق الویشــی طالیی ایران اســـ  .جمعیـ
هشـتادوپنجمیلیوننفر  ،مساح یکوشص وپنجصدممیلیونکیلومترمربعی و جغرافیایی
که از نگاه کمپ 1،کانون تومع انرژ دنیا و لبۀ خونین تصادم تمدنها تلقی میشود (نصر،
 ،)217 :2463همه امتیازات ایران اس  .همچنین ،در جهانی که شص درصد از سوخ
موردنیاز توسعه وابسته به هیدروکربنهاس  ،هفتاد درصد نف و چهل درصد گاز جهان در
منطقۀ تمدنی ایران قرار گرفته اس  .بهعبارتبهتر ،ایرانی که دارا 235میلیارد بشکه نف و
42تریلیون مترمکعب گاز اس  ،غنیترین خزانۀ انرژ دنیا و بمبی از فرص ها توسعه یا
تهدیدات امنیتی اس .
پایان پهلو با ایدۀ ایواد حکوم اســالمی ،مز ی ها منطقه ا ایران را دوچندان کرد؛
آن چنان که فولر ایران پســاانقالب را قبلۀ عالم نامید (فولر )2464 ،و توال پدیدار مفهوم
ژئوپلیتیک شــیعه را مرهون انقالب مرد به نام خمینی دانســ (توال.)26 :2471 ،
برژینسکی 2نیز مثلث خاورمیانه را کانون حیات راهبرد امریکا و جمهور اسالمی را قلب
آن تلقی کرد (گلافروز)157-123 :2433 ،؛
سرزمین آیین باستانی و سنتهای دینی

تقویم جاللی ایرانیان اقتباســی از گاه شــمار اوســتایی-یزدگرد و دقیقترین تقویم نوومی
دنیاسـ ؛ ثانیهشمار که مرهون نبوغ ریاضیدانانی چون خیام و خازنی در دوران سلووقی
1. Jeffrey Camp.
2. Zbigniew Brzezinski (1928-2017).
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اسـ و برا تدوینش ،کبیسـهها  1715سال آینده نیز محاسبه شده اس (نبئي:2472 ،
.)657-647
از مراسـم زندۀ باسـتانی ایرانیان میتوان به نوروز اشـاره کرد که سال دینی زرتشتیان و موسم
شـکوفایی اسـ  .به عقیدۀ عالمه مولســی در اد المعاد ،نوروز موعد خلق آدم ،بعث
نبی ،وصای علی ،ظهور مهد  و مرضی امام صادق اس  .جشن دیگان یا شب
یلدا که آیین کریســمس از آن اقتباس شــده ،دیگر مراســمی اســ که تولد خورشــید در
طوالنیترین شب را پاس میدارد .جشن پاکی یا چهارشنبهسور نیز یادآور عبور سیاوش از
آتش و راندن پلید از رو اس  .همچنین ،مراسم سیاووشان ،جشن مهرگان و تیرگان ،قیام
هوشـیدر ،کوسه برنشین و مغکشی از دیگر آیینها منسوخ باستانی ماس (افشاري اصل،
 .)252-253 :2435از مراسـم سالیانۀ دوران اسالمی نیز میتوان به مناسک حج و رمضان،
سـوگوار عاشـورا و فاطمیه ،اعمال عرفه و اربعین ،احیا شب قدر و آرزوها ،ایامالبیض و
اعتکاف و جشــنها فطر ،قربان ،وحدت ،بعث  ،والی و امام اشــاره کرد .انقالب نیز
سـالروز قیام پانزده خرداد و نوزدهم د  ،دهۀ فور ،جشن پیروز انقالب و راهپیمایی قدس
را که در بازشناسی جذابی ها ملی-آیینی حائز اهمی اند بزرگ داشته اس .
زبان هویتبخش فارسی و شعرای جهانی

سـوسور 1زبان را ساختی اجتماعی و محور نظام ارتباطی دانس و لیال واتسن 2آن را صدا
فرهنگ محیطی نامید .پیشــینۀ زبان کهن فارســی به تاریخ هخامنشــی می رســد که در
زبانشــناســی به گویش «پارســیک» مشــهور بوده اسـ  .فارســی میانه-پهلو نیز در عهد
ساسانیان بهکار میرفته اس  ،که با ظهور اسالم ،ایرانیان رسمالخط عربی را با حفظ واژگان
خود جا گزین پهلو کردند.
از و یژگیها این زبان زیبایی آهنگ و دالویز واژگان معتدل آن اس ـ که فارســی را
تبدیل به شـیرینترین زبان جهان میکند .فارسی ،نه مثل عربی ،حروف غلیظ حلقی دارد و
1. Ferdinand de Saussure (1857-1913).
2. Lyall Watson (1939-2008).

