
 

 

  

  

  

  

  

معناگرایانه انقالب اسالمی ایران هاي  بازتاب

  گرایی در خاورمیانه بر اسالم

   مجید عباسی اشلقی

  چکیده

میالدي، مانند پیـدایش هـر پدیـده دیگـري، در فضـاي       1979وقوع انقالب اسالمی در ایران در سال    

شود تا بررسی تأثیرات  عث میوجه قوي گفتمانی در این انقالب با. پیرامونی خود موجد اثراتی بوده است

بـیش از  . آن در خارج از مرزهاي جمهوري اسالمی ایران، از منظري معناگرایانه، حائز اهمیت ویژه باشـد 

ها  کشورهاي اسالمی، شاهد بروز جنبش کنون جهان اسالم متشکل اززمان، از نیمه دوم قرن بیستم تا هر

ایـن  . مختلف اجتماعی هسـتند هاي  به اسالم در حوزه گرایانه است که خواهان بازگشت و تمایالت اسالم

تحرکات بعد از پیروزي انقالب اسالمی در ایران، از حیث مفاهیم محوري، به میزان قابل توجهی متأثر از 

آیند، که در پدیده انقـالب اسـالمی و نظـام سیاسـی مسـتقر در       هضت اسالمی ملت ایران به حساب مین

پذیري همچنین در بیداري اسالمی که از روزهاي آغازین دهه دوم ن تأثیرای. تجلی یافته است آن تعاقب

گفتمان کلـی انقـالب    هاي اصلی در انگارهبه طوري که  ؟قرن جاري، جانی تازه یافته، قابل مشاهده است

گراي گوناگون مورد پیگیري و مطالعه  هاي اسالم ن در مجموعه مفاهیم غالب در جنبشتوا اسالمی را می

سـم بـه   این وضعیت باعث شده تا انقالب اسالمی ایران در تحول دشمن انگـاري غـرب از کمونی  . دقرار دا

 اسـی از نقشـی محـوري برخـوردار گـردد؛     گرایی، و ایجاد گفتمان رقیب در مقابـل لیبـرال دموکر   اسالم

شـاهده  توان در بیداري اسالمی در کشورهاي عربی منطقه م ه پیامدهاي معناگرایانه آن را میگفتمانی ک
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  مقدمه

گـذار قــرن  از جملـه وقـایع مهـم و تأثیر   

ناپـذیر   بینـی  گذشته میالدي که به علت پیش

همچنــین احیــاي مفــاهیمی کــه بـودن آن و  

شد به دست فراموشی سپرده شـده،   تصور می

انقالبی که نه تنها . ران استانقالب اسالمی ای

هـاي   نظر تئوري با آنچه به عنوان چارچوباز 

شد، متفاوت  ضروري براي انقالب شناخته می

بلکه از نظر حوزه جغرافیـایی کـه در آن    بود؛

و از . بینـی نبـود   رخ داده بود نیز قابـل پـیش  

ــه   ،تــر مهــمهمــه  ــود کــه ب قیــد دینــی آن ب

وت از اهـاي ایـن انقـالب کیفیتـی متفـ      آرمان

  .بخشید دیگر انقالبات در جهان می

بدیهی است که تحوالت انسانی به طـور  

کل به واسطه وجوه ماهوي بشر که گوناگونی 

توانـد   در عین وحـدت را در خـود دارد، نمـی   

لـذا ادعـاي   . شـد معلول یک علت مشـخص با 

وکاسـت دلیلـی بـراي     کم اینکه یک پدیده بی

 در حـوزه علـوم   ،پیدایش پدیده دیگـر اسـت  

ــانی، قا ــت انس ــتماع نیس ــل اس ــه  . ب ــا اینک ام

ت اصـلی یـا یکـی از علـل     اي بتواند عل پدیده

هی یاي دیگر باشد، موضـوعی بـد   اصلی پدیده

  .است

در نتیجه انقالب اسالمی به عنـوان یـک   

ــ ــول ش ــی  تح ــات و حت ــوزه انقالب گرف در ح

هاي اصالحی نسبت به وضع موجود در  نگرش

ــان، با ــابجه ــی را در عر زت ــاي مختلف صــه ه

گذاشته است کـه در   المللی از خود به جا بین

ث و بررسـی  تواند قابل بحـ  سطوح مختلف می

 ،ها اگرچه وجـود دارنـد   این بازتاب. قرار گیرد

هـاي متبوعشـان    به یک انـدازه در پدیـده  اما 

اثرگـذاري آنهـا بـا هـم      ثر نیسـتند و حـد  ؤم

  . متفاوت است

تحلیلی که مـورد   ارچوبچعالوه بر این 

گیرد نیز باید معلـوم و البتـه    قرار می استفاده

را کـه نظریـات مختلـف بـر     چ ؛متناسب باشد

هـایی   شناسـی  شناسی و معرفـت  اساس هستی

از مناظر مختلفـی   گزینند، که براي خود برمی

اهد بـود  نگرند و طبیعی خو به یک موضوع می

هـا، از برخـی    که برخـی موضـوعات و پدیـده   

واهند مـورد  شوند که بخ دیده نمی زوایا اساساً

بنــابراین انتخــاب یــک . رار گیرنــدبررســی قــ

در این رابطـه بسـیار مهـم    ارچوب تحلیلی چ

  .است

از جمله بدیهیات انقالب اسـالمی ایـران   

لمـاي علـوم سیاسـی    مورد اجماع ع ًکه تقریبا

و غیر مسـلحانه ایـن    آمیز است، وجه مسالمت

از  بــه همــین دلیــل بســیاري. انقــالب اســت

در خصـوص   میشـل فوکـو  اندیشمندان مانند 

انقالب اسـالمی از بـار مـؤثر گفتمـانی آن در     

هی سـخن  اي فرهنگی با رژیم شاهنشا مبارزه

رسـد   بر همین اسـاس، بـه نظـر مـی    . اند گفته
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القاعده بیش از  هاي این انقالب نیز علی بازتاب

افزاري داشـته باشـد    به سختآنکه بخواهد جن

 متناسـب بـا انقالبـات   و یا به تحوالت دفعـی  

ــی  ــود، م ــر ش ــوي   منج ــوه ق ــد داراي وج توان

نجر به تحوالت تدریجی افزاري باشد که م نرم

ثیراتی معنایی و انتزاعی که بروز تأ. شده است

م با دنیاي واقعی و انضمامی بروزي توأ آنها در

  . فرایندهاست

انقـالب   هـاي گفتمـانی   انگـاره ـ 1

 ایران اسالمی

 مفهومی است که عباراتی مانند 1انگاره  

مترادفاتی از ... شناخت، معنا، ذهنیت و  ایده،

. کننـد  یاسی نمایندگی مـی آن را در ادبیات س

رسـا   انگاره بر مبناي یک تعریف کلی و نسبتاً

 شود کـه عبـارت اسـت از    گونه تعریف می این

که بـه طـور    4هایی و گرایش 3، اصول 2عقاید"

دهــی  وســیع بــراي رفتــار و سیاســت، جهــت

  ). Tannenwald,2005,p.15( "کنند می

ی مانند آرمان یا گفتمـان و  های عبارت   

تر  یا شعارهاي انقالب اسالمی، عباراتی مأنوس

نســـبت بـــه مفهـــوم انگـــاره، در خصـــوص 

ــاب ــالمی   بازت ــالب اس ــه انق ــاي معناگرایان  ه

مفهـوم   در ادامه بحث اما از آن رو که. هستند

                                       
1.Idea 
2. Bliefs  
3 Principles  
4. Attitudes  

تـر خواهـد    کانگاره بیشتر به منظور مـا نزدیـ  

مثابه همه آن مفـاهیمی   هوم را بهبود، این مف

گیریم که به شکلی بیانگر محتواي  در نظر می

  .ی انقالب اسالمی هستندمعنای

ی ایـران بـر حسـب زمـان     انقالب اسـالم 

هــاي مختلــف درگیــر در ایــن  وقــوع و گــروه

حائز دقایق مختلـف گفتمـانی    انقالب طبیعتاً

اند پیکره  وانستهاست که در اتحاد با یکدیگر ت

را بـه عنـوان انگـاره انقـالب اسـالمی       واحدي

 ،اما آنچه قبل از ایـن وجـود دارد  . ایجاد کنند

هاسـت بـه    ها و آرمـان  بستر طرح این گفتمان

 توانیم اسالم را به عنـوان ایـن   اي که می گونه

 1357اسالمی که به انقـالب   بستر بشناسیم؛

ــ   ت؛ایــران ماهیــت و ظــاهري دینــی داده اس

چه از لحـاظ  هبري، انقالبی که چه از لحاظ ر

و  أهاي مردم، چه از لحـاظ مبـد   خواست توده

نقالبـی  چه از لحاظ نهادهاي پس از پیروزي، ا

تاجیـک و  (رود  دینی و اسالمی به شـمار مـی  

لذا همه ). 144 -143 ، صص1383 درویشی،

توان آرمـان انقـالب اسـالمی بـه      آنچه که می

زیـادي در داخـل گفتمـان     تا حد ،شمار آورد

گفتمانی کـه   .قابل تعریف خواهد بوداسالمی 

رغــم تأثیرپــذیري مــؤثر از اندیشــمندان  علـی 

ــد اســالم ــی مانن ــو  گرای ــا، اب لعلی احســن البن

مودودي، علـی شـریعتی و مرتضـی مطهـري     

بیشترین اثـر را از   )40، ص 1388 اسپوزیتو،(
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امـام  "در واقـع  . گرفتـه اسـت   )ره(امام خمینی

سـالم بـود   پدیدآورنده گفتمانی از ا )ره(خمینی

که با تمامی بداعتش در سنت دیرینه اسـالم  

ائت ساختارزداي وي از اسالم قر. ریشه داشت

که بازتاب  اي ایدئولوژیک به آن بخشید چهره

ــان  ــایق و عناصــر آرم ی، انســانی و تمــامی دق

هاي سیاسـی اجتمـاعی    انقالبی سایر گفتمان

در مرکـز گفتمـان   . بخش بـود  مدرن و رهایی

کـه  . یـک دیـن متعـالی بـود     اسالم) ره(امام 

تمــامی زوایـــاي زنـــدگی آدمـــی را در بـــر  

سیاست را همنشین دیانـت کـرده،   . گرفت می

هر دو را با سیماي عرفانی مزین ساخته و هر 

سه را در کنش اجتمـاعی در منزلـت نظریـه    

ــود   ــانده ب ــل نش ــاي عم ــک و ( "راهنم تاجی

  ).145 ، ص1383 درویشی،

) ماما(" وکو معتقد استف دلیلبه همین 

مرکز ثقل انقـالب و نفـر اصـلی    ) ره(خمینی 

نقطه همبستگی ملت ایران محسوب  است که

لـذا انگـاره   ). 57 ، ص1377 فوکو،( "شود می

ه از انقالب اسالمی بـه طـور وسـیعی برگرفتـ    

که در پیش از  است) ره(اندیشه امام خمینی 

ن والیـت فقیـه و   هـایی چـو   انقالب در کتـاب 

پــس از انقــالب هــاي ایشــان و در  ســخنرانی

عالوه بر مواضع، در چینش نهادهـاي انقـالب   

  .متجلی شده است

ــم ــالب   مه ــان انق ــه گفتم ــرین شاخص ت

اي  ، تلقی از اسالم به عنـوان مجموعـه  اسالمی

بـا وجــه قــوي اجتمــاعی اســت کــه تشــکیل  

حکومت و نظام مبتنی بر دین در آن برجسته 

همان طور کـه آنهـا بـر    ". و مورد توجه است

انـد، شـما    م را بد معرفـى کـرده  ضد شما اسال

اسالم را آن طـور کـه هسـت معرفـى کنیـد؛      

. کــه هســت معرفــى کنیــد والیــت را چنــان

بگویید ما که به والیت معتقدیم، و بـه اینکـه   

تعیین خلیفه کرده و خدا او ) ص(رسول اکرم

» ولى امـر «را واداشته تا تعیین خلیفه کند و 

ـ     ت ه ضـرور مسلمانان را تعیـین کنـد، بایـد ب

و باید کوشـش   تشکیل حکومت معتقد باشیم

کنیم که دستگاه اجـراى احکـام و اداره امـور    

مبـارزه در راه تشـکیل حکومـت    . برقرار شود

شـما  . اسالمى الزمه اعتقـاد بـه والیـت اسـت    

قوانین اسالم و آثـار اجتمـاعى و فوایـد آن را    

روش و طـرز تبلیـغ و   . بنویسید و نشر کنیـد 

توجه داشـته  . کنید فعالیت خودتان را تکمیل

باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسـالمى  

اعتماد به نفس داشته باشـید و  . تأسیس کنید

امـام  ( "آییـد  بدانید که از عهده این کار برمى

) ره(امــــام ). 20 ، ص1388 ،)ره(خمینــــی 

اسالم واقعی را از هر آن چیـزي کـه بـه نـام     

بیري اسـالم بـد   اسالم معرفی شده و یا به تع

کند و اصـل مداخلـه در    فی شده، جدا میمعر
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اجتمــاعی و سیاســـی را بــراي ایـــن   امــور  

  . دهد جداسازي معیار قرار می

تـرین و شـاید    توان یکـی از مهـم   لذا می

ترین اصل از مبـانی گفتمـان انقـالب     محوري

ــن و دنیــا دانســت کــه   اســالمی را پیونــد دی

احیاگر مفاهیم اسالمی مانند طاغوت، جهاد و 

گاه شارح مسائل سیاسی و اجتماعی در جای... 

