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Abstract  
The purpose of the present study is the field assessment of the significant criteria in the substantiation 

of the model of new Islamic civilization in the academic society based on the ideas of Imam 

Khomeini. This research has a practical objective and using a field method it aims to assess the 

Iranian academic society in terms of new Islamic civilization relying on the ideas of Imam Khomeini. 

By the study the divine-political will of Imam Khomeini, 116 key sentences and consequently 92 

basic and 4 organizing themes were extracted using thematic analysis. They were classified by the 

method of thematic analysis to present the model of new Islamic civilization based on the ideas of 

Imam Khomeini. The statistical population of the present research includes higher education and 

clerical students of grade 3 and 4 in the seminary schools of Tehran, Qom, and Mazandaran (due to 

convenient access to the) that were chosen by convenience sampling. The research relies on the 

hypothesis that there is a significant relationship between the criteria and variables of new Islamic 

civilization in academic society. The results showed that Iran has a suitable condition in terms of new 

Islamic civilization criteria. Islamic unity with the average of 4.54% has the most suitable condition 

among the criteria of new Islamic civilization, and Islamic authority with the average of 4.2917%, 

Islamic insight with average of 4.125%, and Islamic sovereignty and freedom with the average of 

3.9583% are in the next levels respectively. Furthermore, the results of structural equations of the 

research convey that Islamic unity has as much as 92% relationship with new Islamic civilization. The 

results of structural model show that Islamic unity has the most effect on the formation of new 

Islamic civilization. Islamic authority with 89%, Islamic insight with 80%, and Islamic sovereignty 

and freedom with 68% are in the next levels respectively. With respect to the high relationship 

between all the criteria and new Islamic civilization, the smallest change in each of the criteria can 

influence the formation of new Islamic civilization. 
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 مقاله پژوهشی

های تحقق الگوی تمدن نوین اسالمی  ارزیابی میدانی اهمیت شاخص

 1های امام خمینی در میان جامعه دانشگاهی مبتنی بر اندیشه
 

 1مختاری محمدحسین
 

 mokhtari@iki.ac.ir دانشيار، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، قم، ایران.. 1
 

 چکیده

های امام خمینی در میان جامعه  های تحقق الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر اندیشه هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میدانی اهمیت شاخص
است و با روش میدانی درصدد ارزیابی میدانی جامعه دانشگاهی ایران براساس الگوی  کاربردی هدف نظر ازباشد. این پژوهش  دانشگاهی می

 تبع بهجمله کلیدی و  116سیاسی امام خمینی،  -نامه الهی باشد. با مطالعه وصیت های امام خمینی می تمدن نوین اسالمی مبتنی بر اندیشه
روش تحلیل مضمون از آن استخراج شد. این مضامین با استفاده از راهبرد تحلیل  دهنده، به مضمون سازمان 3مضمون پایه و  93آن 

های امام خمینی ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر  و نهایتا الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر اندیشه  بندی شده مضمون دسته
ای تهران، قم و مازندران )به دلیل سهولت دسترسی به ایشان( های علمیه شهره حوزه 3و  2دانشجویان تحصیالت تکمیلی و طالب سطح 

ها و متغیر  گیری در دسترس انتخاب شدند. پژوهش بر این فرض استوار است که ارتباط معناداری میان شاخص هستند که به روش نمونه
نوین اسالمی از وضعیت مناسبی در کشور های تمدن  تمدن نوین اسالمی در میان جامعه دانشگاهی وجود دارد. نتایج نشان داد که شاخص

های تمدن نوین اسالمی دارد، اقتدار  ترین وضعیت را در میان شاخص درصد مناسب 3553برخوردار هستند. وحدت اسالمی با میانگین 
های بعدی قرار دارند.  بهدر رت 259582و استقالل و آزادی اسالمی با میانگین  35135، بصیرت اسالمی با میانگین 353917اسالمی با میانگین 

درصد با تمدن نوین اسالمی ارتباط دارد.  1593عالوه بر این، نتایج معادالت ساختاری پژوهش حاکی از آن است که وحدت اسالمی به میزان 
، بصیرت 1589می با گیری تمدن نوین اسالمی دارد. اقتدار اسال دهد که وحدت اسالمی بیشترین تأثیر را بر شکل  نتایج مدل ساختاری نشان می

ها با  های بعدی هستند. با توجه به باال بودن میزان ارتباط تمام شاخص درصد در رتبه 1568و استقالل و آزادی اسالمی با  1581اسالمی با 
 هد.د گیری تمدن نوین اسالمی را تحت تأثیر قرار می ها، شکل ترین تغییری در مقدار هر یك از شاخص تمدن نوین اسالمی، کوچك

 

تمدن نوین اسالمی، جوانان و دانشگاهیان، امام خمینی، وحدت اسالمی، بصیرت اسالمی، اقتدار اسالمی، استقالل و  های کلیدی:  واژه

 آزادی اسالمی، جامعه دانشگاهی.
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 . مقدمه3

های انسانی بسیار پیچیده بوده و هیچ اتفاق نظری  تمدن مفهومی است که همچون سایر پدیده

های متفاوت و حتی گاه متناقضی پیرامون این  نا و مفهوم آن حاصل نشده و دیدگاهپیرامون مع

پدیده بشری مطرح است. تمدن همچون بسیاری دیگر از مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی در 

های انسانی قرار دارد و یک مفهوم یا پدیده ثابت و الیتغیر نیست و لذا  ارتباط با سایر پدیده

ش ثابت و مشخص را نسبت به آن ارائه داد. تمدن در ارتباط با فرهنگ، نظام توان یک نگر نمی

گونه که از نام آن  سیاسی و تمام شئونات زندگی انسان قرار دارد. تمدن نوین اسالمی، همان

پیداست جلوه جدیدی از تمدن بوده که ضمن حفظ مبانی و اصول اسالمی تالش کرده است که 

نیازهای جدید بشری شکل گیرد. تمدن نوین اسالمی توسط در عصر مدرن و متناسب با 

های  ترین و بارزترین طرح حال یکی از دقیق  اندیشمندان متعدد اسالمی مطرح شده است، اما با این

اند که در  باشد. معظم له تالش نموده ارائه شده در این خصوص مربوط به مقام معظم رهبری می

یط را از مسئله تمدن ارائه دهند که ضمن داشتن مبانی نگرش تمدنی خویش نگاهی جامع و بس

