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 تمدن نوین اسالمی ریزی پایه و امام خمینی الگوی حکومتی
 1امیرعلی حسنلو

 چکیده 
ها و  های بازرگ انساانی، برآماده از ایاده تمدن هاست و رد اندیشهآو اصل و دستح  تمدن

 های دینای اسات ها و بینش برآمده از اندیشه نیز تمدن اسالمی، .اند هایی است که اصیل انگاره
که در طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بوده و پس از دوران شدوفایی نشستین خود،  رن اا 

های دینی، انقالبای  با تدیه بر آموزه ر عصر کنونی، امام خمینیددچار نوعی انحطاط گردید. 
پدید آوردند که در احیای تمدن اسالمی اثری نوآوراناه پدیادار نماود؛ تمادن اساالمی کاه باه 

 بیات اهل گرفتاه از مدتاب  ها و افداار ال ام خمودی و فترت بزرگی فرورفته بود، با اندیشاه
گر از تمدن اسالمی در این عصر تاریدی آغااز گردیاد کاه ی دی دگرباره حیات یافت و دو دوره

ی  نامیاد. گساتره های فق ی اماام خمینای توان آن را تمدن نوین اسالمی بر محور اندیشه می
ی ج اان  ی فرهناگ و مظااهر، در سایطره تمدن اسالمی، پس از اشیال استعمارگران، با هماه

ی والیت  ار گرفته بود که با طرح اندیشهغرب و امیریالیس  در معرا دگرگونی و محو کامل  ر
ی ناوین  را به خود خیره نمود و دوره نگاه ای  فقیه، براساس مبانی فقه اسالمی در ج ان، همه

در این مقاله به تبیین اجمالی تأثیرات ایان اندیشاه در تمادن ناوین  تمدن اسالمی را جر ه زد.
 شود.  اسالمی پرداخته می

، والیت فقیه، انقالب اساالمی، بیاداری می، امام خمینیتمدن اسال واژگان کلیدی:
 اسالمی، ج ان غرب استعمار

                                                 
 .ی   ، دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه تربیت مدرس ت ران ی علمیه حوزه ی آموخته دانش .1
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 مقدمه
کوشاانه دانشامندان  هاا تاالش سشت آوردهای  رن ای از دسات تمدن اسالمی مجموعه
العرب و نزول وحی به خات   رود که پس از ظ ور اسالم در جزیره بزرگ اسالمی به شمار می

( با نزول نشستین آیات  رآن، که با امر 13، ص1386)بورلو، علوی،  ریزی شد. پیامبران پایه
(، مششص گردید که تفاوت و تمایز ایان تمادن 1به خواندن و تعلی  آغاز شده است )علق: 

ی آغااز اسات؛ عناصار مبناایی ایان تمادن بازرگ، علا ،  های دیگر، از نقطه بزرگ با تمدن
 آموزش، تعلی ، تربیت و ت ذیب نفس است. 

دل ن اد آموزش در اسالم، بر محور ت ذیب نفس صورت پذیرفت، از آن رو که پیامبر تش
نشستین مأمور بنای این ساختمان بزرگ بودناد و خداوناد مأمورشاان سااخت در  اسالم

( 87-79 :ت ذیب نفس، حفظ حیات معنوی و تدمیل آن به ت جد اساتمرار دهناد. )اساراف
ت اذیب اسات؛ حیاات و بالنادگی روزافازون تمادن ریزی تمدن، همسو با  تعلی  امت و پی

های  های  رآن، تمادن سازد؛ براساس آموزه تر می اسالمی مانند روح در کالبد، آن را سرزنده
تمادن  1(82گرایی آن برجساته باود، محاو شادند. )غاافر:  ی مادی بشری بسیاری که جنبه

و آزاداندیشای، باه دوران هایی مانند تعلی  و آموزش ت ذیب، خردمحاوری  اسالمی با مؤلفه
  2(134ص  ۱۳۷۱صفا، رسید. ) 5و  4شدوفایی، طالیی و اوج شدوه خود در  رون 

ریزی تمدن ناوین اساالمی، کاه  در پایه برای تبیین تأثیر اندیشه و گفتمان امام خمینی
های علمیه شیعه است، شناخت کلی از شاکله و سیس شناخت خاساتگاه  برخاسته از حوزه

 نماید.  ه و بسترهای فرهنگی آن ضروری میاین اندیش

 در اندیشه امام خمینیاسالمی  نوینشاکله تمدن الف. 

                                                 
ا   یف   ُروایس  ی َأَفَل    .1

ر 
َ ُظُروایفَ  اْل  َبةُ  کاَن  َف یکَ  ن  ذ   عا  

ن   َن یالَّ ل       م  َ َر  کاُنوا َ ب  ک  ُ     َأ ن  ةً  َأَشدَّ  َو  م  ا آثااراً  َو  ُ وَّ ا   یف 
ر 
َ  َفماا اْل 

نی ُ      َأغ  ُبونی کاُنوا ما َعن  س   .د 

 1377؛ ر.ک: آدام متز، 1392جرجی زیدانج ت اطالع بیشتر ؛ ر،ک به  2
 



 

 

33 

گو
ال

 ی
ومت

حک
 ی

خم
ام 

ام
نی

ی
 

 یهو پا
زی

ری
 

 نو
دن

تم
 ین

الم
اس

ی
 

گیاری ایان  افزاری را در سیر تمدن اسالمی و شدل افزاری و سشت دو بعد نرمالزم است 
علاوم  ،یاباد افازاری تمادن اساالمی نماود مای آنچه در ُبعد نارممد نظر داشت؛  تمدن غنی

 .باود بیات و تاالش علمای اهل اصالی آن تشاویق پیاامبر ی ریشاه ست کها اسالمی
نیز بر کسب علا  و رفاع  امام خمینی. ندکرد سفارش میاندوزی  دانشهمواره به  پیامبر

کید می های  ورزیدند و دستور تشدیل ن ضت سوادآموزی را دادند. یدای از دیادگاه ج ل تأ
م و طبقات پایین جامعه بود تاا بارای آناان در این زمینه، توجه به  شرهای محرو م   امام

ی آموزش عل  و تحصیل را فراه  سازند؛ از این رو،  انون اساسی تحصیل عل  رایگان   زمینه
را تا سطوح عالی، از حقاوق ماردم برشامرده اسات؛ ) اانون اساسای جم اوری اساالمی، 