 / 26پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411

نه مثل اسپانیولی ،آلمانی و فرانسو « ،ر ـ ب»« ،ش ـ چ» و «ق ـ س» درشتی که مستمع را
بیازارد .فارسی از معدود زبانهایی اس که پس از  2255سال ،میشود رودکیاش را خواند
و فهمید و با بوستان سعد  ،اصالتش را پاس داش .
کمپفر 1در ســه قرن گذشــته بیان می کند که از دربار امرا عرب و ترک در غرب تا رود
گنگ و شـهر سیام در شرق ،به مردمی برخوردم که در رفع احتیاجات خود بدون اشکال ،به
فارسی سخن میگفتند (کمپفر .)276 :2474 ،هند تا پیش از استعمار انگلستان ،یعنی سال
 ،2726تا پانصـد سال زبان رسمی و محاورهاش فارسی بود؛ آنچنانکه شص درصد نسخ
خطی کتابخانه ها و 7هزار واژه در محاورۀ امروز آن ،فارســی اســ (جعفرينژاد:2477 ،
.)252-224
ظرفی ادبی-عرفانی این زبان آن قدر غنی اســ که تنها از قرن ســوم تا دهم هور
چهارصـد شاعر پرورانده و شعرا ممتاز چون فردوسی ،خیام ،سعد  ،مولو و حافظ را
جهانی کرده اس  .تأثیر تاریخی شعر پارسی آنقدر بوده که النگلس شاهمامه را هموزن آثار
هومر دانس ـ که ترجمه از غنایش نمیکاهد؛ مترلینگ نمایشــنامۀ «پلئاس و ملیزاند» را از
شاااهمامه گرف ؛ گوته خود را مرید حافظ خواند و دنیا ایرانی را تریاکی برا التیام رو
خود نامید؛ نیچه حافظ را معمار عنوان داشـ که با شـراب زبانیاش کاخی از خردمند
بنا کرده اسـ و گوته دیوان شاار ی را با الهام از او نوشـ ؛ رنان ســعد را وجود از خود
نامید؛ و دونوآ گف ا کاش من نیز آن دخترکی بودم که در کوچهباغها اصــفهان ،غرق
رؤ یایی ناپیداس (حاجسیدجوادي.)4-7 :2433 ،
سیاست ،حکومت ،امنیت (مقاومت انقالبی)
الگوی سیاسی و تبیین نظریۀ ولیت فقیه

در فقه و کالم شـیعی ،از شیخ طوسی تا شیخ انصار  ،پشتوانۀ مشروعی حکومتی اجازه و
اشراف ولی فقیه اس ؛ چراکه هیچ انسانی حق تحکم بر دیگر را ندارد ،جز آنکه مأذون از
جانب خدا و برگزیدگانش باشد .برا هزار سال ،علما بر سر حدود و ثغور نائب عام معصوم
1. Engelbert Kaempfer (1651-1716).
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بحث کرده و اقل اختیارات و را در انوام امور حسبه ،قضاوت و اجرا حدود دانستهاند.
ارتباط با دنیا جدید غرب ذهن فقها را با اقتضائات جهان مدرن آشنا کرد تا مسائلی چون
تصـادم اخالق و قانون ،مشروعی و رأ اکثری  ،نحوۀ توزیع و تمرکز قدرت و پیچیدگیها
اقتصـاد و سـیاس در روابط بینالملل را بهتر دریابند .آنان در گذشته به والی مقیده یا وجود
دولتی دینی در دولتی سـیاسـی ملتزم بودند تا آنکه میرزا نائینی و شیخفضلالله نور به ایدۀ
سـلطن مشـروطه و مشـروطۀ مشـروعه رسیدند .اما آی الله خمینی با انتشار کتاب کشف
االس ارار و تبعید به نو  ،در ســال  2437ذیل دروس بیع خود ،والی مطلقۀ فقیه را مطر
سـاختند تا اندیشۀ علما اسالم را به ضرورت تشکیل حکوم اسالمی جلب کنند (کالنتري
و بلباسـي .)254-213 :2436 ،ایشـان صـرف تصـور عقالنی مسـئله را منور به تصدیق آن
دانسـتند و والی مطلقۀ فقیه را مقدم بر همۀ احکام فرعی چون نماز و روزه و حج برشــمردند.
به تأکید امام ،اختیارات ولی فقیه همان اختیارات پیامبر در ادارۀ مســلمانان اسـ  .ایشــان
فقیه عادل باتدبیر را منصــوب الهی نامیدند و کشــ او را برعهدۀ خبرگان مردم نهادند ،که
ارتکاب معصــیتی کبیره یا تکرار گناهی صــغیره ،والی و را ســاقط می کند .ولی فقیه نیز
مادامیکه دارا این صفات باشد ،حاکم اس ؛ و این همان ایدۀ بزرگی بود که انقالب اسالمی
را در کانون توجهات قرار داد (رشادتي.)3-27 :2477 ،
مردمسالری دینی و نظام جمهوری اسالمی

با شــکلگیر انقالب اســالمی ،اعالن نظر متخصــصـان و برگزار رفراندوم عمومی ،مدل
اجرایی حکوم اســالمی در فرم جمهوری قرار گرف تا اصــطالحی به نام مردمســاالر
دینی خلق شود .این ساختار نوین که دمکراسی را در چهارچوب اصول شریع و در الگو
جامعۀ مســلمانان قرار می داد ،خصــوصــیات و و یژگیها منحصــربهفرد در نحوۀ ادارۀ
سـیاسی انقالب ایواد میکرد که بهرغم رأ نودونهدرصد  ،بعدها منتقدانی را برانگیخ .
از طرفی ،رأ عمومی یا مصـوبات نمایندگان مولس در آنوا که مخال با شریع اسالم
باشـد ،توسط شورا نگهبان وتو میشود و از طرف دیگر ،رأ شورا نگهبان نیز زمانی که
مقابل مصــالح ملی تلقی شــود ،به وســیلۀ مومع تشــخیص مصــلح لغو می شــود.
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رئیسجمهور عالیترین مقام اجرایی کشـور اس و قوا مقننه و قضائیه از دول جدایند و
رهبر ناظر بر سیاس ها کالن ،تبیین مبانی راهبرد نظام و ایواد وحدت در میان قواس .
این مدل عالوه بر توزیع قدرت ،نفوذ رهبر را در چهارچوب نظارت خبرگان حفظ می کند و
مسـئولی نقد و انتخاب مستقیم یا باواسطۀ مسئوالن را به مردم میسپارد تا دیالکتیک جدید را در
تنظیم سـاختار سـیاسی ایران ایواد کند؛ اگرچه هنوز هم بر سر ترکیب جمهوری و اسالم و چرخۀ
قدرت آن ،بحثهایی جار اس (دماوندي کناري.)225-223 :2437 ،
نماد مقاومتجویی و خط استکبارستیزی

