بازتاب پیامها و شعارهای انقالب اسالمی و تأثیرگذاری آن بر جهان اسالم
مرتضي

اشرافي1

چکیده
انقالب اسالمی ایران مهمترین واقعه قرن بیستم است کته عتالوه بتر ایجتاد تغییترات
گسترده و اساسی فرهدگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در ایران ،مدطقه و جهتان را نیتز
دچار تحوالتی اساسی نمود ،ایدئولوژی و بدیان فکری یک انقالب ،نقش مهمی در پیشتبرد
آن ایفا میکدد ،لذا مطالعه ایدئولوژی یک انقالب ،از اهمیت باالیی برخوردار است یکتی
از راههای مطالعه ایدئولوژی هر انقالب ،مراجعه به شعارها و پیامها و نیز نتایج حاصتل از
حکومت برآمده از دل آن می باشد در تحلیل شعارها و پیامهتای انقتالب استالمی بترای
جهان معاصر ،میتوان زمیدههای مشترکی را نام برد کته از یتکستو دربردارنتده اهتداف
انقالب اسالمی است و از سوی دیگر بهعدوان آرمتانهتای انقتالب بترای دنیتای معاصتر
شداخته شده است ،انقالب اسالمی ایران ،شاید بیشترین بازتاب و عمیقترین تتأییرات را
در سطح جهان ،خصوصاً جهان اسالم داشته و دارد

واژگان کلیدی :انقالب اسالمی ،شعارهاو پیامهای انقالب ،جدبشهتای استالمی،
جمهوری اسالمی ،جهان اسالم
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مقدمه
«انققب اسقمي ايران» با تکيه بر عنصر مواهب و رهبوري وازود ،در کنوار زرکوت
شررانريع مردميِ متأثر از سرخرردگي از نظام زاکمة پهلري ،تبييني جديود در تعواريف
انديشمندان مختلف از انققب پديد آورد .اين انققب ،متأثر از عوراملي همچورن ديون،
فرهن  ،طبقة اجتماعي سرخررد و ...شکلگرفت که در اين ميان ،عراملي مانند رهبري
نخبران ديني در کنار ساير عرامل مليماهبي ،فرهنروي ،سياسوي ،اجتمواعي و تواريخي
مطرد شد و نقشي تعيينکنند در شکلگيري و تکرين اين تحرل بوعرگ سياسوي ايفوا
کرد.
به اعتقاد بسياري از انديشمندان سياسي و تاريخنراران جهان معاصر ،انققب اسقمي
ايران مهمترين وامعة مرن بيستم است که عقو بر ايجواد ترييورات گسوترد و ريشوهايِ
فرهنري ،سياسي  ،امتصادي و اجتماعي در ايران ،جهان و منطقه را نيوع دپوار تحورالتي
بنيادين و جدي کرد .جنبش ها و جريان هاي ملي و اسقمي در برخي کشررهوا کوه بوا
تأسّي از انققب اسقمي شکلگرفته يا رشد يافت ،تنها نموردي از توأثيرات بوينالمللوي
انققب اسقمي بهشمار ميآيد (مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.)7 :1384 ،
زرکت انققبي ملت ايران با هدف تريير الررهاي فکري و فرهنروي غربوي صوررت
گرفت تا نظامي مطابق با خاسترا فرهنري و تمدني ايران اسوقمي پويريوعي شورد .از
آنجا که هريت تاريخي و فرهنري ملت ايران با انديشهها و مناسک ديني و زضرر ديون
در همة عرصههاي زيات اجتماعي ،طي مرنها معنا يافته برد ،تروي انديشوههوايي کوه
دين را ناديد ميگرفت ،به بحرانهاي فکري عميقي انجاميد کوه پوسلورز هواي آن بوه
تمامي زرز هاي سياسي ،فرهنري و امتصادي رسيد .در تقابل بوا آن رويکورد غيردينويِ
برنامه ريعي شد و هدايتشد به دست زکرمت طاغرت ،زرکت اجتماعي سوعي کورد
تا پاسخي مناسب براي بحران جديد بيابد .لاا از يکسر ،مهومتورين هودف انقوقب در
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ايران ،ازياي دين و ارئه الرريي بديع و مبتني بور هريوت دينوي و ملوي شود (طاهوايي،
 104 : 1387و  )105و از سري ديرر ،انققب تق

کرد تا تعريف و تبيينوي منطقوي از

مشروعيت و مدرت مثبت (امتودارگرايي متعوادل) داشوته باشود و ايون تلقوي جديود از
مشروعيت و مقبرليت را بهعنران پيامي ايدئرلرژيک به جهان معاصر مخابر کند.
شعارها و پیامهای متبلورشده در اسالمیتِ انقالب ایران
بررسي و مطالعه شعارها و پيامهاي انققبها مويترانود روشونکننود ابعواد اساسوي
ايدئرلرژي انققبي و زکرمت مبتني بر اين ايدئرلرژي باشود .عوقو بور آن ،پيوامهوا و
شعارهاي هر انققب ،ميتراند زواياي مهم ديرري از فرايند انققبي ،مانند شناخت انراع
گرو هاي درگير در انققب و دوستان و دشمنان وامعي انققب را روشون سوازد کوه در
اين فرايند ،شعارها در مرازل انققب و پيامها در جريوان انقوقب و در مرازول بعود از
پيروزي انققب و در مالب ويژگيهاي بارز زکرمت انققبي نمرد پيدا ميکنند .بهعنران
نمرنه ،ويژگيهاي جمهرريت و اسقميت ،منبعث از همان ايودئرلرژي انققبويِ انقوقب
اسقمي ايران در سال  1357ميباشد که منطبق بر شعارها و پيامهواي انقوقب بوهعنوران
الرريي عملياتي براي جهان معاصر ظهرر و بروز يافت.
انققب اسقمي بر مبناي همان شعارها و پيامهوايي کوه در دفواع از زوق مظلرموان و
محرومان جهان دارد ،همهپيع

