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 بر جهان اسالم آن و تأثیرگذاری یانقالب اسالم هایشعار ها وامیپبازتاب 

 

  1مرتضي اشرافي

 چکیده

 ییترات تغ یجتاد وه بتر ا است کته عتال   یستمواقعه قرن ب ترینمهم یرانا یانقالب اسالم

 یتز ن ، مدطقه و جهتان را یراندر ا یو اجتماع یاقتصاد یاسی،س ی،فرهدگ یگسترده و اساس

 پیشتبرد  در مهمی نقش انقالب، یک فکری بدیان و ایدئولوژی ،نمود یاساس یدچار تحوالت

 یکتی   است برخوردار باالیی اهمیت از انقالب، یک ایدئولوژی  مطالعه لذا ،کددمی ایفا آن

 زا حاصتل  نتایج نیز و هاپیام و شعارها به مراجعه ،انقالب هر ایدئولوژی مطالعه هایراه از

هتای انقتالب استالمی بترای     در تحلیل شعارها و پیام  باشد می آن دل از برآمده حکومت

اهتداف   ستو دربردارنتده  های مشترکی را نام برد کته از یتک  توان زمیدهجهان معاصر، می

بترای دنیتای معاصتر    هتای انقتالب   عدوان آرمتان و از سوی دیگر به است میانقالب اسال

ترین تتأییرات را  ترین بازتاب و عمیقانقالب اسالمی ایران، شاید بیشاست،  شداخته شده

 جهان اسالم داشته و دارد  خصوصاًسطح جهان، در 

می، هتای استال  جدبش های انقالب،پیامو شعارهاانقالب اسالمی،  :واژگان کلیدی

   جهان اسالمجمهوری اسالمی، 

                                                 
 المصوطفي  بوين المللوي   پژوهشورا  پژوهشوکد  مطالعوات منطقوه اي     . دکتري علرم سياسي، پژوهشورر 1

mortezaashrafi110@yahoo.com 
   95/  9/  6تصريب:  اريخت      95/ 8/  19دريافت:  اريخت
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 مقدمه

در کنوار زرکوت    ،با تکيه بر عنصر مواهب و رهبوري وازود   « انققب اسقمي ايران»

پهلري، تبييني جديود در تعواريف    متأثر از سرخرردگي از نظام زاکمة شررانريع مردميِ

مچورن ديون،   از عوراملي ه ، متأثر اين انققبانديشمندان مختلف از انققب پديد آورد. 

که در اين ميان، عراملي مانند رهبري  گرفتشکلاجتماعي سرخررد  و...  فرهن ، طبقة

ماهبي، فرهنروي، سياسوي، اجتمواعي و تواريخي     يلخبران ديني در کنار ساير عرامل من

گيري و تکرين اين تحرل بوعرگ سياسوي ايفوا    کنند  در شکلنقشي تعيين شد  و مطرد

 کرد.

نراران جهان معاصر، انققب اسقمي از انديشمندان سياسي و تاريخبه اعتقاد بسياري 

ايِ مرن بيستم است که عقو  بر ايجواد ترييورات گسوترد  و ريشوه     ترين وامعةايران مهم

، امتصادي و اجتماعي در ايران، جهان و منطقه را نيوع دپوار تحورالتي    ، سياسيفرهنري

هوا کوه بوا    ملي و اسقمي در برخي کشرر هاي جريانجنبش ها و  .دکربنيادين و جدي 

المللوي  يا رشد يافت، تنها نموردي از توأثيرات بوين    هگرفتي از انققب اسقمي شکلتأسّ

  .(7: 1384مطالعات تاريخ معاصر ايران، )مؤسسه  آيدشمار ميانققب اسقمي به

 صوررت  غربوي  فرهنروي  و فکري الررهاي تريير هدف با ايران ملت انققبي زرکت

 از. شورد  ريوعي پوي  اسوقمي  ايران تمدني و فرهنري خاسترا  با مطابق نظامي تا گرفت

 ديون  زضرر و ديني مناسک و هاانديشه با ايران تمل فرهنري و تاريخي هريت که آنجا

 کوه  هوايي انديشوه  ، تروي برد يافته معنا هامرن طي اجتماعي، زيات هايعرصه همة در

 بوه  آن هواي لورز  پوس  کوه  انجاميد عميقي فکري هايبحران به ،گرفتمي ناديد  را دين

دينويِ  غير رويکورد  آن بوا  تقابل در. رسيد امتصادي و ، فرهنريسياسي هايزرز  تمامي

 کورد  اجتماعي سوعي  زرکت شد  به دست زکرمت طاغرت،شد  و هدايتريعيبرنامه

انقوقب در   هودف  تورين سر، مهوم از يک لاا بيابد. جديد بحران براي مناسب پاسخي تا
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، )طاهوايي شود   ملوي  و دينوي  هريوت  بور  مبتني بديع و الرريي ارئه و دين ازياي ايران،

( و از سري ديرر، انققب تق  کرد تا تعريف و تبيينوي منطقوي از   105و  104:  1387

)امتودارگرايي متعوادل( داشوته باشود و ايون تلقوي جديود از         مشروعيت و مدرت مثبت

 عنران پيامي ايدئرلرژيک به جهان معاصر مخابر  کند.رليت را بهمشروعيت و مقب

 شده در اسالمیتِ انقالب ایرانهای متبلورها و پیامشعار

ابعواد اساسوي    کننود  ترانود روشون  ها موي هاي انققببررسي و مطالعه شعارها و پيام

هوا و  ن، پيوام و زکرمت مبتني بر اين ايدئرلرژي باشود. عوقو  بور آ    ايدئرلرژي انققبي

انققبي، مانند شناخت انراع  فرايندتراند زواياي مهم ديرري از شعارهاي هر انققب، مي

انققب را روشون سوازد کوه در     هاي درگير در انققب و دوستان و دشمنان وامعيگرو 

ها در جريوان انقوقب و در مرازول بعود از     ، شعارها در مرازل انققب و پيامفراينداين 