اساالمی و ی تمادن ناوین  تارین شااکله ( بنابراین، م  3اصل سوم، بند 22ش، ص1370
گاهی، عل های آن از دیدگاه امام مؤلفه  جویی، ت ذیب نفس و خردمندی است.  ، آ

گاذاری آن اا، شاناخت بساترهای شادل گیاری  ها و تأثیر های شناخت اندیشه از ضرورت
گاذاری تمادن ناوین اساالمی  ، کاه در پایهی امام هاست؛ از این رو، شناخت اندیشه اندیشه

ها الزم و  گیری نظریاه انی است، در بازشناخت و تبیین بسترهای شدلمؤثر و دلیل اصلی و بنی
ها در بساتر  یابی علل و وع رویدادها و تدون ایده رود؛ براساس این، ریشه روشمند به شمار می

ها و حوادثی مرتبط است که پژوهشگر به مطالعاه و شاناخت آن اا نیااز دارد.  زمان، به آموخته
است  گیری اندیشه و ششصیت امام می، یدی از بسترهای شدلهای علمیه و مراکز عل حوزه

شود. یدی از بسترهای دیگار تداون  که به اجمال و ا تضای ظرفیت این مقاله به آن پرداخته می
، حوادث و رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معاصر حیاات ساز امام ی تمدن اندیشه

 ظرفیت این پژوهش نیاز دارد. ی ایشان است که به شناخت و معرفی در اندازه

 میه و کارکرد فرهنگی و تمدنی آنهای عل ب. حوزه
از صدر اسالم، مراکز علمی و آموزشی اسالمی با روند تدمیلی از مسااجد آغااز شاد کاه 

هاای علمیاه  ( حوزه625ش، ص1392آمد. )جرجی زیدان،  ن ادهای غیررسمی به شمار می
ی  جموعه ای از منابع و متون ک ن علمای اسات، نتیجاهکنونی و آثار علمی و تمدنی آن، که م
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گذاران  ترین بنیان ، از م  «شیخ مفید»ی غیبت،  ها بوده است. در دوره کارکرد و تالش این دوره
ی غیبت و به سال  ی نجف، پس از دوره ی علمیه شود. تأسیس حوزه ی علمیه برشمرده می حوزه
ن ینشا عهیان باه محاالت شیی سالجو  سلسالهسر« كیطیرل ب»ورش یگردد؛ با  یق بازم447

، ص 4ش، ج1382عه و محالت کرد )تتوی، ی در ش ی م   و گران بیداد و آتش زدن کتابشانه
ر باه نجاف اشارف ینااگز یالطاهفه، و خیشا یدرسا یها و کرسا ( و از آن جمله کتاب2322

ن جاا را باه رحال ا امات افدناد و آ ،یرمؤمنان، علیهجرت نمود و در جوار مر د مط ر ام
ان ن اد. بدین ترتیب، یعه را بنین حوزه و دانشگاه بزرگ شین تبدیل کرد و نشستیگاه دانش و دیپا

ن یاع در ایج ان تش یگر نوابغ علمیلسوف و دیه، مفسر، متدل ، فی، هزاران فقیدر  رون متماد
 (2305، ص: 4 ج، 1382ت شدند. )تتوی، یآستان ترب

 آن ج. حوزه نجف و تکاپوی تمدنی 
ت، در یبه نجف اشرف، به دلیل نداشتن امن یخ طوسیعه تا پیش از هجرت شیش یعلما

ران، به صورت پراکنده، به کسب علوم و تاألیف مشایول یمشتلف حجاز، عراق و ا یش رها
آوردهای آن یدی پس  ، دستیدرس یها ل حلقهیبودند. پس از هجرت شیخ به نجف و تشد

خ اسات. شایخ طوسای از یو آثاار دیگار شا  ایالالآن اا،  از دیگری رد نمایاند که یدای از
رود که جامعیت وی در علوم عقلی و نقلی در تأسایس  ترین علمای اسالم به شمار می بزرگ

ی علوم مشتلف مانند عل  حدیث، عل   ی نجف بسیار مؤثر بود. شیخ در زمینه و دوام حوزه
م، عل  تاریخ، عل  عرفان و متاون فقه، عل  اصول، عل  رجال، علوم  رآن و تفسیر، عل  کال

ها، آثاری برجسته و منحصر باه  و نیز پاسخ به شب ات و پرسش بیت اهل عرفانی و ادعیه 
ی  مانند، حاوزه نگری، خردمندی و ذکاوت بی فرد به یادگار گذاشت. این ششصیت، با جامع

نجف آمدند و ی  بزرگ نجف را تأسیس کرد. علمای شیعه پس از تأسیس این حوزه، به حوزه
 عه درآوردند. یش یاین مرکز را به صورت مجتمع بزرگ علم

ادای دو رساالت عماده باه  یبارا یت علمایای نجف اشرف، مرکز هیی علم ل حوزهیبا تشد
و  یه به صورت کاانون پارورش علاوم و معاارف اساالمیعلم ی ن که حوزهیوجود آمد: نشست ا

، رسالت ین مراکز علمین که ایدر آمد؛ دوم ا یبزرگ و متشصصان در علوم اسالم یت علمایترب
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 را برع ده گرفت.  یعیو ش یجوامع اسالم یفدر یت مرزبانیاز اسالم و مسلول یپاسدار
ی نجف پس از فراز و نشیب، حیات علمی خود را تاا  ارون بعاد اداماه داد. پاس از  حوزه

این حوزه تا  رن شش  ، راه پدر را ادامه داد و «شیخ ابوعلی»ق(، فرزندش، 460رحلت شیخ )
هاای دیگار شایعه  هاای کاربال و حلاه باه تأسایس حوزه شدگان آن در حوزه فعال بود و تربیت

ق( پاس از فترتای 826( فاضل مقداد )متوفای 285-283پرداختند. )سیدکباری، همان، ص
ل هال ابن»ی آن کوشید و شاگردانی مانند  ی نجف به وجود آمد، در احیای دوباره که برای حوزه

ق( شاگردان وی در مناطق مشتلاف مانناد جبال عامال 937تربیت نمود. )متوفای « جزایری
ی مدتب و روش شیخ طوسی همت گماردند. با  هایی تأسیس نمودند و به تأسیس و ادامه حوزه

ظ ور دولت شیعی صفوی، با دعوت از علمای شیعه جبل عامل به ایران، میراث و مدتب شیخ 
ی شیعه از نظار  اوام و  های علمیه شد و با پشتیبانی دولت صفویه، حوزهطوسی به ایران منتقل 

