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 چکیده

گذرد، انقلابی که بنا به گفته بنیانگذار کبیرر  امرا  بیش از چهل سال است از پیروزی انقلاب اسلامی می     

ترر خمینی)ره( انفجار نور بود، انفجاری نوری که تشعشعات نور  بعد از گذشت چهار دهه؛ بهتر و ملموس

وان دید و حس کرد و عمق کلا  اما  بیشتر پری بررده هری اینر  نره تنهرا جوامری اسرلامی؛ بل ره جوامری تمی

غیرمسلمان را نیز از این نور بهره مند نموده است و نور اسلا  را در دل ها تابانده است و خفتگران عرالی را از 

اخته استه این بیداری که از خواب عقب ماندگی و کاستی ها موجود و رفی ظلی و ستی های جاری بیدار س

هرای حاصل جنبش، قیرا  هرا، شرور  هرا و انقلرابشود آن در کشورهای اسلامی به بیداری اسلامی یاد می

نور  عاد تأثیر ه اباسلامی استترین انقلاب برآمده از آن، انقلابمختلف در سراسر جهان اسلا  بود که گسترده

استه این ترأثیرات در دو بخرش ترأثیرات کلری )جهرانی( و ترأثیر  انقلاب اسلامی بر بیداری عمیق و گسترده

های کتابخانه و مصاحبه عمیرق حرال آیرا در اکثرکشورهای مسلمان پدید آمده است و بر اساس یافتهبنیادی 

 توان وضی موجود بیداری امت ها را تجلی از نور انقلاب اسلامی برشمرد؟می

 .، بازتاب نوراسلامی، جهان اسلا ، مسلمانان انقلاب اسلامی، بیداری کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که کمتر کسی احتمال پیروزی آنرا      

داد؛ چه برسد به تخیل قدرت و عظمت انقلاب اسلامی؛ آنهی در شرایطی که قدرت می

بلوک شرق و غرب تقسیی نموده بوده شرق و غرب جهان را در برگرفته بود و جهان را  به 

به ناگاه مردی با ایمان راسخ و اعتقاد کامل سخنی گفت که شاید به جرات بتوان گفت 

کسی در آن زمان پی به مفهو  آن نبرد و در گذر زمان عمق سخنش بر همگان آش ار شد 

 شودهو همچنان آش ار می

د ه سخنی که انقلاب را انفجار نور سخنی بر گرفته از فهمی عمیق و علمی راستین بو     

 هگیر خواهد شد نامید و همچنان ه نور همه گیر است، انقلاب اسلامی همه

انقلاب اسلامی در شرایطی اظهار وجود کرد که هیچ س تصور  را نداشت و زمانی      

جزیره »پیروزی خود را جشن گرفت که چند ماهی قبل از آن، از ایران پهلوی به عنوان 

الملل هی به نفی ( یاد شده بود شرایط حاکی در نظا  بین911-911سفر شاه،  نیآخر) «امن

ح ومت پهلوی بود و شرق و غرب در حمایت از آن بودنده حال با تصور ح ومتی بر 

گرفته از پشتیبانی شرق و غرب و بخصوص با حمایت های مالی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل 

در جهان و کشورهای ایدئولوژی مارکسیسی و لیبرالیسی  و آمری ا از طرفی و با پذیر 

اسلامی عد  کارآمدی ایدئولوژی های برگرفته از دین بخصوص اسلا  از طرفی دیگر ، به 

ناگاه نوری از جنس حرکت در مسیر الهی مردی روح الهی با همراهی و ایستادگی مردمی 

و با پیروزی انقلاب اسلامی به خدائی تابیدن گرفت و به مرور زمان این نور قوت گرفته 

نقطه انفجار خود رسید و عالمی را به نور الهی خود منور ساخت و نظرات و ایدئولوژی 

 های دیگر را زیر سوال برده است ه
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این حرکت که نخستین حرکت مردمی است که به دولت دینی اسلامی ختی شده است      

، ف ر و نظا  برگرفته از خود است و و چه به لحاظ نظری و چه اعتقادی، دارای سیاست

 (22بازتاب، های خاص خود را دارد )ها و سیاستراه ار

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ما شاهد پیامدهای در عرصه داخلی و عرصه بین الملل      

هستییه در عرصه داخلی، محورو اساس ح ومت از نظر اعلیاحضرت شاهنشاه به نظر خدای 

( تغییر کرد و این آغازی رانیا یاسلام یقانون اساس جمهور  یاصل ) لیتبارک و تعا

شد بر تغییرات اساسی هدر جنبه دیگر در عرصه داخلی به تعبیر فوکو؛ پیروزی انقلاب 

 (19روح،  یجهان ب  یروح  ران؛یرهک: ا)هبود« های تهیانقلابی با دست»اسلامی 

اب دینی و اسلامی با دستان خالی، رژیمی تا دندان انقلابی که با توکل به خدا و اندیشه ن     

معادلات مسلح را ش ست داده بود و بقول معروف انقلاب پابرهنگانی بود که توانسته بودند 

 هشرق و غرب را بر هی زنند

در عرصه بین الملل نیز ایران اسلامی نه تنها دیگر ژاندار  آمری ا در منطقه نبود بل ه به 

برخاسته بود و این باعث برهی خوردن معادلات منطقه و بین الملل شده  تقابل با سلطه غرب

از جنبه دیگر در عرصه بین الملل، به علت ماهیت دینی که برگرفته از اسلا   بود باعث 

های حاکی بر جهان شده و بر قوت ایدئولوژی های دینی بخصوص تضعیف ایدئولوژی

ای اره نظرات ح ومتی اسلا  در کشورهاسلا   افزود و باعث رویش، نمو و حرکت دوب

 هجهان بخصوص کشورهای مسلمان شد

پس از فروپاشی شوروی سابق و پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری مسلمانان در سراسر      

تر بین اسلا  و س ولار هستیی و این تقابل روز به جهان، روز به روز ما شاهد تقابلی جدی

نظرانه و ت  بعدی اما از غرب هر چند همچنان تنگشود و از طرفی تر میروز عیان



 1999(، تابستان 2)پیاپی 2سال اول، شماره  ،نقلاب اسلامیا   علمی جامعه شناسی سیاسی فصلنامه /191

 

شناخت سطحی و محدود خود نسبت به تاثیر انقلاب اسلامی بر منافی سیاسی و اقتصادی 

  ه9گیردفاصله می

 

 بیداری اسلامی

و به معنای برخاستن چه به صورت برخاستن حقیقی و چه به  خواب است متضاد بیداری     

کنند و بودن است، بعضا بیداری را متضاد غفلت معنا می صورت به هو  بودن و فعال

به معنای اسلامی ه 2بیداری یعنی آگاهی و هوشیاری و مترادف رستاخیز و نهضت و یقظه

در نتیجه، بیداری اسلامی به  دین مبین اسلا  کهتبعیت و پیروی از آموزه های  فرمانبرداری،

به بیان دیگر، بیداری  دین اسلا  است ومعنای برخاستن برای اجرای فرامین و دستورات 

اسلامی زنده شدن دوباره در پرتو اسلا  اصیل و تجدیدحیات اسلا ، معنا می دهد که در پناه 

آن، استقلال، عدالت و همه آموزه ها و ارز  های متعالی الهی، بار دیگر زنده می شود و یا 

ری دینی استه البته نه آن اصلاح حیات می یابده بیداری یا احیاگری اسلامی نوعی اصلاح گ

ی دستخو  تغییر و ادینی اتفاق افتاده در غربه در اصلاح دینی به معنا غربی، دین، به گونه

شود بل ه دین به قلمرو شخصی رانده گیرد و در پی آن، جامعه، دینی نمیتبدیل قرار می

اما بیداری و  شود و در این صورت، دین از عرصه حیات اجتماعی بیرون می رود،می

احیاگری اسلامی، زنده داشتن انسان و حیات اجتماعی بر مبنای دین و به شیوه دینی است و 

