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 آن برجهان تشيع  گذاريانقالب اسالمي ايران و تاثير                      

 خشت زر بهروز

  ايران. شهر سرفارياب ،كهگيلويه و بويراحمد، ارشد جغرافيا و دفاع مقدس يكارشناس

  /211397/12:پذيرش تاريخ 1397/11/30                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

و رخدادهاي پس از ان كه بيشتر متاثر از  1357روشن  است كه با پيروزي انفالب اسالمي ايران در سال    

پيروزي انقالب بودند، تشيع به يكي از عوامل مهم و تاثير گذار دنياي ژئوپليتيك تبديل شد. تشكيل يك 

ر گذشته روي نداده بود. حكومت شيعي با رهبري علماي ديني در كشوري بزرگ و با اكثريت شيعه، هرگز د

و رواج هويت ديني شيعيان و حتي در نگاهي كلي به اين ترتيب، انقالب ايران كانون توجهي براي زنده كردن 

بي شك انقالب  تر، هويت ديني مسلمانان پديد اور و تشيع و اسالم را در قلب حوادث و اخبار جهاني قرار داد.

ترين انقالب هاي جهان در سده اخير به شمار مي رود. انقالب يك  اسالمي ايران يكي از مهمترين و برجسته

جريان محدود و بسته نيست كه صرفا در بخشي از امور مديريت كشور، تحولي ايجاد كرده باشد بلكه يك 

تحول بنيادين همه جانبه است. تا زماني كه تمام جنبه هاي يك تحول بنيادين شكل نگيرد، هرگز انقالبي روي 

. انقالب اسالمي نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ يعني در جريان انقالب، تمامي اركان اجتماعي، نمي دهد

اسالم محور اصلي  دچار دگرگوني ريشه اي شده است. سي و اقتصادي حاكم بر رژيم گذشته،فرهنگي، سيا

انقالب اسالمي ايران بوده و مكتب تشيع با محتواي غني و ارزشمندش، پشتوانه اساسي عقيده و هدف اين 

اي روشن شدن بحث، مفاهيمي چون انقالب، اسالم، در جريان اين مقاله ابتدا برانقالب به شمار مي رود. 

ن، توضيح داده شده و در ادامه به تحليل عملكرد اژه هاي متبه عنوان كليدي ترين و و شيعه انقالب اسالمي

  تشيع در انقالب اسالمي و بلعكس انقالب اسالمي بر تشيع پرداخته شده است.

  مي ايران، امام خميني (ره)، جهان تشيع و بيداري اسالميانقالب اسالمي، جمهوري اسال :واژگان كليدي
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  بيان مسئله

تا پيش از انقالب اسالمي، دين اسالم تنها يك دين فاقد كاركردهاي سياسي محسوب مي شد، اما انقالب    

ايران جنبه هاي بالقوه ي سياسي ان را بالفعل ساخت و تفكر شيعي با انسجام ساختاري در ايران نشان داد كه 

اين توانايي باعث شد كه بسياري از توانايي به ظهور رساندن يكي از بزرگترين انقالب هاي تاريخ را دارد. 

نهضت هاي رهايي بخش و جنبش ها توجه خود را به ايران و اسالم معطوف كنند. به اين ترتيب نقش حساس 

اسالم در صحنه ي سياست بين المللي باعث شد كه ژئوپليتيك كشورهايي كه تمام يا اكثريت جمعيت انها 

. اين امر در جايي اهميت خاص مي يافت كه پيوستگي جغرافيايي مسلمان بودند، در نگرشي مجدد ارزيابي شود

و جايگاه خاص و ويژه ي اين حيطه از جهان به لحاظ دسترسي به عظيم ترين منابع نفتي خود نمايي مي كرد 

) در اين چهارچوب، موقعيت 1378.(فولر و رند رحيم، ساختمي و پديده اي به نام جهان اسالم را مطرح 

يك جهان اسالم و جمعيت بيش از يك ميليارد و ششصد نفري مسلمانان در جهان، صاحب حساس ژئوپليت

نظران و سياست مداران غرب را وادار ساخته تا در حوزه ي ژئوپليتيك و از نظر زئوكالچر به اسالم، به ويژه 

  عنصر تشيع بپردازند.

ابتدا تا پيروزي كه در شعار هاي قاطع و ماهيت انقالب عظيم اسالمي ايران و روند مبارزه ي مردم مسلمان از 

كوبنده ي همه ي قشرهاي مردم تبلور مي يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه ي 

  اين پيروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به ان را مي طلبد.

و اسالمي بودن ان است،  ويژگي بنيادي اين انقالب نسبت به ديگر نهضت هاي ايران در سده ي اخير مكتبي

ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به 

اين تجربه ي گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت ها مكتبي نبودن مبارزات 

ي روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بوده است. گرچه در نهضت هاي اخير خط فكري اسالمي و رهبر

بر عهده داشت ولي به دليل دور شدن از اين مبارزات از مواضع اصيل اسالمي، جنبش ها به سرعت به ركورد 

كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت ايت اهللا العظمي امام خميني 

ي و اسالمي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در نهضت اصيل مكتبضرورت پيگيري خط 

صف مقدم نهضت هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحريك نويني 

  )12-11:صص1394يافت.(منصور،
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دمند تبديل شد. گفتمان با پيروزي انقالب اسالمي، تشيع براي اولين بار در تاريخ ايران به ساختار حكومتي و نها

اوزه هاي شيعي بود، نظام بين الملل را نظام عادالنه نمي  "مسلط ارمانگراي اوايل انقالب اسالمي كه متاثر از

دانست و در همين راستا به تقابل با ان پرداخت. مثال ارمانگرايان شيعي در اوايل انقالب به جاي تحكيم 

به ديگر كشورها مي انديشيدند. انان ضمن تقسيم جهان به دو بخش  دستاوردهاي انقالب در داخل به صدور ان

و داراالسالم بر اين باور بودند كه داراالسالم براين باور بودند كه داراالسالم بايد تمتم توان خود را  دارالكفر

ه با سران كفر، بكار گيرد تا بر تمامي جهان سيطره يابد و از طريق ايجاد انقالب مستمر در بالد اسالمي و مبارز

  )92: ص1384حكومت جهاني اسالم را تشكيل دهد.(دهقاني فيروز ابادي، 

انقالب اسالمي ايران مهمترين جنبش اسالمي معاصر است كه نماد و مظهر اسالم گرايي در عصر حاضر به 

گفتي شمار مي آيد؛ اين انقالب حركتي بود كه به جهت ويژگي هاي خاص و منحصر به فرد خود، تعجب و ش

تمام انديشمندان غربي و شرقي را برانگيخت و به تعبيري وجدانهاي غربي را در دو بعد (دولتي و مردمي) 

تكان داد و به صورت معمايي براي تحليلگران سياسي و اجتماعي جلوه گر شد. ويژگي هاي خاص انقالب 

رار گيرد و همه سعي در تبيين اسالمي باعث شد كه اين حركت مورد توجه فراوان انديشمندان غرب و شرق ق

به نوعي اين حركت را تحليل كردند. اما اين تحليل ها بسيار مختلف و و تحليل آن داشته باشند. لذا هر كدام 

متنوع و گاه متناقض مي نمايد. انچه اين نظريه پردازان را دچار مشكل كرده و موجبات تناقض را در اين نظريه 

بر اساس تعاريف و كليشه هاي موجود غربي، امام خميني(ره) در عين اين كه يك ها فراهم اورده اين است كه 

عالم كامال سنتي بود، در اوج دوران مدرن و حاكميت مدرنيته، انقالبي به راه مي اندازد كه در عمل حركتي فرا 

  مدرن است.

وان گذاشت، و نام انقالب انديشمندان غربي با حركتي روبرو هستند كه از طرفي نام ان را جز انقالب نمي ت

انقالب در ادبيات غرب يعني دگرگوني در راستاي  –هم همواره تداعي گر نوعي پيشرفت و ترقي است 

از طرف ديگر در متن اين حركت با پديده اي به نام مذهب روبرو مي شوند كه نماد جمود  –پيشرفت و ترقي 

عبارتي ديگر موج اعتراض هاي مذهبي براي مبارزه و تحجر و عقب ماندگي و مانع ترقي و پيشرفت است. به 

و مخالفت با شاه به انگاره هايي استناد مي كند كه به سيزده سده پيش باز مي گردند و در عين حال خواسته 

در راستاي انديشه يا كنش ترقي خواهانه  مطرح مي كند كه به نظر مي رسدي در زمينه عدالت اجتماعي و... هاي

امام خميني(ره) در اوج ناباوري تحليل گران بين المللي با عقايد مذهبي كه غرب ان ها را حركت مي كنند. 

