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Abstract
The Islamic Revolution of 1979 created a vast transformation in Iranian society, 
the politics of great powers and Islamic countries, and caused the formation of 
effective regional symbols in the Islamic world. The aim of the current research 
is to study the symbolic features of the Islamic Revolution and its reflection 
in the Islamic world.   Therefore, the main question of the research is how the 
symbolic dimensions of the Islamic Revolution were created and under what 
codes were they reflected in the Islamic world?
For the answer, by using the French sociologist Pierre Bourdieu’s theory of 
symbolic sociology, an attempt was made to show with historical evidence and 
documents how influential symbols were created during the revolution, and in 
the continuation of the Islamic Republic of Iran, with the continuation of the 
reflection of these symbols in The Islamic world continues the discourse of 
the Islamic revolution. The findings of the research show that Iran’s Islamic 
Revolution has provided the conditions for the consolidation of symbolic 
domination over the Islamic world by offering symbolic goods such as 
political Islam, martyrdom, rituals, independence and resistance. The method 
of the article is “descriptive-analytical research” and has been used to collect 
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information and data through library studies.
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field, Islamic world
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تاثير نمادين انقالب اسالمی ايران در جهان اسالم

مجید استوار1
احمدرضا شاه علی2

تاريخ دريافت: 1401/05/25             تاريخ پذيرش: 1401/09/30

چکيده
بزرگ و کشورهای  ایران، سیاست قدرتهای  ایران در سال 1357، دگرگونی عمیقی در جامعه  انقالب اسالمی 

اسالمی پدید آورد و موجب پیدایش مفاهیم و نمادهای تاثیر گذار فرامنطقه ای در جغرافیای جهان اسالم شد. 

هدف پژوهش حاضر این است که ویژگی های نمادین انقالب اسالمی و بازتاب آن را در جهان اسالم مورد بررسی 

قرار دهد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که ابعاد نمادین انقالب اسالمی چگونه برساخته شدند و تحت 

چه رمزگانی در جهان اسالم بازتاب یافتند؟ در پاسخ به این پرسش بنیادی، پژوهش حاضر با استفاده از نظریه 

جامعه شناسی نمادین »پیر بوردیو« جامعه شناس فرانسوی، تالش می کند با ارایه شواهد و مستندات تاریخی نشان 

دهد که چگونه نمادهای تاثیرگذار در دوران انقالب برساخته شدند و نظام جمهوری اسالمی نیز با تداوم بازتاب 

این نمادها در جهان اسالم، گفتمان انقالب اسالمی را امتداد می دهد.  

یافته های پژوهش نشان می دهد انقالب اسالمی ایران با عرضه کاالهای نمادینی نظیر اسالم سیاسی، شهادت، 

آیین ها، استقالل طلبی و محور مقاومت، شرایط را برای تحکیم سلطه نمادین بر جهان اسالم فراهم کرده است. 

پژوهش حاضر از لحاظ روش اجرا از نوع »تحقیقات توصیفی – تحلیلی« است و در جمع آوری اطالعات و داده ها 

از طریق مطالعات کتابخانه ای استفاده کرده است.

واژه های کليدي: انقالب اسالمی، امام خمینی، منازعه نمادین، میدان سیاسي، جهان اسالم.
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مقدمه
انقالب اسالمی ایران یکی از انقالب های بزرگ قرن بیستم محسوب می شود که با کمترین خشونت 

فیزیکی به نتیجه رسید. پژوهش های متعددی درباره انقالب اسالمی از منظر طبقاتی، اقتصادی، سیاسی، 

انقالب  نمادین شکل گیری  و  نظر می رسد جنبه های ذهنی  به  اما  اجتماعی صورت گرفته  و  فرهنگی 

اسالمی چنان که باید مورد مطالعه قرار نگرفته است. این انقالب، حامل نمادهایی بوده است که بر مبنای 

آن اذهان جامعه ایران و بعدها جهان اسالم را تحت تاثیر خود قرار داده است. جنبه های نمادین این انقالب 

برآمده از اسالم شیعه بود که پیش از شکل گیری انقالب توسط نخبگان فکری برساخته و بعد از انقالب 

در جهان اسالم بازتاب یافت. مدرن سازی سریع رژیم پهلوی در دهه های 40 و 50 شمسی، ساختار 

جامعه سنتی ایران را دستخوش تغییرات بنیادین ساخت و موجب پیدایش خاستگاه های جدید سیاسی و 

اجتماعی و گروه ها و روابط اجتماعی نوپدیدی شد. انجام اصالحات ارضی از یک سو و گسترش آموزش 

و شهرنشینی و تقسیم کار جدید اجتماعی از سوی دیگر، دگرگونی ساختار جامعه روستایی و تغییر شیوه 

زندگی ارباب – رعیتی و تحرک اجتماعی را پدید آورد. نهادهایی نظیر دولت متمرکز و نوسازگرا قدرت 

بیشتری یافتند و با اتکاء بر درآمدهای نفتی، زیست جامعه ایرانی را با دگرگون عمیقی روبرو ساختند. در 

نتیجه، یکی از تبعات نوسازی رژیم پهلوی پدیدار شدن انتظارات اجتماعی و سیاسی جدیدی بود که با 

ورود ایدئولوژی های سیاسی رقیب، ویژگی های متفاوتی در تقابل با رژیم پهلوی پیدا کرد.