های تفاوت  تئوریک و فلسفی، قابلیت تحقق را نیز در جامعه اسالمی داشته باشد. لذا، یکی از جلوه

پذیری آن در جامعه است. در واقع  این نگرش تمدنی، در نظر گرفتن امکانات و قابلیت تحقق

بایست  رمان نظری و ذهنی نیست، بلکه واقعیتی است که میتمدن نوین اسالمی صرفاً یک ایده و آ

 (.45: ص1318ها و نجف علیزاده،  زمینه تحقق آن در جامعه فراهم شود )مومنی

های متعدد، اندیشمندان اسالمی جهت مقابله با تمدن غرب، بازگشت به  پس از فراز و نشیب

با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام اسالم راستین را مطرح نمودند. در ایران، بیداری اسالمی 

(. امام خمینی اثر مستقلی درباره تمدن 80: ص1311خمینی به اوج خود رسید )رضائی و اکبری، 

هایشان، بارها در مورد تمدن، تمدن اسالمی و دیگر  ها و پیام وجود، در سخنرانی ندارد، با این 

حیفه امام خمینی، واژگان تمدن و متمدن، بارها اند. عالوه بر این، در ص ها اظهارنظر کرده تمدن

 (.130: ص1310استفاده شده است )زمانی محجوب، 

جهان  ایشانتمدن نوین اسالمی در عصر حاضر است. از نگاه ایده گذار  حق بنیان به امام خمینی

مبتنی بر اعتقادی و تاریخی عبور خواهد کرد و نظام واحد جهانی     های   بشری در آینده از معرکه

بر عالم حاکمیت خواهد یافت و سرانجام جهان بشری شاهد تحقق یگانگی و ارتباط      اسالم آگاهانه
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  میان واقعیت و حقیقت، جهان غیب و ابدیت با عالم طبیعت و ناسوت خواهد شد.     تنگاتنگ

های تمدنی  دروازهبسیار متفاوت از امام خمینی های تمدن اسالمی از نگاه  بنابراین، اصول و مؤلفه

مبتنی بر  امام خمینینظر  چون تمدن اسالمی مورد ،است که رژیم شاهنشاهی مدعی آن بود

امام یکی از اهداف  .که در سایه عزت ملّت قابل تحقق است بودهتوحید، عدالت و اخالق اسالمی 

از . استعصر)عج(  از تأسیس حکومت اسالمی، فراهم کردن مقدمات ظهور حضرت ولی خمینی

اجتماعی خود را  -نگاه ایشان هر یک از منتظران واقعی حضرت باید نقش و مسئولیت مهم سیاسی

 نمایند.هم اگستر مهدوی را فر گیری حکومت جهان خوبی ایفا کنند تا زمینه شکل پیش از ظهور به

جهانی  انقالب مردم ایران، نقطه شروع انقالب بزرگ ،فرمودند چنانکه ایشان در بیانات مختلفی می

داری حضرت حجت است و امیدوارم ما و ملت بتوانیم این امانت را سالم به  اسالم، به پرچم

، جایگاه واالیی دارد. خمینی در مکتب سیاسی امامنیز عدالت اجتماعی . صاحب اصلی آن برسانیم

 توجهی به آن و انقالب اسالمی است که بی ءدر این تفکر، عدالت اجتماعی، هدف بعثت انبیا

امام بنابراین، از دیدگاه  (.0الف: ص1311مختاری، اندوزان دارد ) عواقب شومی برای ثروت

یکی از اصول مهم  ،، مساوات اجتماعی و برابری تمامی اقشار جامعه در برابر قانونخمینی

بلکه باید  ،حکومت اسالمی است و مسئوالن نباید درصدد جلب امتیازات ویژه برای خود باشند

. طبقاتی به نفع محرومان باشند های شکاف کردن پر دنبال به و بوده ملت متگزارخدخادم و 

های پوشالی برای  های جهان را شکسته و طبیعی است این قدرت انقالب اسالمی هیمنه ابرقدرت

بنابراین، ما باید بیش از پیش صبور باشیم تا به یاری خدا  .بقای خود هر جنایتی را مرتکب شوند

و در راه تحقق تمدن نوین اسالمی از هیچ صبر و کوششی دریغ ننماییم  لبه کنیمبر مشکالت غ

 (.15ب: ص1311)مختاری، 

 ای برخوردار لذا، در دستیابی به این مهم، پرداختن به تمدن نوین اسالمی از اهمیت ویژه

راهبردهای است. در این میان، فتاوا، نصایح و وصایای بزرگان نقشی کلیدی در ترسیم نقشه راه و 

نامه،  نگارش وصیت ر سنتضمن تأکید باسالم نیز  یک کشور خصوصاً در جامعه اسالمی دارد.

تا تکالیف  خواند آن فرامی بطالنوصیت و پرهیز از  پاسداشت و عمل بهبه  را نسبت شنوندگان

، عنوان عالمی برجسته مانده مورد توجه و پیگیری پیروان قرار گیرد. امام خمینی به برجای

سیاستمداری توانمند، و رهبری قدرتمند، پس از برقراری انقالب اسالمی به تأسی از ائمه 
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نامه  عنوان وصیت معصومین)ع(، رهنمودهایی را جهت بقاء و سالمت انقالب اسالمی ایران به

نامه مخزنی ارزشمند از  های آتی بیان نمود. این وصیت مندی نسل منظور بهره سیاسی به -الهی

 هایی بوده که چگونگی رسیدن به کمال جامعه اسالمی را تبیین نموده است. و توصیه بیانات

 ها و تهدیدات های درونی و نیز فرصت ها و ضعف امام خمینی با اشراف کامل بر قوت

های آن تداوم  سیاسی خویش را تدوین نموده است که پیروی از آموزه -نامه الهی محیطی، وصیت

: 1318المی را به ارمغان خواهد داشت )موسوی داودی و ابراهیمیان، موفق و مؤثر انقالب اس

 (. 104ص

تمدن نوین اسالمی در عصر  وجود، خالء مطالعاتی مربوط به مطالعات میدانی مرتبط با  با این

و تأکید مقام معظم رهبری بر نقش جوانان و نخبگان در تحقق تمدن نوین اسالمی، نگارنده  معاصر

های تحقق الگوی تمدن نوین  ر آن داشت تا به ارزیابی میدانی اهمیت شاخصاین پژوهش را ب