انقالب اسـالمی دکترین دوسـتونی نیکسون و پیمان امنیتی سنتو را بر هم زد و رو انقالبی
منطقه را از فیلیپین و اندونز تا مصر و مراکش بیدار کرد .خطر صدور انقالب و بازپسگیر
فلسـطین ،امریکا را بر آن داشـ که با چراغ سـبز رامسفلد ،جاهطلبی صدام را در تواوز به
ایران برانگیزد .ارتش فروپاشـیدۀ ایران و اوضـاع برهمریختۀ داخلی ،در فشار تحریم نفتی و
تسـلیحاتی ،هشـ سـال جنگ نظامی را به ایران تحمیل کرد تا کشور که توانایی ساخ
ســیم خاردار را هم نداشــ  ،در ســه دهه تبدیل به ابرقدرت نظامی منطقه شــود .از یازده
سپتامبر ،ایرانی که افق امنیتش را در آتش و دود میدید ،با تکثیر الگو حزبالله ،انصارالله
و حشـدالشعبی از طریق نیرو قدس ،محور از مقاوم شیعی در مقابل طر خاورمیانۀ
بزرگ غرب ترتیب داد .پس جنگها نیابتی با پشــتوانۀ هف تریلیوندالر  ،هدیۀ امریکا به
منطقه شد تا ایران با چنددهمیلیون دالر هزینه ،جبهها به نام مقاوم اسالمی ابداع کند که
شبکۀ جهاد با خط استکبار باشد (قاسمي.)17-13 :2436 ،
اندیشه ،اسطوره ،آرمان (آرمان مهدوی)
اندیشههای بومی و نگاه فقهی فلسفی

پس از انقالب در فلسفه و عرفان ،فقه و کالم ،تفسیر و حدیث و اصول استنباط احکام دینی،
پیشــرف ها فراوانی صــورت پذیرفته که مرهون توســعۀ کمی و کیفی پژوهشــگاه ها
تخصـصـی اسـ  .ایران سـرآغاز فلسـفه و عرفان اسالمی و مبدأ اصول فقه و استنباط نوین
جواهر اسـ  .از فارابی ،ابن سـینا ،سهرورد  ،حیدر آملی ،مالصدرا تا عالمه طباطبایی،
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امام خمینی ،شهید مطهر  ،عالمه حسنزاده ،جواد و مصبا  ،همگی فحول صیان از
هوی فلسفۀ اسالمی و شکوفایی آن از فلسفۀ مشاء و اشراق تا نگاه متعالی وحدت وجودند.
شـارحان این اندیشه از نصر ،فردید ،همایی ،بهشتی ،شهابی ،جعفر  ،انصار  ،سبحانی و
دینانی ،متخصـصانیاند که در تکمیل آوردها فلسفۀ یونانی ،رو عرفانی و منطق وحیانی
اسالم را با عقل بدیهی گره زدهاند.
پس از انقالب ،این داشتهها با تأسیس مؤسساتی متعدد به مرکزی قم ،تبدیل به کانونی
شـد که ضـمن اطالع از تاریخ فلسفۀ غرب ،به توسعۀ مطالعات تطبیقی ،توسعۀ فلسفهها
مضاف و نقد آثار نوین اندیشگی دس یافته اس (فنایي اشکوري.)222-232 :2477 ،
تحول در فقه از زمان شـیخ طوسـی ،سـپس ابن ادریس حلی و بعدها با روشنگر ها
مرحوم بهبهانی در برابر اخباریان انوام گرف  ،که غای خود را با ظهور نظرها جســورانۀ
امام خمینی در دخال دادن زمان و مکان بر نتیوۀ نهایی حکم دید .امام با تبیین نظریۀ
والی مطلقۀ فقیه ،بابی اســاســی در هدف نهایی فقه تأســیس کردند که فقه ســیاســ -
مصــلح و عقیده ،اجرا احکام اولی و ثانو  ،درک ضــرورت و اولوی  ،توجه به عرف
اجتماعی ،تبعات ثانو عمل و ظرفی درونی مکل در فهم موضــوع یا اســتنباط حکم را
پررنگ سـاخ  .اوجب واجبات دانسـتن حفظ نظام و پرداختن به جایگاه ولی فقیه در جواز
صـدور حکم حکومتی ،فرمان جهاد یا گسستن رشتۀ ایمانی در صورت طعن و وهن ایشان،
از موارد بود که فقه جواهر را با دنیا وســیعی از مســائل روبه رو کرد .شــکل گیر
موضـوعاتی چون تلقیح مصـنوعی ،پیوند اعضـا ،شبیهساز  ،ارز دیویتال ،توارت هرمی،
روابط بانکی و کالنموضوعاتی چون جهانی شدن ،سازمانها بینالمللی ،فضا مواز ،
فمنیسـم ،دمکراسـی و اجرا ارتداد و قصـاص در دنیا جدید ،پرسـشهایی شدند که فقه
معاصر را در اقناع عموم مکلفان بهتکاپو واداشتند (ایزدهي.)232-262 :2473 ،
اسطورههای ملی و قهرمانان مذهبی