ناکامی های سیاسی – اجتماعی و عدم پاسخگویی به انتظارات فزاینده جامعه بر شدت و فراگیری 

نارضایتی ها ایرانیان افزود و رهبران فکری و انقالب آفرین در بستر چنین انتظارات فزاینده ای توانستند 

خواسته های خود را طرح نمایند و پیروان خود را حول این خواسته ها منسجم کنند. گسترش ایدئولوژی های 

چپ و مارکسیستی و ایدئولوژی های ناسیونالیستی از یک سو و برساخت ایدئولوژی اسالمی از سوی 

دیگر از جمله باورها و اندیشه هایی بود که در آن سال ها مورد توجه قرار گرفت و همگی کم و بیش در وقوع 

انقالب و فروپاشی رژیم پهلوی اشتراک نظر داشتند. با این حال آنچه که توانست بر اذهان ایرانیان تاثیری 

عمیق بگذارد و در بسیج اجتماعی آن ها موثر واقع شود، جنبه های نمادین اسالم بود که روحانیان و فعالین 

سیاسی مذهبی با به کارگیری آن بیشترین نقش را در پیروزی انقالب اسالمی داشتند.

 پرسش اصلی مقاله حاضر اینست که نمادهای تاثیرگذار انقالب اسالمی چگونه برساخته شدند و 

تحت چه رمزگانی در جهان اسالم بازتاب یافتند؟ در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، این فرضیه شکل 

می گبرد که در مقابل مدرنیسم مطلقه و غربگرای رژیم پهلوی، دنیای نمادین جدیدی از سوی نخبگان 
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فکری شکل گرفت که بر پایۀ سنت شیعی و فرهنگ ملی، اذهان ایرانیان و بعدها جهان اسالم را تحت 

تاثیر قرار داد. بعد از پیروزی انقالب یکی از اهداف نظام سیاسی جدید که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید 

شده است دفاع از مسلمانان و نهضت های آزادیبخش و مقابله با اسراییل و غرب )به ویژه آمریکا( است. 

جمهوری اسالمی برای رسیدن به این هدف، ضمن حمایت معنوی از جنبش های آزادیبخش به تبلیغ 

باورها و جهان نمادین اسالمی مبادرت کرد. در نتیجه، خاورمیانه و جهان اسالم نظیر لبنان، عربستان، 

مصر، عراق، مصر، یمن و بحرین از آشکارترین مراکز تحت تاثیر نمادهای انقالب اسالمی قرار گرفتند. 

پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی به صورت نظري به تبیین ابعاد نمادین انقالب اسالمی 

می پردازد و با بهره گیری از نظریه جامعه شناسی نمادین »پیر بوردیو«1 تالش می کند با ارایه شواهد و 

مستندات تاریخی نشان دهد که چگونه این نمادها در دوران انقالب برساخته شدند و اذهان ایرانیان را 

تحت تاثیر قرار دادند و نظام جمهوری اسالمی نیز با بازتاب نمادین این عناصر در جهان اسالم، همچنان 

گفتمان انقالب اسالمی را تداوم می دهد. 

پیشینه تحقیق 
تاکنون پژوهش های بسیاری درباره انقالب اسالمی صورت گرفته و هر کدام از نظرگاهی متفاوت به واکاوی 

انقالب پرداخته اند. مهم ترین این پژوهش ها تالش کرده اند از منظر طبقاتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی به بررسی انقالب اسالمی و تاثیر آن بر جهان اسالم بپردازند که در ادامه تعدادی از این آثار معرفی 

می گردد. بسیاری از این پژوهش ها به ابعاد نمادین انقالب و تغییر باورها و اذهان ایرانیان و برساخت جهان 

نمادین اسالم شیعه توجهی نکرده اند و پژوهش حاضر برای نخستین بار با بهره گیری از جامعه شناسی نمادین 

»پیر بوردیو« تالش می کند ضمن واکاوی نمادین انقالب اسالمی به بازتاب آن در جهان اسالم بپردازد. 

»امیر نیك پی« در کتاب »مدرنیته، سیاست و سکوالریزاسیون« )1399(، به طور مبسوط به ویژگي 

جهان سوم گرایي روشنفکران طي دهه 40 و 50 شمسي در مخالفت با شاه مي پردازد و با بررسی آرای 

روشنفکران انقالب آفرین، چگونگی برساخت ایدئولوژی اسالمی را مورد توجه قرار می دهد.

»مهران کامروا« در کتاب »انقالب ایران: ریشه های ناآرامی و شورش« )1398(، وقوع انقالب ایران 

را حاصل شرایط اجتماعی سیاسی جدیدی می داند که روحانیون شیعه با انسجام و ایدئولوژی اسالمی 

موفق به بسیج سیاسی علیه رژیم پهلوی شدند.

1. Pierre Bourdieu
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»منصور معدل« در کتاب »طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقالب« )1382(، از منظر ایدئولوژی و 

نقش اسالم شیعی، پدیده انقالب را واکاوی کرده است و با تخفیف نقش طبقه در شکل گیری انقالب، 

نارضایتی اجتماعی در قالب گفتمان شیعی در مقابل  انقالبی زمانی آغاز شد که  معتقد است بحران 

ایدئولوژیک را برای رویارویی  نبردی  با طرح دوگانه سازی ها،  گفتمان ملی گرای سلطنتی موفق شد 

مخالفان با رژیم پهلوی فراهم نماید.

»آصف بیات« در کتاب »سیاست های خیابانی: جنبش تهی دستان در ایران« )1391( و »کارگران و 

انقالب 57« )1400(، به تبعات نوسازی دهه 50 و مبارزه حاشیه نشینان و تهی دستان شهری و کارگران 

در شکل گیری انقالب اسالمی می پردازد.

»افشین متین« در کتاب »هم شرقی، هم غربی: تاریخ روشنفکری مدرنیته ایرانی« )1399(، بطور 

مبسوط به تاریخ روشنفکری ایرانی می پردازد و نقش روشنفکران و تشیع انقالبی و عملکرد رژیم پهلوی 

را در تحلیل جنبش انقالبی مورد توجه قرار می دهد. 