به همین دلیل، باید غبار از سیمای دین زدوده شود و صورت و سیرت دین هویدا گردد که 

 در نتیجه این اقدا ، دین به عرصه حیات آدمی باز می گردده به سخنی دیگر، بیداری

های اسلامی از ها و آموزهزدایی از دین یا بازپیرایی و واخوانی گزارهی مهجوریتاسلام
                                                           
1 - Creating an Islamic State: Khameini and The Making New Iran, P .168. 

  www.vajehyab.com، لغت نامه دهخدا -2 

http://www.vajehyab.com/


 199/   امیرعلی کتابی؛ ر اساس نظریه نظام نوری شیخ اشراق()ببیداری اسلامی بازتابی از نور انقلاب اسلامیبازتاب  

مفهو  شناسی بنیادگرایی اسلامی اثر ) ستاجمال و ابهاماتی است که بر سیمای دین نشسته ا

بیداری اسلامی علی رغی تنوع ( غلامرضا بهروز ل  منتشره در سایت باشگاه راسخون

کند که مضمون ی متفاوت، پیا  واحدی به تاریخ، مخابره میهاها و زیرمجموعهگرایش

آن، این است که: ما دوباره برگشتیی تا دین را به عرصه زندگی فردی و بیشتر اجتماعی 

یل بازگشت به مبانی و اصول اسلامی، اکتفا ن ردن به دین به عنوان ی  ه مانسان بازگردانیی

ت و اداره جامعه و در ی  سخن، حاکی مسل  اخلاقی صرف و ورود دین به عرصه سیاس

نهضت بیداری اسلامی اثر حمید مولانا منتشره در ه )کردن اسلا  بر همه شئون زندگی است

 (سایت امت اسلامی

 

 نظریه نظام نوری شیخ اشراق

کلمه اشراق عربی و از مباحث مهی و بنیادین در فلسفه اشراق، نظریه نظا  نوری استه      

ته مجرد این واژه شَرق و شَرَقَ است، چنانچه گفته می شود اشرقت از باب افعال اس

یعنی طلوع خورشید، به همین دلیل آنجایی که خورشید طلوع می کند را  رقش الشمسه

نقطه آغاز نظریه نظا   شرق می گویند، بنابراین شرق یعنی طلوع خورشید، طلوع نوره

گیرد و اشراق، نفس مبدا قرار می ه در فلسفه9نوری، نفس انسان و هویت نوری آن است

هویت نوری نظا  هستی نیز بر این اساس، سامان می یابده در نظا  نوری که شیخ اشراق 

کند، نفس و مافوق آن، هویت نوری دارند و مادون آن که از حیات بی بهره اند، ترسیی می

ه 9 :سی استستی در این دستگاه بر دو قامری ظلمانی شمرده می شونده بنابراین کل ه

 هه بی بهره از حیات2حیاتمند  

                                                           
 مبدا بودن نفس از نظر تعلیمی و اثباتی است و الا در واقی مبدا نظا  نوری نورالانوار استه -1 
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از مباحث مهی در فلسفه اشراق چینش و ترتیب موجودات عالی است که از نورالانوار      

الل َهُ نُورُ  ر محض است و از هر ظلمتی پیراسته:شوده چرا که خدای متعال نوشروع می

هَا مِْصبَاحٌ الْمِْصبَاحُ ِفی زُجَاجَةٍ الز ُجَاَجةُ کَأَن َهَا الس َمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ َکمِشْ َاةٍ فِی

لَْو لَیْ کَوْکٌَب دُر ِی ٌ یُوقَُد مِْن َشجَرَةٍ ُمبَارََکٍة زَیْتُوَنٍة لَا شَرْقِی َةٍ وَلَا غَرْبِی ٍَة یَ َاُد زَیُْتهَا یُِضیُء وَ

 (91 هیسوره نور، آ)تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ

از نورالانوار، نوراقرب متجلی میشود و تمایز بین نورالانوار و نوراقرب در شدت و      

البته ذکر این مطلب هی لاز  است که نور از نورالانوار در  ضعف و کمال و نقص استه

برد همانند بهریه نهایت کمال ساطر می شود و قابل بر اساس ظرفیت خود از نور بهره می

 (11بازتاب، اه )نوری بلور و مهره سی

مراتب نور در نظا  شیخ اشراق از نورالانوار شروع و به انوار مدبره و نفوس ناطقه انسانی      

 هشودکه در نهایت تنزل قرار دارد ختی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 (929بازتاب، ) مراتب بازتاب نور در نظا  شیخ اشراق
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شار نور و غرب را فرو شرق را که محل زایش نور و خورشید است را سرسهروردی؛      

کند و برای همین برای بهره مندی از نور باید به سمت نور حرکت رفته در ظلمات تعبیر می

این اساس است که درجات و مراتب نور بر اساس فاصله با نورالانوار ش ل کرد و بر 

چقدر  میگیرد و هر چقدر به سمت نورالانوار باشد بهره بیشتری از نور و روشنایی دارد و هر

عصاره این نگاه، جایگاه ویژه ای در تبیین ار فاصله یابد به ظلمات نزدی تره از نورالانو

 بازتاب انقلاب اسلامی ارائه می دهد که به آن اشاراتی خواهد شده 

 

 سنخیت انقلاب اسلامی با نور

همانطور که گفته شد برای بهره مندی از نور باید به سمت نور حرکت کرد و این      

حرکت رفتار است و سمت نور هی معرفته یعنی برای رسیدن به نور هی باید معرفت این را 

داشت که نور کدا  سمت است و هی باید رفتار و حرکت به سمت نور را ایجاد نمود و الا 

بدون معرفت و بدون حرکت ما در ظلمات هستییه بنابراین میزان معرفت ما و میزان رفتار و 

را با نور مشخص می نماید و در نتیجه رفتار ما که برگرفته از معرفت  حرکت ما مرتبه ما

ه در این مسر شودنوری ماست، از نفس ناطقه به سمت نور و عالی نوری رسیده و نورانی می

 هدایت نورالانوار لازمه راه است که خداوند آن ه را که بخواهد با نور خود هدایت می ند

نماید ان را از ظلمات به سمت نور راهنمایی و هدایت می( و اهل ایم91 هیسوره نور، آ)

 (217 هیسوره بقره، آ)

دادها و رویدادهای دینی بسیاری ریخ جهان و معاصر ایران، شاهد رخما در طول تا     

هستیی که هر کدا  تاثیر و بازتاب در جهان و ایران به جای گذاشته اند، اما تاثیری که 

ی  حرکت و جریان دینی داشته چه در عرصه جهانی و بین المللی انقلاب اسلامی به عنوان 
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توان به اتصال به منبی قدرتمندی و چه در عرصه داخلی بی بدیل است ه این بی بدیلی را می

ه معرفت دینی مرد  انقلابی یا معارف نوری که 9دانست که بر گرفته از دو خصیصه است: 

سردمداران دینی که از رفتار نوری سرچشمه ه  رفتار2در سطح جامعه ش ل گرفته بود و

 گرفته دانسته

ای که تقارب و تشابه بیشتری با این انقلاب داشته تاثیر بیشتری گرفته و حال هر جامعه     

تر است و بر اساس مطالب ذکر شده مقدار بازتاب نور انقلاب در آن جامعه بیشتر و ملموس

هر چقدر قرابت است بازتاب بیشتر و هر چقدر که  بازتاب نور به قابل آن نیز مربوط است و

 افتراق است بازتاب کمتری داشته استه

   

 انقلاب اسلامی انفجار نور

با انقلاب  9171نظریه پیدایش و سقوط تمدن ها در با پیش بینی آرنولد جیه توینبی      

با ت یه  و روح الهی ومتصل به نور  اسلامی ایران که انفجار نور بود، به وقوع پیوسته انقلابی