را از دو منظر ميبينود و ايودئرلرژيا

را بور مبنواي

همان دو ديدگا تعريف ميکند :يکي تمايل به ملت و جمهورر و ديروري ،ايودئرلرژِي
اسقمي که بر دو پايه ميرا بري ميام اموام سورم شويعيان ،زضورت اموام زسوين (ع) و
انتظار و آمادگي براي ظهرر امام مائم و مهدي زمان(ع ) استرار است .زتوي بور هموين
مبني ،ميتران جمهرريت و اسقميت زکرمت شکلگرفته از دل انققب اسوقمي 1357
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را تعبير و تفسير کرد .جمهرري اسقمي با جهانبيني ايدئرلرژيک و اسقمي خرد ،مونش
و شير اي وزدتگرايانه و فرامليتي را پيگرفته است و با تفکر وزدتبخش و جهوان-
شمرل اسقم و محررمراردادن ترزيد و يرانري اهلل ،تنها را سوعادت جامعوه انسواني و
اسقمي را اسقم ،امرار ،اعقم و تمسک به ترزيد و يرانري خداوند ميداند .لاا از ايون

منظر ترزيدگرايانه ،ديودگاهي خور بينانوه بوه ملوت و محودود سورزميني و جامعوه
مسلمانان و زيات انسانها داشته و برمبناي همين آمرز هاي دينياسقمي ،تروي صولح
جهاني و آشتي ميان ملل جهان را سرلرزة عملکرد سياسي خرد مرار داد است.
مبانی شعارها و پیامهای انقالب اسالمی
مهمترين مبناي شعارها و پيامهاي انققب اسقمي ايران ،جهانشمرلبردن دين اسقم
و همچنين انققب برخاسته از آن ،يعني انققب اسقمي ايران مويباشود .زضورت اموام
خميني(ر ) به جهانشمرلبردن دين اسقم باور داشتند .به اعتقواد ايشوان «اسوقم بوراي
يک کشر ر ،براي پند کشرر ،زتي براي مسلمين نيست .اسقم براي بشور آمود اسوت.
همه بشر را اسقم مي خراهد زير پرشش عدل خرد

مرار دهد .ما اميودواريم کوه ايون

امر بهتدري مهيا شرد»(امام خميني(ر ).)118 :1369 ،
انققب اسقمي ايران در سطح جهاني دگرگرنيهاي فکري و سياسي عميقي را پديود
آورد و روابط و معادالت جهاني را متحرل نمرد .ايون انقوقب بوا پيوامهوا و شوعارهاي
بنيادين خرد ،در مسير تحرالت جرامع بشري نقطه عطف و سرآغاز عصري جديد بورد
و در سطح جهان و در ابعادي گرناگرن و متنرع ،پيام خرد را طنينانداز کرد .دراينبار ،
زضرت آيتاهلل خامنهاي ميفرمايند« :با انققب اسقمي در ايوران و بوا تشوکيل نظوامي
اسقمي در اين نقطه از عالم و با مبارزات طرالني که ملت موا پشوت سور رهبور عظويم
الشأنش براي زفاظت از انققب و اسقم انجام داد ،عصر جديدي با خصرصياتي متمايع
از دوران مبل ،در عوالم بوهوجورد آمود و توأثيرات ايون عصور جديود روي ملوتهوا و
دولت هاي ضعيف و نيع روي دولتهاي مري و ابرمدرتها محسرس اسوت ]و[ زتوي
نقشه سياسي دنيا عرض شد است .اين عصر و ايون دوران جديود را بايود دوران اموام
خميني(ر ) ناميد»( زضرت آيتاهلل خامنهاي .)275 :1380 ،
امروز بسياري از تحليلرران و نظريهپردازان غرب و شرق به عظمت و تأثير انقوقب
اسقمي و ايجاد عصري نرين در معادالت جهان اعتراف دارند؛ بهطورري کوه پيوامهواي
بنيادين انققب اسقمي ايران در طرازي نقشوه سياسوي و فرهنروي جهوان ،معوادالت و
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محاسبات مدرتهاي سلطهگر را به پالش کشيد و جمهرري اسوقمي ايوران ،مرکوعي
اثرگاار در تحرالت جهاني شد است (نصري 252 : 1388 ،و.)253
به تعبير آنترني گيدنع ،جامعهشناس مشوهرر انرليسوي ،بورخقف ديودگا موارکس و
دورکهايم و ماکسوبر که دنيريشدن را فراينودي اجتنوابناپواير مويدانسوتند ،انقوقب
اسقمي ايران فرايند عمرمي جهان را از نظامهاي سکرالر معکرس کرد و بهسوري ديون
تريير داد (روزنامه کيهان.)3 : 1384/7/5 ،
انققب اسقمي ايران با سه رکن :مکتب اسقم و رهبري زضرت اموام خمينوي(ر ) و
نقش مردم ،خط بطقني بر انديشهها و مکاتب مادي بورد توا بوار ديرور مودرت ديون و
ارز هاي الهي و همچنين رهبري ديني نمايانيود گوردد .بوا بوروز انقوقب اسوقمي و
آشنايي جرامع بشري با پيامها و شوعارهاي آن ،ديون و مواهب و معنريوت از اسوتقبال
گسترد اي در سطح جرامع بشري برخرردار شد .از نظر زضرت امام خميني(ر ) جامعه
اسقمي در زمان پيامبر اکرم(ص) يکپارپه برد .آن جامعة متحد ،بعدها در اثر رفتارهواي
ضداسقمي و فشار استعمارگران تجعيه گرديد اسوت .ايشوان معتقود اسوت هموه ايون
سرزمينهاي پراکند و مجعي از هم بايد با يک «انقوقب» بوههموان صوررت يکپارپوه
بازگردند .همچنين ميگريند با استناد به سنت و رويه زضرت محمد(ص) کوه نوه تنهوا
زکرمت تشکيل داد و بوه اجوراي مورانين و برموراري نظاموات اسوقم و ادار جامعوه
برخاسته است؛ بلکه به فرمان خدا براي پوس از خورد نيوع زواکم تعيوين کورد اسوت.
همچنين ماهيت و کيفيوت ازکوام اسوقمي ،از جملوه ازکوام موالي ،دفواعي ،جعائوي و
زقرمي ،پنين نتيجه گيري ميکردند که زکرمت پس از رزلت رسورل اکورم(ص) نيوع
الزم و ضروري است (امام خميني(ر ).)25 :1375 ،
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چرایی مقبولشدن گفتمان و شعارها و پیامهای انقالب در جهان اسالم
در ميان پيامها و شعارهاي بنيادين انققب اسقمي براي جهان معاصر ميتوران زمينوه
هاي مشترکي را نام برد که از يکسر دربردارندة اهوداف انقوقب اسوقمي هسوتند و از
سري ديرر بهعنران آرمانهواي انقوقب اسوقمي ايوران در دنيواي معاصور ملمورس و

