
 
 

 المللسازی در عرصه بینصدور انقالب اسالمی و نظام

 1محسن محمدی
 

 چکیده
 باه اساتمی انقاتب. اسات آن باین المللای ُبعاد استمی، انقتب ابعاد یکی از

 غیراساتمی حتی و استمی کشورهای بر بلکه نشد خاصی محدود مذهب و جغرافیا
نظاا   آن مانادگارترین و نتاریمهم که داشت مختلفی سطوح تاثیر این. گذاشت تاثیر

 راستای در عملیاتی سیستم و نهادسازی ساختارمندی، نوعی نظا  سازی است. سازی
 و شاناختی -ذهنای کاتن مرحله دو توانمی نظا  سازی برای.است هد  ی  تحقق
  کرد. ترسیم عینی را -عملی

 رصاهع کاه دیان از جدیادی تعریاف ارائه با را نظا  سازی مبانی استمی انقتب 
 همرحلا در و کارد طای دانساتمی دیناداری فردی عرصه مانند را اجتماعی و سیاسی

 جامعاه ادار  و نظاا  ساازی باه فقیاه والیات نظا  و سیاسی است  بر مبتنی نیز عینی
 بخا  دو در تاوانمی را نظاا  ساازی در اساتمی انقاتب بین المللی پرداخت. آثار

 عناوان باه اسات  احیای با استمی انقتب ساسا این بر. پی گرفت هاعرصه و مبانی
 در. داد نفاس باه اعتمااد و روحیاه آنهاا به و احیا کرد را مسلمانان هویت مکتب، ی 

 استمی، امت ایده بر تمرکز با و کرد تقویت را استمی هایجنب  نیز عملیاتی عرصه
 .کرد نهادینه را ساالریمرد  و استکبارستیزی

 .خودبنیادی هویتی، خودیابی صدور، استمی، انقتب زی،سانظا  :کلیدی واژگان

                                                 
المللای ای پژوهشاگاه باین. دکتری مطالعات انقتب استمی و پژوهشگر همکاار پژوهشاکده مطالعاات منطقاه 1

 .المصطفی
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 مقدمه
انقتب استمی ایران با ماهیتی دینی محقق شد و با وجود اینکه در اقلیت مذهبی 

های خود را بر )شیعه( و فرهنگی )فارسی( جهان است  روی داد، ولی اهدا  و برنامه
؛ بلکه با دیدی فراملی، کلیتی مذهبی قرار نداد-های قومیاساس مرزهای ملی و نظا 

هاا را خطااب قارار از جهان است  را ترسیم کرد. ادبیات اما  خمینی که فطرت انسان
مندی از واژگانی مانند مستضعف، شایطان بازرگ و مساتکبر، حیطاه داده بود، با بهره

خواهان جهاان خطاب و نفوذ انقتب استمی را گسترش داد و همه مظلومان و آزادی
 ر ی  جبهه در مقابل مستکبران و ظالمان قرار داد. را د

المللی دارد که در تحلیل هویت و کاارکرد آن بنابراین، انقتب استمی ابعادی بین
باید به آن توجه کرد. این بعد مورد توجه مقا  معظم رهبری در بیانیه گا  دو  نیاز باوده 

از مظلومااان و ...  بایان انقات»فرمایناد: اسات کاه در ماورد انقاتب اساتمی مای
مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مرّوت انقتبی، این صداقت و صراحت 

ساربلندی  ای در کنار مظلومان جهاان، مایاهعمل جهانی و منطقه و اقتدار، این دامنه
 «.ایران و ایرانی است

ری با این توصیف و دیدگاه از انقتب اساتمی، موضاوع مهام صادور و تأثیرگاذا
هاا و شود. انقاتب اساتمی ایاران آثااری داشات و ملاتانقتب استمی مطرح می

الملل مورد تأثیر قرار داد؛ ولی ابعاد و ساطوح ها را در سطح منطقه، جهان و بیندولت
تار، ای از اثرگذاری است کاه جادیسازی مرحلهاین تأثیرگذاری مختلف است. نظا 

بیشتری دارد که سبب ایجاد نهاد، سازمان و کاادر تر و ماندگارتر است و مراحل عمیق
 شده است.

ساازی در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که انقتب استمی در نظاا 
چه مراحل و مبانی را پشت سرگذاشته است؟ و از طر  دیگر، در تأثیرگذاری خود، تا 

 چه وارد این سطح از اثرگذاری شده است؟
ترین اسناد مکتوب انقتب استمی اسات. ایان بیانیاه ی از مهمبیانیه گا  دو ، یک
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الملل انقتب اساتمی توجاه داشاته هرچند مخاطب داخلی دارد، ولی به مسائل بین
سازی، باه بیانیاه گاا  دو  نیاز است. در بررسی موضوع تأثیر انقتب استمی بر نظا 

 توجه داریم.
عرصه علم و اجرا موفاق خواهاد مکتبی در سازی این است که اهمیت بح  نظا 

حال  مختلاف راهپیشاامدهای  سازی کند تا بدین طریاق در براباربود که اقدا  به نظا 
. مقا  معظم رهبری در بیانیه گاا  (178: 1390گیر نشود )ارسطا، داشته باشد و غافل
اساتمی  ایاران عزیاز را الگاوی کامال نظاا  پیشارفته»خواهند که دو ، از جوانان می

 فرمایند: ایشان با تأکید بر پویایی انقتب می .«ازندبس
، به رکود و خموشای دچاار نشاده و سازینظا  استمی پس ازانقتب »

شود و میان جوش  انقتبای و نظام سیاسای و اجتمااعی، تضااد و نمی
 .«کندنظا  انقتبی تا ابد دفاع می لکه از نظریهبیند؛ بناسازگاری نمی
 چارچوب مفهومی و نظری

 جهت تبیین مبانی نظری این تحقیق الز  است به دو نکته توجه شود:
در مورد صدور انقتب نظرات و رویکردهای مختلفای مطارح : ا صدور انقتب1

ب دارد، رویکارد است. نظریه غالب در این مورد که با نظر رهباران انقاتب نیاز تناسا
تأثیرگذاری انقتب اساتمی (. 1389 دهقانی فیروزآبادی،)ر.ک: افزاری و فرهنگی است نر 

افزاری و صدور، بر اساس قوه قهریه نیسات؛ بلکاه تاثیرگاذاری انقاتب از نوع سخت
که از طریق  (129: 1389)ر.ک: نوربخ ، سلطانیان، استمی نوعی اثرگذاری فرهنگی است 

 ی و اختقی محقق شده است. رهبری فکر
ساازی، تعااریف و رویکردهاای در مورد نظا  و نظاا : سازی و مراحل آنا نظا 2

-مختلفی در بین اندیشمندان استمی و غربی وجود دارد. برخی نکات در این تعریف
ترکیاب اجازا در عاین اند از: شود که عبارتصورت مشترک دیده میها و رویکردها به

زاده، عبدالحساین، بابایی مجارد)ی کارکرد یهدفمند، روابط متقابل اجزا، آنهاامکان تجزیه 
1397 :115.) 
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ای منساجم از عناصار همگان و شود که مجموعهسازی به کارکردی گفته مینظا 
ای کاه از تواناایی عمال باه مثاباه یا  گونهکند بهمتجانس را به هم، منطقا مرتبط می

ی و پاردازش زتوصایفی، تجاوی هایاستفاده از گزاره سیستم واحد برخوردار شده و با
 کنادش میتترین مسیر ممکن، تترین و سریعآنها، برای رسیدن به کارآمدی در کوتاه

 (. 144: 1395)اعرافی، 
ها و نهادهاست کاه حرکات ای از زیرساختطراحی و ایجاد مجموعه، سازینظا 