احیــاي ). 27 ، ص1380ایــوبی، (بـوده اســت  

این ادبیات اسالمی و قرآنی و تئـوریزه کـردن   

مسائل مبتالبه روز به وسیله آنها، در حقیقـت  

از کفایت در تمامی مسـائل   بیانگر نگاه حاکی

ر اصـل،  آنچـه کـه د  . به اسـالم اسـت   انسانی

زنـدگی تمـام    هکید بر اسالم به مثابه شـیو تأ

 تاجیـک و درویشـی،  (شود  عیار، از آن یاد می

  ).147 ، ص1383

) ره(خمینی به عبارت دیگر اندیشه امام 

اي برگرفته از پیشینیانی  درباره اسالم، اندیشه

نـوري و میـرزاي نـائینی     الـه  چون شیخ فضل

است که ابتدا به ساکن، حکومت را موجـودي  

ــی   الزم و  ــه م ــراي جامع ــروري ب ــد و ض  دان

اکثري بــا مطلوبیــت آن را در انطبــاق حــد  

فقهـا را بـه    دلیلبیند و به همین  شریعت می

ــته    ــریعت شایسـ ــین شـ ــوان متخصصـ  عنـ

 ,Martin, 2003) کند گري معرفی می حکومت

p.105).  

پیوند دین و دنیا و یا اسالم با سیاست و 

ــا حکومــت، گفتمــان اصــلی در انقــالب   یــا ب

یـه  آیـد کـه بق   ن بـه حسـاب مـی   اسالمی ایرا

 ها ممکن اسـت در قبـال آن بـه حـد     گفتمان

ثر از گفتمــان و بــه میـزان زیــادي متــأ  خـرده 

امـا هیمنـه و   . ی به شـمار آیـد  گفتمان اسالم

بخشی آنها به انگاره انقالب، در بسـیاري از  اثر

ق عنوان خرده گفتمان به آنها موارد مانع اطال

توانـد   مـی به طوري که حـذف آنهـا   . شود می

اي تغییـر   ب اسالمی را به گونهئولوژي انقالاید

دهد که از اساس با خود انقالب اسالمی دچار 

از جمله این مـوارد و شـاید   . عدم انطباق شود

. ستیزي اسـت ترین آنها، گفتمان استکبار مهم

 انقالبی معموالًهاي  مفهومی که در ایدئولوژي

شـود   یم از آن یاد مـ سبه نام مقابله با امپریالی

ول مشـهور اسـالمی مثـل    که در اینجا با اصـ 

ـ  "یا  "نفی سبیل"  "وط بـه غصـب  احکـام مرب

  . گیرد مورد ارزیابی قرار می

انبیا هم که مبعوث شـدند، بـراي ایـن    "

مبعــوث شــدند کــه معنویــات مــردم را و آن 

ــه در آن    ــد کـ ــکوفا کننـ ــتعدادها را شـ اسـ

استعدادها بفهمند به اینکه چیزي نیسـتیم، و  

از تحت سـلطه  عالوه بر آن مردم را و ضعفا را 

ز اول انبیـا ایـن دو   ا. نـد ربیـرون بیاو  استکبار

اند، شغل معنوي که مردم را از  شغل را داشته

اسارت نفس خارج کننـد، از اسـارت خـودش    
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خارج کنند که شیطان بزرگ است و مـردم و  

ضعفا را از گیر ستمگران نجـات بدهنـد، ایـن    

 ،)ره(امـام خمینـی  ( "دو شغل، شغل انبیاسـت 

ــی ). 151 ، ص21 ج ،1372 ــام خمینـ  )ره(امـ

اي نسبت به مفهوم استکبار داشـته   توجه ویژه

به طوري که این واژه، البته با مرادهاي  ؛است

  .خورد به چشم میمتفاوت در کالم ایشان 

بــر اســاس شــعارهاي انقالبیــون کــه در 

دادنـد، اسـتقالل از جملـه     ها سـر مـی   خیابان

ــادي ــداف بنی ــوب   اه ــالب اســالمی محس انق

به ایـن معنـا کـه انقالبیـون معتقـد      . شود می

بودند که نظـام شاهنشـاهی عـالوه بـر همـه      

ــه دارد ــرب  ایراداتــی ک ــه غ ، نظــام وابســته ب

فع ملـت  و این وابستگی منا. شود محسوب می

هـاي   کند و آسـیب  ایران را همواره تهدید می

قابل توجهی نیز به ایران و اسـالم وارد کـرده   

یـث اهمیـت   فهوم استکبار از آن حلذا م. است

نظـام سیاسـی و شـخص     یابد که عالوه بر می

شـود و   الملل را نیز شـامل مـی   شاه، نظام بین

از آن  "استکبار شـرق و غـرب  "بارها به گونه 

، 21 ج ،1372 ،)ره(امـام خمینـی  (شود  یاد می

  ). 121 ص

اگر چه مفهوم استکبار در دوران پـس از  

هـاي   ر با مـدلول قـدرت  پیروزي انقالب بیشت

 دوقطب امریکا و شوروي مللی و خصوصاًال بین

اما یک مفهوم اسالمی اسـت کـه    ،تبیین شده

لذا . ابل استفاده استحتی تا سطح افراد نیز ق

بینیم که امام این مفهوم را حتی در مـورد   می

امـام  (خود شاه نیز بارها به کـار بـرده اسـت    

پـــس  ). 452، ص 5 ج ،1372 ،)ره(خمینـــی

ــاره ان استکبار ــتیزي در انگ ــالمی  س ــالب اس ق

المللی  فهومی بسیط است که البته وجه بینم

 به همین دلیـل . باشد آن بسیار قابل توجه می

هـاي   ا مراد ما از استکبار همانا قـدرت در اینج

به خصوص ایاالت متحده امریکاسـت،  بزرگ، 

گذاري این انگاره در خـارج  و در بررسی تأثیر

 ناگزیر خواهیم بـود از اینکـه   از مرزهاي ایران

بر همین برداشت از مفهوم اسـتکبار  کید را تأ

 سـتیزي بــه بـه تبــع آن استکبار . قـرار دهــیم 

هـاي   معناي مخالفت و اعتـراض بـه سیاسـت   

هاي قـدرت شـرق و غـرب، تـا قبـل از       بلوك

مریکـا و  و براي بعد از آن تا به امروز، ا 1990

مخالفــت و . نظــر اســت ورددنیــاي غــرب، مــ

گرایـی   اسـالم راضی که برگرفته از گفتمان اعت

اسالم و تعالیم اسـالمی   است، یعنی از موضع

  .شود ابراز می

تـوان در حـوزه    مـی مفهوم دیگـري کـه   

انگــاره انقــالب اســالمی از آن صــحبت کــرد، 

و آن هم عدالت  است "خواهی عدالت"مفهوم 

خوانده  "برابري"اسالمی که از اساس با آنچه 

ن خود مفهومی که شأ. شود، متفاوت است می

ز مفاهیم اسالمی اخذ کـرده و بـه عنـوان    را ا
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شـود   ی اصلی شهداي کربال از آن یاد میویژگ

ــام خمینــی ( و ). 59 ، ص4 ج ،1372 ،)ره(ام

شـود و   ی ویژگی مهم اسالم نیز قلمداد میحت

بـراي معرفـی    "اسـالم عـدالتخواه  "از عبارت 

گـردد   اسـتفاده مـی  اسالم مورد نظر انقـالب،  

  ). 171ص ، 3 ج ،1372 ،)ره(امام خمینی (

کیـد  أمـام در ت از همین منظر است کـه ا 

اسالم خـدایش  ": فرماید بر عدالت اسالمی می

عــادل اســت، پیغمبــرش هــم عــادل اســت و 

ش ا قاضـی . امامش هم عادل و معصـوم اسـت  

هم معتبر است که عادل باشد، فقـیهش هـم   

معتبر است که عادل باشد، شاهد طالقش هم 

جماعتش هم  معتبر است که عادل باشد، امام

اش هم  تبر است که عادل باشد، امام جمعهمع

از ذات مقدس کبریـا گرفتـه   . باید عادل باشد

زمامدار باید عادل باشد، والتشـان  . تا آن آخر

هـایی کـه در    ایـن والـی   .هم باید عادل باشند

فرستادند این طرف و آن طرف امام  اسالم می

اگر عادل . جماعتشان هم بود، باید عادل باشد

اگر عدالت در بین زمامـداران نباشـد،    ،نباشد

امـام  ( "بینید این مفاسدي است که دارید می

  ).304، ص 3 ج ،1372 ،)ره(خمینی

خـواهی انقـالب اسـالمی     لتدر واقع عدا

به طوري کـه   ؛مان با معنویت استعدالت توأ

ــواهی و  ــدالت خــ ــی عــ ــن دو یعنــ  از ایــ

ي و گرایی به عنـوان دو رکـن ضـرور    معنویت

تاجیـک  (شود  انقالب اسالمی یاد می الینفک

ایــن معنویــت ). 147 ، ص1383 و درویشــی،

مفهــوم عــدالت  همـراه بــا عــدالت اســت کــه 

خـود را  کند و وجه تمایز  اسالمی را تولید می

هاي غیـر اسـالمی    از مطالبات مشابه با صبغه

فـه  عدالتی که ایجـاد آن وظی . سازد نمایان می

و چـه در   هـا  انبیاي الهی چه در باطن انسـان 

عـدالت از ایـن منظـر صـراط     "جامعه اسـت،  

لـذا  . "مستقیم سیر انسان تا کمال الهی است

تعـالیم مارکسیسـتی ایـن نگـرش     بر خـالف  

مـل،  در عرصـه ع "گرایانه معتقد اسـت   اسالم

بایـد بـر    حدود مالکیت و میـزان مصـرف مـی   

هــت حــداکثر اســاس حــق و عــدالت و در ج

مـاعی  مین عـدالت اجت أوري و رشـد و تـ   بهره

  ).124 ، ص1384 رستمی،( "باشد

خواهی نیز همچون  لتعدا از این دیدگاه،

شود و  هیم دیگر در بستر اسالم تعریف میمفا

عدالتی یا ظلمی کـه مطالبـه عـدالت را در     بی

پی خواهد داشت، ظلم بـه اسـالم و ظلـم بـه     

یعنـی ظلمـی کـه بـه     . مفهوم اسـالمی اسـت  

ن تعبیــر قــرآن انحــراف از عــدالت و همنشــی

ؤمنین موظف بـه مبـارزه بـا    جهل است، که م

  ). 73سوره احزاب، آیه (اند  آن شده

واژه مــردم  )ره(خمینــیدر صــحیفه امــام 

بار تکرار شده و این به خودي خود بـه   9960

عـالوه همــه آن تعــابیري کــه قبــل و بعــد از  
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انقالب در مدح و رساي مردم ایران، از سـوي  

گـاهی  ایشان مطرح شده، بیـانگر نقـش و جای  

نقالب براي همه مردم فـارغ  است که رهبري ا

در ایـن  . هاي اجتماعی قائل است از قشربندي

ران را به قدر که کارگ واژه مراد از مردم همان

هاي مارکسیستی شامل  عنوان آوانگارد انقالب

شود، روحانیون و معلمین و دانشجویان را  می

و از همین منظر است که . گردد ز شامل مینی

آحاد جامعه بشري را به دور "اسالمی  انقالب

ــ  ــومی، ن ژادي و از هرگونــه تعلــق مــذهبی، ق

تاجیـک و  (دهد  مخاطب خود قرار می "زبانی

  ).147 ، ص1383 درویشی،

ــی  ــام خمین ــخنرانی   )ره(ام ــام س در هنگ

معروف خود در بهشت زهراي تهـران نیـز بـا    

 ی و شور انگیز جایگـاه مـردم را  البقجمالتی ان

شـود،   ت ایـران خوانـده مـی   که در اینجـا ملـ  

کند  سازد، آن هنگام که تصریح می روشن می

کنم، من تو دهـن ایـن    من دولت تعیین می"

