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 ران و امت اسالمییا یاسالمانقالب 

 1محمدی محسن

 
 

 چکیده
ای فراملی و با هویتی دینی و اسالمی باود کاه توانسات در  انقالب اسالمی ایران، پدیده

ای کالن بار خط مقدم مبارزه با استعمار و استدبار  رار گیرد و مسلمانان را به تشدیل جامعه
المی توان انقالب اساتشویق کند. بنابراین می -و نه  ومی و نژادی -اساس هویت اسالمی 

 دار ایجاد امت اسالمی در  رن حاضر دانست.را داعیه
ترین بروز تأثیرگزاری انقالب اسالمی بر ایجاد و تقویت امات اساالمی در جریاان م  

طلبی اسالمی مسلمانان را برای دستیابی باه عازت تمادنی بیداری اسالمی است که هویت
ی پیموده و تجربه عملی آن را در برانگیشته است و این همان مسیری است که انقالب اسالم

سازی انقالب اساالمی ایاران در فرایناد  اختیار سایر مسلمانان  رار داده است. بنابراین امت
شود، بیداری اسالمی، ه  در صحنه عملی که به کاربست اسالم در نظام سیاسی مربوط می

نی و ایجاد اعتمااد بششی، امیدآفری و ه  در مبانی فدری و عقیدتی  ابل توجه است. روحیه
 به نفس از دیگر آثار انقالب اسالمی در میان مبارزان و مجاهدان مسلمان است.

 

 انقالب اسالمی، امت اسالمی، بیداری اسالمی، امام خمینی. ها: کلیدواژه

                                                 
 المللی المصطفی.  ای پژوهشگاه بین.پژوهشگر پژوهشدده مطالعات منطقه 1
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 مقدمه
کید بر ساختار امت، اتحاد علوم بشاری باا اهاداف ال ای و بازساازی رابطاه  اسالم با تأ

پردازی رواباط  اندازهای ناوینی در عرصاه نظریاه در پی گشودن چشا  ج ان اسالم و غرب
که پیاروزی انقاالب ( 1389 ابراهیمی، و ،.مشیرزاده ؛68 مسعودی، ک.ر)الملل است  بین

رو، برخی اندیشمندان، و اوع انقاالب  اسالمی ایران، نقطه عطفی در این عرصه است. ازاین
دهنده  انند ج اد، امت، شریعت و عادالت، نشاانهای اسالمی م ایران را در کنار ورود آموزه

های سیاسات ج اانی تبادیل خواهاد شاد.  دانند که اسالم سیاسی به یدای از وزناه این می
(Giorgio Shani، 2008) 

ی دینای محقاق شاد و اهاداف و انقالب اساالمی ایاران بار اسااس اهاداف و شاعارها
و بار  می  رار نداد و با دیدی فراملایهای  وهای خود را بر اساس مرزهای ملی و نظام برنامه

اساس هویت و تمدن اسالمی، کلیتی از ج ان اسالم را مقابل ج ان غرب و استعمار ترسی  
کرد و توانست در خط مقدم مبارزه با دشامنان امات اساالمی  ارار گیارد تاا مباارزان ساایر 

مسالمانان در  کشورهای اسالمی نیز وارد این صف شوند. با ایان تعریاف از مباارزه، هماه
هاا و دشامنان یدساان  ارار  هاا، ظرفیت ها، اولویت بندی هویتی واحادی باا دغدغاهصف

هاا و هاایی بار اسااس هویات دینای بادون تشاشصای با مرزگیرند و به تشدیل جامعه می
شوند. این رویدرد به ن ضات و انقاالب،  های ملی، نژادی و  ومی فراخوانده میمحدودیت

 دهد.امت اسالمی را نشان می اندازی زیبا ازچش 
امروزه این تأثیرگزاری در  الب بیداری اسالمی متجلی شده است. انقالب اسالمی ایران 

ترین علل و الگوهای بیداری اسالمی است که با  راهتی فراگیر از اسالم سعی دارد آن از م  
 الملل تبدیل کند.را به  درت و عاملی مؤثر در عرصه بین

ابتدا در صدد پاسخ به این پرسش است که نظریه امات اساالمی در انقاالب این مقاله، 
شود. به این منظاور ابتادا حیطاه و عملدارد اسالمی چه جایگاهی دارد و چگونه محقق می

الملال شود؛ چراکه امت اسالمی در حیطه بین الملل تبیین میانقالب اسالمی در عرصه بین
این عرصه را باید در مبانی انقاالب تبیاین کارد. در  انقالب اسالمی است و ورود انقالب به

بشش دیگر، جایگاه بیداری اسالمی در تحقاق نظریاه انقاالب اساالمی در امات اساالمی 
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شود. در ادامه با توجه باه جایگااه م ا  بیاداری اساالمی در اثرگازاری انقاالب  بررسی می
 ی بیان خواهد شد.اسالمی بر امت اسالمی، تأثیر انقالب اسالمی بر بیداری اسالم

 . چارچوب و مبانی نظری1
 الملل. انقالب اسالمی و نظام بین1.1

انقالب اسالمی حیطه عملدرد و هویت خود را در عرصه ملی محصور ندرده، بلداه باا 
الملل را مد نظر  رار داده است. این موضاوع باا طارح نظریاه گسترش این عرصه، نظام بین

در کساوت  مطارح شاد. هرچناد اماام خمینای یصدور انقالب از سوی اماام خمینا
مرجعیت و بر اساس تفدار نظاام سیاسای و عرفاانی شایعه  ادم در مسایر مباارزه باا نظاام 

ای نشاد گرایانه و فر ههای ملی شاهنشاهی گذاشت، ولی نگرش و افق مبارزاتی او اسیر نگاه
رو امام در آغاز  ازاین و احیای تمدن، تفدر اصیل و امت اسالمی را در تمام ج ان پی گرفت.