عنران به کنند.زکرمت انققبي نمرد پيدا ميهاي بارز انققب و در مالب ويژگيپيروزي 

انققبويِ انقوقب    ، منبعث از همان ايودئرلرژي جمهرريت و اسقميتهاي نمرنه، ويژگي

 عنوران هواي انقوقب بوه   باشد که منطبق بر شعارها و پياممي 1357اسقمي ايران در سال 

 ظهرر و بروز يافت. عاصرالرريي عملياتي براي جهان م

هوايي کوه در دفواع از زوق مظلرموان و      انققب اسقمي بر مبناي همان شعارها و پيام

ا  را بور مبنواي   بينود و ايودئرلرژي  پيع  را از دو منظر ميمحرومان جهان دارد، همه

 يايودئرلرژِ يکي تمايل به ملت و جمهورر و ديروري،    :کندهمان دو ديدگا  تعريف مي

و  اموام سورم شويعيان، زضورت اموام زسوين )ع(       بري ميامکه بر دو پايه ميرا  اسقمي

هموين  بور   زتوي  استرار است. براي ظهرر امام مائم و مهدي زمان)ع ( انتظار و آمادگي

 1357گرفته از دل انققب اسوقمي  زکرمت شکل جمهرريت و اسقميتتران مبني، مي

اسقمي خرد، مونش   بيني ايدئرلرژيک وهانرا تعبير و تفسير کرد. جمهرري اسقمي با ج

-بخش و جهوان گرفته است و با تفکر وزدترا پي گرايانه و فرامليتياي وزدتو شير 

انسواني و   نري اهلل، تنها را  سوعادت جامعوه  دادن ترزيد و يراشمرل اسقم و محررمرار

داند. لاا از ايون  خداوند مياسقمي را اسقم، امرار، اعقم و تمسک به ترزيد و يرانري 
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 بينانوه بوه ملوت و محودود  سورزميني و جامعوه      رزيدگرايانه، ديودگاهي خور   ت منظر

اسقمي، تروي  صولح  هاي دينيها داشته و برمبناي همين آمرز مسلمانان و زيات انسان

 عملکرد سياسي خرد مرار داد  است. و آشتي ميان ملل جهان را سرلرزةجهاني 

 ای انقالب اسالمیهمبانی شعارها و پیام

بردن دين اسقم شمرلهاي انققب اسقمي ايران، جهانمترين مبناي شعارها و پيامهم

باشود. زضورت اموام    و همچنين انققب برخاسته از آن، يعني انققب اسقمي ايران موي 

اسوقم بوراي   » بردن دين اسقم باور داشتند. به اعتقواد ايشوان  شمرلبه جهان )ر (خميني

ر، براي پند کشرر، زتي براي مسلمين نيست. اسقم براي بشور آمود  اسوت.    يک کشر

خراهد زير پرشش عدل خرد  مرار دهد. ما اميودواريم کوه ايون    همه بشر را اسقم مي

 .(118: 1369، )ر ()امام خميني«تدري  مهيا شردامر به

پديود   هاي فکري و سياسي عميقي رادگرگرني نققب اسقمي ايران در سطح جهانيا

هوا و شوعارهاي   آورد و روابط و معادالت جهاني را متحرل نمرد. ايون انقوقب بوا پيوام    

بنيادين خرد، در مسير تحرالت جرامع بشري نقطه عطف و سرآغاز عصري جديد بورد  

ار ، بکرد. دراينانداز ناگرن و متنرع، پيام خرد را طنينو در سطح جهان و در ابعادي گر

با انققب اسقمي در ايوران و بوا تشوکيل نظوامي     »فرمايند: اي مياهلل خامنهزضرت آيت

الني که ملت موا پشوت سور رهبور عظويم     اسقمي در اين نقطه از عالم و با مبارزات طر

الشأنش براي زفاظت از انققب و اسقم انجام داد، عصر جديدي با خصرصياتي متمايع 

هوا و  عصور جديود روي ملوت    وجورد آمود و توأثيرات ايون    از دوران مبل، در عوالم بوه  

زتوي   ]و[ها محسرس اسوت  هاي مري و ابرمدرتهاي ضعيف و نيع روي دولتدولت

نقشه سياسي دنيا عرض شد  است. اين عصر و ايون دوران جديود را بايود دوران اموام     

    .(275: 1380، اي اهلل خامنهزضرت آيت«) ناميد )ر (خميني

پردازان غرب و شرق به عظمت و تأثير انقوقب  امروز  بسياري از تحليلرران و نظريه

هواي  طورري کوه پيوام   اسقمي و ايجاد عصري نرين در معادالت جهان اعتراف دارند؛ به

معوادالت و  بنيادين انققب اسقمي ايران در طرازي نقشوه سياسوي و فرهنروي جهوان،     
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کوعي  گر را به پالش کشيد  و جمهرري اسوقمي ايوران، مر  هاي سلطهمحاسبات مدرت

   .(253و 252:  1388نصري، ) اثرگاار در تحرالت جهاني شد  است

رر انرليسوي، بورخقف ديودگا  موارکس و     شناس مشوه آنترني گيدنع، جامعهبه تعبير 

دانسوتند، انقوقب   ناپواير موي  فراينودي اجتنواب  شدن را وبر که دنيريدورکهايم و ماکس

سوري ديون   عکرس کرد و بهسکرالر مهاي عمرمي جهان را از نظام فراينداسقمي ايران 

 .(3:  5/7/1384روزنامه کيهان، ) تريير داد

و )ر ( رهبري زضرت اموام خمينوي   قمي ايران با سه رکن: مکتب اسقم وانققب اس

ها و مکاتب مادي بورد توا بوار ديرور مودرت ديون و       نقش مردم، خط بطقني بر انديشه

د  گوردد. بوا بوروز انقوقب اسوقمي و      يو هاي الهي و همچنين رهبري ديني نمايانارز 

مواهب و معنريوت از اسوتقبال     آن، ديون و ها و شوعارهاي  آشنايي جرامع بشري با پيام

جامعه  ي در سطح جرامع بشري برخرردار شد. از نظر زضرت امام خميني)ر (اگسترد 

ارهواي  ، بعدها در اثر رفتمتحد يکپارپه برد. آن جامعة )ص(اسقمي در زمان پيامبر اکرم

اسقمي و فشار استعمارگران تجعيه گرديد  اسوت. ايشوان معتقود اسوت هموه ايون       ضد

