
 

 

 

 

 

 های کشورهای اسالمی بررسی انقالب

 های عربیانقالب اسالمی وانقالب کید بربا تأ

 *سروش امیری

 چکیده

ک     باش د  یم   یاجتم ا   دهی  چینادر، جذاب و پ یها دهیاز پد یکیانقالب 

در ظه ور   لی  آن متضمن در نظر گرفتن وجوه متعدد و متن و  د   نییتب

انق الب   یب ر وج وه فرهن      و با توج  ب   موو و ، ف رفا     نجایآنست. در ا

اشاره  واهد شد. افوال  انقالبها در بستر و موقعیت  اف ی ا اد    ی اسالم

ها، تح ر    د. در وقو  ووعیت انقالبی، بیداری، بسیج سیاسی تودهنشو می

زدایی از نظم سیاسی پیشین و طراای نظم مشرو  و   اجتما ی، مشرو یت

مطلوب و استقرار نظام مردمی و انقالبی، ایدئولوژیهای انقالب ی ب    ن وان    

 موتور ارکت انقالب  مل کرده است.

هدف این تحقیق و من بررس ی اهمی ت انق الب ای ران ب   مقایس   آن و        

ه ای انق الب پردا ت   و در نهای ت ب        یژگیکشورهای  ربی با توج  ب  و

تأثیری ک  انقالب ایران بر جریان بیداری اسالمی و اهمیت ی ک   تش ی  و    

رهبری در پیروزی انق الب دارد،پردا ت   ش ده اس ت.این مقال   ب ا روش       

تحلیلی در فدد پاسخ ب  این سواالت است ک   ام ل و ویژگ ی    - توفیفی

ت ک  تأثیر مهمی را بر انقالب  ربی ب  جا افلی انقالب ایران کدام بوده اس

گذاشت  است؟ و وج  تشاب  و تف اوت انق الب اس المی ای ران و ب ا انق الب       

 باشد؟کشورهای  ربی در چ  مواردی می

های انق الب  توفیفی و تحلیلی است ک  بر اساس ویژگی ااور تحقیق نو 
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می دارد ب    ب  اهمیت مفهوم انقالب ایران و تأثیری ک   ب ر بی داری اس ال    

با توج  ب  ماهی ت و ن و  موو و  م ورد      تحلیل بحث پردا ت  شده است.

 های گوناگون و بر مبنای روش کتابخان  مطالع ، گردآوری اطال ات از روش

ها نیز  مدتا  با ش یوه   ای و اینترنتی فورت پذیرفت  و تجزی  و تحلیل یافت 

 .تحلیل کیفی انجام پذیرفت  است

 واژگان کلیدی

، تغیی ر وو     می، رهب ری، ای دئولوژی، ت وده م ردم    انقالب، بیداری اس ال 

 .موجود

 مقدمه

ها معموالً آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی در کشوری که در آن واقـ  شـده  انقالب

گیـری دوره جدیـد دنـدگی و    ها باعث شـل  انقالبگذارند. اند، در منطقه و حتی در سطح جهانی می

گیری تمدن و هویتی جدید بینجامد که کمتـر  تواند به شل شوند. این امر خود میجوام  می تفلر در

 های بزرگ است. ارتباطی با شعارهای انقالبی دارد. به نوعی این اد نتایج ناخواسته و مهم انقالب

خود بـه   آورند، بللهها در دوره جدید نه فقط موجبات تغییر در ساختار سیاسی را فراهم میانقالب

شوند. ایـن دو نتیجـه متفـاوت و در    گفتمانی جدید در بادشناسی هویت تاریخی و فرهنگی تبدی  می

 ها در تاریخ جهان دارد. عین حال مرتبط، نشان اد نقش محوری انقالب

های علمی را به خـود  ترین مباحث علوم اجتماعی، بخشی اد تئوریانقالب به عنوان یلی اد مهم

د که تاریخ نکنهای انقالب وقای  گوناگون و مختلطی را تعبیر و تفسیر میست. تئوریاختصاص داده ا

 نمایند.-گیری این وقای  ارائه میدهند و توضیحی منطقی نسبت به عل  شل انقالب را تشلی  می

  حدوثدر   و کثرت  تنوع  اص   میمد نظر قرار ده  دهیپد  نیا   یدر تحل  همواره دیبا  که  یمهم  نلتة

و   مطلوب  اتیو ن  تیهو  نشانة  که  است  یتیرا ماه  یهر انقالب گرید  . بعبارتباشد یانقالبها م  تیو ماه

ـ با  یهر انقالب  یو معرف  غیتبل  ،یدر تحل  نی. بنابر اشود یم  محسوب  مورد توقعش    یـ جم  بـه   توجـه  دی

 .اظهارنظر گرددو آیندة آن   یکنون  تیدر مورد وضع  اطیاحت اشود و تا حد مقدور ب  تیرعا  جهات

بـه علـت    میرا دد، متعدد و متنوع بودند کـه اگـر بخـواه    رانیکه جرقة انقالب ا یلیحوادث و دال

ـ  جیبسـ  یریـ گاست که منجر به شـل   یو اسالم ینید  یدال م،یآن بپرداد یخیتار  تـاً یو نها یانقالب

 و یخواست خود مردم جامعه بود که دست بـه انقـالب اسـالم    نیشد. درواق  ا رانیانقالب ا یرودیپ
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ـ بزننـد. اد ا  یاسالم ینظام جمهور یریگشل   یحلومـت اسـالم    یو تشـل  ینـ یرو مطالبـات د  نی

 امر مهم است. نیا یتداع 51انقالب سال  یرودیبود که پ رانیو انقالب ا جیبس یربناید

 انقالب مفهوم تعریف

واژه (. 7261)دکتـر معـین،    دگرگونی، دیرو رو شـدن، تحـول و تغییـر اسـت    انقالب اد قلب به معنی 

است، کاربرد جدیدی دارد.در ابتـدا ایـن واژه بـرای     revolutionانقالب در معنای سیاسی آن معادل 

انقـالب شـلوه  » رفـت. ی دمین به کار میها به دور کرهحرکت دورانی اجرام آسمانی و گردش ستاره

تان که منجر به تسلط پارلمان بر مقام سلطنت گردید باعث شد که لفظ انقالب در انگلس 7668« مند

و این واژه استعاره بـه تغییـرات بنیـادی در سـاخت و     ( 26:7263)علی بابایی،  وارد دبان سیاست شود

 های نظام اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی اطالق شود.ساده

افـأئن مـات   » فرماید:سیاسی.آنجا که می محتوا و بارواژه انقالب در قرآن نیز آمده است اما نه با 

آیـا  ( 711)سـوره آل عمـران،   او قت  انقلبتم علی اعقابلم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهلل شیئا؛ 

گردید؟ کسی که به آن بر گردد بـه خداونـد   اگر پیامبر بمیرد و یا کشته شود به دین اجداد خود بر می

ا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقـابلم فتنقلبـوا   ی»و « رساند.هیچ ضرری نمی

ای مؤمنین در صورتی که اد کفـار اطاعـت کنیـد شـما را بـه دیـن       ( 713)سوره آل عمران، خاسرین؛

 «گردانند، پس بادگشتی دیانبار خواهید داشت.اجدادتان باد می

ای اجتمـاعی، کودتاهـا، شورشـهای محلـی،     هایی چون اصالحات و رفرمهـ  انقالب در کنار پدیده

دهـد   ... مجموعه تحوالت و جنبشهای اجتماعی را شـل  مـی   ای و اعتراضهای جمعی، قیامهای توده

توان عناصر این مجموعه را اد یلدیگر متمایز  که با دو معیار منشأ تحول و شیوه تغییر و دگرگونی می

 نمود.

ای کـه مـا امـروده آن را در علـوم      که واژه انقالب بـه گونـه  در این مورد توافق وجود دارد  عموماً

بریم نخست در مورد انقالب فرانسه و تـأثیرات عمیـق آن بـر تـاریخ اروپـا مـورد        اجتماعی به کار می

نظـری وجـود     در مورد واژه انقالب و تعریف آن اتفاق (.7،13:7312)داگورین استفاده قرار گرفته است

دهد و  حالی به حالی، دگرگون شدن، دیر و رو شدن، برگشتگی و تغییر معنا میندارد، انقالب به معنی 

هایی که منجر به سرنگونی یک حلومت و تشـلی    در اصطالح سیاسی، انقالب به حرکات و شورش

 گردد. انجامد اطالق می حلومت جدید می
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هـا اشـاره   ه برخـی اد آن مفهوم انقالب مانند ایدئولوژی دارای تعاریف متعدد و متنوعی است که ب

 کنیم. می

انقالب، تغییرات و دگرگونیهای سری  در حلومت است که هدفش برانداختن  :مک آیوربه عقیده 

نظام موجود و ساختن نظام نوین است. انفجار نیروهای سرکوفته جامعه که مقاومت سیسـتم قـدیم و   

طبیعـت حلومـت، سیسـتم جدیـدی را     شلنند و با ایجاد تغییـرات قـاط  در    وض  موجود را درهم می

 (. 231:7251سادند )مک آیور،  جانشین می

انقالب، سرنگونی یلسره، ناگهانی و  در کتاب اصول علم سیاست معتقد است که موریس دوورژه

)دورژه،  آمیز نظـم موجـود و جـایگزین سـاختن نظـم سراسـر نـوینی بـا همـان روشهاسـت           خشونت

215:7261 .) 