ایرانیان باســتان اســطوره هایی چون میترا (خدا خورشــید) ،آناهیتا (خدا باران) ،کاوه،
جمشــید ،فریدون ،رســتم ،آرش و نمادهایی چون هما ،ســیمرغ و ققنوس را الهام بخش
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آفریدگار ،خوشـبختی ،شـواع و رادمرد میدانسـتند .با ظهور اسـالم ،شـخصی ها
برجســتۀ اهلبی پیامبر جا گزین حقیقی افســانهها ایرانی شــدند .عشــق به اخالق و
عطوفـ محمد ،عدال و مروت علی ،طهارت و نواب فاطمه ،صــبر و تدبیر
حســن و ایثار و رشــادت حســین ،در تن و رو ایرانیان ریشــه کرد؛ آنچنانکه امید به
حیات مهدو و عشق به مرگ عاشورایی ،آغاز و انوام شیعه شد .تذکر رآن بر توسل به یک
وســیله 1یا ریســمان 2محکم الهی ،اطاع از اولواألمر 3رســول و مودت به ذو القربی
ایشان 4،ضمن تأکید پیغمبر به جدا نشدن از کتاب و عترت( 5کلیني 2356 ،ق )133 :به
الگوبردار ایرانیان از حیات فکر معصــومان انوامید (نکوئي ســاماني-221 :2432 ،
.)256
میتوان روحانیانی چون طباطبایی ،امام موســی ،بهشــتی و بهو  ،ورزشکارانی چون
تختی ،دایی ،رضازاده و یزدانی ،دانشمندانی چون حسابی ،سمیعی ،میرزاخانی و فخر زاده،
هنرمندانی چون فرشـچیان ،کلهر ،موید و کیارسـتمی ،و سردارانی چون هم  ،چمران،
متوسلیان و سلیمانی را نیز قهرمانان سالیان اخیر ایران دانس .
آرمان عدالت و اخالق آزادگی

سـفرنامهنویسـانی چون شـاردن 6در ذکر اخالق معاشـرت این سرزمین ،ایرانیان را مردمانی
نویب و اخالقی برشمردهاند که ارزشها انسانی را بر منافع شخصیشان ترجیح میدهند.
دال مرکز جمهور اســالمی نیز آرمان عدال اجتماعی و آزاد از موانع رشــد انســانی
اسـ  .دستیابی به عدال راستین جوهرۀ شریع ادیان الهی و خواس نهایی انقالب ایران
اس که در توزیع امکانات ماد آن موفق بوده و در تحقق کاملش ،عقب مانده اس  .توجه
َ ْ َ
َ « .1و ْاب َتغوا إلیه ال َوسیلۀ» (مائده.)42 :
َ
ْ
َ « .2واع َتصموا ب َح ْبل الله َجمی ًعا» (آلعمران.)254 :
َ
َ
ْ َ َ
َ ْ
الرسول َوأ ْولی األ ْمر منک ْم» (نساء.)23 :
« .3أطیعوا الل َه َوأطیعوا
ْ
ْ ََْ ْ ََ َ ً َ ْ
کم علیه أ ْجرا إال ال َم َو َدۀ فی الق ْربی» (شور .)14 :
« .4قل ال أسئل
ْ َ
َ َ َ ََ َ َ َ ََْ َ
ْ ََ ْ ْ َ َْ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
« .5إنی تارک فیکم أمرین إن أخذتم بهما لن تضلوا کتاب الله عز وجل وأهل بیتی عترتی»
6. Jean Chardin (1643-1713).
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به آزاد نیز در بعد جمهوری نظام کمرنگ شـده ،اما نسب به گذشتۀ آن ،محسوس اس
(جهانبزرگي.)22 :2473 ،
علم و عمران (شکوفایی درونی)
تصاعد علمی و توسعۀ فناوری

ایرانیان چه در دوران باســتان و چه در قرون شــکوفایی اســالم ،طالیهدار علم و دانش و ســرآمد
اختراعات و اکتشــافات بودهاند .اما تواوز ،هرجومرج و ناامنی در دوران حملۀ تیمور  ،مغوالن،
افغانها ،عثمانیان ،روسها و انگلیس ـیها فرص ـ و انگیزۀ علمی را از آنان ســلب کرد .با بروز
احسـاس عقبماندگی در دورۀ ناصـر  ،تحرکاتی از سو امیرکبیر و عباسمیرزا شکل گرف که
اوج آن در مدرنیزاســیون پهلو اول و همکار ها دانشــگاهی پهلو دوم بود .با تأســیس
جمهور اسـالمی و حدوث انقالب فرهنگی ،ندا تازها در حوزه و دانشـگاه بهگوش رسید که
توسعۀ تصاعد مراکز علمی و نهضتی فراگیر از دانشوویان و حوزویان را نوید میداد.
کارنامۀ چهلسـالۀ انقالب در پیشرف علمی درخشان اس ؛ چراکه با توهیز و تأسیس
255هزار مدرسه 1255 ،دانشگاه و هش صد حوزۀ علمیه ،باسواد را از  36به  36درصد
رســانید و تعداد علمآموزان کشــور را شــص ـ برابر کرد .ایرانیان با 21میلیون دانشآموز،
7مـیـلیون دانشــوو125 ،هزار طلبـه و 65هزار اســتـاد حوزه و دانشــگــاه ،بــا تولیــد
بیس ودودرصد دانش بین کشورها اسالمی و منطقه ،مقام نخس را دارند .همچنین ،با
سهم دووپنجدهمدرصد در تولید علم جهانی ،مقام دوازدهم را کسب کردهاند و با نگارش
45هزار مقاله در ســال ،یازده برابر نورم جهانیان ســرع دارند .ایران توانســته در ســالها
اخیر ،از طریق ایواد 21هزار شــرک دانشبنیان و فراگیرســاز جنبش نرمافزار خود ،در
صــنع نانو ،بایو و بیوتکنولوژ  ،لیزر و صــنایع هســته ا  ،شــبیه ســاز  ،پیوند اعضــا و
سلولها بنیاد  ،در میان پنج کشور پیشگام دنیا جا گیرد .همچنین ،توانسته در ساخ
ربات و پرتاب ماهواره هشـتم ،در صنایع هواوفضا دوازدهم ،در تسلیحات نظامی سیزدهم و
در علوم سـایبر  ،شـیمی و ریاضی بین پانزده کشور اول جهان باشد .امروز ایران در تربی
مهندس سـوم ،در علوم عمرانی نهم و در زیس فناور دوازدهم اس و در علوم پزشکی با
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تربی 215هزار پزشـک متخصص و عمومی و 25هزار دندانپزشک و داروساز ،بر سکو
هفدهم دنیا ایستاده اس (رکابیان.)25-41 :2436 ،
جهاد خودکفایی و نهضت سازندگی

