
 

 

 

 

 

 ياسالم انقالب شدن يجهان يهاتيظرف

 انقالب دوم گام ۀيانيب منظر از
 يجواد امين

 دهيچک

 به ش،اهويتي و فکري هايچالش اب ،امري هر شدن الملليبين معناي به «شدن جهاني»

 کيدتأ به توجه با .است حاضر عصر فکري ۀدغدغ انسان، زندگي در منفي و مثبت آثار دليل

 ياسالم انقالب پيروزي به عنايت با و دين اين بودن جهاني بر مبني اسالم مقدس شارع

 بانقال طرح ضرورت ،است آن ۀمبقي و موجده علت اسالم تعاليم که معاصر قرن در ايران

 ۀقشن و فکري ۀمنظوم در رهبري، معظم مقام يابد.مي مضاعف اهميتي المللي،بين تراز در

 شدن يجهان ۀالزم است، گرديده ابالغ انقالب دوم گام ۀبياني قالب در که خود ترسيمي راه

 انندم سياست، و اخالق در قدرت و تربيت ابزارهاي از کاربردي ۀاستفاد را اسالمي انقالب

 يجهان ۀواحد تام به دنرسي و دانسته برادري و عزت استقالل، عدالت، معنويت، آزادي،

 يحداکثر اِعمالي و اِعالني هاياستراتژي کردن عملي گرو در را جهاني ۀدهکد جاي به

 - توصيفي پژوهش اين در دانند.مي اسالمي انقالب يمترق تفکر در سازيظرفيت براي

 يري،پذانعطاف فطرت، با آن مباني انطباق دليل به اسالمي انقالب شودمي معلوم تحليلي

  دارد. شدن جهاني ظرفيت عقالنيت، و دستاوردها بودن متعادل

 .انقالب دوم گام ۀبياني ظرفيت، اسالمي، انقالب شدن،جهاني :هادواژهيکل

                                                             
 ( دانشجوی دکتری تاريخ تشيع دانشگاه اديان و مذاهب اسالمیjavadi9667@gmail.com) 

 واليت ۀي انديشنامتخصص -علمي ۀدوفصلنام

 1397، پاييز و زمستان 8، شمارۀ هارمچسال 

 109 -131صفحات 

 

 



 1397، پاييز و زمستان 8تخصصي انديشنامة واليت، شمارة  –دوفصلنامة علمي 

 

110 

 مقدمه

 علم بر یمبتن ینوساز ان،يجر نيا یکانون منطق و است یخيتار یواقع انيجر کي شدن یجهان

 کي از چه اگر شدن یجهان است. دهيگرد آغاز هفدهم قرن از که است ینوآور و صنعت و

 یفرهنگ و یاسيس از اعم یاجتماع نظام تيکل زمان، گذشت با اما ؛شده شروع یاقتصاد منطق

 ژهيوبه ،ستا یجهان انيجر نيچن با تعامل نوع فيتعر دارد، تياهم چهآن است. نموده ريدرگ را

 درصدد و شودیم اداره خاص یارزش نظام با که ايران اسالمی جمهوری جمله از ینيد جوامع

 جهانی تراز در را انقالب اين است، اسالمی انقالب مولود که نظامی چنين ۀساي در که است آن

 اسالم سياسی یاله هایآموزه از برخاسته کارآمدِ و قموف ویالگ عنوان به را آن و نموده مطرح

 .نمايد المللیبين ،محمّدی ناب

 ۀجام صدددر اسالمی انقالب امروزه که لمانانمس انيم در اسالم نيد تيجامع ۀيداع با 

 سترب در دين اين یفرهنگ درون هایتيقابل به هتوج با و ستادعا اين به پوشاندن عمل

 هایدهيا تحقق و یبرتر یبرا بلند، برد با ایرسانه فرصت نيا از توانیم رسانه، و انفورماتيک

  .جست سود خود جهانی

 ۀده به دمق و گذاشت سر پشت را اشپيروزی سالگرد چهلمين حالی در ايران اسالمی انقالب

 و جهان سراسر در دوستانش دشمنان، باطل هایگمان رغمعلی که نهاد خودش حيات پنجم

 وانانج تالش از حاصل ۀکنندخيره هایپيشرفت به اسالمی، مقاومت ۀجبه قالب در خصوصاً

 انقالب ظممع رهبر اسالمی، انقالب تاريخ از اسیحس مقطع چنين در اميدوارند. البیانق مومن

 دوم گام ۀنيبيا صدور با انقالب، لاوّ ۀلچه پايان با همزمان و 1397 ماه منبه 22 در اسالمی

 وظيفه نجاما برای تکليف تعيين برای و پرداخته گذشته سال چهل دستاوردهای تبيين به انقالب،

 اند.فرموده يقطر ۀارائ انقالب دوم ۀچهل در بزرگ اسالمی ايران ساختن برای جهادی نقش ايفای و

 که جوان ۀختفرهي نسل ويژهبه ،ايران بزرگ ملت به خطاب است مطلعی تجديد واقع در بيانيه اين

 از دیجدي فصل سازی،تمدن و پردازیجامعه خودسازی، ۀمرحل دومين برای منشوری عنوان به

 زد. خواهد رقم را ايران اسالمی جمهوری مقدس نظام ۀطيب حيات

 آن، ۀانياگرايدن هایطرح یناکارآمد و تهيمدرن یمعنو و یاخالق هایبحران به عنايت با

 نيد یمترق هایآموزه از برخاسته رانِيا یاسالم انقالب شدن یجهان یبرا یمستعد طيشرا



 شدن انقالب اسالمي از منظر بيانية گام دوم انقالب های جهانيظرفيت                               

 

 

111 

 نيا ۀددهندينو رياخ هایدهه در غرب هایهراسیاسالم که است آمده فراهم اسالم نيمب

 خود دارد، مهم اين دادن پوشش برای هايیظرفيت چه اسالمی انقالب کهاين است. قتيحق

 است. آن حل درصدد مقاله اين که است ایلهئمس

  اصلي السؤ

 جهانی برای ار هايیمندیتوان و هاظرفيت چه ايران، اسالمی انقالب که است اين اصلی سئوال

  است؟ دارا انقالب دوم گام ۀبياني ۀآين در شدن

 به پاسخ صدددر تحليلی، - توصيفی روش با و ایکتابخانه منابع از استفاده با پژوهش اين

 است يانيهب در رهبری معظم مقام بيانات محتوای از قسمت آن تبيين نيز و مقاله اصلی السؤ

 تراز رد آن بروز و ظهور و آن شعارهای و اسالمی انقالب شدن جهانی ظرفيت به مربوط که

 شدن نیجها معايب و مزايا چهارچوب، تبيين سپس و تعريف به ابتدا لذا ،است المللیبين

 پردازيم.می اسالمی انقالب شدن جهانی هایظرفيت بيان به سپس و پردازيممی

 شدنجهاني شناسيمفهوم

 در امری شدن فراگير و گرايیشمول معنای به Globalization انگليسی ۀکلم معادل «شدنجهانی»

 دست اين از تعابيری و قلمروگرايی فرا گستری،جهان شدن، المللیبين معنای به و جهان سطح

 شود. فتهگر مترادف Globalizm يعنی سازیجهانی با نبايد اصطالح اين البته است. شده تعريف

 کتاب است. شده منتشر 1970 سال در که گرددبرمی کتابی دو به شدن جهانی اصطالح کاربرد

 نوشته دوم کتاب و «جهانی ۀدهکد در صلح و جنگ» عنوان با «لوهان ماک مارشال» تأليف لاوّ

 عنوان با ريگان رونالد جمهوری رياست دوران در آمريکا ملی امنيت شورای سابق مسئول «برژينسکی»

 .(1379 عادل، عبدالحميد لیع) باشدمی «تِکنِترونيک دوره در آمريکا نقش دوره: دو بين ما»

 آن ۀگسترد و وفنامکش ابعاد دليل به که است پيچيده و نوظهور ایپديده ،«شدنجهانی»

 از و نگشته آشکار اشجانبههمه کارکردهای و ماهيت هنوز دارد، که ایساختارشکنانه ماهيت و

  ت.اس شده ارائه آن از متضادی حتی و گوناگون هایبرداشت و تعاريف رو،اين

 مردم تمام شوندیم موجب که کندمی تعريف يندهايیآفر را شدنجهانی ،«آلبرو مارتين»

 .(137 :1379 ،ويليامز مارک) بپيوندند هم به جهانی فراگير و واحد جامعه يک در جهان
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  کند:می مطرح طور اين را شدن جهانی اصلی ويژگی چهار ،«لدهِ ديويد»