« محقاق کرکای»ی عطف  رار گرفت و دانشامندان بزرگای تربیات شادند؛  بالندگی، در نقطه
ای پرباار تأسایس  ق( در ایران به همراه برخی دیگر از علمای جبل عامل، حاوزه945)متوفای 

زه نیز پدید آماد، ولای باه هار روی، چاراغ فاروزان شایخ نمود؛ طبعًا فراز و فرودها در این حو
ق( 993)متوفاای « مقدس اردبیلی»اش فرونیاشید و دگرباره با ظ ور  طوسی و بنیان مشلصانه

سااز پربرکتای تولیاد شاد. )اماین،  محور تمدن روشن گردید و از ایان مدتاب، آثاار شاریعت
، 1362)دوانای، « ب ب اانی وحیاد»ی پرفروغ دیگر، در نجف و با  ( دوره159، ص9ج1403

، صااحب «الیطاف کاشاف»، «ساید بحرالعلاوم»( و شاگردانش آغاز شد که به عصار 131ص
ی  ق( از حاوزه1281منت ی گردید. شاگردان شیخ انصاری )متوفای « شیخ انصاری»و  جواه 

 های ایران تجدید حیات ی صفویه، حوزه نجف به ایران م اجرت نمودند و دگرباره پس از دوره
ی عاراق و  آوردها و میاراث تمادنی حاوزه و بالندگی پرنشاط و علمی شایان توجه یافت؛ دست

گیر و پرشامار اسات. شامار آثاار و علاوم و  ی ج اان اساالم، چشا  اصیل نجاف در عرصاه
ی نجاف پاس از  های بزرگ و مراکاز فرهنگای حاوزه ها و ن ادهای علمی و کتابشانه مجموعه

رود  ی نجف به شمار می علمیه ی آورد تمدنی حوزه وان دستتأسیس تا عصر کنونی، تحت عن
هاای علمای  که نیازمند نگاه و تحلیل علمی روشمند است. یدای از آثاار و تاأثیرات آن، حوزه
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 ی    است.  ی علمیه بزرگ ایران مانند حوزه

 رم در مسیر گذر به دوره تمدن نوین اسالمی د. حوزه 
رسد و مداتب علمای و  می   به عصر حیات اهمهی   ی علمیه ی حوزه اگر چه پیشینه

، «ذکریابن آدم»اع  از اشعریان،  ی    در این ادوار با حضور اصحاب اهمه حدی ی حوزه
بن محمدبن  و دیگران رونق و شدوه خود را داشت، )حسن« بابویه ابن»، «یصفار»، «بر ی»

ی شایعی تاا دوران  ( در ادوار بعدی، ایان حاوزه73و  29، 28ش، ص 1385حسن  می، 
ی  رو باود. حاوزه با فترتی روبه  حدومت صفویان، که حیات نسبی و فعالیت مؤثری داشت،

ای  ( به رتباه21، ص2ش، ج1385)فراهانی، « شیخ عبدالدری  حاهری»معاصر   ، توسط 
از آن برخاست و گفتمان نو از دین اراهه داد که  آوری مانند امام  ارتقا یافت که ششصیت نام

، که محتاوای بیت اهل  و  ی پیامبر ی نظرها متمایز بود؛ گفتمانی برآمده از سیره ز همها
ی  . تأسیس و تجدید حیاات حاوزههای اسالمی دارد ای دیرین در متون اندیشه دینی و پیشینه

انجاام « شایخ طوسای»ه در این شرایط زمانی حساس و با اهادافی همچاون اهاداف یعلم
ن ش ر از نظار یبود که ا یتیاز مو ع یریگ شان از اراك به   ، ب رهیا ی هجرت زهیرفت. انگیپذ

رساد  یم یروزگاار یبه زود»فراوانی داشت؛  یو خدمات علم  ، پیشینهتیب ات اهلیروا
آورد  ین پن ان شود، سر از    درمیکه در زم یگردد و عل  چون مار یم یکه کوفه از عل  ت 

ماند و زناان  یبه جا نم یو در شعاع دانش آن مستضعفشود  ین ش ر منبع عل  و فضل میو ا
گران حجت ید یگردند و مردم    برا یمند م ن ش ر ب رهیا یز از برکات علمیپشت حجاب ن

گاردد و شاعاع آن شارق و  یگر منتشر مید ین ش ر به ش رهایشوند و علوم و معارف از ا یم
ب ره از     یب یچ فردیرسد و ه ین مبه همگا یی ال  رد. آن گاه حجت بالیهیگ یغرب را فرام

 (213، ص57، ج1403)مجلسی، «. ماند ینم
ق از اراك باه  ا  1340در سال  ی  حاهریخ عبدالدری، مرحوم حاج شیا زهین انگیبا چن

 ی عمل بیوشاند.  د داده شده است، جامهیات به آن نویهجرت نمود تا به آنچه در روا
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باه  یی نجف اشرف و    در شارایط هیی علم حوزهگذار  انین است که هر دو بنیجالب ا
 دند که در خطر ت اج  دشمن بودند. یاستوار بشش یانین دو حوزه بنیا

ی خاود در حفاظ و  ، هار کادام باه نوباهیاللاه حااهر تیآ ی مرحوم شدگان حوزه تیترب
رومناد در حاوزه  ا  تاالش کردناد. یت نیجاد وحدت و مرکزیراث بزرگ و این میگسترش ا

ی    را در برابر  هیی علم را به    دعوت نمودند و حوزه« یالعظمی بروجرد الله تیآ ممرحو»
 ن ایاده، اماام خمیناییاا یل کردند. در طرح و اجرایبه  درت بزرگ تبد یشاه   ست یرژ

و  یعلما یها هیا  پاینقش عمده داشتند و از آن پس، خود در مقام استادی برجسته، به تحد
کاه در کناار کساب فقاه، عرفاان و  یا ت شااگردان برجساتهیو با ترب حوزه پرداختند یمعنو

گرفتناد،  یی مساهل جامعه و کشاور و ج اان ال اام م نهیشان در زمیا یها دگاهیاخالق، از د
گاه ستهیشا یکادرها  نده آماده کردند. ین ضت آ یبرا یی مج ز به عل ، تقوا و آ