 ،زادهعینای) مین کندضهی و در نهایت، تها را سازماندبر مبنای اصول برای تحقق آرمان

ساازی را باه ها و تعاریف، مفهو  نظا  و نظاا مجموعه این ویژگی (.155: 1396، ماؤدب
 کند.مرتبط می« ساختار»و « سیستم»مقوله 

تاوان ناوعی سااختارمندی، نهادساازی و سیساتم ساازی را مایاساس، نظا براین
 کند.ی  ایده تتش می عملیاتی دانست که در راستای تحقق کامل

و  119: 1397زاده، عبدالحسین، بابایی مجرد)ر.ک: سازی مراحل و ابعاد مختلفی دارد نظا 

 توان بر اساس آن تحلیل کرد:سازی را نیز میکه تأثیر انقتب استمی بر نظا ( 120
 ل نظری1

ای سازی در سااحت ذهان قارار دارد و مباانی شاناختی الز  باراین بخ  از نظا 
 توان به دو بخ  تقسیم کرد:کند. این مرحله را میسازی را تأمین مینظا 
  نگاار و منااد، کاالشناساای: در ایاان مرحلااه، مطالعااه و بررسای و تحلیاال نظااا نظاا

سیستماتی  دین در دستور کار است. خروجی این مرحله نوعی شناخت اسات کاه 
 اجتماعی را پشتیبانی کند.شده را داشته باشد و نظا  بتواند خروجی عمل اجتماعی

  یابی: شناختی که در مرحله قبل ایجاد شد، به ی  نظا  هنجاری )بایادها و نظا
در مسایر اجارا، ساازماندهی و « شناخت»شود. در این مرحله نبایدها( ختم می

 شود.مند مینظا 
  دهند که سبب ایجااد سازی را سامان میاین دو مرحله در واقع مبانی نظری نظا

 دهد.سازی سوق میشود و جامعه را به سوی نظا هنگی در جامعه میفر
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 ل عملی2

سازی در ساحت عین قرار دارد و رویکرد حال مسالله باه خاود این بخ  از نظا 
 توان در دو بخ  دنبال کرد:می گیرد. این مرحله رامی
  شود.سازی: در این بخ  نظا  شناختی در قالب اجتماعی طراحی مینظا 
  شده در صحنه میدان و عمل، اجارا و های طراحیگزاری: در این بخ  نظا نظا

 شود.به کار گرفته می
 سازی مبانی و مراحل انقالب اسالمی در نظام

ترین مراحل انقتب استمی است. انقتب اساتمی یا  سازی یکی از مهمنظا 
های انقاتب را تواناد دساتاوردای است که توقف در هر مرحله مایفرایند چندمرحله

تحقاق  تنزل دهد. مقا  معظم رهبری برای انقتب استمی پنج مرحله را بیان کردناد:
سیس نظا  استمی، تشکیل دولت استمی، تحقق جامعه استمی أانقتب استمی، ت

 (.24/07/1390؛ 06/08/1383)ر.ک: بیانات مقا  معظم رهبری،  و تشکیل تمدن بزرگ استمی

سازی شد؛ چاه درعرصاه سیاسای و چاه که انقتب وارد نظا  نکته مهم این است
اقتصادی. البته در همه مراحل موفقیت و فعالیت یکساان نداشات. انقاتب اساتمی 

سازی در ایان فرایناد سازی طراحی کرد که نظا مراحلی را برای خود در راستای تمدن
 (.1397)الهامی، سلطانی، نق  کلیدی دارد 

)مشکانی عباسعلی، سعادتی ابوالفضل، اس فقه تأسیس شد انقتب استمی بر اس
)ارساطا، ساازی دارد و فقه ظرفیت نظا  (1392؛ مشکانی عباسعلی و دیگران، 1392
 (.1391؛ اکبری، 1390

الملال را بار اسااس مراحال ساازی در عرصاه باینتأثیر انقتب استمی بر نظاا 
 م:کنیسازی که در چارچوب نظری گذشت، بررسی مینظا 

 شناختی -ذهنی 
انقتب استمی بر اسااس بیان  و تفسایر جدیادی از اسات  طراحای شاد و باه 
پیروزی رسید که دین را از نق  منفعل و انحصار در عرصه فردی به نق  فعال و پویاا 
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اجتماعی کشاند. انقتب استمی با ارائه تفسیری جامع و کامل از  -در عرصه سیاسی
 گرایی پرداخت. یسم و غربدین، به مقابله با سکوالر

سازی، تحول در شناخت دینی است. مقا  معظم رهبری این بعاد مرحله اول نظا 
 اند:انقتب را در بیانیه گا  دو  چنین بیان کرده

آن روز که جهان میان شرق و غرب ماّدی تقسایم شاده باود و کسای گماان یا   
با قدرت و شاکوه پاا باه میادان ُبرد، انقتب استمی ایران، نهضت بزرگ دینی را نمی

دین و دنیاا را در  ،ها را به رخ دنیا کشیدکهنگی کلیشه ،ها را شکستچهارچوب ،نهاد
 و آغاز عصر جدیدی را اعت  نمود. ،کنار هم مطرح کرد

توان ترسیم کرد: در مورد نسبت دین و جامعه سه رویکرد کتن در جهان است  می
( 1385)ر.ک: سابحانی، گرا. دگرا )پذیرش غرب( و تمدنگرایانه(، تجدگرا )سنتشریعت

 گرا در تقابل دو رویکرد دیگر قرار دارد. انقتب استمی مبتنی بر رویکرد تمدن
گرایان بیشتر بر ضرورت انطباق قوانین و مناسبات اجتمااعی باا شاریعت شریعت

ارائاه  استمی پای فشردند؛ ولی به جای تتش برای شناخت ماهیات تمادن جدیاد و
سازوکارهای عملی برای اجرای دین در صحنه جامعه، وظیفه خود را حفظ شاریعت و 

دانستند )به جای حل ها و عناصری که نظر آنها با شریعت ناسازگار است، مینفی ایده
 مسلله پرداختند(مسلله به پاک کردن صورت

موضاع  تجددگرایان با پذیرش چارچوب فلسفی و اجتماعی مدرنیته و اتخااذ یا 
هایی از مظاهر تمدن غرب، عمات باه دنباال باازخوانی متاون و انتقادی نسبت به پاره

 معار  دینی برای همخوان کردن میراث استمی با اندیشه تجدد برآمدند.
گرایی جمع کناد و معتقاد گرایی دینی و پیشرفتخواهد میان اصولگرایی میتمدن

ایی و توسعه اجتماعی تضااد و تقابال نیسات، تنها میان مقوالتی مانند نوگراست که نه
هاای اجتمااعی زنادگی بلکه تحاول و توساعه علمای و تکنولوژیا  را لاواز  و ساازه

گرایان برخت  تجددگرایان که تنها باه دنباال ساازگاری داند. تمدناجتماعی بشر می
های مدرنیتاه باا شاریعت اساتمی هساتند، باه دنباال تبیاین و تأسایس ظاهری مدل
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های وحیاانی هساتند های توسعه اجتماعی در چارچوب فرهنگ استمی و آموزهالگو
 (.285-282: 1385)ر.ک: سبحانی، 

سازی را در مقایسه بین این سه رویکرد، این بخ  از تأثیر انقتب استمی بر نظا 
 کنیم.یابی بررسی میشناسی و نظا در دو بخ  نظا 

 شناسینظام
مند باه معاار  دینای در گرا با نگرش نظا کرد تمدنروی :الف( نظام معارف دینی

مداراناه )ارجااع باه عقال عرفای( در مقابل رویکرد تجددگراست که رویکردی انسان
مادار گارا و تکلیافگراسات کاه آیاینمواجه با دین دارد و بارخت  جریاان شاریعت

را در گرا برخت  دو رویکارد دیگار، دیان نگر( است. در نتیجه رویکرد تمدن)جزئی
 دهد.بستر و بطن سیاست و اجتماع جریان می