  كهنه و قرون وسطايي مي دانست جهان را تكان داد.



  زرخشت                       

894 

 

از طرف ديگر هنگامي كه اين انقالب برخاسته از دل مذهب تشيع به پيروزي رسيد، پتانسيل انقالبي اش 

عي پرداخت. در اين مقاله سعي شده است تا تاثيرات جهاني فروكش نكرد و به جهت دهي جنبش هاي شي

-1صص  1394ظري، و نانقالب اسالمي را بر روي جوامع شيعه مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد.(حسن زاده 

2(  

  اهداف پژوهش

  هدف كلي: 

  تبيين نقش انقالب اسالمي ايران و تاثيرات آن بر جهان تشيع  

  هدف جزيي

   تاثير پذيري شيعيان جهان از انقالب اسالمي ايران بيان چگونگي    

  روش تحقيق

بررسي نقش انقالب اسالمي ايران و تاثير گذاري آن هدف از آن  كهباشد  يم يفتوصي – يليمطالعه تحل نيا   

  باشد. يم بر جهان تشيع

  :شوديم يانجام پژوهش از دو روش جمع آور يبرا ازياطالعات مورد ن يطوركلبه

 قيتحق ي نهيشيموضوع و پ اتياطالعات مربوط به ادب يجمع آور يروش برا ني: در ايروش كتابخانه ا -الف

  . شودياستفاده م ياطالعات يها گاهينامه ها، مقاالت و پا انياز كتاب ها، پا

 ازياطالعات مورد ن ،يآمار ينمونه  نيآن ب عيپرسشنامه و توز يروش با طراح ني: در ايدانيروش م -ب

  . شوديم يپرسشنامه جمع آور لهيبوس

 زيمطالب و ن يمتون و محتوا يو بررس يامطالعه كتابخانه يهاعموماً از روش يفيتوص يهاپژوهش در

را  يفيتوص يهاپژوهش يطوركل. بهشوديپرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده م رينظ يدانيم يهاروش

 يشيماپي – يفيكرد. پژوهش توص ميمحتوا تقس ليژرفانگر و تحل ب،اي نهيزم اي يشيمايبه سه گروه پ توانيم

 ايرا در قالب چند صفت  يجامعه آمار يفعل تيو وضع پردازديو صفات افراد جامعه م هايژگيبه مطالعه و

  ).1384،120 اي(حافظ ن دهديقرار م يمورد بررس ريمتغ
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و ... استفاده  قيتحق ينظر ياطالعات، مبان يجمع آور يبرا ي و اسناديپژوهش از روش كتابخانه ا نيا در

  شده است.

  ادبيات نظري پژوهش                                                 

  مفهوم شناسي انقالب اسالمي ايران 

برانيم پرداختن به هر موضوع و مسئله علمي نيازمند تعريف واژگان و كلمات كليدي ان است. در اين گفتار    

بپردازيم و تعاريف مطرح شده را مبناي مباحث اتي  "انقالب اسالمي"و  "اسالم"، "انقالب"تا به مفهوم شناسي 

  قرار دهيم.

  مفهوم شناسي انقالب  -الف)

تغيير بنيادين  "مفهوم انقالب: در لغت به معناي دگرگوني، برگشتن، تغيير و تحول مي باشد و در اصطالح به 

  گفته مي شود. "دم به صورت سريع همراه با درگيريجامعه توسط مر

استاد شهيد مطهري انقالب را اين گونه تعريف مي كند: انقالب عبارت است از طغيان و عصيان مردم يك 

   )29، ص1368. (مطهري، ناحيه يا سرزمين عليه نظم حاكم موجود براي ايجاد نظمي مطلوب

  

  مفهوم شناسي اسالم -ب)

را تعريف كنيم، اما  "دين اسالم"ناگزيريم  "انقالب اسالمي"براي دانستن مفهوم  "انقالب" پس از تعريف واژه

  اغاز مي كنيم. "دين"نخست از مفهوم 

) و در مفهوم 111، ص1373ملي، انقياد، خضوع، پيروي، اطاعت و جزاست.(جوادي ا "دين"معناي لغوي 

اخالق و قوانين پرورش انسان ها و اداره جامعه انساني را در اصطالحي نيز برنامه زندگي؛ برنامه اي كه عقايد، 

بر مي گيرد، كه به تعبير عالمه طباطبايي، دين در اصطالح قران همان روش زندگي است.(طباطبايي، اموزش 

) بنابراين دين به مفهوم روش و برنامه زندگي انواعي دارد كه در يك تقسيم بندي كلي ان را به حق 7دين، ص

  تقسيم مي نماييم. و باطل
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را در مورد بت پرستي و فرعون پرستي نيز بكار برده است، انجا كه خداوند به پيامبر اعظم  "دين"لذا قران واژه 

دين شما براي  "لكم دينكم ولي دين"(ص) دستور مي دهد كه ضمن قطع رابطه با بت پرستان بدان ها بگوييد: 

  )6 ،109خودتان و دين من براي خودم.(كافرون، 

فرعون گفت: من ترس ان دارم كه موسي  "اني اخاف ان يبدل دينكم"و سخن فرعون به پيروانش اين است كه: 

  )26، 40دين شما را عوض نمايد.(غافر، 

  را حق اعالم مي كند؛ "دين"بدين رو، خداوند تبارك و تعالي، تنها يك 

  ."ان الدين عند اهللا االسالم"

  )19، 3د اسالم است.(ال عمران، به درستي كه دين در نزد خداون

  "و من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه و هو في االخره من الخاسرين"

هركس جز دين اسالم ديني بپذيرد، هرگز از وي پذيرفته نمي شود و در اخرت از زيانكاران است.(ال عمران، 

3 ،85(  

ند است؛ همانگونه كه شيطان پرستي و گاو پرستي برنامه زندگي از جانب خداو "دين اسالم"خالصه كالم اينكه 

و حتي مكاتبي همانند ماركسيسم و ليبرال دموكراسي برنامه زندگي از جانب شيطان، هواهاي نفساني و بشر 

  است كه باطل قلمداد مي گردد.

  مفهوم شناسي انقالب اسالمي -ج)

  قالب اسالمي مي پردازيم.اينك پس از تعاريف دو وازه انقالب و اسالم بهه تبيين مفهوم ان

انقالب اسالمي يعني راهي كه هدف ان اسالم و ارزش هاي اسالمي است و "استاد شهيد مطهري مي فرمايد: 

، ص . (مطهري، پيروان انقالب اسالمي"دانقالب و مبارزه صرفا براي برقراري ارزش هاي اسالمي انجام مي گير

  )145صر ماهيت، راه و هدف اسبامي ياد مي كند. (همان، ص) همچنين ايشان در مفهوم انقالب از سه عن57

تغيير بنيادين جامعه  "با توجه به تعاريف انقالب و اسالم، نگارنده انقالب اسالمي را اين گونه تعريف مي كند: 

بر  "توسط مردم با هدايت رهبران الهي، بر اساس ارزش هاي اسالم براي تحقق قوانين و ارزش هاي اسالمي.