شناخته شد ميباشند.

نمردار  .1زمينههاي مشتر شعارها و پيامهاي انققب
 .1عقیده مشترک بر اساس اعتقادات دینی
انققب اسقمي ايران يک انققب شيعي است؛ ولي همانند هر مسلماني به وزدانيت
خدا و رسالت پيامبر اکرم(ص) معتقد اسوت (انورر جنودي 257 : 1371 ،و .)260موردم
مسلمان ايران ،اعم از شيعه و سني و زتّي مسيحي در ساليان منتهي به انققب اسقمي،
درکنار هم با هدف سرنررني نظوام سوتم شواهي و ظلوم و فسواد بوه مبوارز عليوه کفور
برخاستند و به جهانيان ثابت نمردند که از هر رن

و لباسي که باشند ،براي بيرونراندن

ظلم و ستم و ايستادن در مقابل زورگر ،ميتران به اعتقادات ديني متکي برد .همانگرنوه
که زضرت امام خميني(ر ) فرمردند« :در کلمة ترزيد که مشتر بوين هموه اسوت ،در
مصالح اسقمي که مشتر

بين همه است ،با هم ترزيد کلمه کنيود»(اموام خمينوي(ر )،

 : 1361ج.)33 : 2
 .2مقابله با دشمن مشترک (استکبار جهانی)
پيامهاي انققب اسقمي ايران با آرمانهاي جهاني دين مبين اسقم گرهوي بازنشودني
خررد است؛ بهعبارت ديرر انققب اسقمي و جهان اسقم داراي دشمن مشترکند .ايون
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دشمن مشتر که همان استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا (شيطان بعرگ) و اسورائيل
(غد سرطاني) است ،کيان اسقم را تهديد ميکند؛ در زالي که انققب اسقمي با طورد
شعار «نه شرمي و نه غربي» عَلم مبارز عليه دشمن مشتر جهوان اسوقم ر ا بوه دو
گرفته است ( انرر جندي.)260 :1371 ،
 .3هدف مشترک برای گسترش معارف اسالمی در جهان
پيروزي انققب اسقمي ايران مرجب بيداري و آگاهي پشمريري شد و اين بواور را
به اثبات رساند که اسقم برناموه زنودگي و رو

زيسوتن انسوانهاسوت و از آنجوا کوه

رسالت اسقم ،رسالتي جهاني است ،انققب اسوقمي ايوران و جهوان اسوقم در هودفي
مشتر

خراهان برپيد شدن ظلم و فساد و اجراشدن مرانين اسقم و استقرار زکرموت

اسقمي در جامعه مسلمانان و به اهتعازدرآوردن پرپم الالوه اال اهلل در سراسور جهوان از
طريق نفي مدرتها و تکيه بر مدرت اليعال الهي و ترد هاي مردماند.
«همه در ميدان باشند ،با هم باشند .ما ميخراهيم اسقم را زفظ کنيم .با کنوار گيوري
نميشرد زفظ کرد .خيال نکنيد که با کنار گيري تکليف از شما سولب مويشورد»(اموام
خميني(ر ) : 1361 ،ج.)6 :20
 .4وحدت امت اسالمی
وزدتطلبي و بسي مردمي ،يکي از مهمترين نقواط اشوترا پيوامهوا و شوعارهاي
انققب اسقمي ايران براي جهان اسوقم اسوت .در هموين راسوتا معموار کبيور انقوقب،
زضرت امام خميني(ر ) ،بر ضرورت وزودت در ميوان اموت اسوقمي همورار تأکيود
ميکردند؛ اين درزالي اسوت کوه تفرموه و ازهومگسويختري و متحودنبردن کشوررهاي
اسقمي که بهواسطه مداخلهگري غربي ها و استعمار غرب و شرق ايجاد شد  ،از اصولي
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ترين مرانع پيشرفت و ترسعه اين کشررها ميباشد .بنوابراين تأکيود انقوقب اسوقمي و
رهبري آن بر لعوم وزدت همه مشرها و همه ماهبهاي اسقمي در رسيدن به پيروزي
در صحنه داخلي و خارجي ،زمينه ديرر گرايش مسلمانان جهان بهسري انققب اسقمي
است.