جانسون: انقالب، خشونتی جهت دستیابی به یک یا چند هدف دیر است: تغییـر در  چالمرد به نظر 

حلومت )پرسن  و رهبری( یا تغییر در رژیم )شل  حلومت و چگونگی تودی  قدرت سیاسی( یا تغییر 

در اجتماع )ساخت اجتماعی، نظام کنتـرل ماللیـت، سـلطه طبقـاتی، اردشـهای مسـلط و نظـایر آن(        

 (.36:7312)داگورین، استهای حلومتیهمچنین تغییر در سی

: انقالب، دگرگونی به معنای آغـادی تـاده اسـت و خشـونت در آن     نیز  عقیده دارد که هانه آرنت

 (. 11:7267)آرنت،  برای رهایی اد ستمگری به قصد استقرار آدادی است

انقـالب، تغییـر   اسـت. بـه نظـر او:     «ساموئ  هانتینگتون»ترین این تعاریف اد آن یلی اد معروف

آمیز داخلی در اردشها و اعتقادات اساسی جامعه، در سـاختارهای اجتمـاعی و    سری ، بنیادین و خشونت

در ایـن تعریـف اوالً    (.361:7368، 7)هانتینگتون نهادهای سیاسی و در اعمال سیاستهای دولت است

نداده است.ثانیا بـه سـادگی    را مورد توجه قرار« تحول سری »های کوتاه مدت یا دراد مدت این ریشه

توان عمق یک تحول را روشن کرد که آیا بنیادین هست یـا نـه؟ و یـا انیلـه ایـن دگرگـونی در       نمی

ی ابعاد نبوده و انقالبیون معموال موفق بـه تغییـر در ابعـاد مختلـف نمـی     بسیاری اد انقالبات در همه

 شوند.

هـای   اسـتحاله اردشـها یـا دگرگـونی اسـطوره      استانفورد کوهن: انقالب، تحولی با ابعاد دیر است:

بندی رهبری، چه در افـراد گـروه    جامعه، تغییر ساختار اجتماعی، دگرگونی نهادها، تغییراتی در صورت

نخبه حاکم یا در ترکیب طبقاتی آنان، انتقال غیر قانونی یا ضد قـانونی قـدرت و بـاالخره حضـور یـا      

 (.13:7263آمیز)کوهن،  حاکمیت رفتار خشونت

                                                                        

1. Huntington  
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: انقالب، فرایند دگرگونی سیاسی، شام  بسیج یـک  در کتاب جامعه شناسی معتقد است که گیدنز

آمیـز   ای است که در آن با استفاده اد خشونت، رژیـم موجـود بـه طـور موفقیـت      جنبش اجتماعی توده

ای  گردد. انقالب به دلی  اینله شـام  جنـبش تـوده    شود و حلومت جدیدی تشلی  می سرنگون می

 گـردد  آورد، اد سایر تحوالت اجتمـاعی متمـایز مـی    است و دگرگونی عمده در نظام سیاسی پدید می

 (.167:7332 ،7گیدنز)

انقالب نوعی عصیان و طغیان است علیه نظـم موجـود و وضـ     » شهید مطهری نیز معتقد است:

 (717:7268)مطهری،  «حاکم به منظور برقراری نظمی و نظمی مطلوب

مفهوم انقـالب همچـون دیگـر     یچیدگی پدیده انقالب موجب گردید تا در مورد معنی وبنابراین پ

مفاهیم مهم سیاسی و اجتماعی در بین اندیشمندان اجتماعی اختالف نظر ایجاد شود. علت اصلی این 

 باید در تأکید نویسندگان بر ابعاد متفاوت پدیده انقالب جستجو کرد.اختالف نظر را می

و  - ای در مـورد معنـای انقـالب    باید مورد تأکید قرار گیرد این است که پذیرش هر نظریـه آنچه 

مگر آنله در  ... دهند همیشه هم مملن نیست مشخص کنیم که چه رویدادهایی انقالب را شل  می

بـه معنـای داشـتن موضـعی سیاسـی       - ای را مفـرو  داشـته باشـیم    مورد معنای انقـالب، نظریـه  

های انقالبی، چه موافق انقالب و چه مخالف با آن، کبری قضـیه را در طیـف وسـیعی اد     است.نظریه

 دهند.برای کسانی که در جهـان واقعـی دنـدگی مـی     قیاسهای منطقی سیاسی بسیار مهم تشلی  می

  (.3،3:7313)دان کنند، مطالعه انقالب، فارغ اد اردشها منطقا نامملن است

رسیم این است که پدیده انقالب در صورت املان  ه به آن میگیری کلی روش شناختی ک  نتیجه

باید به عنوان مقوله توصیفی بیطـرف و فـارغ اد تعصـبات ایـدئولوژیلی تعریـف شـود و اال برخـی اد        

 )داگورین، ویژگیهای جوهری یا اشلال پدیداری آن به شللی دلبخواهانه اد بحث بیرون خواهند ماند

716:7316.)  

 انیـ ب یمتفـاوت  یهـا  هیو نظر ها دگاهیانقالب د دهیو عل  وقوع پد ها نهیدم ط،یشرا ف،یدرباره تعر

 انقالب کشـورهای عربـی  و توجه به  ها دگاهید نینموده با در نظر گرفتن ا یمقاله سع نیشده است.ا

را هـا   انقـالب  مشترک یها یژگیو نیچند مورد اد مشهورتر)بیداری اسالمی( و انقالب اسالمی ایران 

مشـترکند   هـا  یژگیو نیها در اص  وجود ا باور است که همه انقالب نیبر ا یبررس نیا .دینما یمعرف

 .باشند افتهی یمتفاوت یمملن است آنها شل  و چگونگ یهر چند در هر انقالب

که در  و عنصر مهم سر و کار دارد یژگیو ششانقالب کام  اد آغاد تا فرجام خود حداق  با  کی
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  کنید.مشاهده می 7نمودار 

 

 
 هاهای انقالبویژگی -7نمودار 

 

 نارضایتی عمیق و انقالبی از وضع موجود -1

انقالبی اولین عنصر دارای نقش در وقوع هر انقالب و دمینه ظهور و گسترش سایر ویژگـی  نارضایتی

 ها و شرایط وقوع انقالب است. 

می در عین حال اجماالّ بحث درباره چگونگی ایجاد این شرط اد موضوع این بررسی خارج است.

اینله در هر انقالبـی دو طـرف    دهند و با توجه به های معاصر نشان می گوییم که آن طور که انقالب 

ها، برنامه و انقالب به دلی  ویژگی و نظام سیاسی )انقالبی( یعنی نیروی اجتماعی - درگیر وجود دارد

ها و اقدامات مخالفان به وقـوع   ها و رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دولت و ویژگی 

های انقالبی و اینله چرا مردمی که دمانی طرفـدار   ایتیپیوندند، برای ردیابی چگونگی ایجاد نارض می

اند،  کردند در دمانی دیگر راه انقالب را برگزیده ثبات بوده و یا اد شرایط موجود احساس نارضایتی نمی

ای در  باید به تاریخ معاصر کشور مورد نظر رجوع کرد و در این راستا، بایستی به دنبال دمـان و نقطـه  

ر گشت که در آن نقطه با اطمینان بتوان گفت که نظـام سیاسـی اد مقبولیـت و ثبـات     تاریخ آن کشو

کافی برخوردار بوده است تا به ردیابی این موضوع بپـردادیم کـه اد آن پـس چگونـه شـد کـه نهایتـا        

ویژگی 

 های انقالب

 جایگزین گسترش ایدئولوژِی اد وض  موجود ناراضیت

 عنصر خشونت شرکت توده مردمی

 وجود رهبری 
تغیرات سیاسی، اقتصادی، 

 فرهنگی و اجتماعی
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و مردم خـود را اد حلومـت کنـار کشـیدند و باعـث وقـوع        7مقبولیت و ثبات اد دست رفت و نخبگان