  نياد، بعثت پيامبر اعظم (ص) نيز انقالب اسالمي بود.اين ب
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  مفهوم شيعه

شيعه كه در اصل لغت به معناي پيرو مي باشد، در معارف "عالمه طباطبايي در تعريف شيعه اورده است:    

شيعه نام عمومي تمامي فرقه ") به بياني ديگر، 23، ص1374(فاضلي نيا، "اهل بيت مي باشند اسالم، پيرو مكتب

هايي است كه قائل به امامت و خالفت بالفصل حضرت علي(ع) پس از پيامبر(ص) هستند و اعتقاد دارند، 

امامت از اوالد ايشان، خارج نمي شود. تمام فرقه هاي شيعي معتقد به وجوب تعيين و تنصيص امام از جانب 

ا و معصوم مي دانند.(فاضلي نيا، مبر خدا و پيامبر(ص) بوده و انبياء و امامان معصوم(عليهم السالم) را از گناه

  ")23، ص1386

  برخي از ويژگي هاي شيعه

مذهب شيعه با توجه به انديشه، اموزه ها و اعتقادات خود ضمن دعوت از ديگران براي ارامش، همزيستي    

در عين ظلم و صلح، همواره با نظام سلطه و استعمار مبارزه كرده است. در نتيجه اين افتخار جاودانه شيعه كه 

ستيزي و روحيه جهادي، همواره با اشتغالگري مخالف بوده و صلح طلبي و حمايت از مظلومين و مستضعفين 

را از ارمانهاي خود مي داند انرا از ديگران متمايز مي نمايد. مذهب شيعه به دليل اينكه فرهنگ عاشورايي و 

ظلم به عنوان منفعت اخروي مي نگرد و جهاد و  شهادت را اوج كمال خود مي داند همواره به مبارزات عليه

امر به معروف را از مباني ديني خود مي شمارد و الگوي اين مبارزه را كربال و عاشوراي حسيني مي داند. شيعه 

مبتني بر ايات قران در توصيف قيام خود عليه ظلم و برپايي عدالت، نجات دنيوي و فوز اخروي را در سايه 

پندارد كه در چهارچوب ارزش هاي ديني مهار نموده و مژده سعادت اخروي و بهشت جهاد و شهادت مي 

جاودان را در پي دارد، بنابراين مذهب شيعه بر سه ركن عقالنيت، معنويت و عدالت استوار است و جهان 

  اسالم و بشريت را با توجه به اين اركان براي نجات دنيوي و اخروي توصيه و دعوت مي كند.

الب اسالمي ايران موثر ژئوپليتيك منطقه را متحول ساخت و به طوري كه ايدئولوژي شيعه و مفاهيم وقوع انق

و اموزه هاي انقالبي ان عالوه بر ايجاد چالش ايدئولوژي عليه امپرياليسم غربي به عنوان عامل ژئوپليتيك نيز 

ر انقالب اسالمي و ديگر جشن نظر بسياري از صاحب نظران غربي را متوجه خود ساخته است. عنصر تشيع د

ها شيعي منطقه، ساير عوامل ثابت و متغيير ژئوپليتيك منطقه را مهمتر نمود. در واقع انچه مايه نگراني غرب از 

انقالب اسالمي است فكر جديد و مناسبات انساني و معنوي جديدي است كه انقالب اسالمي مطرح كرده 

). اسالم شيعي با 326:ص1378، فر م سياسي شيعي دارد(شفيعياست كه اين تفكر ارتباط مستقيمي با اسال

داشتن مجموعه اي از ايده ها و نگرش هاي اعتقادي ارائه دهنده يك ايدئولوژي اسالمي براي تعالي انسان و 
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حركت او به سوي كمال حقيقي است. اين سعادت و كمال بر خالف وعده ايدئولوژي هاي مادي نمي تواند 

وي و مادي گروهي را در بر گيرد بلكه مبتني بر اهداف ديني و اخروي تمام جامعه بشري صرفا اهداف دني

). بر اين اساس، عوامل فرهنگي و اعتقادي به عنوان مولفه هاي مهم ژئوپليتيك 173:ص1385است(امرايي، 

شده محسوب شده و توجه جنبش هاي ازادي بخش و نخبگان اسالمي به نقش اسالم در صحنه سياسي باعث 

  است كه ژئوپليتيكي كشورهايي كه از جمعيت با اكثريت مسلمانان برخوردار بودند اهميت يابد.

  تشيع ايرانيان

اكثريت مردم ايران از زمان صفويه به بعد شيعه شدند. البته در اين جهت نمي توان ترديد كرد كه ايران از هر   

تشيع به اندازه اي كه در ايران تدريجا نفوذ كرد در نقطه ي ديگر براي بذر تشيع زمين مناسبتري بوده است. 

جاي ديگر نفوذ نكرد و هرچه زمان گذشته است امادگي ايران براي تشيع بيشتر شده است. و اگر چنين ريشه 

اي در روح ايراني نمي بود، صفويه موفق نمي شدند كه با در دست گرفتن حكومت، ايران را شيعه و پيرو اهل 

  بيت نمايند.

قت اين است كه علت تشيع ايرانيان و علت مسلمان شدنشان يك چيز است: ايراني روح خود را با اسالم حقي

سازگار ديد و گم گشته ي خويش را در اسالم يافت. مردم ايران كه  طبعا مردمي باهوش بودند و بعالوه سابقه 

  ن دادند و به ان خدمت كردند.ي فرهنگ و تمدن داشتند، بيش از هر ملت ديگر نسبت به اسالم شيفتگي نشا

مردم ايران بيش از هر ملت ديگر به روح و معني اسالم توجه داشتند. به همين دليل، توجه ايرانيان به خاندان 

رسالت از هر ملت ديگر بيشتر بود و تشيع در ميان ايرانيان نفوذ بيشتري يافت؛ يعني ايرانيان روح اسالم و معني 

رسالت يافتند، فقط خاندان رسالت بودند كه پاسخگوي پرسشها و نيازهاي واقعي روح اسالم را در نزد خاندان 

  ايرانيان بودند.

ان چيزي كه بيش از هر چيز ديگر روح تشنه ي ايراني را به سوي اسالم مي كشيد، عدل و مساوات اسالمي 

ت. ايرانيان مي ديدند دسته اي بود. ايراني قرنها از اين نظر محروميت كشيده بود و انتظار چنين چيزي را داش

كه بدون هيچ گونه تعصبي عدل و مساوات اسالمي را اجرا مي كنند و نسبت به انها بي نهايت حساسيت دارند، 

خاندان رسالت اند. خاندان رسالت پناهگاه عدل اسالمي، مخصوصا از نظر مسلمانان غير عرب بودند.(مطهري، 

  )121-120،صص 1390

  ي شيعهگستردگي جغرافياي 
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ژئوپلتيكي مذهب شيعه در ميان كشورهاي خاورميانه به عنوان يك موقعيت  –گستردگي جغرافيايي    

  استراتژيكي و تقويت كننده ي روابط مستحكم، براي پيروان اين مذهب به حساب مي ايد.

ربايجان، كشور به طور رسمي داراي پيرواني مي باشد. در كشورهاي اذ 16امروزه مذهب شيعه در بيش از 

درصد مردم انها، پيرو مذهب تشيع هستند. عالوبر كشورهايي كه به  90درصد و در ايران  75بحرين بيش از 

هزار نفر علوي هاي ترك تبار  600عنوان كانون سنتي شيعيان به شمار مي ايد؛ در اروپا، كشور المان بيش از 

پاكستان)  -ار نفر از شيعيان كه از شبه قاره (هند را در خود جاي داده است؛ در كشور انگلستان حدود يكصد هز

هزار نفر از شيعيان ايراني تبار و ترك  100به ان كشور مهاجرت كرده اند زندگي مي كنند. در فرانسه حدود 

تبار زندگي مي كنند. در رئونيون و جزاير كاراييپ چندين هزار شيعه وجود دارد. در افريقا در كشورهايي مانند 

، كنيا، سنگال و ساحل عاج جوامع شيعي هند تبار و لبناني تبار زندگي مي كنند. در امريكاي شمالي و تانزانيا

: 1380جنوبي، شيعياني با تبار ايراني و لبناني كه بيش از يك ميليون نفر مي باشند نيز زندگي مي كنند.(توال، 

146-147(  

د و ششصد ميليون نفر رسيده است و بر اساس در حال حاضر جمعيت مسلمانان جهان به بيش از يك ميليار

درصد اين جمعيت يعني بيش از سيصد و بيست  20اماري كه از منابع مختلف ارائه شده است شيعيان حداقل 

  ميليون نفر را تشكيل داده اند.

ن، جمعيت بسيار قابل توجهي از شيعيان، در كشور ايران و كشورهاي عربي همانند عراق، عربستان سعودي، يم

بحرين و لبنان زندگي مي كنند و برخي از اين كشورها اكثريت جمعيت را تشكيل مي دهند. در مورد كشورهاي 

غير ايراني و غير عربي هم مي توان نمونه هايي متعددي را نشان داد كه از سابقه بسيار قديمي برخوردار است. 

مي توان گفت كه تشيع گرچه در ايران سابقه  در شبه قاره هند تشيع از ديرباز حضور داشته است و بنابراين

حكومتي چند صد ساله دارد ولي تشيع مخصوص ايرانيان نيست و در بيشتر كشورهاي اسالمي و در ميان بيشتر 

  قوميت ها و مليت هاي مختلف تشيع ريشه دوانيده است.