 روابط سترشگ ج( ؛متقابل نفوذپذيری ب( ؛ارتباطی هایشبکه و هاجريان افزايش الف(

 .(4 :1387 ،سامانی )نکوئی ارتباطی و اطالعاتی نوين ابزارهای رشد د( ،هاملت اجتماعی

  گويد:می پديده اين توصيف و تعريف در شدن،جهانی موضوع در اننظرصاحب از ،«گرو مک»

 از فراتر که است متقابلي ارتباطات و پيوندها شمار افزايش معناي به شدنجهاني

 هايهويت و يابدمي کاهش هادولت قدرت آن، ۀنتيج در و گيردمي شکل هادولت

 مک آنتونی و هلد ديويد) يابندمي متفاوت ماهيتي قوميت، و تاريخ ،سرزمين بر مبتني

 .(96-124 :1382 گرو،

 گيریشکل يندآفر ،شدنجهانی» نويسد:می «شدنجهانی» تعريف در والراشتاين امانوئل

 منزوی و افتاده دور خاکی ۀکر در اين از پيش که اجتماعاتی آن طی که است هايیشبکه

 .(278 :1377 رشتاين،وال امانوئل) «شوندمی ادغام جهانی، وحدت و متقابل وابستگی در بودند،

 هایمحدوديت ،آن ۀنتيج در که است يندیآفر شدن، جهانی» :ديگری تعريف طبق

 آگاهی تشديد به و شوندمی برچيده و متحول ،فرهنگی و اجتماعی هاینظام و جغرافيايی

 .(10-12 :1379 واترز،) «شودمی منجر عمومی

 دارای که داندمی مکان و زمان فشردگی از شديد ایمرحله را شدنجهانی ،هاروی ديويد

 زندگی بر نيز و یاتطبق قدرت توازن اقتصادی، سياسی هایرويه بر مخربی و کنندهگيج تأثير

 .(3 :1387 ،سامانی )نکوئی است اجتماعی و فرهنگی

 گرايیجهان ،اطالعات عصر به اشاره با ،«اطالعاتی جامعه» کتاب ۀنويسند کاستلز، امانوئل

 و جامعه اقتصاد، پهنه داری،سرمايه حرکت ۀادام در که داندمی ایشبکه جامعه نوعی ظهور را

 .(130 :1380 کاستلز، امانوئل) گيردمی دربر را فرهنگ

 و اشخاص يعنی است؛ آمده 1«گستریجهان» معنای به «شدنجهانی» ديگر، تعريفی در

 ۀکر سکونت قابل مناطق تمام در بيشتر ديگر، هایدوران با مقايسه در فرهنگی هایپديده

 .(7 :1382 شولت، آرت يان) اندشده پخش زمين

                                                             
1. universalization 
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 مفهومی ،جهان شدن ایسياره يا شدنجهانی» :گويدمی تریدقيق تعريف در نيز رابرتسون

 و تقابلم وابستگی به هم و جهان ۀدربار آگاهی تشديد به هم و ،جهان تراکم به هم که است

 .(3 :1387 ،سامانی )نکوئی «دارد اشاره بيستم قرن در جهان پارچگیيک از آگاهی تشديد هم

 و مانهز فکری ۀدغدغ آن، از ناشی هويتی و فکری هایچالش داشتن خاطر به شدنجهانی

 از اعم سانان حيات اصلی یهاعرصه در را یيپيامدها و آثار و است شده معاصر تاريخ خصوصاً

 از شدن،انیجه بودن دورويه .باشدمی دارا منفی و مثبت محورهای با فرهنگ و اقتصاد سياست،

 دارد. آن وژيکايدئول ماهيت در ريشه ديگر، سوی از و باشدمی آن اورانهفن عدبُ از ناشی سويی

 هاايده ؛زندمی پيوند جهانی و بومی هایپديده ميان ارتباطی، اوریفن از استفاده با شدنجهانی

 و استحاله هب ،ارزشی و فرهنگی سازیتعميم طريق از و سازدمی گيرجهان را بومی هنجارهای و

 «هاردی ويددي» ۀگفت به ديگر، سوی از انجامد.می محلی و بومی هایتفاوت و تمايزها تخريب

 چارد را بشری جوامع مکانی، و زمانی مرزهای فروريختن با سازیجهانی ،(1388 ی،سجاد)

 مکان و زمان یيعن سازهويت عناصر ترينمهم ،پديده اين زيرا سازد؛می معنا بحران و هويتیبی

 انجامد.می هازمان تراکم و هامکان فشردگی به داده، قرار تأثير تحت را

 شدن جهاني بودن پروسه يا پروژه

 ختلفیم نظرات ،پروژه يا است تاريخی ۀپروس يک «شدن جهانی» ۀپديد آيا کهاين خصوص در

 بر یظارتن و ،ابقا جاد،يا بر یکنترل یزيچ اي یکس پروسه، در شودمی گفته است. شده داده

 یعيطب ريس ،پروسه قت،يحق در است. خبریب نيز آن سرانجام از و ندارد دهيپد کي اوضاع

 قصد که تاس یسکاندار دستِ در ،پروژه کهیحال در است. یعيطب یهابينش و فراز با ده،يپد

 پروژه ۀدربار هينظر چند ،یکل طور به .دينما تيهدا خاص یمقصد به را آن منابع، جيبس با دارد

 دارد: وجود شدن یجهان بودن پروسه اي

 یبرا - کايمرآ ژهيوبه – غرب شتريپ که است پروژه کي شدن یجهان ،یبرخ اعتقاد به .1

 است. گرفته رشدبه رو یروند ر،ياخ یهادهه در که بود کرده یطراح جهان بر تسلط ۀادام

 :جمله از رنديگیبرم در را یمختلف یهافيط شدن، یجهان بودن پروژه طرفداران

  است؛ دهيگرد یطراح شيپ از آن، تمام و شد متولد پروژه کي عنوان به آغاز از شدن یجهان (الف
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 ،آن زا یبخش واقع در و شده زاده یاجتماع گريد یهاتيواقع درون از شدن یجهان (ب

 .(1381 ی،سجاد دکاظم)سيدمحمّ  آن تمام نه ؛است شده یطراح شتريپ

 کي ،یئورت نيا که دارند دهيعق و ننديبیم پروسه کي را شدن یجهان گر،يد یادسته .2

 از شدن، یجهان مختلف یهاشيگرا گروه، نيا اعتقاد به زمان. محتاج و است فرآيند و روند

 17 و 16 قرن در هيسرما شدن یجهان از یحت باره،نيا در و است داشته وجود شيپ هاقرن

 یقبل ترکوچک یهاپروسه تداوم شدن، یجهان ۀپروس دگاه،يد نيا در .نديگویم سخن ميالدی

 ۀپروس حصولم پروسه، هر اگرچه که باورند نيا بر یاعده ه،ينظر نيا طرفداران انيم در است.

 و دور یبسترها و هاشهير آن یبرا توانینم چندان که است ديجد ۀپروس کي اما ؛است قبل

 ۀده دو یعاجتما -یاسيس یهاشهير محصول را شدن یجهان پروسه هاآن رو،نيا از .افتي دراز

 .(همان) دانندیم گذشته

 خاص يتوضع به عنايت با و بشری جوامع برای شدنجهانی پيامدهای و آثار به توجه با

 صوصاًخ اسالمی ۀانديش و جوامع به نسبت شدنجهانی تعارضات و هاچالش اسالمی، جوامع

 یلقت تاريخی ۀپروس يک عنوان به را شدنجهانی چه زيرا گردد؛می تشديد شيعه هایملت

 ایهايده ،ظرف اين مظروف حاضر حال در حالت، دو هر در غربی، ۀپروژ يک يا نماييم

 طمسل تمانگف عنوان به دموکراسی ليبرال هایآموزه و ليبراليستی، فرهنگ و است ليبراليسم

 گر،دي عبارت به است. اسالمی فرهنگ و هويت جدی چالش معنای به امر اين جهانی. عصر

 و کریروشنف خاص هایاليه از را دينی سنت برابر در غرب مدرنيته هایچالش شدنجهانی

 با میاسال جوامع تعامل و نموده مطرح جوامع عام ۀحوز در و کشيده بيرون انديشیروشن

 سلمانم جوانان و فرهيخته قشر ويژهبه و مسلمانان عمومی ۀدغدغ به را جديد هایپديده

 تجدد اگر گفت: توانمی (56-58 :1378 )گيدنز، «گيدنز آنتونی» ۀايد از الهام با است. کرده تبديل

 بحران اين نشدجهانی نمود، روروبه يابیصتشخ و هويت بحران با را سنتی جوامع ،مدرنيته و