هاای دینای(؛ ولای گراسات )دفااع از اصاول و ارزشگرا، اصاولرویکرد شریعت
گرایای و در حاوزه تحقاق دیان در عرصاه گرا در حوزه فهم دین، اصاولرویکرد تمدن

و گراست. به این ترتیب، بین توسعه اجتماعی که متحول و متغیر است اجتماع، توسعه
 کند. اصول دینی که ثابت است، جمع می

پاذیر( نظاا  گرا مبتنی بر اجتهااد پویاا )تکامالرویکرد تمدن :ب( روش فهم دین
گراست کند. رویکرد تجددگرا، علممعار  دینی را در شلون اصلی حیات بشر فهم می

ر از شارایط داند که متأثر و متغیو بر خرد ابزاری تکیه دارد و فهم دین را امری سیال می
-گرا هرچند به اجتهاادگرایی و روشهای زمانه است. رویکرد شریعتبیرونی و دان 

هاای تکلیفای منحصار مندی در فهم دین معتقد است، ولی اجتهاد را در سطح گازاره
کند و به دنبال تکامل روش و جریان اجتهاد و همچناین فهام کلیات دیان در یا  می

 منظومه منسجم نیست. 
گرایان عقال را ترین موارد اختت  این سه رویکرد است. شریعتی از مهمعقتنیت یک

پذیرند و تجاددگرایان بار عقال خودبنیااد و بشاری تکیاه عنوان منبع مستقل فهم دین نمیبه
گرایان همه کارکردهای عقل )نظری، عملی، استکشافی و ابازاری( را دارند. در مقابل، تمدن
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 پذیرند. در تعامل با وحی می
بر اساس  در قلمرو دین دو دیدگاه کلی حداقلی و حداکثری مطرح است. :ج( قلمرو دین

و در امور دنیایی  استآخرتی محدود و منحصر فردی و امور  رقلمرو دین د ،دیدگاه حداقلی
و اماور دنیاایی و  اساتنگار جامع یحداکثرکند؛ ولی دیدگاه میبه حداقل الز  بسنده هم 

 (.1394؛ حبیبی، 1383)ر.ک: عباسی،  ودشمی آخرتی را شامل
گرایاان رویکارد گرایان و تجددگرایان، دیدگاه حداقلی دارند؛ ولای تمادنشریعت 

 حداکثری. 
گرایان باه تجددگرایان به تاریخیت و نسبیت در فهم دین قائل هستند؛ ولی شریعت

گرایاان باه نستیزی از معار  دینی باور دارند. در مقابال، تمادگرایی و التقابخلو 
اساس، بایاد باا شاناخت دقیاق از ضرورت تدوین الگوهای اجتماعی معتقدند. براین

میراث دینی از یکسو و مسائل اجتماعی از سوی دیگر، به اجرای دین در جامعه دست 
 ترین واژگان در این گفتمان است.یافت. تحقق حکومت استمی از مهم
در مبانی فلسفه تااریخ آنهاا نیاز جساتجو توان مبنای تفاوت این سه رویکرد را می

گارا هساتند؛ ولای تجاددگرایان باا نقاد گرایان با تمرکز بر سنت، گذشتهکرد. شریعت
گرا سنت را به گذشاته تقلیال کنند. رویکرد تمدنسنت، توسعه را در آینده جستجو می

که ریزی تمدن استمی، تجددی است کند. پیدهد و در مقابل تجدد تحلیل نمینمی
کند. در این رویکرد، تجدد پایان گیری از سنت دنبال میگرا آن را با بهرهرویکرد تمدن

 سنت نیست؛ بلکه سنت در مسیر تاریخ استمی در جریان است. 
 یابی )دین و نظام اجتماعی(نظام
کند، نظا  هنجااری شناسی ایجاد میشناختی که انقتب استمی در مرحله نظا  نظا 

اساس آن، است  باید به عرصه اجتماع و حکومت وارد شود و سعادت دنیاوی  است که بر
 کنیم:و اخروی را پوش  دهد. این نظا  هنجاری را در موارد زیر مرور می

ناوعی باین گرایان بهتجددگرایان و شریعت: الف( علم و تجریه )توسعه اجتماعی(
-کیه بار علام تجربای، توساعهدین و علم به جداانگاری قائل هستند. تجددگرایان با ت
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گرایان معار  دینای را ثابات و گرایی بر اساس الگوی مدرن را در نظر دارند. شریعت
های عینی، متغیار اسات، متناساب انگارند و آن را با علم که مبتنی بر تجربهمطلق می

گرایان معتقدند که برای حل مسائل جامعه بایاد یا  حاوزه بینند. در مقابل تمدننمی
شناسی علمی متناساب باا اصاول اساتمی طراحای کارد )منطباق کاردن توساعه کار

 اجتماعی بر مقوله دین و علم(. 

های فکاری در جهاان اسات  در ترین مقوالتی است که جریانتوسعه یکی از مهم
گارا رویکاردی سالبی در مقابال طورکلی جریان شاریعتاند. بهمورد آن موضع گرفته

-گرا دارد؛ ولی رویکرد تمدنان تجددگرا، رویکردی توسعهکند و جریتوسعه اتخاذ می
اساس، تحقاق دیان در ماتن کند. براینگرا به توسعه اجتماعی بر اساس دین توجه می

ریازی اجتمااعی و های مطلوب مدیریت و روش برنامهزندگی مسلمانان در گرو مدل
 ست  است. جانبه جامعه بر بنیاد نظا  ارزشی اداشتن طرحی برای توسعه همه

گرایان بر اجرای مناس  تأکید دارند و تجددگرایان اجرای شریعت: ب( تحقق دین
دانناد؛ ناه جامعاه مادرن کاه احکا  اجتماعی است  را مربوب باه جامعاه سانتی مای

گرایان معتقدناد کاه مبتنای بار اجتهااد مساتمر و مناسبات آن تغییر کرده است. تمدن
هاسات؛ دینی، ضامن ساعادت بشار در هماه دورانجانبه، منظومه جامع معار  همه

هاای مناسابات ولی تطبیق و عینیت اجتماعی ایان معاار  در مواجهاه باا پیچیادگی
هاای هاای پژوهشای و تجرباهاجتماعی، موانع و اقتضائات گوناگونی دارد که بررسی

 طلبد. میدانی زیادی را می
 عینی –عملی 

حاصل شد، به ارائه و طراحی الگوهای  نظا  شناختی و هنجاری که در مرحله قبل
-شود. پیشینه تمدنی جهان است ، ظرفیت نظا اجتماعی ختم می -کاربست سیاسی

 کند.های استمی ایجاد میها و جنب سازی خوبی را برای گروه
 سازینظام

سانت اسات. تجزیاه اجتماعی در اهل -های سیاسیترین نظا از مهم« ختفت»
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سنت ایجااد و پایان ختفت، نوعی خ  ایدئولوژی  در جهان اهلامپراطوری عثمانی 
ترین شعارهای داع ، احیای ختفت بود. تجربه قرن کرد؛ تا جایی که یکی از جذاب

سازی سیاسی، حاکی ازعد  کارآمدی این تجرباه در اخیر کشورهای استمی در نظا 
 دوران معاصر است.

ری و معرفتی شیعه، با تکیه بر نظریه والیت انقتب استمی با استفاده از میراث فک
فقیه طراحی شد و به پیروزی رسید. در واقع نظریه والیت فقیه، بازتاب اجتماعی نظا  

ای بود که انقتب استمی با رویکرد تمدنی در مراحل قبل پشات شناختی و هنجاری
 سر گذاشته بود.