»امین جوادی« در کتاب »جهانی شدن گفتمان مقاومت« )1400(، به بررسی شکل گیری گفتمان 

مقاومت اسالمی بعد از انقالب اسالمی و تاثیرات شهید سلیمانی در تقویت این گفتمان می پردازد. 

این کتاب بر بازتاب گفتمان مقاومت در دو دهه اخیر متمرکز می شود و به ریشه های شکل گیری اندیشه 

مقاومت در گفتمان انقالب اسالمی وقعی نمی نهد.

بین  ایران در روابط  انقالب اسالمی  »محمد رضا دهشیری« در کتاب »بازتاب مفهومی و نظری 

الملل« )1390(، بازتاب انقالب ایران را در ابعاد فرهنگی، مذهبی، تمدنی و ساختاری مورد توجه قرار 

می دهد و به ابعاد نمادساز این انقالب در جهان اسالمی توجهی ندارد.

»محمد باقر خرمشاد« با گردآوری مقاالتی در دو کتاب »بازتابهای انقالب اسالمی ایران« )1394( و 

»قدرت های منطقه ای؛ ایران قدرت نوظهور« )1393(، به بررسی بازتاب نظری و عملی انقالب اسالمی 

و قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران می پردازد و دیدگاه های نویسندگان ایرانی و خارجی را در این 

باره به بحث می گذارد.

اسالمی  انقالب  بازتاب  و  گیری  شکل  بررسی  به  مختلف  ابعاد  از  اشاره  مورد  آثار  کلی  طور  به 

پرداخته اند و به ابعاد نمادین شکل گیری و بازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم توجهی نکرده اند. 

بنابراین پژوهش حاضر تالش دارد که با تمرکز بر برساخت ابعاد نمادین انقالب اسالمی و بازتاب آن در 

جهان اسالمی بر غنای مطالعات انقالب اسالمی بیفزاید.
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چارچوب نظری
یکی از مهمترین تحلیل های جامعه شناختی درباره نقش کنشگران در ارتباط با ساختارها و همچنین 

از  یکی  کرد.  جستجو  عمل1  نظریه  در  می توان  را  اجتماعی  جهان  نمادیِن  ساختارهای  شکل گیری 

جامعه شناسان مشهور در واکاوی نظریه عمل و زیست نمادین، »پیر بوردیو« جامعه شناس فرانسوی است 

که با تاکید بر نقش سرمایه ها در زندگي اجتماعي و معرفی قدرت نمادین، دیدگاه جدیدي را در شناخت 

ساختارهای نمادین ارایه می کند )سوارز2، 1977: 66(. 

 »بوردیو« به دنبال تحلیل نقش فرد در ساختار ها بر تجربۀ زیستی در جهان بیرون تاکید دارد که از 

طریق زبان به عیتیت می رسد. از این نظر زبان و تجربه در رابطه ای دیالکتیکی قابل درک خواهد بود. ) 

پارکر،1386 : 71 (. از نگاه این جامعه شناس، میدان ها محل کشمکش و منازعه است و استراتژی های 

کنشگران به موقعیتی بستگی دارد که توسط او اشغال شده است. )بوردیو و واکوانت3، 1992: 101(. 

با توجه به بازیگری کنشگران در میدان های سیاسی – اجتماعی، ایدئولوژی ها محصول این کنشگران 

است و نقش مهمی در جوامع در حال گذار از سنت به مدرن دارند و ایدئولوژی دینی نیز بر همین سیاق 

توسط افراد و کنشگران برساخته می شود )نیک پی، 1399الف: 16(. این بازیگران و کنشگراِن هوشمند 

میدان های سیاسی – اجتماعی هستند که با بهره گیری از نمادها، آیین ها و باورها، ایدئولوژی های سیاسی 

جدیدی بر می سازنند و جهان نمادین جدیدی را بر ویرانه های جهان نمادین پیشین بنا می کنند. 

بر مبنای جامعه شناسی نمادین »بوردیو« و برساخت ایدئولوژی ها توسط کنشگران، چارچوب مقاله 

نیز شکل می گیرد. بر این اساس، از دو دهه پیش از انقالب اسالمی در ایران، تعدادی از روشنفکران و 

روحانیان به عنوان نخبگان فکری با تولید نمادهای اسالمی، ایدئولوژی دینی انقالب آفرین برساختند و 

زمینه های فکری الزم را برای فروپاشی حکومت پهلوی آماده کردند. پس از استقرار جمهوری اسالمی نیز 

نخبگان سیاسی حاکم با تداوم ایدئولوژی اسالمی و صدور انقالب، نسبت به گسترش و بازتاب نمادهای 

اسالم شیعه در جهان اسالم مبادرت نمودند. 

نمودار نقش کنشگران در برساخت نمادهای اسالمی

1. Practice Theory
2. Swartz
3. Bourdieu and Wacquant
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برساخت نمادهای انقالب آفرین در میدان سیاسی ایران

با افزایش درآمدهای نفتی ایران طی دهه 40 شمسی به بعد، مدرن سازی اقتصادی و اجتماعی کشور 

سنتی  دولت، صورت بندی  توسط  کارخانه های صنعتی  تاسیس  و  ارضی  اصالحات  و  گرفت  سرعت 

جامعه را دستخشوش تغییر ساخت. یکی از تبعات این نوسازی، مهاجرت از روستا به شهر برای کسب 

جایگاه اجتماعی و شغلی بود. مهاجران روستایی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی از ثروتمندان شهری متمایز 