 وهای غربی در برابر الگ خمینی ه. تفوق الگوی تمدنی امام
های صالیبی آغااز  ی غرب با فرهنگ و تمدن اسالمی و هدم آن، با آغاز جنگ مشاصمه

ها استمرار داشت. پیدایش امیراتوری ع مانی، چالشی جدی بارای  شد  و این دشمنی تا  رن
رفت. سربازان ع مانی تا مرزهای فرانسه پایش تاختناد؛ از ایان رو، غارب   اروپا به شمار می

ه با این  درت، که میراث سرزمینی و ا تدار سیاسی و نظامی خالفت اسالمی را با برای مقابل
جویانه آغاز کرد تاا سارانجام جناگ ج اانی  های مقابله خود به همراه داشت، طرح و برنامه

پیش آمد؛  لمرو ع مانی پس از جنگ ج انی اول، بین استعمارگران تقسای  گشات و نظاام 
شد، برافتااد و انگلایس هادایتگر  ی بزرگ تلقی می مشاطرهخالفت اسالمی، که برای غرب 

( اساتعمارگران ایان 300ص 1386ها ضد ع مانی بود. )ژوزوف بورلو، علوی، بزرگ جنگ
ای تقسای   هاای  اومیتی و فر اه مناطق را با مرزهای مششص به کشاورهای کوچاک باا نام

انگلیس شد و بششی  ی بششی از این مناطق، وابسته و مستعمره (292نمودند. )همان، ص
به فرانسه، ایتالیا و... تعلق گرفات و از نظار حااکمیتی باه دسات آناان اداره شاد یاا حداام 

ی این کشورها انتشاب گردیدند. در پی همین سلطه بود کاه عاراق  ی آنان برای اداره برگزیده
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ردیدناد. به اشیال استعمار پیر در آمد و علمای بزرگ نجف به ایران تبعید و در    مساتقر گ
جویی انگلاایس باارای دفاااع از کیااان  ی شاایعه در براباار ساالطه ( حااوزه302)همااان، ص

 . به پا خاست و بسیاری از علما در این راه ش ید شدند بیت اهل  
بدین ترتیب،  لمرو خالفت ع مانی تجزیاه شاد و تحات حاکمات آناان  ارار گرفات. 

ی اعاده یاا تشادیل و تعیاین  اندیشهدانشمندان اسالمی، که بدون حاک  رها شده بودند، در 
بردناد؛ برخای  حاک  و نوع حدومت پس از انقراا خالفت برای کشورهایشان باه سار می

های غربی متمایل شادند و   کردند و به جم وری و انواع حاکمیت الگوهای غرب را تأیید می
ه از خود ی روش خالفت و تعیین خلیف برخی سلطنت را مطرح نمودند. برخی دیگر بر ادامه

کید ورزیدناد. برخای ایان نظریاه را، کاه  متمایل گردیدند و بر آن به عنوان سنت اسالمی تأ
ی جواماع  حدومت داشتند و حدومت تشدیل دادند، به کلی مندر شده، برای اداره پیامبر

اسالمی به ا تضای زمان و به رأی عموم گرایش پیدا کردند، که مدل دموکراسای غربای باود. 
( به هر روی، پس از این بحران و خا   ادرت ع ماانی، مشادل 5-3، ص 1384)کتانی، 

 سیاسی و فدری بزرگی برای مسلمانان به وجود آمد. 
های مبارز فداری و  در این شرایط، جوانان مسلمان با هدایت برخی از دانشمندان، گروه

لیااد و هایی در دفاااع از خالفاات و حدوماات در اسااالم تو نظااامی تشاادیل دادنااد و اندیشااه
هایی اراهه کردند. در عربستان ه  وهابیت درصدد استقالل و مقابله با ع مانی برآماد.  نظریه

ریزی و ویرانی  سعود پس از جنایات فراوان، خون ( خاندان آل261ص1386)بورلو، علوی ،
آثار اسالمی، با پشتیبانی انگلیس حدومت شرفا را، که مورد حمایت و تحت نظار خالفات 

ی مناطق  ( در همه192، ص1372، کنار زدند و حاک  شدند. )هرایرد کمیجان، ع مانی بود
این اوضاع پیش آمد؛ در اردن، عراق، لبنان، فلسطین، مصر، لیبی، ع مانی )ترکیه( و... نزاع، 

ریزی، اشیالگری و غارت آثار علمی و فرهنگی و منابع مادی، بحران و نااامنی  جنگ، خون
 (292، ص1386کرده بود. ) بورلو، علوی ، را بر بالد اسالم مستولی

ایران نیز به اشیال کشورهای درگیر جنگ ج انی شامل انگلیس، روس، ع مانی و آلمان 
ی بالد اسالمی چیره شده باود؛ ایاران نیاز گرفتاار  درآمد. بحران سیاسی و حاکمیتی بر همه
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ادی در آن سیاست ضعیف  اجار و تحت اشایال باود؛ بحاران سیاسای، اجتمااعی و ا تصا
های مشتلف پدیدار نموده بود؛ وضع فرهنگی و اجتمااعی و فقار و نااامنی بار کشاور  گسل

 (206، ص، 8ش، ج1374غلبه داشت. )راوندی، 
گااهی از وضاع اساف امام خمینی بار مسالمانان ج اان، کاه گرفتاار اساتبداد و  باا آ

باا اساتبداد پرداختناد کاه  سازی مبارزات و مقابلاه استعمارگران بودند، با هشیاری، به زمینه
عامل استعمارگران در غارت کشورهای اساالمی باود. ایشاان باه خاوبی وا اف بودناد کاه 

سازی و احیای تمدن اسالمی، فعالیت فرهنگای و تربیات کاادر و  زیرساخت اساسی تمدن
العظمی  اللاه ی فرهنگای اسات؛ بناابراین، تاا حیاات و زعامات آیت نیروی  وی برای جب ه

(، بااه تاادریس و تربیاات شاااگردان اشااتیال داشااتند و 1340ر حااوزه )متوفااای بروجااردی د
و دیگار دانشامندان را « اللاه ب شاتی آیت»، «شا ید مط اری»های بزرگی مانناد  ششصیت

 محماد و فقاه آل بیات اهل ، از مدتاب ی م ندسی فرهنگی امام پرورش دادند. ایده
خوبی وا ف بودند دلیل استیالی غرب بار  گرفته شده بود؛ از این رو، پیش از هر ا دامی، به