کـنم، مـن    زنم، من دولت تعیین می دولت می

کـنم،   پشتیبانی این ملت دولت تعیین مـی  به

 "...من به واسطه اینکه ملـت مـرا قبـول دارد   

ــی ( ــام خمینـ و ). 16، ص 6 ج ،1372 ،)ره(امـ

خوذه توسـط  به این ترتیب قـدرت مـأ   )ره(ماما

مقبولیـت   انقالب را، به واسطه اعتماد مردم و

در میان خـود،   ملتی که طبیعتاً. داند ملت می

از جهات مختلف، متفاوت اسـت، امـا بـر سـر     

اسالم و باور اسالم و متعاقب آن رهبري امـام  

یعنـی اسـالم نقطـه    . وحـدت دارد  )ره(خمینی

مه با هـم انقـالب   ت که همشترك مردمی اس

  .اند کرده

 ،)ره(امــام خمینــی( "یــد واحــده"تلقــی 

از مــردم، در واقــع   ) 133، ص 10 ج، 1372

ــردم را ــف   م ــالمی تعری ــالب اس ــر انق از منظ

دبیـات انقالبـی امـت    مردمی که در ا ؛کند می

مفهومی که از نظر دکتر . شوند نیز خوانده می

بــه عنــوان جامعــه انســانی ترســیم  شــریعتی

ــی ــه  م ــود ک ــدف   " ش ــک ه ــراد آن در ی اف

اند تا بر اساس یک  اند و گرد هم آمده مشترك

آل خـویش   هرهبري مشـترك، بـه سـوي ایـد    

از معناي امـت امامـت بیـرون    ... حرکت کنند

بنـابر ایـن امامـت عبـارت اسـت از      ... آیـد  می

ت امـ ... هدایت این امت بـه طـرف آن هـدف   

از طرفی فرد انسانی وقتی . شود امامت نمی بی

ت است کـه در برابـر رهبـري جامعـه     عضو ام

البته تسلیمی که خـود  . متعهد باشد و تسلیم

فـرد در امـت داراي   . آزادانه اختیار کرده است

یک زندگی اعتقادي متعهـد در برابـر جامعـه    

است و جامعه نیز متعهد به حرکت و حرکـت  

نیز متعهد به رهبري و رهبري نیـز بـه نوبـه،    

ــده    ــا عقیـ ــدئولوژي و یـ ــه ایـ ــد بـ  "متعهـ

ــان،( ــا  ). 119 ، ص1380کواکبی ــابراین و ب بن

تئوري و عمل توجه به نقش محوري مردم در 
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محـوري،   باوري و مـردم  انقالب اسالمی، مردم

تـوانیم از جملـه    به معنـاي بسـیط آن را مـی   

  .مفاهیم این انقالب به حساب آوریم

، کـه  1357تـرین شـعار انقـالب     در مهم

ـ   نظـري اهمیت خـود را از حیـث    ت بارهـا ثاب

اســـتقالل و کـــرده اســـت، آزادي در کنـــار 

ـ   جمهوري اسالمی قرار می ه عنـوان  گیـرد و ب

آزادي از . گـردد  یک مطالبه اساسی مطرح می

ه اسـتبداد نظـام شاهنشـاهی گفتـه     قید آنچـ 

سـت کـه در جریـان    ا اي آزادي واژه. شـود  می

یابـد کـه    همیتی مـی انقالب اسالمی، چونان ا

مردم ایـران   ستهمراه با اسالم، به عنوان خوا

من هرچه بکـنم و  ". گیرد مورد توجه قرار می

ه بر سر من هرچه بیاید، در مقابل شـمایی کـ  

 "خجلـم  ،ایـد  خون در راه آزادي و اسالم داده

و یا ). 513، ص 3، ج 1372، )ره(امام خمینی(

رهبـر انقـالب از زبـان مـردم     در جـاي دیگـر   

خواهیم، ما استقالل  ما آزادي می":فرمایند می

خـواهیم،   خواهیم، ما حکومت اسالمی مـی  می

خـواهیم   خواهیم، ما مـی  ما حکومت عدل می

یک کسی، یک حکومتی سـر کـار بیایـد کـه     

، 4 ج ،1372 ،)ره(امام خمینـی ( "...دزد نباشد 

  ).57ص 

ــالمی، آن آزادي   ــالب اسـ آزادي در انقـ

ت اسـالمی میسـر   است کـه در سـایه حکومـ   

فتمان گخواهی نیز جزء الینفک  است و آزادي

ه از رود کـه البتـ   انقالب اسالمی به شمار مـی 

  . شود منظري اسالمی به آن نگاه می

ــوان انگــاره از آن آنچــه در اینجــا  ــا عن ب

اسـت از   اي قالب اسالمی یاد شد، مجموعـه ان

، بـاوري  خـواهی، مـردم   استکبارستیزي، عدالت

ــواهی و آزادي ــی  ... خ ــه همگ ــان ک در گفتم

از متشـابهات   و گیرنـد  گرایانه قـرار مـی   اسالم

در . گردند ها متمایز می خود در دیگر گفتمان

ه عنــوان محتــواي انقــالب حقیقــت آنچــه بــ

، همانا اسـالم، بـه   توانیم بشناسیم اسالمی می

بخـش، بـه    دهنـده و هویـت   مثابه عنصر شکل

کلیه مفاهیم مورد نیاز بـراي نهضـت انقالبـی    

حیثیت خود را  ،در اینجا، هر چه هست. است

ک دین الهـی بـراي همـه    به عنوان ی از اسالم

ر لذا همه این چها. گرفته است جوانب زندگی

شود آنهـا را   مفهوم و یا دیگر مفاهیمی که می

هــاي انقــالب اســالمی ایــران  در قالــب ارزش

گنجاند، در اینجا از منظر ارزش به ذاتـی کـه   

نظر نیستند، بلکـه   د، م)که البته دارند(دارند 

که در اسالم دارند و  از منظر ارزش و اهمیتی

بـه همـین   . نـد ا با تعریف اسالمی مورد توجـه 

گرایـی   هاي انقالب اسالمی، اسالم دلیل انگاره

با تعریف کفایت مطلق اسالم در کلیـه وجـوه   

 . حرکت انقالبی است
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هاي انقالب اسالمی ایران  ـ انگاره2

  الملل ل در نظام بینتحوو 

میشل فوکو معتقد است گفتمان انقالب 

تعریف شـده   "5دیگري"المی بر اساس دو اس

که یکی در داخل کشور است که نظـام  . است

نــام دارد و یــک  "پهلویسـم "شاهنشـاهی یــا  

الملل  گري در خارج از کشور که عرصه بیندی

ــت و آن  ــرب سیاســــی"اســ ــت  "غــ اســ

غـرب سیاسـی   ). 70 ، ص1385 خوشروزاده،(

عبــارت از کلیــت نظــام بــا برداشــتی بســیط 

ت کـه تحـت سـیطره سیاسـی     المللی اس بین

غرب موجد نظـام دو قطبـی در قالـب جنـگ     

در ایــن معنـا از غـرب، کــنش و   . سـرد اسـت  

دهـد و   واکنش انقالب اسالمی و غرب رخ می

الملـل   أثیرات انقالب اسالمی بـر نظـام بـین   ت

  . قابل بررسی خواهد بود

از این منظر انقالب اسالمی به مثابه یک 

کـه  . گیـرد  میتر جاي  پدیده در کلیتی وسیع

در مواجهه با مستحدثاتی  این انقالب را اساساً

 کند که در اثر تقطیع ایجاد شـده از  فرض می

گرفتـه   حضور و نفوذ تمدن برخاسته و شـکل 

و تماس و برخورد با جامعـه  قرون اخیر غرب 

 ، ص1379 قـادري، (ایجاد شده اسـت   ایرانی

به این ترتیب آن وجه از انقالب اسالمی ). 27

یرونی آن قابل گفتگوست، بت به دگر بکه نس

                                       
5. Other  

ســت کــه بــه واســطه جــنس ا اي وجــه فربــه

فرهنگی و تمدنی که دارد، بیش از هرچیز در 

  .حوزه معنا تبلور یافته است

ـ  انقالب اسالمی ایـران در هنگامـه   ه اي ب

الملل به دو  وقوع پیوست که نظام معنایی بین

ایـدئولوژي منبعــث از اندیشـه غــرب تقســیم   

بـر   و کلیه تحـوالت جهـانی اساسـاً   شده بود، 

بنــدي، دیــده و تحلیــل  مبنــاي ایــن تقســیم

ه انقالب ایـران  این در حالی است ک. شدند می

هاي منحصر به فـردي کـه    با توجه به ویژگی

 متفــاوتی دارد، بــا چــارچوب معنــایی اساســاً

 –م کند که از یـک سـو مارکسیسـ    ظهور می

ــ ــر     م،کمونیس ــاکم ب ــه ح ــوان اندیش ــه عن ب

هاي قرن بیسـتم را بـا چـالش جـدي      انقالب

و ) 123 ، ص1383 محمـدي، (کند  مواجه می

ــه   ــوي اندیش ــا الگ ــر ب ــوي دیگ ــرال  از س لیب

 ملکوتیان،( خیزد دموکراسی به مخالفت برمی

به طوري کـه در دوران اوج   ؛)75 ، ص1384

سـم حـاکم بـر    تقابالت شرق و غرب، و دوئالی

 منافع بلوك غرب و بـه ویـژه  الملل،  نظام بین

ضـعی مسـتقل از آن فضـا، بـه     از مو مریکا راا

، ص 1379 علـوي و قربـانی،  (کشد  چالش می

آورد تــا در  و اســباب آن را فــراهم مــی )188

وپاشـــی اتحـــاد جمـــاهیر دوران پـــس از فر

به مثابه انگـاره انقـالب   (گرایی  شوروي، اسالم

، چنان تهدیدي براي غرب سیاسی و )اسالمی
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بـا تهدیـد   « ایدئولوژیک، به حساب آیـد کـه   

» مقایسـه شـود   1955هاي  سم در سالکمونی

)Kortn,2005,pp.154-157.(  

وقوع انقـالب اسـالمی در فضـاي جنـگ     

چالش میان (سرد باعث شد تا چالش موجود 

تـري کـه بـا     با مسئله بزرگ) دو قطب قدرت

موجودیت نظام حاکم سر ناسازگاري داشـت،  

آنقدر ایـن  "و . به دست فراموشی سپرده شود

سال جنـگ   50ش سنگین بود که پس از چال

مریکا و شوروي را به عنوان نماد تفکـر  سرد، ا

م بـا همـدیگر آشـتی    سـ م و سوسیالیسلیبرالی

ـ   . داد ر سـر یـک میـز    یعنی سـران دو تفکـر ب

تر آمـد کـه هـردوي     نشستند و یک موج قوي

 احساس. آنها از این موج احساس خطر کردند

د، دهنـ  کردند موجودیت خود را از دست مـی 

کردند بر سر راه  لذا موانعی را که احساس می

سـر میـز    ند وبرداشـت  ،آشتی آنها وجـود دارد 

مذاکره و تفاهم نشسـتند تـا دربـاره انقـالب     

 ، ص1388 ترکمـان، (اسالمی تصمیم بگیرند 

دیـن اســالم را بــه   خطـري کــه عمــالً ). 355

الملل،  درت در نظام بینعنوان منبع مستقل ق

دو بلوك شرق و غـرب   بدون تمایل داشتن به

). 575 ، ص1388 نیـا،  فاضـلی (مطرح ساخت 

ادعاي قیادت جوامـع بشـري را از سـوي    "که 

کـه   ، انقالبـی "غرب، به بحران کشـیده اسـت  

الملـل رخ داد و   اساسا در تعارض با نظام بین"

کـه بـا   ها و هنجارهایی را مطرح نمـود   ارزش

فـظ وضـع موجـود    هاي حامی ح منافع قدرت

، صــص 1388 نیــا، فاضــلی( "تعــارض داشــت

580-579 .(  

اي ه روز انقالب اسالمی و برخی فعالیتب

که بسیاري از گرایانه کشورهاي مختلف  اسالم

، اند متأثر از انقالب اسالمی بودهآنها به شدت 

با توجه به از میان رفتن تهدیـد کمونیسـم و   

ن دنیـاي  هـا و انتقـاداتی در درو   ور چالشظه

در دو  نیسـم غربـی  غرب نسبت به مبانی مدر

، موجب شـده اسـت کـه جهـان     دهه گذشته

در عرصه سیاسـی  هاي اسالم  غرب به ظرفیت

و بـه جـاي خطـر سـرخ      توجه بیشتري نماید

صـور خطـر ســبز   کمونیسـتی بـراي خـود، مت   

 بهـروز (م باشـد  سکمونیاسالمی در دنیاي پسا

ــین فضــایی  ). 146 ، ص1385 لــک، در چن

کــه همچنــان ســخن گفــتن از جنــگ  اســت

پـردازان ایـن    موضوعیت دارد و نظریه 6ها دهای

گرایی را در خانـه مقابـل ایـاالت     جنگ اسالم

نشـانند   سم شوروي میمتحده، به جاي کمونی

)Rosenau, 2008, pp.1137-1139.(  

ــی در میــان   رونــدي کــه اســالم   گرای

و مسلمانان، پس از انقالب اسالمی طی کرده 

ي اثراتی که بر لیبرالیسـم بـه مثابـه رویکـرد    

ارچوب مدرنیته غربی، در نگاه این غالب در چ

                                       
6.War of Ideas  
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ایدئولوژي بـه محـیط پیرامـون خـود داشـته      