بودند و بسیاری از آن ها به علل فقر فزاینده به حاشیه نشینی روی آوردند. تمایزات فرهنگی و قواعد زبانی 

و ارزشی متفاوت، سبب پراکندگی ذهنی و احساس سرخوردگی، بی هویتی و سرگشتگی را در میان آنان 

تقویت می ساخت و زمینه را برای جذب جوانترها به جنبش های اعتراضی فراهم می کرد. در واقع افزایش 

سریع رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها پتانسیل پیوستن این افراد به جنبش انقالبی در ایران را تقویت 

می ساخت. )رفیع پور، 1392: 81-84(. 
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از آنجا که نمادهای فرهنگی نیز در برهه های زمانی می توانند طبقاتی شوند و در یک مفهوم کانونی 

هویت پیدا کنند، )بیات، 1400: 47( با رشد صعودی جمعیت شهری و فقر، عالقه به دین و بومی گرایی 

ایرانی به عنوان طبقات فرودست در دهه 40 و 50 شمسی به طور  ایران شتاب گرفت و مهاجران  در 

خودجوش حول مفهوم کانونی نمادهای مذهبی متحد شدند و به مبارزه علیه رژیم پهلوی و طبقه مسلط 

مبادرت کردند. چرا که همزیستی سنت گرایی و غرب گرایی مشکالت فزاینده روانی و تعارضات فرهنگی 

پیچیده ای را میان بسیاری از ایرانیان شهرنشین ایجاد کرد و همین تعارضات زمینه های نارضایتی از زیست 

اجتماعی را گسترش داد و سبب گرایش مردم ناراضی به سمت جریان ها و گروه های مذهبی و مخالف 

وظیفه  روحانیان  و  فکری  نخبگان  اساس،  بر همین   .)172-173 )کامروا،1398:  شد.  پهلوی  رژیم 

برساخت ایدئولوژی انقالب آفرین ناراضیان را برعهده گرفتند و در بسیج سیاسی گروه های اجتماعی 

مخالف، نقشی بی بدیل داشتند.

مفاهیم  استخراج  به  نمادین  زبانی  با  نماد ساز،  فکری  نخبگان  از  یکی  عنوان  به  شریعتی«  »علی 

انقالب آفرین از تاریخ اسالم مبادرت کرد. رژیم پهلوی به منظور مشروعیت بخشی به تمدن ایران باستان 

اکتفا کرد و با عدم اقبال و بحران مشروعیت روبرو شد و شریعتی به عنوان یک روشنفکر ایدئولوگ به 

تقابل با ایدئولوژی رسمی حکومت از یک سو و ایدئولوژی های رقیب مارکسیستی و لیبرالیستی از سوی 

دیگر پرداخت. زبان نمادساز شریعتی، توده های شهری را جذب آرمان های نمادین و برساخته ذهن خود 

ساخت و آنان را با سالحی عقیدتی به سوی مبارزه با رژیم پهلوی فرستاد. او اسالم را به عنوان یک جهان 

بینی و یک ایدئولوژی در نظر گرفت و با رسالت آموزش سیاسی – فکری توده ها، یک ایدئولوژی انقالب 

آفرین برای مبارزه سیاسی برساخت.. وی اسالم را به یک نیروی تاریخی مبارز در عصر مدرن تبدیل کرد 

تا توده ها با بهره گیری از آن به نبرد با نوسازی غربگرایانه رژیم پهلوی مجهز شوند. )نیک پی، 1399ب: 

148-141(. »شریعتی« مهم ترین وظیفه در ایران را نزدیکی میان روشنفکران و توده های مردم می دانست 

که روشنفکران نیز وظیفه تزریق خودآگاهی به جامعه را دارند. بنابراین با ایده بازگشت به خویشتن اسالمی 

و تاکید بر شخصیت های اسالمی نظیر محمد )ص(، علی )ع( و فاطمه )س( به عنوان الگوی جامعه 

ایرانی برای رستگاری و انقالبی زیستن بود. )کامروا،1398: 130(.

بنیاد تفکر شریعتی بر این مبنا بود که تاکید می کرد: »آنچه من آرزو دارم و در جستجوی آنم، بازگشتن 

به اسالم به عنوان یک ایدئولوژی است.« )شریعتی،1375: 71(. تالش او برای نزدیکی میان تجدد و 

سنت، تربیت نسل جوانی را در پی داشت که هم مسلمان بودند و هم مدرن و در شکل گیری انقالب 
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اسالمی نقش بی بدیلی از خود بجا گذاشتند. روی هم رفته »شریعتی«، اسالم شیعی را در مقابل دیگر 

ایدئولوژی ها قرار داد و در جذب جوانان تحول خواه موثر واقع شد. او نمادهای اسالمی امام حسین )ع( 

و کربال، فاطمه )س(، ابوذر، سلمان و شهادت را مورد تاکید قرار داد و ذهنیت های ایرانیان را نمادین 

ساخت.

