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 اسالمی بیداری بازآرایی رب ایران المیاس انقالب تأثیر واکاوی

  1اشرافی مرتضی

 چکیده
 یهاابار باور ی، مبتنایاساتقالل یو فرهنگا یانقالبا یگفتماان ،رانیاا یانقالب اساالم

نقاش  یایا، احگفتمان نیاهای  لفهؤاز م یدیبه ارمیان آورد.  یارزش یهاستاریو ا یاجتماع
 ادرت را باه نفاع  هموازنا کاهن باود در ج ا یاسسی –ینیدهای  و جنبش یفدرهای  انیجر

و  یعادالت اجتمااعهاای  جب ه بر آرمان نیاتیییر داد.  یالملل نیثالث در نظام بهای  جب ه
بیداری اسالمی نیز وا عیتی تردیدناپذیر است  کند. می دیکأت یخارجهای   درت هسلط ینف

 کاه ساتا پرساش ایان پاساخ باه دنبال بهکه امواج آن در حال گسترش است. این نوشتار، 
 و بررسای بااداشاته اسات؟  اساالمی بیاداری بازآرایی در یتأثیر چه اسالمی ایران انقالب
 سیاسات بار حااک  اساسای اصول و انقالب اسالمی عملی وای  اندیشههای  بنیان واکاوای
انقالب اسالمی ایران بر بیداری اساالمی در  تأثیرکه  شده مطرح فرضیه این ،کشور خارجی

انقالب های  بازده به آرمانآشدار و زودبه طور آغاز در اگرچه  ،بی و مسلمانانکشورهای عر
با گذشت زماان و رسایدن ولی ، نیامدل یمسلمان ناهای  پذیری بر سایر ملتتأثیراسالمی و 

و ایجاد شد کشور های هر  ویژگیکه در بسیاری از کشورهای اسالمی به تناسب وضعیتی به 
تاأثیر می را تأمین نمود، توانست بار روح و کالباد ایان جواماع اسالهای  شرط الزم انقالب

اکناون در حاال  ایان شارایط ها  از گذشت چند دهه از انقالب اسالمی ایران،پس  .بگذارد
   کامل شدن است.

 

المللای،  های مسلمان، نظاام باین ملت اسالمی، انقالب اسالمی، بیداریها:  کلیدواژه
 دینی.های  جنبش

                                                 
 المللی المصطفی. دکتری علوم سیاسی، پژوهشگر پژوهشگاه بین. 1



 

 

74 

 مقدمه
هاا و آحااد  یافته است کاه تقریباًا تماام جواماع و گروه المی نوعی باور تعمی بیداری اس

شود که خاستگاه آن و  نامیده می« اسالمی»گیرد. این بیداری به این دلیل  مسلمان را دربرمی
یافته، در ج ان اساالم رد داده، ناه آنداه هرچاه موجاد ایان  عوامل مؤثر بر این باور تعمی 

اشد. بیداری اساالمی اعتقاادی مشاترک میاان مسالمانان اسات و بیداری است، اسالمی ب
هایی مانند اعتقاد به ضرورت بازگشت به  رآن و سنت که مبانی دینی بارای زنادگی در  مؤلفه

عصر جدیدند، اعتقااد باه ضارورت تاالش بارای بازیاابی هویات ملای، دینای و فرهنگای 
و همچنین اعتقاد به ضرورت  رفته، احساس کوتاهی نسبت به انجام وظایف اسالمی ازدست

انقاالب اساالمی باا  (1384)الویری، بازخوانی و بازف می متون دینی را با خود به همراه دارد.
 هجامعا در گوناگونی هایتأثیر و مباحث منشأ اجتماعی، عرصه در فدری عمیق تحول ایجاد
 بر بلده امروز، و دیروز ربفقط  نه ،هااین تأثیر که ای گونه به شد، المللی بینهای  عرصه و ایران

باشد  جانبدارانه - پدیده این با رویارویی شک، بی. است اندارناپذیر نیز بشری جامعه فردای
 را کار و افزود خواهدنیز  آن به نسبت اب ام برو  ندارد ثمری آن ماهیت شناخت بدون -یا نه 

 (1387 کوشدی،).کرد اهدخو پیش از دشوارتر اسالمی انقالب با تعامل مشتاقهای  اندیشه بر
 ج ان بر حاک  دو طبی ارچوبچ  از بیرون که بود بیست   رن رخداد اولین اسالمی انقالب

 در رخاداد ایان. نداشاتند آن در نفاوذی و نقش شورویاتحاد جماهیر  و آمریدا و آمد پدید
 ایجااد اساالمی هاای ارزش و مباانی مجادد  احیایبرای  فراگیر ین ضت خاکی، هکر سراسر

 (1393)علیزاده، .کرد
 سیاساای، دگرگاونی باعاث ج اان، مسالمانان عزتمنادی راساتای در اساالمی انقاالب

 دررا   وا هموازن و سیاسی معادالت ،انقالباین . شد نظامی و ا تصادی ،اجتماعی فرهنگی،
 آن، عمار از دهه چ ار گذشت با اکنون وتیییر داد  اسالمی های ملت سود به ج انی مقیاس
 بشاریت و اساالمی هاای ملت تمام برای بشش نجات الگویی هم اب به اسالمی تفدر راهبرد

 در را بصیرت و بیداری امید، های روزنه اسالمی انقالب پیروزی وا ع در .شود می محسوب
 کماپ» ماذاکراتا دام ایران مبنی بر محدومیت  با که ای گونه به ،آورد وجود به اسالم دنیای
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 و ةاالساالمی ةجماع رو، میاناه المسلمین اخوان جمله از اسالمی ایه گروه مصر، در« دیوید
رژیا  غاصاب  باا جناگ و ایاران الگاوی از پیروی به را مصر دولت دیگر، های گروه برخی

 تمامی از ص یونیستیغاصب رژی   نشینی عقب در ایران موضع از و ندفراخواند ص یونیستی
 .کردند استقبال اشیالی فلسطین خاک
 خویشاتن باه بازگشات ن ضات گیری شادل در ایران اسالمی انقالب تأثیر لیک طور به

 ایان پاذیری ال امگفات  بایاد و نماود اندار توان نمی را مصر در دینی فدر احیای و اسالمی
 به اسالمی ن ضت گیری شدل و گرا اسالم جریان تقویت به منجر اسالمی انقالب از ها گروه
 گیری شادلنیاز  و لیبای و مصار تاونس، افیانستان، راق،ع بحرین، فلسطین، لبنان،در  ویژه

شااد  منطقااه در غرباای هنشاااند دست هااای حدومت براباار در خواهانه اسااالمهااای  جنبش
 (1391)صدرالحسینی، 

یشه. 1  مسلمانان بر یاسالم گذاری انقالبر یهای تأث ر

خروشاان با اینده دشمنان اسالم با هر حربه و ترفندی درصدد مقاومت در برابار اماواج 
بیاداری اساالمی باه سارعت در حاال گساترش و  هبیداری اسالمی برآمدند، اماواج توفناد