ب اسات  سیاسای تبیاین توان رویکرد انقتب استمی در این بخا  را در قالامی
در مقابال  کاه های اسات  در دوران معاصار اساتکرد. است  سیاسی یکی از قرائت

عنوان مکتبی فراتر از گیرد. در این دیدگاه، مسلمانان به است  بهبرداشت سنتی قرار می
 دانند. در ایان قرائات، دیاننگرند و آن را راه حل مشکتت خود میدین و عبادات می

ی  اعتقاد نیست و ابعادی فراگیر دارد. است  مرجاع و مبناا در اماور سیاسای و  فقط
عناوان شود، دستاوردهای مدرن بهمی رد سیاست و جداانگاری دین از اجتماعی است

شاود، و اسات  از دیان عباادت فلسفه زنادگی پذیرفتاه مای و نه زندگی ابزار و وسایل
: 1391راد، محمودپنااهی، جمشایدیر.ک: )شاود یل میمحض، به دین عبادت و سیاست تبد

127-149.) 

عنوان ی  ایدئولوژی سیاسی برای اولین بار با پیاروزی انقاتب اساتمی است  به
از این جهت، (. 78-61: 1393؛ پورگرجی، 61-49: 1395و دیگران،  )ر.ک: بصیریتحقق یافت 

 هستند. تنیده انقتب استمی و است  سیاسی مفاهیمی درهم
منظور از است  سیاسی، تحلیل است  سیاسی با نگاه تمدنی است که است  را ناه 

عنوان یکی از عناصار اجتمااع، بلکاه باا دیادی ابژکتیاو، اسات  را با نگاه سوبژکتیو به
هاای کند که هماه شالون جامعاه را در قالابعنوان نهادی برتر در جامعه تحلیل میبه

اعتقااد باه ابعااد  اسااس،ی و فرهنگی در نظر دارد. باراینسیاسی، اجتماعی، اقتصاد
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زاده، )حساینیو اعتقاد به جداناپاذیری دیان از سیاسات  (39: 1386)بهروزل ، فراگیر دین 

عناوان مبناا و مؤلفاه ، از مبانی است  سیاسی است. در این نگاه، اسات  باه(17: 1386
 دهنده امور اجتماعی در همه شلون است.سازمان

مقابال اساتمی سیاسای، اسات  فااردی و اجتمااعی مطارح اسات. رویکاارد  در
پاردازد و ساایر ساطوح دهی ارتباب فرد با خود و خدا میفردگرایانه به تقویت و سامان

ارتباطی و تعامل انسان )ارتباب با جامعه، نظا  سیاسی و حتای تااریخ( را در رساالت 
 (.86و  85: 1395مریدی،  بهشتی، حسینی: ک.)ر دهدخوی  قرار نمی

ساازی اسات؛ ولای عرصاه خاود را نظاا  است  اجتماعی درصدد و راستای نظا 
است  سیاسای، (. 78-61: 1391فیروز،  )ر.ک: نوروزی داندسیاسی و تشکیل حکومت نمی

افزون بر است  فردی و اجتماعی، به جهاات سیاسای نیاز توجاه دارد و باا تمرکاز بار 
هویات اساتمی را در کاانون و قدرت سیاسای،  حکومت استمیمفاهیمی همچون 

 (.20: 1379، سعید) دهدعمل سیاسی قرار می
 گزارینظام

هایی را ایجاد کرد. های خود، نظا انقتب استمی در مسیر تحقق اهدا  و برنامه
هاا و هاا، ساازمانبخ  مهمی از صدور و تأثیرگذاری انقتب در قالب ایجاد تشاکل

تماعی محقق شد. این بخ ، نمود مهمی از مبانی شاناختی اج -ساختارهای سیاسی
 هایی بود که انقتب استمی انجا  داده بود.سازیو نظا 

هاا اهمیت این مرحله در این است که اگر انقتب استمی به اجرای نهادها و نظا 
هاای شاناختی و عینای را از دسات اش در عرصاهکرد، دساتاوردهای قبلایاقدا  نمی

 کرد. های رقیب استفاده میزیرا باید از نظا داد؛ می
تارین رقباای هاویتی و عملیااتی انقاتب اساتمی، تمادن غارب و یکی از مهام

سااازی در مقاباال آن لیبرالیساام اساات کااه انقااتب اسااتمی در همااه سااطوح نظااا 
 هماوردسازی کرد:

فات؛ گرایای شاکل گرعنوان مبنا و روح تمدن غرب، بر مبنای انسانلیبرالیسم به .1
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 ولی انقتب استمی بر اساس خداباوری روی داد.
لیبرالیسم، با حذ  خدا، مرد  را در عرصه اجتماع و سیاسات جاایگزین کارد و  .2

مدل دموکراسی را برگزید؛ ولی انقتب استمی بر اسااس نظریاه والیات فقیاه، 
را ساامان داد کاه در آن مارد  ماتک مقبولیات نظاا   نظا  سیاسی و اجتمااعی

 ساالری دینی(.، نه مشروعیت )مرد هستند
که تمادن هایی تأسیس شود؛ چنانجهت تحقق نظا  سیاسی باید نهادها و ارگان .3

اش نهادهایی را تأسایس کارد. از ایان غرب نیز برای عملیاتی کردن نظا  سیاسی
جهت، تأسیس نهادهاای انقتبای در دساتور کاار انقاتب قارار گرفات؛ جهااد 

ن، کمیته امداد، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجماع سازندگی، سپاه پاسدارا
 تشخیص مصلحت نظا ، سازمان تبلیغات استمی، وزارت ارشاد استمی.

 المللی انقالب اسالمیسازی و آثار بیننظام
 سازی )شناختی(مبانی نظام

انقتب استمی نوعی احیاگری اندیشه دینی : عنوان یک مکتبـ احیای اسالم به1
ناخت مسلمانان از است  را تغییر داد؛ تا جاایی کاه اماا  خمینای را احیااگر بود که ش

گرایاناه باه دیان، سانتی و دینی نامیدند. احیاگری دینی اما  خمینی، با نگاهی جاامع
 گیری از عناصر دینی در نوسازی جهان بود. معطو  به بهره

تحاول تااریخی باه هایی را که در سایر اما  خمینی در مسیر احیاگری دینی، اصالت
های غیرواقعی آلوده شده بودند، بازسازی کارد. باه های ذهنی و داوریخرافات و افسون

این ترتیب، با اتصال حال و آینده به پیشینه تاریخی، به بازسازی تااریخی پرداخات و از 
های بنیادگرای و ضدپیشرفت بودن جریان( 1350)ر.ک: پوپر، گری تفکر مدرن فقر تاریخی

رو احیااگری اماا  خمینای، ناه باه معناای فاصله گرفت. ازایان( 320: 1379)زارع،  سلفی
 مندی و بروز تمدن بود و نه با ایمان متدینین در تضاد بود.ماندگی و عد  بهرهعقب

اما  خمینی با طرح ابعاد واقعی است ، به مسلمانان فهماند کاه اسات  عاتوه بار 
هاای مختلاف سیاسای، اجتمااعی و در زمیناه ابعاد مناسکی، منبع قوی و پرتحرکای
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 .اقتصادی است
اما  خمینی با اینکه در مواجهه با اندیشه توسعه غربی بسیار محتاب و دقیق بودناد 

ها و نحوه نگرش اندیشه تجدد تأکید داشتند، و بر وارداتی و غیربومی بودن فضا، زمینه
زدایای کاه باه ایادئولوژیکردناد؛ بلولی دستاوردها و تکنولاوژی غربای را طارد نمای

عناوان ابازاری در افاق گرایاناه آن را زدوده و از آن باهپرداختند؛ یعنی مباانی ماادیمی
 .(105-102  :1390)نجفی،  کردندانداز تمدن استمی استفاده میچشم

« است  تمام  سیاست اسات»از نظر اما  خمینی، سیاست از دیانت جدا نیست؛ بلکه 
 های استعمار است. و جدایی دین از سیاست، از توطله (270،  1ج :1387)اما  خمینی، 

اجتمااعی  -هاای سیاساییکی از واقعیات: های پراکنده بخشی به گروهـ هویت2
ویژه شیعیان در کشورهای مختلف جهان این است که آنها در بسایاری از مسلمانان به

