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  چکیده

اخیر منجر به ایجـاد نگـرش    ي می است که در چند دههانقالب اسالمی ایران یکی از متغیرهاي مه
این انقالب بر اساس رویکرد فرهنگـی در صـدد ایجـاد    . جدید نسبت به اسالم در جهان شده است

مهمترین عواملی  که؛ از باشد و معتقد استهمگرایی فرهنگی در میان جوامع اسالمی در جهان می
بـر  اجماع جهانی فرا خواند همانا تأکیدتواند کشورهاي مسلمان را به یک انسجام درونی ومی که

اساس تعالیم الهی رو دعوت به وحدت اسالمی براز این. است هاتعامل حول آنمشترکات دینی و
، ناین امر در اصول توحیـد، اسـالمی بـود   . شوداسالم از طرف بنیانگذار انقالب اسالمی مطرح می

که برگرفته از اسالم و در بطن ایدئولوژي جمهـوري  .. انسجام، عدالت و مبارزه با ظلم ووحدت و
امامت، بسط عدالت، نابودي ظلـم و سـتم،    ي هایی نظیر اندیشهو آرمانیابداسالمی است نمود می

در نظـر   آرمان جهانی با کانون محـوري اسـالم را   ،ها و در نهایتانسان ي نیل به سعادت براي همه
  .دارد

انقالب اسالمی، همگرایی فرهنگی، امام خمینـی، وحـدت، آرمـان    : کلیديواژگان 
  جهانی
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  مقدمه
منطـق   ،اولی ي ، جوهر سیاست و به نحوه)ره(پیروزي انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی 

وسـط  جمهوري اسالمی ایران کـه ت  ي ایده. حاکم بر سیاست خارجی و داخلی ایران را تغییر داد
ریزي شده بود؛ در آن جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک نظام طرح) ره(حضرت امام خمینی 

ها و البته با ویژگی خاص خود از جمله ابتناء بر مبانی و منابع اسالمی و داراي  همچون سایر نظام
 باشد که آن را بـا مسـایل و موضـوعات گونـاگون     هاي گوناگونی می ها، اهداف و ارزش آرمان

بنـابراین، وقـوع انقـالب اسـالمی منـادي      ). 8: 1387دانشگاه عالی دفاع ملی،(مرتبط ساخته است 
هاي متفاوتی مبتنی بر پیوند جامعه و حکومـت، اسـالم، ایـران،     گفتمان جدیدي بود که بر گزاره

  .)67-68: 1379تاجیک،(کرد  دین و سیاست تأکید می
ـ     د ي مندي از خمیرمایهاین انقالب با بهره ت فرهنگـی و  ینـی ـ مـذهبی و برخـورداري از ماهی

پیروزي و پس از آن همواره این ویژگی را  ي تا مرحلهاالبعاد اصالحی آغاز گردید وعنگاه جام
ناپـذیري  دینی و اسالمی، مردمی و فراگیر، استقالل طلبی، سـازش : هایی همچونویژگی. داشت

ــورداري از ره     ــوي، برخ ــی و معن ــول فرهنگ ــه اص ــبت ب ــامع نس ــري ج ــم ب ــاد، ظل ــتیزي، االبع س
هـاي فـوق توانسـته اسـت آمـوزه و      ویژگـی  ي مجموعـه . ها استاز جمله آن.... خواهی وعدالت

هایی ها و نهضتلذا ملت. هاي انقالبی قرار دهداستراتژي جدید و کارآمدي را فراروي حرکت
نـد، انتظـار داشـتند کـه از     که براي رهایی از استبداد و استعمار به دنبـال الگـوي قابـل تأسـی بود    

مند شوند و انقالب اسـالمی و نظـام برآمـده از آن نیـز بـا تبیـین و       تجربیات انقالب اسالمی بهره
اسـالمی ـ انسـانی منبعـث از اعتقـادات و       ي ها قادر بود تا ضمن انجـام وظیفـه  تشریح این ویژگی

بـر  . ب به آنـان منتقـل کنـد   ها و تجربیات خود را در قالب صدور انقالهاي دینی، اندوختهارزش
ترین نقش را از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی، مهم ،این اساس

اي اسـالمی اسـتوار اسـت،    هـ  تاکنون داشته است؛ فرهنگی که بر اصالت فرهنگ ایرانی و آموزه
یات بشري معرفی کرده و اي جامع براي طول تاریخ حخداوند متعال آن را برنامه که هاییآموزه

  .کید قرار داده استأهاي دینی مورد تاصول و قواعد آن را در قرآن کریم و آموزه
کـه منجـر بـه     اسـت اخیر یکی از متغیرهاي اصـلی   ي بدین صورت این انقالب در چند دهه

ایـن انقـالب بـر خـالف اکثـر      . ایجاد نگرشی جدید نسبت به اسالم در جهان معاصر شـده اسـت  
دینـی بـوده    ي داراي رویکـرد و ریشـه  ) اند ملتی داشته -که ابتناي دولت (هاي قرن بیستم بانقال

و بـه پایگـاه یـک حرکـت اسـالمی      شـد  ایرانی  ي باعث باز تجدید حیات دین در جامعه است و
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 -هـاي گذشـته در خـود داشـته اسـت     که مرکزیت بخش اعظم دنیاي اسالم را طی سـال -نوین 
  . تبدیل گردید

گرایـی و برخـورداري از اصـول اعتقـادات      شـیعه  ي ساله 1400دیگر تاریخ مشترك  از سوي
ها و منافع مشترك میان شـیعیان ایجـاد    ي مناسبی براي تمایالت همگرایانه و علقه زمینه ،مشترك

این تـاریخ مشـترك بـین معتقـدان بـه مـذهب شـیعه در تـاریخ ایـران و امـت شـیعی در            . کند می
رو با توجـه بـه ایـن    از این. ویت مشترکی را به نام شیعه بخشیده استکشورهاي شیعی همواره ه

له که انقالب ایران انقالبی بر آمده از عنصر دین بوده است و نیز اینکه امروزه درصد زیادي أمس
تواند با تکیه بـر یکسـري مبـانی نظـري از     دهند و لذا میاز جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می

این است کـه چـه پیونـدي بـین     سؤال مطرح شده .سازي دفاع کندد جهانیت خود در فراینهوی
یعنـی اینکـه چـه    . وجـود دارد ) ره(امـام  انقالب اسالمی ایران و دین مبین اسالم در نگاه آرمانی 