  بودن انقالب ايران "اسالمي"داليل 

هايي وجود دارد. در اينجا براي بررسي ماهيت اسالمي انقالب  بي گمان براي بررسي هر انقالب، شاخصه   

  ايران، به چند نمونه از مهمترين انها مي پردازيم تا اسالمي بودن انقالب ايران به اثبات رسد:

  پايگاه انقالب، مساجد   -1
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  رهبر انقالب، حضرت امام خميني(قدس سره)   -2

  افراد انقالب، مردم مسلمان   -3

  انقالب، واژه ها و مضامين اسالميشعار    -4

  هدف انقالب، تاسيس حكومت اسالمي  -5 

  (ع)الگوي انقالب، عاشوراي امام حسين  -6 

  اوج گيري انقالب، ايام و ماه هاي مذهبي(مانند محرم، صفر و رمضان)  -7 

  قانون انقالب، قانون اساسي بر مبناي قوانين اسالمي.  -8 

شروع و سازماندهي  –كه مهمترين نهاد اسالمي است  –يگاهي به نام مسجد انقالب اسالمي ايران از پا

شد.(شريف پور، مسجد و انقالب اسالمي) و رهبري ان را نيز امام خميني(قدس سره) در مقام رهبري مذهبي 

و مرجع تقليد بر عهده داشت.(شيخ فرشي، تحليلي بر نقش سياسي عالمان شيعي در پيدايش انقالب اسالمي). 

ر پي ان، مردم از تمامي قشرها با اعتقاد به اسالم و ارزش هاي مذهبي و با شعارهايي همچون اهللا اكبر و د

مي استقالل ازادي، جمهوري اسالمي براي سرنگوني نظام طاغوتي و ظالمانه شاهنشاهي و برقراري نظام اسال

  انقالب خود را به ثمر نشاندند. و الگوگيري از نهضت عاشوراي حسيني و فرهنگ شهادت و ايثار و مبارزه،

  رانيا يانقالب اسالم يجهان ريتاث

 نيب  يفراكشور يملت قهرمان، بازتاب ها يو همت واال) رهي(نيامام خم يبه رهبر يانقالب اسالم يروزيپ"  

در روابط با  يرا متاثر داشت. موضع انقالب اسالم يالملل نياز خود به جا گذاشت و در واقع جامعه ب يالملل

باعث  ك،يكالس ياز ادوگاه ها يكي قالباز فرو رفتن در  زيسلطه ان ها و پره يدوره سرد و نف يابر قدرت ها

برخوردار  ينيتحول افر يباال برا ليكه از پتانس ييرويگردد. ن يالملل نيدر صحنه روابط ب يسوم يرويورود ن

 يرويو ... ن يمنطقه ا يها هياتحاد، يكنفرانس اسالم ،رمتعهدهايجنبش غ ريسوم نظ يروهايبود و بر عكس ن

: 1378 ،اي(حافظ ن "ديگرد يالملل نينسبت به نظام موجود وارد عرصه ب يتهاجم يضعباال و مو ليبا پتانس ديجد

  )34ص
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 ،يو شورو كايآمر يعني يقدرت نسبت به دو ابر قدرت سنت يناتوازن طيرغم قرار داشتن در شرا يعل روين نيا

 دوگانهيموجود را در اردوگاه ها هيكسوي ايرا تحت الشعاع قرار داده و روابط متقابل و  يالملل نيتوانست روابط ب

از اردوگاه ها كند و  ييتر را وادار به جدا ستقلبه اتخاذ مواضع م ليمتما يو دولت ها ديرا دچار تزلزل نما

  )8ص: 1379،كند.(فوكو تيتقو را در ان ها ياعتراض نسبت به نظام سلطه دو قطب هيروح

اهداف و ارمان  يدارا ،يبرخالف انقالب مل يدارد. انقالب فرامل يفرامل يو رسالت تيماه رانيا ياسالم انقالب

 يمعطوف به انسان ها و ملت ها كهيرود. آمال و آماج يم رانيا ييايجغراف ياست كه فراتر از مرز ها ييها

در  يو هنجار يو تحول ساختار ريياز تغ فراتريرو، انقالب اسالم نياست. از ا كيدر جوامع دور و نزد گريد

 ياسيجوامع و ملت ها بر اساس نظم س گريدر د ياديو تحوالت بن راتييتغ جاديدرصدد ا رانيجامعه و ملت ا

  )131ص: 1389 ي،روزاباديف ياست.(دهقان ياسالم اجتماعي –

 يها شهيافكار و اند يايجهان اسالم، اح يغرب و حت يبرا يانقالب اسالم رگذاريتاث يها يژگيجمله و از

اسالم در  يها شهيشده بود تا ر نيغرب تاآن روز صرف ا يدر سراسر جهان بود. تالش و برنامه ها ياسالم

 يم دينكته تاك نيدائما بر ا اساس ني. بر همابدي ليآن تقل يو آموزه ها ميجوامع مختلف خشكانده شده و مفاه

نمانده است. البته در  ياثر آن در جوامع باق گريجستجو نمود چرا كه د خياسالم را صفحات تار ديشد كه با

غرب ارائه نمود و  يحذف اسالم از جوامع برا يرا در راستا يبهره ور تيآتاتورك نها يراه تالش ها نيا

  برده بود. انيم ازبازگشت اسالم  يرا برا دهايتمام ام

 يبود. اسالم ياسيتفكر اسالم س يالقا ،ياسالم يها يارزش ها و آگاه يايبر اح يانقالب اسالم ريتاث نيتر مهم

قدرتمند  يبا هسته ا نكيفرتوت شده و از اذهان رخت بربسته بود، ا خيدر صفحات كهن تار ياريكه به زعم بس

نشان داد كه  يانقالب اسالم يروزيدر واقع پ "افتاده بود.  انيبازگشته و به جر يمل يفراتر از مرزها يو امواج

است بلكه مجددا به  دهييراه نرس انينه تنها به پا ونيزاسياسالم با گذشت زمان و توسعه مدران نيد ژيبو انياد

را متوقف  زيگر تيمعنو يگرا يماد يايشده و دن يايلح يدادگرياز ظلم و ب تيراه نجات بشر نيعنوان مهم تر

 يقدرت ها دياز ق تيبشر ييو رها يرستگار يرا در راستا يو اعتقادات مذهب اتياز معنو يا چهياخته و درس

  )13: ص1377 ،ي. (محمد"استعمارگر گشوده است

  رانيا يانقالب اسالم يمنطقه ا راتيتاث
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كه از لحاظ ژئو  يشد و در حال داريپد يقدرت منطقه ا كيبه صورت  رانيپس از جنگ سرد، ا طيمح در   

و قفقاز نفوذ خود  يمركز يايو آس انهيخاورم يعنيداد، در دو منطقه بزرگتر  شيخود را افزا تياهم يراهبرد

 نيبود و به هم رانيا يتيو امن ياقتصاد يازهايمشخص كننده ن رانيا يها استيكرد. در هر منطقه، س شتريرا ب

 رانيچند جانبه ا يها استيمناطق موصوف به س يكشورها گاه در بخش دو جانبه با رانيا يها استيس ليدل

   )25: ص1377 ،يزنجان ديداشت. (عم يدر همان مناطق همپوشان

 كيمنطقه استراتژ گاهيو جا تياز موقع يناش ،يانقالب اسالم يخارج يرگذاريكننده تاث نييتع يتيموقع عامل

 رانيا يانقالب اسالم رگذاريتاث ژهيبو انه،يفارس و خاورم جيخل كيو منزلت استراتژ تيفارس است. اهم جيخل

 يازهاين يكننده اصل نيو تام يمنبع انرژ نيرفارس مهمت جيمنطقه خل رايدهد؛ ز يم شيالملل را افزا نيبر نظام ب

 انهويخاورم يكانون گاهيكند. جا يم فيا يجهان استيالملل و س نيدر نظام ب يرينقش انكارناپذ يجهان صنعت

 تيتثب قياز طر يجهان ياعمال هژمون يبرا كايسپتامبر بر اثر تاش امر 11الملل پس از  نيفارس در نظام ب جيخل

 نياست، بنابرا افتهيارتقا  شياز پ شيالملل ب نيدو منطقه در روابط ب نيا كيارزش استراتژ ،يمنطقه ا يهژمون

منطقه  ستميس ريز نيبر ا يانقالب اسالم يگذار ريالملل، تاث نيو نظام ب انهيخاورم يتيامن طيبر اثر تداخل مح

  ) 18: ص1378 ،يدهد. (محمد يقرار م ريتحت تاث زيالملل را ن نيروابط ب م،يبه طور مستق يا