 شده، رحمط ۀدغدغ با مواجهه در حال کرد. مطرح سنتی جوامع وسيع گستره و عام سطح در را

  اند؟ديده تدارک پاسخی چه مسلمان انديشمندان

 مکري قرآن يعنی اکرم پيامبر ثقلين از برگرفته که اسالمی انقالب نظری مبانی اساس بر

 ۀانديش راستای در و اصغر، ثقل عنوانبه بيت اهل تقرير و فعل قول، و اکبر ثقل عنوانبه
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 جوامع ۀعادالن ۀادار در بشری الگوهای ناکامی ،است پيوسته وقوع به معاصر قرن در مهدويت

 و خواهیآرمان و کرده فراهم را معاصر انسان درماندگی و سرخوردگی يأس، هایزمينه ،بشری

  گردد.می اسالمی انقالب آرمان و مهدويت ۀايد پذيرش بسترساز خود ،او جويیعدالت

 شدن جهاني هايويژگي و اهداف

 ۀرابط ،ايدئولوژيک نظر از است. «تکنولوژيک» و «ايدئولوژيک» ۀروي دو دارای شدنجهانی

 و ضتعار عدم تکنولوژيک، نظر از و تعارضی، ۀرابط ،اسالم جهانی حکومت و شدن جهانی

 و صرف نگرِ)ايدئولوژيک ديگر ديدگاه دو اساس بر که پيداست ناگفته است. همراهی

 باشد.می نوسان در کامل همراهی و انطباق تا کامل تعارض از مزبور ۀرابط تنها( نگرِتکنولوژيک

 يندیآفر هویما نظر از و ذاتههب شدنجهانی که کنيممی استدالل مزبور، ۀروي دو تفکيک با

 است. تهگرف شکل ارتباطی تکنولوژی ۀکنندخيره پيشرفت و توسعه بنيان بر که است تاريخی

 در را دخو مظروف تواندمی جماعتی و جمع هر که است مظروفیبی ظرف شدنجهانی بنابراين

 ليبرالِ  ایهآموزه را ظرف اين بيشتر حجم امروزه چند هر ؛دننماي عرضه ديگران به آن درون

 ۀساي در تا دارند را فرصت اين نيز اسالمی جوامع بنابراين، ،است داده اختصاص خود به غربی

 هایظرفيت و هاتوانمندی و قوی منطق از استفاده با آن، معايب از گذشته جهانی، ۀدهکد تفکر

 جهانی، ۀددهک جای به جهانی ۀواحد امتِ  ۀحکيمان رِتفک تبيين با اسالمی، فرهنگ و تعاليم

 جهانی» ،مشروب اين ۀدهند انتقال ظرف اما ؛سازند سيراب را بشری ۀسرخورد و تشنه جوامع

 باشد.می «شدن

 تا امر اين احتماالً ندارد. وجود نظری اتفاق شدن، جهانی هایويژگی و ماهيت مورد در

 به هنوز و است «شدن» و تکوين حال در که هستيم روروبه ایپديده با زيرا است؛ طبيعی حدی

 ۀزاوي سه از فکری ديدگاه سه عمدتاً .کنيم ارائه آن از جامعی شرح و توصيف تا نرسيده «بودن»

 و اول نگاه دو راديکال. و ليبراليستی رئاليستی، نگاه اند:پرداخته مقوله اين بررسی به مختلف

 ليبراليستی نگاه که حالی در دانند،می قديمی ایمقوله و ديرينه ایپديده را شدن جهانی ،سوم

 .(406 :1381 ،پورسجاد و 31/1/85 ی،سجاد) خواندمی مستحدثه ۀمقول يک را آن

http://www.bashgah.net/fa/category/show/58377
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 فتعاري ميان از شدن، جهانی تعريف در ماهوی گاه و لفظی هایتفاوت از نظرصرف

 شدن، جهانی که برگزيد هاتعريف ۀکلي مشترک مخرج عنوانبه را نکته ناي توانمی گوناگون،

 تقابل،م ارتباطات آن، درون در که است وضعيتی بيانگر پروژه، يا پروسه يک عنوانبه چه

 شعاع که اینهگوبه است، يافته رشد ایفزاينده شکل به متقابل تأثيرگذاری و متقابل وابستگی

 قرار تأثير حتت را واحدها دورترين ،کرده عبور یمل مرزهای از سياسی واحدهای فتارر اثرگذاری

  دارد؟ توفيق احتمال اندازه چه تا هاويژگی اين با شدن جهانی اما ؛دهدمی

 که است یطبيع جريانی ،شدن جهانی زيرا دارد؛ مثبت پاسخ ليبراليسم نگاه از پرسش اين

 جهانی با همراه تلقی، اين در داد. خواهد گسترش جهان سراسر بر را خود شعاع ،زود يا دير

 خواهد براللي اعتقادی اصول و آزاد تجارت ليبرال، دموکراسی شدن گيرعالم شاهد دنيا شدن،

 .باخت خواهند رنگ جريان اين ۀتوفند موج برابر در هافرهنگ ديگر و بود

 قدرت از جديدی ۀچهر را شدن جهانی انتقادی، ديدگاه و چپ نگرش مقابل، در اما 

 جهانی که ستا معتقد و دارد تأکيد مورد را آن بودن پروژه ۀجنب عمدتاً و خواندمی امپرياليستی

 گشت. خواهد ورروبه ایمنطقه هایائتالف و کارگری هایجنبش قالب در مخالف هايیمقاومت با شدن

 اسالمي انقالب شدن جهاني ۀدربار اسالم ديدگاه

 و پايداری از و هستند گذرا و صوری هایجنبه دارای بشری هایانديشه و آراء اسالم، ديدگاه از

 وقوع به نايتع با .باخت خواهند رنگ دينی هایانديشه برابر در و نيستند برخوردار ماندگاری

 در باال مطالب تاس انتظار دينی، ۀانديش و هاآموزه همان از الهام با ايران در اسالمی انقالب

 و ظرفيت به توجه با اسالمی انقالب زيرا ؛برسد ظهور ۀمنص به و کرده پيدا مصداق واقعيت

 بشری ایهايده از بيش مراتب به هايیجذبه از انسانی، فطرت با انطباق و ذاتی توانمندی

 ۀچهر ترسيم و قبول قابل قالب در دينی منطق ۀارائ نيازمند ،امر اين تحقق اما ؛است برخوردار

 ایهظرفيت رساندن ظهور ۀمنص به و فیمعر کشف، شناسايی، کلی طور به و اسالم واقعی

 جهانی اهدش آينده در جهان له،ئمس اين تحقق صورت در است. جهانی افکار نزد اسالمی انقالب

 معرفی یپ در مقاله اين و بود خواهد غرب ليبراليسم جای به اسالمی انقالب و سالما شدن

  .شودمی تدوين انقالب دوم گام ۀبياني قالب در اسالمی انقالب شدن جهانی ظرفيت
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 ۀعقيد با مده،آ پديد گوناگون هاینام به که را هاجدايی و اختالفات تمام خواهدمی اسالم

 ايدب همه زبانی، حزبی، مسلکی، جغرافيايی، ملی، طبقاتی، نژادی، اختالفات بردارد. ميان از توحيد

 همه و شود ذاشتهگ کنار هم دينی اختالفات بايد حتی نباشد، افتخار و امتياز سبب و برود ميان از

 .(64 :عمرانآل) ...بَينَكُمْوَ بَينَنَا سَوَاءٍ مَۀٍکَلِ إِلَى تَعَالَوْا الْكِتَابِ أَهْلَ يا قُلْ باشند: خدا فرمان متسلي بايد

 در غالب دينِ  که آمد خواهد روزی» کهاين و موضوع اين روايات و آيات از برخی به اينک

 رثوا صالحان،» و «است مستضعفان آنِ از پيروزی» و «است اسالم دين زمين، ۀکر روی

 هورظ عصر در هادين ۀهم» و «شد خواهد محاک عدل زمين، ۀکر جای همه در» و «اندزمين

 :کنيممی اشاره ،«بود خواهد مهدی حضرت

َنَ حوُ الِالصَّ يادِبَعِ اهَثُ رِي رضَاأل نَّأَ  کرِ الذِّ عدِبَ نمِ رِبوُ الزَّ يفِ ابنَتَکَ دقَلداوود بورز در ؛ 

 . دش خواهند زمين وارث من، بندگان از صالحان که ايمنوشته

 د:دنفرمو هک شده روايت باقر امام حضرت از آيه اين ذيل طبرسی، البيانمجمع تفسير در

 .اندآخرالزمان در مهدی حضرت ياران همان آنان، ؛آخرالزمان في المهدي اصحاب هم و

َنمِ ينَ ذِالَّ فَخلَاستَ امَکَ رضِ ألا يفِ مههنَّفَ خلِيستَلَ حاتِالِالصَّ  الوهمِ عَ وَ  ميکهفِ انوهآمَ  ينَ ذِالَّ الله  دَعَو 