هموان صوررت يکپارپوه    بوه « انقوقب »عي از هم بايد با يک هاي پراکند  و مجسرزمين

ه نوه تنهوا   کو  )ص(گريند با استناد به سنت و رويه زضرت محمدبازگردند. همچنين مي

موات اسوقم و ادار  جامعوه    ن و برموراري نظا زکرمت تشکيل داد  و بوه اجوراي موراني   

 .بلکه به فرمان خدا براي پوس از خورد نيوع زواکم تعيوين کورد  اسوت        برخاسته است؛

فواعي، جعائوي و   همچنين ماهيت و کيفيوت ازکوام اسوقمي، از جملوه ازکوام موالي، د      

)ص( نيوع  کردند که زکرمت پس از رزلت رسورل اکورم  گيري ميزقرمي، پنين نتيجه

 .(25: 1375، )ر (امام خميني) ضروري استالزم و 

 انقالب در جهان اسالم یهاامیشعارها و پ و شدن گفتمانمقبول ییچرا

توران زمينوه  هاي بنيادين انققب اسقمي براي جهان معاصر ميها و شعاردر ميان پيام

 اهوداف انقوقب اسوقمي هسوتند و از     سر دربردارندةهاي مشترکي را نام برد که از يک

س و رلمو م اسوقمي ايوران در دنيواي معاصور     هواي انقوقب   عنران آرمانسري ديرر به
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 باشند.شناخته شد  مي

 

 هاي انققبهاي مشتر  شعارها و پيامزمينه .1نمردار 

 بر اساس اعتقادات دینی مشترک دهیعق. 1

 تينبه وزدا يهمانند هر مسلمان يول ؛است يعيانققب ش کي رانيا يانققب اسقم 

موردم   .(260و 257:  1371جنودي،   انورر ) معتقد اسوت  )ص(اکرم امبريخدا و رسالت پ

مسلمان ايران، اعم از  شيعه و سني و زتّي مسيحي در ساليان منتهي به انققب اسقمي، 

شواهي و ظلوم و فسواد بوه مبوارز  عليوه کفور        درکنار هم با هدف سرنررني نظوام سوتم  

راندن ن  و لباسي که باشند، براي بيرونردند که از هر ربرخاستند و به جهانيان ثابت نم

گرنوه  همانتران به اعتقادات ديني متکي برد. ظلم و ستم و ايستادن در مقابل زورگر، مي

هموه اسوت، در    نيکه مشتر  بو  ديترز ةدر کلم»: ندفرمرد ي)ر (نيامام خم زضرتکه 

 ،)ر (ينو ياموام خم )«ديو ه کنکلم ديهمه است، با هم ترز نيکه مشتر  ب يمصالح اسقم

 .(33:  2ج:  1361

  )استکبار جهانی( دشمن مشترکمقابله با . 2

ي جهاني دين مبين اسقم گرهوي بازنشودني   هاهاي انققب اسقمي ايران با آرمانپيام

 نيو دشمن مشترکند. ا يدارا جهان اسقمو  يانققب اسقم عبارت ديررخررد  است؛ به
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 ليبعرگ( و اسورائ  طاني)ش کايمرآ يبه سرکردگ يتکبار جهاندشمن مشتر  که همان اس

با طورد   يکه انققب اسقم يدر زال ؛کنديم دياسقم را تهد اني( است، کي)غد  سرطان

بوه دو    ا دشمن مشتر  جهوان اسوقم ر   هيلم مبارز  علعَ« يو نه غرب ينه شرم»شعار 

 .(260: 1371جندي،  ) انرر گرفته است

   ای گسترش معارف اسالمی در جهانبر هدف مشترک. 3

 را بواور  و اين شد پشمريري آگاهي و پيروزي انققب اسقمي ايران مرجب بيداري

 کوه  آنجوا  از و هاسوت انسوان  زيسوتن  زنودگي و رو   برناموه  اسقم که رساند اثبات به

در هودفي   اسوقم  جهوان و  رانيو ا يانققب اسوقم است،  جهاني اسقم، رسالتي رسالت

اسقم و استقرار زکرموت   نيمران شدنشدن ظلم و فساد و اجرا ديراهان برپخ مشتر 

درآوردن پرپم الالوه اال اهلل در سراسور جهوان از    در جامعه مسلمانان و به اهتعاز ياسقم

   .اندمردم يهاد و تر ياله عاليبر مدرت ال هيها و تکمدرت ينف قيطر

 يريو گبا کنوار   .مياسقم را زفظ کن مياهخريما م .باشند، با هم باشند دانيهمه در م»

اموام  )«شورد ياز شما سولب مو   فيتکل يريگکه با کنار  دينکن اليخ .شرد زفظ کردينم

 .(6: 20ج:  1361 ،)ر (ينيخم

 . وحدت امت اسالمی4

هوا و شوعارهاي   ترين نقواط اشوترا  پيوام   طلبي و بسي  مردمي، يکي از مهموزدت 

موار کبيور انقوقب،    معهان اسوقم اسوت. در هموين راسوتا     انققب اسقمي ايران براي ج

ضرورت وزودت در ميوان اموت اسوقمي همورار  تأکيود       ، بر زضرت امام خميني)ر (

 کشوررهاي  متحودنبردن  و گسويختري ازهوم  کردند؛ اين درزالي اسوت کوه تفرموه و   مي

اصولي ها و استعمار غرب و شرق ايجاد شد ، از گري غربيواسطه مداخلهاسقمي که به

و  يانقوقب اسوقم   ديو کأتباشد. بنوابراين  کشررها مي اين ترسعه و پيشرفت مرانعترين 

 يروزيبه پ رسيدندر  ياسقم يهابر لعوم وزدت همه مشرها و همه ماهب آن يرهبر

 يانققب اسقم يسربه مسلمانان جهان شيگرا رريد نهيزم، يو خارج يداخل در صحنه

 است.
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 باشود،  داشوته  عملي جنبة اگر البته ؛است مسلماني هر آرزوي و مسلمانان، آمال وزدت