 های امام خمینی در میان جامعه دانشگاهی اهتمام ورزند. اسالمی مبتنی بر اندیشه

 . مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش2

اند، ولی هیچ  های گوناگونی زیسته های مختلفی از زمین تمدن اگرچه در طول تاریخ در قسمت

عنا و مفهوم مشترکی در مورد مدنیت و تمدن وجود ندارد. این واژه در اندیشه متفکران شرقی و م

: 1311ها وجود دارد )نجفی،  غربی مفهوم یکسانی نداشته، اگرچه نقاط اشتراکی نیز در تعاریف آن

ندانی (. در حوزه غرب بنا به آنچه گلین بیان داشته است، مفهوم تمدن از پیشینه و سابقه چ105ص

(. اغلب متفکران غربی بر این موضوع تأکید دارند که 15م: ص1148، 1برخوردار نیست )گلین

: 1311زمان با ظهور عصر روشنگری در قرن هجدهم در اروپا بوده )توسی،  ظهور مفهوم تمدن، هم

( و مفهوم نوین تمدن در اروپا بر پایه دو اصطالح متمدن و متمدن کردن شکل گرفته است 15ص

کند، مفهوم تمدن را اندیشمندان فرانسوی  (. چنانچه هانتینگتون اشاره می314: ص1388پهلوان، )

اند و جامعه متمدن به این دلیل با جامعه بدوی فرق داشت که اسکان  در مقابل بربریت به کار برده

                                                           

1. Glyn. 
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ست که (. آنچه که مورد توجه است این ا31م: ص 0511، 1یافته، شهری و باسواد بود )هانتینگتون

م: 1101) 0(. هرسکوویتس11: ص1340االمینی،  اند )روح تمدن را مترادف با شهرنشینی بکار برده

ها، هنرها و فنون، آداب و  ( بر این باور است که تمدن عبارت است از مجموعه دانش101ص

های افراد و  سنن، تأسیسات و نهادهای اجتماعی که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیت

های یک جامعه و یا  یافته و در تمام قسمت های انسانی طی قرون و اعصار گذشته تکامل  وهگر

تمدن ایران، هرکدام  و چند جامعه که با هم ارتباط دارند، رایج است، مثل تمدن مصر، تمدن یونان

هایی است که به عوامل جغرافیایی و تاریخی و فنی خاص خود بستگی دارد. مالک  دارای ویژگی

ای از عوامل مادی  نویسد: تمدن مجموعه نبی، از متفکران الجزایری در تعریف خود از تمدن می بن

ای فراهم سازد که هر عضوی از اعضای آن بتواند از  گونه و معنوی است که زمینه را برای جامعه به

. (05م: ص0550، 3مند شود )بن نبی همه وسایل و بسترهای اجتماعی ضروری برای پیشرفت بهره

به تعبیر لینتون نیز تمدن عبارت از مجموعه اعمال و آدابی است که در هر جامعه افراد از 

 (.3م: ص1108، 1دهند )لینتون گیرند و به نسل جوان تحویل می ترهای خویش فرامی بزرگ

هایی مشخص، موجب شده کسانی یافت شوند که راه افراط  دشواری تعریف تمدن با عبارت

 (.1013م: ص0551، 0هایی داشته باشند )فوکوزاوا د و نبود تمدن، مشاجرهپیموده و بر سر بو

ابن خلدون اولین اندیشمند مسلمانی بود که به واژه تمدن اشاره نمود. از دیدگاه او، تمدن 

، 4یابد )اوتویت و بوتمور حالت اجتماعی انسان است و فرایند آن در انتقال از بدوات تحقق می

کنند، ولی شهرنشینان این  دیه تنها به لوازم ضروری زندگی توجه می(. اهل با080م: ص1111

های غیرضروری و تجمل در شئون زندگی نیز توجه دارند. از  اند و به بهره مرحله را گذرانده

                                                           

1. Huntington. 

2. Herskovits. 

3. Ben Nabi. 

4. Linton. 

5. Fukuzawa. 

6. Outhwaite & Bottomore. 
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آید. ابن خلدون تشکیل حکومت و  نشینی است و درپی آن پدید می رو، تمدن نهایت بادیه این

داند )ملک محمدی،  گیری تمدن ضروری می برای شکل وجود نوعی عصبیت و همبستگی را

(. طه جابرالعلوانی در تعریف تمدن پا را فراتر گذاشته و برای این واژه تعریفی 435: ص1381

 گیرد. او حضاره را به معنای تمدن تعریف کرده وسیع و در راستای اهداف توحیدی در نظر می

 مام معنای آن است که الگوی انسانی از دلگوید که حضاره همانا حضور و شهادت با ت و می

 عنوان بعد غیبی با های توحید و ربوبیت در دل آن نهفته است و به آید و ارزش آن برمی

رو، نقش  باشد. از این وحدانیت آفریدگار جهان، وضع قوانین، سنت و حاکم بر روند آن مرتبط می

ر آبادانی زمین و بهبود آن و رونق و رسالت انسان، تحقق بخشیدن به خالفت آفریدگار است د

مندی از امکانات آن و حس  بخشیدن به معاش مردم و به تمکین درآوردن جهان طبیعت و بهره

ها در هر جای زمین براساس برادری و  تعامل با مسخرات هستی و برقراری رابطه با دیگر انسان

: 1318و نجف علیزاده، ها  الفت و خیرخواهی و دعوت به سعادت در دنیا و آخرت )مومنی

 (.11ص

ها است مقوله تمدن نوین اسالمی از سوی برخی محققان و اندیشمندان در جهان اسالم  سال

ای مبذول داشت. تمدن اسالمی که از  شود و ضرورت دارد تا به این مسئله توجه ویژه مطرح می

ص( شکل گرفت و در صدر اسالم با تشکیل حکومت اسالمی در مدینه النبی توسط پیامبر اسالم)

های مختلف پیگیری شد. با پیروزی انقالب اسالمی در  قرون بعدی با روی کار آمدن حکومت

ریزی شد. سپس، توسط مقام معظم  های تمدن اسالمی توسط امام خمینی در ایران پی ایران، پایه

عاریف رهبری تکمیل و مستحکم گردید. مقام معظم رهبری ازجمله متفکران اسالمی است که ت

جامعی از تمدن و تمدن نوین اسالمی ارائه داده است. ایشان ایجاد تمدن نوین اسالمی را نهایتاً آن 