توانـد بـه    دمینه یافتن چنین نقطه تاریخی، گاهی ماهیت و شعارهای یک انقالب می انقالب شدند.در

 (.313:7287)مللوتیان،  خوبی راهگشا باشد

 وضـ   اد خشم و نارضایتی. است انقالبی هر وقوع در الدم شرط و عام  اولین عمومی، نارضایتی

 شـناخت  کـه  ایگونـه  بـه  آیدمی شماربه انقالبی هر اساس مطلوب، آرمانی وض  یک طلب و موجود

 آمـده  پدید نارضایتی اگر است. انقالب خود شناخت معنای به مردم آرمان شناخت و نارضایتی عوام 

 روحیـه  و فراگیر و واحد شده ایجاد آرمان و باشد جامعه اد عظیمی بخش یا تمام برگیرنده در و عمیق

 .است ناپذیر اجتناب پیرودی و انقالب وقوع باشد، فراگیر و شدید نیز انقالبی

هر چند که نارضایتی اولین عنصر مهـم در وقـوع هـر انقـالب اسـت، امـا هرگونـه نارضـایتی را         

هـا   کـم در بخشـی اد نخبگـان و تـوده      نارضایتی انقالبی که باید دست گوییم. نارضایتی انقالبی نمی

سیاسی و اقتصادی یا برخی یا تعدادی های مختلف اجتماعی، فرهنگی،  تواند در جنبه ظهور کند و می

ناامیدی اد بهبودی شرایط و تنفر اد شرایط موجـود   هایی است که به حد ها دیده شود، نارضایتیناد آ

گردد، اما برای دست ددن بـه   ظهور این نارضایتی باعث تغییر در مواض  و رفتار افراد می رسیده باشد.

ها را فرا گیـرد، خـود را در    نارضایتی انقالبی وقتی بخشی اد توده انقالب به سایر شرایط نیز نیاد دارد.

ها و اقدامات غیر قانونی همراه با شعارهایی در طرد نظام حاکم  شل  اعتراضات، اعتصابات و درگیری

 دهد. نشان می

هـا و  یریـ مانند تظـاهرات، درگ  ییهابا شاخص یاد وض  موجود در انقالب اسالم ژهیو یتینارضا

ـ انقالب یاقتدار آن، شعارها یهاهیو سقوط پا میاد رژ یتنفر همگان ،یعموم یهاصاباعت در طـرد   انی

ـ ... آشلار بود، بر خالف همه  و یادار یروشنفلران و کادرها یعموم زینظام، گسست و گر  شـتر یب ای

بـه اتفـاق    بیاکثر قر رانیها شرکت داشتند، در ادر آن یخاص یهامعاصر، که تنها گروه یهاانقالب

 زانیـ به م یکه شدت و عمق ناخشنود میریکردند. اگر بپذیابراد تنفر م یپهلو میکشور اد رژ تیجمع

 یافلـار دارا  بـا بـه ارتبـاط آن    زیـ گسـتره ن  نیو در ا یدتیو عق یفلر یهابودن آن به جنبه کینزد

معاصـر   یهـا البانقـ  گـر یاد د رانیـ در ا یتیتوان گفت نارضایوابسته است، م یقو یاصالت فرهنگ

 تر بود.قیو عم دتریشد

ههای گوناگون اجتماعی را های عمومی، گروبا دفاع قدرتمندانه اد انبوه نارضایتی خمینی امام

 کردندهای سال در انتظارش بودند، قلمداد میخود همراه کرد، گروههای که رهایی بخشی که سالبا 

                                                                        

1 .elite 
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 (.656: 7282)آبراهمیان، 

 های عربی به دنبال تغییر در وض  موجود باشند عبارتند اد:باعث شد انقالباد جمله مواردی که 

 غرب؛ یجهان اسالم در برخورد با تجدد و نوساد یسرخوردگ 

 ن؛یگرا در مسئله فلسطغرب یشلست حلومت ها 

 آمد؛ دیسودمند چد ریغ یساالر وانیو د ینیانشقاق در جامعه که به دنبال گسترش شهر نش 

  ؛ی سلوالرهاحلومت یاد سو یمذهب یهایآدادمحدود کردن 

 در بحرین انیعیش یبرا ریفراگ یو اقتصاد یاجتماع ضیعیتب 

 ها به خارج )کشورهای غربی(.وابستگی حلومت 

 جدید جایگزین )های( گسترش ایدئولوژی-2

-ها مـی  ها و نیست بینی به هست  جهان بینی و ایدئولوژی است.  ای شام  دو عنصر جهان هر اندیشه

شـود.بایدها و نبایـدهای سیاسـی مملـن      که ایدئولوژی به بایدها و نبایدها مربوط میپردادد، در حالی 

هایی که بر ذهن انقالبیان مسـلط   است بخشی اد ایدئولوژی ناشی اد یک اندیشه باشند.در مورد آرمان

 .شود شود معموال اد عنوان ایدئولوژی انقالبی استفاده می می

ای بهتر که معمـوال توسـط رهبـران    و تفسیر شرایط موجود جهت تقبیح آن و ترسیم جامعهتعبیر 

 778: 7216)گی روشـه،   دهدگردد عناصر اساسی ایدئولوژی انقالبی را تشلی  میانقالبی تدوین می

بخشـد و دورنمـای آینـده انقـالب را     ایدئولوژی ولو مبهم به منادعه انقالبی جهت و معنی می (.35 -

هـای  توان تفاوتهای بیان شده اد انقالب، میبا توجه به ویژگی(. 6 - 1: 7211)بشریه،  کندین میتب

 اساسی بین انقالب، کودتا، شورش، قیام، نهضت، جنبش و اصالح را مشخص نمود.

شـود و   ها دیده مـی  های جدید پیش اد وقوع همه انقالب ها و ایدئولوژی گسترش و تالطم اندیشه

 هیچ انقالبی بدون این گسترش روی نداده اسـت  اند: پردادان انقالب گفته  ور که برخی نظریهطهمان

 (.51: 7266)برینتون، 

تعریفی اد ایدئولوژی و نقـش  « تغییرات اجتماعی»در اثر اردشمند خود تحت عنوان « گی روشه»

 شـن و صـحیح و سـادمان   ها و تضادهای رو ایدئولوژی سیستمی اد ایده» دارد: اجتماعی آن عرضه می

کنـد. ایـن سیسـتم بـا      یافته است که موقعیت هر گروه یا جامعه را توجیه، تفسیر، تشریح و اثبات مـی  

یابی معین و مشخص را برای نقـش اجتمـاعی آن گـروه و یـا آن     الهام و تأثیرپذیری اد اردشها، جهت

 .(83:7216)گی روشه،  «دهد. کند و ارائه می جامعه پیشنهاد می
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مربوط به هر انقالبی نقشـی مسـتقیم در چگـونگی پیـرودی      )های( گوییم که ایدئولوژی حال می

به عنـوان   انقالب، نوع نظام حلومتی جایگزین و حتی مراح  و تحوالت پس اد پیرودی انقالب دارد.

ئولوژی بـا  یابد و به ویژه اگر این اید هایی که یک ایدئولوژی واحد اقبال گسترش می مثال، در انقالب

ها را به  تر اد توده تاریخ و فرهنگ آن کشور پیوند خورده باشد، انقالب دودتر فراگیر شده و بسیج قوی

هـای   ثباتی رسند و پس اد پیرودی نیز بی تر به پیرودی می ها سری  آورد.در نتیجه، این انقالب دنبال می

رغـم سـر و کـار     انقالب اسالمی ایران است که علـی ها،  نمونه این انقالب کنند. کمتری را تجربه می

که اد قدرت نظامی باالیی برخوردار بود و به دلیـ  ایفـای نقـش ژانـدارمری      - داشتن با رژیمی قوی

آمریلا در منطقه، در سرکوبی شورشیان ظفار موفقیت کسب نموده بود و به دلی  گران شـدن قیمـت   

 - بی داشـت و اد حمایـت غـرب نیـز برخـوردار بـود      وض  اقتصادی مناسـ  7312جهانی نفت اد سال 

بـه پیـرودی    (7251بهمـن   33تا  7256دی ماه  73)اد  توانست طی مدت حدود یک سال و یک ماه

 .دست یابد.  انقالب به دودی به پیرودی رسید

کند که در انقالب ایران تشی  اد یک باور متعالی به یک ایدئولوژی متعـالی  عنوان می 7یان ریشار