 دتا،ی و.، دواریام)المللی داشت ن ضت، توجه مسلمانان را به فلسطین جلب کرد، ادبیاتی بین

 ؛1377 گاران،ید و.، یزجاید یبرجا)و به مسایل  فراتر از ج ان اسالم نیز توجاه داشات.  (1379

هیدال، لمللای شاود. )ا این رویدرد امام سبب شد اسالم،  ادرتی بین (1379 دتا،ی.، و دواریام

ترین علل این موفقیت امام در این اسات کاه ایشاان در جایگااه عاارفی یدی از م  ( 1402
ر.ک ) ها را مشاطب  رار داد و پیاامی ال ای باه ج انیاان صاادر کارد.راستین، فطرت انسان

م المللای اماا بسیاری از اندیشمندان در تبیاین ششصایت بین (65-21 :1379امیدوار.، و یدتا، 
 (1378، مرتضاییاند. )به این مسلله اشاره کرده خمینی

 نویسندگان، گروهر.ک )بندی جدیدی بین کشورهای ج ان ایجاد کرد پیروزی انقالب صف

المللی، اصاول الملل معرفی نمود و در مواج ه بین های نوینی را به نظام بین و ارزش (1383
 هالملل تسشیر النم خمینی برخالف عرف بیندانست. اما المللی مقدم میدینی بر اصول بین

ایشان  (1383گروه نویسندگان، ر.ک )جاسوسی را تأیید نمود و به ارتداد سلمان رشدی فتوا داد. 
ایان  خواسات. استقرار نظ  جدید را ابتدا در داخل کشور و سیس در سطح ج ان اسالم می

های اجتماعی و ا مبنای برنامهشمول است که احدام ال ی رنظ  ج انی اسالم، نظامی ج ان
 ینبا.ک ر)کشد. دهد و مشروعیت و  انون نظ  ج انی حاک  را به چالش میسیاسی  رار می
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المللای را ت دیاد اساتدبار باین هدر نتیجه منافع و سیطر (1372 م دوی، هوشنگ ؛1378 ،یلوح
بااچف و حدا  المللی، مانناد ناماه باه گورهای بین گیری در موضع کند. امام خمینیمی

را در نظر داشت و به نگاه ملی یا « امت اسالمی»ارتداد سلمان رشدی، ماهیت کالنی به نام 
 (1383 نویسندگان، گروه ک.ر)شد. شیعی محدود نمی

 . انقالب اسالمی و بیداری اسالمی1.2
تأثیر انقالب اسالمی در تحقق امت اسالمی از ج ات مشتلفای چاون نظریاه وحادت 

ولی بیداری اساالمی نیاز ظرفیات  (1392 سبزواری، مشدانیر.ک )شده،  اسالمی بررسی
 م می برای انقالب اسالمی در این مسیر است.

 یداریاانداز ب  یدی از سطوح تحلیل بیداری اسالمی، احیای تمدن اسالمی است. چش 
گر غرب کاه تمادنی در یبه عبارت د (1390 نجفی، ک.ر)دانند؛ می یرا تمدن اسالم یاسالم

 یداریاد. بیخود را باا اساتعمار ج اان اساالم باه رد کشا یرابر اسالم است،  درت تمدنب
د یان مرحلاه، بایادن باه ایرسا ین بارایدر برابر آن بود. بنابرا یت و مقاومتیحساس یاسالم

ن ذکار کارد: یب چنایتوان به ترت ین مراحل را میمراحل  بل را به  درت و د ت انجام دهد. ا
نظام سدوالر غرب « یمحور انسان»را در مقابل « یخدامحور» یسالما یداریپس از آنده ب

ه و یاات فقیامانناد وال یاتیاز باا ارایااه نظریان یو اجتمااع یاساایمطارح کارد، در صاحنه س
، ید با استقرار تمادن اساالمید. حال بایرا به چالش کش یستیبرالی، نظام لینید یساالر مردم

 (1393 محمدی ک.ر)را حفظ کند و انسجام بششد.  ین مبانیا
بیداری اسالمی دارای ابعاد و هویتی ضدغربی است. عملدرد استعماری غارب سابب 

اند. افزون بر ایان،  ارار  افول تمدن اسالمی شد و امروز مسلمانان درصدد احیای آن برآمده
گرفتن بیداری اسالمی در سمت و سوی احیای تمدن اسالمی، خطری جادی بارای تمادن 

 (1394 محمدی ک.ر)آید. طلبی به حساب میگاه، منازعهغرب است و با این ن
ترین پیامدهای بیداری اسالمی، تقویت نظریه امت اسالمی است. بررسای یدی از م  

دهد رمز پیروزی بیداری اساالمی وحادت و پرهیاز از تفر اه  های اسالمی نشان می ن ضت
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توان  های اسالمی، می ن ضتاست. البته در مقابل، با توجه به روند رو به گسترش و ماهیت 
رو، اولین مسالله  گفت بیداری اسالمی عاملی برای ایجاد وحدت امت اسالمی است. ازاین

یان ( بار ا1387 الشاویدی و ،.رفعات ک.ر)های اسالمی، اتحاد و انسجام اسات.  فدری جنبش
امت واحاده اساالمی و ایجااد تمادن اساالمی »اساس باید هدف ن ایی بیداری اسالمی را 

بر پایه دین و عقالنیت و عل  و اخالق دانست.  (26/6/1390 ،یرهبر معظ  مقام اناتیب)« دیدج
 (1391 زایی لک ،.پور معینی ک.ر)

دهاد  شده برای تبیاین وحادت اساالمی در  ارون اخیار نشاان می بررسی مفاهی  استفاده
الدین،  الادین اسادآبادی، عالماه شارف اندیشمندان موج اول بیاداری اساالمی )ساید جمال