 .(105 نبيا:)ا «... امنَأ مهِوفِخَ  عدِبَ نمِّ مههنَّلَدِّيبَلَ وَ مهه لَ ضيارتَ يذِالَّ مهههينَ دِ  مههلَ نَّ نَکِيمَلَ وَ مهِبلِقَ

  ت:اس شد داده صالح و وارسته مؤمنان به صريح ۀوعد سه ،هشريف ۀآي اين در

 که خدا نمايندگی عنوانبه زمين ۀکر کل در حکومت يعنی، ؛زمين در استخالف الف(

 .است عدالت و حق حکومت دارای

 ؛زمين ۀپهن تمام بر الهی قوانين حکومت و معنوی نفوذ يعنی، ؛دين تمکين ب(

 شدن نجايگزي و ناامنی و ترس عوامل تمام شدن برطرف يعنی ؛امنيت به خوف تبديل ج(

 ن.زمي روی ۀهم در آرامش و کامل امنيت

  ودند:فرم که شده روايت سجاد امام حضرت از آيه اين ذيل البيان مجمع تفسير در

؛ۀمّاال ذهه مهدي هو و امنّ رجل يدي علي بهم لکاذ الل يفعل البيت اهل شيعتنا والل! هم

ۀ
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 ؛نَکوهشرِ المه هَرِکَ  ولَ وَ  هِ لِّکه ينِ الدِّ يلَعَ ههرَيظهِلِ قِّالحَ  ينِدِ وَ ديالههبِ ههلَسوهرَ لَرسَ أَ يذِالَّ وَهه

ۀ

  :فرمايندمی رمضان مبارک ماه دعای در عظما پيامبر

 لَّکُ ينَدَ اقضِ مَّهُللَّأَ  ؛ريانٍعُ لَّکُ  کسُا مَّهُللَّأَ  ؛عٍائِجَ لَّکُ  عشبِأَ مَّهُللَّأَ  ؛يرٍ قِفَ لَّکُ  غنِأَ مَّهُللَّأَ»

  «...يرٍسِأَ لَّکُ  كَّفُ مَّهُللَّأَ  ؛يبٍرِغَ لَّکُ دَّرُ مَّهُ للَّأَ ؛بٍكروُ مَ لَّکُ نعَ جرِّفَ مَّهُللَّأَ ؛ينٍدِمَ

 جهان گرسنگان امتم و برسند رفاه به جهان فقيران تمام که خواهدمی خدا از دعا اين در

 بشری و جهانی مطالبات ،دين اين پيداست بپوشند. لباس جهان برهنگان تمام و شوند سير

 است کرده پيدا و کندمی پيدا تئوريک اشتقاق حتماً ،مقابل تفکر جهانی مطالبات با و دارد

 .(23-25 :1383 زاده،)لهسايی

 حاصل يروزیپ اين آيا» :ندپرسيد خود ياران از ،آيه اين تالوت هنگام علی ،روايت طبق

  د:دنفرمو ،آری :تندگف «است؟ شده

 نه!؛ايًشِعَ وَّ ۀرَ کْبه الل الّإِ هَلَإِ الَ نأَ  ۀادَهَشَبِ يادِينَ وَ الّإ هريقَ  يايبقَلَ يتَّحَ !هِيدِبِ يفسِنَ يذِالَّوَفَ ا!لَّکَ

 کهزماني مگر ؛شودنمي آشکار پيروزي، اين اوست! دست به جانم که کسي به سوگند

 به آن از اهلل اال اله ال بانگ شام و صبح کهآن مگر ؛نماند باقي زمين روي آبادي هيچ

 .(9 :)صف رسد گوش

  فرمودند: باقر امام حضرت

؛سَلَّم وَ هِآلِ وَ لَيهِعَ  الله صَلَّي دٍمَّحَمهبِ رَّقَ أَ إِلَّا أَحَدٌ يبَقي فَلَا المَهدِي جِروهخه ندَعِ نَيکوه کَلِ ذَ نَّإِ

 کسهيچ کهچنانآن ؛بود خواهد دمحمّ آل از مهدي قيام هنگام به پيروزي اين

 .دکر خواهد محمد رسالت به اقرار کهآن مگر ؛ماندنمي باقي جهان در

  ه:ک شودمی استفاده روشنیبه روايات و آيات اين از

 ؛آن لشما يا جنوب غرب، يا شرق نه ؛اندزمين کل وارث که اندصالحان سرانجام، .1

 عالم یجا همه در قدرتشان و اندزمين ۀکر کل در پيشينيان جانشين شايسته افراد .2

 ؛شودیم ظاهر

 ؛شد خواهد حاکم زمين ۀکر جای جای در اديان، ۀهم بر غالب اسالم دين .3
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 .شد خواهد واقع مهدی حضرت ظهور عصر در هااين ۀهم .4

 جهانی، واحد حکومت اين و بود خواهد جهانی کومتیح مهدی حکومت کهاين نتيجه

 ،4 ۀيآ ذيل البيان،)مجمع دِ ايعَالمِ  فُايخلِلَ اهللَ نَّإ زيرا ؛ندارد تخلف که است الهی هایوعده ءجز

 .صف(

 اياترو و کريم قرآن از گرفتهنشئت جهانی، واحد حکومت تشکيل به اعتقاد اين، بنابر

 .داشت نخواهد تخلفی و است هددا بر آن تحقق ۀوعد خداوند که است بيتاهل

 صرع در اسالمی شکوهمند انقالب پيروزی ،مهدی حضرت جهانی انقالب استمرار در

 مقدس نظام تشکيل و شهيدان مطهر و پاک هایخون نشستن ثمر به و ايران در حاضر

 اسیسي تاريخ بزرگ تحول اين شدنِ جهانی هایظرفيت از يکی عنوان به اسالمی جمهوری

  دهد. توسعه جهانی ۀگستر در را انقالب اين دارد قصد که رودمی شمار به معاصر

 هایارزش و احکام درآوردن اجرا به با خواستمی که بود انقالبی ايران اسالمی انقالب

 ظهور اب کند. نهادينه حکومتی نظام قلب در را دين حکومتی، ابعاد تمام در اسالمی اصيل

 اين گرفت، انجام هاملت تمام گوش به انقالب پيام رساندن برای که تالشی و اسالمی انقالب

 غفلتی بخوا از تا گرديد فراهم مسلمان هایملت خصوصبه هاملت برخی در آمادگی و زمينه

 گرفتار آن به هک ارزشی دوگانگی و خودبيگانگی از خود نجات راه و گشته بيدار بودند، آن در که

 بيابند. اسالمی تعاليم و هاارزش به بازگشت در را بودند

 بحث در قليدت معظم مراجع است. توجيه قابل اسالمی انقالب آرمانی هدف اين فقهی، نگاه از

 آزادی بلوغ، عقل، بر عالوه مسلمان، فرد شدنِ فمکل برای رمايند،فمی تکليف ۀگانشش شرايط از

 نيز تکليف و ماسال حکم از آگاهی و اطالع توانايی، و قدرت مکلف، بودن حيات قيد در اختيار، و

 توضيح در .ستني مکلّف اصالً باشد، نداشته را شرايط اين از يکی فرد اگر البته صد و است شرط

 سالما فقهی حکم به نسبت ،مسلمان فرد اگر ،شودمی گفته آگاهی و اطالع يعنی اخير شرط

  است. ساقط او از تکليف و نيست اخذهؤم قابل باشد، قاصر جاهل

 فرصت اين ايران اسالمی جمهوری ۀکنندخيره هایپيشرفت و ايران اسالمی انقالب پيروزی

 جهانی هایشبکه اندازیراه جمله از دنيا روز امکانات از گيریبهره با تا داد قرار اختيار در را طاليی

 به را ايران اسالمی انقالب پيام نيز و اسالم حکم ... و اسپانيولی وی،تی پرس خبر، الکوثر، العالم،
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 پيام نيز و شود تمام دنيا مردم همۀ برای شرعی تحج هم تا کند مخابره جهان نقاط اقصی

 برسد جهانيان گوش به است، اصيل و راستين اسالم هایآموزه از برگرفته که ايران اسالمی انقالب

 اين و است شده حاصل است، اسالمی انقالب شدن جهانی همان که ما مطلوب امر، اين با و

 و شودمی واقع مغفول گاهی که دارد وجود اسالمی انقالب سياسی - فقهی هایمايهنبُ در ظرفيت