)حـدیث   درجهـان افسـون دده اسـتفاده شـد    « هویـت »رادیلال تبدی  شد و اد آن برای مبارده برسر 

    (.731:7211انقالب، 

در بحث ایدئولوژی و کارکرد آن در انقالب اسالمی، منظور آن مجموع باورهـا و اعتقـادات و آن   

گیرد. حمید  المی قرار میای است که راهنمای عم  و اقدام در انقالب اس شناسانه  نوع نگرش هستی

انقالب در ایران »ای تحت عنوان  عنایت یلی اد اندیشمندان برجسته و متفلران سیاسی معاصر مقاله

 (.1 – 71: 7217دارد)عنایت، « ، مذهب به عنوان ایدئولوژی سیاسی7313سال 

 بسـیج انقالبـی و   «گستردگی» باید دررا ترین وجه تمایزبخش انقالب ایران  اما به اعتقاد ما، مهم

-کننده دین به عنوان ایدئولوژی بسـیج   کننده و تمام  یعنی در نقش تعیین آن جست؛ «جوهره دینی»

نظرانی که بـرای دیـن     کننده آن.گرچه تعداد صاحب  کننده و شبله و سادمان اداره  گر، رهبری بسیج 

های دینی مـردم را در جایگـاه    انگیزهاینان دین و  نقشی اد این در انقالب ایران قائلند نیز کم نیست.

هالیدی یلـی اد سـه خصیصـه     های دینی و فرهنگی. نشانند و اد ریشه عوام  اصلی انقالب ایران می

تـرین   داند و فوران اد بـه میـدان آوردن بـزرگ    ای آن می اصلی انقالب ایران را گستردگی بسیج توده

 (.561 :7211و فوران  23 :7258)هالیدی،  گوید جمعیت تاریخ بشری در انقالب ایران سخن می

اردش نهادن واقعی به مردم، توجه به نیادهای عالی انسـان، حـاکم کـردن انسـان در سرنوشـت      

                                                                        

1  .  yann Richard 
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و  های دینی است که انقـالب اسـالمی  خویش، ظلم ستیزی و طرفداری اد محرومین و ... همه آموده

رأس اهـداف خـویش قـرارداد و همینطـور      اسـاس دسـتورهای دینـی در    آنها را برهای عربی انقالب

هـای متمـادی مهجـور مانـده بـود جامـه عمـ         نظریات اجتماعی و سیاسی دین را که درطول قـرن 

 پوشانید.

 های عربـی با توجه به اینله تنها عام  مشروعیت و انسـجام در جامعـه و نظـام قبلـی در کشـور     

ده بودنـد بنـابراین ایـدئولوژیهای انقـالب     اعتبار شـ نهادهای پادشاهی بوده که در موقعیت انقالبی بی

شوند تا آنله تجدید بنا و اعمال قدرت دولتی را بر مبنای جدیدی توجیه و اسـتدالل کننـد.   مطرح می

کند تا انسجام و تشل  الدم را بـرای حرکـت   ضمناً ملاتب مطرح شده به نخبگان انقالبی کمک می

 قق بخشند.ها در جهت مباردات و فعالیتهای سیاسی تحتوده

گیـر تـاریخ میانـه بـه خـوبی نشـان داده        هـای تـوده   گری خویش را در حرکت دین، قدرت بسیج

هـایی دیگـر بـرای     است.این قابلیت و استعداد تا پیش اد دوران جدید و فراهم آمدن دمینـه و انگیـزه  

ر پرتـراکم  در دوران جدیـد و عصـ   های عمومی انحصارا در توان و املان ادیان قـرار داشـت.   خیزش

انقالبات هم که نقش و اهمیت اجتماعی دین به نسبت گذشته افول چشمگیری یافته و رقبای قدری 

هـای اجتمـاعی مـؤثر،     گیـری   به جای آن نشسته است، هنـود ادیـان، خصوصـا ادیـان دارای جهـت     

 گر اجتماعی هستند. قدرتمندترین جریان بسیج

ـ لـزوم عنا  انهیمردم خاورم ریانقالبات اخ یاد نلات مهم در بررس یلی ـ  یبـه اردشـها   تی و  یعرب

 یخود بوده اسـت. امـر   یاسیس یهامیرژ یمشهود در حرکت مردم  منطقه در جهت بر انداد یاسالم

است که  نیداشته است  .مسئله ا انیپر رنگ و کامال نما یاجلوه زیکه در شعارها و تظاهرات مردم ن

در چند کشور  نیدر تونس و همچن یمبارک در مصر و بن عل میاد جمله رژ یعرب یهامیسالها بود رژ

ـ  یهـا گسترش اردش یروبرو شدند در راستا یکه با اعتراضات مردم گرید بعر  زهیو سـلوالر  یغرب

  .بود حاشیهو به  یاد عرصه اجتماع نید دیتبع ،استیکردن عرصه س

 وجود رهبری برای انقالب -3

آن جنـبش   یرهبـر  ،یجنـبش اجتمـاع   کیـ  یابیو کام یریگ عوام  شل  نیتر یو اصل نیتر اد مهم

 شـده  ی طراح  شیو ادپ ریپذ  نییتع چگاهیجنبش، ه کی یریگ شل  انیدر جر «یرهبر»است. مقوله 

شخص  کی ایگروه، حزب، سادمان و  کی یساد  در برجسته یو عوام  گوناگون ها نهیبلله دم ست،ین

و  تیـ ظرف زانیـ رهبر و م یاسیرفتار س گر،ید ی . ادسورگذارندیآن جنبش، تاث تیو هدا یشتادیپ یبرا
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در  یجنـبش، نقـش اساسـ    یفـرارو  نشده ی نیب  شیو پ یدرپ  یپ یاو در مواجهه با چالشها یتوانمند

ـ بـه   ،یجنبش اجتمـاع  نی. اگر اکند یم فایآن ا ینیگزیو جا ییجابجا ای یاستمرار و استقرار رهبر  کی

نقـش   تیـ و اهم تیـــ حساسـ   نیادیـ جانبـه و بن   همه ر،یفراگ یهم انقالب شود ــ آن  یتبد بانقال

انقالب، بـه   ندهیجنبش بر روند حرکت و آ یاصل یرویآن و ن انیم ندهیو فزا یجیو تعام  تدر یرهبر

 .خورد یم وندیعنصر پ نیآن انقالب به ا اتیو مرگ و ح شود یم  یساد تبد سرنوشت یعنصر

شود کـه توسـالت ایـدوئولوژیلی    تر میتر و برجستهشخصیت رهبر به ویژه دمانی روشننقش و 

گروههای انقالبی پراکنده و غیر منسجم باشد یا سادماندهی آن ضعیف باشد در این صـورت نقـش و   

یابد. اد طرف دیگر نقش رهبران انقـالب  اهمیت رهبری در پروسه انقالبی و در طول دمان توسعه می

توان مشاهده کرد که عبارت است اد رهبر بعنوان ایـده ئولـوگ انقـالب، رهبـر     بعد مهم می را در سه

 بعنوان فرمانده و نهایتاً رهبر بعنوان معمار نظام بعد اد پیرودی انقالب.  

نقش رهبری تحریک نارضایتی اد وض  موجـود، بـرانگیختن روحیـه انقالبـی، بیـان و گسـترش       

های حرکـت   ریزی راهبردها و تاکتیک جدید جایگزین، تنظیم و برنامه ()های و ایدئولوژی )ها( اندیشه

ها، ایجاد نظام سیاسی جدید و تالش در جهت رساندن جامعـه   انقالبی، بسیج و به صحنه آوردن توده

 به اهداف و شعارهای انقالب پس اد پیرودی است.