سقمي را غايت آرمان خورد مورار   امت اوزدت  )ر (امام خميني. برد خراهد ثمربخش

: 1361، )ر ()اموام خمينوي   هاي مسلمان، يدِ وازود  شورند  ملت کنددهد و آرزو ميمي

 (.   50: 13ج

   هایی و حمایت از حقوق ملتگرامردم. 5

ملوت  يآن از سور  ر يدر گستر  انققب و پوا  يعامل، يگرايي انققب اسقمممرد

به  ديباور بردند که با نيآن بر ا يو رهبراسقمي ايران  مسلمان برد  است. انققب يها

ترانند سرنرشوت خورد و   ها هستند که مي؛ پراکه اين ملتهاها بها داد، نه به دولتملت

هوا و  ها، پيوام ققب اسقمي ايران در تمامي اهداف، آرمانجرامع بشري را تعيين کنند؛ ان

هميشوه در صوحنه و معتقود بوه نظوام را از       هاي خورد، زضورر موردم انققبوي و    شعار

هواي  داند و همرار  آرموان يابي و مدرت مشروع يک زکرمت ميضروريات مشروعيت

پايه همين ديودگا    بت خرد، برامتدارگرايي مث دوبار  انققب اسقمي ايران براي تعريف

 ريعي و دنبال شد  است.طرد

رين تو عنوران يکوي از درونوي   در رابطه با ضرورت تبيين و تعريف مودرت مشوروع بوه   

که مودرت و تمايول بوه کسوب آن، همورار  يکوي از        گفت شعارهاي انققب اسقمي بايد

 ،طلوب مودرت   انسواني بورد  اسوت.    آن جامعوه  دنبوال شخصويتي افوراد و بوه   هاي ويژگي

بيوين و  در ت« آنواترمي مودرت  »در کتواب   2گالبرايت هدفمندانه و براي لاتِ مدرت است.

فوراد  کنود. وي ا عامل و ابعار اِعموال مودرت را ذکور موي     تعريف مدرت، سه عنصر منبع و

 دارد کوه افوراد يوا   و اذعوان موي   است عامل و تابع تقسيم کرد  جامع انساني را به دو دسته

عامول   تمکوين و فرموانبرداري از اراد    تابع مدرت. تابعين وظيفوه  عامل مدرت هستند و يا

انود. گالبرايوت،   هعهود  گرفتو  ز تسليم خرد در برابر فرماند  بهمدرت را دانسته يا نادانسته ا

)ثروت( و سازمان را منبوع مودرت دانسوته و بوراي اِعموال       مالکيت شخصيت يا رهبري و

ابوعاري   دهوي، سوه شوير    و ثروت و سازمانترسط عامقن مدرت بر مبناي رهبري مدرت 
                                                 

2.John Kenneth Galbraith   
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شورد  د و مودعي موي  نمايرا تشريح و تبيين مي (دهند  و شرطيکيفردهند ، پادا )مدرت 

 بور را وادار بوه  کنود فرموان  تق  مي ، با تريير تفکر و اعتقادمدرت شرطي که امروز  شير 

بر با رضوايتمندي و  فرمانتسليمي ارادي و ناآگاهانه که  تسليم در برابر عامل مدرت نمايد.

 .(9تا 17 :  1390 ت،يگالبرا)دهد يد مدرتِ عاملِ مدرت مرار مياطمينان، خرد را در 

طلب ل از انققب اسقمي، زکرمتي مدرتاين درزالي است که زکرمت ايران در مب

از مودرت  برد که با ومرع انققب اسقمي در ايران، تعريف انققبيرن و زکرمت جديود  

درت لعوماً مثبت نيسوت و  ترضيح اينکه م تريير کرد. ب تلرري جمهرري اسقميدر مال

شورد. تمايول بوه اِعموال زور از     اغلب به خردرأيي و ديکتاترري منجر موي  طلب مدرت

به اجبوار و مور     زتيمانبرداران، طرف عامل مدرت و تق  براي تمکين و فرمانبري فر

لبي مضاعف است که اغلب با مفهرم امتودار  طمجاز و غيرمجاز از ملعومات مدرت مهرية

شوا   شورد. محمدرضا ر نامشروع نعديک ميگيرد و به ديکتاترري و امتدامثبت فاصله مي

بوراي  »...  شورد کوه:  م مدعي مي1973در اکتبر  3اي با اوريانا فاالپيپهلري، در مصازبه

الزم نيسوت.   انجام امرر، مدرت الزم است و براي داشتن مدرت، اجاز  و مشررت کسي

« تران با مودرت خيلوي کارهوا کورد    مي ... تصميم دارم در مدرت بمانم و ثابت بکنم که

 .(198و  187: 1385 ،يفاالپ)

عنوران يوک   بوه  دادن مردم در تعيين سرنرشت خوريش انققب اسقمي با دخالت اما 

 ليتبود هواي زکورمتي و   گوااري تکليف ديني و تعيين جايرا  شرعي مردم در سياسوت 

 و موردم ي، آگواه ، ماهب ،سنت، مانرنبستن ميان از طريق جمع مشروع مدرت به امتدار

گرايي را بوه جهوان   ، فرمرلي جديد از امتدارگرايي مثبت با محرريت مردمرييشجاعت تر

بوه هموه    بلکوه  ؛کندالرربرداري تراند از آن جهان اسقم مي تنهامعاصر معرفي کرد که نه

 برد  و هست. پايرتعميممعي و امتدار زقيقي هاي خراهان آزادي واملت

 

                                                 
3. Oriana Fallaci 
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 گرايي( در تبديل مدرت به امتدار مشروع در جمهرري اسقميمسير دخالت مردم)مردم . 2نمردار 

  

   های دیناحیای کارکرد. 6

باط، اسقم شرد. در اين ارتشدن دين و جامعه ختم ميسياسي به« ازياگرايي اسقمي»

زيواگرايي اسوقمي، مقابلوه بوا     گرنه تعارضي ندارد. محرر اصلي اسياسي با مدرنيته هيچ

هوا نمواد   باشد کوه ايون مؤلفوه   گرايي ميمحرري، فردگرايي و مصرفگرايي، غربنسبي

هوايي از  جلر  پنين اسقم سياسيدرزالي که ازياگرايي اسقمي و هم مدرنيسم هستند؛

خوراني دارد،  هواي مدرنيتوه هوم   لبشدن، ترسعه، علم و... را که با ماشهرنشيني، صنعتي