های اسالمی در حال احیا است. هایچ تحاولی بادون برناماه و راهدارهاای علمای و  ارزش
نشایند. بیاداری  عملی و نیز بدون تأثیرپذیری از سایر تحوالت پیراماون خاود باه ثمار نمی

 یهاا تشادل ،یاساالم انقاالب یروزیاپ از پاس مسات نا نیسات. اسالمی نیز از این  اعاده
 البته که شد بر رار ج ان نقاط گرید باها  تشدل نیا ارتباط و گرفت شدل یمردمخودجوش 

های مردمی ایرانی  این تشدل یول شت،یبرانگ را یغرب محافل از یاریبس تندواکنش  و خش 
جاایی کاه  تاا دادند ادامه یاسالم یداریب یمعنو صدور به ،های منفی واکنش به توجه بدون
گاه بودند، داده دست از آنچه به کشورها گرید مردم  انتشاب دراین الگوگیری  هنمون .شدند آ

 خورد. به چش  می هیترک زناندر میان  «اجتماع در حضور» و «حجاب» اصل دو
 بار و ارنادد  رار ج ان یاسیس یها گروه نیتر م   هزمر در یاسالم یها انیجرامروزه،  

 از متاأثر بااور نیاا. رنادیناپذ كیتفد ،داشته ارتباط گریددی با استیس و نید که باورند نیا
 حضارت اماام .اسات اساتیس و نیاد قیتلف یعنی آن ییگرا ج ان هینظر و یاسالم انقالب
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 نیتار گسترده و نیتر یعال هبه م اب را هینظر نیا ران،یا یاسالم انقالب یروزیپ با )ره(ینیخم
 باه سرانجام مستضعفان، هاراد که بود دهیعق نیا بر و ساخت مطرح دولت و نید وندیپ ظ رم

( استیس)ییگرا ج ان و( نید)ییگرا اسالم یهمراه درك. شود یم منجر ج انآنان بر  یرهبر
 را مسلمانان تواند یم که یاسالم امت سیتأس رایز؛ ستین دشوار یاسالم انقالب هشیاند در

 یشعارها وها  ارزش از دهد، وندیپ ه  به یاسیس و ی ومهای  اختالف و تیمل از نظر صرف
ک .است یاسالم انقالب  یاسالم احدام و  یکر  رآن از یرویپ لزوم رب یاسالم انقالب دیتأ

 در اساالم نیادیابن اصاول یج اان  یتحد یپ در انقالب نیا که گذارد ینم یبا  یدیترد نیز
 دولات ،یاساالم انقاالب از یناشا یاساالم اساتیس و مذهب خوردن وندیپ. است ج ان

 را یاساالم انقاالب ،دانسته ج ان ینابود عوامل از را ییگرا اسالم که داشت آن بر را دایآمر
 -یاساالم یها جنبش دشمنان از تا کند تالش جهینت دربداند.  خود منافع یبرابزرگی  خطر

 د. ینما تیحما یاسیس
 از عباور اجت اادی راهداار کاه ایاران اساالمی انقاالب سیاسی نظامهای  پایه ترین م  

به شارح زیار  رود می شمار به منطقه اسالمیهای  جنبش دیگر بر و تأثیر معاصرهای  چالش
 است:
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 اسالمی انقالب تأثیرگزاری های ریشه: 1 شماره نمودار
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 و اسااالمی حدوماات درباااره اجت اااد ارچوب ااچ در( ره)خمیناای حضاارت امااام. 1.1
 رهگاذر این از و کرد خالفت دولت جایگزین را دینی ساالری مردم دولت آن، عاصرسازیم

 هاای جنابش کاه ساتا حالی در این و داد پاسخ جدید مدنی جامعه و حدومتی نیازهای به
 (1385)رویوران،  .نداشتند توج ی  ابل حرکت مقوله این در دیگر اسالمی

 و اسات پیشارو هنشبا ا لیات حرکات ج اان، هاای انقاالببیشتر  حرکت مبنای. 2.1
( ره)خمینای اماام کاه حاالیدر ،کنناد مای حرکاتیی فضا چنین در نیز اسالمیهای  جنبش

 مباادل اجتماااعی – سیاساای فراگیاار حرکاات بااه ساارعت بااه را محااور دیاان ا لیاات حرکاات
 (1385)رویوران، .ساخت

 در را ا عیاتو این و پذیرفت را ملی های نظام وجود وا عیت ایران اسالمی انقالب. 3.1
 (1385)رویوران، .داد  رار محوری امت همسیر نظری

 گاام ،خواهانه آزادی و طلبانه استقاللهای  گرایش با ایران در اسالمی جنبش تلفیق. 4.1
 های  درت به وابستگی از را ایران که بود اسالمی انقالب به ملی هوج  دادن در م می بسیار
 (1385یوران، )رو .ساخت خارج المللی بین گر سلطه

 هویاات ، بااا وجااود برخااورداری ازایااران اسااالمی انقااالب فرامااذهبی حرکاات. 5.1
 کاه داد هیارا اسالمی های نظام و ها جنبش رفتاری ابعاد در جدیدی الگوی ،(شیعی)مذهبی

 (1385)رویوران، .داد  رار محوری مذهب جایگزین را محوری امت

 میاسالهای  علل بیداری اسالمی و ظهور جنبش. 3
های  ها و وجود شرایط سشت دوران معاصر، طبیعی اسات کاه کشاور با توجه به ویژگی

رو، بیاداری ناوین  نیافته مشادالتی پایش روی خاود ببینناد. ازایان توسعه و یا توسعه درحال
دوم  رن بیست  به حساب  هانسانی نیم هترین حادث اسالمی که پرتوافشانی آن آغاز شده، بزرگ

ای معین و هدفی عاالی  ری باشدوه از کتاب و سنت و رفتار پیشینیان، برنامهآید. این بیدا می
هاسات، ناه  اند، پر از جمجمه تدارک دیده و جالب اینده یقین دارند راهی که در پیش گرفته

سیاسی و حوادث مناتج های  اعتراا( 1382بیانات رهبری،  ؛1374) طب، ها. سرشار از شدوفه
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تونسی  یعربی منطقه آسیای غربی، که از خودسوزی جوانهای  به بیداری اسالمی در کشور
منطقاه های  بحرین و سوریه سرایت کرد و در برخی کشاور ،آغاز شد و به مصر، لیبی، یمن

شاک دارای ابعااد سیاسای،  بیکه است غیر  ابل اندار  یموجب تیییر حاکمیت شد، وا عیت
نظریاات را بناا بار یان تحاوالت چرایای باروز ا اسات. المللای ای و باین منطقه ،اجتماعی

 هتوساع تاأثیرسااالری،  باید در  یام علیه تحقیر، حرکت برای دساتیابی باه ماردم شده مطرح
، توجه به اساالم تر از همه پادشاهی و البته م  های  انسانی، استبداد و خودکامگی حدومت

ینی فااهق، )حسادانسات. اجتماعی دین مبین اساالم و سیاسیبینی  ج انبرگشت به  سیاسی و