دریافته بود که فقه شیعه ظرفیت و  ج ان اسالم، فقدان الگوی حدومتی اصیل است؛ امام
را از « ی والیت فقیه اندیشه»ی جامعه بیردازد؛ از این رو،  توانمندی تمدنی را دارد که به اداره

ی فق ای در پاساخ باه  در  الب نظریاهشان را  نظریه متن فقه استنباط و مطرح کردند؛ امام
های نیابتی استعماری  خواهی استعمارگران و  درت رویدادهای مشتلف، برای مقابله با زیاده

جانبه بر باالد اساالمی  ی همه ی محو کامل تمدن اسالمی و سیطره اراهه دادند که در اندیشه
ی  پایه رفت که امام می( این نظریه آغاز راهی به شمار 326بود. )همان، ژوزف بورلو، ص

 انقالب اسالمی را براساس آن بنا ن ادند. 
ی اجارای الگاوی اساالمی و مقابلاه باا  باور داشتند که برای رسایدن باه مرحلاه امام

ها را فراه  نمود تاا تحاولی بازرگ بارای ج اان  نمادهای تمدن غرب، ابتدا باید زیرساخت
 تمدن غرب ایجاد شود. اسالم و راهی برای مقاومت در برابر پیشروی 
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 در برابر مظاهر تمدن غرب خمینی و تمدنی امام سیاسی و. مراحل اجرای الگوی
توا  ساخهار و  از آغاز جریا  انقالب اسالمی، می ی امام ی و سرره در اندیشه

 گذاری تمد  اسالمی شناخت: ای برای پایه نظم ویژه

 فرهنگی؛ های ریزی برای انقالب با اولویت فعالیت برنامه .1

گاه به زمان؛ .2  تربیت کادر و نیروی عا ل، خردمند، مجت د و آ

گاهی اجتماعی و ارتباط استوار با مردم و توجه به جوانان؛ .3  باال بردن آ

گاهی دادن و ارتباط با نشبگان جامعه، حوزویان و دانشگاهیان. .4  آ
ریزی تمدن  یبرای پ این چ ار مؤلفه، چ ار برنامه عملی و مواضع م   و راهبردی امام

در تحوالت اجتماعی ایران عینیت یافت و منجر به  50و 40ی  نوین اسالمی بود که در دهه
ها و مواضاع فرهنگای کوشایدند اوضااع  با برنامه ی ایران شد؛ امام تحول بزرگ در جامعه

رضاخان با اجرای فرامین اربابانش و تعطیل نمودن مراکز دینی، محدود کردن فرهنگی را، که 
های مذهبی، تیییر لباس روحانیت و اجرای طرح کشف حجاب  صد داشت سبک  الیتفع

زندگی مردم ایران را دگرگون ساخته، تمدن غرب را جایگزین تمدن اسالمی نمایاد، دگربااره 
هایی  به وضع پیش از رضاخان بازگردانند. پس از رضاخان، محمدرضا نیز با اجارای برناماه

هاای ایاالتی و والیتای، کاپیتوالسایون  ی انجمن رآن، الیحاهمانند حذف سوگند خوردن به  
دانست که ایان پادر و پسار مجریاان  می و...، به زدودن آثار تمدن اسالمی پرداخت. امام

همچناین باه خاوبی از ایشاان فرهنگ غرب و در فدر محو تمدن اسالمی در ایران هساتند. 
گاه بودند و باه خاوبی دانساتند اساتعمارگران بارای  می اوضاع زمان خود و تحوالت ج ان آ

های مزبور را اجارا  جایگزینی فرهنگ غربی به جای فرهنگ و تمدن اسالمی در ایران، طرح
کنند. همچنین در حجاز، برای جایگزین نمودن تمدن اسالمی و خالفات اساالمی، کاه  می

آن  های منحرفای مانناد وهابیات را مطارح و از ی جیرافیایی بزرگی داشات، اندیشاه گستره
ای جز خشونت در ج ان مطرح نشاود. صادای تحجار  کردند تا از اسالم چ ره حمایت می

باا هشایاری، در کتااب  وهابیت در ایران نیز شانیده شاد و بازتااب و تاأثیر داشات. اماام
های  دهناد و باه برداشات االسرار، به شب ات یدی از نویساندگان پاساخ کوبناده می کشف
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ی  ، کاه دربااره«تیمیه ابن»و « محمدبن عبدالوهاب»ی  ندیشهنادرست و تأثیرپذیری وی از ا
به این نویسنده، کاه  نمایند. امام افدنی کرده بودند، اشاره می اسالم و تمدن اسالمی شب ه

در کتاب خود، اسالم را تن ا منحصر در برخی از اخال یات و بدون محتوای تمادنی و روح 
نموده است، پاسخ رسا داده، اساالم را دینای سازی و فا د تشدیالت حدومتی معرفی  تمدن

پذیر و ن ادساز برای حدومات  ساز و محتوای تشدیالت کامل از هر نظر و دارای روح تمدن
ی والیت فقیه را  د یقًا اندیشه ( امام374ق، ص1363، نمایند. )امام خمینی معرفی می

و باا اساتناد  1ان برخاسته بودهای منحرف مطرح کردند که از حجاز و ایر در برابر این اندیشه
دهناد. )اماام  های منحرف پاساخ می کنند و به اندیشه به روایات مشتلف، از اسالم دفاع می

ی  ( نوشتن این کتاب و کتاب والیت فقیه و طرح اندیشه238-226ق، ص1363، خمینی
ین برای احیاای تمادن ناو های م می بود که امام جامعیت اسالم و مدتب امامت، از گام

ی مسلمانان را باه بیاداری در برابار اساتعمارگران و مساتبدان  همه اسالمی برداشتند. امام
هاا متمرکاز باود، کاه  بیشتر بار ج ااد فرهنگای و اصاالح بینش خواندند. نظر امام فرامی

بر ایان  رود. امام ساز به شمار می ترین روش در اصالح جامعه تمدن ترین و متر ی اساسی
ها را دگرگون سااخت. همساو باا ایان  ها را اصالح کرد و بینش ابتدا باید نگره باور بودند که

ی والیت فقیه را آغاز  ندیشه االسرار آغاز گردید، طرح علمی ا ا دام، که با نوشتن کتاب کشف
 ها منتشر کردند. اماام های بیدارگرایانه با هدف تیییر بینش ها و سشنرانی نمودند و اعالمیه