است، باعث شده تا غـرب خـود را مواجـه بـا     

حیـاتی آن   تهدیدي ببیند که عالوه بر منـافع 

وردهاي تمـدنی  مناطق مختلف جهـان، دسـتا  

در همـین  . کشـد  ب را نیز بـه چـالش مـی   غر

ــه    ــت کـ ــد اسـ ــانتینگتون معتقـ ــه هـ رابطـ

گرایـی در عـین آنکـه در دوران جنـگ      اسالم

باعث تضـعیف مناسـبات امنیتـی میـان     سرد 

هاي اسالمی شده بود، منجر به امریکا و کشور

 رشد مسـتمر یـک رونـد ضـد غربـی از دهـه      

به این طرف، در میان مسلمانان شـده   1970

چـه او بنیـادگرایی اسـالمی    که ظهور آن. است

ــد کــه داراي اکثر مــیهایی در کشــور یــت دان

هـاي قـدرت در    جـایی  ه، جابـ مسلمان هستند

ــور ــه    هکش ــب ک ــن ترتی ــه ای ــالمی ب اي اس

رب بـه تـدریج جـاي    هاي طرفدار غـ  حکومت

هاي مخـالف غـرب و ضـد     خود را به حکومت

هـایی میـان    اند، ظهور شـبه جنـگ   غربی داده

هاي غرب، گسـترش   و گروههاي اسالمی  گروه

گسل اختالفـات در موضـوعات خـاص میـان     

شـود   ز جمله نتایج آن محسوب مـی مدنی، ات

  ).124 ، ص1379 هانتینگتون،(

ــر از   ــیاري دیگــ ــانتینگتون و بســ هــ

دانشمندان علوم سیاسی، در حالی از خیـزش  

ــال  ــاره اس ــش دوب ــدگی و روی ــه زن م در عرص

ــی   ــلمانان ســخن م ــه رونــد    مس گوینــد ک

طـول دو قـرن    کـه همـواره در   نمدرنیزاسیو

پیشرفت و دهنده الگوهاي  اخیر به عنوان ارائه

توسعه، مرزهاي مادي و معنوي را پشـت سـر   

گذاشته و فتح کرده اسـت، بـا فراگیـر شـدن     

نیتی ري جدایی دین از اجتماع، چونان شأتئو

یا نادیده انگاشتنش  یافته بود که گذر از آن و

به طـور مسـتقیم بـه    هایی که  حتی در حوزه

بـه  . شود، غیـر ممکـن بـود    مذهب مربوط می

اندیشـمندان اسـالمی بـر    طوري که برخی از 

ي این تصور بودند کـه توضـیح دیـن در دنیـا    

وردهـاي  آ امروز، مگر با توسـل جسـتن بـه ره   

و . همین مدرنیزاسیون، ممکـن نخواهـد بـود   

شـود بـا    براي مثال، توحید را نیـز نمـی  اینکه 

د و اثبات علوم قدیمه مانند فلسفه، توضیح دا

 هاي طبیعی براي ایـن  کرد، بلکه باید از روش

-24 ، صص1372 مطهري،(کار استفاده کرد 

ــا پــیش از وقــوع  ). 23 وضــعیتی کــه دیــن ت

لتی منـزوي  انقالب اسالمی در جهان دارد، حا

گـویی بـه مسـائلی     و به دور از فرصـت پاسـخ  

بــه ". اسـت کـه بــراي آن ایجـاد شــده اسـت    

ریـزي   هـا در برنامـه   اي که نه تنها دولت گونه

تنـد،  گرف اجتماعی خود سـراغی از دیـن نمـی   

بلکه افراد نیز برنامه زندگی خود را در نسـبت  

نتیجـه چنـین   . کردنـد  با دیـن طراحـی نمـی   

شرایطی ایـن شـد کـه نمـود دیـن حتـی در       

رنگ شود، تا جـایی   هاي فردي هم کم زندگی
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ـ    ویـژه   هکه در بسیاري از محافـل اجتمـاعی، ب

قلیـل افـرادي   ... ها، مـدارس، ادارات و  دانشگاه

بودنـد، دیانـت خـود را    هم که پایبند به دین 

توانستند با افتخار سر  کردند و نمی کتمان می

خود را باال گرفتـه و ادعـاي دینـداري کننـد؛     

مانـدگی   چه، دین مایه ننگ و بدبختی و عقب

ــی و دینــداران نمــاد تحجــر شــناخته      تلق

 "گرفتنـد  شدند و مورد تمسـخر قـرار مـی    می

جایگــاه دیــن در  ). 24 ، ص1384 رهــدار،(

قـالب اسـالمی در جهـان، تـا حـد      پـیش از ان 

ابزاري در دست علم، تقلیل یافته و غلبه علـم  

اما . بر دین در امور مختلف قابل تشخیص بود

این نسبت پس از انقالب اسالمی دچار تحول 

شد و موازنه قدرت به نفع دیـن تغییـر یافـت    

  ). 29 ، ص1384رهدار، (

براي غرب بـه مثابـه تهدیـد    آنچه امروز 

آن دیــن منــزوي و  طبیعتــاً ،شــود تلقــی مــی

بلکـه آن اسـالمی    جداافتاده از جامعه نیست،

کــه توفیــق خــود را در حضــور در    اســت 

هاي مختلف اجتمـاعی از معنابخشـی و    عرصه

ور عمـومی و  پردازي انقالبی تا اداره امـ  نظریه

کـه فضـاي   اسـالمی   اجرایی نشان داده است؛

ترین تهدید  شده توسط آن، مهممعنایی ایجاد

گردد  شود و سبب می ي غرب محسوب میبرا

ــون    ــدهایی همچ ــا فراین ــالم ب ــان اس ــا جه ت

سازي همراهی نکنند و  مدرنیزاسیون و جهانی

به واسطه تلقی کـه از اسـالم و هویـت خـود     

حال عواملی که این . بر آن اصرار ورزند ،دارند

کنند، براي آینده جهان  وضعیت را تقویت می

. اهند بودخطرناك خو) با حفظ وضع موجود(

داف غـرب بـراي   این عوامـل در حقیقـت اهـ   

و درگیـري میـان    دهنـد  مبارزه را تشکیل می

هـاي اندیشـه غـرب بـا جهـان اســالم،       آمـوزه 

مناقشـــه جهـــان آینـــده خواهـــد بـــود     

)Metz&Millen, 2003, pp.10-11 .(که  چرا

ا به تعبیـر بـابی سـعید، اسـالم سیاسـی تنهـ      

از  زدایـی  بدیلی بود که توانسـت بـه مرکزیـت   

هژمــونی اروپــا محــوري یــا مدرنیســم غربــی 

اسالمی کـه  ). 47 ، ص1379 سعید،(بپردازد 

خود را حفـظ کـرده و قـادر بـه      نظام معنایی

خشی به مسـلمانان اسـت و همچنـین    ب هویت

تواند در یک نظـام اجتمـاعی بـه تعـاملی      می

وقوع انقالب . خود بپردازد "دیگري"فعاالنه با 

ان یکــی از  اســالمی و تــداوم آن بــه عنــو   

ثیرگذارترین وقایع قرن بیسـتم،  ترین و تأ مهم

کـاهش اثرگـذاري   که به طـور مشـهودي بـه    

هــاي فکــري در میــان  دیگــر مکاتــب و نظــام

منجر شده اسـت   گرایی ها به نفع اسالم انسان

ــاره ،)8 ، ص1382 شــیرودي،( ــذا انگ ــاي  ل ه

ترین دالیـل وضـعیت    از عمده انقالب اسالمی

  .رود جهان به شمار می گرایی در فعلی اسالم
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ـ  ـ 3 ران و رشـد  انقالب اسـالمی ای

  گرایی در خاورمیانه اسالم

تا قبل از وقوع انقالب اسـالمی در دیگـر   

ــا    ــارزه ب ــدف مب ــا ه کشــورهاي اســالمی و ب

سیاسـی مسـتقر و یـا متجـاوزان و     هـاي   نظام

هــاي مختلفــی  اشــغالگران خــارجی، جنــبش

د وجود دارد که بسـیاري از آنهـا داراي پسـون   

ــت  ــالمی هس ــال از   . نداس ــور فع ــه ط ــا ب و ی

ــاي اســالمی در مواضــع خــود و   آمــوزه ــا ه ی

در . کننـد  عملکردي که دارنـد، اسـتفاده مـی   

مسلمین با تمدن غرب  واقع از ابتداي آشنایی

گرایانـه بـا عنـاوین،     هاي اسالم همواره حرکت

و جغرافیـایی   يهـاي فکـر   گاهاهداف و خاسـت 

شته است که اي اسالم وجود دامختلف در دنی

در نگریستن به دین اسالم به مثابه راه  عموماً

خالصـی از وضـع موجـود، مشـترك      نجات و

). 102-120 ، صـص 1383 مـوثقی، (انـد   بوده

ــالب  ــول   انق ــی در ط ــران حرکت ــالمی ای اس

خواهی مسلمین در دوران پـس از آغـاز    اسالم

اي کـه   ؛ بـه گونـه  شـود  سوب مـی استعمار مح

 سال و تنباکو دربرخی ماجراي تحریم توتون 

هـاي   قمري را در زمـره زمینـه  هجري  1270

جمعی از (آورند  انقالب اسالمی به حساب می

  ). 51-67 ، صص1386نویسندگان، 

نظران علوم سیاسی، بـر  بسیاري از صاحب

این نظرند که انقالب اسالمی منجر بـه نـوعی   

 بازتعریف از بیداري جهان اسالم شده و اساساً

از جملـه  . ق بخشیده استبه این بیداري تحق

معتقـد  استاد دانشگاه تهران منوچهر محمدي 

ها قبل مسئله بازگشت به  چه از قرناست اگر

اسالم و مقابله با تهاجمـات مـادي و معنـوي    

تفکـــرین مســـلمان و  غـــرب، موضـــوع م 

ـ    هاي اسالمی جنبش ه ایـن  بوده، امـا آنچـه ب

گرایی واقعیت بخشیده، انقالب اسـالمی   اسالم

بی  آرنولد تویناو با نقل عبارتی از . ایران است

پـان اسالمیسـم خوابیـده    " :کنـد  که بیان می

است، با این حال ما باید این امکان را در نظر 

اسـالم ممکـن اسـت بـار     ... داشته باشیم کـه  

دیگر براي ایفـاي نقـش تـاریخی خـود قیـام      

گیرد که این اتفاق بـا وقـوع    نتیجه می، "کند

جهان رخ داده اسـت   در ایران انقالب اسالمی

  ).125-126 ، صص1383 محمدي،(

نوان بیداري اسالمی از آن یـاد  آنچه به ع

در حقیقـت بازگردانـدن اسـالم بـه      ،شـود  می

و یا بـه عبـارت   . عرصه زندگی مسلمین است

به مفهوم ظهور اسالم نـاب و پـاك در   "دیگر 

اسـاس حیـات   انسان و جامعه است و بر ایـن  

یـد و تنهـا از دیـن    آ برین از دین به دست می

بنابر این بیداري اسـالمی  ... قابل دریافت است

به معناي زنده شدن دوبـاره، در پرتـو اسـالم    

ه آن استقالل، عـدالت  که در پنا... اصیل است

هاي متعالی بـار دیگـر    ها و ارزش و همه آموزه
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 شـیرودي، ( "یابـد  ت مـی شود و حیـا  زنده می

ک انقـالب  و حال پیـروزي یـ  ). 5 ، ص1388

این بیداري اسالمی و  بتنی بر اسالم، به آغازم

بـه   ؛اهداف و آمال آن رسمیت بخشیده اسـت 

طوري که موفقیت آن در خلق مفاهیم نوین، 

جد یک فضاي گفتمانی باشد که مو"توانست 

هـا را در درون خـود مسـتحیل     گفتمان خرده

سازي و بازسازي فکري و  ومسازد و ضمن مفه

در روابـــط  اي، فرهنـــگ نـــوینی را اندیشـــه

ساالري دینـی،   که بر مردم. الملل رقم زند بین

گرایــی تمــدن  احیـاي تفکــر اســالمی، جهـان  

حوریت فعالیـت فرهنگـی، تقویـت    اسالمی، م

ــبش ــ جن ــگ  ه ــاعی و فرهن ــد اجتم اي جدی

ــتقالل  ــتیزي و اس ــتوار   استکبارس ــواهی اس خ

  ).7 ، ص1382 دهشیري،( "است

انقالب ها از بازتاب  این عبارات و برداشت

هـایی   ، برداشـت الملـل  اسالمی در عرصه بـین 

است کـه از   اي هاي معناگرایانه تلقی مبتنی بر

شده پس از انقـالب   مجموعه تحوالت مشاهده

تحوالتی که در بسیاري  ؛اخذ شده است ایران

نه تنها بـه شـدت تحـت تـأثیر ایـن      از موارد 

تـوان از   مـی  بلکـه  ،ت اسالمی بوده اسـت نهض

. لگو براي آنهـا یـاد کـرد   این انقالب به مثابه ا

از فرداي پیروزي انقالب، بسیاري " که چونان

ــجوی ــه   از دانش ــه ب ــدون توج ــلمان، ب ان مس

اي خود، ایران را به چشـم   هاي فرقه وابستگی

ــد   ــود دیدن ــق خ ــب،   . سرمش ــن ترتی ــه ای ب

االسالمیه در دانشگاه  الجما دانشجویان سنی

ــران    ــردم ای ــالب م ــد انق ــالم کردن ــاهره اع ق

ته بررسی عمیق اسـت تـا از آن درس   شایس...