در محافل مذهبی نیز تحرکاتی در مقابله با دنیای نمادین غرب صورت گرفت. طی دهۀ 30 شمسی 

ساختار مالی و سازمانی روحانیت تحول یافت و دینداری مبلغانه به تدریج در مناطق مختلف ایران با 

اعزام مبلغ گسترش پیدا کرد. با سخنرانی تاریخی امام خمینی)ره( در 13 خرداد 1342 شمسی، میدان 

سیاسی ایران از محوریت نیروهای مذهبی و روحانیان در مبارزۀ سیاسی با رژیم شاه خبر می داد. امام 

خمینی )ره( از همان ابتدای دهۀ 40 شمسی با رژیم پهلوی به مخالفت پرداخت و 15 خرداد 42 شمسی 

را لکۀ ننگی در تاریخ ایران معرفی کرد.)امام خمینی، 1378، ج1: 189(. به واقع قیام 15 خرداد 1342 

سرآغاز ظهور اعتراض سیاسی با محوریت مذهبی ها و رهبری امام خمینی )ره( بود که دین را بطور علنی 

در محور میدان مبارزه سیاسی در ایران وارد ساخت. مذهب شیعه در باور ذهنی و عاطفی ایرانیان ریشه 

داشت و در مقایسه با ایدئولوژی های دیگر در ایران در دهه 40 و. 50 شمسی وارداتی نبود و مردم آن را 

در زندگی سیاسی و اجتماعی خود پذیرفته بودند.)کامروا،1398: 130(. بر همین اساس امام با تکیه بر 

هوش سیاسی و بکارگیری آیین ها و مراسم مذهبی و هم چنین نمادهای اسالمی در مقابل نمادهای غرب 

گرایانه و پیشا اسالمِی رژیم پهلوی، بیشترین مشروعیت سیاسی را برای خود مهیا ساخت. 

اقدامات باستان گرایانه و غرب گرایانۀ رژیم پهلوی نظیر برگزاری جشن های 2500 ساله و تغییر تقویم  

اسالمی به زمان تاجگذاری کوروش و نزدیکی رژیم به غرب باعث شد که نبرد نمادین در اواخر دهۀ 50 

به اوج خود برسد و روحانیون و عناصر مذهبی با تقویت نمادهای شیعی به مبارزۀ خود با نمادهای رژیم 

پهلوی روحی تازه ببخشند. اقدامات روحانیان، مدیون تالشهای امام خمینی)ره( است. او پیش و بیش 

از همه در مبارزه با جهان نمادین پهلوی از جهان نمادین اسالمی بهره می برد. امام خمینی )ره( از جمله 

رهبرانی بود که از ظرفیت نمادهای مذهبی برای شکل گیری انقالب اسالمی استفاده کرد و حتی بعد از 

انقالب نیز این نمادگرایی از رموز بنیادین موفقیت ایران در مقابل ظلم و ستم تهاجم بعثی ها به ایران بود. 

بنابراین ایدئولوژی نمادگرایانه مذهبی در مقابل نماد سازی های رژیم پهلوی برتری یافت و رژیم پهلوی را 

با بحران مشروعیت روبرو ساخت.
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نمادگرایی اسالمی – شیعی و بازتاب آن در جهان اسالم
پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی، کشورهای اسالمی و منطقه خاورمیانه از یک سو و قدرتهای بزرگ 

از سوی دیگر، تحت تاثیر عظمت این واقعه بزرگ قرار گرفتند. تغییر فرهنگی و سیاسی در ایران آنچنان 

تحول آفرین بود که بر بخش های زیادی از جهان اسالم تاثیر گذار بود و اسالم سنتی حاکم بر جهان اسالم 

را با تکانه های سهمگینی روبرو ساخت. در ادامه به جنبه های نمادین بازتاب انقالب اسالمی بر جهان 

اسالم اشاره می شود.

۱-اسالم سیاسی
اسالم سیاسی برآمده از تحوالت بنیادین فقه اسالمی در پرتو انقالب اسالمی بود. انقالب ایران با تاکید بر 

تمدن اسالمی در مقابل بنیادگرایی اسالمی و مدرنیته اسالمی در ذهنیت ها و نگرش های مسلمانان تحولی 

عمیق ایجاد کرد و خودباوری و هویت فرهنگی و استقالل فکری را عملی ساخت. )دهشیری، 1390: 

344(. بنابراین اسالم سیاسی به لحاظ مفهومی در توصیف جنبش های فکری و سیاسی جهان اسالم و 

از ُبعد گفتمانی، حول مفهوم مرکزی »حکومت اسالمی« به کار می رود. )حسینی زاده، 1376: 17(. امام 

خمینی)ره( با تفسیری جدید از اسالم معتقد بودند که دین اسالم برخالف مکاتب غیر توحیدی، بر تمام 

شئون زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد جامعه دخالت می کند و دین و سیاست در هم 

تنبده هسنند. )امام خمینی، 1370، ج 21: 165(.

از یک سو و  صالبت و منش  بر تمدن سازی اسالمی  تاکید  با  نتیجه، گسترش اسالم سیاسی  در 

شخصی امام خمینی)ره( در مقابل قدرت های بزرگ نظیر آمریکا و وابستگان آن از سوی دیگر بر گرایش 

مسلمانان منطقه خاورمیانه به انقالب اسالمی موثر بود. از اینرو بسیاری از مسلمانان منطقه با الهام از 

روحیه آمریکا ستیزی امام)ره( با نمادهای ظلم در منطقه نظیر اسراییل مبادرت به مبارزه کردند.. بنابراین 

اسالم سیاسی به عنوان ابزاری برای مقاومت در برابر تهاجم غرب و بازسازی خویشتن اسالمی، تداوم 

دهنده مسیر انقالب اسالمی درآمد و انقالب ایران شوک بزرگی برای سیاست های ایاالت متحده تعبیر 

گردید. چرا که انقالب اسالمی ایران به عنوان نمادی برای تمام جهان عربی – اسالمی به عنوان یک الگوی 

کاربردی و نقشه راه برانگیزاننده بود. )خرمشاد، 1394: 367-382(.

لبنان و جنبش حزب الله، سوریه، فلسطین، بحرین، عراق و افغانستان از مناطقی بودند که جنبش های 

آزادیبخش آن تاثیر زیادی از اسالم انقالبی ایران گرفتند. در آسیای مرکزی و قفقاز در مناطق مسلمان نشین 
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تاجیکستان و ازبکستان و چچن و داغستان نیز تحت تاثیر انقالب اسالمی تحوالتی قابل توجه صورت 

گرفت. مبارزان و گروه های اسالمی  با تمسک به اسالم سیاسی تالش کردند که قدرت سیاسی را در دست 

گیرند و بر سر این موضع هزینه های بسیاری را متحمل شدند.