با فرار شـاه در د ماه  ،26کشور پس از یک سده وابستگی و ناتوانی در تولید ،به ارادها نو
موهز شد تا بهرغم جنگ و تحریم ،با سرع بهسو توسعها پایدار حرک کند .بنابراین،
در حملونقل ،جادهها کشـور از 47هزار به 145هزار کیلومتر ،راهآهن از  3.2به 25هزار
کیلومتر ،فرودگاهها از  45به  35مورد ،پایانهها از  25به  445مورد ،امداد و نوات جادها
از  2به  155مورد ،ناوگان هواپیمایی از  12به  425فروند ،اســکلهها از  42به  115مورد و
ظرفی بنادر کشـور از 25میلیون به 135میلیون تن در سـال رسـید .در آب و برق ،سدها
مخزنی از  23به ( 125تأمین نودوششدرصد آب تصفیهشدۀ مردم) ،ظرفی برقرسانی از
7هزار مگاوات به 35هزار مگاوات (پوشـش نودونهدرصـد روشـنایی کشـور) ،در گاز ،از
25هزار واحد به 11میلیون انشــعاب گاز ( 37درصــد جمعی شــهر ) و اشــتراک تلفن
ثاب از 725هزار به 21میلیون خط توسعه یاف (گروهي اقتصادي .)66-75 :2436 ،در
تولید ،از 235میلیون به 72میلیارد دالر صــادرات غیرنفتی ،در ناخالص ملی ،از نود به
755میلیارد دالر ،در نرخ رشد اقتصاد  ،از منفی  4.6به مثب  3.2درصد در سال  32و
امروز به منفی  6درصد ،در حوم صادرات پتروشیمی ،از  2.7به 75میلیون تن در سال ،در
تولید فوالد خام از 775هزار به 17میلیون تن در ســال و در خودرو ،از 225هزار به حدود
یکمیلیون دسـتگاه در سال رسید و در تولید فراوردهها نفتی مانند بنزین ،خودکفا شد .در
کشاورز و دامدار  ،از  12به 212میلیون تن و ذخیرۀ غذایی کشور از  44به  455روز در
سـال رسید .خودکفایی در تولید محصوالت غذایی نیز به موفقی نوددرصد دس یاف .
بهعالوه در کاهش فقر ،ضــریب جینی از  5/37به  5/47در ســال  31و امروز به  ،5/33و
شـاخص توسـعۀ انسـانی نیز در سال  33با سرع رشد باال از  5/265به  5/636رسیده
اس (سیاهپوش.)774-763 :2433 ،
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آیین ،فرهنگ ،رسانه ،خانواده (فرهنگ معنوی)
دیار یکتاپرستان و تکریم حیات امامان

ایرانیان از  4255ســال پیش یکتاپرســ بودند و به تقدیس نیرویی نظم دهنده از ماورا در
مهراوه ها ســنگی اهتمام داشــتند .آنان ادیانی چون زروانی ،زرتشــتی و مزدیســنا را آیین
اسـطورها خود میدانسـتند؛ تا جایی که در شاهمامه ،کیومرث برا انتقام خون سیامک ،و
فریدون برا جنگ با ضــحاک به نیایش پرداختند (امیني مفرد .)227-265 :2474 ،تأکید
پیامبر بر علم آموز موجب شــد جند شــاپور ،شــهر جی و حوزۀ اســکندریه ،مأمن
دانشـمندان مسـلمان باشـند و شـخصـی هایی چون حسـین بن رو نوبختی ،شیخ مفید،
صدوق ،کلینی ،طوسی و عالمه حلی برا دعوت ایرانیان به اسالم به میدان آیند .شباه در
انتظار ســوشــیان و مهد  ،ازدواج نوۀ پیامبر با دختر یزدگرد ســوم و اهل بی نامیدن
سـلمان فارسـی از جانب رسولالله بر محب ایرانیان افزود .همچنین ،سفر امام هشتم به
خراسـان در ولیعهد مأمون عباسـی و نامۀ ایشان در امر به مهاجرت 24هزار تن از نوادگان
معصـومان ازجمله برادر و خواهر بزرگوار حضـرت به ایران ،سبب شد انتقال سیادت به این
سرزمین و فرهنگ تکریم و توسل به خاندان عصم  ،ابد شود .شهر قم ،ر و کاشان نیز
با مهاجرت خاندان اشــعر به این ناحیه ،وجهۀ فقهی-حدیثی پیدا کرد و بهتدریج در ایران
خوانینی چون آلبو یه ،سربداران ،طبر ها ،اسماعیلیها و ایلخانیان تولد یافتند تا از حقیق
شیعه دفاع کنند (احمدي و همکاران.)172-164 :2434 ،
شکوه معماری فرشها و موسیقی رنگها