گاهی از اوضاع زمانی مشاطب می ابتدا حاکمان سازند.  سیاسی را ه  با  صد روشنگری و آ
بااا  ، تربیاات کااادر هوشاایار و عا اال از جوانااان طلبااه بااود. امااامی دیگاار امااام انگیاازه
محوری و اخالص کامل، در این راه پرپیچ و خ  گام برداشتند. نیروهای جاوان اعا   تدلیف

                                                 
کاه برداشات  ،وهابیت بود تأثیرکه تحت  هایی مطرح کردند دیگران اندیشه و «بر عی»، «سنگلجی» مانندافرادی . 1

؛ دانسات ساازی مای تاوان تمادن دین را فا اد روح و ،فدران روشنهمانند یا کرد  مینفی امامت  نادرست از اسالم و
مطارح  االسال ار کشفوالیت فقیه را با نوشتن کتااب  ی دیشهان و ندبه روشنگری پرداخت ها اندیشهاین برابر در  امام

 هایی از آن موجود است.  و نسشه ق منتشر گردید1363ال انی  ربیع 15که در  کردند
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، با روح حماسای ایشاان همساویی های امام نیاز دانشجویان و طالب، با شنیدن سشنرا
 شدند.  می ی امام پیدا کرده، رهرو مدتب و اندیشه

ی اراک با شیخ مؤسس همراه بودناد و  ها حضور داشتند؛ از حوزه ها در حوزه سال امام
از جامعیت، هوش و نبوغ وی در تربیت نیرو ال اام گرفتناد و شااگردان طاراز اولای تربیات 

آناان در باالد  ای نبوغ و ابتدارات بزرگ فرهنگی بودند. جامعیت و نفوذ مردمی کردند که دار
و بر اراری پیوناد  مشتلف، فرصتی میتن  بود. آنان با هماین پشاتوانه، همساویی باا اماام

 عاطفی و ایدهولوژی عمیق با مردم، به فعالیت فرهنگی و مبارزات سیاسی پرداختند. 
فرهنگی ج ان اسالم و مسلمانان در بحران کامال وضع ا تصادی، اجتماعی، سیاسی و 

های ضاد دینای رژیا  و   رار داشت. در ایران نیز شرایط به مراتاب نامسااعد باود. سیاسات
نیاز باا  های منحرف، ضد فرهنگ و تمدن اسالمی بود. امام  ها و دیگر فر ه ای فعالیت توده

ی نادرست از دین پاسخ دادند. ، به تفسیرهااالس ار کشفی خود در کتاب  مطرح نمودن ایده
ی  شاده ( و در همین کتاب، ضمن پاسخ باه شاب ات طرح14ق، ص1363، )امام خمینی

گرا و متحجر در ج ان اسالم، موضوع والیت فقیاه را مطارح  فدرمآبان غرب برخی از روشن
( پس از مدتی، در درس خارج خود بحث والیت فقیه را به عنوان 234نمودند. )همان، ص 

( 55، صوالیالت فقراله، ی حدومتی به صورت جدی تبیین کردناد. )اماام خمینای یهنظر
ای که از دروس فقه داشتند، بارای جواناان  دادند و تفسیر و نگاه نوآورانه می درسی که امام

محور باود و ایان نگااه  از فقه، سیاسی و سیاسات نمود. تفسیر امام طلبه بسیار جذاب می
ی والیات و نیابات آن اا از طارف اماام  بی  رار گرفت. اندیشاهفدران مذه مورد توجه روشن

های فق ای برخای از بزرگاان و  و زعامت، از دل منابع فق ی و روایی و از نظریاه معصوم
، )حسانلو، «فایض کاشاانی»، «عالماه حلای»، «سیدمرتضای» دمای علمای شیعه مانند 

اکمیت و والیت بر ماردم شد که ح و... گرفته می« الیطاف کاشف»، «نرا ی( »190ص1388
اند که در صورت نبود مانع، باید بر آن  ی فقیه و از حقوق و تدالیف ایشان برشمرده را شایسته

مباانی  ( اماام414-390، ص1374ی حدود و احدام نماید. )لمبتاون،   یام کند تا ا امه
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، ماام خمینایکردناد. )ا شان را مستند به منابع اصیل و آرای فق ای بزرگ تبیین می اندیشه
 (92و  85، 23تا، ص بی

هاا و  آرمان ش(، اماام1340العظمی بروجاردی ) اللاه به هر روی، پس از وفاات آیت
دانساتند، آغااز نمودناد و در برابار  های خاود را، کاه اصاالح فرهناگ و جامعاه می اندیشه

ی  دادند. حاکمیت با  صد منزوی و متاروک نماودن حاوزه انحرافات به حاکمیت هشدار می
باا  داد. اماام ی نجف را مطرح کرد و مرجعیت را باه نجاف ساوق مای ی   ، حوزه علمیه

گاه بودند و به مشالفت برخاساتند ، 1، ج1365 ی نالور، صالیرفه). .هشیاری از این دسیسه آ
 (66-63ص

ی  آغاز شد؛ از مصادیق این مباارزات، مشالفات باا الیحاه از این زمان، مبارزات امام
ی َعل ، که  س  باه  ارآن را در  ش(، مشالفت با اعالمیه1341و والیتی ) های ایالتی انجمن

تحلیف برداشته بود، هشدار در برابر نفوذ ص یونیس  و ب اهیان در ارکان حدومت و ارتباط با 
بشش باود.  رژی  غاصب اسراهیل بود، که برای مسلمانان ج ان بسیار اهمیت داشت و امیاد

به مقابله با استبداد پرداختند که در بیشتر کشورهای اساالمی  امام ها، ها و بیانیه با این پیام
، مشدل اساسی مسلمانان و ج ان اسالم، پادشاهان سیطره و سلطه داشت. از دیدگاه امام

کوشیدند و  دیدند و برای آن می ابتدا مصلحت را در اصالح آن ا می ها بود. امام و حاکمیت
 (90-66، ص1ج ی نور، صیرفهردند. )همان، ک در ایران، پ لوی را نصیحت می

گاه حوزه امام گرفتند  ه کمک مییی علم در روند مبارزات و ج اد فرهنگی، از عالمان آ
ی کادرسازی برای تمدن ناوین اساالمی تربیات کارده بودناد. اساتادان  آنان را در مرحله که 

های مبارزاتی  ن و اعالمیهایشا یها امی، پی و یی ارتباط ی    به صورت شبده هیی علم حوزه
 رساندند.  ز خارج کشور مییرا به سراسر کشور و ن