ایران با تاسی از نمادهای انقالب اسالمی نظیر آمریکا ستیزی و در راستای استقالل گرایی، با خروج 

از پیمان سنتو، سیاستهای جنگ سرد را با چالشی جدی مواجه ساخت. ایران با خروج از اردوگاه غرب 

و دوری از شوروی، تمایز خود را به عنوان انقالبی متکی بر معیارهای بومی و دینی نشان داد و غرب و 

شوروی را از گسترش انقالب اسالمی در جهان و حوزه نفوذ غرب و شرق نگران ساخت. »کلیم صدیقی« 

درباره نفوذ اسالم سیاسی ایران معتقد است: »هیچ واقعه ای در تاریخ به اندازه انقالب اسالمی ایران، 

اذهان امت اسالم را به خود مشغول نداشته و روح آنان را تسخیر نکرده است. انقالب اسالمی، تجربه ای 

عمیق، چند ُبعدی، جامع و فراگیر برای امت اسالمی است. )کلیم صدیقی، 1375: 38-39(.

»جان اسپوزیتو« معتقد است در حالی که امام خمینی)ره( نماد قدرت و نیروی انقالب اسالمی است، 

نوشته های روشنفکر انقالب آفرین، علی شریعتی تاثیر بسیار زیادی بر اشاعه اسالم سیاسی در اندونزی و 

مالزی داشته است. از نظر وی گستره نفوذ انقالب ایران عالوه بر خاورمیانه، مناطقی نظیر آفریقا، آسیای 

شرقی و جنوب شرقی را نیز در بر گرفته است.) اسپوزیتو،1382: 31-15(. همچنین تز »بازگشت به 

خویشتن« از طریق روشنفکران و رسانه ها در کشورهای اسالمی تبلیغ شد که گسترش موج اسالم خواهی 

و احیاء ارزش های اخالقی و معنوی را در کشورهای اسالمی به دنبال داشت. )دهشیری، 1390: 156(.

روی هم رفته اسالم سیاسی بیشترین تاثیر را بر تثبیت هژمونی فرهنگی ایران بر منطقه خاورمیانه 

گذاشت. از اینرو سیاستگذاری ایران بر این مبنا بوده است که با تاثیر گذاری بر نخبگان فرهنگی، فکری، 

سیاسی و مذهبی، آنان را به آرمانهای انقالب عالقه مند سازد.) برزگر، 1394:  66-61(. به همین دلیل 

امام خمینی)ره( طی نامه ای به گورباچف آخرین رهبر شوروی، به وی پیشنهاد می دهد که برای پر کردن 

خالء عقیدتی به تحقیق در مورد اسالم و حکمت اشراق ایرانی بپردازد و تاکید می کند که ایران به عنوان 

بزرگترین پایگاه جهان اسالم حاضر است به شوروی در این زمینه کمک نماید. )اسپوزیتو، 1382: 64(.

به طور کلی احیای اسالم سیاسی تحت تاثیر انقالب اسالمی و اندیشه های امام بوده است )خرمشاد، 

1394 : 143( و در افکار، ایده ها و روابط کشورهای اسالمی تحولی بزرگ آفریده است. گسترش اسالم 

سیاسی و افزایش قدرت مانور ایران طی چند دهه اخیر سبب شده که موازنه قوا در منطقه خاورمیانه به نفع 

ایران دگرگون شود و بار دیگر توجه قدرتهای بزرگ را به اسالم سیاسی متمایل سازد.
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۲-عاشورا و شهادت 
عاشورا و شهادت یکی از نمادهای تاثیرگذار در انقالب اسالمی بود که در میدان سیاسی دهه 40 به بعد 

نقش موثری در بسیج سیاسی داشت و بارها توسط روشنفکران و روحانیان مورد تاکید قرار گرفت.

استفاده از این عناصر نمادین از سوی امام خمینی )ره( برای مبارزه با رژیم شاه به ظرافت مورد گزینش 

قرار گرفت. وی به کّرات در اوایل دهۀ چهل و پس از آن از نمادهای شهادت امام حسین)ع( برای مبارزه 

و بسیج سیاسی بهرۀ فراوان برد. وی با بکارگیری این عنصر نمادین نقش بی بدیلی در بازگشت به اسالم 

سیاسی و به صحنه کشیدن توده های بی شکل ارایه کرد.

در نتیجه، یکی از تاثیرات عاشورا در انقالب اسالمی قدرت بسیج کنندگی آن بود.. »تدا اسکاچپول« 

امام  اسطوره  و  مذهبی  های  آیین  نقش  به  ایران،  انقالب  در  گرفته  صورت  نماد سازیهای  به  اشاره  با 

حسین)ع( در شکست شاه به عنوان اهریمن زمانه اذعان می کند. از نگاه وی این فداکاری ها و شهادت 

طلبی، سرانجام نیروهای نظامی و ارتش را در استفاده از نیروی نظامی دچار تردید و ناکارآمدی ساخت. 