الله بروجردی و...( دیدگاه نظری و مف ومی و اصول و خاط  الیطاف، شیخ شلتوت، آیت کاشف
کنند. این اصاول ثابات و مشاترک در باین اندیشامندان ماوج دوم )اماام  سیر ثابتی را دنبال می

 تری یافته است. شود، ولی ابعاد بسیار گسترده خمینی و مقام معظ  رهبری( نیز دنبال می
ک الزم و یادارناد و هر یراهبارد  با ه  تعامالت  یاسالم  و تحقق امت یاسالم یداریب

 یدینده یح، ایشوند. توض تحقق ه  محسوب می  یاساس  یها گر بوده، از مؤلفهیددیملزوم 
 یجاد امات اساالمیتوجه به آرمان وحدت مسلمانان و ا  یاسالم  یداریب  یق اساسیاز مصاد

 یریگ ساز وحدت مسلمانان و شادل نهیو زم  یاسالم  یاهدارهار  از یدیاست؛ همچنان که 
گاهیامت اسالم   فیهاا، اهاداف و وظاا مسلمانان نسبت به آرمان یدارسازیو ب یبشش ی، آ

 (1392 کاظمی اخوان ک.ر)است.   یاسالم
های مشتلفی بیان شاده اسات. هرچناد شناسی بیداری اسالمی، تحلیلدر مورد هویت
تر تحوالت و مبارزات سیاسی اجتماعی و با رویدردی سادوالر تحلیال گروهی آن را در بس

طلبای دهد که آن ا در راستای هویتها نشان میاین ن ضت هجانباند، ولی بررسی همهکرده
 (1395 محمدی ؛1393 محمدی ک.ر)اند.  دینی انجام شده

 . تأثیر انقالب اسالمی بر امت اسالمی2
 اند. بندی کردهد نگاه طبقهمراحل انقالب اسالمی را با چن
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ایجااد انقاالب اساالمی، ایجااد نظاام اساالمی، ایجااد دولات  :ایمرحله پنج فرایند
 اسالمی، ایجاد کشور اسالمی، ایجاد دنیای اسالم )امت اسالمی(؛

ایجاد انقالب سیاسی، ایجاد انقالب فرهنگی، ایجااد انقاالب  :ایمرحله چهار فرایند
 سالمی؛ا تصادی، ایجاد امت ا

ای: ایجاد انقالب اسالمی، استقرار انقالب اساالمی، توساعه انقاالب مرحله فرایند سه
 اسالمی )ایجاد امت اسالمی(.

این مراحل، امت اسالمی در مرحله ن اایی فرایناد انقاالب اساالمی  ارار دارد.  همهدر 
و موفقیات سا طبیعی است که مراحل پایانی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیارا از یک

هاای ایان مرحلاه دهد و از سوی دیگر، مراحل  بال مباانی و مؤلفاهمراحل  بل را نشان می
تاری مواجاه تر و پیچیدهاست. امت اسالمی، انقالب اسالمی را با جیرافیا و مسایل گسترده

کند و پیروزی در این مرحله نیازمند توان مضاعفی است. بر این اساس ایجاد وحادت و می
بین کشورهای اسالمی در راساتای ایجااد امات اساالمی، از اهاداف اساتراتژیک  گرایی ه 

 (1392 سبزواری، مشدانی ک.ر)انقالب اسالمی است، نه اهداف تاکتیدی. 
فاارغ از  یدهد، ولا یع شدل میران را مذهب تشیا یانقالب اسالم یگاه اصلینده پایبا ا

اساالم را در مباارزات  ییکوشاد تواناا ر ماییفراگ یان ج انی، در جرییایت و مرز جیرافیمل
 - یاسایه  مبارزان س یانقالب اسالم (1372 الینوشی، ک.ر)نشان دهد.  یو اجتماع یاسیس

گرا را باه  اساالم یهاا انین فراخواناد و ها  جریااز د یریرا باه ماددگ ینایر دیاغ یاجتماع
 (1387 زاده حشمت)ق کرد. یشتر تشویب ییگرا عمل

شدل گرفت، هرچناد ابتادا ماورد  یاسیدر چارچوب اسالم س ران کهیا یانقالب اسالم
 یبود، ول یاسالم یدر کشورها یمستبد، سدوالر و وابسته به غرب حت یها مشالفت دولت

ران، از آنان استقبال کردند، یانقالب ا یت مردمیژه ملل مسلمان، با توجه به ماهیو ها به ملت
دن ی، به چالش کشیاستقرار انقالب اسالمو  یروزیز پیالملل ن نیخصوص که در عرصه ب به

 (1386 محمدی منوچ ر ک.ر.)الملل بود نیمسلط بر نظام ب ییگرا غرب
 کنند: یان مین بیرا چن یران بر امت اسالمیا یر انقالب اسالمیرهبر معظ  انقالب تأث
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ا یاد یق بدنید، چه تصدید، چه ندانید، چه خودتان بدانید، چه نشواهیامروز شما چه بشواه
کاه مشااهده  یاساالم یداریان بیاد. ایا ها الگو و اساوه شاده از ملت یاریبس ید، برایندن

گاران باه رو ی ، چاه دیاوریا ، چاه نیاوریا ، چاه باه رو بییی  و چه نگوید، چه بگویکن یم
ران اسات. )بیاناات در تااریخ یا  ملات ایاورناد، اثرگرفتاه از حرکات عظایاورند، چاه نیب

24/5/1390) 
باه  یاز تحوالت پس از انقاالب اساالم« جنگ مقدس»ر یکاربردن تعب ا بهب تیرا نیراب