کیفی معمار هر سـرزمین ،تصویر حیات فرهنگی آن مردم اس  .معمار ایرانی از هزار
سـتون پرسـپولیس و طاق کسـرا سـاسانی تا مسود عباسی صفو و نصیرالملک قور ،
بیانگر ذات قدســی ،ظراف هنر و اعواب مهندســی ایرانیان در خلق منحصــربهفردترین
سازهها تمدنی دنیاس  .معمار ایرانی بر پایۀ تزئین ،تعادل و کثرتها بهوحدترسیده
بنا شــده که با نقوش اســلیمی-انتزاعی ملهم از طبیع  ،رنگ و لعابی چشــمنواز را جلوهگر
میشود .از خصوصیات این معمار  ،قرینهساز ها هندسی و منطق ریاضیات عرفانی آن
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اســ که در خلق گنبد ،محراب ،ایوان ،داالن ،شــبســتان ،حوض و دلربایی کاشــی ها
لعابدار فیروزها  ،گلدستهها ،سردرها ،گچبر ها ،آینهکار ها ،تذهیبها ،شیشهرنگیها و
در و پنورهها منب کار شده آشکار اس (مماني و همکاران.)47-34 :2436 ،
همچنین ،غوغا گرانبها فرش ایرانی از قرن پانزدهم میالد  ،جهانگردان اروپایی را
در بهش خود غرق کرده اس  .سابقۀ فرش ایرانی به قالی مکشوف در درۀ پازیریک روسیه
بازمیگردد که در سدۀ پنوم پیش از میالد یافته شد .نقوش دلفریب گلها فردوسی فرش
ایرانی با طر وارهها خاص ترنج و لچک ،همچون اجرا ســمفونی ارکســتر اس ـ که
فلســفۀ هنر ایرانی را از تاروپود رنگ هایش می ســراید (اســدي .)232-232 :2437 ،هنر
خطاطی ایرانی نیز از دورۀ تیمور تا گورکانی زبانزد هنرپژوهان بوده اس .
در ایران و هند تا هشـ نوع خط نگارش میشـده که امروز نستعلیق ،شکسته و معال
ایرانی نمایندۀ زیباترین خطوط نگارشــی جهان بهشــمار میروند .در موســیقی نیز ایرانیان
دسـتگاهها ،نغمهها و آوازها سـنتی خود را بهرخ میکشـند و سازها موسیقایی چون نی،
تار ،تنبور ،سـنتور ،کمانچه ،چنگ ،عود ،دف ،تنبک و دمام را در همخوانی با صدا بنان و
بسطامی تا ناظر و قربانی ،به سما میبرند.
ساخت رسانۀ انسانی و سینمای وجدانی

آی الله خامنها  مردم بیســینما را مل بی زبان مینامند (مرکز صــهبا.)37 :2435 ،
فیلمها روایتگر عواط و اندیشهها بشر در تالقی با حوادثاند .سینما ایران از «گاو»
و «قیصــر» تا «یک حبۀ قند» و «بدون تاریخ بدون امضــا» خود ،با زبان اخالق محور و
معناگرایش ،آلترناتیو لذتاندیشـی و غریزهپرسـتی هالیوود بوده اسـ  .از عهد فیلم فارسی
تاکنون ،هنرمندان و آثار حائزتوجهی ایواد شــدند که چون «کلوزآپ» و «طعم گیالس»
کیارســتمی« ،بچه ها آســمان» و «خورشــید» موید و «جدایی نادر از ســیمین» و
«فروشــندۀ» فرهاد محبوبی جهانی دارند .اگرچه برخی آثار در محتوا خود با عناصــر
تمدنی ایران زاویه دارند ،در ظرفی ها تبلیغی ،رشــد دســتاوردها فنی-هنر و ارتقا
فرمی سـینما پس از انقالب را گواهی میدهند .هوی رسـانها ایران حتی در شبکهها
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تلویزیونی پرس ،المنار ،آ فیلم و اسـپانتیو  ،نماد وجدان از بیان انسان معنو اس که
در کنار سن هایش ،دنیا متودد را نقد میکند (زارعي و همکاران.)71 :2437 ،
تکریم نقش زنان و خانوادهمحوری

برخالف دورۀ پهلو که زنان ایرانی را در خانه یا اجتماع بین انوام تمایالت رفاهی و جنسی
مردان مخیر می ســاختند ،زن در انقالب اســالمی هویتی مســتقل دارد که نمی گذارد
شـخصـیتش را قربانی جنسیتش کنند .او از سه گونه مسئولی فرد  ،خانوادگی و اجتماعی
برخوردار شـد که عالوه بر فتح قلهها علمی ،هنر  ،ورزشـی و سـیاسی ،خود را از توربۀ
ازدواج و مادر و ساخ محیطی سالم در رشد فرزندان آینده محروم نگه نمیدارد (سمواتي
و همکاران.)23 :2432 ،
در اینوا به جمعبند مباحث و بررسی مؤلفهها یادشده در نتیوۀ تحقیق میپردازیم.
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نتیجهگیری
جدول  :4بازنمایی تأثیر انقالب اسالمی
در بازتولید عناصر تمدنی ایران