کیـد بـر   أایـن مقالـه بـا ت   . ها وجـود دارد هاي اساسی آنعد معنایی در آرمانارتباط و پیوندي از ب
ب اسالمی براین فرض است که انقالب ایران با رویکرد فرهنگـی، ارزشـی   ت فرهنگی انقالماهی

که این امر بر اساس  استسازي اسالم و وحدت اسالمی و اسالمی در صدد نیل به آرمان جهانی
چه در بطن و محتـوا اهمیـت   بنابراین آن. است ساختار و مبانی معرفتی آن قابل استناد و برداشت

توانـد بـه صـورت روابـط فرهنگـی و      له اسـت کـه مـی   أفرهنگـی ایـن مسـ   یابد، بعد ارزشی و می
هاي مشـترك در تحقـق ایـن هـدف نمـود      ها و آرماندیپلماسی فرهنگی بر اساس اصول، ارزش

  .یابد
هـاي منـابع   بـا بررسـی  تحلیلـی و  -در این مقاله بر اسـاس روش توصـیفی   ،با توجه به این امر

و ضمن توجه به اهـداف و   پردازیم می ی دین مبین اسالمهاي اساسبه بررسی آرمان ،ايکتابخانه
، تبیینـی از ارتبـاط میـان    )ها بوده اسـت که منبعث از این آرمان(هاي انقالب اسالمی ایران آموزه

  . ها ارائه خواهیم دادآن
  

  فرهنگ و همگرایی
ایـن   توان به طور جامع و کامل تعریف کرد، این امر تـا حـدودي بـه   گاه نمیفرهنگ را هیچ

اي اجتمـاعی و داراي خاسـتگاه   فرهنگ پدیده .علت است که فرهنگ بسیار پیچیده و پویا است
تاریخی است و منحصر به دستاوردها و اکتسابات یک ملت به تنهایی نیست، بلکـه عناصـري را   

فرهنگ هـر منطقـه نشـانگر    .شودگردد نیز شامل میکه از طریق تعامل با فرهنگ دیگر وارد می
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گـردد ت و باورهاي آن بوده و بارور بودن آن باعث سرعت در روند رشـد و توسـعه مـی   خالقی .
هـاي  تکیه بر فرهنگ بومی و ملی هر کشور هیچ گاه به مفهوم بی اهمیت شمردن سـایر فرهنـگ  

زاینده عبارت است از قدرت برقراري ارتباط  هاي فرهنگبشري نیست، زیرا که یکی از ویژگی
اي تحـت  والرشـتین در مقالـه   .)65: 1378رجاونـد،  (هـا  و داد و سـتد بـا آن  هاي دیگر با فرهنگ

ترین مفهوم ، فرهنگ را گسترده»فرهنگ و میدان جنگ ایدئولوژیکی نظام جدید جهانی«عنوان 
شـود و  از نظر وي فرهنگ، طیف وسیعی از معـانی را شـامل مـی   . کنددر علوم اجتماعی بیان می

اي از از دیدگاه وي فرهنـگ بـه مجموعـه   . باشدز مشکالت هم میشاید بتوان گفت منبع خیلی ا
شود شخص عضو یک گروه تعریف شود بـه خـاطر داشـتن یـک سـري      ها که باعث میویژگی
هـا،  اي از خصیصـه شود، براي اینکـه مجموعـه  هاي مشترك با اعضاي آن گروه گفته میویژگی

  .)56: 1383ند، سازم(ها یا اعتقادات را توصیف نماییم روندها، ارزش
دهنده رفتارهـاي انسـانی   ترین عوامل جهت ها از بنیادي باید به این امر توجه داشت که ارزش

هـا نقـش    ها در رابطه با فرهنگ جامعه و رفتارهاي انسان ارزش. آیند اي به شمار می در هر جامعه
ارهاي بشـري بـه   رفت ي ها یک نیروي ساختاردهنده از یک جهت آن. کنند اي را بازي می دوگانه

آیند و از جهت دیگر یک الگوي ساختاربندي شده توسـط فرهنـگ غالـب جامعـه بـه       شمار می
فرهنگ آن جامعه است و فرهنگ نیز خود  برآمده ازاي  ت هر جامعهچنانکه هوی. آیند شمار می

هـت  ها را ج هاي حاکم بر رفتار افراد است که آن ها، باورها، هنجارها و نگرش متشکل از ارزش
د و از نـ فرهنگی هر جامعه نقش بسیار اساسـی دار  ي در سرمایه ها ارزش ،با این توصیف. دهد می

گیـري حیـات اجتمـاعی     ترین عوامل در تبیین اندیشه، عمل یا اعمال فرد و همچنین شـکل  بنیادي
ها و نظام ارزشی به معناي ارج و مطلوبیت، منشأ نظـري و فکـري و مبـدأ عملـی و      ارزش. هستند

نی و همچنین هدف و غایـت هرگونـه کـنش و روش و بیـنش و بـاور بـوده و میـزان و معیـار         عی
  ).1385:17صدرا، (باشند  ها می سنجش و ارزیابی آن

 ،توان به این برداشت رسید که همگرایی بر مبناي فرهنـگ بنابراین با توجه به این مباحث می
در . رودین انواع همگرایی به شـمار مـی  ترترین اقسام همگرایی و یکی از محتملیکی از مناسب

اینجا باید توجه داشت که همگرایی به مفهوم تلفیق و دستیابی به اشتراکات فرهنگی در بین ملل 
 ،بـر ایـن اسـاس   . آیـد المللـی پدیـد مـی   اي و بـین گوناگون است که در دو سـطح اصـلی منطقـه   

باشـند  تر میاندازي وسیعر چشمی دهاي فرهنگی عامل تأثیر گذار در پیشرفت فردي و ملّنگرش
هاي ذهنـی،  نقش اساسی در تقویت ابزار ،هاي فرهنگیویژگی ،این دیدگاه ي رو بر پایهو از این
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گیـري  ماهیـت تصـمیم  بر نقش فرهنگ درکه این نگرش . اخالقی و اقتصادي براي زیستن دارد
 ،الملـل بـین  ي که بازیگران عرصـه در واقع به این امر اشاره دارد  ،کندها تأکید میرهبران و ملت