گرايي عبارت ديرر، اين ازياگرايي اسقمي در مقابله با مدرنيسم و غربيد. بهکنتأييد مي

د. ازيواگرايي اسوقمي بوه    کنو شدن جهان اسقم را نقد مرار ميمرار دارد و انديشه غربي

عواطفي و   نيازهواي  سور دهود. از يوک  سطرد مختلفي از نيازهاي انسان جديد پاسخ مي
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کند و از طرف ديرور  بازسازي مي ،اندهاي خرد جدا ماند که از بنيانا راجتماعي کساني 

اصولي  اول کند. پس در مرزلوه اي بسي  مييافتهها و نهادهاي سازمانآنان را در سازت

هوا را بوا بنيادهواي    هاي هريتي دانست کوه آن ترين نياز مسلمانان را بايد بازسازي مالب

تنها از الررهاي ابتکواري  دهد. در اين روند، ازياگران نهاعتقادي خرد پيرند مي هريتي و

-گراني دانست که درصدد مقابله با امر مرهرم ميها را کنشبلکه بايد آن گيرند؛بهر  مي

گرايوي، فردگرايوي و   هواي مدرنيسوم )غورب   باشند؛ يعني از ديدگا  آنان، تموامي جلور   

اند که بايود بوا آنوان    مطلرب و انتعاعي تلقي شد رعات غيرعنران مرضگرايي( بهمصرف

گور  سازي کونش مقابله شرد. بر اين اساس، آنان براي تحقق اين هدف، بر ضرورت فعال

-گيورد کوه نموي   هاي هريتي جديدي شکل ميبنديتأکيد دارند. در مرزله بعد نيع صف

مي درصدد خلوق تواريخي   طرف و مبهم داشته باشد. پس ازياگران اسقتراند ماهيتي بي

: 1387)متقوي،   معنا و جايروا  الزم برخورردار اسوت   ها از هستند که در آن، نقش انسان

مراد اين ازياگران ديني، ازياي کارکردهاي سياسوي، اجتمواعي، معنوري،     .(297تا  294

باشود کوه در اداموه بوه ايون مبازوث       فرهنري دين اسقم ميمعرفتي و اجتماعياعتقادي

 شرد.ميپرداخته 

 

 هاي ديني انققب اسقمي ايرانکارکرد .3نمردار 
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 کارکردهای سیاسی دین  

، فامود  يانويژ  شويع زماني بيش از هعار سال، مسلمانان و به که در يک فاصلة مسللهاين 

تدري  ايون انديشوه را رواج داد کوه    اند، بهزکرمت اسقمي در شکل مطلرب خرد برد 

، ازکام فردي و عبوادي اسوقم   که به آن ترجه شد  است ينيه از اسقم و معارف دپآن

: 1378عيرضوي،  تر ترجه شد  اسوت ) مفاهيم ارزشمند سياسي و اجتماعي کم به برد  و

90). 

بوه   که متأسفانه کمتور در ادوار تواريخي  د داررکردهاي سياسي فراواني دين اسقم کا 

 رکردهاي سياسي دين بهر  ببرنود. اند از کااست و مسلمانان کمتر ترانسته جه شد آن تر

منجر به ازيواي بسوياري   و  دادالشعاع مرار نيع تحترا  مسللهانققب اسقمي ايران، اين 

شود؛  اعتقوادي تشويع    ضرعاتمر خصرصاًدين مبين اسقم،  شدةهاي فرامر از کارکرد

اسوقمي  هاي سياسي دين که با ومرع انقوقب  نمرنه از کارکرد دوبه  در ادامه اين مبحث

 شرد: ايران ازيا گرديد، اشار  مي

  ه وضع موجود و دعوت به وضع مطلوباعتراض ب  1

هواي ديون   اعتراض به وضع مرجرد و دعرت به وضع مطلورب کوه ناشوي از آمورز     

عنران نيرويي کارسواز، موردم   تراند بهباشد، از کارکردهاي سياسي دين است. دين ميمي

 ،نکورئي سواماني  ) ض عليه نظم مرجرد، بسوي  کنود  اعتراوجري تريير يا را براي جست

 .(195و 194:  1389

 تقدیم مدافع جامعه بر مدافع شخصی    2

جهوت گاشوتن از    ،هواي واال هاي عوالي و هموت  باورهاي ديني منشأ پيدايش انريع 

بخشيدن به انفواق  ن جهان و ترجه به منافع اجتماعي و در نتيجه فعليتمنافع شخصي اي

-همچنان که باعث مقابله با ستم 4.(37)نرر، آيه  بازي استيثار و جانطلبي و او شهادت

                                                 
ى از يواد خودا و نموازگعاردن و زکوات دادن بازشوان نودارد، از       نمردانى که هيچ تجارت و خريد و فروخت. »4

 «شرند هراسناکند.ها و ديدگان دگرگرن مىروزى که دل
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    5.(249)بقر ، آيه  ترجهي به منافع زودگار دنيري استگران و بي

 های دیدی  کارکرد دین از مدظر ظهور جدبش

 هاي انققب اسوقمي کوه در مجمرعوة   مهاي مشتر  شعارها و پيايکي ديرر از زمينه

هواي  گيورد، کوارکرد ديون از نروا  پيودايش نهضوت      ني مورار موي  ازياي کارکردهاي دي

هواي  هوا امکوان تحقوق آرموان    تا اين جنبش هاي ديني استبخش يا همان جنبشيآزاد

ز اصيل انققب اسقمي را در خارج از مرزهاي جمهرري اسقمي فوراهم آورنود. مبول ا   

يژ  با ماهيت مواهبي، يوا   وها، بهها و جنبشگرنه زرکتومرع انققب اسقمي ايران، اين

گيور  ها پشوم په از مرجرديت نيع برخرردار بردند، فعاليت آنوجرد نداشتند و يا پنان

 .(101: 1384نژاد، فقدنفعالي داشتند )هاي زاکم سياست ادر مبال دولت معمرالًنبرد و 

سوري  ها از ها و نهضتگرنه جنبشگرنه زمايتي از ايناز طرف ديرر، در عمل نيع هيچ

زيورا آن زرکوات بورخقف صولح و      آمود؛ عمل نميالملل بههاي بينها و سازماندولت

 د و اگور هوم  شو هوا تلقوي موي   پنين منوافع آن ها و همابرمدرت دلخرا المللي امنيت بين