جوامع دارد. تجانس و تقارب ملت  گريبر د يانقالب اسالم يرگذاريدر تاث يينقش بسزا رانيا يرامونيپ طيمح

 عيرا تسر يدر سطح منطقه ا يانقالب اسالم يعيطب تياشاعه و سرا ،ييايمنطقه در كنار مجاورت جغراف يها

 هيهمسا يملت ها يريرپذيعامل باعث شده است بر اثر مكان تاث نيكه حداقل ا يكند؛ به گونه ا يم ليو تسه

ها و اقدامات  استياتخاذ ساز نفوذ ان به  يريجلوگ يحكومت ها برا ران،يا يو منطقه از انقالب اسالم

  )14: ص1378 ،ياباد روزيف يو بازدارنده دست بزنند.(دهقان رانهيشگيپ

ان  تيجمع تيكه اقل يبودند در حال يسن يامرا تيفارس كه تحت حاكم جيخل هيحاش يدر كشورها انيعيش

اعمال  يمجدد، قدرت و اجرا تيدادند با احساس قدرت و غرور در صدد كسب هو يم ليرا تشك نانينش خيش

از مصر  يعه و سنيش يبروز دادند. گروه ها يخود را نسبت به احكام ارتجاع تيبوده و عدم رضا يمذهب

الهامات  ،يدر مالز يتا جنبش مسلمانان مجاهد و حزب سلمانه اسالم يو جهاد اسالم نيهمچون اخوان المسلم

  گرفتند. ياز انقالب اسالم ياديز

  اسالمي بر مشاركت سياسي شيعيان تاثير انقالب
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اين انقالب بر مسلماناني كه پيرو مكتب اهل بيت بودند يعني بر شيعيان جهان تاثير فوق العاده اي داشت و    

جايگاه شيعيان جهان را از حاشيه و پيرامون به مركز ثقل تحوالت جهان اسالم منتقل نمود. شيعياني كه در طول 

تبليغاتي بويژه توسط حكام و خلفاي بالد  چندين قرن نه تنها همواره  در اقليت بوده و آماج حمالت شديد

قرار مي گرفتند و الزاما با تكيه بر اصل تقيه حتي از بروز افكار و انديشه هاي خود هراس داشتند با اسالمي 

  اين پيروزي جاني دوباره گرفته و در صف اول مبارزه با امپرياليسم و استكبار قرار گرفتند.

ي كه تا اين زمان توجه چنداني به مكتب تشيع نداشته و اسالم را از دريچه شرق شناسان و اسالم شناسان غرب "

اكثريت مي ديدند و مطالعات و تحقيقات خود را بيشتر بر پايه شناخت اسالم از ديدگاه اهل سنت و جماعت 

ع و اساس كردند كه از نظر شناخت مكتب تشيقرار داده بودند، ناگهان متوجه اين غفلت بزرگ خود گرديده 

در تاريكي و ابهام شديدي به سر مي برند و در همين راستا بود كه مسير تحقيقات خود را تغيير داده و با 

تشكيل كنفرانس ها و سمينارهاي مختلف و متعدد و انتشار مقالت و كتب گوناگون در جهت شناخت بهتر 

  )vanes-2000:167.("اين مكتب تالش وسيعي را اغاز كردند

سالمي و انقالبي مانند حزب اهللا و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و حتي جهاد اسالمي بعضي جنبش هاي ا

و حماس را بايد معلول پيروزي انقالب اسالمي در ايران دانست. نقش افريني اين جنبش ها بويژه حزب اهللا و 

صه منطقه اي است. حماس در عرصه خاورميانه حاكي از تاثير و پيامدهاي استراتژيك انقالب اسالمي در عر

در بعد فراملي نيز انقالب اسالمي ايران به فعال سازي نهادهاي اسالمي بويژه سازمان كنفرانس اسالمي به منظور 

) حتي مي توان به 20: 1387است. (دهقاني فيروز آبادي، دفاع از منافع جهان اسالم كمك شايان توجهي كرده

مسلمانان كه قبال معطوف به شناخت تعاليم اسالمي با تعبير اهل جرات ادعا كرد كه شناخت اسالم از ديد غير 

  سنت و جماعت بود تحول اساسي پيدا كرده و گرايش به درك اسالم از ديدگاه مكتب تشيع بيشتر گرديد.

پيروزي انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني(ره) سراغاز تحوالت نويي در جهان اسالم بوده و اين خود 

ش اين مهم مي باشد كه قرن حاضر قرن بيداري جهان اسالم است. به بركت پيروزي انقالب اسالمي نويد بخ

بود كه مسلمانان در اقصي نقاط جهان به اين باور دست يافتند كه دوران تسليم و خودباختگي عالم اسالم در 

  نده است.برابر غرب به پايان رسيده و افق فراروي جهان اسالم بسيار روشن و اميدوار كن

امروزه دوره جديدي از اين جنبش در سراسر جهان به چشم مي خورد. تحوالت بحرين، عراق، لبنان و وقايع 

اخير فلسطين اشغالي همه حكايت از بيداري عالم اسالم دارد. كشورهاي اسالمي بايستي ضمن هوشياري بيش 

  برابر غرب حفظ كنند. از پيش با تقويت اتحاد و همبستگي ميان خود استقالل جهان را در
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در اين راستا انقالب اسالمي ايران به عنوان يكي از رخدادهاي متمايز در عرصه بيداري اسالمي، نقطه عطفي، 

در تاريخ تحوالت سياسي اجتماعي دنياي معاصر محسوب گشته كه تغييرات زيادي را به همراه داشته است. 

كسي ان را در شرايط انقالبي تصور مي نمود، بدان خاطر كه اين انقالب در شرايطي به وقوع پيوست كه كمتر 

برآوردهاي ناشي از وضعيت جهاني در دوران دو قطبي و حمايت غرب از نظام حاكم بر ايران، بيانگر ان بود 

  در ايران در نهايت به ثبات نسبي ختم مي گردد. 1980كه تحوالت دهه 

سياسي، به تدريج اين ايده بدليل افكار ارمانگرايانه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران با تكيه بر ايده اسالم 

و طرح ارزش هاي جديد در عرصه بين الملل، در تقابل با غرب و شرق قرار گرفته و منافع غالب كشورها را 

لل و ساير دولت ها در مقابله با اين انقالب، نيز به خطر انداخت . عالرغم فشارهاي شديد قدرت هاي بين الم

اما انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني(ره)، توانست با تكيه بر تفكر اسالم سياسي، نقش اسالم و 

مسلمانان را در عرصه هاي مختلف برجسته ساخته و عنصر هويت اسالمي را به عنوان واقعيتي پذيرفته شده 

  ل غرب قرار دهد.در برابر هويت جهان شمو

بررسي ابعاد تاثير گذاري انقالب در سطح جهان اسالم، حاكي از ان است كه علي رغم مخالفت بسياري از 

جمهوري اسالمي ايران در راستاي تعالي اهداف خود، با سعي و تالش فراوان دولت هاي اقتدارگري اسالمي، 

مي خويش قرار داده و بررسي هاي موجود در اين توانست تا مسلمانان جهان را در مسير بازيابي هويت اسال

زمينه بيانگر ان است كه اين انقالب بزرگ، تاثيرات متفاوتي را در سطح جهان اسالم داشته است كه عبارتند از: 

بازتاب ملموس و چشمگير، تقويت و شتاب بخشيدن به جريان هاي سياسي اسالمي، برانگيختن ايدئولوژي و 

فراهم شدن بهانه براي برخي از حكومت ها در سركوب جنبش هاي اسالمي مخالف.   تفكر سياسي اسالمي و

بالترديد انقالب اسالمي در اغاز قرن بيست و يكم و هزاره سوم ميالدي ان چنان اثرات عميقي بويژه در ابعاد 

جديد ديگر فرهنگي، برگشت ناپذير تغيير جهت داده است به طوري كه بنا به عتراف اغلب انديشمندان قرن 

در برگيرنده مداوم سلطه غرب در همه ابعادش نخواهد بود و مي رود كه عصر و دوراني جديد را رقم بزند 

-180-179:صص1394كه در ان اسالم و مسلمانان نقش برجسته تري ايفا خواهند كرد.(حسين زاده، نظري، 

181(  

  عيتش افتني تيو اولو تياهم
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متفاوت و  اجتماعي – ياسيس يزندگ وهيش كيارائه  قيان از طر يتمدن ساز نديو فرا رانيا ياسالم انقالب   