وزدت مسلمانان ،آمال و آرزوي هر مسلماني است؛ البته اگر جنبة عملي داشوته باشود،
ثمربخش خراهد برد .امام خميني(ر ) وزدت امت اسقمي را غايت آرمان خورد مورار
ميدهد و آرزو ميکند ملتهاي مسلمان ،يدِ وازود شورند (اموام خمينوي(ر ):1361 ،
ج.)50 :13
 .5مردمگرایی و حمایت از حقوق ملتها
مردمگرايي انققب اسقمي ،عاملي در گستر

انققب و پواير

آن از سوري ملوت

هاي مسلمان برد است .انققب اسقمي ايران و رهبري آن بر اين باور بردند که بايد به
ملتها بها داد ،نه به دولتها؛ پراکه اين ملتها هستند که ميترانند سرنرشوت خورد و
جرامع بشري را تعيين کنند؛ انققب اسقمي ايران در تمامي اهداف ،آرمانها ،پيوامهوا و
شعارهاي خورد ،زضورر موردم انققبوي و هميشوه در صوحنه و معتقود بوه نظوام را از
ضروريات مشروعيتيابي و مدرت مشروع يک زکرمت ميداند و همرار آرموانهواي
انققب اسقمي ايران براي تعريف دوبار امتدارگرايي مثبت خرد ،بر پايه همين ديودگا
طردريعي و دنبال شد است.
در رابطه با ضرورت تبيين و تعريف مودرت مشوروع بوهعنوران يکوي از درونويتورين
شعارهاي انققب اسقمي بايد گفت که مودرت و تمايول بوه کسوب آن ،همورار يکوي از
ويژگيهاي شخصويتي افوراد و بوهدنبوال آن جامعوه انسواني بورد اسوت .طلوب مودرت،
هدفمندانه و براي لاتِ مدرت است .گالبرايت 2در کتواب «آنواترمي مودرت» در تبيوين و
تعريف مدرت ،سه عنصر منبع و عامل و ابعار اِعموال مودرت را ذکور مويکنود .وي افوراد
جامع انساني را به دو دسته عامل و تابع تقسيم کرد است و اذعوان مويدارد کوه افوراد يوا
عامل مدرت هستند و يا تابع مدرت .تابعين وظيفوه تمکوين و فرموانبرداري از اراد عامول
مدرت را دانسته يا نادانسته از تسليم خرد در برابر فرماند بهعهود گرفتوهانود .گالبرايوت،
شخصيت يا رهبري و مالکيت (ثروت) و سازمان را منبوع مودرت دانسوته و بوراي اِعموال
مدرت ترسط عامقن مدرت بر مبناي رهبري و ثروت و سازماندهوي ،سوه شوير ابوعاري
2.John Kenneth Galbraith
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مدرت (کيفردهند  ،پادا دهند و شرطي) را تشريح و تبيين مينمايد و مودعي مويشورد
که امروز شير مدرت شرطي ،با تريير تفکر و اعتقاد تق

ميکنود فرموانبور را وادار بوه

تسليم در برابر عامل مدرت نمايد .تسليمي ارادي و ناآگاهانه که فرمانبر با رضوايتمندي و
اطمينان ،خرد را در يد مدرتِ عاملِ مدرت مرار ميدهد (گالبرايت17 : 1390 ،تا .)9
اين درزالي است که زکرمت ايران در مبل از انققب اسقمي ،زکرمتي مدرتطلب
برد که با ومرع انققب اسقمي در ايران ،تعريف انققبيرن و زکرمت جديود از مودرت
در مالب تلرري جمهرري اسقمي تريير کرد .ترضيح اينکه مدرت لعوماً مثبت نيسوت و
طلب مدرت اغلب به خردرأيي و ديکتاترري منجر مويشورد .تمايول بوه اِعموال زور از
طرف عامل مدرت و تق

براي تمکين و فرمانبري فرمانبرداران ،زتي به اجبوار و مور

مهرية مجاز و غيرمجاز از ملعومات مدرتطلبي مضاعف است که اغلب با مفهرم امتودار
مثبت فاصله ميگيرد و به ديکتاترري و امتدار نامشروع نعديک ميشورد .محمدرضاشوا
پهلري ،در مصازبهاي با اوريانا فاالپي 3در اکتبر 1973م مدعي ميشورد کوه ...« :بوراي
انجام امرر ،مدرت الزم است و براي داشتن مدرت ،اجاز و مشررت کسي الزم نيسوت.
 ...تصميم دارم در مدرت بمانم و ثابت بکنم که ميتران با مودرت خيلوي کارهوا کورد»
(فاالپي 187 :1385 ،و .)198
اما انققب اسقمي با دخالت دادن مردم در تعيين سرنرشت خوريش بوهعنوران يوک
تکليف ديني و تعيين جايرا شرعي مردم در سياسوتگوااريهواي زکورمتي و تبوديل
مدرت به امتدار مشروع از طريق جمعبستن ميان مانرن ،سنت ،ماهب ،آگواهي ،موردم و
شجاعت تريير ،فرمرلي جديد از امتدارگرايي مثبت با محرريت مردمگرايي را بوه جهوان
معاصر معرفي کرد که نهتنها جهان اسقم ميتراند از آن الرربرداري کند؛ بلکوه بوه هموه
ملتهاي خراهان آزادي وامعي و امتدار زقيقي تعميمپاير برد و هست.
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3. Oriana Fallaci

نمردار  .2مسير دخالت مردم(مردمگرايي) در تبديل مدرت به امتدار مشروع در جمهرري اسقمي