در برابر رژیمی  با دست خالی های دینی با همراهی ستی کشیدگان و پابرهنگان وبر شعار

کاخ های ظلی را به لرزه انداخت و کاخ نشینان  الله اکبر قدرتمند و مسلح، با سردادن شعار

اسی خود را را سرلوحه خود قرار داد و قانون اس های اسلامیارز را مجبور به فرار نموده 

و توانست نه بر پایه دستورات و فرامین اسلا  را بنا نمود  و به ضدیت نظا  سلطه کی بست 

جهان اسلا  و بل ه در کل  تنها نقطه عطفی در تاریخ تحولات ایران بل ه نقطه عطفی در

و به سرعت در سراسر جهان  نمودبیدار را  ، آن خفتهانقلاب اسلامیتاریخ بشری گردده 

هنوز دو سال از انقلاب نگذشته بود که در لبنان، عده ای جوان با  هگستر  پیدا کرد اسلا 
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آن زمان را که در آن کشور پایگاه داشتند را به زانو درآورند و  9ایمان، پنج قدرت بزرگ

امپراطوری انگلیس و ترین امتیازی، آن ها را وادار به فرار کردنده بدون دادن کوچ 

نتوانست کاری از پیش برد و پس از مدتی مجبور به تسلیی و ترک  در افغانستانشوروی 

ترکیه، الجزایر و سایر کشورهای اسلامی، تنها آذربایجان، مصر، تونس، در افغانستان شدنده 

و و بانگ الله اکبر است که تنین انداز است  بانگی که امروز بلند می شود ندای اسلا  است 

 هان را از صهیونیسی و امپریالیسی گرفته استدر فلسطین اشغالی، انتفاضه، ام

دایره این بیداری از کشورهای اسلامی نیز فراتر رفته و بان  الله اکبر از خیابان های      

 ( و9911خرداد  99باشگاه خبرنگاران جوان ه تیسا )هرسدآمری ا به گو  می مینیاپولیس

پشیمان نماید و  و عراق ل افغانستاناین  می رود که امپراتوری آمری ا را از حمله و اشغا

به ش ست آن کشور در این بخش از جهان منجر شودهه بنابراین باید گفت: اگر آمری ا 

ا  ضربه زدن به بیداری است، هدف واقعی در منطقه خاورمیانهامروز به ف ر تداو  اشغال 

اصل مهی، کار بزرگ  اند و بر پایه سهها بیدار شدهو آگاهی اسلامی استه در واقی، مسلمان

که همین اسلا ، در دوره های اولیه « بازگشت به اسلا  ناب»اند: ی ی، خویش آغاز کرده

است « وحدت جهان اسلا »اسلامی توانست بر قدرت های بزرگ آن زمان غلبه کند، دو ، 

که امپریالیسی و استعمار، سالیان دراز سعی کرد با ت یه براصولی چون تفرقه بینداز و 

و « است بار ستیزی» ومت کن، بین فرقه های مختلف اسلامی فاصله بیشتر بیندازده سو ، ح

مقابله با کفر و الحاد و طاغوت و طاغوتیان زمان استه این حرکت یقینا به پیروزی اسلا  و 

بیداری اسلامی، خودشناسی و دفاع از آن، اثر فهمی ) ش ست است بار ختی خواهد شد

( باید پذیرفت شعاع نور انقلاب سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامیهویدی منتشر شده در 

                                                           
 آمری ا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و اسرائیل -9 
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اسلامی از کشورهای دوست و همسایه و مسلمان فراتر رفته است و هی این  شعاع نور 

 انقلاب اسلامی به دلیل اتصال به نورالانوار جهانی شده است ه

 

 انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی بازتاب نور

امی بر بیداری اسلامی را می توان در دوبخش کلی و نشانه های عینی تأثیر انقلاب اسل     

این تأثیر، پی گرفته در بخش نخست، تنها به اثرات کلی انقلاب اسلامی بر هوشیاری 

مسلمان ها اشاره می شود و در بخشی که در پی آن می آید، به دو نمونه عینی، ملموس و 

 :سلا  می پردازییپراهمیت از آثار انقلاب اسلامی بر جهان ا

هوشیاری سیاسی: مردان و زنان ایرانی از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، با ایجاد تش ل      

های متعدد انقلابی و خودجو ، باب ارتباط و تبادل آراء و تجارب با مردان و زنان در 

فل اقصی نقاط جهان را گشودند که این مسأله خشی و ع س العمل های تند بسیاری از محا

غربی را که در شعار و به دروغ، زن ومرد را فعال و حاضر درصحنه می خواهند، 

برانگیخت، ولی مردان و زنان ایرانی بدون توجه به برآشفتگی غرب، به صدور معنوی 

بیداری اسلامی ادامه دادند تا حدی که به برکت الگویی که انقلاب اسلامی برای حضور 

داد، زنان لبنانی به تدریج به آن چه از دست داده بودند، سیاسی اجتماعی مرد و زن ارائه 

آگاه شدند و آن را بار دیگر به دست آوردنده جنبش بیداری، زنان لبنانی را به کلاشینف  

و بمب های مولوتوف مجهز کرده زنان ترکیه هی برپایه بیداری اسلامی، هی حجاب را می 

زنان نمی خواهند با پذیرفتن حجاب از  خواهند و هی حضور در اجتماع را، یعنی این که

جامعه قطی رابطه نمایند و این همان الگویی است که زنان انقلابی ایران به آن عمل می 

کننده به همین روی، ی  زن بنگالی بر آن بود: زنان مسلمان چیزی بیشتر از برابری مورد 
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ل تری در زندگی نظر قوانین غربی می خواهند و آن، این که خواهان ایفای نقش فعا

معصومه راغبی، چهره زن ایرانی در مطبوعات بیگانه، ویژه نامه ه)مذهبی و اسلامی هستند

امه ساندی تلگراف مورخ ، همان، به نقل از: روزن9921ماهنامه پیا  زن، دفتر سو ، فروردین 

ن تنها زنان مسلمان نبودند که هویت اسلامی خود را در پرتو بیدارگری زنا( 9119/2/22

انقلابی ایران بدست آوردند، بل ه ده هاهزار زن غربی در نهضت اخلاقی واسلامی، ارز  

های الهی اسلا  را کشف کردند و به دین اسلا  مشرف شدنده مثلاً نزدی  به صدهزار نفر 

آلمانی به اسلا  گرویدند که بیش از نیمی از آنان را زنان تش یل می دهند، این زنان همانند 

مسلمان شده آمری ایی، نه تنها مراقب پوشش اسلامی خود هستند، در خورد و  زنان تازه

خوراک خود براساس اسلا  هی دقت بسیار دارند، آن ها حتی در انتخاب برنامه های 

تلویزیونی، دقت زیاد به خرج می دهند، و اغلب از تماشای سریال های ضداسلامی یا 

ی این دسته از زنان، معمولاً با گرد آمدن در ضداخلاقی اجتناب می کننده فعالیت اجتماع

خانه های همدیگر ش ل می گیرد و گاه هی در بیرون از خانه، به دور هی جمی می شوند و 

معصومه راغبی، چهره زن ایرانی در مطبوعات بیگانه، )به فعالیت های اجتماعی می پردازند

ل از: روزنامه ساندی تلگراف ، نق9921ویژه نامه ماهنامه پیا  زن، دفتر سو ، فروردین 

 (9119/2/22مورخ 

های از بازتاب نور انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی و کشورهای مسلمان اگر بخواهیی نمونه     

 و غیر مسلمان برشماریی می بایست به صورت مختصر واجمال مواردی را ذکر نمائیی:
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 یالگوی عملی حکومت اسلام     