تمدن اسالمی با زندگی انسانی، ارتباط معنایی  داند که باید اتفاق بیفتد. طبق نظر ایشان، چیزی می

اند که چهار  به کار بردهکند. در این زمینه، تعبیر زندگی خوب و عزتمند را  تنگاتنگی برقرار می

 ،توان برشمرد: علوّ معنوی و مادی ویژگی کالن را برای زندگی انسانی در تمدن اسالمی می

ای است که انسان  گونه سازگاری با طبیعت و محیط. در این زندگی، شرایط به نظم و ،مندی جهت

ت اسالمی، از امّ ایشان بارها در بحث دربارة تمدن یابد. به غایات مطلوب آفرینش دست می
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ها  تکه ایشان ضمن اشاره به تنوع ملیّ استتوجه در این زمینه این  اند. نکته قابل اسالمی یاد کرده

انداز مشترک  عنوان چشم و کشورها در درون امت اسالمی، دستیابی به تمدن مطلوب قرآنی را به

ا و ه ابعاض خود در قالب ملت  همه باامت اسالمى »اند:  امت اسالمی در کشورهای مختلف دانسته

(. 51/50/1310، مقام معظم رهبری« )کشورها باید به جایگاه تمدّنىِ مطلوب قرآن دست یابد

های مرتبط با این موضوع،  ها و سخنرانی همچنین ایشان با توجه به جریان بیداری اسالمی، در پیام

دف نهایی را باید امت واحده ه»اند:  اندازی برای امت اسالمی یاد کرده از چنین هدف و چشم

مقام معظم « )دین و عقالنیت و علم و اخالق قرار داد  اسالمى و ایجاد تمدن اسالمى جدید بر پایه

 (.04/54/1315، رهبری

نیازمند نسل نوین است و جوانان،  ،، تمدن نویندر بیانیه گام دوم انقالب از نگاه رهبر انقالب

تواند با استفاده از  دهنده نسل جدید هستند. نسلی پر انرژی و باانگیزه که می اعضای تشکیل

های محکم، در مسیر استقرار تمدن نوین اسالمی حرکت  تجربیات پیشینیان سالمند و برداشتن گام

ها درس  های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه کند. برای برداشتن گام

تواند عامل پیشرفت و  می «توانیم ما می»ین عرصه، مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل گرفت و در ا

خصوص آمریکا علیه انقالب  هب ،امروز علت اصلی کینه و خصومت جهان غرب .موفقیت باشد

سازی اسالمی و به چالش کشیدن تمدن غربی است.  اسالمی، حرکت ایران در مسیر تمدن

سازند که  ز افرادی از قبیل هانتینگتون، اشتراوس و فوکویاما میانداز تمدن غربی را امرو چشم

مشوق جنگ و منازعه هستند. غرب برای سلطه تمدن خود جنگ، خشونت و ویرانی را ضروری 

و انقالب اسالمی در بوده که صلح و عدالت نتیجه تمدن نوین اسالمی  حالی در ،شمرد و مباح می

  .تمدنی است این مسیر حرکت کرده و نویدبخش چنین

خواهانه است،  جویانه و عدالت تمدن نوین اسالمی با الهام از فلسفه مهدویت، دارای تفکر صلح

خواهی،  طلبی و عدالت بر مکتب غنی و کامل اسالم و با آرمان صلح  تمدن نوین اسالمی با تکیه

سازی است که  تمدن ترین ابعاد قدرت یکی از مهم .دهد ها نوید می ای امیدبخش را به انسان آینده

دهد. نخبگان در این مسیر وظیفه  در عصر مدرن، خود را در قالب نظام سیاسی تمدنی نشان می

ای که ضمن  گونه سازی مشروع و متناسب با نظام سیاسی تمدنی بپردازند، به دارند که به قدرت

ر تمدن نوین اسالمی های سیاسی امت اسالمی نیز تحقق یابد. نخبگان د ایجاد اقتدار الزم، خواسته
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یاران امام عصر)عج( هستند که همچون امام تالش دارند تا از دین اسالم حراست و با اداره امور 

دنیا زمینه تحقق سعادت بشری را رقم بزنند. بر این اساس چنین نخبگانی در تحقق تمدن نوین 

سیاسی اسالمی گام سازی، ایجاد نظم  کنند و از طریق امت اسالمی نیز نقشی اساسی ایفا می

ها نیازمند راهنما و هادی است تا آن را به  دارند. تمدن نوین اسالمی همچون سایر تمدن برمی

اهداف متعالی خود برساند. یاران امام عصر)عج( در حال حاضر این وظیفه مهم را در جامعه 

 (.85: ص1318ها و نجف علیزاده،  اسالمی بر عهده دارند )مومنی

 . روش تحقیق1

صورت میدانی درصدد ارزیابی میدانی جامعه  است و به کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

باشد. بر  های امام خمینی می دانشگاهی ایران براساس الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر اندیشه

( در ارائه الگوی تمدن نوین اسالمی، با توجه به مطالعه عمیق 10: ص1311طبق پژوهش مختاری )

 1مضمون پایه و  10آن  تبع بهجمله کلیدی و  114سیاسی امام خمینی،  -نامه الهی وصیتنظری 

دهنده به روش تحلیل مضمون استخراج شده است. این مضامین با استفاده از  مضمون سازمان

های  اند و نهایتاً الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر اندیشه بندی شده راهبرد تحلیل مضمون دسته

 ینی ارائه شده است.امام خم

 
 (35: ص 3199های امام خمینی )مختاری،  الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر اندیشه -3شکل 

شده، تمدن نوین اسالمی به چهار شاخص کلی )وحدت اسالمی، اقتدار  در الگوی ارائه 
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مؤلفه ذیل این  10بندی شده است، و  اسالمی، بصیرت اسالمی، و استقالل و آزادی اسالمی( دسته

شود و به تمام  نامه امام خمینی به دست آمده( تقسیم می چهار شاخص )که از مضامین وصیت

 جوانب تمدن نوین اسالمی اشاره دارد. 