) در عتشي(مذهب بازگشت باعث غرب، تمدن و اجتماع – ياسياز نظم س زيمتما يتمدن يريگيو پ فيتعر

  )486-485: صص1390الملل شده است. (درخشه،  نيكانون روابط ب

خود در برابر قدرت  يشگيهم يبر موضوع مقاومت انتقاد هيبا تك عيتش يفوكو، در انقالب اسالم ليبه تحل بنا

مكتب مبارزه و  كيكننده خود در دل انسان ها توانست همچون  نييو تع قينفوذ عم زيحاكم و ن ياسيس

  )90: ص1381شود. (اخوان مفرد،  يو دائم وستهيپ شيو صحنه نما نييبه زبان، ا ليتبد ،يفداكار

و  ياسالم يبود كه ارزش ها رانيا يصاحب نظران معتقدند به دنبال انقالب اسالم از يارياساس بس نيهم بر

  شد؛  ايدر جهان اح يعيش ژهيبه و

 يالملل نيو امور ب استيبه قلمرو س يانقالب اسالم يجهان تنها پس از ورود ناگهان سدينو يم انيجيكم رديهرا

  )223: ص1384. (دهقان، ديبود كه متوجه اسالم گرد

 چهينداشتند و اسالم را از در عيبه مكتب تش يزمان توجه چندان نيكه تا ا يشناسان و اسالم شناسان غرب رقش

اهل سنت و جماعت  دگاهيشناخت اسالم از د هيبر پا شتريخود را ب قاتيو مطالعات و تحق دنديمد د تياكثر

 عيو احساس كردند كه از نظر شناخت مكتب تش دهيغفلت بزرگ خود گرد نيقرار داده بودند، ناگهان متوجه ا

  )104: ص1388 ،يبردند. (طاهر يبه سر م يديو ابهام و شد يكيدر تار

 م؛يهست يبعد از انقالب اسالم يدر فاصله زمان عيشاهد گسترش مذهب تش زين ياسالم ياز كشورها ياريبس در

از جوامع  ياريافزوده شده است و در بس عيمكتب تش روانينفر به پ ونيلياز ده م شيب هيجرياز جمله در ن

 دهيد عياز مكتب تش يو اثر ينام ب،انقال يروزيدر خاور دور كه از قبل از پ يو اندونز يهمچون مالز ياسالم

نمودند.  دايپ يمختلف اسالم يمكتب ها انيدر م يمطلوب گاهيشكل گرفته و جا عهيش تياقل جيشد، به تدر ينم

  )105(همان، ص

  انيعيش يداريو ب يعيش تيهو ياياح

 رانيياست؛ انقالب ا يدر جوامع اسالم يعيش تيو هو شهياند ياياح ،ياثار انقالب اسالم نياز مهمتر يكي   

آن به وجود آورده است.  يبرا يمركز يكرده و نقطه ا تيكه قبال شكل گرفته بود، حما عهيش ياسيس تياز هو

سكوالر  انيعيو ش انياسالم گرا كهشد  يمتجل يغلبه بر ظلم، در انقالب يبرا انيعيو قدرت ش يعيعزت نفس ش

 رانيغرب نسبت به ا دگاهيو عالرغم د رانيخود كشاند. پس از انقالب ا يها را به سو ياز سن ياريبس زيو ن
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را  انتشيجرات داد تا هو انيعيبه ش رانيبودن خود نگران نبود؛ ا عهياز اظهار ش يكس گريد ،يعياحزاب ش ايي

  )113: ص1386 ا،ين ي.(فاضلندينما يانها گذاشت كه خود را معرف اريدر اخت يكنند و ابزار انيب

مشرق  يكشورها ياسيس يها يريبوده است. درگ يقرن آگاه عه،يش يو برا ستميگفته فرانسوا توال قرن ب به

جوامع از  نياز ا يكرده است. تعداد تيرا بطور قطع تقو عهيجوامع مختلف ش زياحساس تما ستم،يدر قرن ب

 يتا كنون برا يسن يرهارا كه غالب كشو يدرجه دوم تيخود خارج شده، موقع ياسيو س ياجتماع يخمودگ

دوره فترت و  كيپس از  انيعي). در واقع ش174-173: صص1383.(توال، ندينما يم يانها قائل بودند، نف

آنان را با  ،ينيچن نيا يروزيپ ييگشته اند؛ گو دارياز خواب غفلت ب رانيا يبا ظهور انقالب اسالم ،يسست

زاده،  يروشن گشوده است. (متق ندهيآ يبه سو يا تازه يدهايآشنا نموده و ام يعيجنبش ش كي ينيع يالگو

 يفارس و كشورها جيخل يدر عراق، لبنان، افغانستان، پاكستان، كشورها رياخ يها دادي). رو20: ص1384

  كنند. يم دييامر را تا نيا ريسودان و الجزا ،يبيمانند مصر، تونس، ل قايفرآ يعرب

  يالملل نيو ب يدر سطح مل انيعيش يابي قدرت

به سمت  يو خودباور تيمختلف با احساس هو يدر كشورها انيعيش رانيا يدنبال انقالب اسالم به   

 يتوانستند در بدنه نظام ها جياحزاب گوناگون حركت كردند و به تبع ان به تدر سيشدن و تاس يالتيتشك

). 156: ص1389 ا،ينو حافظ  ي(دولت پارلمان و...) وارد شده، اثر گذار باشند. (احمدشانيكشورها يتيريمد

صدام  يسرنگونعراق مشاهده كرد؛  رياخ يدادهايرا در رو رانيا يانقالب اسالم ريتوان تاث يبه عنوان نمونه م

 يو خودباور يخوداگاه يو گسترش نوع جاديپس از ان موجب ا يبر كنترل بحران ها انيعيگذار ش ريو نقش تاث

كه در حال حاضر  ي). به گونه ا117: ص1389.(تالشان، ستشده ا ياسيخود در معادالت س تيو توجه به اهم

كدام از  چيبه خود اختصاص داده اند و در ه يمناسب گاهيجا سيالتاس ديجد ياسيس ينهادها هيدر كل انيعيش

 گريكشورها د ي). در برخ123. (همان، صستين ريامكان پذ يساز ميتصم ان،يعيبدون نظر ش ،ياساس ينهادها

عمده  گرانيامر صادق است؛ هم اكنون هزاره ها در افغانستان به صورت باز نيا زيچون افغانستان و پاكستان ن

 يرويمذهب بودن هزاره ن عهيجهان در امده است و ش يمنطقه و حت يبه طور كل كشور و نيا ياسيصحنه س

 تياكثر انيدر م انيعيگر چه ش زي). در پاكستان ن90: ص 1383، لرود. (توا يتحول به شمار م نيمحرك ا

برخوردار بوده اند. در حال حاضر افسران  يخوب تياز موقع ياسيروند اما از نظر س يبه شمار م تياقل ،يسن

 ا،ين يلضحضور دارند.(فا يدر ارتش مشغول خدمتند و در مجلس سنا و مل انيعياز ش ياديز يو ژنرال ها

 نينقش در عرصه ب يفايخود، انها به ا ركشو ياسيدر ساختار س انيعيقدرت گرفتن ش ي). در پ172: ص1386



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                      

 

907 

 

 يدست كم از نظر افكار عموم عيتش ستم،يقرن ب يانيدوره پا نيكه در ا يپرداخته اند به گونه ا زين يالملل

 ياصل گرانياز باز يكي). چرا كه به صورت 172:ص1383شده است. (توال،  يشبح هولناك يغرب يكشورها

 ياريدر بس يو اجتماع ياسيس قي). و منشا تحوالت عم188ص ،(همان هالملل و جهان در امد نيدر جامعه ب

 ريتاث يالملل نيدر روابط ب انيعيمعادالت قدرت به نفع ش رييامر در تغ نيجهان بوده است كه ا يااز كشوره

گرفته  دهيرا ناد انيعيش ريتوانند حضور چشمگ ينم گريبزرگ د يكه قدرت ها يداشته است. به گونه ا ييبسزا

  كنند. يريجلوگ يالملل نيب استياز ورود انها به صحنه س و

  انقالب اسالمي ايرانضرورت شناسي 

گام نخست در بيان ضرورت شناخت انقالب اسالمي، تبيين نياز انسان به علم و اگاهي است؛ نيازي كه   -1

بي گمان از سرشت و خلقت او مايه مي گيرد و از ديگر موجودات متمايزش مي كند. به تعبير استاد شهيد 

دارد ش بسياري موثري در بين تمامي موجودات، تنها اين انسان است كه در ساختن اينده خويش نق "مطهري

). از اين رو، 33-32(مطهري، انسان در قران،  "اينده خود و جامعه اش را مي سازد -و ازادانه -اگاهانه –و 

الزمه حيات انساني(علم) و (اگاهي) است و بر همين اساس در مكتب الهي اسالم، كسب علم از واجبات 

و ان فايده و اثري را اسالم به رسميت بشناسد، ان علم شمرده شده و هر علمي كه داراي فايده و اثري باشد 

           . )258، صننيز خوب و مورد توصيف و تشويق اسالم است.(همو

در بيان ضرورت شناخت انقالب اسالمي تبيين ضرورت واقع بيني در بررسي و شناخت پديده گام دوم   -2

ما با سه رويكرد مي توانيم به شناخت پديده ها و  ها و اموري است كه در سرنوشت ما اثر گذار است. معموال

  موضوعات نائل اييم: رويكرد خوش بينانه، رويكرد بد بينانه، رويكرد واقع بينانه.