ی والیت فقیه، ضمن ایان کاه  و اندیشه موفقیت نظریه و الگوی حدومتی امام خمینی
های اساتعماری غارب و امریداا را بار ها  زد و  ها و توطلاه ی تعامالت ج انی و طرح همه

ی گساترده در ج اان  های خود برای سلطه ا، که با نظریهپردازان بزرگ ر سیاستمداران و نظریه
ریزی کرده بودند، دچار شوک و بحران فداری نماود، چاالش جادی در برابار  تدبیر و برنامه
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طلبی و غارتگری آنان ایجاد نمود. انقالب ایاران  غرب مطرح کرد و مانع بزرگی در راه سلطه
نظیار، باه کالباد  ایی و پشاتیبانی مردمای بیی مبانی مدتبی عاشاور با نام اسالم و با پشتوانه

ی غرب سارکوب و ناامیاد شاده بودناد، امیاد  مسلمانان جوان، که از ظل  استعمار و سلطه
تاوان گفات  گماان، می از ایان رو، بیبششید و نیروی حرکت را به سوی تدامال نویاد داد. 

باا ن اساالمی را تمادن ناوی اماامست و ا دار تمدن اسالمی میراث ،یرانا انقالب اسالمی
اماام ی  و سایرهاندیشه  ند.به ج انیان معرفی کرد بیت اهل  ی والیت فقیه و مدتب  اندیشه
ج اان سالطه و . رود در  ارن کناونی باه شامار مایساز تمدن نوین اسالمی  پایه ،خمینی

رو گردیاد. آناان  ی والیت فقیه، با شدست بزرگای روباه اندیشه استعمار نو، پس از پیروزی 
آمیز شاود و  ران شدند که پس از سقوط خالفت ع مانی، این اندیشاه بارای آن اا مشااطرهنگ

احتمال جایگزینی و بازگشت وحدت و انسجام اسالمی به کشورهای اسالمی به وجود آید، 
باه  ، وحدت ج ان اساالم و بیاداری مسالمانان ج اان باود. نگااه اماامزیرا ندای امام

بشش ج ان مانند حمایت از مردم فلسطین و مقابله  زادیهای آ فلسطین و حمایت از ن ضت
رفات.  باه شامار می های اماام خمینای هاا و اندیشاه با نفاوذ اساراهیل غاصاب، از آرمان

ش به بعد 1340های  بارها در خالل سال ( امام259، ص11ش، ج1361، ی نور صیرفه)
های حماسای و  ن سشنرانیتا زمان تبعید، ضد نفوذ رژی  غاصب اسراهیل و عمال آن در ایرا

ها بارای  بیدارگرایانه داشتند؛  به همین دلیل، ص یونیس  و غرب پشتیبان آن، با انواع دسیساه
 جانبه دست زد.  چینی گسترده و همه رویارویی با این اندیشه، به توطله

 های پایداری و شکوفایی تمدن نوین اسالمی بر محور اندیشه امام خمینی مؤلفه
  ی و تمدن اسالمیعقل گرای-1

 ،تعقال و خردمحاوری .گرایی اسات عقال ،دیگر در جریان رشد تمدن اسالمی ی مؤلفه
باه   پیشرفتسبب تمدن اسالمی و  ی شود که شاخصه دیده می بیت اهل  بیشتر در مدتب 

 رآن عقل و هوش را مشاطاب  .از  رآن ا تباس شده است ،گرایی عقلاساس . رود شمار می
. در تمدن اسالمی ذیال ایان نگااه باوده اساتیی گرا پس رشد عقل .داند توحید و وحی می

گرایی در اوج باود؛ از نظار  ای اسات کاه عقال دوران طالیی تمدن اسالمی مربوط باه برهاه
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اختراعات، ابتداارات ی  همه ؛جایگاه عقل در پیشرفت تمدن اسالمی بسیار باالست، امام
هیچ  آید. به دست میگرایی  عقل ی ، در سایهو معماری و وحدت جوامع و انسجام اجتماعی

 .نیست پذیر توسعه و یافته، رشدشدنی بدون عقل و خرد درک ،یک از مفاهی  مادی و معنوی
یعنای اگار  ،چه آفت آن نیز تا حادی عقال اسات اگر ،عقل است ،گرایی انسان کانون تمدن

رو  روباهگرایی با افاراط  عقلگرفته نشود، در نظر  بیت اهل  گرایی زیاد باشد و  رآن و  عقل
آن  های تمدن نوین اساالمی از مؤلفه .نقد و آزادی اندیشه است ،راهدار دیگر گردد، ولی می

مراکز علمای نقاد علمای و عقالنای بایاد در  .دارد ها را از اندیشیدن بازنمی است که اندیشه
تمادن  چنین تمدنی وجود داشته باشد. ایان نگارش سابب جاوان مانادن اصاول و عناصار

خودشناسای و  ،کماال ،نقاد سابب تحارک ،اسالمی و دوام بیشتر آن خواهد باود. در وا اع
مورد هجوم  ،دهد و تی تمدنی خود را از بیرون مورد نقد  رار می .شناسی تمدنی است درون

آن العالی( بار  )مدظلاهکه مقام معظا  رهباری  ،آزاداندیشی باید بتوانی  برما  .گیرد  رار نمی
 ند، تمرکز داشته باشی . کید دارأت

نظیار  از علما، فق ای بزرگ و مجت دان خردپیشه و از فالسفه و عرفای ک  امام خمینی
اناد و خاود از  تاریخ فقاهت هستند. ایشان با اشراف به این مسااهل، بارای عقال ارزش  اهل

قال های خرافای و ضاد ع باا اندیشاه روند. اماام نام اسالم به شمار می  خردورزان صاحب
مجت دی هستند که عقال  وهابیت، که از حجاز ضد تعقل برخاست، مبارزه نمودند. امام

شامارند.  دانند و  انون خرد را یدای دالیال اساتوار برمی را یدی دالیل اثبات شرع و فتوا می
 (390، صاالس ار کشف)همان، 

 . وحدت کلمه و پرهیز از تفرره 2
ونای، اثرگاذارترین مؤلفاه در پایاداری و وحدت کلمه مردم و همبساتگی و انساجام در

پویایی تمدن نوین اسالم است. هرگاه وحدت کلماه و همگرایای در حاکمیات و مسالوالن 
های اجتماعی بروز و ظ ور نشواهاد  گمان، گسل های حاکمیتی نباشد، بی نمود یابد و گسل