 . اهداف تحقیق4

 براساس مؤلفه وحدت اسالمی. ( ارزیابی میدانی جامعه دانشگاهی ایران1

 ( ارزیابی میدانی جامعه دانشگاهی ایران براساس مؤلفه اقتدار اسالمی.0

 ( ارزیابی میدانی جامعه دانشگاهی ایران براساس مؤلفه بصیرت اسالمی.3

 ( ارزیابی میدانی جامعه دانشگاهی ایران براساس مؤلفه استقالل و آزادی اسالمی.1

های الگوی تمدن نوین اسالمی از نظر  د و وضعیت مطلوب شاخص( مقایسه وضعیت موجو0

 جامعه دانشگاهی کشور.

 های تحقیق . فرضیه5

 ( وحدت اسالمی، ارتباط معناداری با تمدن نوین اسالمی دارد.1

 ( اقتدار اسالمی، ارتباط معناداری با تمدن نوین اسالمی دارد.0

 ین اسالمی دارد.( بصیرت اسالمی، ارتباط معناداری با تمدن نو3

 ( استقالل و آزادی اسالمی، ارتباط معناداری با تمدن نوین اسالمی دارد.1

 ( وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تمدن نوین اسالمی در ایران فاصله دارد.0

 گیری  . جامعه آماری و روش نمونه6

 آماری به دلیل تأکید مقام معظم رهبری بر نقش جوانان در تمدن نوین اسالمی، جامعه

های علمیه در  حوزه 1و  3پژوهش حاضر را دانشجویان تحصیالت تکمیلی و طالب سطح 

گیری در  شهرهای تهران، قم و مازندران )به دلیل سهولت دسترسی به ایشان( که به روش نمونه

نفر و توزیع پرسشنامه الگوی تمدن  055دهد. پس از انتخاب  دسترس انتخاب شدند، تشکیل می

ها از تحلیل  پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد و مابقی پرسشنامه 180می میان افراد، نوین اسال

 کنار گذاشته شدند.
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 گیری پایایی و روایی ابزار اندازه .6-3

 35گیری قابلیت اعتماد )پایایی(، با روش آلفای کرونباخ، یک نمونه اولیه شامل  منظور اندازه به
ها و به  نامه آمده از این پرسش دست  های به آزمون گردید و سپس با استفاده از داده نامه پیش پرسش

ابزار محاسبه میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این  SPSSافزار آماری  کمک نرم
 دهد. را نشان می نامه آلفای کرونباخ پرسش 1شد. جدول شماره 

 نامه ضریب آلفای کرونباخ پرسش -3جدول 

 عامل
تعداد 

 سؤال
 آلفای کرونباخ

 15832 33 وحدت اسالمی

 15853 39 اقتدار اسالمی

 15826 32 بصیرت اسالمی

 15798 18 استقالل و آزادی اسالمی

 15881 93 تمدن نوین اسالمی

باشد،  می 1/5تر از  مشخص است، تمام مقادیر آلفای کرونباخ بزرگ 1طور که در جدول  همان
نامه مورد استفاده نشان  های مختلف پرسش بنابراین، آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخش

باشد. عالوه  میدیگر از پایایی الزم برخوردار   عبارت دهد که این ابزار از قابلیت اعتماد و یا به می
های متعددی وجود دارد که در پژوهش حاضر روایی  بر این، برای تعیین روایی پرسشنامه روش

محتوا و روایی سازه مورد بررسی قرار گرفته است. روایی محتوای این پرسشنامه توسط چند تن 
نیز جهت  از خبرگان حوزه علمیه و دانشگاه مورد تائید قرارگرفته و از تحلیل عاملی تائیدی

 بررسی روایی سازه بهره گرفته شد.
 است. استفاده شده LISREL افزار گیری مربوط به نرم های اندازه  مدل از تعیین روایی سازه برای

ها مورد بررسی  های سنجش آن روابط بین متغیرهای پنهان الگوی تمدن نوین اسالمی را با مقیاس

 قرار دادیم.

های استفاده شده، موارد مناسبی برای سنجش  که مقیاسدهد  نشان می 0های جدول  داده

 متغیرهای پژوهش هستند.
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 های نکویی برازش در تحلیل عاملی تائیدی شاخص -2جدول  

 شاخص مقدار

3591 
نسبت خی دو بر روی درجه 

 1آزادی

 3معناداری آماری 1511132

15162 
ریشه میانگین مربعات خطاهای 

 2تخمین

 3برازششاخص نیکویی  1591

1591 
شاخص نیکویی برازش اصالح 

 5شده 

 های پژوهش . یافته7

های چهارگانه پژوهش در  در پژوهش حاضر جهت سنجش وضعیت فعلی هر یک از شاخص

 جامعه مورد بررسی از آزمون میانگین استفاده شده است. 

این آزمون،  گیرد. در % مورد بررسی قرار می10در این آزمون، میانگین جامعه در سطح خطای 

باشد که برای اجرای آزمون   )مقدار متوسط( می 3مطلوبیت، بیشتر بودن میانگین از مقدار قراردادی 

های پژوهش  کند که هر یک از شاخص  استفاده شده است. این آزمون تعیین می SPSSافزار  از نرم

ها و  بهبود این مؤلفهتوان پیشنهادهایی را برای   در چه وضعیتی قرار دارند و بر این اساس می

را  4، نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری3ها در جامعه مورد بررسی ارائه داد. جدول  شاخص

 دهد.  نشان می

                                                           

1. Chi-Square/df. 

2. P-value. 

3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). 

4. Goodness of Fit Index (GFI). 

5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI). 

6. One Sample T-Test. 
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 نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری -1جدول 

 ها مؤلفه/ شاخص

 (µ=1) 1میانگین برابر با  مقدار

 وضعیت

 میانگین
انحراف 

 معیار
 Tآماره 

درجه 

 آزادی

 عدد

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

درصد فاصله  95

 اطمینان برای تفاوت

 حد باال حد پایین

 مناسب 1٫6113 1٫3819 1٫53167 15111 381 51٫736 57665/1 3٫5317 وحدت اسالمی

 مناسب 1٫2789 1٫3133 1٫39167 15111 381 39٫115 83176/1 3٫3917 اقتدار اسالمی

 مناسب 1٫1931 1٫1559 1٫135 15111 381 23٫126 66639/1 3٫135 بصیرت اسالمی

استقالل و آزادی 
 اسالمی

 مناسب 1٫1385 8883/1 95822/1 15111 381 36٫873 67666/1 2٫9582

سازی معادالت ساختاری را در   نتایج مدل 1الف و ب، و جدول  0 های عالوه بر این، شکل

 دهند. نشان می LISRELافزار  نرم

دهد.   ب الگوی اعداد معناداری را نشان می 0و شکل  ضریب استانداردالف الگوی  0شکل 

 -1914تر یا از  بزرگ 1914از  داری،  که عدد معنی ضریب استاندارد رابطه موجود نیز در صورتی