در رويكرد خوشبينانه، پديده مورد بررسي با نگاه مثبت مورد بررسي قرار ميگيرد و به بياني (نيمه پر ليوان) 

  كانون توجه قرار مي گيرد.

رد بدبينانه، پديده مورد بررسي با نگاه منفي و از زاويه زشتي ها و بدي ها بررسي و به عبارتي به نيمه در رويك

  خالي ليوان نگريسته مي شود.

در رويكرد واقع بينانه تالش بر ان است كه موضوع مورد بررسي را عالمانه و بدون عينك هاي رنگي بصورت 

  .جامع بررسي قرار دهيم و تك بعدي نبينيم
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توجه به اين نكته است كه انسان موجودي انتخابگر گام سوم در ضرورت شناسي انقالب اسالمي ايران،   -3

است و براي انتخابي مسئوالنه و عالمانه در برابر پديده ها و موضوعات، نيازمند اگاهي واقع بينانه مي باشد. 

زندگي دنيوي و اخروي خود بايد يكي از اين اصوال انسان ها در برابر موضوعات و مسائل گوناگون موثر بر 

  پنج گزينه را برگزيند: موافق، مدافع، مخالف، معاند و بي تفاوت.

پديده و جرياني كه بيش از سه دهه در تحوالت داخلي، منطقه  –در مواجهه با انقالب اسالمي ايران از اين رو 

براي انتخاب گزينه اي مسئوالنه هستيم تا بتوانيم نيازمند علم و اگاهي واقع بينانه  –اي و جهاني موثر بوده 

رسالت و نقش خود را در خودسازي و جامعه سازي به درستي ايفا نماييم و از نگاه ها و تحليل هاي مغرضانه 

  و تك بعدي رهايي يابيم.

ي، ان هم اسالم –بر همين مبنا تالش براي تحول و تعالي در جامعه ايراني به سوي ارمان بزرگ تمدن ايراني 

از سوي قشر جوان، نيازمند شناخت و بصيرتي است كه انقالب اسالمي ايران را به درستي درك كند و ار فريب 

   كاري و اغواي دشمنان به دور باشد.

: (من عمل غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح) ان كه بدون علم، عمل چنان كه پيامبر اعظم(ص) مي فرماييد

  )80، ص 1367شود.(ابن شبعه حراني،  صالح كند، سبب تباهي و خرابي ميكند، بيش از انكه ا

  

  فرايند تحقق اهداف انقالب اسالمي ايران

در اين گفتار برانيم تا فرايند تحقق اهداف انقالب اسالمي ايران را از بيان حضرت امام خامنه اي(مدظله    

  العالي) تبيين نماييم.

  مي شمرد:  "اسالمي -تمدن ايراني  "ايشان هدف غايي و محوري انقالب اسالمي را تحقق 

خط كلي نظام اسالمي رسيدن به تمدن اسالمي است. اين حركت عظيم نظام اسالمي و حركت به سمت ان 

تن به پرداخيعني تمدني كه در ان علم همراه با اخالق است؛  –اينده ارماني كه ايجاد تمدن اسالمي است 

يك حركت تدريجي است.(  –ماديات، همراه با معنويت و دين است و قدرت سياسي، همراه با عدالت است 

  )14/7/1379سخنراني رهبري در تاريخ
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  اهداف غايي و محوري انقالب اسالمي   -1                                                      

  

تفاوت تمدن اسالمي با تمدن غربي در اين است كه در تمدن غربي، ماديات و قدرت سياسي و علم همراه با 

) بنابراين بشر و جامعه بشري در اوج تمدن 12،ص1391، تهدي ير دورتيگيات و عدالت و اخالق نيست.(معنو

غرب دچار بي هويتي، بيماري هاي روحي، فساد، جنايت، جنگ و تبعيض شده است كه اعتراض سال مادي 

، از انحطاط و ظلم اين تمدن حكايت دارد. براي "تسخير وال استريت"هاي اخير در اروپا و امريكا و جنبش 

عصر جاهليت مدرن كه در  عطفي بود ي ، انقالب اسالمي ايران فصل نوين و نقطه"تمدن اسالمي"رسيدن به 

  پديد امد و دو تفكر و نظام ليبراليسم غربي و سوسياليسم شرقي را به چالش كشيد.

فرايند تحقق اهداف انقالب اسالمي ايران شامل مراحلي است كه در بيانات و ديدگاه هاي مقام معظم رهبري 

  چنين باز امده:

  ايجاد انقالب اسالمي كه پرهيجان ترين مرحله است  -1

  شكل دادن نظام اسالمي، يعني هندسه عمومي جامعه  -2

  ايجاد دولت اسالمي، دولت به معناي مجموعه كارگزاران حكومت  -3

  ايجاد كشور اسالمي كه مرحله تبلور نظام اسالمي است  -4
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پديده اوردن دنياي اسالمي كه پس از شكل گيري كشور اسالمي(به عنوان الگو) تحقق مي يابد.(همان،   -5

  )21/9/1380-12/9/1379اانيسخنر

  

  فرايند تحقق اهداف انقالب اسالمي   -2                                                       

  

  خي آنينگاه جهاني و فرا منطقه اي به انقالب و تداوم تار

و موقعيت هاي  سخنان يك سال اخر امام رحمت اهللا عليه نشان از يك نگاه جهاني و در گذر از مصلحت ها   

داخلي و داراي ابعادي فرامنطقه اي و معطوف به تغيير هندسه سياسي جهان و معادالت حاكم بر ان دارد. طرح 

ضرورت تشكيل هسته مقاومت حزب اهللا در سراسر جهان، بخشيدن ابعادي جهاني به بسيج و عدم انحصار ان 

، پاكستان و ... تاكيد بر امتداد و گسترش جبهه هاي به ايران، توجه ويژه به جنبش هاي مقاومت شيعي در لبنان

جديد در جنگ فقر و غنا م توسيع و بسط دايره ي مفهومي مبارزه و مقاومت در يك گستره ي جهاني، با پايان 

  يافتن جنگ عراق و ايران هم در اين بستر شكل مي گيرد.

توام با يك اشراف دقيق به موقعيت امام رحمت اهللا عليه در اين يك سال، حساسيت و هوشياري مضاعفي 

ايران در منطقه، جهان اسالم و نيز سراسر دنيا دارد. نسبت ان را با سياست هاي بين المللي به خوبي مي نگرد، 

چالش هاي سران قدرت هاي جهاني را با انديشه و افق انقالب اسالمي به دقت زير نظر مي گيرد و در هر 
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گسترش ان از مرز هاي گذشته به سمت تعيين تقدير اينده جهان به تعبير خود  مناسبتي، تداوم تاريخ انقالب و

را گوشزد مي كند. همچنين امام رحمت اهللا عليه در سال اخر، ابعاد  "فتح سنگرهاي كليدي جهان "ايشان 

تعريف  "هدايت انقالب جهاني اسالم  "رهبري خود را كامال در معيارهاي جهاني و منطبق و متناظر با مفهوم 

و تثبيت كرده است. ارسال پيام به گورباچف، ديدار با شواردنادزه، صدور حكم قتل سلمان رشدي، اعالم 

موضع صريح نسبت به بحران هاي ايجاد شده در روابط اتحاديه اروپا و سران غرب با جمهوري اسالمي پس 