تش یل ح ومت اسلامی با نشان دادن الگوی عملی انقلاب اسلامی، ت نورتجلیای ی از      

توان ، و در پاسخی شد به سوال این ه آیا میبوده استو مشارکت مرد  حاکمیت قرآن 

 دین و ساست را جمی کرد؟

هی این  جریان های اسلامی در میان مهی ترین گروه های سیاسی جهان قرار دارنده       

مذهبی بر این اعتقادند که سیاست و مذهب ارتباط تنگاتنگ دارنده این  این جریان های

باور متأثر از انقلاب اسلامی و نظریه جهان گرایی )تلفیق دین و سیاست در عرصه جهان( آن 

استه به بیان دیگر، از همان روزهای نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اما  خمینی 

اسلامی را به عنوان عالی ترین و وسیی ترین مظهر پیوند دین  )ره( نظریه جهان گرایی انقلاب

و دولت مطرح ساخت، وی براساس آموزه های دینی بر این باور بود: اراده مستضعفان 

سرانجا  رهبری جهان را از آن خود خواهد کرد و حتی نوید می داد وعده خداوند بزودی 

اهند شده البته پی بردن به همراهی تحقق خواهد یافت و محرومان جایگزین ثروتمندان خو

اسلا  گرایی )دین( و جهان گرایی )سیاست( در اندیشه انقلاب اسلامی دشوار نیست، زیرا 

تأسیس امت اسلامی که می تواند مسلمانان را صرف نظر از ملیت های مختلف و نیز موانی 

اسلامی استه به قومی و سیاسی موجود به هی پیوند دهد، از ارز  ها و شعارهای انقلاب 

علاوه، تأکید شدید انقلاب اسلامی به لزو  پیروی از کتاب مقدس )قرآن( و اح ا  اسلامی، 

ش ی باقی نمی گذارد که این انقلاب در پی تح یی جهانی اصول بنیادین اسلا  در جهان 

استه این پدیده همان چیزی است که برخی از اندیشمندان مغرب زمین و از جمله هنیز در 

یحیی فوزی، اندیشه ) آن را تجدید حیات جهانی مذهب )اسلا ( خواند 9972/9119ل سا

به همین دلیل )پیوند ( ، مبحث دین و سیاست9929سیاسی اما  خمینی، قی: نشر معارف، 
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خوردن مذهب و سیاست اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی( دولت آمری ا را بر آن داشت که 

دی جهان بخواند و فعالان مسلمان را به عنوان رزمندگان اسلا  گرایی را از عوامل نابو

شرکت کننده در جنگ اسلا  و غرب نا  ببرده رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز، 

ترس خویش از اسلا  انقلابی الها  یافته از انقلاب اسلامی و خطرات آن برای شوروی را 

ین پدیده به عنوان انتفاضه جهانی کتمان نمی کردنده بعدها ی  تحلیل گر آمری ایی از ا

یادکرده نتیجه این که هی شرق و هی غرب، اسلا  سیاسی )اسلا  معتقد به پیونددین و 

سیاست )ناشی از انقلاب اسلامی را خطر عمده ای برای منافی خود تلقی می کردند، و هر 

 ت نمایندکدا  تلا  بسیاری انجا  دادند تا از دشمنان جنبش های اسلامی سیاسی حمای

ری کیلی و فیل مارفیلت، جهانی شدن و جهان سو ، ترجمه حسن نورائی بیدخت و )

هانتینگتون ( 211، 9920محمدعلی شیخ علیان، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 

و در راستای تعمیق بخشی به دشمنی غرب با اسلا  سیاسی ملهی از  9972/9119در سال 

بلوک اسلامی که خود را رقیب کهن غرب می داند، خطر اصلی فرا  انقلاب اسلامی، گفت:

روی نظی جهانی آمری ایی است که آن، دین و سیاست را جدا از هی می خواهده در واقی 

بعد از مرگ کمونیسی، اسلا  شخصیت اصلی سناریوی موردنظر آمری استه توجه شدید 

اندیشمند غربی )لارونس( در  غرب به این مسأله، ظاهراً پاسخی است به آنچه که ی 

ایران، شگفتی پدیده اما  خمینی )ره( و  9917/9171آن را ضربه انقلاب  9911/91110

دشواری کنار آمدن با اسلا  گرایی ایرانی می خوانده از این رو، پس از انقلاب اسلامی 

ی در مطالعات وسیعی برای شناخت رابطه بین دین و دولت الها  گرفته از انقلاب اسلام

آمری ا به مرکزیت دانشگاه شی اگو آغاز گشته است، ولی با هی دیدن و با هی خواستن 

دین و سیاست در دنیا )مانند جنبش الهیات رهایی بخش آمری ای لاتین( و به ویژه دنیای 
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، کیلی و مارفیلت) اسلا  )مانند حماس و حزب الله( به ی  ارز  نهادینه تبدیل شده است

ازتوپراک )نویسنده ای از کشور ترکیه( معتقد است: انقلاب اسلامی ایران به بین (211 :9920

عنوان ی  نمونه در مقابل دیگر کشورهای مسلمان تحت نوع امپریالیز  به مسلمانان جهان 

می شود ی  دولت مستقل و آزاد از نفوذ و همچنین به دولتهای جهان ثابت کرده که 

خته ایران نشان داد که نه برتری نظامی و نه برتری ابرقدرتها و مت ی بر منافی خود سا

اما   یمایس) ت نولوژی قادر به غلبه بر ی  ملت متحد حول هدف و عقیدة مشترک نیست

مهمترین دلیل مخالفت غرب و شرق با ایران نیز ترس از این بوده است که  (79)ره(، ینیخم

اب اسلامی در ایران زمانی به پیروزی مسلمانان دیگر جهان از نمونه ایران پیروری کننده انقل

رسید که مسلمانان سراسر جهان امید خود را به ایجاد ی  جامعة واقعی اسلامی و ی  دولت 

، انقلاب ایران به رفتار ذلت بار جهان اسلا  در قبال غرب پایان داداسلامی از دست داده بودند،

به اضافه این نظر را که مذهب نمی  رفتاری که برای دو قرن بر این کشورها مسلط بوده است

منسوخ کرد و ثابت نمود که اسلا  توانایی بالقوه  تواند نیروی مهمی در جهان مدرن باشد،

 زیادی برای بسیج توده ها دارده

علامه شمس الدین )رییس مجلس اعلای شیعیان لبنان(: پیروزی انقلاب اسلامی و تش یل  * 

انقلاب  ت جایگاه و نقش مسلمانان در جهان منجر شد،جمهوری اسلامی در ایران به تقوی

اسلامی دستاوردی از دستاوردهای راه شهادت و جانفشانی های شهدای آزادی است که با 

به جامعه بین المللی ثابت کرد که اسلا  قادر است دولتی  تقویت جایگاه امت اسلامی،

( 211ص  ،یجهان یتیروا ؛یاسلام )ره( و انقلاب ینیاما  خم)تأثیرگذار و فعال تش یل دهد

حتی  باید توجه داشت که انقلاب اسلامی و متعاقب آن تأسیس ح ومت اسلامی در ایران،

 هموجب احیاء تف ر دینی در سطح برخی ح ومتهای غیرمسلمان نیز شده است
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 امید و اعتقاد به نفس مسلمانان بیدرای،     

 در اسلا  احیای جنبش در مهمی زمینه موثر و تجلیات مهی انقلاب اسلامی کهی ی از      

 نمود، ایجاد مسلمانان بین در انقلاب این که بود ینفس به اعتماد -بود جهان مسلمانان بین

 نواع فشارهای مستقیی و غیرمستقیی استعمار قدیی و جدید،ا تحمل و ضعف قرنها از پس

راده و خواست مسلمانان نه تنها به این باور رسیده اند در صورت ااکنون مسلمانان جهان 

می تواند مقابل کشورهای کفر و سلطه ایستاد بل ه میتوان آنها را به زانو درآورد و در تقابل 

 ن پیروز شدهبین مستضعفین و مست بری

 درس مهمترین …محمدالعاصی )اما  مرکز اسلامی واشنگتن( در این زمینه می گوید:      