وجاود دارد و ایان انقاالب اساالمی ایاران های  و پیامها  در آرمانها  علتاین تمامی ( 1391
در اداماه باه برخای از  .ثر از انقالب اسالمی بوده استأمت ،مستقی  یا غیر مستقی بیداری، 

 .شود می اسالمی اشارههای  بیداری اسالمی و ظ ور جنبشهای  علت

 ان. انقالب اسالمی ایر 1.3
 رییتی الملل، نیب نظام کارکرد در ه  و ساختار در ه  شد سبب یاسالم انقالب یروزیپ

 ،یدو طب نظام بودن حاک  به توجه با الملل نیب نظام ساختار در. دهد رد یاساسدگرگونی  و
 و تع د عدم جنبش هدوبار زشیخ سبب نبود، شرق و غرب به یمتد که دیجد یا جب ه جادیا

 در. شاوند نیآفر نقش الملل نیب روابط عرصه در توانستند که ییجا تا شد، مستقل یها ملت
 تحاوالت بارزیاادی  ریثأتا خاود، یتمدن تیهو به اتدا با زین یاسالم یکشورها ،انیم نیا
 نظاام در راگردانان جدیادی  صاحنه توانست یاسالم انقالب عالوه، به. گذاشتند الملل نیب
. اناد هاا از آن جمله ملت و بشاش یآزاد یهاا جنابش هکا برسااند ظ ور منصه به الملل نیب

 رواباط عرصاه در هاا، ملات انیام تعامال ناوع باه توجاه با یاسالم انقالب نقشگونه،  این
 کاه «یافازار نرم  درت» نامبه  ی درت بر دیکأت (1384سشاوتی، ).است شده آشدار الملل نیب

 بار یسااختارتأثیرگزاری  در را بانقال نیا است،اسالمی  تفدر و فرهنگ شه،یاند از برگرفته
 یاساتدبار یها  ادرت سالطه از فاارغ ینظام توانست که ییجا تا کرد، توانا الملل نیب نظام

 بیار   ادرت دو کاه شد سبب یاسالم انقالب ،یکارکرد هجنب از ،آن برافزون . کند جادیا
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خرمشااد، ).نندک یهمدار گریددی با مستقل، و دیجدخیزش  نیا با مقابله یبرا غرب و شرق

باه  اسات.های اخیار گرایی در دهه سرآغاز رشد اسالمبنابراین انقالب اسالمی ایران  (1392
انقاالب اساالمی ایاران،  میانه، خاور مسایل برجسته کارشناس و استاد ،رد هالیدیفِ  هعقید

ی حااک ، شادل ساازمان، اعضاای نشستین انقالب در تاریخ جدیاد اسات کاه ایادهولوژ
ایان وجاه اسات و آن، همه در ظااهر و بااطن ماذهبی  هشد های اعالمو هدف کننده رهبری

 مذهبی در کنار رویدادهای همزمان با آن، ناگ ان توجه ج ان را به اسالم جلب کرد. 

 اسالمی های غیرشکست ایدئولوژی. 2.3
هاایی کاه بارای بر اراری عادالت ا تصاادی و وعاده فقط نابودینه  ،شدست کمونیس 

مبارزه با سلطه داده شده بود، تلقی گردید، بلده با فروپاشی شوروی و تقسی  آن، اجتماعی و 
غلباه دینای باا آن اا در مرکزی و  فقاز( پدید آمدند که  ینشین )آسیا های مسلمان جم وری

ویژگای ضاد دینای آن باود و ایناک  ،لت افول کمونیسا عمسلمانان از برداشت اسالم بود. 
جام وظایف اسالمی، هویت خود را اثبات کنند. از سوی دیگار، خواستند با ان می مسلمانان

ناسیونالیسا  عربای نتوانساتند اساراهیل را از  رها سردادن شاعا کشورهای عرب پس از سال
 فراتای،)وحدت آن ا عماًل از بین رفات. ،های اشیالی برانند و در جنگ خلیج فارسسرزمین

1378) 
 و آزادی استقالل، ،توسعه در جدیدی مشی خّط  ،ی خودمذهب رویدرد با اسالمی انقالب

 خاود پای رویایستادن  1979سال  تا که انقالبیهای  جنبش و کشورها تمامی برای عدالت
 بارای موضاوع این. داد هیارا ،وابستگی داشتند شرق یا غرب بلوک به و بودند ندرده تجربه را

 و اساالمیهاای  جنبش دپیونا ،انقاالب صدور. بود ابل تحمل ن ج ان،آن روز های   درت
 و داری سارمایه دنیای استعمارگران و جویان سلطه با مبارزه در آنان از حمایت و بشش آزادی

 در سامیناریدر  هالیادی، فرد زمینه، این در. های مستدبران است از دیگر دغدغه کمونیس 
 :گفت انگلیس

 ساودان و الجزایر تا اعراب میان زیادی بسیار ایدهولوژیدی جذابیت ایران، در اسالمی انقالب
 خصاوص به شوروی، آسیاییهای  جم وری در عالوه، به. گرفت نادیده را آن توان نمی که دارد
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 کشاورها، ایان اجتماعی بافت به توجه با پاکستان، و افیانستان عراق، گرجستان، و آذربایجان
 (1373 ری،؛ مقتد1389 با رزاده،).است زیاد بسیار نفوذ دارای ایران فرهنگ و دین

 بحران هویت در کشورهای مسلمان. 3.3
 فاایا روناداین  در یا ژهیو نقش و است یاسالم یداریبترین دلیل  م   ،یاسالم انقالب

 از را یاسالم جوامع و اسالم ،ینیع و یعمل شدل به سده چند از پس یاسالم انقالب .کرد
 یاساالم یها جنبش وها  انیجر زشیخ نیروی ،آن هآزادشد یانرژ ،کرد خارج سدون و انزوا

گااه خاود یها ییتوانا و حقوق به نسبت را منطقه مسلمان مردمرا فراه  کرد،  و بااور  کارد آ
زدگای و اساتحاله باعاث باروز  غارب باطل نمود. را استعمار و استبداد بودن ریناپذ شدست

عاث این بحاران هویات بابود و  بحران هویت و ازخودبیگانگی در کشورهای مسلمان شده
اصایل های  و رجوع به آیین ی روی آورندفدری این کشورها به بیداری اسالمهای  شد جریان

 (1392 خرمشاد،)اسالمی داشته باشند. 