مشـق  بگیریم، انگیزه کسب کنیم و از این سر

بسـیاري از مسـلمانان آن را   ... مند شویم بهره

غلبه اسالم بر نیروهـاي اهریمنـی و پیـروزي    

 "دانستند سم امریکا میجهان سوم بر امپریالی

  ).327 ، ص1388 اسپوزیتو،(

و  ثیر انقالب اسالمی بر کشورهارچه تأاگ

هاي خـود   هاي مختلف، بر حسب ویژگی گروه

ــوده  آن ــاوت ب ــا متف ــپوزیتو،(ه ، ص 1388 اس

هـا در حـوزه    ، اما همه این تأثیرپـذیري )331

ــالم ــل    گ اس ــن، قاب ــه دی ــت ب ــی و بازگش رای

در عـراق   به طوري که مثالً. بندي است طبقه

انقالب اسالمی شاهد بالفاصله پس از پیروزي 

گرایـی   اسـالم  هـاي  هاي گـروه  تشدید فعالیت

کـه تحـت    الدعوه اسالمی هستیم انند حزبم

ــا رویکــردي کــامالً... رهبــري آیــت ا  صــدر ب

ا نظـام دیکتـاتوري حـاکم    اسالمی و شیعی، ب

کند و یـا تشـکیل مجلـس اعـالي      مبارزه می

کـه از جهـات    1361سال  انقالب اسالمی در

ثیر انقـالب ایـران قـرار دارد    مختلف تحت تـأ 

ــان،( کشــور عــراق  ). 83 ، ص1384 ملکوتی

تحت حکومت صدام حسین بیشترین واکنش 

بـه   ؛را به انقالب در همسایه خـود نشـان داد  
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طــوري کــه در میــان کشــورهاي مخــالف بــا 

انقالب اسالمی، عـراق اولـین داوطلـب بـراي     

این یـک دلیـل   . برخورد نظامی با موضوع بود

واضح براي اثر عمیقی است که ملـت عـراق و   

ــیعیان از ا   ــوص ش ــه خص ــالمی  ب ــالب اس نق

بـه نظـر   "دلیل است کـه  به همین . پذیرفتند

رسد اینک و بـا توجـه بـه سـقوط دولـت       می

در اثـر اشـغال عـراق    خشن و مسـتبد بعثـی   

هاي نسـبی   و آزاديمریکایی توسط نیروهاي ا

که در مقایسه با دوران قبل بـه وجـود آمـده    

ــت ــه اثراس ــالب  ، زمین ــاب انق ــذاري و بازت گ

و ایـن  هم گردیـده  اسالمی به طور جدي فـرا 

ها در تشکیل  مشکل بزرگی است که امریکایی

دولــت جـــایگزین بــا آن مواجـــه هســـتند   

بـــه  ).128-129 ، صـــص1383 محمـــدي،(

اشـغال عـراق نـه تنهـا منجـر بـه       طوري کـه  

ــیب ــل    آس ــلیم در مقاب ــران و تس ــذیري ای پ

هــاي امریکــا نشــده، بلکــه تشــدید   واســتهخ

ــأثر از انقــالب اســالمی،   اســالم ــا گرایــی مت ب

هاي شیعی در نظام سیاسی  گیري گروه قدرت

پس از صدام و تقویت جایگاه مرجعیت شیعی 

سـتانی را در پـی داشـته    سی... با وجود آیـت ا 

، )187-188، صص 1386قمی،  غالمی(است 

که بیانگر ضعیف بـودن رویکردهـاي سـکوالر    

در جامعـه  مطلوب اشغالگران، و قدرت اسالم 

می وجود ب اسالبه معناي آنچه در انقال عراق

 ،که با سرنگونی نظام سـرکوبگر باشد  دارد، می

در اثر این حجم قابل . خود را نشان داده است

توجه از بروز تمایالت اسـالمی کـه از ابتـداي    

آري گفتن به اسالم در برابـر  "اشغال عراق با 

آغـاز شـد، امریکـا     "به صدام و بوشنه گفتن 

بــات ریــزي بــر مبنــاي مطال نــاگزیر از برنامــه

گرایانه مردم عراق است و واقعیـت ایـن    اسالم

ر فعـال  است که این مذهب است که بـه طـو  

مریکـا را  هـاي ا  جریانات اعتراضی به سیاسـت 

) ي ترویج سکوالریسم استبر مبنا که عمدتاً(

  ).Cole, 2003, pp.558-559(کند رهبري می

این وضعیت در لبنـان نیـز بـا جمعیـت     

ذهبی میـان  حداقلی شیعه و وجـود تکثـر مـ   

بـه طـوري    ؛مردم، به گونه دیگري وجود دارد

که بیشترین نفوذ سیاسـی و فرهنگـی ایـران    

انقالب، در لبنان بوده و در ایـن میـان    از بعد

وجود جمعیت فعال و پویـاي شـیعه در ایـن    

در طول دهـه  . کشور بسیار حائز اهمیت است

اي همچـون امـام    میالدي حضور چهره 1970

مشـهود فکـري وي بـه    صدر و گرایش موسی 

، از جملـه  )ره(ت حضـرت امـام خمینـی    نهض

پـذیري مـردم لبنـان از    یل تأثیرترین دال مهم

انقالب اسالمی در باالترین حد خـود اسـت و   

هـایی   هاي وي بود که جنـبش  آموزهبر اساس 

مانند امل شـکل گرفتنـد کـه پـس از ربـوده      

شدن امام موسی صدر، بـه طـور چشـمگیري    
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ــن . فتنــددر لبنــان گســترش یا ــر ای عــالوه ب

تهاجمات اسرائیل به ایـن کشـور در دو دوره   

ــیالدي  1982و 1978 ــذیري م ســرعت الگوپ

ها را از انقالب اسالمی به عنوان انقالبی  لبنانی

ــارزه بــا      ــراي مب ــري روحانیــان، ب ــه رهب ب

 اسـپوزیتو، (م و استبداد افزایش داد سامپریالی

  ).327 ، ص1388

ــالمی آنچ  ــالب اس ــري انق ــه تعبی ــان ب ن

کـه   ثیري در میـان شـیعیان لبنـان داشـته    أت

کـرده   "نـده و بیـدار  ز"توان گفت آنهـا را   می

هاي متحرکـی بـدل سـاخته     بمب"است و به 

در مـدت   ،که توانستند در تقابل با اشغالگران

کوتاهی پنج قدرت بزرگ غربی را بدون دادن 

تـرین امتیـازي وادار بـه فـرار از ایـن       کوچـک 

و ... در حقیقت حـزب ا  کشور بنمایند و امروز

ســنی هــاي  و در میــان گــروهجنــبش امــل، 

ی به رهبري شیخ سـعید  جنبش توحید اسالم

شـعبان تحــت تــأثیر مســتقیم انقــالب رشــد  

ــرده ــد ک -128، صــص 1383 محمــدي،( "ان

جنبش توحید اسالمی به عنـوان یـک   ). 127

گروه سنی مـذهب در لبنـان و یـا هـر گـروه      

کنش به انقالب گرا، حتی اگر در وا دیگر اسالم

ثر از این أمت اسالمی ایجاد نشده باشد، طبیعتاً

تر ب بر خط مشی اسالمی خـود امیـدوار  انقال

این اتفاقی است کـه در لبنـان رخ   . شده است

داده و آنچه مکتب مقاومت ایـن کشـور را در   

ــر حمــالت اســر ــد،  ائیل تشــکیل مــیبراب ده

  .گرایی است اسالم

فـزایش  ي اگرایی در لبنان تـا حـد   اسالم

ثري، دیگـر  مـؤ پیدا کرده که توانسته به طور 

ثیر بارزاتی در این کشور را تحـت تـأ  مکاتب م

تـوان   به طوري که امروز دیگر نمـی . دهد قرار

تـرین   مبارزه با اسرائیل به عنـوان اصـلی  براي 

هـا   به اندیشهتهدید براي دولت و ملت لبنان، 

وضـعیتی کـه    ؛گرایانه اندیشید و تفکرات چپ

سرائیل نیز ر مناطق در معرض تهدید ادر دیگ

سـمیر  اکبر  هللاهاي اشعار. به چشم می خورد

ــارز چپ  ــار مب ــانی قنط ــراي لبن ــان گ ، در می

بیـروت شـاهد خـوبی    کنندگانش در  استقبال

ــراي غلبــه اســالم ــارزه  ب گرایــی در مشــی مب

هـایی نیـز از    عالوه بر این نشانه. استه لبنانی

هده تـوان در فلسـطین مشـا    این دست را می

خلق بـراي آزادي فلسـطین طـی    جبهه . کرد

تصمیم خود را براي جـایگزینی واژه  اي  بیانیه

در عنـوان خـود    اسالمی بـه جـاي واژه خلـق   

سـالمی بـراي   و از آن پس جبهـه ا  اعالم کرد

هـا و   این بازتـاب . دآزادي فلسطین خوانده ش

تأثیرات به قـدري مشـهود اسـت کـه برخـی      

انـی از نفـوذ   هـاي غربـی و عربـی بـا نگر     رژیم

... ا روزه حـزب  33انقالب اسالمی ایران، جنگ 

 2006لبنان و رژیم اسرائیل در تابستان سال 

اي ایـدئولوژیک در وراي ژئوپلتیـک    را مناظره
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ایـــران قلمـــداد کـــرده و در طـــول جنـــگ 

در لبنان بین  7هایی درباره جنگ نیابتی حرف

مسـتقیمی،  (آوردند  ایران و امریکا به زبان می

  ).279ص  ،1386

یونیستی نیز مزید بر وجود دشمن صه   

هاي فلسـطین   أثیرپذیريت علت شده است که

از انگاره انقالب اسالمی به میزان چشـمگیري  

به طـوري کـه آشـکارا دو گـروه     . افزایش یابد

 1980حماس و جهـاد اسـالمی کـه در دهـه     

ــ  ــد، خــود را مت ــت کردن ــالم موجودی أثر از اع

 به خصـوص . دانند گفتمان انقالب اسالمی می

آشـکارا  "جهاد اسالمی براي آزادي فلسـطین  

از انقــالب اســالمی ایــران دفــاع مــی کنــد و  

خواستار الگو گـرفتن فلسـطینیان از حرکـت    

ــران اســت ــان،( "مــردم ای  ، ص1384 ملکوتی

جهاد اسالمی به عنوان فرزنـد  " و اساساً). 84

ان، در فلسطین، به رهبري انقالب اسالمی ایر

یم عـوده و بـا همکـاري شـهید     الکرشیخ عبد

ــال    ــا س ــه ت ــقاقی ک ــر فتحــی ش  1988دکت

هاي اسرائیل زندانی بود،  در سیاهچالمیالدي 

سـیس  به عنوان رهبر شاخه نظـامی جهـاد تأ  

میالدي با  1979ی شقاقی در سال شد و فتح

خمینـی راه حـل   «لیف کتابی تحت عنـوان  تأ

نظـــرات سیاســـی و  » اســـالمی و بـــدیل 

                                       
7. Proxy War 

اد اســالمی را بیــان ایــدئولوژیک خــود و جهــ

  ).136-137 ، صص1383 محمدي،( "نمود

شهید دکتر فتحی شقاقی، در خصـوص   

ــردم    ــارزات م ــر مب ــالمی ب ــالب اس ــأثیر انق ت

این انقالب به ما فهمانـد  ": گوید فلسطین می

در گــرو پیــروي از راه امــام  کــه پیــروزي مــا

اســت؛ از همــین رو، ناگهــان در و  )ره(خمینـی 

اي اشـغالی بـه ویـژه    ه دیوار مساجد سرزمین

تزیین  )ره(مسجداالقصی با تصاویر حضرت امام

انتفاضه یکی از ثمرات بیـداري اسـالمی   ... شد

در منطقه و به ویـژه   )ره(است که امام خمینی

بنـابراین، انتفاضـه   . در فلسطین به وجود آورد

اسـالمی، در ســطوح مردمــی بــه ســوي افــق  

رود،  اسالمی و شـعارهاي اسـالمی پـیش مـی    

ر ماست که در مبـارزه بـراي رهـایی از    پس ب

هــا از تمــام  تسـلط و اشــغالگري صهیونیســت 

هاي دیگر پرهیز کـرده و بـا توجـه بـه      حل راه

اصولی که امـام در مبـارزه بـا اسـرائیل ارائـه      

با دشمنان اسالم و مسلمانان مبارزه  ،اند کرده

  ).98-99 ، صص1382 ساالر،( "کنیم

جنــبش مقاومــت اســالمی فلســطین    

گراي دیگري اسـت کـه    گروه اسالم) سحما(

ــال  ــات س ــس  2006در انتخاب ــیالدي مجل م

ــانون ــت    ق ــت اکثری ــطین توانس ــذاري فلس گ

بـه عنـوان    آن خود کند و عمالً ها را از کرسی

. ترین رقیب جنبش فـتح شـناخته شـود    مهم
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بـه همـان روش کـه    "این گروه توانسته است 