 کنيم. معرفی را هاآن بايد

 شدن جهاني براي ايران اسالمي انقالب بارز هايظرفيت

 با که است آن «ايدئولوژی بُعد» ايران، اسالمی انقالب هایظرفيت بارزترين و ترينمهم از يکی

 محرومان تقبالاس باعث که کرده ايجاد خود در را ذاتی هايیويژگی روايات، و آيات از استفاده

  است. شده استکبار يوغ زير از رهايی باعث و ناناغيرمسلم یحت جهان

 رفيتظ بارز نمودهای «محوریعدالت» و «استکبارستيزی» ،«ياوریمظلوم» ويژگی سه

 عملی ۀرسي و بيانات در همواره اسالمی انقالب امامين که است اسالمی انقالب ايدئولوژی

 در ايران یاسالم انقالب امتيازات از يکی و دارند و داشته تأکيد ويژگی سه اين به خودشان

 که است ضحپروا کنند.می قلمداد را شده ياد هایويژگی ی،جهان هایانقالب ساير با مقايسه

 هدش ياد ويژگی سه از غير چيزی نيز جهان نامظلوم و نامحروم ن،امستضعف دل ۀخواست

 هایتمل لبق در آن دستاوردهای و ايران اسالمی انقالب راتتفک نفوذ باعث امر همين و نيست

 استمرار و تداوم و شروع که شيعی کشور يک از هاظرفيت اين کهجايیآن از و است شده جهان

 عنوانبه ار آنان خود به خود گرفته، صورت محمدی ناب اسالم هایآموزه به تمسک با انقالبش

 زمانی ۀپروس يک طی رتفک اين عينی نمود و تأثير چند هر ؛است نموده شيعه مکتب مخاطبين

 ينيتع به اسالمی بيداری عنوان تحت حاضر حال در و بوده طورهمين که باشد مدتطوالنی

 است. رسيده

 با سودان ملت است. قرن اين در اسالمي حيات تجديد پرچمدار ايران اسالمي انقالب

 دعوت نداي به اسالمي، انقالب از سال ده از بعد و کرد قيام ايران تمل از گرفتن الهام
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 د)احم شد آفريقا ۀستمديد ۀقار در اسالم از دفاع پرچمدار و گفت لبيك خميني امام

 .(266 و 265 يکتا: حسين و اميدوار

 بانقال تأثير خصوص در اتريش، مقيم مسلمان انديشمند دی،هُ دحسينمحم پروفسور

  گويد:می دينی تفکرات احيای در اسالمی

 1979 تاريخ، آن بگيريم، نظر در ديني هويت احياي براي را تاريخي باشد بنا اگر

 يبرا را عظيمي خيزش که ايران اسالمي انقالب پيروزي با مقارن يعني ؛است ميالدي

 فکرت احياي مورد در آمارها آخرين است. آورده وجود به اديان تمام در ديني تفکرات

 پاارو مردم درصد 70 تقريباً که دهدمي نشان پذيرفته، صورت 1990 سال در که ديني

 جهان در ديني تفکر حيايا موجب ايران اسالمي انقالب کنند.مي دينداري احساس

 .(1376 بهمن 29 و 25 کيهان، روزنامه) شد

 در ایژهوي جايگاه و عمق از اسالمی انقالب که است واقعيت اين از حاکی اظهارات اين

 در را معنوی تهوي و اسالم دنيای در را اسالمی هويت تا توانسته و بوده برخوردار جهانی عرصه

 کشد.می يرتصو به را جهانی ۀعرص در اسالمی انقالب کارآمدی خود، اين و کند زنده جهان کل

 در تنها هن اسالمی هويت احيای جهت در فرهنگی ۀنوگرايان حرکتی ايران، اسالمی انقالب

 و سعادت عيارتمام الگوی و بخشحيات مکتب عنوان به جهان در آن ساختن مطرح بلکه ؛ايران

 و مّدیمح ناب اسالم و اصيل اسالم به بازگشت اسالمی انقالب بود. اخروی و دنيوی رفاه

 و هاخرافه انواع نزدود خواهان و داد قرار خود کار دستور در را زورمداران آمريکايیِ  اسالمِ طرد

 ساختن اشکوف و تعالی باری به اتکا و خدا محوريت بر تأکيد شد. اسالم از غلط تفسيرهای

 مورد انقالب در جامعه مادی و فکری امکانات و هاتوانايی از گيریبهره و انسانی استعدادهای

 .(96 :1386 )پوراحمدی، شد واقع تأکيد

 ملت ۀواژ بود. ناسيوناليسم جمله از دتجد مظاهر با لتقاب در اسالمی انقالب هويتی گفتمان

 بر مقدم را خود که آنجا از و نداشت وجود ايرانی فرهنگ در آن اروپايی مفهوم به گرايیتمل و

 انقالب، صدور بر تأکيد گرفت.می قرار «تام» اسالمی فرهنگ با چالش در فت،يامی اسالم

 با تضاد در و فراملی هويتی اسالمی، انقالب هويتی گفتمان که داشت مقوله اين از حکايت

 .است آن ۀبرگيرند در و ملی هويت از برتر اسالمی هويت گفتمان، اين در و است گرايیملت

 جهانی عصر در و است جهانی تیماهي دارای اسالمی انقالب که دهدمی نشان انقالب صدور
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 وفاداری تفسير و اسالم( جهانی )فرهنگ جهانی فرهنگیِ نوين نظم ايجاد پی در فرهنگ، شدن

 ايران اسالمی انقالب پيروزی .(98 )همان: است جهانی همبستگی و وفاداری به سرزمينی و یمل

 را آن برخورد و شده اسالمی تمدن و فرهنگ به نسبت کنجکاوی و عالقه در دوباره حيات سبب

 .(197-205 :1381 )موالنا، است کرده تشديد ،است جهان بر غلبه پی در که غرب فرهنگ با

 سالمی،ا انقالب برکت به رسفا خليج ۀحوز کشورهای در ويژهبه و اسالم جهان در امروز

 حرکت يک عنوان به اسالمی احياگری روند و انديافته سازمان داًمجد دينی هایتفعالي

 ،کشورها اين زا بسياری در است. يافته ظهور غربی نوسازیِ بحرانِ با مقابله در وسيع اجتماعیِ

 عنوان به را اسالم باشند،می پايين و متوسط طبقات عضو کهکسانی ويژهبه مسلمان جوانان اکثر

 عملی دلم و دهدمی نجات مفرط هاینااميدی و خودبيگانگی از ۀورط از را آنان که فرهنگی

 در اند.هپذيرفت کند،می ارائه غرب ۀسلط تحت جهان در را فرهنگی و اقتصادی سياسی، حيات

 آسيا بغر در و اسالمی جوامع در فرهنگی قدرتمند نيروی همچنان اسالم امروزه کالم، يک

 در را نوسازی ،دارند تالش غربی هایانديشه از پيروی با سکوالر هایدولت که دورانی در و است

 أسيس،ت به اسالم اند،شده مواجه ناکامی با عمل در اما ؛کنندمی پيگيری خود کشورهای

 .(1374 )رمضانی، است ورزيده مبادرت سياسی فرهنگ قلب در خود تقويت و سازماندهی

 که سالمیا فرهنگ و شريعت بر تکيه با اسالمی دولت ايجاد توانست ايران اسالمی انقالب

 قوانين چوبچهار در مردم واقعی حاکميت و جوامع بهتر ۀادار در نوآوری هرگونه پذيرش آمادگی

 ۀادار رد اسالمی تفکر احيای الگوگيری برای الزم قدرت همچنين بخشد. تحقق دارد، را الهی

 را سالمیا جوامع در غرب حاکميت سياسی مدل برابر در جايگزين مدل ۀارائ نتيجه در و جامعه

 يبرالل فرهنگ سازیِجهانی روند برابر در اسالمی فرهنگ مقاومت ،امر اين و ساخت ممکن

 ،سياسی خودباوری اسالمی، انقالب فرهنگ و هويت است. کرده تقويت را غرب دموکراسی

 برداریبهره حالعين در و غرب ليبرالِ  فرهنگ و آميزسلطه عقايد انکار در را اجتماعی و اقتصادی

 رگيریکا هب و انسانی حيات گوناگون ابعاد ۀتوسع و رشد در بشر ارزشمند دستاوردهای از

 مدل میاسال احياگری کند.می تبليغ راآن و است بخشيده عينيت صنعتی پيشرفتۀ هایاوریفن

 و دسازمی مطرح را غرب فرهنگ ۀسلط تحت جوامع ديگر و اسالمی جوامع زندگی در جديدی

 .(150 مدی:)پوراح است غرب ليبرال فرهنگ هجوم برابر در مقاومت تداوم ساززمينه مدل، اين
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  اسالمي انقالب امامين هايديدگاه