 و یخاارج عوامال الحارام، اللاه تیب زاهران به خود یها امیپ از یدی در امام خمینی)ره(
های  هاویتی در کشاور بحاران أکه همان منش را استیس از علما و نید ییجدا یالقا یداخل

 :شمرند گونه برمی است، این مسلمان
 در خصوصاً  آمده، نیمسلم سر بر تاکنون شیپ ها  رن از آنچه که  یبدان دیبا و  یدان یم همه

 شاوم هیساا و شاده بااز یاسالم یکشورها به یاجنب یها دولت دست که ریاخ  رن دو یدی
 فناا بااد باه را آنان خداداد ریذخا و است هکشاند ظلمات و یدیتار به را نیمسلم بالد ،آنان
 اسات اساالم یاجتمااع و یاسیس لیمسا از مسلمانان غفلت دهد، یم مداوم طور به و داده

 یهاا تاوده باه آناان زده شارق و زده غارب العّما و انیاست مارچ و استعمارگران دست به که
 کنناد یم و ردندک یم گمان اسالم یعلما غالب یحت که است شده لیتحم محروم مسلمان

. کناد دخالات اساتیس در دیانبا مسالمان شاشص كی و است منزه ،استیس از اسالم که
 را اساالم خاود، روشانفدر اصاطالح باه العّما دست به کردند کوشش گر لهیح چیاولگران

 یعبااد لیمسا چ ارچوب در را علما و کشانند انزوا به[ و کنند]منحرف تیحیمس همچون
 از نیمقدسا و ،یمنازو ازدواج و عقد محافل و مساجد در را عاتجما اهمه و کنند محبوس

 و یاسایس اماور صاحنه از نوش، و شیع سرگرم را زیعز جوانان و ،دعا و ذکر سرگرم را توده
 امار نیاا در و نادینما خاارج یاساالم بالد یگرفتار و نیمسلم امور به اهتمام و یاجتماع
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 را نیمسلم بالد و نمودند سوفاستفاده ما غفلت و ج الت نیا از و کردند دایپ ییبسزا قیتوف
 نیمسالم حدام و نیسالط از یاریبس و دندیکش است مار به ای و نمودند شیخو همستعمر ای

 و یوابساتگ و کشاندند است مار و استضعاف به را ها ملت ،آنان دست با و نموده استشدام را
 غفلات باه نیمسلم زین اکنون و دیگرد ددربن یها توده ریگ بانیگر آن ا یمدهاایپ و فا ه و فقر

 دهند یم ادامه خود چیاول و سلطه به ها ابر درت و ،خود یاتیتبل به استعمار العّم  و ،خود
 دامان آناان غفلت و ج الت و مسلمانان نگ داشتن عقب به یدربار و مزدور یآخوندها و
ّنا و زنند یم ّله   إ  ّنا َو  ل  لَ  إ  ُعوَن  ه  یإ   (1379 ی،خمین امام) .راج 

 داخلی و استبداد ماندگی عقب ،انحطاط. 4.3
های اساالمی و  هاا برخای کشاور یدی از موانع بزرگ فراروی بیداری اساالمی، حاکمیت

 مسلمین های حدومت مسلمین، مشدل»امام خمینی)ره(:  هاستبداد حاکمان آن ا است. به فرمود
باه بااور  (1389 خمینای، اماام)«.اند دهرساان روز ایان به را مسلمین که هستند ها حدومت این. است

اند و بایاد باا فریااد و حرکات و  هاا را خااموش نگ داشاته هاا باا سارنیزه، ملت ایشان، دولت
های کشورهای اسالمی، بار اسااس خالفات ها را شدست. بیشتر حاکمیت ایستادگی، سرنیزه

ات ماردم اساتوار یک خاندان بر مقدر همستبدان هها که بر سلط اسالمی است. در این حدومت
هاای  شاود. حدومت های میلیاونی اعماال می عدالتی در حق توده است، ظل ، غارتگری و بی

اند  ماندگی از سایر ملل را برای مردم خود فاراه  کارده، موجاب شاده عقب زمینهای که  مطلقه
ماناده دسات باه  یاام و  های در حاال احتضاار و عقب ملت ستمدیده نیز در مقابل این دولت

 عامال را  ارآن و اسالم از یاسالم یها دولت و مسلمانان یدور ،ینیخم ش بزنند. امامجنب
 را یدور نیا آمده است. علت وجود به مسلمانان یبرا خیتار طول در که داند یم ییها یگرفتار

 :شمارد یم آن اجرای در یورز غرا و یاسالم یها صحیح از آموزه نداشتن درك غفلت، زین
 باه تیهادا و آناان نیبا اخاتالف رفاع و ها ملت ارشاد یبرا که است یسمانآ نید كی اسالم

 طاور نیهم باً یتقر و مجموعاً  نیمسلم لدن است. آمده یدادگریب و ظل  رفع و یانسان کماالت
 و کردناد تیافل ای بودند، غافل ای است، آمده آن یبرا اسالم که یسّر  آن از یاسالم یها دولت

 اسات ج ت نیهم یبرا است، شده جادیا خیتار طول در نیمسلم یبرا که ییها یگرفتار همه
 ادراك اسات، آمده آن یبرا اسالم که را یتیهدا آن نتوانستند و بودند دور اسالم ماتیتعل از که

 هماان ن،یمسالم هعماد مشدل. دهند انجام نتوانستند داشتند، که یاغراض هواسط به ای و کنند
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 فرماوده یتعاال و تباارك یخدا که یامر حسب به نیمسلم اگر و است  رآن و اسالم از یدور
ُموا َو : »است َتص  ال   اع  َحب  ُ اوا ال َو  ًعاایَجم الّلاه   ب   عمال ین ا و امار كیا نیهما باه اگار ،«َتَفرَّ

 چیها و شاد یم رفع شانیا تصاد و یاجتماع ،یاسیس مشدالت مشدالتشان، تمام کردند، یم
 توجاه عادم و یبعضا غفلات هواساط به االسف مع نلد. کند مقابله آن با توانست ینم ی درت
 دیابا ندناد، دایاپ تحقاق یال ا امار نیا تا و ماندند محروم امر نیا از ،یبعض تیافل و یبعض

 (1379 خمینی، امام) .باشند داشته شتریب یها یگرفتار انتظار نیمسلم
ام تاوان در تر از همیشاه باا تما ها، محد  بدون شک مردم باید در دفاع از اسالم و آرمان

تیاز ساالح  همقابل تجاوز نظامی، سیاسی و فرهنگی اساتدبار ج اانی بایساتند؛ چراکاه لبا
های مرموز پشت پرده، از هر ساو  خیانت و جنایت بازیگران سیاسی و سیاستمداران و دست

تواناد آناان را از  دانند تن ا نیرویی کاه می بیشتر متوجه ن ضت اسالمی است و به خوبی می
 (1385 سعادتمند،)کند، اسالم است.  صحنه خارج

 مبانی انقالب اسالمی منطبق بر بیداری اسالمی .4
اخیر از طرف رهبران، علما، مصلحان  رون تجدید حیات اسالم و بیداری مسلمانان در 

ماندگی و انحطاط داخلی و نیز برخورد با  حل و رفع عقببرای و متفدران دینی ج ان اسالم 
از نیماه ویژه  این تفدار باه. تمدن و استعمار غربی طرح و دنبال شد غرب و هجوم فرهنگ و

هاای  غالب بار جریان هجنگ ج انی اول، اندیش هدوم  رن نوزده  و اوایل  رن بیست  تا دور
اجتمااعی ج اان اساالم  وزیادی بر حیاات سیاسای  تأثیرسیاسی مسلمانان بود و  وفدری 