 .6احیای کارکردهای دین
«ازياگرايي اسقمي» به سياسيشدن دين و جامعه ختم ميشرد .در اين ارتباط ،اسقم
سياسي با مدرنيته هيچگرنه تعارضي ندارد .محرر اصلي ازيواگرايي اسوقمي ،مقابلوه بوا
نسبيگرايي ،غربمحرري ،فردگرايي و مصرفگرايي ميباشد کوه ايون مؤلفوههوا نمواد
مدرنيسم هستند؛ درزالي که ازياگرايي اسقمي و همپنين اسقم سياسي جلر هوايي از
شهرنشيني ،صنعتيشدن ،ترسعه ،علم و ...را که با مالبهواي مدرنيتوه هومخوراني دارد،
تأييد ميکند .بهعبارت ديرر ،اين ازياگرايي اسقمي در مقابله با مدرنيسم و غربيگرايي
مرار دارد و انديشه غربيشدن جهان اسقم را نقد مرار ميکنود .ازيواگرايي اسوقمي بوه
سطرد مختلفي از نيازهاي انسان جديد پاسخ ميدهود .از يوکسور نيازهواي عواطفي و
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اجتماعي کساني را که از بنيانهاي خرد جدا ماند اند ،بازسازي ميکند و از طرف ديرور
آنان را در سازتها و نهادهاي سازمانيافتهاي بسي ميکند .پس در مرزلوه اول اصولي
ترين نياز مسلمانان را بايد بازسازي مالبهاي هريتي دانست کوه آنهوا را بوا بنيادهواي
هريتي و اعتقادي خرد پيرند ميدهد .در اين روند ،ازياگران نهتنها از الررهاي ابتکواري
بهر ميگيرند؛ بلکه بايد آنها را کنش گراني دانست که درصدد مقابله با امر مرهرم مي-
باشند؛ يعني از ديدگا آنان ،تموامي جلور هواي مدرنيسوم (غوربگرايوي ،فردگرايوي و
مصرفگرايي) بهعنران مرضرعات غيرمطلرب و انتعاعي تلقي شد اند که بايود بوا آنوان
مقابله شرد .بر اين اساس ،آنان براي تحقق اين هدف ،بر ضرورت فعالسازي کونشگور
تأکيد دارند .در مرزله بعد نيع صفبنديهاي هريتي جديدي شکل ميگيورد کوه نموي-
تراند ماهيتي بيطرف و مبهم داشته باشد .پس ازياگران اسقمي درصدد خلوق تواريخي
هستند که در آن ،نقش انسانها از معنا و جايروا الزم برخورردار اسوت (متقوي:1387 ،
 294تا  .)297مراد اين ازياگران ديني ،ازياي کارکردهاي سياسوي ،اجتمواعي ،معنوري،
اعتقاديمعرفتي و اجتماعيفرهنري دين اسقم ميباشود کوه در اداموه بوه ايون مبازوث
پرداخته ميشرد.
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نمردار  .3کارکردهاي ديني انققب اسقمي ايران

کارکردهای سیاسی دین
اين مسلله که در يک فاصلة زماني بيش از هعار سال ،مسلمانان و بهويژ شويعيان ،فامود
زکرمت اسقمي در شکل مطلرب خرد برد اند ،بهتدري ايون انديشوه را رواج داد کوه
آنپه از اسقم و معارف ديني که به آن ترجه شد است ،ازکام فردي و عبوادي اسوقم
برد و به مفاهيم ارزشمند سياسي و اجتماعي کمتر ترجه شد اسوت (عيرضوي:1378 ،
.)90
دين اسقم کارکردهاي سياسي فراواني دارد که متأسفانه کمتور در ادوار تواريخي بوه
آن ترجه شد است و مسلمانان کمتر ترانستهاند از کارکردهاي سياسي دين بهر ببرنود.
انققب اسقمي ايران ،اين مسلله را نيع تحتالشعاع مرار داد و منجر به ازيواي بسوياري
از کارکردهاي فرامر شدة دين مبين اسقم ،خصرصاً مرضرعات اعتقوادي تشويع شود؛
در ادامه اين مبحث به دو نمرنه از کارکردهاي سياسي دين که با ومرع انقوقب اسوقمي
ايران ازيا گرديد ،اشار ميشرد:
 1اعتراض به وضع موجود و دعوت به وضع مطلوب
اعتراض به وضع مرجرد و دعرت به وضع مطلورب کوه ناشوي از آمورز هواي ديون
مي باشد ،از کارکردهاي سياسي دين است .دين ميتراند بهعنران نيرويي کارسواز ،موردم
را براي جستوجري تريير يا اعتراض عليه نظم مرجرد ،بسوي کنود (نکورئي سواماني،
 194 : 1389و.)195
 2تقدیم مدافع جامعه بر مدافع شخصی
باورهاي ديني منشأ پيدايش انريع هاي عوالي و هموتهواي واال ،جهوت گاشوتن از
منافع شخصي اين جهان و ترجه به منافع اجتماعي و در نتيجه فعليتبخشيدن به انفواق
و شهادتطلبي و ايثار و جانبازي است (نرر ،آيه  4.)37همچنان که باعث مقابله با ستم-

« .4مردانى که هيچ تجارت و خريد و فروختنى از يواد خودا و نموازگعاردن و زکوات دادن بازشوان نودارد ،از
روزى که دلها و ديدگان دگرگرن مىشرند هراسناکند».
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گران و بيترجهي به منافع زودگار دنيري است (بقر  ،آيه .)249