 يک عنوانبه هاآن تشکيل و سنی و شيعه بين بيشتر هرچه پيوند ايجاد راحل امام حضرت

 اسالمی البانق وردهایدستا ترينمهم از را هاقدرت برابر در جهانی قدرتمند و واحد نيروی

 ،خويش هایارزش صدور با ايران اسالمی انقالب است معتقد و دانسته (82 :17ج نور، صحيفه)

 اهتمام ماسال از واقعی ۀچهر ۀارائ به ،جهان مسلمانان آگاهی و بيدارسازی در عمده گامی

 به وانتمی ،اسالمی انقالب شدن جهانی هایظرفيت ديگر از .(121 :17ج همان،) است ورزيده

 انزوا حالت از ايران ملت خروج ،(63 :17ج همان،) هاابرقدرت محاسبات در ايران ملت نشد مطرح

 ۀزنندبرهم و مبارزه کانون و استعمار هعلي مبارزه مرکز عنوان به ايران معرفی و ،حضور به

 تبديل و دنيا ملل اتحاد راستای در امر اين که کرد اشاره (63 :17ج همان،) هاابرقدرت محاسبات

 .(225 :13ج همان،) بود خواهد جهانی دهکدۀ جای به جهانی واحدۀ متا به هاآن

 :فرمايندمی انقالب دوم گام ۀبياني در رهبری معظم مقام

 جهاني شعارهاي اما ؛کرد فرض مصرف تاريخ و مفيد عمر طول توانمي چيز همه براي

 خواهندن فايدهبي و مصرفبي هرگز هاآن است؛ مستثنا قاعده اين از ديني، انقالب اين

 معنويت، الق،اخ آزادي، است. سرشته آن با عصرها ۀهم در بشر فطرت زيرا شد،

 مربوط جامعه يك و نسل يك به يكهيچ برادري، عقالنيت، ت،عز استقالل، عدالت،

 را مردمي تواننمي هرگز کند. افول ديگر ايدوره در و بدرخشد ايدوره در تا نيست

 آمده، پيش زدگيدل هرگاه شوند. زدهدل مبارک اندازهايچشم اين از که کرد تصور

 و اهآن به پايبندي از نه و است بوده ديني هايارزش اين از مسئوالن رويگرداني از

 .(13 :1397 ای،خامنه امام) هاآن تحقق براي کوشش

 رساتر، عبارتبه و «مقاومت ايجاد ظرفيت» موضوع اسالمی، انقالب هایشاخصه ديگر از

 و رمز عنوان به احزاب ۀمبارک ۀسور 13 ۀآي به استناد با که است سازمقاوم جريان ويژگی داشتن

 ضمانت است. شده معرفی جهان نامظلوم به انقالب، صدور ۀحکيمان تدبير تحت و موفقيت فرمول

 ايران مقاوم و مسلمان ملت پيروزی به منجر مقاومتِ عينی و واقعی ۀتجرب نيز فرمول اين اجرايی

 واقع در و جهان نامستکبر مقابل در الهی و مقتدر رهبری زعامت تحت 1342 سال از که است

 به تمسک با و 1357 سال ماه بهمن در و شد شروع دموکراسی ليبرال فريبای تفکر مقابل در

 انقالب ظرفيت کارکرد عينی ۀنمون عنوانبه قيمتذی ۀتجرب اين .رسيد پيروزی به پيامبر ثقلين
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 اين کهاين اثبات برای ؛است جهان نامستضعف ديدگان مقابل در تشيع هایآموزه قالب در اسالمی

  برسانند. عمل مرحله به را خودشان ۀجامع ۀماند معطل پتانسيل و ظرفيت

 سازیتمدن و نشد جهانی هدف با اسالمی انقالب به فرآيندی نگاه با بيانيه ابتدای در ايشان

 فرمايند:می

 هاييملت ميان در و گمارد؛مي تهم انقالب به ملتي ترکم زيرستم، هايتمل ۀهم ميان از

 هايتن به را کار باشند توانسته که شده ديده ترکم اند،کرده انقالب و خاسته پا به که

 بانقال اما ؛باشند کرده حفظ را انقالبي هايآرمان ها،حکومت تغيير جز به و رسانده

 انقالبي تنها است، جديد عصر انقالب ترينمردمي و ترينبزرگ که ايران ملت پرشکوه

 ۀمه برابر در و نهاده سر پشت هايشآرمان به خيانت بدون را پرافتخار ۀچل يك که است

 شعارهايش اصالت و خود کرامت از رسيدند،مي نظربه مقاومت غيرقابل که هاييوسوسه

 است. شده سازيتمدن و سازيجامعه و خودسازي ۀمرحل دومين وارد اينك و کرده صيانت

 وارد ينكا که نسلي بر و داد ادامه و کرد آغاز که نسلي بر ملت؛ اين بر دل اعماق از درودي

  .(11-12 :1397 ،ایخامنه امام) شودمي دوم سال چهل جهاني و بزرگ فرآيند

 مختلف هایعرصه در را مسلمانان و اسالم نقش اسالمی، رتفک احياء با اسالمی انقالب

 هويت برابر در شده پذيرفته واقعيتی عنوان به را اسالمی تهوي عنصر و ساخته برجسته

 اسالم ترويج طريق از خواهیاسالم تشديد با اسالمی انقالب است. داده قرار غرب شمولجهان

 تداوم در داد. قرار خويش اسالمی هويت بازيابیِ مسير در را جهان مسلمانان از بسياری سياسی،

 مسلمانان وحدت طريق از جهان شدن اسالمی درصدد جهانی، رهبری ۀداعي با ايران نيز، انقالب

 و صدور برای فراوانی هایتالش زمينه اين در و .(60 :1380 ،)توال بود مستکبران با ۀمبارز در

 هم را هايیناکامی و هاموفقيت ها،تالش اين که گرفت صورت جهان در انقالبی افکار گسترش

 بدون مسلمانان نفسبه اعتماد و افتخار در شکبی ايران اسالمی انقالب است. داشته همراه به

 هبود قرن هایانقالب ترينمهم از يکی و داشته نقش هاآن سياسی تمايالت يا تملي به توجه

 آفريقا شرق و آسيا غرب فارس، خليج برای که بلندمدت نتايج اساس بر تنهانه مسئله اين است.

 آورد، ارمغان به جهان سراسر برای که دستاوردهايی اساس بر بلکه ؛داشته اسالم جهان تمام و

 انقالب پيروزی کرد ادعا توانمی که ایگونهبه ،است شده ارزيابی انقالب يک ابعاد تمام در

 ميالدی 1917 سال در بلشويکی انقالب زمان از اخير قرن ۀحادث ترينمهم ايران در اسالمی
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 مقابل در را خود سياسی، اسالم تفکر و اسالم احيای با ايران اسالمی انقالب چندهر ؛باشدمی

 و بهتر شناخت در را غرب امر، همين اما ؛داد قرار المللبين نظام شديد فشارهای و غرب

 جای شدتبه شناسیاسالم و اسالمی مطالعات تدريجبه و کرده ترغيب اسالم ترجامع

 مختلف هایجنبه مطالعات، اين گيریشکل لدالي ترينمهم از يکی و گرفت را شناسیشرق

 .(1 :1386 )طاهری، است بوده جهانی و ایمنطقه سطوح در اسالمی انقالب تأثيرگذاری

 شيعيان و انانمسلم اميد و اتکا نقطه عنوان به ايران اسالمی انقالب کهاين مورد در ايشان

 فرمايند:می ،است اسالمی کشورهای و جهان

 نظام به چشم لبنان، مخلص ۀشيع جوانان مانند فلسطين سنىِ  جوانان امروز ...