شیعیان جنوب لبنان با انتخاب شیوه مبـارزه  

ستفاده از عملیات استشهادي عرصه را بـر  با ا

نمـوده و موفـق بـه     دولت صهیونیستی تنـگ 

هـاي   ، تاکتیـک "هـا شـدند   اخراج صهیونیست

ــد   ــود را ســامان ده ــارزاتی خ ــدي،(مب  محم

  ).136 ، ص1383

فلسـطین عـالوه بــر حجـم قابـل توجــه     

تعامالتی که با انقالب اسـالمی برقـرار کـرده    

ابل اعتنـاي  د جمعیت قاست، از آن رو که فاق

گذاري انگاره أثیرباشد، از حیث ت شیعه نیز می

المی بر اهل سنت نیـز مهـم تلقـی    انقالب اس

؛ به طوري که تأکید بسیار بـر روابـط   شود می

هاي شیعی در جهان اسالم بـا   معنایی جنبش

بـه معنـاي    یا تلویحاً صریحاًتانقالب اسالمی، 

گراي اهل  هاي اسالم عدم ارتباط میان حرکت

شــود  ن بــا انقــالب اســالمی تصــور مــیتســن

مـذهب   هـاي سـنی   گـروه ). 1388 اسپوزیتو،(

نی در عین حالی که خـود بـه شـدت    فلسطی

انـد، نقـش    ثر از گفتمـان انقـالب اسـالمی   متأ

بخشی و تحریک دیگر جوامع  پررنگی در الهام

یکردهــاي ضــد  مســلمان بــراي اتخــاذ رو  

خواهانـه دارنـد، کـه بــا     صهیونیسـتی و آزادي 

ــوزه ــاي اســالمی همــراه اســت  آم ؛ اگرچــه ه

توان منکر شد که تأثیر انقالب اسالمی بر  نمی

تر و پایـدارتر   شیعیان تأثیري به مراتب عمیق

ی که پیرو این انقالب بر مسلمانان" .بوده است

العـاده و   مکتب اهل بیـت بودنـد، تـأثیر فـوق    

توان ادعا کرد که جایگـاه   ی داشت و میشگفت

یه و پیرامون به مرکز شیعیان جهان را از حاش

. ثقــل تحــوالت جهــان اســالم منتقــل نمــود 

شیعیانی که در طول چنـدین قـرن نـه تنهـا     

همواره در اقلیت بوده و آماج حمـالت شـدید   

کام و خلفـاي بـالد   تبلیغاتی به ویژه توسط ح

بـا تکیـه بـر     گرفتند و الزامـاً  اسالمی قرار می

هـاي   تقیه حتی از بروز افکـار و اندیشـه  اصل 

هراس داشـتند، بـا ایـن پیـروزي جـانی       خود

دوباره گرفته و در صف اول مبارزه با اسـتکبار  

  ).126 ، ص1383 محمدي،( "قرار گرفتند

ــا  امــا آنچــه در اینجــا مهــم اســت، همان

ثر از انقـالب  أبررسی تحـوالتی اسـت کـه متـ    

اسالمی در معناي اسالم براي جوامع مختلـف  

ع گـذاري آن نـو  أثیراسالمی رخ داده اسـت، ت 

مبـانی توسـعه غـرب را    "نگرشی به اسالم که 

رد که دیـن دربـاره   ال برد و فریاد برآوؤزیر س

ه البتـ  هایی اساسی دارد، گیري اداره دنیا جهت

بـه  . کنـد  دنیاگرایی افراطـی را هـم نفـی مـی    

ــوینی در    ــالمی ارزش ن ــالب اس ــارتی، انق عب

توســعه آفریــد و آن، ایــن اســت کــه توســعه 

 "وهـاي غربـی نیسـت   مند به الگاجتماعی نیاز

شـی کـه بـه    نگر). 12 ، ص1376 پـور،  رفیع(

بخشـی بـه جامعـه     دین به مثابه مبناي نظـم 
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و ) 25 ، ص1388 شـیرودي، (نگرد  بشري می

 هـا  ضروري براي اداره امور انسان محور قواعد

  .داند را دین اسالم می

ــود  ــري وج ــل ذک ــواهد قاب ــه  ش دارد ک

هـاي اسـالمی در آسـیاي     بسیاري از جنـبش 

فریقـا  شمال ابی، آسیاي مرکزي، قفقاز و جنو

نیز ملهم از همین معنایی اسـت کـه انقـالب    

در واقـع بـا   . اسالمی از اسالم ارائه کرده است

م بر آسـیاي مرکـزي و   سوجود سیطره کمونی

پس از ظهور و گسـترش امـواج   "قفقاز، دقیقا 

اسالم سیاسی در پی پیروزي انقالب اسـالمی  

چنـد کـه تحـت     در ایران، آسیاي مرکزي هر

شـاهد   حاکمیت کمونیسم قرار داشـت، ولـی  

ثیرپـذیري از ایـن جریـان    بروز تحوالتی در تأ

همچنــین ). 214 ، ص1384 کــوالیی،( "بــود

هـاي مجاهـدین    یات و کتـاب نگاهی بـه نشـر  

در افغانسـتان  "ید این نظر است کـه افغانی مؤ

بخشــی انقــالب اســالمی، بــه دلیــل     أثیرت

تـی پــیش از  اشـتراکات فرهنگـی و زبـانی، ح   

پیروزي این انقالب آغاز شد و در مقاومـت در  

پـس از  . برابر کودتاي کمونیستی نمود یافـت 

ــران و اشــغال افغانســت  ان پیــروزي انقــالب ای

هـاي   توسط ارتش سـرخ شـوروي نیـز گـروه    

کـه  ) گانـه  هفـت (و سـنی  ) گانه هشت(شیعه 

کردنـد، یعنـی    نـام اسـالم را حمـل مـی     اکثراً

نقــالب اســالمی الهــام غــانی، از امجاهــدین اف

ها بـه   أکید این گروهگرفتند و بدون شک ت می

ثیر این انقـالب صـورت گرفتـه    اسالم تحت تأ

ان و پیـدایش  همین وضعیت در پاکسـت  ".بود

ــد  جنــبش ــایی مانن ــه نهضــ"ه ت اجــراي فق

ــري ــی "جعف ــاهده م ــ مش ــود و عل ــم  یش رغ

ــه ــن ک  فرق ــدید در ای ــی ش ــردم گرای ــور، م ش

انقـالب  هب بـه  مـذ  پاکستان با اکثریت سـنی 

در "و یـا  . نگرنـد  اسالمی به دیده احترام مـی 

قفقــاز تحــت حاکمیــت روســیه،  قفقــاز چــه

نشـین ایـن منطقـه،     هـاي مسـلمان   جمهوري

غسـتان، بالکاریـا و اوسـتیاي    مانند چچـن، دا 

هـا   روسکه سابقه مبارزه طـوالنی بـا    شمالی

جمهــوري ( جنــوبی انــد، و چــه قفقــاز داشـته 

وجـود   انقالب اسـالمی  نیز بازتاب) آذربایجان

گرایانه که تشکیل  بازتابی اسالم ".داشته است

ــان  " ــوري آذربایج ــالمی جمه ــزب اس از  "ح

 ملکوتیـان، (آیـد   هاي آن به حساب مـی  نهنمو

  ).85-86 ، صص1384

پیروزي انقالب اسالمی در ترکیه اسباب 

گرا را فـراهم   هاي اسالم امیدواري بیشتر گروه

انداز اسـالمی   کرده و باعث پررنگ شدن چشم

از ایـن اثـر بخشـی    . در این کشور شده اسـت 

 کودتـاي . شود ابتداي پیروزي انقالب دیده می

عان ژنـرال  در ترکیه، به اذ 1980سپتامبر  12

 کنعان اورون، با هدف متوقف کردن رونـد رو 

و بـه  . گرایی صورت گرفـت  ه گسترش اسالمب
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) گرایش بـه اسـالم  (اگر این آتش "گفته وي 

اموش نشود، ممکن اسـت سراسـر   به موقع خ

همـین نگرانـی بـود کـه      ".کشور را فرا گیـرد 

باعث شـد ارتـش ترکیـه در مقابـل پیـروزي      

الـدین   گراي رفاه به رهبـري نجـم   حزب اسالم

اربکان بایستد، حزبی که در نهایـت بـا حکـم    

امــا تــوان . رکیــه منحــل شــددادگــاه عــالی ت

در ترکیه به حدي بوده است که گرایان  اسالم

. انـد  بار دیگر موفق به تشکیل دولت شده نهاآ

و این بار حزب اسالمی عـدالت و توسـعه بـه    

رهبري رجب طیب اردوغان موفق به این کار 

در حقیقـت ایـن رشـد چشـمگیر     . شده است

گرایان در ترکیه ایـن گمـان را نیـز بـه      اسالم

گرایان در صـورتی   جود آورده است که اسالمو

کشـور الئیــک   کـه بتواننــد ارتـش را در ایــن  

دگرگـونی   کنترل کنند خواهند توانست یـک 

بـه وجـود آورنـد     اساسی را در نظام سیاسـی 

  ).139-151 ، صص1380 طاهایی،(

ینکه برخی بر ایـن نظرنـد کـه    رغم ا علی

گرایی در برخی مناطق مانند ترکیه بـه   اسالم

واســطه مواضــع معتــدلی کــه در موضــوعات  

ه، تأثیر المللی اتخاذ کرد مختلف داخلی و بین

چندانی از انقالب اسالمی که بـا رویکردهـاي   

تري همراه بوده، نپذیرفته اسـت، بایـد    بنیادي

گرایـی عنـوانی اسـت کـه در      گفت که اسـالم 

تعارض دوجانبـه اسـالم و    حقیقت به یک سر

شود که انقالب اسـالمی   سکوالریسم اعطا می

ترین مقـاطع ایـن   به عنـوان یکـی از اثرگـذار   

ن منظر بر کلیه رود و از ای یتعارض به شمار م

ثیري افزایشــی داشــته گرایشــات اســالمی تــأ

در آن شرایط دوگانگی و "که  به طوري. است

هـاي   هاي بزرگ آرمان نزاع و در میان شکست

 ومت سکوالریسـتی و طـرح نـوگرایی آن،   حک

 قدرت دینی احیا گردیـد و شـکوفایی دوبـاره   

 و مسلمانان در ایران توانستند عرصـه را  یافت

از جهت نظري و عملی بـه دسـت گرفتـه تـا     

ــو ا  ــی ن ــد  طرح ــالمی در اندازن ــت اس . ز دول

ند و گرایان در ایران بـه پیـروزي رسـید    اسالم

پایگـاهی   براي نخستین بار طی هفـت دهـه،  

اختار دولت اسـالمی بـه دسـت    عملی براي س

متنازع فیـه،  ساختاري که از مفهومی  آوردند؛

بـه   ،هـاي نظـري   و طرحی در دایره کشمکش

واقعیتی موجود در خارج و بر بخشـی از کـره   

، 1377 توفیق و فضـائلی، ( "زمین تبدیل شد

  ).28-29 صص

فضاي در حال "از همین منظر است که 

گرایی که ناشی از وقوع انقالب  گسترش اسالم

ــوده اســت، بــر دولــت و نخبگــان  هــا ایــران ب

نهــاده و در  ثیرسیاســی در جهــان اســالم تــأ

هـا و پیونـد آنهـا بـا      مـت تغییر بعضی از حکو

، ورود )ماننــد ســودان و پاکســتان  (اســالم 

هـاي   ، تغییـر در ایـده  گرایان به پارلمان اسالم
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ــط  ــاهزادگان و خ ــی ش ــی و   مش ــاي سیاس ه