 یتلور»ران، یدر ا یس حدومت اسالمیو تأس یرسد که با و وع انقالب اسالم یجه مین نتیا
اباد، یب یگااهیاساالم مباارز پا ی، و تاین تلاوریدا کرده است. بر اساس ایتحقق پ« نویدوم

ران یدر ا یانقالب اسالم (1372 رایت، ک.ر)کرد.  سقوط خواهند یگریپس از د یدیکشورها 
و  یشیو تاار ینیمشترک د هج و سابقیها، محتوا، نتا ت شعارها، اهداف، روشیل جذابیبه دل

 (1382 اسیوزیتو،)رگذار در ج ان اسالم بود. یتأث یا دهی، پدیالملل نیوضعیت منطقه و ب
چاون  ییهاشده و با کنترل یزیر نامهو بر یا ارادیو  یعیاثربشش به طور طب یهاهین مایا

، و مباادالت یو فرهنگ ی، ارتباط علمیو ادار یدولت یاسم یها ، سازمانیانقالب یها ارگان
 یها ها و ساازمان  ها، جنبش افته و دولتیمسلمان بازتاب  ی، در کشورهایو ا تصاد یتجار

ر انقاالب یتاأث (1386 محمادی،)آن جوامع را با درجات مشتلف متاأثر نماوده اسات.  ینید
ن و ینشا یسن یدر کشاورها یعیشا یها  شتر بوده و بر جنبشیب یعیبر کشورهای ش یاسالم

ن مسلله فقط به دلیل نفاوذ و یا (1387 ابراهی ، ک.ر)ز  ابل توجه است. یمسلک ن یوهاب یحت
نیست، بلده به سازوکار و نظامی مرباوط اسات  ین اسالمیادیبن یها شهیپذیرش افدار و اند

جااد کنناد. یا یو حدومت یاسیخ توانسته بودند مستقل از ساختار سیان در طول تاریعیکه ش
 ن سازوکارها عبارتند از:یاز ا یبرخ

ان برخالف اهل سنت، عالوه بر مسلمان  ادر ) اهر( بودن یعیش :حاکم یها یژگیو . 1
ام یا،  یه فق یظرن نیدانند. با ا یشرط م یاطاعت از حاک  اسالم یز برایحاک ، عدالت را ن

 شود. یز نمیز باشند، تجویکه فاسد و مستبد ن یاسالم یه حاکمان مسلمان کشورهایعل
 یت ارتبااط ماردم باا عالماان در مساایل جااریع سبب تقویاجت اد در تش: اجتهاد. 2

 کند. یام مقابل حدام جور را فراه  مینه حضور در  یشود که زم یم یو اجتماع یاسیس
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 یاسیعه برخالف اهل سنت، از نظر سیه و علمای شیعلم یها حوزه :علما استقالل. 3
 یاسیس یها خود در مقابل نظام یگاه مردمیبه دولت ندارند، بلده با پا یوابستگ یو ا تصاد

 دهند. یفاسد واکنش نشان م
ران بر مسلمانان اهال سانت اثار نگذاشاته، یا یبا این همه نباید پنداشت انقالب اسالم

رند. آثار یش بگیدر پ یانقالب یا وهیاند ش ل نداشتن این سازوکارها، نتوانستهیه دلشان بیبلده ا
ه ضاد یات روحیار مشااهده کارد: تقویاتوان در موارد ز یبر اهل سنت را م یانقالب اسالم

بشاش  یآزاد یها جاد احسااس غارور، گساترش ن ضاتیگانه، ایو ضد سلطه ب یاستدبار
 (1386 محمدی ک.ر). ینیت دیو حساس یش رفتار مذهبی، افزایالملل نی، مشارکت بیاسالم

 لماداد  یرانایو ا یعیعمادتًا شا یا دهیارا پد یاساالم یداری، بیشمندان غربیشتر اندیب
ش یداین کشور و پیان ایعیشدن ش یو انقالب 1982ل به لبنان در سال یکردند. هجوم اسراه می

ن مدتاب یانظر شد. بر اسااس ا نیت ایش سبب تقویش از پیمانند حزب الله، ب ییها گروه
 یان را بارایعیعه، شایشا یعه، همراه با ساختار روحاانیخاص مذهب ش یها یژگی، ویفدر

 یها تیدگاه با وا عین دیتر کرد. به هر حال، ا آماده یانه اسالمیجو تقابل یها شیرش گرایپذ
ن یمنادترروین 1980نموناه در آغااز دهاه  ینادارد. بارا یج ان عرب و ج ان اسالم ارتباط

گرا  اصاول یهاا شیه، گرایابودند. اکنون در ترک یه و مصر، سنیدر سور یاسالم یها جنبش
شتر است. اواخر این دهاه نیاز رشاد  ادرت یاهل سنت ب یها ان فر هیه، در میمانند نقشبند

ه یان نظریا یاعتبار یر، تونس، مصر و اردن بیمانند الجزا ییدر کشورها یاسالم یها جنبش
 (1383: هانتر)ت رساند. را به اثبا

 بر امت اسالمی یر انقالب اسالمیهای تأث. عرصه3
انقالب اسالمی از ج ات مشتلفی بر امت اسالمی تأثیر گذاشت کاه بیاداری اساالمی 
بستر مناسبی برای سنجش این اثرگزاری است. ایان تاأثیر در ساه حیطاه داناش )اندیشاه و 

 تار و عملدرد(  ابل بررسی است.معرفت(، گرایش )احساس و روحیه( و کنش )رف



 

 

105 

الم
اس

ب 
قال

ان
ا ی

ران
ی

 
الم

اس
ت 

 ام
و

ی
 

 شهی. اند1.3
ران است که باه یا یج بارز انقالب اسالمیفرد و از نتا منحصربه یا دهیپد یاسالم یداریب