تر و  فرهنگی و تاریخی اصی هر چه رهبری انقالب دارای وحدت بیشتری باشد و هر قدر اد نظر 

دارتر بوده و هر قدر که بیشتر به صورت رودمره در امور عادی با مردم در ارتباط باشد در پیشبرد  ریشه

 تر و کارآمدتر خواهد بود. حرکت انقالبی موفق

بیـان  استاد مطالعات خاورمیانه و علوم سیاسی در دانشگاه اکسیتر انگلـیس   7پروفسور تیم نیبالک

این حقیقت که انقالب اسالمی ایران اد میان مردم در خیابان برخاست و نقش امام خمینی  شته که:دا

 3حامد الگار (.3:7286)خبرگزاری آفتاب،  های این انقالب هستندگیری این انقالب اد ویژگیدر شل 

اسـالم بـه   عوام  مذهبی نظیر تشی ، رهبری امـام خمینـی و   « های انقالب اسالمیریشه»در کتاب 

چناچه نقش رهبری امام  شمارد.عنوان یک ایدئولوژی را عوام  تعیین کننده در پیدایش انقالب برمی

 گرفت.در  انقالب اد قدرت کاریزمای ایشان نشأت می

بنا به نظر ماکس وبر، اکثر انقالبهای موفق جهان بر اساس تأثیر قدرت کاریزماتیک رهبر انقالب 

 در چنین حالتی، رابطه مردم با رهبر، مبتنی بر احساسات و عواطف اسـت.  .بر مردم شل  گرفته است

                                                                        

1 . Tim Niblock 

2  .  Hamid Algar 
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بنابراین حتی اگر تصمیمات رهبر چندان پایه معقول و منطقی نداشته باشد، عموم مردم تحت رهبری 

 کنند. وی بدون اردیابی دقیق و عقالنی با شور و اشتیاق اد آن پیروی می

ای احساسی و عاطفی است.در  سنتی ندارد بلله مبتنی بر رابطهاقتدار کاریزمایی مبنای عقالنی یا 

اقتدار کاریزمایی سیاستی وجود دارد که براساس آن، مخاطبان شخصیت کاریزمایی وظیفه دارنـد کـه   

چون و چرای خود بپذیرند. رهبر کاریزماتیک موجب تغییر مسیر عادی جهـات  او را به عنوان رهبر بی

برد و با نفی  عنای جدیدی اد امور، مشروعیت اقتدار موجود را دیر سؤال میشود و با طرح مسیاسی می

ایـن نـوع    کاریزما نیادمند تحرک و جنبشـی دایمـی اسـت.    شود. گذشته به نیرویی انقالبی تبدی  می

. شود های فشار و اضطرار روانی، فیزیلی، اقتصادی، اخالقی، مذهبی و سیاسی پیدا می اقتدار، در دوره

-شود که خود را حام  رسالتی نـوین مـی   سیاسی با ظهور شخصیتی مقارن می - ایتی اجتماعینارض

العـاده اسـت، یـا پیـروان       ها را دارد و دارای ویژگیهای خارق ای عاطفی با توده توان ایجاد رابطه داند. 

 است. کنند که او چنین ویژگیهایی دارد، نتیجه آن ایجاد تحوالت اجتماعی و فلری تصور می

به عنوان رهبری کاریزماتیک، محور و سمب  انگیزه دینی مردم ایران در راستای  امام خمینی

پیرودی انقالب بود. رهبر انقالب به روشنی اهداف انقالبی خود را بدون اسـتفاده و کنایـه و صـریحاً    

وجـه غالـب انقـالب    لذا مهمتـرین   ارائه نمود و مردم نیز بدون تردید و دو دلی با او هم پیمان شدند.

 باشد. ایران با کشورهای عربی در همین رهبری امام می

نهـاد   کیـ کردنـد کـه اد   یفلر نمـ  انیرا تلان داد. غرب یغرب یهاوجدان ظهور امام خمینی

است،  یو روح یعلم یجمود و فرورفتن در فضاها یاد نهادها یلیها که به گمان آن یـ سنّت  یعلم

غـرب را   وکند  سیهم آهنگ با دمانه تأس یکند، دولت یبزرگ را رهبر یکه انقالب دیایب رونیب یمرد

همگـان بـه    یرا برا یجهان یکه رسالت دیسخن بگو ینه تنها محلوم سادد، بلله با آن اد موض  کس

 ارمغان آورده است.

باشـد بـرای مثـال بعـد اد     های کشورهای عربی نبود رهبری مـی یلی اد مهمترین ضعف انقالب

سقوط حسنی مبارک اداره کشور به شورای نظامی واگذار شده، در لیبی شورای دولت موقت تشـلی   

باشد همین امر را در کشور بحرین مشاهده که نبود رهبر برجسـته  شده که اساس آن سران قبای  می

بسـت  شود در ارتباط با یمن این نلته را باید اضافه کرد که عام  اساسـی در بـن   در آن احساس می

که یلی اد ویژگی اساسی انقـالب ایـران رهبـری    باشد. در حالیها نبود رهبری میرسیدن انقالب آن

 باشد.و بعد اد انقالب می قب  در خمینیمدبرانه امام 

درسـت   ریتوانسـت مسـ   یبخوب یفرد روحان کی یبه رهبر رانیا یکه انقالب اسالم یطیدر شرا
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انقالبـات   انیـ مدبر و آگاه در جر یفقدان رهبران لنیگام بر دارد ل یرودیپ ریکند و در مس دایخود را پ

کماکان  انقالب در مصر و تونس یرودیپس اد پ یکه سبب شد حت یامر دیآیبه چشم م امالک یعرب

حاکمـان دوره گـذار و انتقـال بـا      نیـ که ا خصوصاً ردیقرار گ نیشینظام پقدرت در دست بادماندگان 

دسـت   یآن بپـا خاسـتند همچنـان راه را بـرا     هیگذشته که مردم بر عل میمسامحه در برابر ساختار رژ

 سابق باد گداردند. مژیوابسته به ر یروهاین یرکاراند

 )مردمی بودن انقالب( ها شرکت توده -4

شـوند.  د جمعیت به صورتی موثر بسیج میای اای است که در آن بخش عمدهمنادعه انقالبی، منادعه

ای در منادعه انقالبی موجب تمیز انقالب اد منادعات دیگر است. منظور اد تـوده  ویژگی مشارکت توده

آید و یا به عبارتی شمار نمیهها و یا طبقاتی است که جزو گروه یا طبقه حاکمه بدر این جا کلیه گروه

 دیگر فاقد قدرت سیاسی هستند.

 - گیرد در بقیه تحوالت سیاسی استثنای کودتاهای نظامی که توسط عده معدودی صورت میبه 

تـرین   گردد. انقالب نیز کـه خـود متلامـ     اجتماعی نقش مردم به صورت بارد و آشلاری مشاهده می

باشد بدون حضور و مشارکت مـردم معنـا و مفهـومی نـدارد در      اجتماعی می - انواع تحوالت سیاسی

لـذا   باشـد.  ، یلی اد ارکان سه گانه انقالب، حضور فعاالنه مردم در صحنه تحوالت انقالبی میحقیقت

دانند و معتقـدن مـردم نقـش اساسـی در ایـن       برخی ملاتب عام  اصلی پیرودی انقالب را مردم می

 (.711 - 718: 7288)محمدی،  پیرودی خواهند داشت

حدودی و بخش اعظم ارتش کـه وابسـته بـه نظـام     در انقالب اسالمی ایران به استثنای اقلیت م

بودند همه اقشار مردم اد همه طبقات و گروههـای اجتمـاعی و در سراسـر کشـور اعـم اد شـهرها و       

روستاها، کارگران، کارمندان، کشاوردان، اصناف و ... همه و همه چرخهای اقتصادی و اداری کشور را 

 لح آن هم با دست خالی ایستادند و آن را ساقط کردند.اد کار انداخته و در مقاب  رژیم تا دندان مس

با توجه به آن چه گفته شد در بررسی انقالب اسالمی و با توجه بـه اینلـه بنـا بـه اعتـراق اکثـر       

  (.7،513:7383)سـائوکا   ترین انقالبها بوده است ترین و در واق  مردمی محققین و ناظران، اد مردمی

های وسی  در به وجود آمدن انقالب اسـالمی، آن  ه به سهیم بودن طیفبسیاری اد تحلیلگران با توج

دانند. شلی نیست که با توجه به ائتالف گروههای مختلف مردم و قشـرهای  می 3گرارا انقالبی مردم

 عنوان مناسبی است.« گراانقالب مردم»گوناگون در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی به کار بردن 

                                                                        

1. Seocope   
2  .  populist 
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گیری بسیج انقالبـی بـه عنـوان یـک شـرط اساسـی و        ای و شل  توده اهمیت مشارکت گسترده

ای ضروری برای انقالب چندان است که در صورت فقدان و یا نقصان در آن، یـا انقالبـی بـه     مرحله

ایـن   پیوندد و یا در صورت تحقّق وض  و ماهیت یک انقالب واقعی را پیـدا نخواهـد کـرد.    وقوع نمی

)گیدنز،  اند ن وجه ممیزه اساسی انقالب واقعی با کودتا و انقالبات کاخی دانستهپردادا  ویژگی را نظریه

 (.7211:6؛بشیریه، 7212:653

ها متلی است بدین معنی نیسـت کـه دمـانی     گوئیم وقوع انقالب بر نقش مستقیم توده اینله می