)اسکاچپول،1382: 131(. شهادت و تداوم راه امام حسین )ع( یکی از نمادهای پیروزی انقالب اسالمی 

بود که جمهوری اسالمی با اتکاء بر این نمادها، بر جنبش های مبارزاتی فلسطین و حزب الله. لبنان علیه 

اسراییل تاثیر گذاشت. باور به این مفهوم انقالب آفرین سبب شد که مبارزان فلسطینی و حزب الله با 

مقاومتی بی نظیر مانع گسترش نفوذ اسراییل در منطقه شوند. به واقع می توان گفت انتفاضه و نبردهای 

دایمی گروه های مبارز فلسطینی و لبنانی علیه اسراییل از روحیه شهادت طلبی الهام می گیرد که هیات های 

نماد ساز ایران با طرح آن سبب نفوذ نرم انقالب اسالمی بر منطقه و جهان اسالم شدند.

۳-ظلم ستیزی 
ظلم ستیزی به عنوان یکی از عناصر پایدار و نمادین شیعه توسط رهبران انقالب اسالمی مورد استفاده 

فراوان قرار گرفت. علی شریعتی و امام خمینی )ره( به کرات از نمادهای شیعی برای بسیج سیاسی و 

بیدار شدن ملت علیه رژیم پهلوی بهره بردند. »علی شریعتی« با تز بازگشت به خویشتن به دنبال تلفیق 

نمادهای شیعی با نمادهای ملی گرایانه ایرانیان بود. به همین سبب وی این بازگشت را رجوع به هویت 

ایرانی اسالمی می دانست.)شریعتی،1375: 196(. این اتکاء به خویشتن خمیر مایۀ مبارزه با نمادهای 

غربگرایانه و انقالبی سازی فضای فکری و فرهنگی کشور  و وسیله ای برای جذب حداکثری مردم را به 

نمادهای شیعی و بومی فراهم ساخت. 
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از  از نمادهای شیعی علیه رژیم پهلوی استفاده کرد و در مناسبت های مختلف  نیز  امام خمینی 

آیین های ظلم ستیز شیعی برای بسیج سیاسی و مبارزه با رژیم پهلوی بهره برد. به همین سبب »نیروی 

احساساتی که در مناسبتهای مذهبی برانگیخته می شد، پشتیبانی چشمگیر مردمی، غوغاگران کاردیده، 

و برنامه ای فراگیر برای تبلیغات سیاسی، هم برای دولت و هم برای رقیبان غیر مذهبی آنها ]روحانیون[ 

مقاومت ناپذیر از کار در آمد.«. )بروجردی،1384: 151(.

آیین ها و مراسم های نمادین شیعی در جمهوری اسالمی نیز کارکردی نمادین دارد. مراسم حج و 

برائت از مشرکان، برگزاری ساالنه ارتحال امام)ره( و کنفرانس وحدت و حضور مهمانان متنوع خارجی 

و اعزام مبلغان و هیات های توزیع کننده آرمانهای انقالب اسالمی و برگزاری مراسم های مذهبی و تشیع 

شهداء و همچنین راهپیمایی ساالنه اربعین از ویژگیهای اثر گذار و نمادین انقالب اسالمی بر جنبش های 

اسالمی و ملت های مسلمان است. از اینرو انقالب اسالمی با اتکاء به ترویج نمادهای فرهنگی، تاثیری 

نمادین بر جهان اسالم و جنبش های اسالمی می گذارد. این نمادها همه بر آمده از ذهنیت تاثیر گذار 

هیات های عالی نمادساز در عصر انقالب اسالمی بود. ذهنیتی که با اتکاء بر عناصر اسالمی و بکارگیری 

آن در دوران مدرن، طرحی جدید برای مقابله با رژیم های ظالم فراهم می ساخت. امام خمینی)ره( از 

بزرگترین رهبران ساخت این دنیای جدید نمادین بود که بیشترین سرمایه الزم را برای تغییر میدان سیاسی 

در اختیار داشت. مرجعیت شیعی، صالبت کالم، چهره نمادین و نفوذ اجتماعی مهمترین سرمایه های 

وی برای تسلط بر میدان سیاسی و اجتماعی ایران و جهان اسالم بود که زمینه های فکری و عملی الزم برای 

تغییر رژیم های ظالم و کهنه را ایجاد می کرد.

۴- استقالل طلبی
امام خمینی)ره( به منظور کوتاه ساختن دست بیگانگان از ایران بر خود باوری و قدرت اسالم تأکید 

می کرد. مخالفت با امریکا به عنوان نماد غرب گرایی در ایران از مهم ترین گرایش های فکری و روشی او 

محسوب می شد. وی در این خصوص گفت:

باید تمام دستهایی که در این مملکت، قدرتمندی کردند و با قدرتمندی دارند ذخایر ما را می برند، 

اینها تمام باید قطع بشود. این دستها باید قطع بشود و کنار بروند. مملکت مملکت ماست و ما خودمان 

می خواهیم اداره کنیم مملکت را؛ مستشار امریکایی ما نمی خواهیم )امام خمینی 1378، ج4: 310(.

اسالم می خواهد که هیچ یک از افراد این مملکت اسالمی پیوستۀ به غیر نباشد، تحت نفوذ غیر نباشد 
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)امام خمینی، 1378، ج 5: 264(.

گسستن از وابستگی به غرب و کسب استقالل در صدر سخنرانی ها و پیام های امام خمینی )ره( قرار 

داشت. این استقالل خواهی بیانی دیگر از مفهوم رجوع به خویشتن و بومی گرایی بود که روشنفکران ایرانی 

طی دهۀ 40 و 50 بر آن تأکید می کردند. 