حتی ناژادی را تشاکیل  کنند و اقلیت جمعیتی وموارد در کشوری استمی زندگی نمی
ها در معر  تهاجم و تعاار  دهند. در این شرایط، همواره از سوی سایر فرهنگمی

 قرار دارند. 
های متعددی مواجه است؛ در این شرایط، حفظ و کسب هویت استمی با چال 

زیرا هویت ی  حقیقت ثابت نیست و به طور کامال تحات اختیاار صااحب آن قارار 
نوعی جامعه نیز در چگاونگی تعریاف هویات هار فارد یاا افراد و بهندارد؛ بلکه سایر 

 گروه، سهم بسزایی دارند.
ترین چال  هویتی مسلمانان در این شرایط، تعار  هویت استمی با هویت ملی مهم

کنناد، هرچناد در حیطاه است. مسلمانانی که در کشوری مسیحی یا ساکوالر زنادگی مای
های ری دارند، ولی در عرصه مناس  اجتماعی، با چال داری فردی، آزادی عملی بیشتدین

زیادی مواجه هستند. در این شرایط نظا  اعتقادی، رفتاری و اختقی مسلمانان، در معار  
 گیرد.آسیب فرهنگ مسلط در آن کشور قرار می

پیروزی انقتب استمی بر اساس فرهنگ و هویت دینی که منجر به استقرار یا  نظاا  
هاای اساتمی شاد. انقاتب ها و جمعیاتبخشی به گروهر شد، سبب هویتاستمی فراگی
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استمی توجه آنها را به هویت دینی جلب کرد؛ زیرا آنها کارآمادی و قادرت ایان هویات را 
 مشاهده کردند و به ابعاد آن توجه بیشتری نمودند.

ی  از بخشی انقتب استمی در بین شیعیان بیشتر بود؛ زیرا شیعیان، بتأثیر هویت
عنوان ی  مذهب سنت در اقلیت قرار دارند و از جهت دیگر، تا قبل از انقتب، بهاهل

شدند. غلبه و کثرت شیعیان در انقتب اساتمی متمایز در جهان است  محسوب نمی
 ایران نیز در این بین تأثیر زیادی داشت.

ب مستقل و باه عنوان ی  مذهدینی، بعد از انقتب بود که تشیع بهدر نگرش برون
هااا و ساانت( از اساات  بااه حساااب آمااد کااه دارای ظرفیااتِازای قرائات ساانتی )اهاال

فردی است. ایران که تا قبل از انقاتب و در دور  پهلاوی دو  های منحصربهگریکن 
مآبانه به خود گرفته بود، با نهضتی خودجوش و بر اساس تعالیم وحیاانی ماهیتی غرب

، توانست هویت دینی و ضداستعمار غربی خود را به مینیاست  و به رهبری اما  خ
 سیاسی است  را تحقق ببخشد. -های اجتماعیاثبات برساند و آرمان

دینی، انقتب استمی توانست بسیاری از مسلمانان حال و در نگرشی دروندرعین
تب سنت را با خود همراه و همدل سازد. این نکته، یکی از دستاوردهای مهم انقااهل

حالی که یا  اقادا  ایجاابی بارای فعلیات آید. انقتب استمی درعینبه حساب می
آید، باعا  برانگیختگای مثبات هاویتی بارای کال یافتن هویت شیعی به حساب می

مسلمانان و گامی مؤثر در جهت نزدی  شدن به قالب امت استمی نیز شده است. به 
های کشیبه واکن  منفی مسلمانان و خط تنها منجرعبارتی دیگر، در موارد بسیاری نه

عنوان ی  الگوی فراشمول در جهت اجرای مذهبی در میان آنها نشده، بلکه به -قومی
 تغییر و اصتحات سازنده در کشورهای استمی، خود را معرفی کرده است. 

گرایان ایران در سرنگون کردن رژیام موفقیت است : نفس و خودباوریـ اعتمادبه3
این باور را تقویت کرد که بازگشت به است ، مسمانان را قادر خواهد ساخت کاه  شاه،

شاده مبتنای بار شرایط داخلی و خارجی خود را دگرگون سازند و طرح دیرینه و تثبیت
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 (.176: 1380)هانتر،  اساس ظلم و فشار داخلی و استیتی خارجیان را تغییر دهند
گیری نظا  جمهوری استمی اشی از شکلاولین بازتاب پیروزی انقتب استمی ن

خصو  در تقابل با های گوناگون و بهها و توطلهو تداو  اقتدار آن در مواجهه با بحران
روز بر امید و اعتماد مسلمانان جهان افازوده و آنهاا را بارای دنیای غرب بود که روزبه

روی از غرب ندانند و بازگشت به عصر طتیی است  امیدوارتر کرد تا همه چیز را در پی
 (.519ا  518: 1386)محمدی، آینده محتو  جهان را در غربی شدن نبینند 

های مسلمان روحیه داد و آنها را متوجه این نکته مهم انقتب استمی ایران به ملت
منادی از ایان توانناد باا بهرهکرد که در قدرت و مشروعیت سیاسی نقا  دارناد و می

 174: 1372)ر.ک: رایت، های خود داشته باشند بیشتری از دولت حقوق و مزایا، مطالبات

های استمی نیز احساس کردند کاه بارای بقاا و دوا  خاوی  در مقابل دولت(. 175و 
نیازمند نوعی مشروعیت دینی و مردمی هستند؛ لذا سعی کردناد پشاتیبانی نیروهاای 

گرا کم  کرد های است گرا را جلب کنند که این سیاست نیز به گسترش جنب است 
 (.176: 1380)ر.ک: هانتر، 

 سازی )عینی(های نظامعرصه
قبال از انقاتب اساتمی و بعاد از آن، در جهاان : های اسالمیـ تقویت جنبش1

ترین تأثیرهاای انقاتب های متعددی در حال فعالیت بود. یکی از مهماست ، جنب 
 تواند مدل و مبنای مبارزه باشد.ست  میسازی این بود که نشان داد ااستمی در نظا 

انقتب استمی خط بطتنی بر نظریاتی مثل پایان تاریخ فوکویاما بود کاه پاس از 
عناوان جنگ سرد و فروپاشی جماهیر شوروی و نظا  دوقطبی، از لیبرال دموکراسی باه

و  کند کاه باا سایطره اقتصاادی، فرهنگایکند و تأکید میسرنوشت نهایی بشر یاد می
 ها رقم خورده است.سیاسی لیبرالیسم بر جهان کنونی، پایان تمامی ایدئولوژی

بسیاری از جواناان و مباارزان مسالمان، ایادئولوژی مباارزه و انقاتب را در نظاا  
کردند؛ ولی باا پیاروزی انقاتب اساتمی و فروپاشای نظاا  مارکسیستی جستجو می

 جماهیر شوروی، این ایده شکست خورد.
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در کشااورهای اسااتمی، »... ظاام رهبااری در ایاان خصااو  فرمودنااد: مقااا  مع
هاای زیااد و مردمااان باااخت  زیاادی بودنااد کاه امیاد خودشااان را باه نظااا  جوان

ای مارکسیستی بسته بودند ... بعد که مارکسیسم شکست خورد، اینها دیدند نه، فایاده
 (.10/3/1369)بیایانات، « ندارد؛ لذا به سمت است  آمدند

ناوعی رساتاخیز اساتمی در  1970پیروزی انقتب استمی ایران از پایان دهاه  با
ویژه در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه آغاز شد. ایان خاورمیانه از جمله فلسطین به

ارتباب با ناامیدی از مفاهیم سکوالر غرب، شعارهای چپ و سار و صادای حرکت بی
فلسطین که تجرباه موفاق جناب  اساتمی در  رو مرد گرایی عربی نیز نبود ازاینملی