باشند، بلله باید حـداق   ها در آن شرکت نموده  خوانیم که همه یا اکثر توده یک حرکت را انقالب می

هـا نپردادنـد بللـه در    ها در انقالب مشارکت نموده، سایرین نیز عمال به مخالفت با آن بخشی اد توده

 ها رضایت دهند.مقاب  تحوالت سلوت نموده و به آن

مطالعـه   یها ها و شاخص مؤلفه نیتر یاد اساس یلی یو اجتماع یاساسا مردم در حوده علوم انسان

- اد مردم با خواسـته  یگونه متفاوت رانیا یرو که در انقالب اسالم  و اد آن شوند یمحسوب م  یو تحل

 یبزرگ یها رخنه افتند،یبود، حضور  دهیبه خود د خیاد آنچه تا آن دمان تار یزتریمتما یها ها و آرمان

 گـران   یو تحل یاسیس شمندانیان، اندشناس  شناسان، روان  آمد. جامعه دیعلوم پد نیا یدر دستاوردها

 نیشـ یمورد مطالعه قرار دادند که در جوام  پ رانیا 51را در تحوالت  یابعاد متفاوت ،یتحوالت اجتماع

 رانیـ ملـت ا  خیدر تـار  یمـذهب  یها آموده هیکه ناگهان بر پا یمشاهده نلرده بودند. وحدت و خواست

و  دیامرود تحقـق بخشـ   یـ اجتماع  یاسیس یبتوان آن را با ابزارها ینبود که به آسان یزیآمد چ دیپد

کـرد و مـورد مطالعـه قـرارداد. اراده       یـ موجود تحل یو اجتماع یعلوم انسان یو ساختارها میدر مفاه

  چیکرد، با ه دایو ادامه آن تحقق پ یاسالم بآنچنان که در ظهور انقال یمردم ریفراگ جیو بس یجمع

 .(11:7281)مظاهری، ابوذر،  ردیگ یامرود شل  نم یو اجتماع یاسیس یاد ابزارها کی

امرود : »سدینویباره م نیدر ا یدر سر دارند؟ به درست ییایها چه رؤیرانیبا عنوان ا یفوکو در اثر

ـ . باستین یها کافساقط کردن حلومت یاحساسات برا نیا  یسـالح و سـتاد و سـادمان و آمـادگ     دی

کـه نـه در    یزیـ اسـت؛ چ  یناظران امرود شیتشو هیهست که ما یزیچ رانیا یدادهایداشت. در رو

 شـگام، یبـدون پ  ،یاست بدون ابـزار نظـام   یمینه در کوبا؛ موج عظ تنام،ینه در و افت،یتوان یم نیچ

کـه بـا    یمـردان و دنـان   نیچون ا ست؛یهم ن 7368 یهااد نوع جنبش رانیا یدادهایبدون حزب. رو

اوسـت، و   میـ شاه و رژ شانیدارند؛ آماج حمله ا یآن یاسیهدف س کیکنند یسربند و گ  تظاهرات م

 (12:7211)فوکو،  اندادندیرودها دارند آن را برم نیهم ا یبه راست

در انقالب اسالمی ایران اکثر قریب بـه   ها متفاوت است: ها در انقالب بنابراین میزان شرکت توده
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در انقالب بحرین گـروه انقالبیـون بیشـتر شـیعیان      مودند.شرکت ن )شهری و روستایی( ها اتفاق توده

کنند. در انقالب مصر تقریباً اکثـر مـردم   ها اد حلومت آل خلیفه حمایت میباشند، نظامیان و سنیمی

سـاکت  شرکت داشتند. در انقالب یمن بعضی اد قبای  همراه مردم شرکت کـرده و بعضـی اد قبایـ     

  بوده و به تحوالت رضایت دادند.

 ریـ نظ یاسـ یو س یمـدن  نـه ینهاد یاد مجـار  یعمـوم  یهـا و ضرورت اعمال خواست یدموکراس

باشـد. در واقـ  سالهاسـت کـه     یمـ  عربی ونیمهم انقالب یهااد خواست یمطبوعات آداد و احزاب قو

 ریبرند و تا انقالبات اخیمنتخب در رنج بسر م ریو غ لتاتوریتحت دعامت حاکمان د یعرب یکشورها

مـردم انتظـار    نکیداداما اینشان م یافتنیدست ن یسراب یعرب یبه آن در کشورها  یو ن یدموکراس

بر  یباد شود و نظارت مردم یو اجتماع یاسیس یهایآداد یبر رو شانیکشورها یاسیس یدارند فضا

قـرار   ژهیـ و تیـ مورد توجـه و عنا  کیجامعه  دموکرات کیالدمه  یتمام ارکان حلومت به عنوان امر

 .ردیگ

 وجود عنصر خشونت  -5

ای جـز  های خود دست یابند و چـاره توانند به خواستهاد آنجا که در چهارچوب قانون حاکم مردم نمی

اند. در اعمال قدرت سیاسی غیرقانونی علیه حلومت ندارند، مشخصه اصلی انقالب را خشونت دانسته

ود و نه انقالبیـون در صـورت لـزوم    شمنادعه انقالبی، نه حلومت بدون مقاومت تسلیم انقالبیون می

ای خشونت بار و کم و بیش طـوالنی بـرای قبضـه    لذا انقالب مبارده کنند.اداعمال خشونت پرهیز می

کردن قدرت است که درصورت موفقیت موجـب دگرگـونی در سـاخت و نهادهـای سیاسـی و گـروه       

 گردد.حاکمه می

یان مانند اعتصابات و تظاهرات غیر قـانونی،  منظور اد خشونت مجموعه اقدامات غیر قانونی انقالب

ترور، دد و خورد با گاردهای حلومتی، شیشـه شلسـتن و غیـره و بـه عـالوه، اقـدامات حلومـت در        

 سرکوبی اعتصابیان و انقالبیان است.

در روند پیرودی انقالب اسالمی، شاه برای سرکوب قیام مردم دست به اقداماتی اد قبی : دنـدانی  

های انقالبی، تقویت گارد حلومتی و اعمال حلومت نظـامی دد و کـه   و تبعید شخصیتکردن، ترور  

 های رژیم شاه برای عقیم گذاشتن انقالب بود.شهریور اد جمله خشونت 71خرداد و  75حوادثی مانند 

-های فرهنگی مردم، نوع نیروهای مسلح، نوع رژیم میزان خشونت در هر انقالبی بسته به ویژگی

   المللی متفاوت است.  شرایط خاص داخلی و بینها و  
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بـه   ها معموال باالست. شوند میزان کشته ها مردم با بیگانگان درگیر میهایی که در آن در انقالب

در حالی دادند  رحمانه مردم را مورد هجوم قرار می بی بحرین نظامیان سعودیعنوان مثال، در انقالب 

 د سرکوب مردم خوداری کردند.که در انقالب مصر ارتشیان ا

اند، اما در مراحـ  بعـدی خـود بـه      ها نیز ابتدا با خشونت پایین یا اندکی همراه بوده بعضی انقالب

این احتمال وجود دارد که بعد اد پیرودی انقـالب در دو کشـور یمـن و     اند. خشونت دیاد گرایش یافته

برای قدرت باال و به صورت جنگ قبایـ  نمـود   لیبی  به علت خوی قبیلگی، خشونت بیشتر و مبارده 

 پیدا کند.