هوا  آمد، صرفاً در راستاي منافع آن مودرت عمل ميهاي بعرگ بهزمايتي از سري مدرت

دليول خصولت   ن، دولت جمهرري اسقمي ايران، بوه سقمي ايرابا ومرع انققب ا امابرد؛ 

ارتباطي کوه   ها نمرد،ا ، سعي در زمايت و برمراري ارتباط با آنديني و ماهيت مکتبي

آن، انققب اسقمي تق  نمرد تا تجربيات مبارزاتي خريش را همرا  با تفکور   فراينددر 

بخوش انتقوال داد  و   قمي و رهاييهاي اسو باورهاي انققبي و ديني خريش، به نهضت

هاي رشد و شکرفايي آنان را فراهم سوازد و رونود جديودي را در مسوير زرکوت      زمينه

 هاي اسقمي ايجاد نمايد.  نهضت

                                                 
آزمايد: هر کوه از آن بخوررد از   مى پرن طالرت سپاهش را به را  انداخت، گفت: خدا شما را به جرى آبى. »5

من نيست، و هر که از آن نخررد يا تنها کفى بياشامد از من اسوت. هموه جوع انودکى از آن نرشويدند. پورن او و       

دانسوتند  مؤمنانى که همراهش بردند از نهر گاشتند، گفتند: امروز ما را تران جالرت و سپاهش نيست. آنانى که مى

کرد، گفتند: به خراست خدا په بسا گرو  اندکى که بر گرو  بسيارى غلبه کند، که خدا بوا  که با خدا ديدار خراهند 

 «فشرند.کسانى است که پاى مى
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 در جهان معاصر رانیا یانقالب اسالمهای ها و شعاربازتاب پیام

 یاسیبازتاب س. 1

اسوقم در جهوان    اتيو ز ديو تجد ران،يا يانققب اسقم هايبازتاب نيتراز مهم يکي

 کصودوپنجا  ياز  شيرغوم گاشوت بو   يعل» :ندبار  فرمردنيادرمقام معظم رهبري است. 

زرکوت   کيو  ايو اسقم، امروز در سراسور دن  هيجانبه علمدرن و همه يعيرسال از برنامه

در ملب  يو زت ايآس، آفريقامرجب آن اسقم در بهوجرد آمد  است که به ياسقم ميعظ

بورد  يخرد پو  يوامع تيو هر تيو مسلمانان به شخص افتهيرا باز يديجد اتيوپا، زار

 .(288 تا 255: 1388 نقل از: طاهري،)به «اند

رفتوه و شومار    نياز بو  مسولمانان  انيو که اعتماد بوه نفوس در م   يادور  رر،يد انيبه ب

 يبه فرامرش خرد را ةبرد  و گاشت يجهان تيشدن در هرخراهان هضمن، از آنا يفراوان

کوه   را ينفسو آن اعتمادبه ي ايران،و انققب اسقمخرد نعديک شد  انيبه پا بردند، سپرد 

: 1388 نقل از: طاهري،به) و بارور کرد اياز ،برد يتمدن بعرگ اسقم پشترانه يروزگار

 .(236 :1378، انيجعفر؛ 288 تا 255

ب توأثيرات خورد را در سوطح    ترين بازتاانققب اسقمي ايران شايد بيشترين و عميق

جهان اسقم داشته است. جهوان اسوقم در اينجوا، هموه کشوررهاي مسولمان مجواور و        

جراموع   زتوي و  آفريقوا همسايه ايران، جنرب و شرق آسويا، خاورميانوه غربوي، شومال     

در  ترجوه گيرد. نکتوه جالوب   ميبي و آمريکاي شمالي را نيع دربراسقمي در اروپاي غر

هوا  آشکار و پافشاري شديد رهبر انققب بر اين بُعد انققب و طرد اين خصرص، تأکيد

 .(345: 1387)درخشه،  هاي آن براي جهان اسقم استو انديشه

گوران غربوي و بورمي جهوان اسوقم، انقوقب       اتفاق تحليلبهبه اعتراف اکثريت مريب

جهوان اسوقم بور    اي در سراسر ملمرو و گستر  کنند سقمي ايران تأثيرات مهم و تعيينا

هاي جهان اسوقم  جاي گاارد؛ براي اثبات اين مدعا کافي است سفري کرتا  به پايتخت

از اسقم آباد تا آنکارا، ماهر  تا رباط، کرآالالمپرر تا جاکارتا داشته باشيد و در کرپوه و  

 ها زضرر يابيد تا انعکاس و ابعاد نفورذ و خيابان يا مراکع دانشراهي و مساجد اين شهر



 

 

118 

دانشورا   اسوتاد  « برنوارد لورئيس  »تاثير انققب اسقمي ايران را در جهان اسقم در يابيد. 

برانريوع آمريکوايي در ترصويف انقوقب اسوقمي، آن را      پرينسترن و مستشورق جنجوال  

هواي بوعرگ تواريخ، يعنوي انقوقب      انققبي وامعي و داراي اصالت و در رديف انقوقب 

   .(347و 346: 1387)درخشه،  کندذکر مي ،فرانسه و انققب روسيه

هواي تأثيرگوااري انقوقب اسوقمي در     کردن مسلله فلسطين نيع يکي از جلر اسقمي

افعون مودرت  گيري و افعايش روزمناسبات و تحرالت جهان اسقم است. ظهرر و شکل

طورر  مردم فلسطين، همروي بوه   مي فلسطين و باالخر  ترلد انتفاضةزماس و جهاد اسق

شورد. در ميوان گورو    يا غيرمستقيم تحت تأثير انققب اسقمي ايران ارزيابي مي مستقيم

بوه جهواد    انود، بايود  طرر جدي از انققب اسقمي ايران الهام گرفتوه هاي فلسطيني که به

طلبوان در  انققبيرن و اصوقد »در کتاب خرد « باري روبين»اسقمي فلسطين اشار  کرد. 