رو معتقدنـد کـه   از این. بیننداي میمسایل و تصمیمات سیاسی را از دریچه ادراك فرهنگی ویژه
اگـر  . شودها و رفتار تلقی میها، نگرش همگرایی فرهنگی، نوعی همسویی و همنوایی در ارزش

ك، باعـث دگرگـونی اجتمـاعی    هاي فرهنگی، تأثیرات مشابهی داشته باشند و این اشترانوآوري
در ایـن زمینـه    .)207: 1381احمـدي،  (دهـد  اي شود، فرایند همگرایـی فرهنگـی روي مـی   یگانه

قابل ذکر اینکـه یکـی از پـیش     ي نکته. توان از دین، نژاد، زبان، فرهنگ و تاریخ سخن گفت می
 ،در ایـن میـان  . تهمگرایی اروپا نیز همـین عامـل بـوده اسـ     ي هاي اصلی موفقیت در زمینهزمینه

ها را دعـوت بـه اتحـاد    و فرهنگ مشترك اروپایی بوده که آن »ت واحد مسیحام«افکاري مانند 
  . له در غرب قابل بررسی استأکرد و الگوهاي تاریخی این مس

  
  سازي اسالمیو جهانیهمگرایی: آرمان جهانی اسالم

ث و متـون اسـالمی اسـتنباط    و آنچـه کـه از احادیـ   باید توجه داشت که بنابر تفکـر اسـالمی  
صـریح  بنـابر مـتن   . جهان در شکل هنجاري و نوع حاکمیت مشخص شده است ي شود آیندهمی

. اسـت  ین اسالم به عنوان یک باور الهی و جهانی مـورد تأکیـد  یقرآن اشاعه و گسترش جهانی آ
سـالم و  جهانی مبتنی بـر دیـن الهـی ا    ي جامعه ي حاکمیت اسالم و حکومت اسالمی نوید دهنده

تواند کشورهاي مسلمان را بـه یـک   رو مهمترین عاملی که میاز این. برقراري عدل جهانی است
تعامل حول اسالمی وبر مشترکات دینی واجماع جهانی فرا خواند همانا تأکیدانسجام درونی و

 هـاي  همسـلمانان بـا فرقـ    ي که تمامی مسلمانان جهان به آن اعتقاد دارند و در میان همـه  استآن 
احترام استس وگوناگون نیز داراي تقد .

هـاي قـرآن   شناختی دین اسالم بایـد گفـت کـه برحسـب آمـوزه     با توجه به ماهیت و اساس هستی
وقتـی   ،تشـریعی خداونـد در آن تجلـی یافتـه اسـت      ي تـرین منبـع دیـن اسـت و اراده     که عـالی  ،کریم

ي رسالت انبیـا را پهنـه گیتـی     نماید گستره م میاولوالعزم و پیامبر گرامی اسال يصحبت از رسالت انبیا
دهد که تمام مردم روي زمین را هدایت نمایند و رحمت جهـان شـمول    داند و به انبیا مأموریت می می

  .توان در آیات ذیل استباط نموداین مفهوم را می. ي گیتی را فراگیرد هاي عرصه انسان ي همه ،الهی
نَّ  و نُرِید أَن « لَـی نَّمـع        ـملَهعنَج ـۀً ومأَئ ـملَهعنَج ضِ وـی االَْرفُوا فتُضْـعینَ اسالَّـذ

)5سوره قصص، آیه (» الْوارِثینَ 
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خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشـوایان و وارثـان روي   ما می"
"زمین قرار دهیم 

ه و لَـو کَـرِه       هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدي و دینِ ا« لْحقِّ لَیظْهِـرَه علـی الـدینِ کُلـِّ
)33سوره توبه، آیه (» الْمشْرِکُوَن

او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرسـتاد، تـا آن را بـر همـه     "
  "ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشندآیین

اشـاره نمـود کـه    ) سلم صلی اهللا علیه وآله و( توان به حدیث ذیل از رسول خدا همچنین می
  :فرمودند

 هاي خدا بر خلق پـس از مـن دوازده نفرنـد، اوِل   خلفا و جانشینان من و حجت"
: بـرادرت کیسـت؟ فرمـود   ! گفته شد اي رسول خـدا . آنان برادرم و آخرشان فرزندم

و  مهدي که زمین را از قسـط : علی بن ابی طالب، سؤال شد فرزندت کیست؟ فرمود
که مرا به حق به قسم به آن. سان که از ظلم و جور پر شده باشدعدل پر سازد، همان

دهنده و ترساننده برانگیخت، اگـر از عمـر دنیـا یـک روز بـاقی مانـده       عنوان بشارت
باشد، خدا آن را چنان طوالنی سازد تا فرزندم مهـدي قیـام کنـد، سـپس عیسـی بـن       

.)78: 1380ی، صاحب("مریم پشت سرش به نماز ایستد
کـردن اسـالم بسـیار    بنابراین باید پذیرفت اسالم دینی است جهانی، و مسلمانان براي جهـانی 

اند و آیات و روایات دل سپرده) عج(اند، شیعیان نیز به حکومت جهانی حضرت مهدي کوشیده
  .انداسالمی نیز، جهانی شدن اسالم را مورد تأیید و تأکید قرار داده

 شـود بایسـتی   پذیرفتـه  اسـالم  در جهان انسانی ي با وجهه شدنجهانی آنکه بدین جهت براي
 ي بتوانند مسیر آینده آن در چارچوب ایجاد گردد تا مسلمانان دیگري جهانی نمود تا نظم تالش

 ي و انگیـزه  ، تفکر اسـالمی  و در کلشوند خود حاکم نمایند و بر سرنوشت خود را خود ترسیم
 از آن شـونده  جهـانی  در دنیـاي  مسلمانان که است تهوی نوعی ساخت دنبال به و دینی اعتقادي
  .)240: 1385،  شفیعی(اند  مانده محروم
  

)ره(حضرت امام خمینی  ي آرمان جهانی اسالم در اندیشه
نویـت رو بـه   که در آن گرایش به دیـن و مع (بسیاري از اندیشمندان برجسته، عصر جدید را 

انقـالب اسـالمی امـام     ي عصري که در آن با ادامه. اندعصر امام خمینی نام نهاده )گسترش است
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حـاجتی،  (انـداز خواهـد شـد    خمینی بار دیگر پرچم توحید برفراز سنگرهاي کلیدي جهان طنین
آرمان نهایی حضرت امـام از مبـارزه و تشـکیل حکومـت بـر اسـاس اسـالم همانـا          ).133: 1381