های  الب اسالمی ایران و رشد و گسترش جنبشدر حال حاضر نیز بعد از و وع انق. گذاشت
، این تفدر مورد 1980جنگ ج انی اول تا سال  هیعنی در فاصل ؛فترت هاسالمی، بعد از دور

 (1378 عیوضی،)توجه ج ان اسالم  رار گرفته است.
 هاساالمی در دوران معاصار و نقطاهاای  ترین جنبش انقالب اسالمی ایران یدی از م  

فدری، فرهنگی، سیاسای و اجتمااعی های  و جنبشها  سلمانان و حرکتعطفی در بیداری م
بر بیداری اسالمی در ج ان اسالم، بنیاد ن ادن انقالب با این رود. می رج ان اسالم به شما

تردید وارد کرد حاک  های  سیاسی مسلمانان و مشروعیت دولت -دینی  ها و مو عیتذهنیت
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معه و سیاسات مطارح سااخت و نقطاه حرکتای بارای و دوباره نقش دین و مذهب را در جا
بشش و اسالمی در نقاط مشتلف ج اان اساالم و  رهاییهای  بیداری اسالمی و سایر جنبش

 (تا بی ب شتی،؛ 1387 زاده، سلیمانی)حتی سایر ملل ج ان شد.

گاهی با ایران، غرب و شرق در اسالمی انقالب پیروزیپس از   بشاش ال اام ماهیت از آ
 ویاژه بهو  ج ان بر موفق تحول این  طعی پیامدهای درک وها  سایر ملت و سلمانانم برای آن
 محاو و شدسات بارای گساترده اریزسیاساتگ و ریازی برناماه انجام ضمن اسالم، ج انبر 

 از ممانعات و اهاداف تحقاق در آن کامیاابی از جلوگیری یا و آن کانون در اسالمی انقالب
 تحریاف، سیاست ،آن با موازی و مقابل خطی در ص،مشش و ملموس توفیقات به دستیابی

 کاه شاد دنباال و ریزی برنامه ،ایران اسالمی انقالب حقیقت و وج ه تشریب و سازی مشوه
 شار، یهاانیرو باه اساالمی نیروهاای و اساالمی انقاالب اساالم،، تبادیل آن ن ایی هدف

 1358ینی)ره( در سال امام خم( 1389 کچویان،).بود ج انیان دید در ت دیدکننده و خطرناک
 نویسد:بشش می آزادیهای  در پیامی به جنبش

فین است بییوندید.... ن ضت ما اسالمی است، ضعبه ن ضت ما که ن ضت اسالمی و مست
ای ن ضت مستضعفین سراسر ج ان است،  بل از آنده باه منطقاه.  بل از آنده ایرانی باشد

 .مشاص متعلق باشد
 افزاید:در ادامه می ایشان

کنی  و از شما و هار ساازمانی از جمیع مستضعفین حمایت می ،ما به پیروی ازاسالم بزرگ
ما از مباارزات . کنی در ج ان که برای نجات کشور خویش به پاخاسته است، پشتیبانی می

نماایی  و برادران فلسطینی و مردم جنوب لبنان در مقابل اسراهیل غاصب کاماًل پشتیبانی می
 خمینای، اماام)تعالی بر دشمنان بشاریت و اساالم پیاروز خاواهی  شاد. به خواست خدای

 (1387 زاده، سلیمانی؛ 1358

 انقالب اسالمی بر بیداری اسالمی های تأثیر زمینه. 5
های اساالمی بایاد  ترین عوامل گسترش بیداری اسالمی این است که ن ضت یدی از م  

هاای اساالمی معاصار  جنبش هیادنظران در پد حمایت و تقویت شاوند. بسایاری از صااحب
های انقالب اسالمی ایران عامل اصلی این بیداری اسالمی و گساترش آن در  معتقدند موفقیت
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 حرکات از ای نموناه را اساالمی انقاالب کوشایده ایران اسالمی ج ان اسالم است. جم وری
غیار  و نمسالما هاای ملت دیگار باه خارجی استعمار و داخلی استبداد با مبارزه در شجاعانه

گاه آن به دستیابی هشیو و خود حقوق از نیز آنان تا کند معرفی مسلمان   (1388 نوازنی،).شوند آ

کناد  گونه با صراحت یااد می امام خمینی)ره( از تأثیر انقالب اسالمی ایران بر ج ان این
 مسالمین هماه کاه اسات بدی ی ج ت این از و است اسالمی ن ضتی ،ایران مقدس ن ضت»که: 
گااهی و ال اام(1385 خمینای، اماام)«. گیرند می  رار آن تأثیر تحت نج ا گیری  . بناابراین خودآ

پردازان غربی نیز به این امر  توان اندار کرد و بسیاری از نظریه مسلمانان ج ان از ایران را نمی
 نیفارام اجرایاساس  بر کهاست  معاصر انقالب تن ا رانیا یاسالم انقالباند.  اعتراف کرده

 در فراوانایهاای ریثأت و گرفات شادل ج اانی ساتنیویص  و اساتدبار باا مباارزه اسالمی،
 باه ریاخ سال چند در ای فرامنطقه گرانیباز حضور با کهتحوالتی . داشت ای منطقهتحوالت 

گری شدل  و براباری تحقق برای تالش هاندیش ایران، اسالمی بنابراین انقالب .دیگرد ظاهر د 
 و غارب برابار در مسالمانان واکانش و کارد تقویت ج ان مردم بین رد را اجتماعی عدالت

 ( 1392 خرمشاد،).داد افزایش را زدگی غرب

گااهی و بیاداری روناد پیشبرد در ارزگتأثیر و م   عوامل از یدی ایران اسالمی انقالب  آ
 یتاأثیرگزار زمیناه که بوده مسلمان جوامع در اسالمی ثرؤمهای  فعالیت افزایش و مسلمانان

 (1389 ،یرجب؛ 1374 جمشیدی،).آورد می فراه  را حاضر اسالمی - سیاسیهای  جنبش بر

الملال  نظاام باین هدهناد تحوالت داخلی کشورها کاه زیرمجموعاه و ابازار اصالی تشادیل
و نیاز کلیات خاود مجاور  هنظام منطقبر  ،های گوناگونشوند، همواره به شدلمحسوب می

و وع انقالب اسالمی ایران در آخرین سال دهه هفتااد  ارن اند.  هتأثیرگزار بودالملل  نظام بین
هااای م اا  کالساایک نمونااهتاارین  از م  بیساات  ماایالدی شاااید آخاارین و در عااین حااال 

بینای از مرزهاای ملای فراتار رفات و  غیر  ابال پایش یآن با سرعت تأثیرهایی بود که  انقالب
 ( 1390 زاده، فاییو)المللی داشت. و بینای  م   منطقههای  اثرگزاری

را  یاساالم یاز کشاورها یارین فته در بس یها یران توانست انرژیدر ا یانقالب اسالم
 یغرب یکشورها یگرا کنترل یها در برابر موج یواکنش ،ن انقالبیب این ترتیبه ا. فعال کند