 یابیاتر و ماؤثرتر ارز اساالم، کامال یاگریاان احیاس با جری، در  یاتیل  وت ابعاد عملیدل
 یحاضر متأثر از امواج معرفت در عصر یاسیای اسالم سیان احیگر جریشود؛ به عبارت د یم

به همین دلیل، در  (1391 افتشاری،)افته است. ی ی، نمود عملیو بانفوذ انقالب اسالم ی و
ام یابرخاوردار اسات؛ زیارا پ یا گاه برجستهیاز جا ی، انقالب اسالمیاسالم یداریان بیجر

ساالمی و ا یدر کشاورها یاساالم یداریارو، ب باود. ازایان یت اسالمیهو یایانقالب، اح
 است. یت در سرتاسر ج ان، مرهون انقالب اسالمیروح معنو یداریب

ت، روح و وجود یاتفاق افتاد، کانون تحول در ششص یتی که در انقالب اسالمیهو یایاح
واداشات و  یرا به واکنش در برابار ظلا  مساتدبران ج اان یاسالم یمسلمانان شد و کشورها

ان یابار جر یر بازرگ انقاالب اساالمیاسات، تاأثل یفرهنگ اص یه اصلیت، دستمایچون هو
ان در ج اان اساالم مانادگار شاود. یان جریجاد فرهنگ بود که سبب شد ای، ایاسالم یداریب

 ؛1384 شاقا ی،)داشت.  یدارین بیا یساز نهیدر زم ینقش م م نییناب امام خم یها شهیاند

 ینایامام خم هشیدر اند یاسالم یداریب یها مؤلفه (1375 صدیقی ؛1390 الینوشی، ؛1390 الترابی،
 ینظار یادهایت، حدومت،  انون و...( و بنی)مشروع ینیامام خم یاسیس هفلسف یها به مؤلفه

باه  یدیگردد. همچنین نگاه توح ( بازمییشناس و معرفت یشناس ، انسانیشناس یایشان )هست
 یشان، ال یدر نظر ا یسایفلسفه س یها ز نوع نگاه امام به انسان، باعث شده تا مؤلفهیج ان و ن

باه  ینایدارد اماام خمینیز بازتاب خودش را در رو یال  - یاسیباشد. افزون بر این، فلسفه س
را  ینشان داده و باعاث شاده تاا جواماع اساالم یها و جوامع اسالم ف حدومتین و توصییتب

ار و ، اسااتعمیعاادالت یاز ب ییرهااا  ف کننااد و راهیاسااتبدادزده و اسااتعمارزده توصاا یجااوامع
 (1391 نویسندگان، گروه) وابسته را بازگشت به اسالم بدانند. یها یدتاتورید

رو بودند؛  روبه یران با دو معضل اساسیا یش از انقالب اسالمیتا پ یاسالم یها جنبش
 یفرهنگا یها دهیادر برابر پد یو واکنش تند و منف ینی  دیدرک نا ص رهبران ن ضت از تعال

  یجانباه تعاال ر جاامع و همهیران با تفسایا یانقالب اسالم یهبردر ر ینیغرب. امام خم
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ن یرا غناا بششاد. همچنا یاساالم یهاا جنبش یدیدهولوژیو ا یان فدریتالش کرد بن ینید
 یهاا انیجاد نمودند تا موضاع جریتمدن غرب تفدیک ا یم بت و منف یها ان جنبهیایشان م

 (1378کنند. )ر.ک سجادی،  گرا در مقابل غرب را از حالت انفعال خارج اسالم
معاصر، و وع رنسانس در  رن پانزده و شانزده  یایرگذار در دنیتأث یشین اتفاق تاریتر م  

 یزندگ یعموم یها ن از عرصهیو جداکردن د یمحور آن انسان یبود که جوهر اصل یالدیم
راه کرد. باا هم ینیتفدر د یرا با انزوا یشرفت و توسعه صنعتیانسان بود. رنسانس در غرب پ

را هادف  ینیمانده نیز فرهنگ و اصول د عقب یز نسشه درمان کشورهایاین تجربه، در تجو
 یآنتدونخود را نشاان داد، ولای باه گفتاه  یاسالم ین روند در استعمار کشورهای رار داد. ا

 یند عمومیفرا یعنی ؛ یه هستین  ضیشاهد تحقق عدس ا: »یسیانگل یشناس ، جامعهونزیگ
( 1372 گیادنز،)«. رود یش مایشدن پا ینیرا آغاز ]کرده[ و به سمت د یند معدوسج ان، رو

ان اجت اد و یو پس از غلبه جر یامامت و رهبر یدیه بر عنصر کلیع با تدیتش یاسیشه سیاند
در مقابال  یستادگیبه کانون مبارزه و ا (1381 مط ری ک.ر)، یگر یان اخباریبر جر ییگرا عقل

به تحوالت و  ییخود، بالقوه توان پاسشگو یت ذاتیبه مدد عقالن ل شد. همچنینیغرب تبد
ران یا یب انقالب اسالمین ترتیبه ا (1391 نویسندگان، گروه ک.ر)را نیز داشت.  ی  وارداتیمفاه

شادن  یرا در عصار عرفا یو فق ا ینایشاخص و سمبل بازگشت به معنویت شد و دولتی د
 (1375 حجاریان، ک.ر)کرد.  یزیر هیج ان پا

 یالمللا نیگران ب لیامذهبی تحل یدر اوج ناباور ینیمعتقد است امام خم انیب امیلیو 
 (1381 حااجتی ک.ر)دانسات، ج اان را تداان داد.  یم ییکه غرب آن ا را ک نه و  رون وسطا

ها آن را پس  یرفتند که غرب یزیچ یوجو ان در جستیرانین باور است که ایبر ا فوکو لیمش
 فوکاو،)اسات. « یاسایت سیامعنو»ت از دسات داد و آن یحیبزرگ مس از رنسانس و بحران