هـایی کـه همـواره ایشـان مطـرح      بحـث در سـازي اسـالم بـوده اسـت، و     کت در مسیر جهانیحر
اسالمی و مشابه آن بر اساس رویکردهایی نظیر  ي این آرمان در شکل وحدت جامعه د،نمودنمی

ی در این راستا در برخـی از  تشدن انقالب اسالمی مطرح بوده است و حصدور انقالب و جهانی
  .گفتندلزوم تشکیل حزب جهانی مستضعفین سخن میهایشان از سخنرانی

) ره(دعوت به وحدت اسالمی نیز براسـاس تعـالیم الهـی اسـالم از طـرف امـام        جهت از این
طرح خود بـراي   ي در کتاب والیت فقیه خود به روشنی درباره) ره(امام خمینی . شودمطرح می

هـاي اسـتعمارگران در   یح توطئـه در ایـن کتـاب ایشـان بـا توضـ     . اندوحدت مسلمین توضیح داده
نشانده از لزوم انقالب سیاسی اسـالمی  هاي فاسد و دستهاي اسالمی و وجود حکومتسرزمین

گوینـد و در ایـن راه   در هریک از کشورهاي اسالمی و بعد صدور آن به سایر نقـاط سـخن مـی   
ام عمل نیـز در ایـن   در مق. دهنداسالم قرار می يها و بعد علماکید خاص خود را بر نقش ملتأت

  :خوانیمهاي چشمگیري نائل آمدند؛ در قسمتی از کتاب مذکور میراه گام نهادند و به موفقیت
ها به همین صـورت  کند که باید نگذاریم وضع حکومتشرع و عقل حکم می«

دالیل این کار واضح است چون برقراري .ضد اسالمی یا غیر اسالمی ادامه پیدا کند
همچنین به  .اسالمی به معنی بی اجرا ماندن نظام سیاسی اسالم است نظام سیاسی غیر

چـون حـاکمش    ،آمیـز اسـت  این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسالمی نظامی شرك
مسلمانان و از حیات آنـان دور   ي طاغوت است و ما موظفیم آثار شرك را از جامعه

ن در یکایـک کشـورهاي   مسـلمانا  ي این وظیفه ایست که همه... کنیم و از بین ببریم
امـام  (» اسالمی باید انجام بدهنـد و انقالبـات سیاسـی اسـالم را بـه پیـروزي برسـانند       

  .)45-41: 1357خمینی، 
  :فرماینداین بحث می ي در ادامه
مین کنیم، براي اینکـه وطـن اسـالم را از    أما براي اینکه وحدت امت اسالم را ت«

هـا خـارج و آزاد کنـیم    آن ي نشاندهدستهايتصرف و نفوذ استعمارگران و دولت
چـون بـه منظـور تحقـق وحـدت و      . راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بـدهیم 

نشانده را سرنگون کنـیم  هاي ظالم و دستهاي مسلمان بایستی حکومتآزادي ملت
. اسالمی را که در خدمت مردم است بوجود آوریم ي و پس از آن حکومتی عادالنه

حفظ نظام و وحدت مسلمین اسـت، چنانکـه حضـرت زهـرا      تشکیل حکومت براي
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فرماینـد کـه امامـت بـراي حفـظ نظـام و تبـدیل        خود مـی ي  سالم اهللا علیها در خطبه
  .)42: همان(» افتراق مسلمین به اتحاد است

اي کـه همـراه بـا چنـد تـن از علمـا       پیش از این نیـز در آغـاز نهضـت سیاسـی خـود در نامـه      
  : اند آمده بودنگاشته

مسلمین است، اتحـاد ممالـک    ي اسالم است، وحدت کلمه ي ما برنامه ي برنامه«
ي صـحیفه (» ق مسلمین است در تمـام نقـاط عـالم   رَاسالمی است، برادري با جمیع ف 

  .)84: 1نور،ج
خود مشـخص کـرده بودنـد بـه      ي پس از انقالب اسالمی چنانکه در برنامه) ره(حضرت امام 

ب و بیداري مسلمانان ادامه دادند، ایشـان یکسـال پـس از انقـالب     تالش براي صدور اصول انقال
ت اسالمی بودن نهضـت، محصـور بـودن آن در یـک     کنند که با توجه به ماهیکید میأاسالمی ت

  :باشدکشور پذیرفتنی نمی
توانـد محصـور   تواند محصور باشد در یک کشور نمـی نهضت براي اسالم نمی«

. نهضت انبیاست ي نهضت براي اسالم همان دنبالهباشد در حتی کشورهاي اسالمی، 
نهضت انبیا بـراي یـک محـل نبـوده اسـت، پیـامبر اکـرم اهـل عربسـتان اسـت لکـن            
دعوتش مال عربستان نبوده، محصـور نبـوده بـه عربسـتان، دعـوتش مـال همـه عـالم         

  .)115: 10صحیفه نور، ج(» است
ت از مستضـعفین جهـان در مقابـل    هاي مختلف بر لزوم صدور انقالب و حمایایشان در زمان

  :اند کهاند و اعالم داشتهکید فرمودهأمستکبران ت
بـا  مـا بایـد حسـابمان را صـریحًا    . نابود خواهیم شـد  اًقطعم اگر ما در بسته بمانی«

هـاي  ها نشان دهیم که با تمام گرفتـاري ها یکسره کنیم و به آنها و ابر قدرتقدرت
موسسه تنظیم و نشر آثـار  (» نماییمبرخورد مکتبی میمشقت باري که داریم با جهان 

  .)35: 1376، )ره(امام
تشـکیل یـک دولـت بـزرگ اسـالمی       ،همانگونه که اشاره گردید آرمان مهم امام در بلنـد مـدت  

  :فرمایندمصري داشتند می ي نویسنده »حسنین هیکل«اي که با در مصاحبهبه همین خاطر بوده است، 
هاي دیگر هم با ما متصل بشوند همـانطور  است که ملت آرزوي بزرگ ما این«