  دار خواهد بود. % معنی10، در سطح اطمینان دتر باش کوچک

دهد که  های پژوهش را ارائه می  براساس فرضیهنیز رابطه میان متغیرهای پژوهش  1جدول 

 ها اقدام شده است.  براساس آن به تائید یا رد فرضیه

 

 مدل ساختاری الگوی تمدن نوین اسالمی -2شکل 
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 های پژوهش آزمون فرضیه -4جدول 

 آزمون فرضیه نتیجه داری  عدد معنی  ضریب استاندارد فرضیه شماره

 تائید 93/6 93/1 تمدن نوین اسالمی ←وحدت اسالمی  1

 تائید 28/6 89/1 تمدن نوین اسالمی ←اقتدار اسالمی  3

 تائید 19/6 81/1 تمدن نوین اسالمی ←بصیرت اسالمی  2

 تائید 65/3 68/1 تمدن نوین اسالمی ←استقالل و آزادی اسالمی  3

 تائید 2طبق شکل  وضع مطلوب ←وضع موجود  5

های پژوهش در سطح   فرضیه، مقادیر اعداد معناداری، با توجه به شود مشاهده میطور که  همان

 د.نشو  می تائید %10اطمینان 

 گیری . نتیجه8

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میدانی جامعه دانشگاهی ایران براساس الگوی تمدن نوین 

تقویت جامعه اسالمی و های امام خمینی بود. این پژوهش در راستای  اسالمی مبتنی بر اندیشه

های تمدن  تسریع دستیابی به تمدن نوین اسالمی به بررسی وضعیت فعلی کشور از نظر شاخص

در الگوی مورد استفاده در پژوهش  نوین اسالمی و مقایسه آن با وضعیت مطلوب انجام شد.

اسالمی حاضر، چهار شاخص وحدت اسالمی، اقتدار اسالمی، بصیرت اسالمی و استقالل و آزادی 

های  مؤلفه شامل پیروی از آموزه 00اند. در شاخص وحدت اسالمی،  مورد استفاده قرار گرفته

 دینی، نفی طاغوت، پیروی از قرآن، پیروی از ائمه معصومین، پیروی از مذهب، همکاری و

ی ها، مشارکت بانوان، اعتقاد به غیب، پایبندی به اعمال دینی، عزادار تعاون، مشارکت در فعالیت

 محوری، عدالت ها، عدالت ، انگیزه و هدف الهی، انسجام در مقابل توطئه)ع(ائمه معصومین

تراش، رها کردن اختالفات، عدالت  اجتماعی، حمایت از محرومان و مظلومان، جذب افراد اشکال

اند.  اسالمی در قضاوت، تفاهم دولت و ملت، پرهیز از نژادپرستی و اتحاد مسلمین معرفی شده

گرایی، اتکاء به  مؤلفه شامل آموزش نظامی، نفی مصرف 01ن در شاخص اقتدار اسالمی، همچنی

فکر و دانش بومی، اتکاء به محتوای بومی، اتکاء به فرهنگ بومی، اتکاء به توانمندی داخلی، تالش 
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برای سازندگی، اهمیت مسئولین صالح، مسئولین متعهد به اسالم، خدمت به اسالم و میهن، 

تعهد و مستقل، وفاداری مسئولین به اسالم، پایبندی به قوانین اسالمی، انتصاب اشخاص مسئولین م

، اهمیت نهادهای ها سفارتخانهمتعهد، توجه به سیاست خارجی، تقویت تبلیغات، تقویت تبلیغات 

آموزشی در ساختار کشور، نقش جوانان در کشور، اهمیت نیروهای مسلح، اهمیت پاسداران و 

های سازنده، مقاومت در مقابل  رت نظامی، اهمیت اقتصاد سالم، حمایت از فعالیتبسیج، حفظ قد

طلبی، روحیه تعاون و تعهد، و  ، روحیه فداکاری و شهادتمتعهد ها، اهمیت کارگزاران ابرقدرت

مؤلفه  03اند. عالوه بر این، در شاخص بصیرت اسالمی،  روحیه مقاومت و فداکاری معرفی شده

شناسی، شناخت جنایات دشمنان،  شناسی، دشمن ، خرافههای منحرف تحکومشامل شناخت 

شناخت دسیسه دشمنان، شناخت رسانه دشمنان، شناخت معاندان با حق، شناخت خائنین، اهمیت 

 کننده، شناخت مأیوستبلیغات تبلیغات و فعالیت فرهنگی، اهمیت نهادهای آموزشی، شناخت 

، های تبلیغاتی مخالفان بوق، شناخت های طاغوتی تحکوم، محکوم کردن دائمی، نقشه موذیانه

، اهمیت نهادهای آموزشی، تعلیم علوم گران چپاولدشمن، شناخت های شیطانی  نقشهشناخت 

های مرموز  دستاسالمی، شناخت تهاجم تبلیغاتی، تقویت تبلیغات حق علیه باطل، شناخت 

معرفی شده است. نهایتاً اینکه، در زدگی  های دشمن و پرهیز از غرب ، شناخت نقشهکاران جنایت

های  شاخص شامل استقالل و عدم وابستگی به قدرت 18شاخص استقالل و آزادی اسالمی، 

مادی، عدم وابستگی به شرق و غرب، قطع دست طمع ستمکاران، قطع دست طمع جنایتکاران، 

، فداکاری نیروهای ، بستن راه استعمارگرانافکن تبلیغات تفرقهاعالم برائت از آمریکا، شناخت 

مسلح، نقش شهیدان، نفی وابستگی به شرق و غرب، نفی خودبیگانگی در کشور، اهمیت 

، استقالل در امور حیاتی، دقت در عقد قراردادهای خارج شدن از سلطه اجانبخودباوری، 

های  های بزرگ خارجی، پرهیز از آزادی غربی و شناخت ظرفیت خارجی، عدم وابستگی به صنعت

 اند. ی معرفی شدهداخل

َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  »براساس آیه  )ص(پیامبر بزرگوار اسالم در آغاز اسالم در  (15)حجرات،  «ِإَنّ

مدینه، پیمان برادری و برابری را بین اصحاب و مردم، بین خودشان و اصحاب برقرار کردند و با 