 یاز نمادهاا یدیحوزه که به گمان آن ا  یسنت یکردند از ن اد علم یان تصور نمیغرب (1377
س یهماهنگ با زمانه تأس یکند، دولت یبزرگ را رهبر یبرخیزد که انقالب یجمود است، مرد

باه  یج اان ید که رسالتیسشن بگو یز موضع کسکند و نه تن ا غرب را محدوم کند، بلده ا
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را دگرگون ساخت و  یاسیس یها ران روشید گفت انقالب ایرو، با نیارمیان آورده است. ازا
زی.)ر دادییدوران مدرن را تی یفرهنگ یها یژگیو  (ب 

، بساط یجده  به بعاد، هار تحاول اجتمااعین باور است که از  رن هیبر ا فوکو لیمش
 ارار  است کاه در برابار  یران تن ا حرکت اجتماعیلی انقالب ابوده، و 

 (1381)ر.ک حاجتی دارد. 

 یت خودباور ی. تقو 2.3
شاد. یدی از دالیل افول امت اسالمی، انزوایی بود که مانع از پویاایی امات اساالمی مای

کاه بازگشات باه ت کرد ین باور را تقوی  شاه ایران در سرنگون کردن رژیان ایگرا ت اسالمیموفق
خاود را دگرگاون ساازند و  یو خاارج یاسالم، مسمانان را  ادر خواهد ساخت وضعیت داخل

 هانتر)ر دهند. ییرا تی یخارج یالیو است یبر ظل  و فشار داخل یشده مبتن تینه و ت بیریطرح د
نظااام  یریگ از شاادل ی، خودباااوری ناشاایانقااالب اسااالم یروزیاانشسااتین پیامااد پ (1380

ویژه در  گونااگون و باه یها ها و توطلاه و تداوم ا تدار آن در مواج ه با بحران یسالما یجم ور
د و اعتمااد مسالمانان ج اان افازود و آن اا را باه یغرب بود که روز به روز بر ام یایتقابل با دن

از غرب  یرویها را در پ ها و موفقیت دوارتر کرد تا همه پیشرفتیاسالم ام ییبازگشت عصر طال
خاط  یانقالب اساالم (1386 محمدی،)نند. یشدن نب ینده محتوم ج ان را در غربید و آندانن
( باود 1372؛ فوکویاماا، 1381)ر.ک رضاوی، امدایفوکو خ یان تااریم ل پا یاتیبر نظر یبطان

و نظاام  یر شاورویاتحااد جمااه یکه پاس از جناگ سارد و فروپاشا (1381 ر.ک مددپور،)
ک بشر می ییشت ن ارا سرنو یبرال دموکراسی، لیدو طب ، یا تصااد هطریکند با س ید میداند و تأ
 ها ر   خورده است. یدهولوژیا یان تمامی، پایس  بر ج ان کنونیبرالیل یاسیو س یفرهنگ
 یساتیمبارزه و انقالب را در نظام مارکس یدهولوژیاز جوانان و مبارزان مسلمان که ا یاریبس

ده را یان ایاا یر شاوروینظام جماه یو فروپاش یانقالب اسالم یروزیکردند، با پ یجستجو م
 ن باره فرمودند:یدر ا یمقام معظ  رهبر (1391 نویسندگان، گروه)خورده دیدند.  شدست

د خودشاان یبودند که ام یادیاد و مردمان با اخالص زیز یها ، جوانیاسالم ی... در کشورها
دناد ناه، ین اا دیسات خاورد، اسا  شدیبسته بودند.... بعاد کاه مارکس یستیرا به نظام مارکس
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 ندارد، لذا به سمت اسالم آمدند. )پیام اولین سالگرد ارتحال امام خمینی( یا دهیفا
اناه از یدر خاورم یز اسالمیرستاخ 1970ان دهه یران، از پایا یانقالب اسالم یروزیبا پ

ارتباط با  ین حرکت بیرود اردن و نوار غزه آغاز شد. ا یژه در ساحل غربیو ن بهیجمله فلسط
ز نباود. یان یعرب ییگرا یمل یچپ و سرو صدا ی  سدوالر غرب، شعارهایاز مفاه یدیناام
از  یدیادیدناد، باا ناام ران را مییدر ا ین که تجربه موفق جنبش اسالمیرو، مردم فلسط نیازا

گااه یپا ید به اسالم نگریستند و حرکت اساالمیای جد هیو با روح یر اسالمیغ یها سازمان
 (1379 ،کریمی)افت. ی یتر و حضور مؤثرتر یجد

ن ندته کرد که در یه داد و آن ا را متوجه ایمسلمان روح یها ران به ملتیا یانقالب اسالم
ا، یان حقاوق و مزایااز ا یمناد توانناد باا ب ره ینقش دارناد و م یاسیت سی درت و مشروع

 یهاا ر مقابال، دولتد (1372 رایات،)خاود داشاته باشاند.  یهاا از دولت یشتریمطالبات ب
و تاالش   اناد یو مردم ینایت دیازمند مشاروعیبقا و دوام ن یز احساس کردند براین یاسالم

 یهاا اسات باه گساترش جنبشین سیاگرا را جلاب کنناد. ا اسالم یروهاین یبانیکردند پشت
 (1380)هانتر،  گرا کمک کرد. اسالم

 یاسی. عمل و کاربست نظام س3.3

بازگردانادن  یبارا ییها  ود ن ضاتیت و یحیر ج ان اسالم، مسران، دی بل از انقالب ا
ک موفق نشده باود آرماان یچ ین به صحنه اجتماع و اداره حدومت انجام شده بود، ولی هید