(منبع :یافتههای پژوهش)
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پرسـش اصلی عبارت از آن بود که عناصر تمدنساز ایرانی چیس و آیا انقالب اسالمی
در ایواد و تقوی آنها مؤثر نموده اس ؟ پس فرضیه را بر تأثیر مثب مینهیم و توصی آن
را بدینگونه پایان میبخشـیم :با ظهور انقالب ،هوی پا مال مسلمانان پس از جنگها
شـشروزه و نقش ایدئولوژیک ایران به نحو احیا شـد که دیگر اتخاذ تصمیمات منطقه بی
خواســ آن ،میســر نبود .هوی ایرانی در تکامل تاریخی خود ،تئور والی بر ام را
جا گزین سلطن بر اقوام کرد تا ضمن تکیه بر ریشهها سرزمینی ،از تعصبورز نژاد
به ارزشمدار اخالقی برســد .بنابراین ،بحران هوی ایرانیان زمانی حدوث مییابد که در
عناصر ملی-مذهبی آنان خللی بروز کند (اشرف .)237 :246 ،آنچه انقالب اسالمی را در
توجه به خصــوصــیات تمدنی همچون دوران صــفو حائز اهمی نموده ،شــیعهاندیشــی و
مل ساز ناشی از آن اس که به شکوفایی فرهنگی-اقتصاد ایران انگیزه میدهد .انقالب
خودباور و معنوی را در جنگ نظامی و تحریم اقتصاد احیا کرد و کاتالیزور جهشیابی
در علم و عمران و امید و ایستادگی بر منافع ملی در قبال ابرقدرتان اس  .اعتماد به شخصی
الهی امام تغییر در ساختار سلطنتی به مردم ساالر دینی را جرئ بخشید و حاکمی ولی
فقیه متکی به آرا عمومی را بر پذیرش طاغوت و کرنش در برابر استبداد ،برتر داد .امنی
را به رغم تشــدید تعاند ،با تقوی ایمان فرد و خالقی نظامی باال برد و دین ســتیز و
باسـتانگرایی را با انقالب رفتار و اسـطورهمدار دینی در هم شـکس  .برا زبان و شعر
پارسـی ،ادبیات مقاوم و پایدار تدارک دید تا سـیمرغ افسـانها شااهمامه را در گلستان
حقیق خواهی و عبرت آموز مثموی بیامیزد .حکم متعالی را به وحدت اقوام اســالمی
بدل کرد و روای ســینما ایرانی را به حقیق انســانی ســپرد .تز کاالمحور جنســی را به
آنتیتز شـخصـی ساالر زنانی بدل کرد که عالوه بر سرآمد در آزمونها اجتماعی ،در
آگاهیبخشی نسلهایی آگاه موفقاند.
در این تحقیق ،ضمن پانزده عنصر تمدنی که از تحلیل مضمونی بیانیۀ گام دوم استخراج
شـد ،فرضیۀ پژوهش به تأیید کیفی رسید؛ چراکه انقالب اسالمی در یکایک عناصر مذکور،
موجب حرک  ،صــیان  ،تقوی و تکمیل اس ـ  .همچنین ،ضــع در پیشــبرد عدال ،
اخالق ،اقتصـاد و رسـانه نیز نسـب به آرمان مطلوب و احتسـاب شـرایط دشوار در تحمل
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نقصانها داخلی و موانع خارجی برآورد میشود؛ خصوصیاتی که ابقا و نموشان ،منوط به
تداوم حیات انقالب اســالمی و کارکرد نظام سـیاســی-اجتماعی ایران در عناصــر تمدنی آن
اس .
کتابنامه
احمدی ،سااایدعبا

و همکاران (« .)3131تبیین زمینه ها و مؤلفه های جغرافیایی-فرهنای

ظهور و فراگیری مذهب تشیع در ایران» ،جغرافیا ،ج  ،13ش  ،31ص .122-152
اساادی ،شااهام (« .)1396بررساای ارکسااترایون و پهنهبندی سااطوح در فرش ایرانی» ،پژوهش در
هنر و علوم انسانی ،ج  ،6ش  ،1ص  .355-315اشرف ،احمد (« .)1373بحران هویت ملی
و قومی در ایران» ،ایراننامه ،ج  ،12ش  ،31ص .555-513
افشاری اصل ،ایرج (« .)1391بررسی مؤلفههای دینی در شکلگیری آیینها و نمایشگونههای
ایرانی» ،نمایش ،ج  ،313ش  ،31ص .355-353
امینی مفرد ،تقی (« .)1383بررساای تطبیقی نیایش در آیین های ایرانی با نیایش در اسااالم»،
ادبیات فارسی ،مشهد ،دانشااه آزاد مشهد ،ج  ،1-3ش  ،5ص .325-353
ایزدهی ،سیدسجاد (« .)1389نوگرایی در فقه شیعه» ،کتاب نقد ،ج  ،51ش  ،3ص .174-313
توال ،فرانسوا ( .)1382ژئوپلیتیک شیعه ،ترجمۀ کتایون باصر ،تهران ،ویستار.
جعفری تبریزی  ،محمدتقی(  .)1375ترجمه و تفسیییر نهج البالغه  ،تهران ،دفتر نشاار فرهنگ
اسالمی.
جعفرینژاد ،ساایدابوالفضاال (« .)1386نفوذ فرهنگ ،زبان و ادبیات فارساای در فرهنگ و هویت
ملی هندوستان و شبهقاره» ،نامۀ پارسی ،ج  ،11ش  ،31ص .121-32
جهانبزرگی ،احمد (« .)1389اساالمیت ،عدالت ،آزادی :دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی»،
زمانه ،ج  ،36ش  ،3ص .35-35
حاجسایدجوادی ،حسن (« .)1349تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر روی زبان و ادبیات سایر ملل»،
هنر و مردم ،ج  ،32ش  ،3ص .3-1
خزاعی ،علی و همکاران (« .)1396مؤلفههای نیل به تمدن نوین اسالمی در آثار و اندیشۀ امامین
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انقالب اسااالمی و قانون اساااساای جمهوری اسااالمی ایران» ،مطالعات بین رشییتهای دانش
راهبردی ،ج  ،13ش  ،13ص .51-13
دماوندی کناری ،علی (« .)1396بررساای منازعۀ قدرت در ساااختار جمهوری اسااالمی ایران»،
پژوهش ملل ،ج  ،11ش  ،1ص .355-311
دورانت ،ویلیام جیمز ( .)1391تاریخ تمدن ،ترجمۀ حسااین کامیاب ،محمدامین علیزاده و لیال
زارع ،تهران ،انتشارات بهنود.
ااااااااااا ( .)1378مشرقزمین؛ گاهوارۀ تمدن ،ترجمۀ احمد آرام ،عسکری پاشائی و امیرحسین
آریانپور ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنای. ،
رشااادتی ،محمدمهدی (« .)1386حکومت مبتنی بر نظریۀ والیت فقیه از منظر امام خمینی »،
انسانپژوهی دینی ،ج  ،31-31ش  ،1ص .15-1
رکابیان ،رشاید (« .)1397دساتاوردهای آموزشای و علمی چهلسالۀ انقالب اسالمی» ،مطالعات
انقالب اسالمی ،ج  ،55ش  ،35ص .11-2
زارعی ،اساداله و همکاران (« .)1398روایت ایرانی و تقلید از روایت غربی در سینمای ایران» ،باغ
نظر ،ج  ،21ش  ،36ص .61-51
زرینکوب ،عبدالحسین(  .)1376کارنامۀ اسالم ،تهران ،امیرکبیر.
ساامواتی ،زهرا و همکاران (« .)1395تحلیلی بر جایااه زن و خانواده در برنامههای توسااعهای در
اسناد فرادستی نظام» ،مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران ،ج  ،15ش  ،2ص .62-13
سایاهپوش ،امیر (« .)1399بررسای دساتاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی ایران» ،سیاست ،ج
 ،55ش  ،55ص .223-263
فنایی اشاکوری ،محمد (« .)1388فلسافۀ اسالمی در ایران معاصر» ،حکمت اسراء ،ج  ،1ش ،3
ص .333-311
فولر ،گراهام ای .)1373( .قبلۀ عالم :ژئوپلیتیک ایران ،ترجمۀ عبا