هـا بایـد   البتـه مـن از دولـت   .... منین اخـوه هسـتند  ؤکه اسالم دستور داده است که مـ 
  .)148: 11صحیفه نور، ج(»ها اینطور نیستندبگویم مایوسم لکن ملت
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یاسی آن رهبر کبیر انقالب ایران ضمن الگویی که براي رسیدن به وحدت اسالمی در بعد س
تقریب مذاهب اسالمی و به طور مشخص تقریب شـیعه و سـنی    ي لهأدادند همواره بر مسارائه می

برخی از بیانات بسیار مهم ایشان در این زمینه به خصوص بـه مـواردي   . نمودندکید فراوانی میأت
نظیر موسم حج که همواره آن را نماد مهم نمایش اقتدار و اتحاد مسلمین و فرصت مناسبی براي 

بسـیار شـایان   . شـود دانستند مربوط مـی سازي وحدت اسالمی میبررسی مسائل مسلمانان و زمینه
کننـد از حجـاج   صـادر مـی   1358پیامی که به مناسبت موسم حج در سـال  توجه است ایشان در 

آورنـد، بـه جـا آورنـد و از     حجاج به جا مـی  ي خواهند که طواف را به نحو متعارف که همهمی
احتـراز   کنند وکارهایی کـه موجـب وهـن مـذهب اسـت مطلقـًا      کارهایی که اشخاص جاهل می

الحـرام  فرمایند وقتی که در مسـجد مناسک حج می یا این که در کتاب ،)176: 9ج: همان. (کنند
النبی نماز جماعت منعقد شد مومنین نباید از آنجا خارج شوند و باید از جماعت تخلف یا مسجد

  .)196-195: 1361امام خمینی، (نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند 
اي پیروزي انقالب یکی از نکـاتی  اي بوده است که از آغازین روزهدر راستاي چنین اندیشه

 ي صـدور انقـالب بـود و از طرفـی بـا طـرح اندیشـه        ي که امام بر آن تأکید جدي داشـتند مسـأله  
هـاي تصـریحی و   صدور انقالب از سوي ایشان و تأکید بر اجراي این سیاسـت، برخـی مخالفـت   

اي گیـري قاطعانـه  بعضی از جریانات سیاسی مطرح شد، امـا ایشـان بـا موضـع     ي تلویحی از ناحیه
همچنـین  ). 148: 12امـام، ج   ي صـحیفه (» کنـیم ما انقالبمان را به تمام جهان صادر می«: فرمودند

  : ر انقالب اعالم کردندوحضرت امام خمینی با نفی تفکر مخالفان صد
ما باید در صدور انقالبمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه مـا انقالبمـان را   «

  .)202: 12امام ، ج  ي صحیفه(» ر بگذاریمکنیم کناصادر نمی
انقالب مـردم ایـران   .مسئولین ما باید بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیست«
ارواحنـا  _شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداري حضرت حجـت  ي نقطه
 اي کـه بـر  اي مسئولین را از وظیفـه ل اقتصادي و مادي اگر لحظهئمسا...است_فداه

بایـد  .عهده دارند منصرف کند، خطري بزرگ و خیانتی سهمگین را بـه دنبـال دارد  
ي هـر چـه بهتـر مـردم     دولت جمهوري اسالمی تمامی سعی و توان خود را در اداره

هـا را از اهـداف عظـیم انقـالب کـه ایجـاد       بنماید، ولی این بدان معنا نیسـت کـه آن  
در مجموع باید .)108: 1ور،جصحیفه ن(» حکومت جهانی اسالم است منصرف کند

کیـد  أضمن اعتقاد به لزوم تشـکیل یـک دولـت بـزرگ اسـالمی و ت     ) ره(گفت امام 
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 ؛هـاي ملـی و سـرزمینی موجـود    براي اتحاد جهان اسالم با توجه بـه واقعیـت دولـت   
نمـود بینی خاص خود ارائه مـی اي را در راستاي آن آرمان با واقعفرایند چند مرحله

  .)227-226: 1380دهشیري، (
  

  انقالب اسالمی ي شدن اسالم در اندیشهجهانی
بدون شک انقالب اسالمی ایران به عنوان یک رژیم مکتبی و ایدئولوژیک بیش از دیگران به 

) ره(هاي حضرت امام این انقالب که برخاسته از اندیشه. تی خود توجه داردهاي ارزشی هوی جنبه
هایی است که این امر در جهت نیل به آرمان و آرمان هادر بطن خود داراي اصول، ارزشاست 

این اصول در قانون اساسی نظام جمهوري اسالمی ایران که . باشد می شدننهایی انقالب و جهانی
شناسانه و آرمـانی  برخاسته از انقالب اسالمی و برگرفته از دین اسالم است حاوي مباحث هستی

رو با توجه به اصول و مبانی از این. است می و انسانیوسیعی در جهت نیل به اهداف واالي اسال
اسالمی منظور گردیده  ي جامعه ي هایی براي آیندهانقالب اسالمی آرمان ي شناختی در ایدههستی
باید توجه داشت که در هر جامعه، آرمان اجتماعی، یعنی تصوري از یک نظـم فرهنگـی،   . است

شناسند و  میتنظیم رفتار خویش آن را به عنوان مرجع که اکثریت مردم در...سیاسی و -اجتماعی
کنـد،   اي عادي تجلـی نمـی   آن مردم، چنین تصوري از یک نظم عالی همچون داده ي هدر اندیش

جمهـوري اسـالمی    جهـت،  از این. شود اي نمونه و خاص در ذهن متبادر می بلکه به عنوان گونه
که ریشـه در  هاي بلندي است سالمی داراي آرمانایران به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقالب ا

 ،ت و اهـداف برآمـده از انقـالب   براین اساس با توجه به ماهی. شیعه دارد ي خواهی اندیشهآرمان
)28-29: 1366محمدي، (:توان براي آن نام برداصول چندي را می

  ؛زندگی ي کاملی از شیوه ي طرح مجدد اسالم به عنوان مجموعه-
مشـکالت و   ي این اصل که مـدل غربـی جـدایی دیـن از سیاسـت موجـب همـه        اعتقاد بر -

  ؛هاي اجتماعی، اقتصادي، نظامی و سیاسی جوامع اسالمی بوده استنابسامانی
و  ي کـه بـر اسـاس وعـده    (این عقیده که قدرت و موفقیت مسلمانان در بازگشت بـه اسـالم    

ي غربـی و سوسیالیسـم و مارکسیسـم    دارتنها جایگزین مناسب براي سـرمایه  )استتضمین الهی 
  ،شرقی است