های غیراستمی، با روحیاه جدیاد باه ایران را پی  روی داشتند، با ناامیدی از سازمان
تر و حضاور ماؤثرتری است  روی آوردند. از این دهه، حرکت استمی پایگااه جادی

 (.71: 1379)ر.ک: کریمی،  ویژه در میان جوانان یافتبه
با تکیه بر عنصر کلیادی امامات و رهباری و باه دنباال غلباه اندیشه سیاسی تشیع 

گری، باه کاانون مباارزه و ایساتادگی در گرایی بر جریان اخباریجریان اجتهاد و عقل
مقابل غرب تبدیل شد؛ ضمن اینکه به مدد عقتنیت ذاتی خود، باالقوه تاوان هضام و 

 گویی به تحوالت و مفاهیم وارداتی را داشت.پاسخ
تنها مسالمانان، حتای مسایحیان و پیاروان دیگار ادیاان را ب استمی نهوقوع انقت

امیدوار کرد که امکان ساختن نظا  سیاسی دینی وجود دارد. به همین دلیل است که از 
جویانه حاول باورهاای دینای طلبانه یا مبارزههای اصطتحها و نوشتهاین زمان جنب 

 (.1381)ر.ک: حاجتی، افزای  یافت 
عنوان ایادئولوژی رقیاب، سابب استمی با مطرح کردن انقتب سیاسی بهانقتب 

شد مسلمانان بپذیرند که است  برای اصتح سیاسی و اجتماعی برنامه دارد و باه ایان 
ترتیب افکار و ایدئولوژی جهان است  را تحت تأثیر قارار داد و باه دنباال آن رهباری و 

 (.67و  66: 1379ر.ک: صدیقی، ) روش متفاوتی را برای مبارزه ارائه کرد

انقتب استمی ایران عتوه بر اینکه الگویی عملی برای مبارزه و جهااد در جهاان 
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است  بود، چون پیروزی انقتب و استقرار نظا  و حکومت استمی را نیز تجربه کرده 
 شود.بود، الگوی عملی مناسبی برای مراحل بعدی نهضت نیز محسوب می

انقتب اساتمی ایاران باا وجاود اینکاه در اقلیات : مت اسالمیـ تقویت ایده ا2
جغرافیایی )فارسی( روی داد، به هیچ عنوان در ایان حصاار  -مذهبی )شیعه( و قومی

مذهبی و قومی منحصر نشد و هماه مسالمانان و جهاان اسات  و حتای مستضاعفان 
 جهان را )هرچند غیرمسلمان( مخاطب و مورد توجه قرار داد. 

تمدنی انقتب استمی ایران که تأثیرگاذاری انقاتب بار ساایر صول برونرویه و ا
عنوان ی  اصل مد نظر داشت، سبب شد که انقتب استمی ایاران در مسلمانان را به

هاای های بزرگ مرتبط شود. گذشته از روحیاات و رویاهالمللی و با قدرتمسائل بین
ان را به خطر انداختاه باود، انقاتب استکبارستیز انقتب استمی که منافع استعمارگر

ای استمی ایران از عقبه ایدئولوژی  و معرفتی غنی برخاوردار باود کاه نظاا  اندیشاه
توان گفت که انقاتب پذیرفت. از این جهت میالمل را نمیمدرن حاکم بر روابط بین

 سازی جهان، قابل تفسیر است. استمی در تقابل با جریان جهانی شدن و غربی
الملل و نقتب استمی خاستگاه و میدان استراتژی  و عمل خود را در سطح بینا

های بزرگ تعریف کرد؛ چراکاه درصادد ایجااد الگاویی دینای در در مواجهه با قدرت
های دینی خود را در سطح امت استمی و عرصه تمدن بشری بود. از این جهت، نگاه

هاای انقاتب تارین مؤلفاهیکی از مهام در تقابل با تمدن غرب طراحی کرد. بنابراین،
هاای الملل استمی است که الزمه آن، برخاورداری از نگارشهای بیناستمی، نگاه

 وطنی است.جهان
المللای های بینهای تأثیر انقتب استمی، تقویت نگرشترین عرصهیکی از مهم

در یا   وطنی است که سبب تقویت ایده امت استمی شد. انقتب اساتمیو جهان
گری، مسائل هر گروه از مسلمانان را به مسائل همه مسلمانان تبادیل المللیفرایند بین

الملل استمی و در تعامل با ساایر مسالمانان های مسلمانان در سطح بینکرد، تا نگاه
 تعریف شود. 
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توجه انقتب استمی به مسائل جهان اسات  مانناد فلساطین، ایان موضاوع را از 
ا سیاسی، سرزمینی و عربی، به موضوع جهان اسات  ارتقاا داد و ارائاه موضوعی صرف

گرایانه از مناس  استمی مانند حاج، نقا  مهمای در تقویات ابعااد و تحلیلی امت
 (.1398)ر.ک: محمدی، گرایانه انقتب استمی داشت های امتگرای 

پیگیاری  گرایانه انقتب استمی، باا طارح وبخ  مهمی از اهدا  و رویکر امت
هاای ترین شاعارها و برناماهایده تقریب در جمهوری استمی رقم خورد. یکی از مهم

الملل انقتب استمی، تأکید بر تقریب شایعه و سانی و تقویات ایاده امات دینی بین
 استمی بود.

بخ  همچون حمایات های ایدئولوژی  و هویتانقتب استمی با دارا بودن جاذبه
گرایای هاای اساتمی و داشاتن آماوزه وحادتیات از نهضاتاز ملل مستضعف، حما

های استمی و انسانی به کشورهای تحت ستم و استمی و نیز با عنایت به تسری ارزش
هاای زیاادی را ایجااد گرایی جهان اسات ، فرصاتملل مسلمان، توانسته در مسلله هم

د جامعة المصاطفی نماید و در این راستا اقدامات مهمی همچون تأسیس نهادهایی مانن
العالمیه و مجمع جهانی تقریب مذاهب استمی را انجا  داده کاه دساتاوردهای مثبتای 

هایی مواجه باوده کاه باا ارائاه ها با موانع و محدودیتداشته است؛ البته در سطح دولت
راهکارهایی مانند دیپلماسی باین کشاورهای اساتمی، روشانگری در ارتبااب باا نقا  

ستیز در جهاان اسات ، های وحدتسازی علیه جریاناری و اجماعهای استکبسیاست
 (.69-49: 1389)حقی، در راستای موانع اقدا  کرده است 

کارگیری دیان در سیاسات، از ظرفیات بااالیی انقتب استمی با هویت دینی و به
)ر.ک: ابوالفضالی، ساتوده، گرایی بین کشورهای استمی برخوردار اسات برای تقویت هم

عناوان تنهاا راه نگری و با مطارح کاردن دیان باهانقتب استمی با نوعی کتن (.1397
عناوان گفتماان اصایل و گرایای اسات  باهگرایی و عا سعادت بشر و با تکیه بر کلیت

های مختلاف حیاات عقتنی و سیاسی و الهی و با تأکید بر عد  گسست بین عرصاه
الملل را باز نماید و بدین ترتیاب باه بینتوانست اهمیت سیاسی دین در روابط  ،بشری
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گاهی و خودباوری برای وحدت تمدنی به منظور نق  آفرینی جهان است  نوعی خودآ
 (.15: 1382)دهشیری، د الملل اعطا نمایمجدد در عرصه فرهنگ و سیاست بین

شاناختی، از دیدگاه جامعاه: سازی )گسترش جمعیت(بخشی و جامعهـ انسجام3
نی که مبتنی بر فرهنگ و اعتقااد شاکل بگیارد، در راساتای جامعاه قابال زما جمعیت

 شود. بندی انسانی جامعه اطتق نمیتحلیل است. بنابراین، به هر تجمع یا گروه
های پراکنده مسلمان در دنیا وجود داشتند که در نظا  قبل از انقتب استمی گروه