پیامبر  .گیری امت اسالمی بودند اعتقاد به پیمان برادری در حقیقت به دنبال تأسیس و شکل

ها  متحمل شد و تالشها و مصائب فراوانی را  ها و سختی در این راستا مرارت )ص(بزرگوار اسالم
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های فراوانی کرد تا جلوی پراکندگی و تفرقه را بین مسلمانان بگیرد و یک جامعه  و مجاهدت

متحد و یک حکومت اسالمی همراه با امت واحده اسالمی بسازد تا مسلمانان زیر پرچم توحید به 

سالمی و وحدت به وحدت ا به آیات متعدد در قرآن کریم راجع توجهبا  .سعادت و کمال برسند

هم یک منطق و یک شعار داشته  کند که همه با میان ادیان توحیدی، این آیات همگان را تشویق می

خم نکردن در برابر استعمار و استثمار باشد و همه تن  رتوحیدی و عبودیت، سَ باشیم و آن، شعارِ

 های کارشکنی و موانع که کنیم می زندگی ای جامعه در ما امروز به عبودیت خداوند متعال دهیم.

فراوانی در ایجاد وحدت میان جوامع اسالمی وجود دارد و نقش استکبار جهانی را نباید نادیده 

 .هستند اسالمی امت میان پراکندگی و شکاف فتنه، انشقاق، ایجاد دنبال به دشمنان چراکه ،بگیریم

ورد سنجش قرار گیرد های تمدن نوین اسالمی م لذا، شایسته است وضعیت کشور از نظر شاخص

 و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شود.

 های تمدن نوین اسالمی از وضعیت نتایج آزمون میانگین حاکی از آن است که شاخص

 مناسبی در کشور برخوردار هستند.

ترین  مناسب 190111بر طبق نظر جامعه آماری مورد بررسی، وحدت اسالمی با میانگین 

، 190111های تمدن نوین اسالمی دارد، اقتدار اسالمی با میانگین  صوضعیت را در میان شاخ

های  در رتبه 391083و استقالل و آزادی اسالمی با میانگین  19100بصیرت اسالمی با میانگین 

 اند.  بعدی قرار گرفته

عالوه بر این، نتایج معادالت ساختاری پژوهش حاکی از آن است که وحدت اسالمی به میزان 

 ا تمدن نوین اسالمی ارتباط دارد. ب 5910

گیری  نتایج مدل ساختاری حاکی از آن است که وحدت اسالمی بیشترین تأثیر را بر شکل

و استقالل و آزادی  5985، بصیرت اسالمی با 5981تمدن نوین اسالمی دارد. اقتدار اسالمی با 

کند که  نتایج این تحلیل چنین بیان میهای بعدی قرار دارند. عالوه بر این  در رتبه 5948اسالمی با 

ها با تمدن نوین  از نظر جامعه آماری مورد بررسی، با توجه به باال بودن میزان ارتباط تمام شاخص

گیری تمدن نوین اسالمی را  ها، شکل ترین تغییری در مقدار هر یک از شاخص اسالمی، کوچک

 دهد. تحت تأثیر قرار می
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 موجود و وضعیت مطلوبمقایسه وضعیت  -1شکل 

 های الگوی تمدن نوین اسالمی از نظر جامعه دانشگاهی کشور شاخص

قابل مشاهده است، وضعیت  3های صورت گرفته که در شکل  شایان ذکر است، با بررسی

موجود تمدن نوین اسالمی با وضعیت مطلوب بر طبق نظرات جامعه آماری منطبق نیست و از نظر 

( که شایسته 3ح مطلوب تمدن نوین اسالمی فاصله دارد )پاسخ به فرضیه ایشان، کشور ما با سط

های این مسیر، به وضعیت مطلوب نائل آمد. در دستیابی به سطح مطلوب  است ضمن رفع نقصان

های الگوی تمدن نوین اسالمی  های متناظر با هر یک از شاخص تمدن نوین اسالمی توجه به مؤلفه

 مفید واقع خواهد شد. 

 شروع ت آن است که نسیم خردگرایی و تعامالت میان فرهنگی و مذهبی در جهان اسالمحقیق

بخش قرآن کریم، تأللؤ زیبای وحدت در  های وحدت وزیدن گرفته است و در این میان، آموزه

و نیز رویکردهای وحدت محور علمای مذاهب  )ع(بیت گرایی در سیرة اهل سیرة نبوی، انسجام

عنوان  بهی، بخش امام خمینی و مقام معظم رهبر های وحدت ها و آرمان یشهویژه اند اسالمی، به

گرایی در جهان  اندازی روشن بر تارک بلند وحدت چشم ،جنبان وحدت و بیداری اسالمی سلسله

ارتقای وحدت پایدار و  ،گرایی در امتداد مسیر الگوهای ماندگار لذا وحدت اسالم افکنده است.



198  99 ، زمستان13شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

گیری  حدت اسالمی است که با عزم و ارادة پیروان مذاهب اسالمی در بهرهنقشه راه دستیابی به و

)مقارن( و ظرفیت عظیم مسلمانان در رویارویی با جریانات ضد اسالمی  از فقه و کالم میان مذهبی

انداز وحدت در ایمان به پروردگار  در این میان افق مشترک چشم به منصة ظهور خواهد رسید.

گاه و آماج حج مسلمانان، اصول ثابتی  عنوان قبله و قرآن کریم و نیز کعبه به ص()متعال، پیامبر اکرم

است که جوامع اسالمی را در وحدت هدف، وحدت آئین، وحدت رهبری و وحدت عقیده، گرد 

انداز مسلمانان در تحقق امت واحده اسالمی  . وحدت اسالمی ناشی از چشمخود آورده است

باشد، ولی توجه شایان ذکری را در میان  فراوانی مواجه می های این آرمان با چالش .است

اندیشمندان جهان اسالم به خود واداشته و تفکر در مورد نوسازی تمدن اسالمی را موجب شده 

گرایی و وحدت  های هم ها و چالش است. لذا، اندیشمندان جهان اسالم سعی در شناسایی آسیب

روندهای موجود، حاکی از واگرایی ملموس در جهان اسالم اند. از طرف دیگر،  جهان اسالم برآمده

گرایی در جهان اسالم امری است آرمانی که دغدغه نخبگان دینی و  دارد و موضوع وحدت و هم