مطلـوب و برقـراري    ي طرح مجـدد شـریعت بـه عنـوان قـوانین الهـی بـراي ایجـاد جامعـه          -
  ،عدالت اجتماعی و اخالقیات ي اي بر پایهجامعه
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ها و آمادگی براي شهادت در راه خدا به عنـوان  بت ي طرح مجدد جهاد مقدس علیه همه -
  .زيتنها راه مبارزه و پیرو

  

خصوصیات انقالب اسالمی
انقــالب اســالمی خصوصــیات منحصــر بــه فــردي دارد کــه آن را از دیگــر   ،بــر ایــن اســاس

این خصوصـیات  . دهدسازد و مفهوم جدیدي از انقالب به دست میهاي جهان ممتاز میانقالب
  :عبارتند از است شیعی ي در واقع آرمان نهایی اندیشهکه 
  

  دهواح 1امت ي اندیشه) الف
توجه به محتواي اسالمی، خـود را حرکتـی بـراي پیـروزي تمـامی       با اسالمی ایران  جمهوري 

بـر  . ت واحد جهانی را همـوار کنـد  کوشد تا راه تشکیل ام داند و می مستضعفین بر مستکبرین می
تشکیل امت واحد جهانی اسالم است ایـن آرمـان در    ،هاي اساسی آن این اساس، یکی از آرمان

  .ها قرار گرفته است آرمان ي رأس همه
گیـر شـدن حاکمیـت    جهـانی و جهـان   ي تشـکیل امـت واحـده   ) ره(فکري امام  ي در منظومه

توان صلح و امنیت جهانی را به صورت دائم بـر قـرار    اسالم، راهکاري است که بر اساس آن می
لهـی را بـراي   ا ي ، آخـرین برنامـه  )ص(از یک سو پیامبر اسالم ) ره(در نظر امام خمینی . ساخت

بشري عرضه کـرده اسـت و از سـوي     ي ها به کل جامعه ها و مکان زمان ي تمام افراد بشر در همه
هـا در زیـر لـواي     کـردن کـل انسـان   منجی و مصلح موعود براي یکپارچه) عج(دیگر، امام زمان 

راي ایـن  ، بالضـروره دا )ره(بنابراین، از منظر دینی و مذهبی، سیاست فرامرزي امـام  . اسالم است
آرمان نهایی است، که در کوتاه مدت تمام جهان اسـالم و در دراز مـدت تمـام جهـان، اعـم از      

  ).312: 1378امین،(در آیند ) حکومت اسالمی(مسلمان و غیرمسلمان، زیر لواي اسالم 
 ،مسـلمانان  ي همـه  2»نِقُوتَّإِنَّ هذه أُمّتُکُم أُمّۀً واحـدةً وأَنَـا ربّکُـم فَـا    «ي  کریمه ي به حکم آیه«

هـاي کلـی خـود را بـر      یک امت هستند و دولت جمهوري اسالمی ایران موظف اسـت سیاسـت  
ائتالف و اتحـاد ملـل اسـالمی قـرار دهـد و کوشـش بـه عمـل آورد تـا وحـدت سیاسـی،             ي پایه

  3.»اقتصادي و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد
                                                                                                                                                                      
1. The Idea of Ummat

.)52:مؤمنون آیه( یگانه و من پروردگار شمایم پس، از من پروا کنید - یا امتى - شماست آیینى - یا امت - یینو همانا این آ  .2
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 11اصل مقدمه و .3
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  بسط عدالت در جهان) ب
در مورد لزوم عدالت رهبـران و حکـام در نظـام    . ضیلت انسانی استیک ارزش و ف ،عدالت

اسالمی و حکومت دینی و ضـرورت پیگیـري هـدف برقـراري عـدالت توسـط آنـان، تردیـدي         
ترین کارکردها و وظایف دولت، تأمین عدالت در سیاست و  یکی از مهم ،به سخن دیگر. نیست

یعنـی تحقـق کامـل     ؛رمان و رسالت جهانییک هدف و آ ي اما این مفهوم به منزله.جامعه است
. جمهوري اسالمی ایران حضور دارد ي جهانیان در اندیشه ي عدالت و عدالت گستري براي همه

به عبارت دیگر، هدف واکاوي عدالت به عنوان یک دال متعـالی در گفتمـان سیاسـت خـارجی     
  ). 157-193: 1388دهقانی فیروزآبادي،(جمهوري اسالمی است

در  را که اصول بنیادي اعتقـادي و فقهـی امـام   (امام خمینی  ي از مباحث مهم اندیشههمچنین 
 ي آرمـان ضـرورت تحـول در عرصـه     )دهـد  سیاسـت خـارجی تشـکیل مـی    و المللـی   روابط بـین 

از دیدگاه ایشان تا زمانی که آرمان عدالت جهانی . المللی براي برقراري عدالت جهانی است بین
بیهـوده   ،کنـد  پرورش و اخالق را مهیـا مـی   ي که زمینه ،از صلح پایداربرقرار نشود، سخن گفتن 

المللی حاکم را منوط به اسـتقرار   ایشان، حفظ نظم بین). 93-118: 1390جوادي ارجمند،(است 
عدالت در مناسبات جهانی دانسته و با اشاره به تغییر تعادل در روابط جهانی با انقالب اسالمی و 

  :دنفرمای یدر نتیجه وقوع جنگ م
هـیچ طرفـی از دو   بـه  ما امیدواریم که تعادل در دنیا به خطر نیفتد براي اینکه ما «

بـا همـه،   السواء داریم وهمه، روابطی علی اطرف شرق و غرب تمایلی نداریم و ما ب
هـا عـدالت را در روابـط بـا مـا رعایـت        البته در صورتی کـه آن . رفتار عادالنه داریم

  .)234: 5ج صحیفه امام، (»کنند
  
  ها انسان ي همه سعادت براي) ج

نگاه جهان شمول جمهوري اسالمی ایران باعث شده است که این اندیشه، سعادت انسان در 
جمهـوري اسـالمی بـه بهتـرین      ي این آرمان در اندیشـه  .بشري را آرمان خود بداند ي کل جامعه

  .یافته است قانون اساسی بازتاب)154(نحو در اصل صد و پنچاه و چهار
بشـري را آرمـان خـود     ي جمهوري اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعـه «

مـردم جهـان    ي دانـد و اسـتقالل و آزادي و حکومـت حـق و عـدل را حـق همـه        می
در عین خـودداري کامـل از هرگونـه دخالـت در امـور داخلـی        بنابراین،. شناسد می
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فین در برابر مستکبرین در هـر نقطـه   مستضع ي طلبانه حق ي هاي دیگر، از مبارزه ملت
  1.»کند از جهان حمایت می

  
  نابودي ظلم و ستم در جهان) د

یکـم طـرح نمـود، توانسـت     و اي که در ابتداي قرن بیسـت   انقالب اسالمی با مختصات ویژه
بسیاري از ملل مسلمان و غیر مسلمان را جلب نماید و خود را به عنوان یک راه  ي قلب و اندیشه

داري  هـاي سـرمایه   هـا و منـافع دولـت    کـه بـر اسـاس انگـاره     ،جهانی ي فت از نظم ظالمانهربرون
ظـواهر ظلـم و    ي بنابراین مبارزه براي نـابودي کامـل همـه   . ریزي گردیده بود، معرفی نمایدطرح

  .است هاي اساسی این اندیشه ستم در جهان یکی دیگر از آرمان
  :نمایند نین بازگو میاین نکته را چ -اهللا  رحمه -امام خمینی 

هر جا . براي من، مکان مطرح نیست؛ آنچه مطرح است، مبارزه بر ضد ظلم است«
خداي تبارك و تعالی ما را مکلف «.»بهتر این مبارزه صورت بگیرد، آنجا خواهم بود

هایی که اسـاس اسـالم را دارنـد     کرده که با این طور اشخاص، با این طور ظلم، با این
دهنـد، مـا مکلفـیم کـه بـا       مصالح مسلمین را دارند به باد مـی  ي کنند و همه میمتزلزل

اگر یک وقتـی هـم دسـتمان برسـد، دسـت بـه تفنـگ        . ها معارضه و مبارزه بکنیم این
» کنـیم  کنیم و معارضه مـی  دمان تفنگ به دوشمان میخو. کنیم کنیم و معارضه می می

  .)184، 3صحیفه امام، ج (

  2آرمان جهانی) ه
هاي جهانی دارد و بـدون چنـین    ی، آرماندارا بودن ویژگی ملّبا وجود انقالب اسالمی ایران 

در حقیقـت ایـن ویژگـی نقشـی     . ت کامل و اصلی خود را نشـان دهـد  تواند هوی هایی نمی آرمان
هـاي   بـا تحقـق ایـن آرمـان برخـی از ویژگـی      . کند ت آن ایفاء میعلت غایی را در هویهمچون 

گیرند تی مانند انقالبی یا ملی بودن به طور طبیعی تحت تأثیر قرار میهوی.  
بر اساس آنچه گذشت در این گفتمان، اسالم دال برتر است که با توجه به آن، نظامی اسـت  

» مکتـب «هاي این نظام، اسالم به معنـاي   ها و آرمان لی ارزشاص ي  توحیدي که مرکز ثقل و پایه
نظري و ایدئولوژیک  ي بندي بینشی است که پشتوانهی نوعی صورتمکتب در این تلقّ. باشد می

                                                                                                                                                                      
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 154اصل .1

2. World Vision
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. کنـد  توزیع قدرت، ثروت و حیثیت را در جامعه تعیـین مـی   ي تأسیس حکومت و تأمین و شیوه
ایـن نظـام بـا    . است متافیزیکی اسالم قابل ترسیم در جوستون و مبناي فهم رفتار سیاسی و امنیتی 

ها به صـورت   ها، ارزش سیاست در راستاي آرمان ي همین اصول اسالمی توحیدي سعی در ارائه
از ایـن منظـر، اسـالم بـه عنـوان      ). 120: 1390متقی و پوسـتین چـی،  (گرا و متعهدانه دارد  رسالت

  .کانون محوري در ساختار قدرت قرار دارد
جمهوري اسالمی ایران، منشعب  ي به عنوان مکتبی که اندیشه ،ی مکتبی از اسالمابراین تلقّبن

فراگفتمانی و فرانهادي که یعنی نهـادي ماننـد کلیسـا نیسـت، ماننـد      : از آن است و اسالمی است
هـا و   حـوزه  ي بـه بیـان دیگـر، در همـه    . کشد هوایی است که جامعه در چهارچوب آن نفس می

ولـی در عـین حـال    . آیـد  عقیدتی حضور دارد و دینی اجتماعی بـه شـمار مـی    -عی روابط اجتما
ل و بـه حرکـت   اي هدفمنـد بـراي تحـو    زندگی نیست بلکه برنامه ي صرفاً چهارچوبی براي اداره

باشد و آنچه در آن اصـالت دارد   شمول میدرآوردن جامعه به سوي مقصد عالی است که جهان
  ).164و  165: 1387دانشگاه عالی دفاع ملی،(فیاییمرزهاي اعتقادي است نه جغرا

 ي بر این اساس، تلقی مکتبی از اسالم متضمن آن است که سبک خاص از زندگی در جامعه
گذاري قرار گیرد و این وظیفه بیش از همه بر دوش حکومت اسالمی بشري مورد تبلیغ و سرمایه

  .ایران قرار دارد
ان در ارتباط با مسلمانان جهان با بررسی قانون اساسی مجموع اهداف انقالب ایربدین جهت 
  :موارد زیر است

  1؛بشري ي سعادت انسان در کل جامعه-
  2؛استقالل کشور-
حـق   ي سـتیزي و عـدالت خـواهی و طـرد نظـام سـلطه در جهـان و حمایـت از مبـارزه         ظلم-
  3؛مستضعفین ي طلبانه
ف و اتحـاد ملـل مسـلمان و وحـدت جهـان      ائـتال  4؛مسلمانان ي تعهد برادرانه نسبت به همه-
  6؛و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان 5اسالم

                                                                                                                                                                      
  152قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل  .1
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و عدم تعهد  2پذیريگري و سلطهو نفی هرگونه سلطه 1کشیگري و ستمنفی هرگونه ستم-
  3؛گر سلطه هايدر برابر قدرت

و  و نیـز نفـی   6و حفـظ تمامیـت ارضـی    5و جلوگیري از نفـوذ اجانـب   4طرد کامل استعمار-
، فرهنـگ و  7بیگانه بـر منـابع طبیعـی و اقتصـاد  کشـور      ي هایی که موجب سلطهاجتناب از پیمان