عنوان ی  جامعاه دینای، ت دیگر، بهسیاسی و اجتماعی خود منشأ اثر نبودند. به عبار
 نوعی سکوالر بودند.فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشتند و به

ویژه سازی دینی بود، مسلمانان جهان بهانقتب استمی که نمونه کاملی از جامعه
ویاژه سازی سوق داد. انقتب استمی جوامع اساتمی و باهشیعیان را به سوی جامعه

را در راساتای هویات دینای منساجم کارد و آنهاا را باه ساوی  شیعی پراکنده و متفرق
 سازی دینی رهنمون کرد.جامعه

های دینی به انسجامی اجتماعی دست یافتند که زمینه کنشگری به این ترتیب، اقلیت
گاری اعضاای سازی، کن ترین مؤلفه جامعهسیاسی و اقتصادی آنها را فراهم کرد. مهم

و اعتقادی است که نظا  سیاسی، نظا  اقتصادی، حفاظ  جامعه بر اساس مبانی فرهنگی
: 1389)ر.ک: ریتازر، شاود الگوی فرهنگی و یکپارچگی )انسجا ( اجتماعی را شاامل مای

147-149.) 
تاوان در سازی را میبخشی و جامعهنمونه بارز اثرگذاری انقتب استمی در انسجا 

نساب، ساتوده، )ر.ک: هاشامیهده کارد های شیعه در لبنان و نیجریه مشاسازی اقلیتجامعه
1398.) 

انقتب اساتمی باا رویکارد و شاعارهای : ـ بازگشت شریعت به عرصه عمومی4
دینی به وقوع پیوست و پیروز شد. نمود اجتماعی این هویت، تجلی احکاا  اساتمی 

هاای دینای و در عرصه عمومی بود؛ مانند ترویج حجاب استمی و برگازاری مراسام
مراکاز و  کاه ایان مهام سابب گردیادعفتای. های بیو مبارزه با جلوه مناس  جمعی
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عنوان مراکز قادرت در جواماع اساتمی در های سنتی استمی مانند مساجد بهپایگاه
 سرعت بخشیدن باه روناد تغییارات اجتمااعی و سیاسای نقا  ماؤثری ایفاا نمایناد

 (.13: 1382)دهشیری، 
-تب استمی به مقابله با نظا  استبدادیانق: خواهیـ استکبارستیزی و استقالل5

هاای غربای مختال کارده باود. ای پرداخت که استقتل کشور را در وابستگی به نظا 
انقتب استمی پس از پیروزی بر استکبار، به مبارزه با نظا  استعمارگر پرداخات کاه 

 تسخیر النه جاسوسی نقطه عطفی در این مبارزات بود.
گرایاناه جانباههاای یا گراناه و سیاساتی ماهیت سالطهانقتب استمی با افشا

ناپاذیری آناان بکشاد و های بزرگ توانست خط بطتنای بار اساطور  شکساتقدرت
خواهان و مستضعفان جهان پدیدار ساازد. انقاتب های امید را در دل تما  آزادیبارقه

گااهی هاای باه ملات یبخشااستمی با ایجاد مرز بین مستضاعفین و مساتکبرین و آ
بخا  بار هاای مساتقل و آزادیتوانست بستری مناساب را بارای حرکت ،مستضعف

گاهی محرومان و مستضاعفان فاراهم ساازد. انقاتب اساتمی فرهناگ  اساس خودآ
هاای هاا و جنب در سطوح مختلاف مارد ، دولت را خواهیخواهی و آزادیاستقتل

ساتمی باا دو الگاوی چرا که الگوی نظا  سیاسی جمهوری ا داد؛بخ  رسوخ آزادی
کارد و مباانی سکوالریساتی، اومانیساتی و رایج لیبرالیستی و سوسیالیستی مقابلاه می

د و همااین اماار موجااب شااد کااه از جااذابیت یکشااماتریالیسااتی را بااه چااال  می
هاای عنوان ایادئولوژی مباارزاتی ملاتهای مارکسیستی و ناسیونالیستی بهایدئولوژی

ای ثالا  در نظاا  رو انقتب استمی باا گشاودن جبهاهینخواه کاسته شود. ازاآزادی
گرایاناه الملل مادیتوانست با نظم بین ،خواهالملل یا راه حلی سو  در جهان آزادیبین

طلبای و استعمارساتیزی در های اساتقتلسازی در زمینهبه مقابله برخیزد و به فرهنگ
 (.9و  8: 1382)دهشیری، اید های جهان سو  مبادرت نممیان ملت

انقاتب اساتمی اقادامی عملای در ماورد هماه نظریااتی باود کاه  :ـ الگودهی6
سازی اجتماعی وارد کنند، ولی موفق نشاده بودناد. خواستند دین را به صحنه نظا می
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اش را پردازی نداشت؛ بلکه در میدان عمل کارآمادیانقتب استمی فقط جنبه نظریه
عنتوان ان داد. از این جهات، انقاتب اساتمی باهدر تحقق دین در عرصه اجتماع نش

سازی قرار گرفت. نکته مهم در تأثیر الگو، جنبه عملی الگوسات. نظام یعمل یالگو
پی  از انقتب نیز متفکران زیاادی در ماورد انقاتب، مباارزه و کاربسات اجتمااعی 

دن است  سخن گفته بودند؛ ولی تفاوت اساسی انقاتب اساتمی باا آنهاا، عمال کار
-انقتب به شعارها و نظریات  بود. به این ترتیب، انقتب استمی در الگودهی نظاا 

 سازی توفیق زیادی کسب کرد.
سازی ها و مبانی نظا بخ  مهمی از تأثیر انقتب استمی در طرد و رد سایر مدل 

بود که انقتب استمی انجا  داد. انقتب استمی با شعار ناه شارقی و ناه غربای، در 
 عنوان راه حل نشان داد. عمل بطتنی بر لیبرالیسم و کمونیسم کشید و است  را به

های عملی انقتب استمی را پوش  اما  خمینی با طرح نظریه والیت فقیه، جنبه
داد و مدل سیاسی نوینی را از فقه استخراج کرد تا دین مبنای ادار  جامعاه قارار بگیارد 

 (.334: 1384)ر.ک: میرموسوی، 
گرا را ساالری دینی، مادلی معتادل و آرماانانقتب استمی ایران، با تکیه بر مرد 

خواهانه ضداستبدادی و ضداستعماری به جهان است  معرفای های آزادیبرای حرکت
های فاقاد کارآمادی در بساط عاالم اساتمی کاه کرد. این مدل در مقابل سایر نظریه

انعطا  )قرائت سلفیت و وهابیات از و غیرقابلنظریه افراطی، خشن  .1اند از: عبارت
. نظریااه سااکوالر و الئیاا  ترکیااه )ماادل الگااوی غاارب باارای کشااورهای 2اساات (؛ 

تحرک ناسیونالیسم عربی. انقاتب اساتمی . نظریه مداراگرا، خنثی و بی3استمی(؛ 
 خوبی خود را نشان داده است.به ادشده،ی یهاایران، در برابر مدل

اند، سنت و اعراب مسلمان زودتر با فرهنگ غرب آشنا شادهران اهلهر چند متفک
ولی رویکرد آنها سلبی بوده است، نه ایجاابی و اثبااتی؛ حتای جریاان تجادد فکاری 

)ر.ک: عنایات، سنت که بر ضرورت اجتهاد تأکید داشات، ویژگای تادافعی داشات اهل

ا  18: 1387)ر.ک: نجفی، اند رو به بار ایدئولوژیکی غرب توجهی نداشتهازاین(. 15: 1376
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شناسی و دینی، باه رویکارد در مقابل، جریان تشیع با توجه به مبانی معرفت (.70و  25
سلبی اکتفا نکرده و در ی  جریان تکاملی، بر اساس رویکرد ایجابی، به ارائه مدل در 