5

کارکرد دین از مدظر ظهور جدبشهای دیدی
يکي ديرر از زمينههاي مشتر شعارها و پيامهاي انققب اسوقمي کوه در مجمرعوة
ازياي کارکردهاي ديني مورار موي گيورد ،کوارکرد ديون از نروا پيودايش نهضوتهواي
آزاديبخش يا همان جنبشهاي ديني است تا اين جنبشهوا امکوان تحقوق آرموانهواي
اصيل انققب اسقمي را در خارج از مرزهاي جمهرري اسقمي فوراهم آورنود .مبول از
ومرع انققب اسقمي ايران ،اينگرنه زرکتها و جنبشها ،بهويژ با ماهيت مواهبي ،يوا
وجرد نداشتند و يا پنانپه از مرجرديت نيع برخرردار بردند ،فعاليت آنها پشومگيور
نبرد و معمرالً در مبال دولتهاي زاکم سياست انفعالي داشتند (فقدنژاد.)101 :1384 ،
از طرف ديرر ،در عمل نيع هيچگرنه زمايتي از اينگرنه جنبشها و نهضتها از سوري
دولتها و سازمانهاي بينالملل بهعمل نميآمود؛ زيورا آن زرکوات بورخقف صولح و
امنيت بينالمللي دلخرا ابرمدرتها و همپنين منوافع آنهوا تلقوي مويشود و اگور هوم
زمايتي از سري مدرتهاي بعرگ بهعمل مي آمد ،صرفاً در راستاي منافع آن مودرتهوا
برد؛ اما با ومرع انققب اسقمي ايران ،دولت جمهرري اسقمي ايران ،بوهدليول خصولت
ديني و ماهيت مکتبيا  ،سعي در زمايت و برمراري ارتباط با آنها نمرد ،ارتباطي کوه
در فرايند آن ،انققب اسقمي تق

نمرد تا تجربيات مبارزاتي خريش را همرا با تفکور

و باورهاي انققبي و ديني خريش ،به نهضتهاي اسقمي و رهاييبخوش انتقوال داد و
زمينه هاي رشد و شکرفايي آنان را فراهم سوازد و رونود جديودي را در مسوير زرکوت
نهضتهاي اسقمي ايجاد نمايد.
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« .5پرن طالرت سپاهش را به را انداخت ،گفت :خدا شما را به جرى آبى مىآزمايد :هر کوه از آن بخوررد از
من نيست ،و هر که از آن نخررد يا تنها کفى بياشامد از من اسوت .هموه جوع انودکى از آن نرشويدند .پورن او و
مؤمنانى که همراهش بردند از نهر گاشتند ،گفتند :امروز ما را تران جالرت و سپاهش نيست .آنانى که مىدانسوتند
که با خدا ديدار خراهند کرد ،گفتند :به خراست خدا په بسا گرو اندکى که بر گرو بسيارى غلبه کند ،که خدا بوا
کسانى است که پاى مىفشرند».

بازتاب پیامها و شعارهای انقالب اسالمی ایران در جهان معاصر
 .1بازتاب سیاسی
يکي از مهمترين بازتابهاي انققب اسقمي ايران ،تجديود زيوات اسوقم در جهوان
است .مقام معظم رهبري دراينبار فرمردند« :عليرغوم گاشوت بويش از يکصودوپنجا
سال از برنامهريعي مدرن و همهجانبه عليه اسقم ،امروز در سراسور دنيوا يوک زرکوت
عظيم اسقمي بهوجرد آمد است که بهمرجب آن اسقم در آفريقا ،آسيا و زتي در ملب
اروپا ،زيات جديدي را بازيافته و مسلمانان به شخصيت و هريت وامعي خرد پويبورد
اند» (بهنقل از :طاهري 255 :1388 ،تا .)288
به بيان ديرر ،دور اي که اعتماد بوه نفوس در ميوان مسولمانان از بوين رفتوه و شومار
فراواني از آنان ،خراهان هضمشدن در هريت جهاني برد و گاشتة خرد را به فرامرشي
سپرد بردند ،به پايان خرد نعديک شد و انققب اسقمي ايران ،آن اعتمادبهنفسوي را کوه
روزگاري پشترانه تمدن بعرگ اسقمي برد ،ازيا و بارور کرد (بهنقل از :طاهري:1388 ،
 255تا 288؛ جعفريان.)236 :1378 ،
انققب اسقمي ايران شايد بيشترين و عميقترين بازتاب توأثيرات خورد را در سوطح
جهان اسقم داشته است .جهوان اسوقم در اينجوا ،هموه کشوررهاي مسولمان مجواور و
همسايه ايران ،جنرب و شرق آسويا ،خاورميانوه غربوي ،شومال آفريقوا و زتوي جراموع
اسقمي در اروپاي غربي و آمريکاي شمالي را نيع دربرميگيرد .نکتوه جالوب ترجوه در
اين خصرص ،تأکيد آشکار و پافشاري شديد رهبر انققب بر اين بُعد انققب و طردهوا
و انديشههاي آن براي جهان اسقم است (درخشه.)345 :1387 ،
به اعتراف اکثريت مريببهاتفاق تحليلگوران غربوي و بورمي جهوان اسوقم ،انقوقب
اسقمي ايران تأثيرات مهم و تعيينکنند اي در سراسر ملمرو و گستر جهوان اسوقم بور
جاي گاارد؛ براي اثبات اين مدعا کافي است سفري کرتا به پايتختهاي جهان اسوقم
از اسقم آباد تا آنکارا ،ماهر تا رباط ،کرآالالمپرر تا جاکارتا داشته باشيد و در کرپوه و
خيابان يا مراکع دانشراهي و مساجد اين شهرها زضرر يابيد تا انعکاس و ابعاد نفورذ و
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تاثير انققب اسقمي ايران را در جهان اسقم در يابيد« .برنوارد لورئيس» اسوتاد دانشورا
پرينسترن و مستشورق جنجوالبرانريوع آمريکوايي در ترصويف انقوقب اسوقمي ،آن را
انققبي وامعي و داراي اصالت و در رديف انقوقبهواي بوعرگ تواريخ ،يعنوي انقوقب
فرانسه و انققب روسيه ،ذکر ميکند (درخشه 346 :1387 ،و.)347
اسقميکردن مسلله فلسطين نيع يکي از جلر هواي تأثيرگوااري انقوقب اسوقمي در
مناسبات و تحرالت جهان اسقم است .ظهرر و شکلگيري و افعايش روزافعون مودرت
زماس و جهاد اسقمي فلسطين و باالخر ترلد انتفاضة مردم فلسطين ،همروي بوهطورر
مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير انققب اسقمي ايران ارزيابي ميشورد .در ميوان گورو
هاي فلسطيني که بهطرر جدي از انققب اسقمي ايران الهام گرفتوهانود ،بايود بوه جهواد
اسقمي فلسطين اشار کرد« .باري روبين» در کتاب خرد «انققبيرن و اصوقدطلبوان در
نهضتهاي معاصر اسقمي در خاورميانه» با اشار به ميوعان توأثيرپوايري زرکوتهواي
انققبي معاصر در جهان اسقم از ومرع انقوقب اسوقمي ايوران ،بوهطورر مشوخص بوه
پررنري تأثيرپايري جهاد اسقمي فلسطين از انققب اسقمي ايران و فاصلهگورفتن آن
از گرايشات مليگرايانه اشار ميکند که محرر فعاليوت سواير گورو هوا و زرکوتهواي
فلسطيني برد اند .وي استقبال زرکوتهواي دانشوجريي در دانشورا هواي فلسوطيني از
الرري انققب اسقمي را نتيجه سرخرردگي جرانان فلسطيني از عملکورد سوازمانهواي
مرميت محرري نظير اخرانالمسلمين ميداند (درخشه 347 :1387 ،و .)348
بنابراين انققب اسقمي با تأکيد بر وزدت شيعه و سني ،تقريب موااهب اسوقمي و
نفي فرمهگراييِ ماهبي ،درصدد وزدت ملتهاي مسلمان و تحقوق پوروژ اموتسوازي
برآمد .اين مهم از يکسر بر اساس مبارز اي مثبت و با تکيه بر باورهاي اصيل اسوقمي
و نيع آيينها و مراسم سنتي ديني استرار بورد کوه شوالرد سوازمان سياسوي ،امتصوادي،
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اجتماعي و فرهنري امت اسقمي را بر باورهاي اصيل اسقم ناب محمودي(ص) و نيوع
فرهن ها و آيينهاي مشتر اسقمي ،از جملوه زو ابراهيموي پايوهگوااري مويکورد.
همچنين از ديررسر بر مبارز اي منفي عليه دشمن مشتر  ،از جمله در مراسم برائت از
مشرکين و بر اساس استکبار ستيعي و کرتا کردن دست مودرتهواي جهواني از ثوروت