 نیالدد جمال دیسران، یا ی   رن پیش از انقالب اسالمیا صادر کند. نی یاتیش را عملیخو
را مد نظر داشاتند  یل حدومت اسالمیدر ج ان اسالم تشد یهای سلف و جنبش یاسدآباد

نتوانستند  یل شد، ولیو پاکستان تشد یدر عربستان سعود ینیهای د ن اساس، دولتیو بر ا
جااد کنناد. حدومات یا یالگاوبردار یخواه بارا یآزاد یها ر ملل و گروهیسا یبرا یا جاذبه

( یستان ساعودمنطقه )مانند عرب یاسالم یکشورها یز که بر خالف برخیل نی ودی اسراهی
(، نتوانسات اندیشاه یا د )و ناه عناوانی فر اهیکشور خود برگز ین را برایبرگرفته از د یعنوان

 را اجرا کند. ینیحدومت د
ت سادوالر اداره یدر وضاع ینینظریاه باازب یحیمسا یعلماا یالدیم 70بًا از دهه یتقر
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ز یان موضاوع نیان دعوت، بازگشت به اخاالق باود. ایاجتماع را مطرح کردند، ولی محور ا
 یها از ن ضت یدیباشد.  یاخال  یها ت به گزارهیحیل محدود شدن مسیممدن است به دل

 یحیراست مس یو اجتماع یاسیاجتماع، به  درت گرفتن س ینیاداره د یت برایحید مسیجد
ح در جامعه یمس یها اده شدن آرمانین گروه، خواهان پیگردد. ا یدا بازمیدا( در آمری)آونجل
 یمشاارکت جاد یو حقاو  یاجتمااع یگزار اساتیاند. آن اا ابتادا در س ر ظ ور ویو منتظ

ز وارد شدند که پس از وا عه یازده سایتامبر ین یتدریج در حوزه مسایل خارج به یداشتند، ول
 (Croft ، 2007)د. یبه اوج خود رس

نیاز ان را یاگار ادیروان دیاان و پیحینه فقط مسالمانان، بلداه مسا یو وع انقالب اسالم
هاا و  ل جنبشیان دلیوجاود دارد. باه هما یناید یاسیدوار کرد که امدان ساختن نظام سیام

افتاه اسات. یش یافازا یناید یانه با محوریت باورهایجو ا مبارزهیطلبانه  اصطالح یها نوشته
ژه انقاالب یاتوان در نگااه و ین موضوع را میا (Christian.، Alan، 2004 ؛1381 حاجتی ک.ر)

ن یاو باه دیران نگااهی ساابژکتین دانست. انقالب اسالمی ای)ره( به دینیام خمو ام یاسالم
اسات و پژوهشاگر باا اساتفاده از  ین، موضوع بررسیو دیدرد ابژکتیو. در رویداشت نه ابژکت

 یها دهیار پدین مانناد ساایا  مادرن، دربااره دیپاارادا سدوالر و درون یدردهایو رو یمبان
و  یدر این رویدرد انسان، ج ان و خدا موضوعات  ارارداد کند. یم یپرداز هینظر یاجتماع

ت، یتوج ی به ماه ها و بی تفاوت نگذاشتن میان پدیده ین به معنایاند. ا یویدن ییها برداشت
داند و  می ینیا دولت دین را جنبش ید یدرد گاهین رویآن ا نیست. ا یند و ساختار درونیفرا

 یرا بررسا ینای  دیا مفااهیان دارد و یبه د یناختش و جامعه یشی، تاریلیتحل ینگاه یگاه
، سدوالر و یو روش بررس یمبان یاست، ول ین موضوع بررسین موارد دیکند. در همه ا می

 یبررسا یاجتمااع یها دهیار پدیمانناد ساا یتی اجتماعین در جایگاه وا عیمدرن است و د
 خود. یها یژگیشود، البته با ا تضاهات و و یم

گاااه یساات، بلدااه خااود در جاین یگاار موضااوع بررسااین دیااد  و،یتداارد سااابژکیدر رو
و  یشناسا یهست یدارد مباانین رویارد. در ایگ یل و فاعل شناسا  رار میو تحل یپرداز هینظر

دارد سادوالر و یشود که از مبنا با رو ید مین تولینو یا هیکند و نظر یر مییتی یشناس معرفت
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شناساانه،  یهست یمباان یرش برخایه باا پاذدرد بر آن است کاین رویز است. ایمدرن متما
اناد،  د بودهیجد ید علوم اجتماعیعصر تجدد که محور تول هشناسان شناسانه و معرفت ارزش

 یناید یپرداز هیاتوان به نظر ی، مینید یس علوم اجتماعیمعادل و تأس ینید یبا اکتشاف مبان
درد بر ین رویگر، ایبه عبارت د (1389 ابراهیمی، ،.مشیرزاده ک.ر)پرداخت؛  یدرباره امور ج ان

ک یاجتمااع یروهایدر جایگاه ن ینی  دیمفاه یریکارگ ن و بهید از دیجد یف   اجتماع د یاتأ
د یجد یین ارایه داد که معنایاز د یتوان ف م ینم یکنون یدارد و معتقد است با علوم اجتماع

 (Kratochwill ، 2005)عبور کرد.  یدانش کنون ید از مرزهاین باید کند. بنابرایتول
رناد کاه اساالم یسبب شد مسلمانان بیذ یاسیبا مطرح کردن انقالب س یانقالب اسالم

ر یبینی مسالمانان تاأث گونه بر افدار و ج ان برنامه دارد و این یو اجتماع یاسیاصالح س یبرا
 یرا بارا یو روش متفااوت یو به دنباال آن، رهبار (1386 اسایوزیتو، ؛1382 کیل، ک.ر)گذاشت 