ه مقابل یبرا یثرؤت میج ان اسالم از  ابل یاجتماع یروهاین یبه طور کل. شود یمحسوب م
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پای در  یغربا یروهاانیکاه  یزماان. برخوردارند یاسیو س ی، فرهنگیاجتماع هایدیبا ت د
و  یفرهنگا یهاا هیاگارا در ج اان اساالم بودناد، ال اساالم یروهایت نیمو ع یمحدودساز

م ااج   یروهایمقاومت در برابر نبرای خود  یدرصدد بازساز یاسالم یکشورها یاجتماع
 یهاا در برابار  الابرا  یاساالم یداریااز مقاومت و ب یدین امر موج جدیا .برآمدند یغرب
 (1381 درگاهی، عمرانی)استعمارگر فراه  آورد. یکشورها یسنت

را  یاساالم یدر کشاورها یاسایس یبااز هدر ج ان اسالم توانست معادل یاسالم یداریب
باارت شاود؛ باه ع یم یابیاران ارزیابر اساس تحوالت ا یندین فرایظ ور چن هر دهد. نقطییتی
مباارزه باا اساتعماگران شارق و  ید را برایجد یران بود که راهیدر ا ین انقالب اسالمیگر، اید

مشتلفای در  یاسایس یهاا ط جدیاد، کنشینشاان داد. در شارا یاساالم یغرب به کشاورها
گرا در  اساالم یهاا ها و جنبش ب، رفتار گروهین ترتیشود. به ا نشان داده می یکشورهای اسالم

 یها ز  البیاست ج ان اسالم ارایه کرده است و نیدر س یدیقت جدی، معنا و حقج ان اسالم
 (1387 ،یمتق)ده است.یگرد یاسالم یروهای، منجر به فعال شدن نییگرا اسالم یگفتمان

فداری معاصار در هاای  المللی و جریان انقالب اسالمی بر نظام بینتأثیر بر این اساس 
ای، ج اان اساالم و ساطح  سطح منطقه؛ ن بررسی کردتوا می ج ان را در سه سطح متفاوت

 المللی. بین
 

 
 اسالمی انقالب تأثیر بسترهای وها  : زمینه2نمودار شماره 
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 ایسطح منطقه. 1.5
خاود را در ایان ساطح کاه کشاورهای مجااور و  تاأثیربیشاترین  ایاران انقالب اسالمی

ی از پیروزی انقاالب اساالمی امواج ناش .بر جای گذارده است ،گیرد همسایگان را دربرمی
از کشورهای همسایه و سایر نقاط ش ری و حتی روستاهایی های  به سرعت در پایتشتایران 

مردم در این کشاورها،  هکه بسیاری از روشنفدران و تود طوری به، این کشورها انعداس یافت
در منطقاه  م بات و عمیقای هاایاین تحول عظی  را به فال نیاک گرفتناد و آن را منشاأ تیییر

رو به تزایدی به و وع انقالب  همنطقه با نگرانی و دغدغهای  دولتبیشتر  ،در مقابل. دانستند
آمریدا و ای مانند  فرامنطقههای  ، سیاست  درتزمینهدر این  .نگریستند می اسالمی در ایران

از ایان  و تردیدهای دول منطقه و نیز سوفاستفادهها  کشورهای غربی در دامن زدن به نگرانی
 و فروش میلیاردی اسلحه و م مات به این کشورها، م ا  و  ابال مطالعاه اسات.ها  نگرانی

 (1385 محمدی،؛ 1391 برزگر،؛ 1387 درخشه،)

 سطح جهان اسالم. 2.5
را در ساطح دوم یعنای  تاأثیرترین بازتاب و  انقالب اسالمی ایران شاید بیشترین و عمیق

کشورهای مسلمان مجاور و همسایه ایران،  همه، اسالمج ان منظور از  .ج ان اسالم داشت
میانه عربی، شمال آفریقا و حتی جوامع اسالمی در اروپای غربی  جنوب و شرق آسیا، خاور

نویسندگان و روشنفدران، انقاالب اساالمی بسیاری از به اعتراف است. و آمریدای شمالی 
ج اان اساالم بار جاای  هو گساتر در سراسار  لماروای  کنناده م ا  و تعیاین تأثیرهایایران 

 (1387 درخشه،)گذارد.

 المللی سطح بین. 3.5
توان در چاارچوب  می الملل را نیز انقالب اسالمی ایران در سطح ج ان و نظام بین تأثیر

وضع موجود در نظام کشیدن به چالش . دستاوردهای درازمدت و کالن انقالب مطالعه کرد
چیاده ضعیف  گر و به ضرر کشورهای کوچک و گ سلطههای بزر الملل که به نفع  درت بین

 ارار آناان حامیان وضع موجود است که آمریدا در صادر با ایران رویارویی ترین  ، م  شده
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کشایدن رواباط اعتراا ایران به حق وتو در شورای امنیت ساازمان ملال، باه چاالش  .دارد
دانستن سویه  توسعه و یکا تصادی غیر عادالنه میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال 

بارز تقابل و مواج ه میان اصاول بنیاادین های  روابط فرهنگی میان شمال و جنوب، از نمونه
سیاسای، ا تصاادی و های  الملال در عرصاه انقالب اسالمی و شرایط حاک  بار نظاام باین

 (1387 درخشه،)فرهنگی است.

 دیدگاه جمهوری اسالمی ایران نسبت به بیداری اسالمی -6
گاه، یاسالم یداریب باا  لیاصا اساالم از ثرأمتا و یعماوم هاراد ربا هیاتد باا یجمع یآ

باه  و شاده یاسایس رفتاار به لیتبد یکنونوضعیت  در است که یاسالم یجم ور تیریمد
 باود، مردمی انقالبی اسالمی، انقالب که آنجا از. استیافته  سامان یاسیسای  شدل نظریه

 بیشاتر زیارا ؛گذاشاته تاأثیر آن اابار  و کارده جلب خود به اه از دولت بیش را ها ملت توجه
 هاا ملت پاذیری تأثیر اسااس، این بر. دارندشباهت  شاهنشاهی رژی  به ،حاکمه های دولت

 و اساتعمار یاوغ از آزادی راه یگاناه کاه دریافتناد روشانی به هاا ملت .باوده  ها دولت از بیش
 همرحلا ،یفدار ن ضات نیاا شادن زهیتلور( 1385 محمدی،) .است انقالب و  یام استبداد،

 باه نسابت کاه یطاور نموده، باه رد یاسیس یمدل هبه م اب و گذاشته سر پشت را یا تهیفرمول
 خاود، شیپا باه رو حرکات در منطقه معادالت تیوضع. است شده متحول ، اوضاعگذشته
 درصدد ،هندیفزا موج نیا. است خوردن ر   حال در غربزیان  به و اسالم مصالح با همسو