 خارجی نیروهای سلطة از توان می که بود این جهان مانانمسل به ایران اسلامی انقلاب

 یافتة ت امل شیوة و استقلال به دستیابی برای را گیری تصمیی قدرت و کرد پیدا رهایی

و  211 ،یجهان یتیروا ؛ی)ره( و انقلاب اسلام ینیاما  خمگرفت) دست به اسلامی زندگی

انقلاب ایران در افتخار و اعتماد به صهیونیست( می گوید:  دیویدمنا شری )نویسندة (217

آنها نقش  بدون توجه به ملیت و یا تمایلات سیاسی چه سنی و چه شیعه، نفس مسلمانان،

پیروزی انقلاب ایران در ح ی پیروزی  داشته استه از اندونزی تا جوامی اسلامی در غرب،

جهت مقابلة با  شده،اسلا  بوده و توانایی بالقوة اسلا  را برای رهبری مرد  سرکوب 

 ؛ی)ره( و انقلاب اسلام ینیاما  خم)رژیمهای فاسد و استعمار خارجی مشخص کرده است

اسلامی باعث افتخار مسلمانان استه این دستاوردهای انقلاب  (212ص  ،یجهان یتیروا

به آنان جرأت  آنان را بیدار ساخت، انقلاب برای مسلمانان جهان سربلندی کسب کرد،

)ره( و انقلاب  ینیاما  خم)مبارزه آموخت و ام ان تحقق عملی آن را به عینه نشان داد

 (212 ،یجهان یتیروا ؛یاسلام
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و مجتهد بزرگ اسلامی شیعیان در عراق( می  سیدمحمد باقر صدر )متف ر برجسته     

فرمایند: در خود احساس عزت و افتخار بسیار می کنی و این احساس سراسر وجود  را 

ملت مسلمان ایران سخن می گوییه ملتی که با  فراگرفته استه آنگاه که با این ملت عظیی،

و تجسی و تجلی زنده و  جهاد و خون و دلاوریهای بی نظیر خود تاریخ اسلا  را از سرنوشت

هایش و نشانه های شجاعت و ایمان آن گویایی از روزهای نخستین اسلا  با همة درخشانی

 (212 ،یجهان یتیروا ؛ی)ره( و انقلاب اسلام ینیاما  خم)روزها گردید

 

 یشکستن ابهت ابرقدرتها و مبارزه عملی با استکبارجهان   

روزی انقلاب اسلامی آمری ا کوچ ترین توفیقی و اندی سال از پی چهلپس از گذشت      

در مبارزه با این انقلاب نداشته استه ی  سناتور آمری ایی چند ماه قبل اعتراف کرده 

چندین برابر شوروی  است: لطمه ی که انقلاب ایران به حیثیت جهانی ما وارد کرده است،

اما هرچه برای سرنگونی این )سابق( استه ما در جنگ سرد با شوروی مرتباً پیش می رفتیی 

نتیجه ع س می گیرییه ما مصمی به تداو  این  )ایران( به کار می بندیی، کشو کوچ !

 هتا زمانی که آنها را )ایرانیان( را به زانو درآوریی یا خودمان به زانو درآییی تهاجی هستیی،

 (271 ،یجهان یتیروا ؛ی)ره( و انقلاب اسلام ینیاما  خم)

جمال اسلا  شناس مشهور و رهبر کمیته روسیه می گوید: مسلمانان روسیه باید به حیدر     

مقابله با فرهنگ غربی در کشورشان برخیزند و ما از شعار نه شرقی و نه غربی اما  خمینی 

  (71/بهمن/99شنبه،  هان،یروزنامه ک))ره( پیروی می کنیی

: انقلاب اسلامی "الحریه"امه فلسطینی سردبیر هفته ن "معتصی حماره"مصاحبه با استاد      

ایران نقش بسیار به سزائی در رشد اعتقادات و آگاهی دینی در تما  دنیا به ویژه جهان 
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اسلا  داشته استه ی ی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بازگردادن چهرة ظلی 

با قوای استعمارگر را در  ستیزی و آزادی بخش به اسلا  بوده انقلاب اسلامی ایران مقابله

 سامان را مبارزاتی و اسلامی تف رهای طرز درست طریق ایران انقلاب …جهان آغاز کرد

 فقر و جهل شاخصهای و شد منطقه ملتهای ثروت چپاول و غارت از مانی انقلاب …بخشید

یران[ به جنبش های آزادی بخش خط و جهت داد واین ا اسلامی] انقلاب …داد کاهش را

 های باجنبش ایران اسلامی انقلاب که این پایان در و …ی است بار قابل تحمل نبودبرا

 در واحد سنگر در اشغالگر و ستمگر قوای با مبارزه راستای در بخش آزادی گروههای

 (71/بهمن/91ه دوشنبهه هانیروزنامه کاست) حرکت

اسلامی باعث رشد روند  انقلاب مصاحبه با دکتر ترکی صفر مدیر مسؤول روزنامه البعث:     

مبارزه مقدس در برابر تهدیدات ظالمانه ستمگرانی شد که همواره در تلا  برای تضعیف و به 

استثمار درآوردن ملتهای مظلو  بوده اند بی ش  انقلاب اسلامی ایران بسیاری از ملتها را در 

د که با قدرت در مقابل برابر توطئه های است بار بیمه کرد و جرقه ای در میان آنها ایجاد نمو

فرهنگی و خطرات ناشی از آن ایستادگی نماینده انقلاب اسلامی سبب  سیاسی، تهاجی اقتصادی،

آزادی و حاکمیت بر سرزمین و همه متعلقات آنان  حفظ هویت مسلمانان برای دفاع از استقلال،

ملتهای مظلو   شده این انقلاب باعث کوتاه شدن دست چپاولگران از غارت منابی و ثروت

 (71/ بهمن/91ه دوشنبهه هانیروزنامه ک)شد

 

 تجدید حیات نهضت های آزادی بخش  

حضرت اما   انقلاب اسلامی به دلیل پیروی از رهبر است بار ستیز و ساز  ناپذیر خود،     

به  و استراتژی مبارزاتی که آن حضرت پیش روی ملت تحت ستی ایران قرار داد، خمینی )ره(،
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روزی رسید این پیروزی به راستی شگفت انگیز بود و شور و اشتیاق عجیبی در بین ملتهای پی

نهضت های آزادی بخش و تما  آزادی خواهان جهان به وجود آورد این نهضت  تحت ستی،

  اعی از نهضت های آزادی بخش در کشورهای اسلامی یا غیراسلامی بوده ها،

هور گامبیا(: جنبش های آزادی بخش در آفریقا از الحاجی سرداودجاورا )رییس جم     

انقلابی واقعی بر  انقلاب اسلامی ایران الها  گرفته اند و این بدان خاطر بود که انقلاب شما،

)ره( و  ینیحضرت اما  خم)ضد دشمنان قوی )اعی از داخل و خارج( مانند آمری ا بود

 (219 ،یجهان یتیروا ؛یانقلاب اسلام

 

 نی به مبارزه با صهیونیسم و حمایت حقیقی از آرمان فلسطینانقلاب اسلام

انقلاب اسلامی از ابتدای ش ل گیری، حمایت از مرد  مظلو  فلسطین را جزئی مهی از      

آرمان حمایت از مسلمانان مظلو  جهان قرار داده بود و پس از پیروزی تاکنون نیز این 

و رهبرکبیر و عالی قدر آن همواره به سیاست آرمان را با صلابت ادامه داده استه انقلاب 

آزادی و احقاق حقوق مرد  فلسطین تأکید نموده و این راه پس از ارتحال اما  امت )ره( 

  توسط نائب برحقش مقا  معظی رهبری با همان قدرت و صلابت ادامه دارده

اشغالی، به ویژه انقلاب اسلامی ایران انگیزه اصلی خیز  و رستاخیز اسلامی در فلسطین      

در نوارغز ه و کرانه باختری رود اردن محسوب می شوده شیخ عبدالعزیز عوده، رهبر معنوی 

انقلاب اما  خمینی، مهی ترین و جدیدترین تلا  در »جنبش جهاد اسلامی، می گوید: 