 هانباشت خود دل در اسالمى جمهورى به نگاه از را اميد اند.دوخته اسالمى جمهورى

 جمهورى عزت از آنها کند.مى اميدوار را آنها اسالمى، جمهورى استقامت کنند.مى

 ،ترروشن و ترصريح ،مسئول يك مواضع هرچه ... کنندمى عزت احساس اسالمى

 بيشتر او به اسالم دنياى ارادت و محبت باشد، اسالمى جمهورى مواضع نمايانگر

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3387) شودمى

 از يکی نوانعبه را آن اسالمی، انقالب پذيریانعطاف ظرفيت به اشاره با رهبری معظم مقام

 گام ۀبياني در یاسالم جمهوری نظام تجديدنظرپذيری و انفعال ردّ  با و کرده ياد انقالب عطف نقاط

 دارای همواره ده،ارا با و زنده ایپديده همچون اسالمی انقالب» که: اندداشته بيان انقالب دوم

 امام) ..«. نيست انفعال اهل و تجديدنظرپذير اما ؛است خويش خطاهای تصحيح ۀآماد و انعطاف

  .(14 :1397 ،ایخامنه

 به سالمیا جمهوری نظام و اسالمی انقالب مهم هایمؤلفه از ديگر يکی عنوانبه «هويت»

 ملهج از تجدد مظاهر با تقابل در اسالمی انقالب هويتی گفتمان چراکه ؛رودمی شمار

 و نداشت دجوو ايرانی فرهنگ در آن اروپايی مفهوم به گرايیملت و ملت ۀواژ بود. ناسيوناليسم

  گرفت.می ارقر «امت» اسالمی فرهنگ با چالش در يافت،می اسالم بر ممقد را خود که آنجا از

 گرايیملت با تضاد در که است حکيمانه تدبير بر تأکيد نتيجۀ اسالمی انقالب فراملی هويتِ

 انقالب صدور .است آن ۀبرگيرند در و ملی هويت از برتر اسالمی هويت گفتمان، اين در است.

 فرهنگ، شدن جهانی عصر در و است جهانی تیماهي دارای اسالمی انقالب که دهد می نشان

 .(98 :)همان است غرب دروغين نوين نظم جای به اسالم فرهنگی نوين نظم ايجاد دنبال به
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 و فرهنگ به نسبت کنجکاوی و عالقه در دوباره حيات سبب ،ايران اسالمی انقالب پيروزی

 تشديد است، جهان بر غلبه پی در که غرب فرهنگ با را آن برخورد و گرديده اسالمی تمدن

 .(197-205 )موالنا: است کرده

 ادند هدر از پرهيز نيز و هتفرق ايجاد از جلوگيری برای همچنين انقالب معظم رهبر

 لزوم و سالمیا کشورهای خصوصاً جهان ملل بين در اسالمی انقالب بالفعل و هبالقو هایظرفيت

 فرمايند:می فقهی فتوايی صدور با ها،آن انسجام

 که افغانستان مردم از ديگرى هرکس به و افغانستان ۀشيع برادران به اينجانب ...

 که کنممى عرض داشت، خواهد اثر او دل در اينجانب ۀخيرخواهان و برادرانه نصيحت

 نفرت و بغض مورد و حرام شرعاً افغانستان در داخلى جنگ و گروهى درگيرى هرگونه

 آحاد ميان جنگ که کنممى عرض شيعه برادران به و باشدمى اهلل رسول مطهر روح

 از اعم شيعه آحاد از يكهيچ و آوردمى درد به را اللّهبقيۀ حضرت سمقد دل شيعه،

 ريکديگ با ندارند حق بهانه، هيچ به و مطلقاً غيرحزبى، مردم و آن غير و وحدت حزب

 تبرمع جنگ، در ورود بر مبنى افغانى احزاب و هاگروه ساير به تعهدى هيچ و کنند جنگ

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2754) نيست

 و میاسال انقالب از حاصل اسالمی جمهوری اقتدار اهميت خصوص در رهبری معظم مقام

 فرمايند:می جهان در تأثيرگذاری ظرفيت داشتن

 هايهزمين و مقدمات هم البد که کنيم، ريزيبرنامه ما اگر که است اين رمتصو من ...

 يرانا که کرد فرض توانمي دارد، وجود خارجه وزارت در القاعدهعلي ريزيبرنامه اين

 الملليبين حقيقي قدرت يك به تدريجبه و ايمنطقه حقيقي قدرت يك به را اسالمي

 هنگیفر - پژوهشی )مؤسّسۀ دارد وجود ما کشور در امروز زمينه اين يعني کنيم. تبديل

 .(40 :1379 اسالمی، انقالب

 فرمايند:می ديگری جای در ايشان

 يهاظرفيت از استفاده براي تالش ما، خارجي سياست اساسي مباني از ديگر يکي ...

 تاس اين اسالم جهان باالي ظرفيت از استفاده راهکارهاي از يکي است. اسالم جهان

 دعوت - است ممکن که مقدار همان - اسالمي ممکن حادات به را اسالم دنياي ما که

 .(43 :27/5/1381 )همان، کنيم
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 نوين منظ زدن برهم در اسالمی جمهوری نظام ۀساختارشکنان رفتار به اشاره با ايشان

  فرمايند:می دوم گام ۀبياني ضمن در غرب دموکراسی ليبرال ادعايی جهانی

 نهضت يك گمان کسي و بود شده تقسيم مادي غرب و شرق ميان جهان که روز آن

 د؛نها ميدان به پا شکوه و قدرت با ايران، اسالمي انقالب برد،نمي را ديني بزرگ

 نارک در را دنيا و دين کشيد؛ دنيا رخ به را هاکليشه کهنگي شکست؛ را هاچهارچوب

 .(12 :1397 ،ایخامنه امام) نمود... اعالم را جديدي عصر آغاز و کرد مطرح هم

 در اسالمی انقالب آغاز روزهای با ايران اسالمی جمهوری امروز وضعيت مقايسه با ايشان 

 جهان هایملت چشم در شايسته و متعالی جايگاهی در ايران گرفتن قرار به دوم، گامۀ بياني

 صدددر و است کرده عبور خويش اساسی مسائل در دشوار هایگردنه از که کندمی اشاره

 ريدخ از جلوگيری غرب، مشکل روز، آن اگر و است مقاومت جريان و انقالب کردن جهانی

ۀ پيشرفت ایهسالح انتقال از جلوگيری ها،آن امروز مشکل بود، ايران برای ابتدايی تسليحات

 انقالب دنش جهانی هاینشانه از يکی اين، و است جهان در مقاومت جريان نيروهای به ايران

 .(29 :1397 ای،خامنه امام) است ايران اسالمی

 در میاسال جمهوری کارداران و سفيران با خودشان ديدارهای از ديگر يکی در لهممعظ

 فرمايند:می آن الزامات و هاظرافت و خارجی سياست خصوص در کشور، از خارج

 وير ما داريم. قرار دنيا از مهمي ينقطه در ما هستيم. بزرگي تمل و کشور ما ...

 به که يپرچم و شعارمان و راه و حرف و بودنمان داريم...امروز، تأثير جهان هايملت

 اثر خودمان مرزهاي يمحدوده از خارج در عظيمي بخش روي گيريم،مي دست

 رتباطا کشوري چنين با خواهدمي دلشان هاخيلي هستيم. طوري اين ما گذارد.مي

 ارتباط باشند. خوب کشوري چنين با که است مصلحتشان به هاخيلي باشند. داشته

 شعارهاي از که نيست اين مستلزم هم هيچ کشورها، از بسياري يا برخي با داشتن

 .(53 )همان: برگرديم انقالبمان

 هایتوصيه و هاسرفصل بيان ضمن در انقالب دوم گامۀ بياني در رهبری معظم مقام 

 و خارجی روابط ملی، عزت عنوان ضمن در آينده، به خوشبينانه نگاه و اميد پرتو در اساسی

 فرمايند:می دشمن با مرزبندی

ظهورند. از ۀ آستان در يا يافته تحقق که است هاييپديده شاهد امروز جهانيۀ صحن

 برابر در مقاومت الگوي اساس بر اسالمي بيداري نهضت جديد تحرک هاجمله آن
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 در اسالمي جمهوري سياسيۀ قدرتمندان حضور گسترش و صهيونيسم و آمريکاۀ سلط

 .(46 :1397 ای،خامنه امام) است جهان سراسر در آن وسيع بازتاب و آسيا غرب

 هایآرمان و امام حضرت هایانديشه تأثير خصوص در امروزی مصاديق بيان با ايشان

 نظام ایهظرفيت يادآوری و دنيا کشورهای در شيعی و اسالمی هایآموزه و اسالمی انقالب

  فرمايند:می اسالمی جمهوری

 سال 30 که شعارهايى که حالى در دارد؛ برافراشته گردنى اسالمى جمهورى امروز ...