 یعملا یینداه الگاویران عالوه بر ایا یانقالب اسالم (1379 صدیقی، ک.ر)مبارزه ارایه کرد. 
انقاالب و اساتقرار  یروزیاچون پ (1372 کدیور،)مبارزه و ج اد در ج ان اسالم است،  یبرا

مراحال بعادی  یبارا یمناساب یعملا یز تجربه کارده، الگاویرا ن ینظام و حدومت اسالم
 یداریاب یران بارایاا یاسالم یجم ور یبشش الگو بودن و ال امشود. ن ضت محسوب می

در  الاب  یناید یسااالر مردم ینظار یگردد: نشست، الگو یبه دو عامل م   بازم یاسالم
ه و یان نظریران و دیگر، تداوم و تدامل ایا یاسالم یجم ور یاسیو ساخت س ی انون اساس

افتن باه یان، دست یجانبه. افزون بر ا همه یها ها و معارضت با وجود مشالفت یاسینظام س
ت یاذهن یده ، از عوامل ماؤثر در شادلیانقالب اسالم یروزیفراوان پس از پ یها شرفتیپ

ران، باا یا یانقالب اسالم (1391 افتشاری،)است.  یران اسالمیم بت ج ان اسالم نسبت به ا
خواهاناه ضاد  یآزاد یها حرکت یگرا برا ، الگویی معتدل و آرمانینید یساالر ه بر مردمیتد

ها  هیر نظرین الگو در مقابل سایدر بیداری اسالمی معرفی کرد. ا یو ضد استعمار یاستبداد
، خشان و یه افراطایانظر دهد؛ یکه در بسط عال  اسالم کارآمدی نداشتند، خود را نشان م

 یگاوه؛ الیک )ترکیه سدوالر و الهیت از اسالم(، نظریت و وهابیبدون انعطاف ) راهت سلف
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 ک.ر). یس  عربایونالیتحرک ناس یو ب یه مداراگرا، خن ی(، نظریاسالم یکشورها یغرب برا
 (1391 نویسندگان، گروه

 یهر چند متفدران اهل سنت و اعراب مسلمان زودتر با فرهنگ غرب آشانا شادند، ولا
 اهال سانت نیاز اگرچاه بار یان تجدد فدری. جریو اثبات یجابیبود، نه ا یدرد آن ا سلبیرو

ک رو باه باار  نیاازا (1376 عنایات،)داشات.  یتادافع یژگایکارد، و د مییاضرورت اجت اد تأ
ع باا توجاه باه یدر مقابل، مدتاب تشا (1387 نجفی،)اند.  نداشته یغرب توج  یدیدهولوژیا

، بار اسااس یانی تداملیاکتفا ندرد و در جر یدرد سلبی، به روینیو د یشناس معرفت یمبان
اماام  (1391 یوسافی، ؛1390 رهدار،)ده است. ییه الگو در برابر غرب رس، به ارایجابیدرد ایرو

را پوشاش داد و  یاساالم یداریب یعمل یها ه، جنبهیت فقیه والی)ره( نیز با طرح نظرینیخم
 (1384 میرموسوی،)جامعه شود.  هن مبنای اداریرا از فقه استشراج کرد تا د ینینو یاسیمدل س

 یاسالم یر کشورهایسا یو  ابل ا تباس برا موفق ییالگو ران،یا یاسین اساس اسالم سیبر ا
 در .نشاوند مواجاه ینیب و ج ان یفدربا خ   یروزیاز پ پساست تا  یاسالم یها و ن ضت

 ایا ،اساتیس از نیاد ییجدا و غرب به یدینزد مانند ییها شاخص با هیترک، الگو نیا مقابل
 ؛1391 باباازاده، بناایی ک.ر)گیرد.   رار می یسلف ییگرا مناسک مانند ییها شاخص با عربستان

 (1390 زارعی ،1390 برزگر،
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 گیرینتیجه

انقالب اسالمی ایران زمانی ظ ور کرد که دین از صحنه سیاست و اجتمااع راناده شاده 
های استعماری در ج ان اسالم الملل نبود و  درت بود، اثری از امت اسالمی در صحنه بین

ند. در این وضعیت، انقالب اسالمی با شعار دین و بارای اعاتالی حضوری مستدبرانه داشت
هویت امت اسالمی با استدبار، استعمار و استبداد مبارزه کرد و الگویی عملای از مباارزه و 
احیای عزت اسالمی را به مسلمانان نشان داد تا مبانی معرفتی خود را در  یام و مبارزه تیییار 

ایجاد نظام سیاسی اسالم بدوشند. به این ترتیاب انقاالب  ای مضاعف، دردهند و با روحیه
 گرایی خط بطالن کشید.گرایی و غرباسالمی بر ملی

نقطه اتصال انقالب اسالمی و امات اساالمی، برداشاتن مرزهاای جیرافیاایی و ناژادی 
است؛ بدین معنا که انقالب اسالمی با وجود اینده از نظر ملیت )فارس( و مذهب )شایعه( 

بینی خود را باه مرزهاا و  یت ج ان اسالم )عرب و اهل سنت(  رار داشت، ولی ج اندر ا ل
های  ومی، ملی، جیرافیایی و مذهبی محدود ندرد و اعتالی تمادن اساالمی را در تششص

مقابل کفر و کافران در سرلوحه کار خود  رار داد. به این ترتیب  وت امت اسالمی از اهداف 
 های انقالب شد.و برنامه

ای مسیر مبارزه را با الگاوگیری از انقاالب امروزه بیداری اسالمی با چنین هدف و برنامه
بششای باه طلبی اسالمی را با عزتکوشد هویت اسالمی ایران در دستور کار  رار داده و می

توان گفت تأثیرگذاری انقالب اساالمی بار تحقاق  امت اسالمی پاسخ دهد. با این نگاه، می
 راه بیداری اسالمی است. امت اسالمی از
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