شهید دکتر فتحی شقاقی )دبیرکل  ه«بیدارسازی اسلامی برای اتحاد ملت های مسلمان بود

بنیانگذار حرکت جهاد اسلامی فلسطین( می گوید: انقلاب اسلامی ایران تأثیر مهمی  سابق و

بر جنبشهای اسلامی در همه جا، و از جملة جنبشهای اسلامی اراضی اشغالی )فلسطین( 



 219/   امیرعلی کتابی؛ ر اساس نظریه نظام نوری شیخ اشراق()ببیداری اسلامی بازتابی از نور انقلاب اسلامیبازتاب  

داشت، این انقلاب آمد تا دلیلی بر ام ان پیروزی اسلا  بر ظلی و قهر و برپایی دولت 

اسلامی نمونه ای برای تما  جنبشهای اسلامی گردیده وی در اسلامی ارائه دهده انقلاب 

جایی دیگر می گوید: هیچ چیز به اندازة انقلاب اما  خمینی )ره( نتوانست ملت فلسطین را 

به هیجان آورد و احساسات آنها را برانگیزد و امید را در دلهایشان زنده کنده با پیروزی 

فتیی که آمری ا و اسرائیل نیز قابل ش ست انقلاب اسلامی، ما به خود آمدیی و دریا

برژینس ی،  ( 990 ،یجهان یتیروا ؛ی)ره( و انقلاب اسلامینیکتاب حضرت اما  خم)هستند

تجدید حیات اسلا  بنیادگرا در سراسر منطقه با »مشاور امنیت ملی دولت کارتر می نویسد: 

مر برای منافی ما در سقوط شاه و تشنجات ناشی از ایران اما  خمینی، ی  مخاطره مست

دستاوردهای  ).منطقه ای که حیات جهان غرب کاملاً به آن وابسته است، ایجاد کرده است

 (991 ی انقلاب ش وهمند اسلامی ایران،عظی

حمیی هرزوگ )رییس جمهور وقت رژیی صهیونیستی( طی نامه ای به یهودیان      

لسطینیها که در روزنامة معروف آمری ایی معترض به سیاستهای آن رژیی دربرخورد با ف

به چاپ رسید، نوشته است: تظاهر کنندگان فلسطین اشغالی از طرفداران « نیویورک تایمز»

تف ر ]حضرت اما [ خمینی )ره( می باشند و هیچ ارتباطی به سازمان آزادی بخش فلسطین 

و  "تهران")ساف( ندارند، این جوانان می خواهند خیابانهای اسرائیل را به خیابانهای 

تبدیل کننده اگر تظاهرات فلسطینیها با همان تف رات قبلی بود، خطری در  "بیروت"

برنداشت و علت شدت عمل رژیی اسرائیل در مقابل آنها این است که قیا ، تغییر 

 ؛یه( و انقلاب اسلامر) ینیحضرت اما  خم)ایدئولوژی داده و الها  بخش آن اسلا  است

جدیش کردنی ل )ی ی از ارگانهای یهودی پاپ لندن( نیز در (ه992و999 ،یجهان یتیروا

احساسی است که در ایران اوج  "غزوه"این خصوص نوشت: احساس بازگشت به اسلا  در 
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گرفته است و آنچه اکنون در سرزمینهای اشغالی روی می دهد، همان جریاناتی است که 

 ؛یه( و انقلاب اسلامر) ینیخمحضرت اما  )قبلاً در جریان انقلاب اسلامی رخ داده است

 (992، یجهان یتیروا

ما انقلابمان را به تما  جهان صادر می کنیی چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لااله    

الا الله و محمدرسول الله )ص( بر تما  جهان طنین نیف ند مبارزه هست و تا مبارزه در هر 

ما از مرد  بی پناه لبنان و فلسطین در مقابل  کجای جهان علیه مست برین هست، ماهستیی،

اسرائیل دفاع می کنییه ما درصدد خش انیدن ریشه های فاسد صهیونیز ، سرمایه داری و 

کمونیز  در جهان هستیی، ما تصمیی گرفته ایی به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظامهایی 

اسلا  رسو الله )ص( را در جهان  را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیی و نظا 

کتاب اما  )است بار ترویج نماییی و دیر یا زود ملتهای در بند شاهد آن خواهد بود انشاءالله

 (272، یتف ر اسلام یای)ره( واح ینیخم

 

 دلایل تاثیر نورانیت امام خمینی بر بیداری اسلامی

ا نا  او می شناسند ومعمار کبیر اما  خمینی)ره( به عنوان کسی که انقلاب اسلامی را ب     

انقلاب اسلامی ایران است، چه قبل از پیروزی و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ با تلا   

های مسلمان سعی بر بیداری ها و ملتودعوت از جوامی ستی دیده بشری بخصوص دولت

هستیی هدلایل  هاملت ها داشتنده این  پس از گذشت سالها ما شاهد تاثیرگذاری این تلا 

 :ذیل است بر این ادعا به صورت مختصر و اجماع به قرار

 از جنبه دینی و اسلامی بر مسلمانان ه تاثیرکی نظیری که وجود حضرت اما  خمینی9

در واقی، از قرن پانزدهی در دنیای غرب و شاید کمی پس از صدر اسلا ، گذاشته استه 
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ف ار و عمل رد و راهبردهایش در سطح جهان شخصیتی را نمی بینیی که این همه، نهضت، ا

 .اعی از جهان غرب )لیبرالیسی(، جهان شرق)کمونیسی( و جهان اسلا  تأثیر گذاشته باشد

ه  دومین دلیل بر تاثیر، ش سته شدن دیدگاه مادی شرق و غرب با دو ایدئولوژی 2

در سطح  حضرت اما  خمینی، مفهو  و معنای قدرت راکمونیسی و لیبرالیسی است که 

پس از ؛ بر منابی مادی ت یه داشت که جهانی و نیز، در جهان اسلا ، تغییر داده معنای قدرت

انقلاب اسلامی ایران و تأثیر گفتمان حضرت اما  بر جهان، معنا و تعریف قدرت از ت یه بر 

منابی ملموس )مادی( به غیرملموس )معنوی( از قبیل عقاید، پرور  اف ار و اطلاع رسانی، 

 .تغییر پیدا کرد

انقلابی علمی ی وجهدینی و  سال گذشته شخصیتی نداریی که با تف رات 200ه  در طول 9

، همه و حتی مخالفینش، مشروعیت و مقبولیت او را کاملا نماید و ملتی را رهبری کند

مشروعیت سیاسی و دینی اما  در سطح جهان و د و به تعبیر دیگر؛ نظیری برای تصدیق کنن

 .نمی توان یافتن اخیردر قرو

اما  خمینی، تنها به امت و تمدن اسلامی و نجات آن از گمراهی و عقب ماندگی مادی و ه 1

ها بوده پیامش به گورباچوف و ها و تمدنمعنوی نمی اندیشید بل ه در ف ر نجات همه ملت

ز جاده پاپ، گویای دغدغه انسانی و الهی وی در نجات انسان ها و فرهنگ هایی بوده که ا

هدایت انسان به سوی سعادت دنیا خارج شده بودنده این دلسوزی، ارتباط و تأثیر انقلاب 

 .اسلامی ایران را با سایر بخش های جهان برقرار کرد

اما  خمینی هی بر جهان شمولی نهضت اسلامی مرد  ایران تأکید می کرد و آن را تنها  ه1

نمود و توانایی ولی الگوهای غربی را رد میشم دید و هی، جهانمسلمانان جهان نمی مختص

ها نمی پذیرفت در حالی که در میان خیلی از الگوهای غربی را برای هدایت و نجات انسان
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متف رین مسلمان، این اصرار )جهان شمولی اسلا ( و این نوع نظریه پردازی )ناتوانی غرب 