 ود.شمي تکرار دارد کردند، دشمنى ما با سال 30 که کشورهايى در امروز داده،مي پيش

 گفتم اسالمى بيدارى ۀجلس آن در من نيست؟ پيشرفت هااين نيست؟ موفقيت هااين

 البىانق حرکت بازتاب که بود اين کرديم،مي تصور ما که چيزهايى جزو انقالب لياوا که

 چهي مصر از کند. پيدا تحقق مصر در اوّل درجۀ در و اسالمى گوناگون کشورهاى در ما

 مصر ،انورالسّادات مصرِ مبارک، حسنى مصرِ مصر، اين امروز اما ؛...شدنمي بلند صدايى

 که تاس مردمى اختيار در آمريکا، از ىحت جاهمه از مطرودِ شاه محمدرضا به ۀدهند پناه

 مىاسال حکومت دهند،مي اسالمى شعار خوانند،مي نمازجماعت دهند،مي اکبراهلل شعار

 رد امروز... اين يعنى قدرت اين، يعنى استحکام اين، يعنى پيشرفت کنند.مي مطرح را

 زسب حرف اين فارس، خليج در ،(آفريقا شرق و آسيا)غرب خاورميانه در آفريقا، شمال

 .(87-88 :)همان شده

 گيرينتيجه و بنديجمع

 اخواستهن فرآيند يک شدن جهانی اگرچه ؛شودمی گيرینتيجه شده، گفته مطالب به عنايت با

 رنورديدند حال در و يافته رشد دموکراسی ليبرال سياسی تفکرات بستر در و است هدفمند اما

 با و اسالم مترقی و نورانی هایآموزه بستر در که ايران اسالمی انقالب اما ؛باشدمی جهان

 وزیپير به خمينی امام حضرت محمدی ناب اسالم مجری و محيی ۀپيامبرگون هایرهبری

 ای،امنهخ امام حضرت رهبری ممعظ مقام ۀحکيمان هایرهبری با نيز ادامه در و است رسيده

 تدبير هب تمسک با هاست،آموزه همان از برخاسته که زير هایظرفيت بر تکيه با تواندمی

 ايران میاسال انقالب جهانی، ۀدهکد انحرافی تفکر جای به جهانی ۀواحد تام تشکيل ۀحکيمان

 نمايد. تکثير المللیبين تراز در را

  ؛«محوریعدالت» و «استکبارستيزی» ،«ياوریمظلوم» بارز نمود سه با ايدئولوژی بُعد الف(
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 اسالمی؛ انقالب هويتی گفتمان و یفرامل تهوي ب(

 ساز؛مقاوم جريان ويژگی داشتن يعنی «مقاومت ايجاد ظرفيت» ج(

 و اورانهفن دعبُ راستای در تا آورده وجود به مغتنمی فرصت جهان، در موجود معرفتی خأل د(

 پيام ،IT و رسانه ابزار مانند آن دستاوردهای از استفاده با شدن، جهانی محورتکنولوژيک

 گوش به را مقاومت( )جبهه انقالبی یسن اسالم و )ايران( شيعی اسالم بخشنجات و اميدبخش

 تلويزيونی مختلف هایشبکه اندازیراه با ايران اسالمی جمهوری که طورهمان ،رساند جهانيان

 اراست اين در را لیعم گام ،فضا به ماهواره ارسال و اسپانيولی و ویتی پرس الکوثر، العالم، مانند

 است. برداشته

 هایظرفيت و لهدا ۀاقام با تواندمی ايران اسالمی انقالب شده، ياد هایظرفيت به عنايت با

 دوم گام ۀنيبيا در رهبری معظم مقام که فطرت با ايران اسالمی انقالب مبانی انطباق عقالنی

 جوّ عقالنيت، و دستاوردها بودن متعادل پذيری،انعطاف همچنين اند،کرده اشاره آن به انقالب

  نمايد. اهمفر را اسالمی انقالب شدن جهانی ۀزمين و کرده مديريت هوشمندانه را جهانی حاکم

 مأخذ و منابع

 هاکتاب

 کريم قرآن 

 چهارم. اپچ دارالعلم، انتشارات قم: ،62 ۀنام شيروانی، علی ۀترجم سيدرضی، البالغه،نهج 

 ،خمينی امام ،(1379) حسين ،يکتا و احمد اميدوار جهانی روايتی اسالمی، انقالب و، 

  .سياسی دفتر ناجا، سياسی عقيدتی سازمان تهران:

 خمينی امام، خمينی امام آثار نشر و تنظيم ۀسسؤم تهران: ،17 و 13 جلد ،نور ۀصحيف. 

 ،فرآيند اببازت در ايران اسالمی جمهوری نظام و اسالمی انقالب ،(1386) حسين پوراحمدی 

 عروج. نشر و چاپ مؤسسه :تهران ،شدن جهانی

 ،بهشتی. يدشه دانشگاه تهران: صدوق، حسن ۀترجم ،شيعه ژئوپوليتيک ،(1380) فرانسوا توال 

 بانقال ممعظ رهبر بيانات در خارجی سياست راهبردهای ،(1390) سيدعلی ای،خامنه، 

 اسالمی. انقالب پژوهشی ۀسمؤس تهران:

 سالمی.ا انقالب انتشارات تهران: ،انقالب دوم گام ۀبياني ،(1397) سيدعلی ای،خامنه 
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 وسققن تهران: ،آن مخالفان و شدنجهانی ،(1382) گرو مک آنتونی و هلد ديويد. 

 ،ظمدکامحم ،«شده جهانی دنيای در المللبين روابط» ۀنظري ،(1381) فرهنگ رجالی 

  .سياسی مطالعات دفتر :تهران پيامدها، و هابرداشت شدن؛ جهانی ،ادپورسج

 ،الزّهرا ۀفاطم انتشارات قم: ،هجدهم چاپ ای،قمشهالهی ۀترجم ،الجنانمفاتيح ،(1389) عباس قمی. 

 ،نو. طرح تهران: ،اول لدج ،اطالعات عصر ،(1380) امانوئل کاستلز 

 ۀترجم ،ديجد عصر در یشخص تيهو و جامعه تشخص و تجدد ،(1378) یآنتون دنز،يگ 

  ی.ن نشر :تهران ان،يموفق ناصر

 ،و رهنگف پژوهشگاه تهران: ،ایخامنه اهللآيت سياسی ۀفلسف ،(1395) محسن مهاجرنيا 

 سوم. چاپ اسالمی، ۀانديش

 ،ن:اتهر ،مريدی سياوش مردانی، اسماعيل ۀترجم ،شدن جهانی ،(1379) مالکوم واترز 

 .لاوّ چاپ ،صنعتی مديريت سازمان

 کرباسيان مسعود ۀترجم ،شدنجهانی ۀپديد بر موشکافانه نگاهی ،(1382) شولت آرت يان، 

 ل.اوّ چاپ ،فرهنگی و علمی انتشارات تهران:

 :مجلّات

 8 لسا اسالمی، حکومت ،«اسالمی ۀانديش پرتو در جهانی دولت» عبدالکريم، نجف،آل 

 . 1382 ،4 ۀشمار

 1388 ،4 و 3 ۀمارش ،شناسیعهيش ،«شدن یجهان و عهيش» وم،يدعبدالقيس ،یسجاد.  

 ،1374 هريورش و مرداد اقتصادی، سياسی اطالعات مجلۀ «هاتمدن آميختگی» اهلل،روح رمضانی. 

 ،سياسی اطالعات ۀمجل ،«سوم جهان کشورهای بر آن آثار و شدن جهانی» علی، عبدالحميد 

 .1379 شهريور و مرداد ،156 و 155 ۀشمار اقتصادی،

 ،1381 تابستان گفتمان، ۀمجل ،«هاتمدن گفتگوی نظريۀ» حميد، موالنا. 

 1387 دی ،133 ۀشمار معرفت ،«تقابل؟ يا تعامل شدن، جهانی و اسالم» مهدی، سامانی، نکوئی. 

 ،13ص ،ىراهبرد مطالعات ،«جهانى متحول نظام در فرهنگ و سياست» امانوئل، والرشتاين. 

 ،1379 ،11-12 اقتصادی سياسی اطالعات ،«حاکميت مفهوم در بازانديشی» مارک، ويليامز. 

  روزنامه

 31/1/85 ،یهمشهر ۀروزنام ،«ظهور عصر و شدن یجهان» وم،يدعبدالقيس ،یسجاد . 
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 و 19 ،18 ران،يا ۀروزنام ،«شدن یجهان یهافرصت و مخاطرات» دمحمدکاظم،يس ،یادسج 

 .1381 خرداد 20

 ،کيهان، ۀم،روزنا«جامعه ۀادار در تشيع عقالنيت برتری اثبات» دمهدی،سيدمحم ميرباقری 

18/11/92. 

 1376 بهمن 29 و 25 کيهان، ۀروزنام. 

 نامهپايان

 ،مفيد دانشگاه نامه،پايان ،«لبنان شيعيان بر اسالمی انقالب بازتاب» دمهدی،سي طاهری، 

1386.  

 افزارنرم

 ممعظ هاىوادهخان از گروهى لبنان، ۀشيع مبارزان از جمعى با ديدار واليت، حديث افزارنرم 

 تهران. مردم مختلف اقشار و شهدا