 (.1390)ر.ک: رهدار، مقابل غرب رسیده است 
سی ایران را ی  مدل موفق و قابل اقتباس برای توان مدل است  سیااساس میبراین

های استمی دانست کاه پاس از پیاروزی، باا خا  سایر کشورهای استمی و نهضت
هایی مانناد توان ترکیه را باا شااخصایدئولوژی مواجه نشوند. در مقابل این الگو، می

د هایی ماننانزدیکی به غرب و جادایی دیان از سیاسات، یاا عربساتان را باا شااخص
 گرایی سلفی ترسیم کرد.مناس 

اجتمااعی در دوره  -هاای سیاسایتارین نظاا یکی از مهم :ساالری دینیـ مردم7
مدرن که در تمدن غربی تلوریزه شده است و نظا  سلطه قصد دارد آن را محملی برای 
انتقال فرهنگی غربی باه جواماع اساتمی قارار دهاد، دموکراسای اسات. دموکراسای 

رد سیاسی جهان مدرن، در شرایطی مطرح شد که بشر با حذ  دیان از عنوان دستاوبه
ساحت اجتماعی، عقتنیت ابزاری را جایگزین آن کرده باود. باا غلباه سکوالریسام، 

هاای دینای کاه مقبولیت، متک مشروعیت نظا  سیاسی شاد. در ایان شارایط، نظاا 
کارده بودناد، در  مشروعیت خود را بر اساس اصول دینی )نه مقبولیت مردمی( تدوین

هاای های مستبد تعریف شدند. به این ترتیاب، جایگااه مارد  در نظاا زمره حکومت
 عنوان ی  مسلله مطرح شد. دینی به

انقتب استمی در مقابل نظاا  مساتبد شاهنشااهی باه پیاروزی رساید و هماواره 
ن باود کاه ها و اهدا  خود قرار داد. هنار انقاتب اساتمی ایاگرایی را در برنامهمرد 

 توانست مبانی دینی را با مسائل سیاسی مدرن جمع کند. 
موجاب  ،ساالری دینی به جهانیان از ساوی انقاتب اساتمیعرضة دکترین مرد 

هاای مارد  مسالمان ها به خواساتمدار مبتنی بر اهتما  دولتتوسعة فرهنگی تعامل
ست باا احیاای نقا  برای ایجاد جامعه بشری متناسب با فطرت انسانی گردید و توان

ها تأکید نماید و گرای  به بر ضرورت پیوند و ارتباب وثیق میان مرد  و دولت ،هاملت
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هاا تقویات کناد و بنیادگاذاری است  به مثابة مبنای حکومت مردمی را در میان ملت
هایی را تشویق نماید که بر اجرای اصول شریعت و تحقق عدالت اجتمااعی حکومت

هاای . چنین نظامی توانست ضمن باه چاال  کشایدن ایادئولوژیورزیدندتأکید می
های وابساته باه شارق و غارب را باه عربیسم، رژیمناسیونالیستی افراطی از جمله پان

)دهشیری، د زمان با امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم بپردازچال  کشاند و به مبارزه هم
1382 :8.) 
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 بندیجمع
خودیابی »توان بر اساس دو مفهو  سازی را مینظا  تاثیرگذاری انقتب استمی بر

گاااه( و « هااویتی گاااهی، جامعااه خودآ )خودبنیااادی، جامعااه « خوداتکااایی»)خودآ
 ها و اهدا  انقتب استمی تحلیل کرد.خودبنیاد( در راستای اجرای برنامه

گاه جامعه ای است که در آن اعضای جامعه به هویت دینای خاوی ، جامعه خودآ
توجه دارند و متوجه ابعاد و محتوای آن هستند. ایان افاراد، جامعاه خاود را بار باور و 

گااهی دارناد و دهناد. آنهاا باه هویات دینایاساس این هویت شکل می شاان، خودآ
ریازی شان )تشکیل جامعه، هویت اجتماعی( را بر اساس این هویت طرحگردهمایی

 ی است.سازاند. این خودیابی هویتی مبنا و اساس نظا کرده
گاهی دینی رسید، می تواند برای استقتل خود و نهادینه کردن وقتی جامعه به خودآ

سازی است. صار  ترین مؤلفه در این بخ ، نظا هویت  در جامعه تتش کند. مهم
گاهی برای بقاای جامعاه کفایات نمای کناد؛ بلکاه جامعاه )هویات در عرصاه خودآ

گااهی اجتماع( باید به مرحله خودبنیادی برسد؛  زیرا برای رشد تکاملی و تثبیت خودآ
 الز  است جامعه به مرحله خودبنیادی برسد.

گاهی که به مرحله خودبنیاد نرسیده است، برای رفاع  به عبارت دیگر: جامعه خودآ
تواناد باه شادت التازا  باه نیازهای خود، به دیگران نیاز دارد و این تعامل ضروری می

 دهد.  هویت دینی را در معر  خطر قرار
هاای شاناختی و ای است که پس از ترسیم مرزها، مبانی و نظا جامعه خودبنیاد جامعه

ها و ادیاان و ماذاهب، در راساتای مادیریت شالون هویتی خود در مصا  با سایر فرهنگ
 کند.سازی اقدا  میدارد و به نظا سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود گا  برمی

دهنده کلی امور است. آنچه عامل اصلی و جهت در همه این مراحل، هویت دینی
در مورد خوداگاهی و خودبنیادی دینی گذشت، در جوامعی که مسلمانان و شیعیان در 

کند؛ چراکه ویژگی چنادفرهنگی ایان اقلیت هستند، اهمیت و بروز دوچندان پیدا می
واجهه یا کند که مسلمانان و شیعیان برای حفظ هویت دینی خود در مجوامع اقتضا می
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ها، تشخص هویتی خود را حفظ کنناد. الزماه ایان ها و هویتتصاد  با سایر فرهنگ
گاهی و سپس خودبنیادی است.   مهم در مرحله اول، خودآ

هاای تأثیرگذاری انقتب استمی بار ساایر مسالمانان و شایعیان، باه زیرسااخت
گاردد. پاذیرش و میفرهنگی و دینی نیاز دارد که به نوع تلقای و تفکار دینای آنهاا بااز

گسترش اهدا  و شعارهای انقتب استمی نیازمند ناوعی نگارش و تلقای از دیان و 
ابعاد و کارکردهای آن است که به جایگاه سیاسی و اجتماعی دیان و در نتیجاه تعمیاق 

ای از قرائت تفکر دینی مربوب است؛ چرا که اساسا انقتب استمی بر اساس نوع ویژه
-به پیروزی رسید. در این نگرش، دین در عرصه فردی محدود نمی از دین ایجاد شد و

شود و متولی امور سیاسی و اجتماعی نیز هست. در این نگرش مواجهه با متون دینای 
گرایانه و های عقلهای حدیثی و اخباری مسل  نیست؛ بلکه نگرشبر اساس گرای 

کناد. ایان د و مولد مایاجتهاد پویاست که دین را در عرصه سیاسی و اجتماعی کارآم
مهم در رهگذر انقتب استمی محقق شده است و اثرگذاری انقتب نیز از این مسیر 

گذرد. از این جهت هرگونه تأثیرگذاری انقتب و نگرش سیاسی و اجتماعی به دین می
 .منوب به احیاگرایی در دین است

ز  نوعی قرائات از سازی، مستلبر این اساس، تأثیرگذاری انقتب استمی در نظا 
هایی همچون عقتنیت، توجه به زمان و مکان، اجتهاد پویا، دین است که در آن مؤلفه

بخشای باه ابعااد سیاسای و اجتمااعی دیان و توجه باه سااحت دنیاوی دیان، تحقاق
نگراناه در تفسایر مؤلفاه انتظاار، بسایار مهام اسات و رویکردهای امیدبخ  و آیناده

 حضوری فعال دارد. 
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