های بیرونای،  بتمدنی برخوردار بوده، در  بال آسی ای از انسجام درون داشت. چنین جامعه
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رق مسلمانان نیز یدی از آرمان  هاای بازرگ اماام درونی و... مصون خواهد بود. وحدت ف 
کید داشتند.  وام تمدن اسالمی، با وحدت امت اسالم محقق می شود  بود که همواره بر آن تأ

وحادت را  اماام (32، ص5ج برای نیل به این آرماان کوشایدند. )صاحیفه اماام و امام
: دادناد  میو هشادار دانساتند  می« دیانات ی سستی پایاه»و تفر ه را موجب « رتعامل  د»

یا از خیانت سران ممالک اسالمی و یاا از ج ال و  ،تفر ه موجود در بین کشورهای مسلمان
در  ؛رد و فارس مطرح نیستدر اسالم کُ  .اطالعی آنان است... سنی و شیعه مطرح نیست بی

حنفای و  ،سانی، یاک دساته ،ی . یاک دساته از مسالمانانهمه برادر و با ها  هسات ،اسالم
خواهند به اسالم خدمت کنناد و بارای  ای که همه می اخباری هستند... در جامعه ،ای دسته

ها  هساتی ... . این اا دلیال  اسالم باشند، این مساهل نباید مطرح شود. ما همه بارادر و باا
ه باشی . برادران شیعه و سنی بایاد از ما نباید با ه  اختالف یا تضادی داشت .اختالف نیست

هر اختالفی احتراز کنند. امروز اختالف بین ما، تن ا به نفع آن ایی است کاه ناه باه ماذهب 
آن اا  ؛شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب سنی اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی یا سایر فارق

که بین این دو اخاتالف بیندازناد. ماا  دانند طور میراه را این .خواهند نه این باشد و نه آن می
و اهل توحید  قرآ ما اهل  ی ما مسلمان هستی  و همه ی بدنی  که همه اباید توجه به این معن
 (259، ص12)همان، ج .و توحید زحمت بدشی  و خدمت کنی  قرآ هستی  و باید برای 

یفات . دوری از تجمالت3   و تشر
زیساتی و دوری از تجماالت  د، بار محاور سادهبنیاان گذاشاتن تمدنی که پیامبر اکرم

( دوام و استمرار آن نیز نیاز به همین رویه 75اضافی و غیرضروری بود. )کتانی، همان، ص 
ی طبقااتی در جامعاه، از  گری در مسالوالن نظاام و ایجااد فاصاله دارد. گرایش باه اشارافی

تمدنی یا افول و فتارت  ترین آفات هر تمدنی بوده است. یدی از علل انحطاط و سقوط م  
های هرم  درت و کارگزاران حااکمیتی اسات. هماواره، هماین عوامال  گرایی رده آن، تجمل

ش، 1357های ا تدار آن گردیده اسات. )رادمانش،  ها و از بین رفتن بنیه منجر به پایان تمدن
گری، ضمن این که در خوی کاارگزاران آثاار ناشایسات  ( گرایش به تجمل و اشرافی152ص
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هایی در  شود. ظ ور چناین پدیاده رنگ شدن عدالت و گسترش فقر نیز منجر می دارد، به ک 
های اجتمااعی، باروز عصایان و طییاانگری، ایجااد فاصاله باین  جامعه، از علل نارضایتی

حاکمیت و مردم، نفرت عمومی در جامعه و عاری شدن جامعه از حمایت مردمی است که 
، همواره، در این باره باه روند؛ از این رو، امام شمار می ی حدومت به ترین شالوده اساسی

، ی نالور صالیرفهدادند. )هماان،  ها پرهیز می کردند و آنان از این گرایش مسلوالن گوشزد می
 (3، ص21ج

 پیروی از والیت فقیه . 4
ریزی تمدن نوین اسالمی در عصر کنونی، با محوریات  ترین مؤلفه و دکترین پی اساسی
گاه، هشیار و ج ان والیت فقیه شناس بوده است. هرگاه تمادن اساالمی بار مادار  و رهبری آ

ای باه تمادن  ترین لطمه و صادمه همین محور و همدلی آحاد امت در جریان باشد، کوچک
کید می اسالمی نشواهد رسید. امام ، نالور ی صالیرفهناد. )هماان، کرد بارها بر این م   تأ

 (407و  310، 58 ، ص10ج
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 گیری نتیجه
های استوار علمی، معرفتای، سیاسای، فرهنگای و اخال ای  تمدن اسالمی براساس بنیان

و خالفات  بیات اهل های دینای  ، اندیشاهاستوار گشته است. پس از حدومات نباوی
ی پن اان و پیادای اساتعمار،  آفارین باود. باا دسیساه اسالمی در تدون تمدن اساالمی نقش

راا ع ماانی از ها  گسسات. آنچاه در  ارن کناونی همبستگی فیزیولوژی اسالمی با انقا
جویی استعمارگران و الگوهای غربی تمدن و حدومت   خواهی و سلطه توانست در برابر زیاده

ی والیت فقیه بود؛ براساس این، انقالبی در ایران به و وع پیوست کاه  پایداری نماید، اندیشه
ا نیاروی معناوی و کاریزماای مقاومت را شدل داد و باه رد غارب کشاید. ایان انقاالب با

تحقق یافت و در این روند، تمدن ناوین اساالمی بار محاور ایان  ی امام خمینی مقتدرانه
های اساالمی شااهد هساتی ،  ریزی شد. آنچه اماروز در خاورمیاناه و سارزمین اندیشه پایه

های منحرف طالبانی و سیس خالفت اسالمی دولات شاام عاراق )داعاش(،  پیدایی اندیشه
ی والیت فقیه بود  سته از دکترین غرب و استعمار، برای مقابله و به انزوا کشیدن اندیشهبرخا

 که با وجود تالش غرب و استدبار، به شدست انجامید. 
روی داد،  بیداری اسالمی، که پس از انقالب اسالمی در ایران به رهبری امام خمینای

ی  برناده و امیریالیس  باه عناوان پیش در متن خود مقاومت امت اسالمی را در برابر استعمار
و طراحای مدرهاایی مانناد   ورزان با دسیساه تمدن نوین اسالمی شدل داده است که غرا

خالفت اسالمی، حدومت طالبانی، بوکوحرام و... نشواهناد توانسات جنابش سااختگی و 
 جعلی پدیدار نمایند. 
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