ــین ــاهزاده ب ــی ش ــا  الملل ــد عربســتان (ه مانن

ــزاب  ) ســعودي ــت توســط اح و تشــکیل دول

. "نمـود یافتـه اسـت   ) ند ترکیـه مان(گرا  اسالم

هـا و نخبگـان    عالوه بر دولتاین تأثیرگذاري 

هاي هویت اجتماعی و فردي  سیاسی در حوزه

پس از پیروزي "که  نیز حائز اعتبار است، چرا

کري در انقالب اسالمی شاهد تغییرات قابل ذ

چهره ظاهري جوامع در کشورهاي اسـالمی و  

هاي عمومی آنها، حتی میـان مسـلمانان   رفتار

کشــورهاي غیــر اســالمی از قبیــل گســترش 

 جاب، گرایش بیشتر بـه شـرکت در مراسـم   ح

ایـن  . ایـم  مذهبی و رعایت تکالیف دینی بوده

هاي دوردسـت آسـیایی،   امر حتـی در کشـور  

مریکـا  دونزي و مالزي و نیز در اروپا و امانند ان

 ، صـص 1384 ملکوتیان،(است  مشاهدهقابل 

88-87.(  

به عبـارت دیگـر الگـوبرداري از نهضـت     

ن را فراهم کـرده  اسالمی ملت ایران، اسباب آ

تا مسلمین در هر کجاي جهان، به میزانی که 

اند، از آن  یام انقالب اسالمی را دریافت کردهپ

ـ  . ثر شـوند أمت در جهـت   ثیر معمـوالً أو ایـن ت

و تحول در نظام فکري  افزایش تمایالت دینی

شـتر از  ثیري که بیوده است؛ تأها بو هویتی آن

، هـاي گروهـی   طریق ابزارهـایی مثـل رسـانه   

هـاي ایـدئولوژیک گسـترش     دانشگاه و کتـاب 

 اسـت کـه   دلیـل شاید به همـین  . یافته است

ــه متوســط در کشــورهاي   ــانتینگتون، طبق ه

ــتعد تأثیر   ــتر مس ــالمی را بیش ــاس ذیري از پ

بـه طـوري کـه     انقالب اسالمی یافتـه اسـت؛  

همچـون آنچــه در ایـران رخ داده، در دیگــر   "

می این طبقـه متوسـط اسـت    هاي اسالکشور

 "دار اســــالم شــــده اســــت اعیــــهکـــه د 

)Huntington, 1996, p.113 .(  

این در حـالی اسـت کـه پـیش از وقـوع      

پذیرش تئوري جدایی دیـن  "انقالب اسالمی 

ــه تنهــا باعــث شــکل  ــري و  از سیاســت، ن گی

نهادینه شـدن سیاسـت غیردینـی در جوامـع     

اسالمی شـد، بلکـه باعـث شـد تـا دینـداري       

. شـود  غیرسیاسی نیز شکل گرفته و نهادینـه 

ــتمداران    ــا سیاس ــه تنه ــر، ن ــارت دیگ ــه عب ب

هـاي دینـی    پذیرفته بودند که با دین و آموزه

تواننـد کشورشـان را اداره    در عصر نوین نمـی 

کنند، بلکه دینداران نیز پذیرفته بودند که بـا  

وارد کردن دین در سیاست، بر سر راه تحقـق  

شـود و کـامالً    اهداف دینـی مـانع ایجـاد مـی    

د شده بودند کـه بـه صـالح و    متقاعد و معتق

... نفع دین نیست که در سیاست دخالت کنـد 

ربع پایانی (جایگاه دین در این مقطع تاریخی 

و سهم تـأثیر  ) 20تا ربع پایانی قرن  19قرن 

ویژه در ساحت اجتماع، سیر نزولی روز ه آن ب

اي که در شـرایط   افزونی داشته است؛ به گونه
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نهایــت  پایــانی مقطــع مــورد بحــث، دیــن در

نحیفی در برابر رقیب به نهایـت فربهـی قـرار    

گرفت و راهی جز انفعال در برابـر مقتضـیات   

، صـص  1384 رهدار،( "روز افزون آن نداشت

29-28.(  

هاي  هاي قابل توجه میان نهضت شباهت

ــمال ا  ــده در شـ ــی ایجادشـ ــا و فرمردمـ یقـ

هاي عربی در آغاز سال جاري مـیالدي،  کشور

ران و عمـل انقالبـی   یبا نهضت اسالمی مردم ا

گزیر از دانایی ایشـان  مردم این کشورها که نا

نسبت به مقوله مبارزه با استبداد بوده اسـت،  

هاي  تواند در بررسی جایگاه انگاره می مشخصاً

. انقالب اسالمی، نقش مهمی را بر عهده گیرد

هـاي موجـود عـالوه بـر      طوري که نهضـت  به

طالبـات  اي کـه در م  خواهانـه  هاي اسالم آرمان

ــه چشــم مــی اعالمــی خــورد، از نظــر  شــان ب

هایی کـه بـا انقـالب اسـالمی ایـران       همسانی

  .گیرند مورد توجه قرار می دارند نیز

هان عـرب در  هاي مردمی ج موج جنبش

، بـا خودکشـی یـک جـوان     2011اوایل سال 

. تونســی در پایتخــت ایــن کشــور آغــاز شــد 

المللـی بـه    هـاي بـین   نگاه رسانه اقدامی که از

نوان اعتراضی به وضـعیت اقتصـادي تـونس    ع

غافــل از آنکـه یکــی از  . تلقـی و معرفــی شـد  

ترین احزاب مخـالف در ایـن   ؤثرترین و م مهم

به عنوان شـاخه   المی اکشور حزب اس

المسلمین تونس است، که چه در مشی  اخوان

هـا بـه    حرکت خود و چه در مطالبات و آرمان

ــأ ــدت مت ــور ش ــه مح ــالمی اســت ک  ثر از اس

و  آیـد  فتمان انقالب اسالمی، به حساب مـی گ

لذا بدیهی خواهد بود که هر جنـبش مردمـی   

خواهانـه   سـالم در این کشور بدون مطالبـات ا 

مطالبـاتی کـه باتوجـه بـه      ؛دقابل تصور نباش

تأثر از گرایان تونسی با ایران، م تعامالت اسالم

  .خواهند بود میهاي انقالب اسال انگاره

رکل حـزب النهضـه،   راشد الغنوشی، دبی 

ط دولـت در تـونس توانسـت    که پس از سـقو 

ا به کشور خود بازگردد، دربـاره  ه پس از سال

گرایـی در   ثیر انقالب اسالمی ایران بر اسالمتأ

انقالب ایران زمانی به وقوع ": نویسد تونس می

زمـانی  . پیوست که براي ما بسیار حساس بود

که مـا در صـدد سرکشـی از اندیشـه سـنتی      

ی وارداتـی از شـرق تـونس بـودیم کـه      اسالم

مبارزه در جامعه را تنها بـه یـک بعـد تقلیـل     

ی شـده  هـای  ما آماده پـذیرش اندیشـه  . داد می

ــارزات  ــه در آن مب ــودیم ک ــد   ب ــر بع ــالوه ب ع

. هاي دیگري نیـز باشـد   ههعقیدتی، داراي جب

. نظیر جبهه سیاسی و جبهه مبارزه اجتمـاعی 

هـاي   هانقالب ایران بـا آمـوختن برخـی آمـوز    

اسالمی، ما را از تسلیم در برابر برخی مفاهیم 

اجتماعی چپ بازداشت و مبارزه اجتماعی مـا  

کـه    در حـالی . را وارد چارچوبی اسالمی کـرد 
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ها اصـرار داشـتند کـه ایـن تنهـا       مارکسیست

مارکسیسم است که ماهیت مبارزه اجتمـاعی  

را کشف کرده و تنها این مکتب قادر اسـت از  

بقـاتی و پیـروزي کمونیسـم    طریق مبـارزه ط 

داري، راه حل مسـائل جامعـه را    علیه سرمایه

اما ما در انقالب ایران یک روحـانی  . ارائه دهد

ــالب   ــه توانســـت انقـ ــافتیم کـ معمـــم را یـ

ــتبدادي    ــام اسـ ــه نظـ ــعفین را علیـ مستضـ

نشانده امپریالیسم و علیه طبقه مـتعفن   دست

اي  تـرین هدیـه   مهم. داري رهبري کند سرمایه

الب ایران به ما داد، مقوله مبارزه میـان  که انق

و ایـن ترجمـه   . مستضعفین و مستکبرین بود

غنـا و جنـگ طبقـاتی     دیگري از جنگ فقر و

تـر و بـا    ارچوب اسـالمی شـامل  بود، اما در چ

  .)30/10/1389سایت الف،( "ادبیات اسالمی

یتی که الغنوشی دربـاره آن سـخن   وضع

ابـل  ربی نیـز ق هاي ع، در دیگر کشورگوید می

هاي انقالبـی و   پایبندي جنبش. مشاهده است

ثر از شت به اسالم در مبارزه سیاسی، متـأ بازگ

ر ایران نه تنهـا  وقوع و تداوم انقالب اسالمی د

شـود،   انگیزي محسوب نمی امر بدیع و شگفت

ــازیگرا   ــار ب ــورد انتظ ــه م ــز  بلک ــه نی ن منطق

آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه رژیـم  . باشد می

گیري ایرانی جدیـد   رباره شکلصهیونیستی، د

تحوالت اخیر این کشـور،   در مصر با توجه به

ــی  ــدار م ــد هش ــک  . ده ــاحبه وي در ی مص

کنـد   اعتقاد خود را چنین بیان میمطبوعاتی 

ها در مصـر بـاز    با ازسرگیري موج انقالب" که

گیـري ایرانـی دیگـر بـروز      م نگرانی از شکله

ــت  ــرده اس ــوان،  ( "ک ــاران ج ــگاه خبرنگ باش

24/1/1390(.  

الت منطقه بـا توجـه بـه    روند تحو اساساً

خواه که  هاي انقالبی و تحول گسترش جنبش

ي سکوالر هاي استبداد خواهان تغییر در نظام

هاي جدي اسـرائیل   در منطقه هستند، نگرانی

 گـذاري زایش تـوان تأثیر و غرب را دربـاره افـ  

ــت   ــه واســطه قراب ــه، ب ــران در منطق ــاي  ای ه

ینده این کشـورها  ان آایدئولوژیک میان حاکم

یـک  . باعـث شـده اسـت    و جمهوري اسالمی

مقـام دیگــر رژیــم صهیونیســتی دربــاره ایــن  

نگرانی، با توجه به آنچـه در جهـان عـرب رخ    

هاي بزرگی بـراي   تالش": گوید ، میداده است

قــوي شــدن ایــران و متحدانشــان در جهــان  

گیرد و این به نفـع اسـرائیل    عربی صورت می

نکه تقویـت نفـوذ ایـران را    او ضمن آ ".نیست

کنـد،   ترین نگرانـی اسـرائیل معرفـی مـی     مهم

جریان تحـوالت منطقـه    معتقد است ایران در

ــه دارد ــارس،  ( مداخلـــ ــزاري فـــ خبرگـــ

23/1/1390(.   