  8.ارتش گردد
  
  گیرينتیجه

منـادي  )ره(وقوع انقالب اسالمی ایران به رهبري حضرت امام همانگونه که مالحظه گردید 
ومـت، اسـالم، ایـران،    هاي متفاوتی مبتنی بر پیوند جامعه و حک گفتمان جدیدي بود که بر گزاره

در این میان مبناي اصلی این انقالب مبتنی بر رویکـرد فرهنگـی و   . کرد دین و سیاست تأکید می
همگرایی فرهنگی، نـوعی همسـویی و همنـوایی در     جهت از این .ارزشی دین اسالم قرار داشت

دگاه دیـن  از سوي دیگر از دی. گرددهاي برخاسته از این انقالب محسوب میها و نگرش ارزش
اجماع جهانی تواند کشورهاي مسلمان را به یک انسجام درونی واسالم مهمترین عواملی که می

باشد که تمـامی  مانور حول آن محورها میاسالمی وبر مشترکات دینی وفرا خواند همانا تأکید
المی نیـز  گردد که دعوت به وحدت اسرو مالحظه میاز این. مسلمانان جهان به آن اعتقاد دارند

شود و متعاقب آن صدور انقـالب  مطرح می) ره(براساس تعالیم الهی اسالم از طرف امام  خمینی
محور اصلی فعالیت در جهت نیل به ایـن اندیشـه و تشـکیل حکومـت بـزرگ اسـالمی از سـوي        

بر این اساس انقالب اسالمی ابتناي خود را بر محورهاي کلیـدي و اصـول   . گرددایشان طرح می
ها کـه بـر   این آرمان. هاي نهایی خود برسددهد تا به آرمانشناختی منبعث از دین قرار میهستی

گیـر  جهانی و جهان  ي تشکیل امت واحده :شناختی قرار دارند عبارتند ازمبناي این اصول هستی
شدن حاکمیت اسالم، بسط عدالت و نابودي ظلم در جهان تا مسـیر رسـیدن بـه آرمـان غـایی و      
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بنابراین با توجه به این مباحث و بررسـی اهـداف انقـالب اسـالمی و     . د را ایجاد نمایدجهانی خو
اجتمـاعی و فرهنگـی بـوده و     ي اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـن اهـداف داراي جنبـه   

هـا بـه    هـا، ارزش  سیاسـت در راسـتاي آرمـان    ي براساس اصول اسالمی توحیـدي سـعی در ارائـه   
  .هاي ارزشی و ذاتی دین اسالم دارداس جنبهگرا و بر اس صورت رسالت

  



25  فرهنگی انقالب اسالمی ي آرمان جهانی اسالم در اندیشه

  منابع
، مجموعه مقاالت دولـت، مـردم   نخبگان و همگرایی فرهنگی، )1381(،احمدي، امیدعلی-

.و همگرایی، محسن فردرو و اصغر رضوانی، چاپ اول، تهران
.تهران، انتشارات امیرکبیر ،)حکومت اسالمی(والیت فقیه ، )1357(،)ره(امام خمینی -
، تهران، سازمان اسناد و مدارك )12، 11، 10، 1جلدهاي (نور ي صحیفه، )ره(ام خمینی ام-

  .انقالب اسالمی
.، بیروت، دارالکتاب العربیالعصر الحدیثزعماء االصالح فی، )1948(امین، احمد، -
.نشرنی: ، تهرانامن در گفتمان خاتمی ي جامعه، )1379(تاجیک، محمدرضا، -
و ) ره(امـام خمینـی    ي عـدالت جهـانی در اندیشـه   «، )1390(فر، جوادي ارجمند، محمدجع-

  .26مطالعات انقالب اسالمی، پاییز، شماره  ي ، فصلنامه»الملل انتقادي روابط بین ي نظریه
قــم، انتشــارات دفتــر تبلیغــات  ،)ره(عصــر امــام خمینــی ، )1381(حــاجتی، میراحمدرضــا، -

.اسالمی
، »مالحظاتی کلـی در بـاب تغییـر نظـام آموزشـی کشـور      «، )1364(،حداد عادل، غالمعلی-

  .1شماره  ،بهارتعلیم تربیت، ي مجله
: ، تهـران می ایـران امنیـت در جمهـوري اسـال    ي نظریـه ، )1387(دانشگاه عالی دفـاع ملـی،   -

.دانشگاه عالی دفاع ملی
انتشـارات   ،)ره(سیاسـی امـام خمینـی     ي درآمدي بر نظریـه ، )1380(دهشیري، محمدرضا، -

.مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ دوم، تهران
گفتمان عدالت در سیاست خـارجی جمهـوري   «، )1388(،دهقانی فیروزآبادي، سیدجالل-

.1، معرفت سیاسی، سال اول، بهار و تابستان، شماره »اسالمی ایران
.شرکت سهامی: ، تهرانپیشرفت توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، )1386(رجاوند، پرویز، -
راهبـرد،   ي ، فصـلنامه »فرهنگ و حقوق بشر در پرتو جهانی شدن«، )1383(سازمند، بهاره، -

.36تابستان، شماره 
 ي ، مجلـه »انقالب اسالمی از منظر رهبـر معظّـم انقـالب اسـالمی    «، )1385(شفیعی، احمد، -

.7انقالب اسالمی و دفاع مقدس، شماره 
ات دفتر تبلیغـات  ، قم، انتشارمبانی نهضت احیاي فکر دینی، )1380(صاحبی، محمدجواد، -

.علمیه ي اسالمی حوزه



)39پیاپی (93تابستان،9شماره  ،سومسال هاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  26

مرکـز  : ، تهـران ایرانـی  ي گرایـی در جامعـه   طرح تحقیقات ارزش، )1385(صدرا، علیرضا، -
.تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

، الگوها و رونـدها در سیاسـت خـارجی ایـران    ، )1390(چی، زهره، متقی، ابراهیم، پوستین-
.مفید: قم

نشـر  ، تهـران،  اصول سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران ، )1366(،نوچهرمحمدي، م-
.امیرکبیر

، وحـدت از دیـدگاه امـام خمینـی    ، )1376(، )ره(تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی    ي موسسه-
  .دفتر پانزدهم، تهران، تبیان

  
  