 .در اداره جهان( به چشی نمی آید

ف ری است که در پنج یا شش قرن گذشته، هی به نظریه پردازی ه اما  خمینی تنها مت1

انقلاب پرداخته و هی خود آن را به عرصه عمل آورده در تاریخ، کمتر می یابیی انسان هایی 

را که هی بنویسند که چرا باید انقلاب کرد و بعد خودشان، به میدان آیند و انقلابی که از آن 

حقیقت، پیوندنظر و عمل، از دلایل مهی موفقیت اما  در سخن می گفتند را پدید آورنده در 

برپایی انقلاب اسلامی استه بهره گیری از دین در ایجاد تحول اجتماعی مطلوب، مهی ترین 

گران مسلمان و جنبش بیداری اسلامی است در  تأثیر اما  خمینی و انقلاب اسلامی بر جنبش

لیبرالیسی و کمونیسی، کمتر کسی به حالی که قبل از آن و در فضای جهانی آلوده به 

توانایی دین در پدیدآوری انقلاب ایمان داشته برپایه ت یه بر دین به مفهو  فوق، مفاهیی 

قدرت دگرگون شد و مسلمانان دریافتند، قدرت واقعی ت یه بر قدرت الهی است و به 

  خمینی به کم  چنین قدرتی می توانند به حقوق از بر بادرفته خویش دست یابنده اما

یابی به: مشروعیت و مقبولیت، زندگی همه مسلمانان و مستضعفان نشان داد، تنها راه دست

ساده و بی آلایش، نجات انسان ها و تمدن ها و ترکیب سازی نظر و عمل برپایه آخرین 

دین الهی یعنی اسلا  استه دینی که برای همه جهان، برنامه و سخن دارده به دیگر سخن، 

انقلاب اسلامی ایران به خوبی نشان دادند که تنها راه نجات، اسلا  است و این رمز اما  و 

انقلاب اسلامی و )های دیگر استها و م تبشدن جهان خسته از گمراهی مسل  بیدار

 (هابیداری اسلامی: تأثیر گذاری و نمونه
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 گیری نتیجه

-خفتن و ظلمات میبیداری را برخاستن، نهضت، ظهور معنی کردند و بیداری را مقابل      

توان دیده انقلاب اسلامی ایران به علت ماهیت دینی، الهی و نورانی دارای منشاء نور 

ت گیرد و خاصیونورانیت است، چرا که به نورالانوار متصل گشته و نور خود را از آن می

 هنور در روشنایی و رفی ظلمت است

رافیایی خود نموده است به علت نور انقلاب اسلامی چنان ه باعث بیداری در محدوده جغ     

 خواست دون جغرافی نور توانسته نور خود را به اطراف و بل ه بر جهان گستر  دهده 

ارز  هایی چون حجاب، به علت ماهیت اسلامی خود انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی،      

ر جهان پیوند دین و سیاست، اسلا  به عنوان تنها راه مبارزه و میل به ح ومت اسلامی را د

زنده و یا خلق کرد، بدون آن که ناچار شود و یا نیازی ببیند در این راه به اقدا  فیزی ی 

)نظامی( متوسل گردده این مسأله نشان می دهد که ارز  های اسلامی به دلیل انطباق با 

های ناشی از فطرت انسانی، در توسعه و تعمیق تنها به ی  احیاءکننده نیاز دارد، البته ارز 

انقلاب اسلامی در سرزمین های اسلامی بیش از ممال  اثر گذاشت و گستر  یافت، بی 

ش  ی ی از مهی ترین علل آن، وجود عنصر اسلا  و وجوه مشترک فراوان بین اسلا  

 هکشورهای اسلامی و اسلا  در ایران انقلابی است از جمله در لبنان و فلسطین

مینی )ره( و رهنمودهای مقا  معظی رهبری حزب الله به شدت تحت تأثیر اما  خ -الف

قرار دارده در واقی برجسته ترین تأثیر خارجی انقلاب اسلامی را می توان در چهره و وجود 

حزب الله دیده چرا انقلاب اسلامی به این میزان بر جنبش اسلامی حزب الله تأثیر گذاشته 

 :است؟ در پاسخ به این سئوال، مباحث زیر را مرور می کنیی
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بین ایرانیان و لبنانی ها، علقه های فراوانی چون پیوندهای تاریخی علما و مرد  جبل      

های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روحانی بلند آوازه عامل با ایران دوران صفویه، فعالیت

ایرانی اما  موسی صدر به عنوان رهبر شیعیان لبنان، تش یلات برجای مانده از او یعنی 

عیان بسیار در لبنان، وجود دشمن مشترک )اسرائیل( حمله اسرائیل به حضور شی جنبش امل،

های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به محرومان لبنانی، مهاجرت جنوب لبنان، کم 

و س ونت دائی تعدادی از اتباع لبنان در ایران وههه وجود دارده این پیوندها باعث شده است 

ز هر جای دیگر، در لبنان تأثیر بگذارده این تأثیر، در زمینه که انقلاب اسلامی ایران بیش ا

زیادی از تصاویربزرگ اما   های متعددی مشاهده می شوده در زمینه فرهنگی، تعداد

)ره( و مقا  معظی رهبری در نقاط مختلف لبنان به چشی می خورده بر روی خمینی

را در راه مبارزه علیه دیوارهای آن کشور، ع س شهدایی دیده می شود که جان خود 

انده مردان با ظواهر آمری ا و رژیی صهیونیستی )دشمن شماره ی  ایران( از دست داده

اند و در اجتماعات ها در رفت و آمد هستنده زنان ملبس به حجاب اسلامیاسلامی در خیابان

عنوان  عمومی، جایگاه نشست و برخاست زنان از مردان جداست، و مرد  لبنان از ایران به

دستاوردهای عظیی انقلاب ش وهمند اسلامی )ی  دولت انقلابی و اسلامی حمایت می کنند

 (ایران

در لبنان، حزب الله بیش از هر گروه سیاسی اسلامی دیگر، تحت تأثیر انقلاب اسلامی      

ایران قرار دارده علاو بر زمینه های مشترک موجود بین ایران و لبنان، انگیزه های دیگری 

چنین تأثیر شگرف شده استه این انگیزه ها را می توان در پذیر  رهبری انقلاب موجب 

الله دیده های ایران به حزبالله و کم اسلامی به عنوان رهبر دینی و سیاسی از سوی حزب

های تحصیلی به الله از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بااعطای کم هی چنین، حزب
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ن بیماران، تقسیی آب بین نیازمندان، ارائه خدمات مستضعفان، توزیی داروی رایگان بی

درمانی به محرومان، البته در پرتو حمایت ایران، به شدت فعال استه در عین حال، از لحاظ 

نظامی از اسلحه و جنگ جدا نیسته بل ه برپایه اصل جهاد، همواره آماده پاسخ گویی به 

ن براساس اعضای حزب الله لبنا حمله احتمالی دشمن صهیونیستی است، و در این باره،

)ره( یعنی اسرائیل باید از بین برود، قسی یاد کرده اند که جنگ با شعار اسلامی اما  خمینی

اسرائیل را تا آخرین لحظه ادامه دهنده در بعد فرهنگی، حزب الله شعارهایی را از انقلاب 

می دانده پیروزی حزب  اسلامی به عاریت گرفته و سمبل های انقلاب اسلامی را سمبل خود

ساله ساف، نشان از  10و  10الله در دودهه از فعالیتش علیه اسرائیل، در مقایسه با فعالیت 

سودمندی استفاده از شعارهای اسلامی و به کارگیری جهاد مقدس علیه اشغال گران و عد  

  هدات اء به کشورهای دیگر در مبارزه ضداسرائیلی دار

د سیاسی هی به شدت از انقلاب اسلامی ایران تأثیر پذیرفته است، حزب الله لبنان در بع     

رهبری انقلاب ایران را در دو بعد سیاسی و مذهبی و برپایه اصل ولایت مطلقه فقیه پذیرفتهه 