هواي  پوايري زرکوت  با اشار  به ميوعان توأثير   «اورميانههاي معاصر اسقمي در خنهضت

طورر مشوخص بوه    انققبي معاصر در جهان اسقم از ومرع انقوقب اسوقمي ايوران، بوه    

گورفتن آن  از انققب اسقمي ايران و فاصله پايري جهاد اسقمي فلسطينپررنري تأثير

هواي  هوا و زرکوت  رو کند که محرر فعاليوت سواير گو   گرايانه اشار  مياز گرايشات ملي

هواي فلسوطيني از   هواي دانشوجريي در دانشورا    اند. وي استقبال زرکوت فلسطيني برد 

هواي  الرري انققب اسقمي را نتيجه سرخرردگي جرانان فلسطيني از عملکورد سوازمان  

 .(348و  347: 1387درخشه، ) داندالمسلمين ميمرميت محرري نظير اخران

 و اسوقمي  موااهب  سني، تقريب و شيعه وزدت بر تأکيد اب اسقمي بنابراين انققب 

 سوازي اموت  پوروژ   تحقوق  و مسلمان هايملت وزدت درصدد ماهبي، گراييِفرمه نفي

 اسوقمي  اصيل باورهاي بر و با تکيه مثبت ايمبارز  سر بر اساسيک از مهم اين. برآمد

متصوادي،  اسياسوي،   زمانسوا  شوالرد   کوه  بورد  استرار ديني سنتي مراسم و هاآيين نيع و

 نيوع  و )ص(محمودي  ناب اسقم اصيل باورهاي بر را اسقمي امت فرهنري و اجتماعي

کورد.  موي  گوااري پايوه  ابراهيموي  زو   جملوه  از اسقمي، مشتر  هايآيين و هافرهن 

 از برائت مراسم در جمله از مشتر ، دشمن عليه منفي ايمبارز  بر ديررسر از همچنين

ثوروت  از جهواني  هواي مودرت  دست کردنکرتا  و ستيعي استکبار اساس بر و مشرکين
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 تحورالت  بوه  مسولمانان  زساسويت  نمايانرر که برد استرار اسقمي هايکشرر ملي هاي

 هواي مودرت  سلطه با مخالفت براساس آنان جمعي رود ارتقاي ضرورت و اسقم جهان

  .برد افسادستيعي و صهيرنيسم با بيرانه، مبارز 

 سوعادت  را  عنوران تنهوا  بوه  دين کردنمطرد با و نرريکقن نرعي با اسقمي انققب

 و عققنوي  و اصويل  عنوران گفتموان  بوه  اسقم گراييعام و گراييکليّت بر تکيه با و بشر

 ترانست بشري زيات مختلف هايعرصه بين گسست عدم بر تأکيد با و الهي و سياسي

 و خردآگاهي نرعي ترتيب، بدين و بازنماياند ار المللبين روابط در دين سياسي اهميت

 سياست و فرهن  عرصه در مجدد آفرينينقش منظرربه تمدني وزدت براي خردباوري

 .نمايد اعطا الملل را به جهان اسقمبين

  یفرهنگ بازتاب. 2

را  ياسو يس يهازرکت وو اساس امرر  هيمهم هستند که پا ثياز آن ز يفرهنر امرر

ل، يو دل نيو انود. بوه ا  ياسيساز امرر سنهيزم يسخن، امرر فرهنر رريدند. بهآوريفراهم م

يشودن را مو  مطورد  يستريشا، ياسيس ةرلو در مقرند يگيخرد مبه ياسيس يرن  و بر

 يهوا بازگشت بوه ارز   يپند مقرله فرهنر ، صرفاًمقاله بخش نيرو، در ا ني. از اابندي

 نيو شرد. البته ذکر ايو... مطرد م رانيا يانققب يو شعارها شعائر يرويپ، يمبارز  اسقم

   اند.تياهميب يامرر فرهنر ريکه سا ستيآن ن يمعنابه نمرنهپند 

 يشوعارها  دي، به تقلدر جهان اسقم رانيا يانققب اسقمهاي بازتاب پيام رريد شکل

 تورض شعار موردم مسولمان مع   مثقً ؛گردديبرم ان جهانمسلمان ياز سر يانققب اسقم

بورد.   «یاستالم  یو جمهتور  یاستقالل، آزاد»آن کشرر،  1359 يمبل از کردتاه، يترک

 يدر پقکاردهوا  ؛دادنود يسورم  «اهلل اکبتر » اديو بام منازل خورد فر  ازفرشهروندان کابل بر

در  رياسوت. موردم کشوم    شود   د يو د «هیت و الغرب هیالشترق »شوعار   نيوع  مسلمانان مصر

را مطورد کردنود.    «رهبر یدیخم»و  «اهلل اکبر»شعار  1369 يهعار نفرستيدو ييمايراهپ

دهنود کوه   يمو  را سور  يياها همان شعارهينيبر آن است که فلسط نيفلسط يجهاد اسقم

الاله اال اهلل، اهلل اکبر،  » زننود: يم اديبلند فر يآن برد. آنان با صدا يمناد يانققب اسقم
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سور  کيرا به  يو الحاد ييگرامرم يرهاها شعاوامع، آن در«. از آن اسالم است یروزیپ

در  1379توا   1369 يهوا . در سوال دنود يرا برگع يانقوقب اسوقم   يانداختند و شعارها

 نيو شود. ا  د يشون  اريبسو  «اهلل اکبر» يشعار و ندا يجنرب يآفريقاتاون  پيک يهاابانيخ

هوا  شت بوام پر ب رياهلل اکبر مردم الجعا اديانققب است که فر يکقم رهبر ديو مؤ ادآوري

 ي،کرهورود ؛  263توا   261: 1388)طواهري،   اسوت  رانيو ا يگرفته از ملوت انققبو  درس