 (1388 حلبی،) .است محور نید ای جامعه به دنیرس یبرا غرب ین ضت موانع شدستن

 ،ت و در رأس آنیش به معنویآن ا ا بال و توجه و گرا که در ییها جنبشگیری  فرایند شدل
از پایش اسات. تاا داشته  یر روند رو به رشدیاخ یها در سال، گر باشد وضوح جلوه ن بهید

ا وجاود یا، یت ماذهبیاژه با ماهیها به و و جنبشها  ن حرکتیران، ایا یو وع انقالب اسالم
حاک   یها در  بال دولت یاست انفعالیر نبود و معمواًل سیت آن ا چشمگیا فعالیو  نداشتند
ن یااز ا یتیحمااالملال  های بین هاا و ساازمان نیاز دولتدر عمال ( 1377 ،یمحمد)داشتند.
ماورد  یالملل نیت بین حرکات برخالف صلح و امنیا رایز کردند؛ نمیها  ها و ن ضت جنبش
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بازرگ باه  یهاا  ادرت یاز ساونیز  یتید و اگر حماش یم یها و منافع آن ا تلق نظر ابر درت
ل یاران، به دلی، دولت ایبا و وع انقالب اسالم .بود خودشانمنافع  یآمد، در راستا یعمل م

 یارتبااط ؛ارتباط با آن ا نماود یت و بر راریدر حما یش، سعیت مدتبیو ماه ینیخصلت د
و  یانقالبا یو باورهااندیشه را همراه با  یات مبارزاتیتجرب یند آن، انقالب اسالمیاکه در فر

 ییرشد و شادوفا یها نهیبشش انتقال داد و زم ییو رها یاسالم یها ش به ن ضتیخو ینید
. دوجااد نمایا یماساال یها ر حرکت ن ضتیرا در مس یدیو روند جد ختآنان را فراه  سا

 (1385 ستوده،؛ 1386 ،یاردکان یکمال)
 هسیاسی کنونی کشورهای اسالمی با وضعیت آناان در آساتان -اوضاع اجتماعی  همقایس

آن ا دارد. اهمیت این امار بسیاری از آشدار در  یپیروزی انقالب اسالمی، حدایت از تیییر
غنای انارژی و  فیایی، وجاود مناابعمیانه و خلیج فارس به دلیل مو عیت م   جیرا در خاور

 شود.دوچندان می ،اهمیت مسلله فلسطین

 اریز گتأثیر های  ابزار .7
 معیارهاای و هاا بار اسااس ارزش اساالمی انقاالب نشستین بار در تاریخ مدرن، پیروزی

 خواهاان کاه نمود مطرح الملل بین روابط و سیاسی علوم در را سیاسی اسالم گفتمان اسالمی،
 گردد می مطرح سدوالریس  و الهیس  دنیای در گفتمان این. است سیاسی  درت متما یا بشش

 شاد، می تلقای هاا ملت افیاون ،مارکس  هگفت به دانست و می سیاست از جدا تن ا نه را دین که
 دنیای به ارایه برای چیزی و دارد تعلق تاریخ به و گذشته آن  هدور بودند طرفداران آن مدعی بلده

 نظران صااحب و اندیشامندان روی باه جدیاد ای  دریچاه سیاسای اسالم گفتمان ندارد. مدرن
 ج اان باه ارایه برای ای تازه های باشد و حرف سیاسی تواند می اسالم دین که نمود باز سیاست

 (1382 ملدوتیان،).است تضاد و تقابل در موجود گفتمان با که دارد امروز مدرن

 ینظاام شادل در باار نیاولا یبارا کاه یاساالم بانقال هآزادشد یانرژ از منتج یداریب
 یها نظام ریسا و شد وارد کییلماتید و یاسیس تیریمد هحوز به یزود به شد، ظاهر یاسیس
 یاسالم یداریب حرکت  درتمند حضور ،یکنون طیشرا در. کرد متأثر را اسالم ج ان یاسیس
 تحات و یناید یساالر ممرد شدل در آن کارکرد و رانیا یاسالم یجم ور نظام تیمحور با
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 را الملال نیب روابط در  درت معادالت مقاومت، و یاسیس یها انیجر و ها جنبش تیریمد
 هشاد فیاتعر معادالت با معارا که است یدیجد همعادل دادن سامان حال در وتیییر داده 

 (1383 شیرودی،؛ 1393 علیزاده،).است غرب تیمحور اب یدموکراس برالیل

 اسات، انداختاه وحشات باه را ج اان هژماون یمدع و بزرگ یها  درت ،تیوضع نیا
 در  ادرت دیاجد همعادل دلیس لیتدم ازتا  اند کرده جیبس را خود اتامدان تمام که یطور به

 یاساالم یداریبزیرا  کنند؛ یریجلوگ رانیا یگر تیهدابه  و یاسیس اسالم تیریمد با منطقه
 نماوده رد  ادرت با عراق و نیفلسط لبنان، رد مقاومت یها جنبش هچ ر در اکنون ه  که را

 و داایآمر تیامحور باه غارب کییلماتید و یاسیس تیریمد یبرا چالش نیتر بزرگ است،
 نیتر بزرگ را آن ،رو نیازا .دانند یم یدموکراس برالیل یها هیپا و یمبان یبرا دیت د نیتر یجد

در  کشورهای ج اان را مردم. شمارند می یفعل طیشرا در غرب هخصمان یها استیس هدف
 توان به چ ار گروه تقسی  کرد: میپذیری از انقالب اسالمی ایران تأثیر

 

 
 اسالمی انقالب از تأثیرپذیری اساس بر ها کشور بندی تقسی : 1 شماره جدول

انقاالب در آنجاا  تاأثیرگزاریکشورهایی چون لبنان، افیانستان و بحرین کاه  گروه اول:
 .زیاد و مش ود بوده است

کشورهایی چون مصر، تونس نیجریه، پاکستان و فیلییین که در آنجا انقاالب  گروه دوم:



 

 

90 

 اسالمی روند گرایش به اسالم را تشدید کرده است.
پذیری آن اا از انقاالب ساطحی تأثیراندونزی که و  کشورهایی چون مالزی گروه سوم:

 . اند ردهطرفی گذر ک عظی  با بی هتوان گفت از کنار این حادث میبوده و 
کشورهایی چون عراق و عربستان سعودی که تحوالت ایران، آن ا را نگران  گروه چهارم:

 بر ه  خوردن امنیت داخلیشان کرد و به ا دامات پیشگیرانه واداشت.