به همین جهت از مواضی منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران حمایت به عمل می 

ه جمهوری اسلامی در لبنان استه ی ی از آورد، و در پی تأسیس ح ومت اسلامی مشاب

ما به جهان اعلا  می کنیی که جمهوری اسلامی »رهبران جنبش اسلامی لبنان برعقیده است: 

 همادر ماسته دین ما، مل ه ما، خون ما و شریان حیات ماست

  و اولاً، به مبارزه رنگ اسلامی زد، شعارهای اسلامی برگزید، جهاد علیه اشغال گران را اعلا

 هادامه داد

ثانیًا، بدون ات اء به کشورهای دیگر، مبارزه خود را اداره کرد و آن را به انجا  رسانیده      

 هکه هر که ی  از این دو علت توفیق نیز، برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است
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انقلاب اسلامی استه همچنین،  بازتاب نور بیداری اسلامی در فلسطین نیز، مرهون -ب

بل توجه از بیداری اسلامی در فلسطین، متأثر از اقدامات جمهوری اسلامی ایران سهمی قا

درباره فلسطین است که پذیر  مقامات بلندپایه فلسطینی در روزهای آغازین پیروزی 

انقلاب اسلامی، تبدیل کنسول گری اسرائیل به سفارت فلسطین، اعطای لقب سفیر به 

جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، نماینده ساف در ایران، اعلا  آخرین 

ارائه کم  های مالی و انسان دوستانه، حمایت ها و پشتیبانی های دیپلماتی  و سیاسی از 

جنبش فلسطین، مخالفت با طرح های ساز  و صلح خاورمیانه و تأسیس صندوق حمایت 

 هاز مرد  فلسطین، بخشی از این اقدامات به شمار می رود

ین، انقلاب اسلامی برداشتی نوین از اسلا  و قرآن در جوامی اسلامی و نیز در جامعه بنابرا     

سن ی مذهب فلسطین پدید آورد؛ چنان که روند مخالفت با دولت های فاسد و سرکوب گر 

را تشدید کرد، به مبارزه آش ار علیه آموزه های تحمیلی ضددینی دامن زد، تلا  برا ی 

ماعی را شدت بخشید، واکنش مسلمانان در برابر غرب و غرب تحقق برابری و عدالت اجت

را از میان برده ی ی از  70تا  10زدگی را توسعه داد و یأس و ناامیدی سال های پایانی دهه 

مهی ترین علت های ناکامی ساف در مبارزات ضداسرائیلی نیز، برخوردار نبودن از درک 

جهان آفریده ولی به ع س ساف، حرکت شرایط نوینی بوده است که انقلاب اسلامی در 

اسلامی نوین فلسطین، شیوه های انقلاب اسلامی را مبنای مبارزات ضد صهیونیستی خویش 

قرار داده استه شیخ اسعد تمیمی، از رهبران جنبش فلسطینی، بر آن است که تا زمان 

مانان در عرصه انقلاب ایران، اسلا  از عرصه نبرد اعراب علیه اسرائیل غایب بود وحتی مسل

واژگان، مثلاً به جای واژه جهاد از واژه هایی همچون نضال )مبارزه( و کفاح)پی ار( بهره 

می جستند و انقلاب ایران، این حقیقت را که اسلا  راه حل و جهاد وسیله اصلی است، به 
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سرزمین فلسطین برده شیخ عبدالله شامی، چهره برجسته اصول گرای فلسطینی می گوید، 

وزی انقلاب اسلامی در ایران اثری ژرف بر انقلاب و بر مرد  فلسطین داشته است و پس پیر

از آن مرد  فلسطین دریافتند که برای آزادی فلسطین به قرآن و سلاح نیازمندنده این 

اندیشه، نخست در حرکت جهاد اسلامی فلسطین راه یافت و سپس همین سازمان بذر آن را 

 هدر سرزمین فلسطین افشاند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1999(، تابستان 2)پیاپی 2سال اول، شماره  ،نقلاب اسلامیا   علمی جامعه شناسی سیاسی فصلنامه /222

 

 منابع
 .(ه فلسطین از دیدگاه اما  خمینی، تهران: موسسه تنظیی و نشر آثار اما  خمینی9911اما  خمینی)ره( ) (9

مجموعه مقالات »(ه انقلاب اسلامی و جنبش اسلامی در خاورمیانه عربی، 9911حمید ) ،یاحمد (2

 .، تهران: سفیر«پیرامون جهان سو 

 .عترت ا ی)ره(، چاپ هفتی، تهران: انتشارات پ ینیاما  خم یمای(ه س9972محمدرضا ) ،یاکبر (9

 یتیروا ؛ی)ره( و انقلاب اسلام ینی(ه حضرت اما  خم9971) نیحس  تا،یاحمد و  دوار،یام (1

 .یاسیناجا، دفتر س یاسیس یدتیتهران: سازمان عق ،یجهان

 مجموعه« ارتباط انقلاب اسلامی ایران و جنبش شیعیان عراق،(ه »9971محمدحسین ) ،یدیجمش (1

 .، قی: نهاد نمایندگی مقا  معظی رهبری در دانشگاه ها2مقالات انقلاب اسلامی و ریشه های آن، ج 

، فصل نامه کتاب نقد، «جهانی سازی اسلامی و جهانی سازی غربی(ه »9929محمد ) ،یمیح  (1

 .، پاییز و زمستان21-21شماره 

فصل نامه « انتفاضه فلسطین مولود اصول گرایی اسلامی معاصر،(ه »9920حسین ) ،یده رد (7

 .، تابستان91علو  سیاسی، شماره 

 .(ه توسعه و تضاد، تهران: دانشگاه شهیدبهشتی9971پور، فرامرز ) رفیی (2

، فصلنامه «انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی: تأثیر گذاری و نمونه ها(ه »9922) یمرتض ،یرودیش (1

 .بهشتیارد ان،یبمر

(ه انتفاضه طرح اسلامی معاصر، ترجمه انتشارات بین المللی الهدی، 9979) ییشقاقی، ابراه فتحی (90

 .تهران: هدی

(ه رهیافت های نظری برانقلاب اسلامی، قی: معاونت امور اساتید و 9977عبدالوهاب ) ،یفرات (99

 .دروس معارف اسلامی

 .ینی، قی: نشر معارف(ه اندیشه سیاسی اما  خم9929) ییحی فوزی، (92

(ه اراده خداوند: یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در راه تسخیر دوباره جهان، 9970ژیل ) کپل، (99

 .ترجمه عباس آگاهی، تهران: دفتر نشر فرهنگی اسلامی

(، قی: نشر فرشتگان یبر جوامی بشر ی(ه بازتاب )بازتاب انقلاب اسلام9911منوچهر ) ،یمحمد (91

 .فردا، چاپ اول



 229/   امیرعلی کتابی؛ ر اساس نظریه نظام نوری شیخ اشراق()ببیداری اسلامی بازتابی از نور انقلاب اسلامیبازتاب  

(ه بیداری اسلامی، خودشناسی و دفاع از آن، منتشر شده در سایت 21/2/11) یفهم ی،هوید (91

 .مرکز اسناد انقلاب اسلامی

(ه دین در جهان، ترجمه منیژه جلالی، 9929میشل ) ت،یریچارد و اسم تل،یبریان، ل ت،یوا (91

 .فروردین 20روزنامه همشهری، 

 تهران: نشر عروجه ،ی ر اسلامتف یای)س( و احینی(ه اما  خم9920) دجوادیس ،یورع (97

18) http://www.vajehyab.com/motaradef/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8

%A7%D8%B1%DB%8C 

19) https://www.yjc.ir/fa/news/7374043 
 

 