م،بر ،تهران ،نشر مرکز.

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

گفتمان انقالب اسالمی» ،آفاق امنیت ،ج  ،12ش  ،33ص .11-5
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شاااذلی قطب (سااید قطب) ،ساایدابراهیم حسااین ( .)1378نشییانه های راه  ،ترجمۀ محمود
محمودی ،تهران ،نشر احسان.
کرماانی ،طوبی (« .)1378ماهیت و معیارهای گفت وگوی تمدنی» ،قبسیییات ،ج  ،31ش ،1
ص .111-351
کالنتری ،ابراهیم و میثم بلباسای (« .)1397مدلهای حکومت قابل طرح بر اسا

نظریۀ والیت

فقیه با تأکید بر اندیشاۀ علمای شایعه از عصار صافویه تا دورۀ معاصار» ،جسیتارهای سیاسی
معاصر ،ج  ،15ش  ،3ص .311-351
کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق .)3152( ،الکافی ،دار الکتب االسالمیه ،ج  ،1ص .294
کمپفر ،انالبرت(  .)1363سفرنامۀ کمپفر ،ترجمۀ کیکاوو

جهانداری ،تهران ،خوارزمی.

گروه اقتصااادی (« .)1397دسااتاوردهای انقالب اسااالمی» ،بازار و سییرمایه ،ش  ،356اساافند،
ص .81-22
گل افروز ،محمد (« .)1394نقش ژئوپلیتیک انرژی بر امنیت ملی جمهوری اساااالمی ایران»،
سیاست جهانی ،ج  ،31ش  ،1ص .111-333
لوبون  ،گوسااتاو ( .)1394تمدن اسییالم و عرب ،ترجمۀ محمدتقی ف،ر داعی گیالنی ،تهران،
بدرقۀ جاویدان.
لوکا  ،هنری استیون(  .)1383تاریخ تمدن :از کهنترین روزگار تا سدۀ ما ،ترجمۀ عبدالحسین
آذرنگ ،تهران ،س،ن.
مجتهدزاده ،پیروز (« .)1385ایران :تمدنی کهن و ملتی جدید ( ،»)3سییاست داخلی ،ج  ،3ش
 ،3ص .332-316
مرکز صاااهبا ( .)1391دغدغه های فرهنگی :شیییر مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم
رهبری در سال  3131با استفاده از دیگر بیانات معظمله ،تهران ،مؤسسۀ ایمان جهادی.
مطهری ،مرتضی ( .)1389خدمات متقابل اسالم و ایران ،تهران ،صدرا.
اااااااااااا ( .)1387مجموعه آثار ،تهران ،صدرا.
ممانی ،حمید و همکاران (« .)1397مؤلفه های معماری ایرانی-اساااالمی و نقش هویت ب،ش
تزئینات» ،هنر و تمدن شرق ،ج  ،13ش  ،6ص .16-12
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میرحیدر ،دره (« .)1343اهمیت ساایاساای موقعیت جغرافیایی ایران» ،دانشییکدۀ ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران ،ج  ،15ش  ،31ص .351-21
نبئی ،ابوالفضاال (« .)1361نوروز ایرانی در تقویم اسااالمی» ،جسییتارهای نوین ادبی ،ج  ،65ش
 ،35ص .251-212
نصاار ،ساایدحسااین (« .)1374برخورد تمدنها و سااازندگی آیندۀ بشاار» ،در :نظریۀ برخورد تمدنها
(هانتینگتون و منتقدانش) ،تهران ،مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،ص .315-313
نکوئی سااامانی ،مهدی (« .)1395محوریت اهل بیت در وحدت اسااالمی» ،فرهنگ زیارت ،ج
 ،12ش  ،2ص .315-351
هانتیناتون  ،ساامیئول ( .)1378برخورد تمدن ها و بازسییازی نظم جهانی  ،ترجمۀ محمدعلی
حمید رفیعی ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنای.
والیتی ،علیاکبر ( .)1382پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران :از پیدایش تا شکوفایی ،تهران،
وزارت امور خارجه ،مرکز چاپ و انتشارات.
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