هاي ملي کشررهاي اسقمي استرار برد که نمايانرر زساسويت مسولمانان بوه تحورالت
جهان اسقم و ضرورت ارتقاي رود جمعي آنان براساس مخالفت با سلطه مودرتهواي
بيرانه ،مبارز با صهيرنيسم و افسادستيعي برد.
انققب اسقمي با نرعي کقننرري و با مطردکردن دين بوهعنوران تنهوا را سوعادت
بشر و با تکيه بر کليّتگرايي و عامگرايي اسقم بوهعنوران گفتموان اصويل و عققنوي و
سياسي و الهي و با تأکيد بر عدم گسست بين عرصههاي مختلف زيات بشري ترانست
اهميت سياسي دين در روابط بينالملل را بازنماياند و بدين ترتيب ،نرعي خردآگاهي و
خردباوري براي وزدت تمدني بهمنظرر نقشآفريني مجدد در عرصه فرهن

و سياست

بينالملل را به جهان اسقم اعطا نمايد.
 .2بازتاب فرهنگی
امرر فرهنري از آن زيث مهم هستند که پايه و اساس امرر و زرکتهاي سياسوي را
فراهم ميآورند .بهديرر سخن ،امرر فرهنري زمينهساز امرر سياسيانود .بوه ايون دليول،
رن