 تغییر در ساختارهای رسمی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی -6

در انقـالب سیاسـی، حـداکثر، نـوع      اند. ها را به انقالب سیاسی و انقالب اجتماعی تقسیم کرده انقالب

بیان گاه تنها تغییر حلـومتگران اسـت و گـاه    ها هدف انقال در این انقالب کند. نظام سیاسی تغییر می

های اجتماعی، عالوه بـر   اما در انقالب ا یا ایجاد یا لغو مقامی در حلومت.ه تغییر میزان قدرت ساخت

حتـی   دهد. تغییر حلومت، در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز تغییرات اساسی روی می

 (.258: 7211)هانتیگتون،  دهد های فوق رخ می رات در ساختدر انقالب سیاسی نیز میزانی اد تغیی

یابـد و در ایـن شـرایط     های اجتماعی، انقالب با پیرودی بر حلومت پایان نمی بنابراین در انقالب

هـا و تغییـرات نیـاد بـه      اما اجرای این آرمان های انقالبی خویش است. دغدغه انقالبیان اجرای آرمان

المللی دارد و به همین دلی ، کسب اهداف انقالبی بـه    ایط مساعد داخلی و بیناملانات مختلف و شر

دمانی نسبتا طوالنی نیادمند است و برای این منظور کشـتی انقـالب بایـد بتوانـد اد طوفـان حـوادث       

 (358:7287)مللوتیان،  مختلف عبور کند

- گیـری  خلی و تغییر در جهـت دهد ایجاد تغییرات سیاسی دا آنچه همراه با پیرودی انقالب رخ می

های خارجی مسلط است. به عالوه، به مصادره امـوال   های سیاست خارجی و اعالم استقالل اد قدرت

 گـردد.  های وابسـته بـه قـدرت مسـلط خـارجی مبـادرت مـی        حامیان رژیم پیشین یا مصادره سرمایه

 کند. های فرهنگ رسمی رژیم پیشین را طرد می همچنین انقالب جلوه

در های سیاست خـارجی   گیری تغییرات سیاسی داخلی و تغییر در جهتبا پیرودی انقالب اسالمی 

ایران اد بلوک غـرب جـدا    و غرب اتخاذ، گرفت، سیاست خارجی مستق  اد شرق ها صورتهمه حوده

شد و در حوده فرهنگی دست به استحاله فرهنگ پادشاه و جاری کردن اسالم در سطوح جامعه انجام 

هـای غربـی مـورد توجـه قـرار      های اسالمی به جای علقـه فت و در حوده اجتماعی تاکید بر آمودهگر
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 گرفت.

انقالب رخ داده در کشورهای عربی نیز شاهده تغییراتی در سیاست داخلـی و خـارجی کشـورها و    

سـقوط حسـنی مبـارک در    تیم به عنوان نمونه کشور مصـر بـا   نوعی استقالل اد سلطه بیگانگان هس

ست خارجی )حمایت ضمنی اد فلسطین و ابراد نزدیلی با کشورهای اسـالمی اد جملـه ایـران بـه     سیا

جای متلی بودن بر غرب( و در بعد داخلی تغیراتی در قانون اساسی انجام داد کـه حلومـت مردمـی    

های کشورهای عربی چربش جای حلومت استبدادی مبارک را گرفت. اما نلته قاب  توجه در انقالب

 باشد.ها میات سیاسی بر دیگر حودهتغییر

 انقالب ایران و ویژگی تأثیرگذار آن

بسیاری اد صاحب نظران و پژوهشگران، معتقدند که انقالب اسالمی ایـران یلـی اد عوامـ  مهـم و     

هـای مـوثر اسـالمی در جوامـ      تاثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و افزایش فعالیت

-باشد که در دیر به آن اشـاره مـی  که این به دلی  ویژگی منحصر به فرد آن می استمسلمانان بوده 

 شود:

 در منطقه «یاسالم یداریب»موتور محرک  رانیا یانقالب اسالمالف(. 

مختلف شل   یدر کشورها ریو در دو سده اخ رانیا یاد انقالب اسالم شیپ ،یاسالم یداریچند ب هر

را در  ینـ یبخـش امـام خم   ی، حرکت آگاهمیرا رسم کن یداریب نیرشد ا یگرفته است ، اما اگر منحن

 توان مشاهده نمود.یم یمنحن نیقله ا

مـوج   ران،یـ بخـش انقـالب ا   یاست که کدام حرکت آگاه نیشود ایمطرح م نجایکه در ا یسؤال

 ور ساخت؟را در سطح جهان شعله یاسالم یداریب

ـ  « یتش»بر  یمبتن رانیا یانقالب اسالم یاصل گاهیپا ـ ا یاست. ول ـ انقـالب، وابسـته بـه     نی  کی

آن تا مرحلـه   تیامت و هدا یداریب ،یروح اسالم ختنیاست که هدف آن برانگ ریفراگ یجهان انیجر

 است. یتمدن جهان یرهبر

اد افـرادی کـه    ارییانقالب، بسـ  انیاست که در جر نیانقالب ا رودییاد نلات قاب  توجه پ یلی

مسـلمانان در گوشـه و کنـار جهـان درصـدد شـناخت        ریـ غ یاد اسالم نداشتند، حتـ  یقیشناخت عم

 لـای یآمر قـا، یاد مردم مسلمان و محرومـان آفر  ایاسالم برآمدند. در گوشه و کنار دن یواقع دئولوژییا

ـ  انـه یگرفتـه تـا خاورم   هیانوسـ یو اق ایآس یجنوب شرق ،یشمال لاییآمر ،ینوبج  نهاییو سـردم  یعرب

 رانیا یمثبت قدرت و اردشهای انقالب اسالم ریو جنوب لبنان همه و همه تحت تأث نیفلسط یاشغال
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 محسوس و ملموس است. کیدئولوژیکامالً در بعد ا ریتأث نیقرار گرفتند و آثار ا

 یاسالم یداری. چرا که بستیشرط ن نیتنها و آخر یاست ول تیموفق هیشرط اول یاسالم یداریب

هـا و  اردش نیـ و دسـتور، اسـالم اسـت. ا    هیـ منب  تغذ نیرو مهمتر نیدارد. اد ا هیبه دستور و تغذ ادین

-اردش یهسـادماند  ینمود برا نیرساند، بهتر یرودیرا به پ رانیبود که انقالب ا یاسالم یهاشهیاند

در  نیبود که در حـال حـاظر سـرآغاد تحـوالت نـو      امام خمینی یو رهبر تیریمد ،یاسالم یها

جهـان اسـالم    یداریباشد که قرن حاظر قرن بیمهم م نیبخش ا دیخود نو نیجهان اسالم بوده و ا

 است.  

اد اتحـاد و   یارهیـ دنج جـاد یمبـارده بـا اسـتلبار و ا    یبردند کـه بـرا   ینلته پ نیبه ا رانیا مردم

در حـال   کـه  یقتـ یحق سـت، ین سریم یاسالم یهاها و اردشتوس  به آرمان قیجز اد طر یهمبستگ

 واتحـاد   رةیدنج نیهر چه که اد ا دندیو فهم دندیمسلمان جهان به آن رس ژهیحاظر مردم جهان به و

شـوند.  یمـ  یدچار انحطاط و عقـب مانـدگ   شتریباشد دورتر شوند، بیبر اسالم م یکه مبتن یهمبستگ

 یاسـالم  یهـا ها و اردشمردم مسلمان جهان توس  به آرمان زشیانقالب و خ تیرمز موفق جهیدرنت

 است.

ـ انقالب ا یهانیسیکه تئور رانیا یانقالب اسالم یهاتیظرف نیاد مهمتر یلی نیبنابرا آن  رانی

 باشد.-ینقاط جهان م ریانقالب به سا یاسالم یهاگرفتند، صدور اردش و آرمان دهیرا ناد

اسـت   نیـ صدور انقالب ما، ا یداشتند که معنا دیتأک ینلته اساس نیهمواره بر ا خمینی امام

که دارند نجات  ییهایگرفتار نیبشوند و خودشان را اد ا داریها ب شوند و همه دولت داریکه همه ملتها ب

سراسـر   در یاسـالم  زشیـ و خ یداریـ و گسترش روح ب یرود  به برکت انقالب اسالمیم دیبدهند. ام

 شیاد پ شیب یو ضد استعمار یزیاستلبار ست یهابارقه خواه،یآداد یملتها ریسا یجهان اسالم و حت

بـه حـق مستضـعفان و     یهـا سلطه ضمن گردن نهادن به خواسـته  یو سردمداران نظامها ابدینمود 

 شود. داندا نیطن یتیاهلل اکبر در سراسر گ یشوند و ندا دهیمسلمانان جهان به خاک مذلت کش

  یزرویعامل جهش انقالب به سمت پ یو رهبر عیتش تیمعنوب(. 