ارجي، روابط بين الملل و اولويت از اين فتواي تاريخي، برجسته تر شدن و اهميت بي سابقه مقوله سياست خ

هاي راهبردي نظام در اين زمينه در مواضع ايشان بازنماي اين رويكرد امام رحمت اهللا عليه در اخرين سال 

  )155-154صص 1390 ات و رهبري خويش است.(شميم معرفت،حي

  بحث و نتيجه گيري

با پيامدها و دستاوردهاي مثبتش در سطح منطقه و جهان، برخاسته از انقالب در سطح انقالب اسالمي،     

مكتب انقالبي تشيع است. شيعه اصل حكومت را براي ترويج ارزش هاي اسالمي و برداشتن فساد و فتنه و 

طاغوت ضروري مي داند اما درباره تشكيل حكومت ميان علما اختالف نظر است. برخي تشكيل حكومت را 

د. اينها ذهن سلفي گري و اخباري دارند. برخي نيز خواهان تشكيل حكومت هستند. از نظر هر جايز نمي دانن

دو گروه همكاري با دولت و حكومت جائز به معناي ذوب شدن در حكومت انها، باطل است اما اگر منفعتي 

تي است كه در براي اسالم و مسلمين به همراه داشته باشد، منعي ندارد. حكومت مطلوب از نظر شيعه حكوم

راس ان امام معصوم(ع) يا ماذون از امام معصوم(ع) باشد و واليت فقيه به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري 

  اسالمي، استمرار امامت شيعي است. 

شيعه، مكتب انقالب و مبارزه است. وجود اموزه هايي چون امامت، عدالت، غيبت انتظار، اجتهاد، شهادت، 

ه معروف، نهي از منكر، تقيه و وقايعي چون عاشورا دقيقا حكايت از اين معني دارد، در طول تولي، تبري، امر ب

تاريخ، شيعه، اهل سازش كاري به عنوان يك اصل نبوده است گرچه در برخي از دوره ها بخاطر نبود شرايط 

ه زمينه هاي انقالب الزم، نتوانسته است. عليه حاكميت طاغوت، دست به حركت انقالبي بزند ولي بطور بالقو

  در اين مكتب هميشه بوده است.

با تمامي اموزه هاي ان است چه مستقيم چه غير مستقيم و حضرت  انقالب اسالمي، برخاسته از مكتب تشيع

امام، اصل مبارزه با رژيم پهلوي را بر اساس همين اموزه ها از جمله امامت، جهاد و شهادت و فرهنگ عاشورا 

  .الب اسالمي، نقش ايدئولوژي، محوري ترين نقش به شمار مي رودگرفته است. در انق
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از انجا كه اكثر شيعيان در مهمترين و استراتژيك ترين نقاط جهان قرار گرفته اند، اين پراكندگي جغرافيايي 

مطلوب، مي تواند در جهت ارتقاي موقعيت سياسي انها در عرصه داخلي و خارجي گام بردارد. وقوع انقالب 

مي در ايران كه بر مبناي اموزه ها و ارمان هاي شيعي صورت گرفت، نقطه عطفي در طول تاريخ شيعه به اسال

شمار مي رود كه پيامدهاي گسترده اي را در جوامع شيعي به دنبال داشته و همچون نيروي محركي در جهت 

ب ايران، طرح رهايي خود را گسترش حوزه نفوذ شيعيان در جهانعمل مي كند. تشيع به مثابه ايدئولوژي انقال

از سلطه حاكم و نيز هژموني غرب، در بازگشت از اسالم و گذشته اسالم ارائه كرد و با توجه به انطباق ان با 

و از نياز هاي مادي و معنوي جامعه و مقبوليت و مشروعيتش، توانست در همه اقشار اجتماعي اثر بگذارد 

) و روحانيت شيعه با ويژگي 93:ص1381وردار گردد.(اخوان مفرد، اقوام، دوام، كارايي و تحرك بيشتر برخ

  )18:ص1384هاي خاص خود نقش اول را در جريان انقالب ايفا كرد.(دهقان، 

با پيروزي انقالب اسالمي ايران، قابليت نهفته در مذهب تشيع از حالت بالقوه بع بالفعل در امد و به دنبال ان 

انها داراي موقعيت ژئوپليتيكي مطلوبي هستند، به تشيع به مثابه عنصري  توجه كشورهاي اسالمي كه اكثريت

تعيين كننده در معادالت قدرت جهاني معطوف شد و بدين ترتيب تشيع در جوامع اسالمي با توجه به اينكه 

مسلمانان بخش قابل توجهي از كل جمعيت جهان را تشكيل مي دهند و اكثر كشورهاي انها نيز در زمره 

مذهب از خصلتي تاثير گذار در روابط و سياست  -اي داراي تاثير در عرصه بين المللي به شمار مي روندكشوره

  بين المللي برخوردار مي گردد.

بدين ترتيب انقالب اسالمي با اهميت و اولويت بخشيدن به تشيع، احياي هويت شيعي و بيداري شيعيان و 

للي موجب گسترش حوزه نفوذ تشيع در جهان شده، و اين همچنين قدرتمند كردن شيعيان در سطح بين الم

طور كه مطالعه انجام گرفته نشان مي دهد رابطه دو سويه اي بين انقالب اسالمي و مذهب تشيع ديده مي شود 

  كه هر كدام باعث تقويت ديگري گرديده اند.

  منابع و ماخذ

 قران كريم •

 نهج البالغه •

 سخنراني هاي رهبري •

  ) قانون اساس جمهوري اسالمي ايران، ناشر: دوران1394جهانگير(منصور،  •

 1390، 26شميم معرفت(فصلنامه كمك اموزشي مربيان عقيدتي سياسي)، شماره  •



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                      

 

913 

 

 ) خدمات متقابل اسالم و ايران، انتشارات صدرا1390مرتضي، مطهري( •

وسسه شيعه شناس، چاپ فاضلي نيا، نفيسه، ژئوپليتيك شيعه و نگراني غرب از انقالب اسالمي، قم، م •

 1386اول، 

 1374طباطبايي، سيد محمد حسين، شيعه در اسالم، قم، دفتر انتشارات اسالمي، چاپ دهم، •

 ) ايران و جغرافياي سياسي شيعيان، نشر كيسان1394حسين زاده، حامد و نظري، ابوذر( •

 1367ابن شعبه حراني، حسن، تحف العقول، ترجمه احمد جنتي، تهران، اميركبير،  •

 1373جوادي املي، عبداهللا، شريعت در ادينه معرفت، تهران، مركز نشر فرهنگي رجاء،  •

) هويت شيعه، ترجمه خديجه تبريزي، فصل نامه شيعه 1382فولر، گراهام و رند رحيم، فراتك.( •

 .3شناسي، شماره

 ) تحليلي بر انقالب اسالمي، چاپ پنجم، قم: انتشارات صدرا1368مطهري، مرتضي( •

) انقالب اسالمي ايران و جنبش هاي معاصر. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي 1382حمزه( امرايي، •

 دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول

) بررسي وضعيت جغرافياي سياسي و زئوپليتيك در ايران، فصلنامه علوم 1384حافظ نيا، محمدرضا( •

 30سياسي، سال هشتم ، شماره 

 انقالب اسالمي، تهران: انتشارات امير كبير) تحليلي بر 1378محمدي، منوچهر( •

 ) انقالب اسالمي و ريشه هاي ان، ترجمه، نشر كتاب سياسي1377عميد زنجاني، عباسعلي( •

 ) انقالب اسالمي نقطه عطفي در تاريخ، قم: مدين1384دهقان، حميد( •

 12،ص1391پروفسور دي ير دورتيگته، روزنامه ايران ،  •

واني تاثيرات انقالب اسالمي ايران بر بيداري مسلمانان، قم: ) باز خ1388طاهري، سيد مهدي( •

 پژوهشگاه بين المللي المصطفي، پژوهشكده مطالعات منطقه اي.

 ) جغرافياي سياسي منطقه خليج فارس، قم: نشر موسس شيعه شناسي1384متقي زاده، زينب( •

شيعه شناسي، شماره  ) دورنماي جغرافياي سياسي شيعيان در عراق، فصل نامه1389تالشان، حسن( •

31 

 ، ايران، ديروز، فردا تحليلي بر انقالب اسالمي ايران، نشر معارف1393نصري، محسن،  •

) تاثيرات منطقه اي و بين المللي انقالب اسالمي ايران، انقالب 1387دهقاني فيروز ابادي، سيد جالل( •

 اسالمي ايران تهران: سمت

 