 يدر امصو  يبه زجاب اسوقم  شيگرا، يانققب اسقم يروزيبا پ همچنين .(299: 1380

انتشار مجقت ، شد  شتريبه نماز ب شيدر کنار آن، گرا گرفت. ينقاط جهان اسقم، فعون

 .(81: 1376)زسني،  است افتهي شيافعا ياسقم اتيو نشر

 ياسو يو س ياسوقم  يهوا بر زرکوت  رانيا يانققب اسقم ياز آثار فرهنر رريد يکي

ايون   عتراضات انققب اسوقمي ايوران اسوت.   وجرد اعتراضات مردمي به سبک امعاصر، 

طرر معمرل در مقابل ظلم و اسوتبداد زاکموان   ماهبي داشته، بهاعتراضات که جنبه ديني

هاي اسوقمي  ماهبي و زفظ ارز  رئشعاصررت پايرفته و همري براي دفاع از  محلي

 پايرنود. اسوتفاد  از اشوعار و جموقت نقادانوه و نيوع ازاديوث انققبوي در         صررت موي 

گران مسلمان مورار گرفتوه   است که مررد ترجه جنبش هايينمرنهها از ديرر نريسيشعار

 .(394تا  391: 1374)جمشيدي،  دناو از انققب اسقمي ايران الرر گرفته
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 بندیعجم

ايدئرلرژي خرد در شکلي نرين از زکرمت، بخشيدن  اسقمي ايران با عينيّت انققب

هوا و  تحت عنران جمهرري اسقمي و با تمايل بوه امتودارگرايي مشوروع، بوا بيوان پيوام      

ز اسوتکبار  ديود  ا هوا ملوت سوتم   شعارهاي بنيادين خرد در جهان معاصر و براي ميليرن

 و گرديود  هوا ملوت  و بخشآزادي هاياسقمي، نهضت امت تران ارتقاي جهاني، مرجب

 عوقو  بوه . ساخت آشکار الملليبين هايپريش بر تأثيرگاار مدرتي عنرانبه را دين نقش

 بوين  دميوق  مورزي  کشويدن  بوا  نيوع  سورمي  جهان بازيرران و تعهد عدم جنبش نقش بر

 جمهرريوت و اسوقميت  الروري   رهروار  ايون  از توا  کرد تأکيد مستکبران و مستضعفان

 صوررت بوه  مستضوعفان  هموة  بوراي  را اسقمي شد  در مالب و ساختار جمهرريمتبلرر

 مترسوط  طبقوه  عنوران بوه  ديني روشنفکران همچنين. نمايد جهاني تلريحي، يا تصريحي

 در قماسو  بوازخيعي  در اساسوي  نقشي ترانستند اسقمي انققب انديشه و زامقن جديد

دينوي و کسوب    سواالري موردم  فرهن  تروي  به و کنند ايفا اجتماعيسياسي فرايندهاي

 سواختار  در تحورل  بور  عوقو   رهرار، اين از تا نمايند مبادرت مدرت مشروع و مقبرل

 ماهيوت  نيوع  و ايمنطقوه  نظوم  سواختار  در ترييور  کشررها، بوه  داخلي اجتماعي سياسي

 .دورزن اهتمام المللي بين تحرالت

هاي که انققب اسقمي ايران ترانست با بيان شعارها و پيام کردتران بيان همچنين مي

با جهان پيرامرن را وگر اصيل اسقمي خريش و تبادل و تعامل آن با خارج، فضاي گفت

اي ايجواد  الملل و زير سيستم منطقوه طلبي در ساختار و کارکرد نظام بينبراساس اصقد

سوازي و هنجارسوازي در مراعود رفتواري و سواختار      ن رهرار به فرهنو  نمايد تا از اي

الملل زاکم گردانود کوه   سياسي بپردازد و بدين ترتيب رويکرد جديدي را بر روابط بين

 بر تحرل ماهيت مدرت، گشتار در مراعد بازي و تريير در نرع بازيرران استرار باشد. 

ويژ  به مودرت مردموي،    ترجهديني و  دادن نخبراننققب اسقمي ايران با محررمرارا

تعريفي نرين از کسب مودرت مشوروع و مقبورل ارائوه داد کوه ايون تعريوف در مالوب         
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عنوران  زکرمت جمهرري اسقمي و محتراي گفتمان انقوقب اسوقمي بوه جهانيوان بوه     

منودي مراعود   اي در معادالت سياست جهاني، معرفي شد؛ الروريي کوه نظوام   الرري تاز 

 ييد و با تأکيد بور پريوايي ديون، دخالوت آن در سياسوت را مقبورل و عناصور       ديني را تأ

 کردن دنياي سياست، دخيل دانست.  فرهن  ديني را در پاکيع  و مطهر

 و فراگيور  هوي و ال نهضوتي  عنرانبه هاي خرد وها و پيامايران با شعار اسقمي انققب

 ظهورر  منصوة  بوه  را افعارينرم مدرت اهميت بشري، ترانست پا  فطرت مدار بر مبتني

 داخلوي و  عرصوه  در سوازي فرهن  به ها،هنجار و هاارز  در انققبي عنرانبه و رساند

در نهايت اينکه، بر مترليان و مباديوان امور انقوقب    . نمايد مبادرت الملليبين و ايمنطقه

در  هاي متعوالي ايون انقوقب شوکرهمند،    نظرگرفتن آرمانسقمي واجب است که با درا

هوا بکرشوند و از تموامي ابوعار تبليرواتي،      و آرمان شعارهاتبليغ هرپه بيشتر و بهتر اين 

 هاي مدرن بهر  ببرند.خصرص رسانهبه
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، موم: پژوهشورا    رويارويي غرب معاصر جهوان اسوقم   ،1387، متقي، ابراهيم .27

 فرهن  و انديشه اسقمي.   

 .: نشر معارفمم  هاامديو پ هانهيزم ،يانققب اسقم ،1380،منرپهر ،يمحمد .28

 .تهران: صدرا ،11چ ،يانققب اسقم رامرنيپ ،1374، يمرتض ،يمطهر .29

علي شوکرئي،   ترجمه ،«مساجد در آمرز  تاريخ» ،تابي، محمد السباعي،مکي .30

 . 16،  مسجد مجله

، ايران معاصور و غورب جديود   » ،1384، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران .31

) مجمرعوه مقواالت(،    «نققب اسوقمي فلسفي بر ريشه هاي ادرآمدي تاريخي

 تهران: انتشارات مرسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.   

 نشر معارف. :، ممايران، ديروز، امروز، فردا ،1388، نصري محسن .32

برسوتان   :، ممدين و معرفت ديني شناسيآسيب ،1389، مهدي ،نکرئي ساماني .33
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