بـه   اسالمى ایران بر علس همه انقالبها تداوم و توالى بخش مهمى اد میراث اسـالمى اسـت    انقالب

گـردد و   یک معنى آغاد این میراث به قرن هفتم میالدى و گشوده شدن ایران به روى اسالم بـر مـى  

-مـى  یزمتما ساد دیگریلى اد عوام  مهمى که انقالب اسالمى ایران را اد تمامى انقالبهاى دگرگون

تاریخى دارد. در واقـ  اهـداف انقـالب     هاى عمیقى است که این انقالب در گذشته  سادد همین ریشه 

 اسالمى عبارتند اد:
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 احیاء و دنده کردن احلام اسالم و اجراى آن -7

 استقرار عدالت اجتماعى -3

 استقرار نظام سیاسى اسالم -2

 تقویت عملى و فرهنگى جامعه -1

بود تا بتوانند بـر اسـاس    یبه جامعه اسالم دنیدر انقالب رس رانیمردم ا یرو خواست اصل نیا اد

ـ )آ یرهبـر  زیبودن انقالب و ن عهیو اجرا کنند. ش اءیرا اح یو احلام اسالم یآن عدالت اسالم اهلل  تی

 ،یدآدا ل،همچـون اسـتقال   یعموم یاد شعارها ی( توانست حداکثر افراد را نسبت به تعداد کمینیخم

  (.1 - 71: 7217عنایت، ) دینما یمتفق الرأ یاسالم یجمهور

بـود و   تیـ و معنو نیـ د هیـ آن بود که مبارده و انقالبش بر پا رانیانقالب ا یرهبر یهایژگیو اد

ـ بر عنصر ا هیبا تل یاص  حاکم اصالت داشت. انقالب اسالم کیبه عنوان  فهیعم  به وظ  یدئولوژی

 یشـتر یمشروع بودن ب بیانقالبات اد ضر ریبا سا سهیمردم، در مقا گاهیبر نقش و جا دیو تأک یاسالم

ـ بودن ا یاسالم یبرخوردار است؛ به عبارت ـ انقـالب اد   یاسـ یس یهـا شـه یو اند یدئولوژی سـو و   کی

و مقـام   امـام  یسادآنها اد سـو خیو اعتماد کام  به مردم و نقش تار قیمردم و اعتقاد عم یباورها

ـ اسـت. ا  یخص و برجسته انقالب اسالم یهایژگیو ،یرهبرمعظم   ببسـ  یژگـ یو و صـه یو خص نی

( شده اسـت.  تیعام )مقبول یآن و مشروع بودن به معنا ینیخاص و د یمشروع بودن به معنا قیتعم

بزرگ مورد تقلبد مردم  ینید تیمرجع کیبه عنوان  ینیرهبر د کیجدا اد  امام خمینی تیشخص

حلقـة    یتشـ ساده اسـت اسـالم و    وندیپ کیفراتر اد  تیمردم با رهبر وندیرو پ نیاد ارود یشمار مبه

 رانیشد تا مردم ا یازهیها بود درواق ، اسالم نه تنها انگآن ینید تیو با مرجع گریلدیاتصال مردم با 

ن شد که اد مسلمانا یگروه بزرگ یمظهر ارادة جمع  یبه آن انقالب کنند، بلله تش یابیبه خاطر دست

داد. فرهنـگ سیاسـی تشـی      نخود را در عـالم خـارج نشـا    تینیخود خارج شد و ع یاد حالت انتزاع

برخاسته اد دو اص  مهم تفلر شیعه یعنـی شـهادت و غیبـت و انتظـار فـرج اسـت. قبـ  اد انقـالب         

سـوم   یدئولوژیـ وجود داشـت. امـا ا   و اسالم( سمیمارکس سم،یونالیمث  )ناس یمختلف یها یدئولوژیا

 یهاها و جانقلب اقدر اعم یمذهب و ملتب اله کی( به عنوان  ی)بر اساس ملتب تش اسالم یعنی

داشت. علت عدم پـذیرش دو ایـدئولوژی دیگـر، بـه دلیـ  گسـتره        یخیاقشار مختلف جامعه نفوذ تار

خوانی جامعه اسالمی و پذیرش اسالم توسط مردم، مغایرت اساسی آن با اعتقادات مذهبی مردم، ناهم

-و وابستگی برخی اد آن ها آنهای خاص جامعه ایرانی و بعضاً مبهم و نامفهوم بودن ادبیات  با ویژگی

های فردی و اجتماعی آن برای مـردم امـری روشـن و     ها به کشورهای بیگانه بود. اما اسالم و برنامه 
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هایی اد عمللرد سیاسـی ـ   ونههماهنگ با اعتقادات آنان بود و حتی مردم سابقه ذهنی مثبتی نیز اد نم

اسالم داشتند و منادیان این جریان نیز خـود   عیها و دستورات سیاسی ـ اجتما  اجتماعی علما و برنامه

ای بودند که نـه  که، منادیان دو جریان دیگر روشن فلران غربزدهبومی و اد متن مردم بودند. در حالی

های باقی مانده اد جریان مشروطه را نیـز   د، بلله تلخیتنها سابقه مثبتی اد خود به جای نگذاشته بودن

 کشیدند.با خود یدک می

ـ آدمـودن نظر  یبرا یبه فرصت مناسب  یتبد رانیا یانقالب اسالم موجـود در بـاب انقـالب     اتی

اد صاحب نظران در  یاریو اسالم سبب شد تا بس  یتش یرویبر ن هیبا تل رانیانقالب ا یرودیگشت. پ

ـ انقـالب ا  تینظر کنند و رمز موفق دیخود تجد انقالب اتینظر کننـد.   یتلقـ  یاسـالم  یرا مبنـا  رانی

 شیافـزا  ایـ دن یدر مراکز علمـ  نی، توجه به مقوله درانیا یاست که بعد اد انقالب اسالم نیا تیواقع

های انقالب را متأثر سـاختند نیـز دو گونـه مؤلفـه و شـاخص      است. در میان مواردی که نظریه افتهی

ـ     هایی که تا آن دمان در نظریه. مؤلفه7شود: می مشاهده و نظریـه   دهـای انقـالب لحـاش نشـده بودن

های مزبور عمدتاً با بررسی تطبیقـی  دیدند. نظریههای جهان سوم میها را در ذات انقالبپردادان، آن

ب فرانسـه،  هـایی نظیـر انقـال   ها را اد گونه انقـالب های جهان سوم، اد جمله انقالب ایران، آنانقالب

 انقالب ایران توجه دارد. فردبخشد و در واق ، کمتر به موارد منحصر به روسیه و چین تمایز می

شـوند، بللـه در   هایی همچون فرانسه، چین و روسیه یافت نمـی هایی که نه تنها در انقالبمؤلفه

 باشند.سالمی میتوان یافت و منحصر به انقالب اها را نمیهای جهان سوم نیز نظیر آنانقالب

 

 گیری  نتیجه

ـ یامـام خم  یبه رهبر گریلدیبا اتحاد و   نیبر د هیبا تلمردم  در انقالب اسالمی ایران   ندتوانسـت  ین

بـا   یآن ، آن را بـه طـور جـد    ینـ ید تیوجه اد انقالب و ماه نید. انبرسان یرودیانقالب خود را به پ

 .دهدیم دیتاده را نو یدورانسادد و آغاد یم زیگفته متما شیپ یهاانقالب

رهبری و ایدئولوژی، بستگی دارد.  مردم، پیرودی هر انقالبی به حضور و کاربرد سه رکن انقالب:

مرحله مقدماتی هر انقالب، مشارکت عموم مردم در آن است که به صورت انفجاری در داخ  جامعـه  

اشد و رهبری نتواند این حرکت را دهد. چنان چه این مشارکت و حضور، رهبری قوی نداشته برخ می

واند تحرک الدم را در تشلی  نهادهای سیاسی الدم بـه وجـود آورد،   تبه نحو مطلوبی هدایت کند یا ن

 .توان امیدوار بودبه پیرودی انقالب نمی
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ـ آدمـون نظر  یبـرا  یبه فرصت مناسب  یتبد رانیا یاسالم انقالب موجـود در بـاب انقـالب     اتی

ـ ا یبـر انقـالب اسـالم    اتیـ نظر نیتابش ا ای اتینظر نیبر ا رانیا یگشت. تابش انقالب اسالم  رانی

انقالب اد منشـور   یهایگذر تئور جةیرا به همراه داشت. در نت یجالب توجه و قاب  تأمل یهایخروج

 ی. نـاتوان 7کـه عبـارت بودنـد اد    آمدند  دیپد ینظر یهایاد خروج یامجموعه رانیا یاسالم نقالبا

ـ  نیبـودن چنـ   ی. اسالم3 رانیانقالب ا ینیب شیدر پ رانشناسانیا ـ . ناد2یانقالب  تیـ گـرفتن ظرف  دهی

 در صدور انقالب یانقالب اسالم

 میگفت نه تنها رابطه کامالً مسـتق  دیبا «ینید یدئولوژیا»و  «یانقالب اسالم» ینسبت سنح در

به عنوان موتور حرکت انقـالب،   ینید یدئولوژیخورد بلله ایبه چشم م ریدو متغ نیا نیب یو معنادار

را بعضـاً بـه    یانقـالب اسـالم   یدئولوژیا ن،یکرده است. فراتر اد ا فایا ینیساد و تحول آفرخینفش تار

 توان کرد.می یابیارد یانقالب اسالم هیعنوان علت موجبه و علت مبق
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