و بري سياسي بهخرد ميگيرند و در مقرلة سياسي ،شايستري مطوردشودن را موي

يابند .از اين رو ،در اين بخش مقاله ،صرفاً پند مقرله فرهنري بازگشت بوه ارز هواي
مبارز اسقمي ،پيروي شعائر و شعارهاي انققبي ايران و ...مطرد ميشرد .البته ذکر ايون
پند نمرنه بهمعناي آن نيست که ساير امرر فرهنري بياهميتاند.
شکل ديرر بازتاب پيامهاي انققب اسقمي ايران در جهان اسقم ،به تقليد شوعارهاي
انققب اسقمي از سري مسلمانان جهان برميگردد؛ مثقً شعار موردم مسولمان معتورض
ترکيه ،مبل از کردتاي  1359آن کشرر« ،استقالل ،آزادی و جمهتوری استالمی» بورد.
شهروندان کابل برفراز بام منازل خورد فريواد «اهلل اکبتر» سورميدادنود؛ در پقکاردهواي
مسلمانان مصر نيوع شوعار «الشترقیه و الغربیته» ديود شود اسوت .موردم کشومير در
راهپيمايي دويستهعار نفري  1369شعار «اهلل اکبر» و «خمیدی رهبر» را مطورد کردنود.
جهاد اسقمي فلسطين بر آن است که فلسطينيها همان شعارهايي را سور مويدهنود کوه
انققب اسقمي منادي آن برد .آنان با صداي بلند فرياد ميزننود « :الاله اال اهلل ،اهلل اکبر،
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پیروزی از آن اسالم است» .در وامع ،آنها شعارهاي مرمگرايي و الحادي را به يکسور
انداختند و شعارهاي انقوقب اسوقمي را برگعيدنود .در سوالهواي  1369توا  1379در
خيابانهاي کيپ تاون آفريقاي جنربي شعار و نداي «اهلل اکبر» بسويار شونيد شود .ايون
يادآور و مؤيد کقم رهبري انققب است که فرياد اهلل اکبر مردم الجعاير بر پشت بوامهوا
درسگرفته از ملوت انققبوي ايوران اسوت (طواهري 261 :1388 ،توا  263؛ کرهورودي،
 .)299 :1380همچنين با پيروزي انققب اسقمي ،گرايش به زجاب اسوقمي در امصوي
نقاط جهان اسقم ،فعوني گرفت .در کنار آن ،گرايش به نماز بيشتر شد  ،انتشار مجقت
و نشريات اسقمي افعايش يافته است (زسني.)81 :1376 ،
يکي ديرر از آثار فرهنري انققب اسقمي ايران بر زرکوتهواي اسوقمي و سياسوي
معاصر ،وجرد اعتراضات مردمي به سبک اعتراضات انققب اسوقمي ايوران اسوت .ايون
اعتراضات که جنبه دينيماهبي داشته ،بهطرر معمرل در مقابل ظلم و اسوتبداد زاکموان
محلي صررت پايرفته و همري براي دفاع از شعائر ماهبي و زفظ ارز هاي اسوقمي
صررت موي پايرنود .اسوتفاد از اشوعار و جموقت نقادانوه و نيوع ازاديوث انققبوي در
شعارنريسيها از ديرر نمرنههايي است که مررد ترجه جنبشگران مسلمان مورار گرفتوه
و از انققب اسقمي ايران الرر گرفتهاند (جمشيدي 391 :1374 ،تا .)394
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جمعبندی
انققب اسقمي ايران با عينيّت بخشيدن ايدئرلرژي خرد در شکلي نرين از زکرمت،
تحت عنران جمهرري اسقمي و با تمايل بوه امتودارگرايي مشوروع ،بوا بيوان پيوامهوا و
شعارهاي بنيادين خرد در جهان معاصر و براي ميليرنهوا ملوت سوتمديود از اسوتکبار
جهاني ،مرجب ارتقاي تران امت اسقمي ،نهضتهاي آزاديبخش و ملوتهوا گرديود و
نقش دين را بهعنران مدرتي تأثيرگاار بر پريشهاي بينالمللي آشکار ساخت .بوهعوقو
بر نقش جنبش عدم تعهد و بازيرران جهان سورمي نيوع بوا کشويدن مورزي دميوق بوين
مستضعفان و مستکبران تأکيد کرد توا از ايون رهروار الروري جمهرريوت و اسوقميت
متبلررشد در مالب و ساختار جمهرري اسقمي را بوراي هموة مستضوعفان بوهصوررت
تصريحي يا تلريحي ،جهاني نمايد .همچنين روشنفکران ديني بوهعنوران طبقوه مترسوط
جديد و زامقن انديشه انققب اسقمي ترانستند نقشي اساسوي در بوازخيعي اسوقم در
فرايندهاي سياسياجتماعي ايفا کنند و به تروي فرهن

موردمسواالري دينوي و کسوب

مدرت مشروع و مقبرل مبادرت نمايند تا از اين رهرار ،عوقو بور تحورل در سواختار
سياسي اجتماعي داخلي کشررها ،بوه ترييور در سواختار نظوم منطقوهاي و نيوع ماهيوت
تحرالت بين المللي اهتمام ورزند.
همچنين ميتران بيان کرد که انققب اسقمي ايران ترانست با بيان شعارها و پيامهاي
اصيل اسقمي خريش و تبادل و تعامل آن با خارج ،فضاي گفتوگر با جهان پيرامرن را
براساس اصقدطلبي در ساختار و کارکرد نظام بينالملل و زير سيستم منطقوهاي ايجواد
نمايد تا از اين رهرار به فرهنو سوازي و هنجارسوازي در مراعود رفتواري و سواختار
سياسي بپردازد و بدين ترتيب رويکرد جديدي را بر روابط بينالملل زاکم گردانود کوه
بر تحرل ماهيت مدرت ،گشتار در مراعد بازي و تريير در نرع بازيرران استرار باشد.
انققب اسقمي ايران با محررمراردادن نخبران ديني و ترجه ويژ به مودرت مردموي،
تعريفي نرين از کسب مودرت مشوروع و مقبورل ارائوه داد کوه ايون تعريوف در مالوب
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زکرمت جمهرري اسقمي و محتراي گفتمان انقوقب اسوقمي بوه جهانيوان بوهعنوران
الرري تاز اي در معادالت سياست جهاني ،معرفي شد؛ الروريي کوه نظواممنودي مراعود
ديني را تأ ييد و با تأکيد بور پريوايي ديون ،دخالوت آن در سياسوت را مقبورل و عناصور
فرهن

ديني را در پاکيع و مطهرکردن دنياي سياست ،دخيل دانست.

انققب اسقمي ايران با شعارها و پيامهاي خرد و بهعنران نهضوتي الهوي و فراگيور و
مبتني بر مدار فطرت پا

بشري ،ترانست اهميت مدرت نرمافعاري را بوه منصوة ظهورر

رساند و بهعنران انققبي در ارز ها و هنجارها ،به فرهن سوازي در عرصوه داخلوي و
منطقهاي و بينالمللي مبادرت نمايد .در نهايت اينکه ،بر مترليان و مباديوان امور انقوقب
اسقمي واجب است که با درنظرگرفتن آرمانهاي متعوالي ايون انقوقب شوکرهمند ،در
تبليغ هرپه بيشتر و بهتر اين شعارها و آرمانهوا بکرشوند و از تموامي ابوعار تبليرواتي،
بهخصرص رسانههاي مدرن بهر ببرند.
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