بسیاري از تحلیلگران در بررسی اتفاقات 

هاي مردمی و ضـد   یر منطقه و بروز جنبشاخ

استبدادي در کشورهاي عربـی متحـد غـرب،    
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موضع جمهـوري اسـالمی ایـران را در     تقویت

تـرین   برابر رقباي خود، به عنوان یکی از مهـم 

. کننــد پیامـدهاي ایــن تحــوالت قلمـداد مــی  

ثر از تحـولی کـه در واقــع بـیش از آنکـه متــأ    

، اقــدامات سیاســی جمهــوري اســالمی باشــد

ثیر ساختار معنایی منبعث از انقـالب  تحت تأ

بـا  عاملی اسـت کـه ایـن سـاختار     اسالمی و ت

خـواه دنیـاي عـرب ایجـاد      هاي تحـول  جنبش

ــه تنهــا موضــع  . کــرده اســت ــاملی کــه ن تع

گرایی را در منطقه تقویت کـرده، بلکـه    اسالم

هاي سیاسی دیگر را نیز  گرایش بیشتر جریان

. هــاي اســالمی باعــث شــده اســت رمــانبــه آ

ــژه در     ــه وی ــون ب ــعارهاي انقالبی ــی ش بررس

 نشان از وجـه غالـب اسـالمی   ) 2011(بحرین

بودن آنها تحت تأثیر انقـالب اسـالمی ایـران    

با دقت در شعارهاي انقالبیون این نکته . است

کند که آنهـا مفهـوم آزادي را    جلب توجه می

در چارچوب مفهوم غنی الالـه االاهللا و نـه در   

 ســنخ . جوینــد  چــارچوب لیبرالیســم مــی  

هـاي انقالبیـون در شـعارهایی ماننـد      خواسته

میت دادن به مـردم،  خواهی، اه آزادي، عدالت

ــتیزي،   ــدم وابســتگی، استکبارس اســتقالل، ع

هـاي خـارجی و نظـایر آن     مقابلـه بـا دخالـت   

همان شعارهایی اسـت کـه در زمـان انقـالب     

  .شد اسالمی ایران سر داده می

اب و هاي مسلمان و احز ملتدر حقیقت 

هـان  گرا در نقاط مختلف ج هاي اسالم جنبش

انـد   وانسـته بیش از هر گروه و طبقه دیگري ت

هاي انقالب اسالمی را دریافت کنند و بـا   پیام

ار نهضــت اســالمی مــردم ایــران تعامــل برقــر

ها و  شاهد این مدعا رویکردها، گرایش. نمایند

مواضعی اسـت کـه در جهـان اسـالم پـس از      

اً ایجاد شده و یا تقویت شـده  انقالب، یا اساس

گـذاري  تـرین تأثیر  ممهـ "از آن رو کـه   .است

 "قالبی در حوزه ایدئولوژیک بوده استایران ان

رسد  ، به نظر می)331، ص 1388 اسپوزیتو،(

هاي انقالب اسـالمی،   پژوهش پیرامون بازتاب

انگارانـه   و از منظر سـازه  هاي معنایی در حوزه

تـر   هـا موفـق   در شناخت واقعـی ایـن بازتـاب   

  .خواهد بود

  فرجام

المی ایران بـا گفتمـان غالـب    انقالب اس

و در شرایطی کـه   1979 ی در سالگرای اسالم

بــه  ،قطبــی معـروف شــده اســت بـه نظــام دو 

این انقالب حاصل نهضتی بـود  . پیروزي رسید

 ها قبل در ایران آغاز شده و روابـط  که از سال

بخـش   هـاي آزادي  مستحکمی با دیگر جنبش

. در نقــاط مختلــف جهــان برقــرار کــرده بــود

ئولوژي دینـی، در  پیروزي این نهضـت بـا ایـد   

هـاي مـذهبی طرفـداران     یطی کـه آمـوزه  شرا

زیادي در دنیا نداشت، باعث شـد تـا قابلیـت    
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حضــور در  اسـالم بـراي   بـه خصـوص  دیـن و  

الت و موضـوعات  اگویی به سؤ اجتماع و پاسخ

هـاي   تی واقعی بـراي ملـت  مبتالبه بشر با هیأ

و اسـباب ظهـور دوبـاره    . جهان معلـوم شـود  

ــا همــه    ــایی ب ــه نظــامی معن ــه مثاب اســالم ب

 خصات و ملزومات چنین نظامی را فـراهم مش

گرایـی بـا    بر این اساس گفتمـان اسـالم  . آورد

باوري و  خواهی، مردم هایی چون عدالت ویژگی

گاره اصلی ایـن انقـالب بـه    ستیزي، اناستکبار

  .آید حساب می

ــالمی در   ــالب اس ــارکت انق ــاي مش فض

ي را ثیرات جـد الملـل، تـأ   اجتماعی روابط بین

 هاي از قبـل موجـود   انگاره بر دیگر بازیگران و

انقــالب  .الملــل گــذارده اســت در نظــام بــین

اســالمی و تــداوم آن در قالــب نظــام مســتقر 

فهوم انقالب جمهوري اسالمی که همواره با م

، بـه واسـطه نظـام معنـایی     دائمی همراه بوده

هاي  ا دیگران که اعم از گروهخود، در تعامل ب

تحوالت باشند، در  فراملی، ملی و فرو ملی می

ـ . معنایی مشارکت کرده است ه این تحوالت ب

هاي مختلـف   اعتبار تعاملی بودنشان در حوزه

جملـه خـود انقـالب     و بر بازیگران متعـدد از 

  . اند آن مؤثر بوده هاي اسالمی و انگاره

هاي مردمـی جهـان اسـالم چـه      جنبش

ز وقوع انقالب اسالمی وجود نهایی که پیش اآ

اعــالم  بعــدها هانــد و چــه آنهــایی کــ داشــته

، بـیش  ودیت کردند، متأثر از این انقـالب موج

م معنــایی خــود را از هــر زمــان دیگــري نظــا

گرایانـه تنظـیم    هـاي اسـالم   منطبق بر انگـاره 

به طوري که انقالب اسالمی توانسـت  . کردند

با پیـروزي بـر نظـام شاهنشـاهی در درون و     

تمـاد  مقابله با تهدیدات مختلـف از بیـرون، اع  

گرایی در حـوزه   م را بر مشی اسالمجهان اسال

اجتماع و سیاست افـزایش دهـد و منجـر بـه     

. ظ هویت اسالمی در جهـان اسـالم شـود   تغلی

هاي شگرفی که  این انقالب همچنین با تفاوت

، وقایع مشـابه قبـل از خـود داشـته    نسبت به 

اي در حـوزه علـوم    تحـوالت انگـاره  منجر بـه  

 هـاي مربـوط بـه    به خصوص نظریهاجتماعی، 

ترین عوامـل ورود   و از مهم. انقالب شده است

ــ  ــن و معنوی ــاره دی ــوم  دوب ــحنه عل ــه ص ت ب

شود کـه مـذهب را بـه     اجتماعی محسوب می

تحلیل جوامع انسـانی بـه    عنوان بستري براي

شـواهد موجـود نشـان    . شناسـد  رسمیت مـی 

هاي مردمی موجود در جهـان   دهد جنبش می

هـاي   خـواهی و آرمـان   اسالم بر اسـاس آزادي 

هـاي آنهـا در    انـد و آرمـان   ملی شـکل گرفتـه  

هـاي   خواهی و ضد استبدادي شباهت استقالل

  .عمیقی به انقالب اسالمی ایران دارد

گرایی به عنـوان   در نهایت ظهور اسالمو 

دیگر اصلی و عمده لیبرال دموکراسی منبعث 

دي اسـت کـه   جمله موار از مدرنیته غربی، از
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بسـیار مهـم    تأثیر انقالب اسالمی در وقوع آن

مسلمانان با هویـت اسـالمی و   . شود تلقی می

گرایانه، پس از فروپاشی بلـوك   با مشی اسالم

دید براي استیالي غرب به ترین ته شرق، مهم

آیند و این تـا جـایی اسـت کـه از      حساب می

وان مناقشه جهان اسـالم بـا مدرنیتـه، بـا عنـ     

لـذا  . شـود  ، یـاد مـی  "مناقشه جهـان آینـده  "

جمله عوامل مهم، در تحول ی از انقالب اسالم

مریکا به ا خصوصبه انگاري غرب و  در دشمن

لیبرال دموکراسـی، نسـبت    عنوان رهبر اصلی

  .آید گرایی به شمار می به اسالم

     

  منابع فارسی

انقالب ایران و بازتـاب   ،)1388(ال .اسپوزیتو، جـان  .1

 :محسـن مدیرشـانه چـی، تهـران     ، ترجمـه جهانی آن

  .اپ سومانتشارات باز، چ

سسه ؤم: ، تهرانصحیفه نور ،)1372( )ره(امام خمینی .2

  ).ره(نشر و تنظیم آثار امام خمینی 

حرکت   درباره" ،، راشد الغنوشی)30/10/1389(الف  .3

  (www.alef.ir)."اسالمی النهضه در تونس

هـاي گفتمـان    لفـه ؤم" ،)1380پـاییز ... (ایوبی، حجت ا .4

انقالب فصلنامه پژوهشی  "،سیاسی انقالب اسالمی

  .شماره اول ، پیشاسالمی

ــوان   .5 ــاران ج ــگاه خبرنگ ــرمن " ،)24/1/1390(باش لیب

گیري ایران اسالمی دیگري در  شاهد شکل: هشدار داد

  ."مصر هستیم

اسـالم سیاسـی و   " ،)1385بهـار  (بهروز لک، غالمرضا  .6

، 9، سال فصلنامه مطالعات راهبردي ،"جهانی شدن

 .(www.yjc.ir)شماره اول، 

 ،)1383پـاییز  (فرهاد درویشـی،   مد رضا وتاجیک، مح .7

: ب اسـالمی در عصـر جهـانی شـدن    انقـال هاي  آرمان"

، شناسی ایـران  جامعهمجله  ،"ها ها و واکنش چالش

  .3، شماره 5سال 

ــد ا  .8 ــان، ی ــال" ،)1388... (ترکم ــوي  انق ــران و الگ ب ای

  .54، سال اول، شماره گزارش جمهور ،"بخشی هویت

ــد و   .9 ــق، خالــ ــطفی توفیــ ــائلفمصــ ) 1377(ی، ضــ

مجلـه حکومـت    ،"ها و دولت اسالمی سکوالریست"،

  .10، شماره  اسالمی

، انقالب اسالمی ایران، )1386(جمعی از نویسندگان  .10

  .نشر معارف: قم

قـالب  میشـل فوکـو و ان  " ،)1385(خوشروزاده، جعفـر   .11

ــالمی ــت پسا: اس ــل  رهیاف ــر تحلی ــتی از منظ مدرنیس

  .32و31 هاي ، شمارهپژوهشنامه متین ،"گفتمان

ــیري، محمد .12 ــا دهش ــاثیرات فر" ،)1382(رض ــی ت هنگ

ــل انقــالب اســالمی بــر روابــط بــین  فصــلنامه  ،"المل

، 8و7 هاي ، شمارهپژوهشی اندیشه انقالب اسالمی

  .پاییز و زمستان

ــده    " ،)1388( _____ .13 ــام آین ــالم در نظ ــاه اس جایگ

  .54، سال اول، شماره گزارش جمهور ،"جهانی

: ، تهـران سـعه و تضـاد  تو ،)1376(رفیع پور، فرامرز  .14

  .دانشگاه شهید بهشتی

عــدالت از دیــدگاه " ،)1384(رســتمی، محمــد زمــان  .15

، جستارهاي اقتصادي، "اندیشمندان اسالمی و غربی

  .4شماره 

وضعیت دین در جهان پیش از "، )1384(رهدار، احمد  .16

، شماره مجله رواق اندیشه، "پیروزي انقالب اسالمی

40.  

ــأث" ،)1382(ســاالر، محمــد  .17 ب یرات فرهنگــی انقــالت

ــه  ــف فرامنطق ــه ، "اي اســالمی در ســطوح مختل مجل

  . 8و  7 هاي ،شماره اندیشه انقالب اسالمی

اروپا مداري و : هراس بنیادین، )1379(سعید، بابی  .18

غالمرضـا جمشـیدي و    ، ترجمهظهور اسالم سیاسی

  .انتشارات دانشگاه تهران: موسی عنبري، تهران

انقـالب اسـالمی و   " ،)1388بهـار  (شیرودي، مرتضـی   .19

فصـلنامه   ،"هـا  ثیرگـذاري و نمونـه  أت: بیداري اسالمی

  .16، شماره 5سال ، مطالعات انقالب اسالمی
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گرایـی و دولـت    اسـالم " ،)1380بهـار  (طاهایی، جواد  .20

  .19،ش راهبرد ،"مدرن در ترکیه

انقـالب  ، )1379(قربـانی،   علیرضـا و  علوي، سید نادر .21

ـ  اسالمی در گستره نظام بـین  سسـه  ؤم: ، قـم لالمل

  .انتشارات عصر ظهور

نقش شـیعیان و  " ،)1386بهار (مصطفی  غالمی قمی، .22

در تحوالت سیاسی و اجتماعی عراق در :رهبران مذهبی

سـال پـنجم،    ،شناسـی  فصلنامه شیعه، "سده اخیـر 

  .17شماره 

ــارس  .23 ــازم" ،)23/1/1390(ف ــران  :وف ــرائیل نگ اس

پـی تحـوالت منطقـه     افزایش قـدرت ایـران در  

  (www.farsnews.ir)."است

روزنامــــه کانــــادایی " ،)28/1/1390( _____ .24

ایران را قدرتمندتر   تحوالت منطقه: میل اند گلوب

  (www.farsnews.ir)."تر کرد و عربستان را ضعیف

انقـالب اسـالمی و تغییـر    " ،)1388(نیا، نفیسه  فاضلی .25

، سال گزارش جمهور ،"موازنه قدرت در عرصه جهانی

  .54اول، شماره 

ــا .26 ــالب اســالمی، پاســخی  " ،)1379(دري، حــاتم ق انق

هاي نظري بـر   رهیافت ،"الی مشتركؤمتفاوت به س

انتشـارات  : تهـران . الوهاب فراتی ، عبدانقالب اسالمی

  .معارف

گفتمـان آزادي و  " ،)1380بهـار  (کواکبیان، مصـطفی   .27

ثر در انقـالب  ؤورزان مـ  مردم ساالري در میان اندیشـه 

  ،ژوهشی انقالب اسالمیفصلنامه پ ،"اسالمی ایران

  .پیش شماره اول

هــاي بنیــادگرایی در  زمینــه" ،)1384(کــوالیی، الهــه  .28
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