 

 

91 

کاو
وا

 ی
 یرتأث

الم
اس

ب 
قال

ان
ا ی

ران
ی

 
زآرا

ر با
ب

ب یی
ری

یدا
 

الم
اس

ی
 

 یر یگ جهینت
 اماا باود، یج اان یها لفاهؤم یبرخا و یداخلا تحوالت از ثرأمت منطقه یها امی  هرچند

 و ایاران یاساالم انقالب گاهیجا و نقش ،باور دارند یاسیس ناظران از یاریبسگونه که  همان
 بار هیاتد کاه ییالگو؛ است منطقه یها ملت یداریب در اندار  ابل ریغ نقشی ،آن یالگوها

 هیاارا ج اان سراساربه  بلده ،منطقه ه کشورهایب تن ا نه را یغرب یالگوها از یدور و ملت
 .دید توان یم ج ان خواهان یآزاد هجب  تیتقو در را آن تبلور و کرده
 از  ارن دو حادود کاه اسات یریفراگ و  یعظ دهیپد ،یاسالم زشیخ ای یاسالم یداریب

 باا و باوده حرکات نیا یفرارو یفراوان یها بینش و فراز  رن دو نیا در. گذرد یم آن شیدایپ
تماام  اگر دنیای استدبار توانست پاس از چناد ساده،. است شده همراه ییها  وت و ضعف

اسالمی ه  باید  هعلوم مورد نیاز خود برای ساخت جامعه و تمدن مادی را تولید کند، جامع
ج انی را به تساشیر  عرصههای بومی و دینی خود را تولید کند و  بتواند علوم مبتنی بر ارزش

 های ناب اسالمی درآورد. فرهنگ و اندیشه
کند و دشامنان  رب ایستادگی میحرکت بیداری اسالمی علیه منافع استدباری شرق و غ

های سیاسی، ا تصادی و حتی  کنند و با افزایش فشار مستدبر ج انی از آن احساس خطر می
گااهی و بیاداری اساالمی اصایل و ریشاه نظامی در تالش دار  اند از گسترش و تعمیق ایان آ

ج ان  جلوگیری نمایند. روشن است که منافع استعماری غرب و شرق با بیداری اسالمی در
اسالم به خطر افتاده و آن ا هرجا نسبت باه مناافع اساتعماری خاود احسااس خطار کنناد، 

های غیار انساانی  دهند. بنابراین رفتار مستقی  یا نیابتی، عملیات نظامی و تشریبی انجام می
های متزلزل در ج ان اسالم و سدوت اربابان غربی و شر ی آن ا، فقط باا  برخی از حدومت

 بل تفسیر است.این نگاه  ا
تارین  مبارزه با رژی  غاصب ص یونیستی و همچناین مباارزه باا اساتبداد داخلای از م  

تردیاد احیااگری و بیاداری بیرود.  راهدارهای عملی گسترش بیداری اسالمی به شمار می
نظر  هج ان اسالم با پیروزی انقالب اسالمی ایران معنا و مف وم جدیدی پیدا کرد و از مرحل
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الادین  اندیشمندانی چون سید جمالپیش و وا عیت رسید. اگرچه از حدود یک  رن  به عمل
ندای بازگشت باه اساالم و رویاارویی باا فرهناگ و اسدآبادی در ج ان اسالم ظ ور کردند 

هایی نیز شدل گرفات، پیاروزی انقاالب ها و گروهغرب را سر دادند و در این مسیر ن ضت
تواناد وا عیات خیال نیست و می، رد که بازگشت به اسالماسالمی به همه مسلمانان ثابت ک

 داشته باشد.
 ،های اسالمی یدسان و یدنواخت نباودهها و جریانجنبش همهانقالب اسالمی بر  تأثیر

باا ایان حاال در است. های فدری، فرهنگی و جیرافیایی متفاوت با توجه به  رابتمیزان آن 
و  باودههای عربی، ابتدا دولت غالاب سی با دولتو سیا عیفدری، اجتماهای  تقابل جریان

برای غلباه بار ت دیاد را  درت   رآمیز و حمایت کافی توانسته کاهش مشروعیت، با وجود 
دستگاه دولت که با ارتش و تدنولوژی . گرا فراه  آورد سیاسی و فدری اسالم های نبشاین ج

آمیز نیروهاای  ضمنی و غالبًا اکراهشود، نیروی برتر با ی مانده و از حمایت مدرن تقویت می
گرایاان  اناداز پیاروزی اساالم و بورژوازی که از هرج و مرج و یا چش ها  مذهبی، ا لیت غیر
اجتماعی و ا تصادی ایان  آیندهمشدالت فزدلیل ، به همهبا این  .ترسند، برخوردار بودندمی

مناابع ناصاحیح یریت ، ا تصاد رو به زوال، مادداری نادرست حدومتکشورها که ناشی از 
گیری از انقالب اسالمی ایران، اولین رستاخیز اسالمی از تونس شاروع  و با ال امبود موجود 

ها و  ایان ن ضات .ن سایر کشورهای عربی از جمله مصر را نیاز گرفاتادام ،شد و در ادامه
اساالمی  بیاداری هولی در رد نامید،ای گرای توده انقالب اسالمتوان  ها را اگرچه نمی جنبش

آغاز شد و در تونس، مصار، یمان،  1357سال در که با انقالب اسالمی ایران گیرند   رار می
 .لیبی و بحرین ادامه پیدا کرد

بیداری اسالمی، در حقیقت پاسخ به مشدالت روحی، دینی، اجتماعی و سیاسی حااد 
هاا و  سبت به ارزشکند؛ زیرا هرگاه نارضایتی ن شود که پیوسته در جامعه بروز می  لمداد می

های حاک  بار جامعاه در راساتای حفاظ آن و همچناین نظا  سیاسای، ا تصاادی و  هنجار
تواناد عامال نیرومنادی بارای ساوق دادن  اجتماعی برای کسانی باه وجاود بیایاد، دیان می

های اجتمااعی در  های اجتماعی باشد. جنبش های انسانی به سوی انقالب و جنبش اندیشه
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اند که ریشاه در دیان دارد و در ابعااد مشتلاف متاأثر از  بیداری اسالمیج ان اسالم نوعی 
 توان به مفروضات زیر اشاره کرد: باشند که می انقالب اسالمی ایران می

میان  در را یاجتماع عدالت و یبرابر تحقق یبرا تالش هشیاند ران،یا یاسالم انقالب. 1
 .داد توسعه را یزدگ غرب و غرب برابر در مسلمانان واکنش و دیبشش شدت ج ان مردم

 در دنیا شد. انقالب اسالمی ایران باعث بازسازی هویت اسالمی. 2
به دنبال داشت که بیاداری اساالمی را انقالب اسالمی احیای تمدن اسالمی در دنیا . 3

 . است در همین راستا
ساالمی انقالب ا تأثیرهایدیگر  تجدید حیات اسالم و مطرح شدن اسالم انقالبی از. 4

 باشد. می تجدید حیات اسالمهای  بیداری اسالمی یدی از نشانه .بود

 و گساترش در یاساالم انقاالبولای  دارد، یطاوالن ی ادمت اگرچه یاسالم یداریب. 5
 .است داشته کننده نییتع نقش آن قیتعم

 شود. یم دییتأ مشتلف ج ات از یاسالم یداریب بر یاسالم انقالب یاثرگذار. 6
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 ران و امت اسالمییا یاسالمانقالب 

 1محمدی محسن

 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بشش دیگر، جایگاه بیداری اسالمی در تحقاق نظریاه انقاالب اساالمی در امات اساالمی 