های عینی  باشد که با تلفیق و توجه توأمان به مؤلفه حکومتی و اندیشمندان فکری جهان اسالم می

 (. 0: ص1311را فراهم آورد )قائدی و گلشنی،  تواند تقویت وحدت مسلمانان و ذهنی می

توجه هر  های مورد ها و آرمان ترین ایده مبنای تعالیم اسالم، وحدت اسالمی، یکی از مهم بر

و مبدأ آفرینش  بودهای از صدر اسالم تاکنون است. در جهان هستی اصل بر وحدت  مسلمان آزاده

رو،  این از باشد. میامل اقتدار امت اسالمی ترین ع نیز عین وحدت است. در حقیقت وحدت، مهم

سو نشانه رفته است. اتحاد و انسجام اسالمی   بیشترین تیرهای زهرآگین دشمنان نیز به همین

ها خداوند  تمامى قدرت اءدر اسالم منش .(101: ص1310)قاسمی و حسینی،  اهمیت بسیاری دارد

اسالم  ،به عبارت دیگر. آید یاحیه او پدید نمت الهى و غیر از نو هیچ قدرتى نیز جز به مشیّ است

 اعتقاد به شناسد. نفسه و بالذات دیگرى جز خداوند را در عالم به رسمیت نمی هیچ قدرت فی

توان  ضعیف را نمی مسلمانان اقتدار از اصول ثابت جامعه اسالمی است و جامعه شهید مطهری،

اقتدار کسب کنند و برای یافتن اقتدار مقدمات است که  واجب ای اسالمی نامید. بر مسلمین جامعه

های سیاسی،  مطهری محدود به قدرت شهید اندیشه  گردد. قدرت در اقتدار نیز بر آنان واجب می

اندیشه ایشان   درنیز کلی مادی نیست. قدرت معنوی  طور اجتماعی، اقتصادی و نظامی و به

و اقتدار درونی ارزش ندارد و قابل  اراده نقدرت بیرونی بدو ایشانجایگاهی رفیع دارد. به نظر 
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بعدی و فقط در  مقوله امنیت در عصر کنونی دیگر تکطبق بیانات مقام معظم رهبری،  .دوام نیست

توان داخلی  رای چند بعدی است. ایران با تکیه ب شود و مقوله تقویت توان نظامی خالصه نمی

رده که امروز در محیط پیرامونی ناامن خود از ایجاد ک یهای بومی قدرت و تأثیرگذار خود، مؤلفه

امنیت پایدار برخوردار است. این امنیت پایدار مرهون قدرت نظامی، نیروهای مسلح کارآمد 

 نیروهای ازجمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی، علم و پیشرفت علمی، اقتصاد قوی و مستقل،

همان اندازه که قدرت نظامی ازجمله  . بهاست سیاسی مشارکت و مقاومت دولت وفادار، نظامی

آورد، داشتن اقتصاد قوی و  ادوات جنگی نظیر ساخت موشک برای کشور اقتدار به ارمغان می

 هم مردم سیاسی مشارکت و موفقیت در عرصه علم و فناوری و برخورداری از دولت مقاومت

قدرت بازدارندگی  ای این عوامل اقتدار،پوی مجموعه .است بازدارندگی قدرت تقویت الزمه

 .دارد دهد که دشمنان را از هرگونه تعرض به ایران برحذر می جمهوری اسالمی ایران را تشکیل می

عالوه بر این، بصیرت مفهومی است که مورد تأکید قرآن است. بصیرت عبارت است از دانایی 

از غفلت بیدار  را ایشان شود و ها را موجب می انسانهدایت  ،بصیرتهمراه با باور و ایمان. 

نشده   گیری حساب از خطر گمراهی و فریب خوردن در امور و موضعبا بصیرت، انسان  .کند می

اهداف  به دنبال، در افراددشمنان اسالم با آمیختن حق و باطل و ایجاد شک و شبهه  .در امان است

و فرهنگ اصیل  افکارساختن جوامع اسالمی از مسیر کمال و به تاراج بردن ر شوم خود با دو

گران در این فضا، باطل را شبیه به  چراکه فتنه ،گویند . فضای فتنه را فضای شبهه میی هستنداسالم

مواقف خطرناک  و ها است که در هنگام فتنه حفاظیمانند اسالمی بصیرت . دهند حق، جلوه می

نفوذ ود. نهایتاً اینکه، ش و نهایتاً سالمت فردی و اجتماعی را موجب می دارد انسان را مصون نگه می

های خدادادی کشورمان سبب شد تا ملت به پا  و استیالی بیگانگان و چپاول و غارت ثروت

های  خاسته ایران، استقالل و آزادی را چون هدفی متعالی برای خویش ترسیم و با رهبری

ران آرایی کنند. در حقیقت وابستگی س صف طاغوتدر برابر رژیم  هوشمندانه امام خمینی

شد  های این رژیم محسوب می های شرق و غرب یکی از ضعف ها و ابرقدرت حکومت به دولت

معمار بزرگ انقالب که همواره در  امام خمینی .که از عوامل نبود استقالل و آزادی در کشور بود

گر و راهنمای موج و حرکت انقالب بودند، تحقق  ساز، هدایت های حساس و سرنوشت برهه

ترین رهاورد انقالب  دانستند و بزرگ آزادی کشور را تنها راه رهایی از یوغ استعمار میاستقالل و 
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 .کردند قلمداد می اهدافاسالمی را دستیابی به این 

ها و  کارگیری الگوهای استنباط شده از بیانات، توصیه در خاتمه، شایان ذکر است، به

ها و  ها، فرصت ، ضعفها ت به قوتهای امام خمینی به دلیل بینش عمیق ایشان نسب اندیشه

تهدیدهایی که کشور با آن مواجه است و یا در آینده مواجه خواهد بود، و نیز قدرت رهبری و 

طور که مشاهده  تواند ضامن پیشرفت و موفقیت جامعه اسالمی باشد. همان مدیریتی ایشان، می

های  دی که امام خمینی در دههشود، مسائلی که کشور در حال حاضر با آن مواجه است با موار می

توجهی دارد. لذا، توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و  سویی قابل ها را توصیه نموده، هم قبل آن

های الگوی تحقیق، تحقق تمدن نوین اسالمی که مورد تأکید امام  کوشش جهت تقویت شاخص

 سازد. خمینی و نیز مقام معظم رهبری است را میسر می
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