وقوع انقالب اسالمی جهت گیری جدیدی مقابل جهان دو قطبی جنگ سرد ایجاد کرد. تاکید بر 

استقالل سیاسی و اصل نه شرقی - نه غربی به معنی نفی هر گونه سلطه خارجی، پیامی بارز به کشورهای 

اسالمی و مستضعف بود که می توان با اجرای قوانین الهی و حفظ کرامت انسانی و نفی سلطه خارجی، 

مسیر شکوفایی را پیدا کرد. )دهشیری،1390: 133-132(. بر اساس همین اصل اعتقادی، جمهوری 

از  اخیر  دهه  چهار  طی  و  کرد  مبادرت  اسالم  جهان  مستضعفان  و  جنبش ها  از  حمایت  به  اسالمی 

نهضت های آزادیبخش کشورهای مسلمان افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین و یمن حمایت کرد. در فصل 

ده قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل 152 به صراحت بر »عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه 

گر« در سیاست خارجی تاکید شده و دفاع از حقوق مسلمانان و نفی هر گونه سلطه و حفظ استقالل همه 

جانبه مورد توجه قرار گرفته است.

۵-محور مقاومت
مقاومت از دو مولفه قدرت نرم و سخت تشکیل شده است که مجموعه ای از عناصر نمادین و فیزیکی 

قدرت را در بر می گیرد. و از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسالمی و براساس اصول 152، 153 و 

154 قانون اساسی در مقابل ظلم، تجاوز و اشغالگری و سلطه گری قدرت های بزرگ شکل گرفته است. 

محور مقاومت نیز یک ائتالف ژئوپولیتیک منطقه ای متشکل از بازیگران دولتی نظیر ایران و سوریه و غیر 

دولتی نظیر حزب الله و حماس است که با تاکید بر منافع مشترک ملی و ایدئولوژیک، در مقابل نظام 

سلطه نظیر ایاالت متحده آمریکا ایستادگی می کنند. از ُبعد سلبی در مرکز گفتمان مقاومت، نفی سلطه و 

سلطه ستیزی و نفی استبداد و از ُبعد ایجابی حق طلبی، عدالت خواهی، عزت طلبی، اقتدار و استقالل 

گرایی و صلح طلبی قرار دارد. )محمودی رجاء و دیگران، 1397: 16- 9(.

به واقع می توان گفت مقاومت اسالمی به مثابه یک گفتمان در منطقه خاورمیانه نفوذی فراگیر پیدا 

کرده و با دال مرکزی اسالم سیاسی تمایزی اساسی با بنیادگرایی اسالمی دارد و با فراتر رفتن از سنت و 

مدرنیته به دنبال راه سومی برای جامعه نوین اسالمی است. )دبیری مهر، 1384: 3(. بر همین اساس از 
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ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، حمایت از گروه ها و جنبش های مبارزاتی در کشورهای اسالمی نظیر 

مصر، لبنان، فلسطین و بحرین مورد تاکید رهبران سیاسی ایران قرار گرفت و اسالم گرایان منطقه خاورمیانه 

با توجه به تجربه کارکرد اسالم سیاسی در ایران به انسجام تشکیالتی خود مبادرت کردند. شکل گیری 

حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسالمی فلسطین و همچنین شکل گیری محور مقاومت بر اساس همین 

الگو سازی صورت گرفت. موفقیت انقالب اسالمی و رهبری امام خمینی )ره( و تاسیس نظام اسالمی 

برای این جنبش ها خاصیت الهام بخشی داشته و به گونه ای تداوم اسالم گرایی امام خمینی)ره( تلقی می 

شد. )برزگر،1394: 153-157(. 

بنابراین مقاومت به عنوان اصلی ترین بازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم به شکل گیری هسته های 

مقاومت مردمی در عراق، افغانستان، پاکستان، و یمن انجامید و با تاکید بر اتحاد در جهان اسالم و ایجاد 

بازدارندگی مقابل دشمنان، دستاوردهایی نظیر پیروزی مقاومت در لبنان و فلسطین و خروج اسراییل از 

لبنان در سال 2000، جنگ 33 روزه لبنان )2006( و شکست داعش در عراق و سوریه و پیروزی های 

انصارالله در یمن را به همراه داشت. )جوادی، 1400: 34-41(.
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نتیجه گیری
در این پژوهش با بررسی قدرت نمادهای اسالمی این نتیجه حاصل شد که این قدرت درون مذهب اسالم 

وجود داشت اما برای تاثیرگذاری بر پیروان، نیازمند تولیدکنندگان نمادها یعنی روحانیان و روشنفکران بود 

که با ساخت نمادهای فراگیر در میدان سیاسی و اجتماعی دستخوش تغییر از دهه 40 شمسی به بعد، 

اذهان ایرانیان را متحول ساخته و زبان توده ها را به زبان اعتراضی و انقالبی تجهیز نمایند. با سقوط رژیم 

پهلوی، این تالش هیات های تولید کننده نمادهای اسالمی به ثمر نشست و پس از پیروزی انقالب نیز 

رهبران ایران، عمق استراتژیک کشور را در گسترش نمادهای انقالب اسالمی در جهان اسالم و در برابر 

قدرت های بزرگ تبیین کردند و با اتکاء بر جهان نمادین اسالمی، مفاهیم انقالب آفرینی را برای مقابله با 

حاکمان ظالم و قدرت های بزرگ بکار گرفتند. بر همین اساس امام خمینی)ره( از بیشترین مشروعیت نزد 

ملت های اسالمی برخوردار بود و تفکر وی بیشترین نفوذ را در کشورهای اسالمی ایجاد کرد.

در نتیجه، انقالب اسالمی با تکیه بر این نمادها، قدرت جدیدی در جهان اسالم ایجاد کرد که ترکیبی 

از قدرت معنوی و فیزیکی بود. قدرتی که توسط ذهنیت رهبران انقالب ساخت پذیر و ساخت بخش 

شد. قدرتی که درون ساختارهای جدید نهفته بود و رهبری انقالب با اتکاء به این قدرت، مشروعیتی 

فزاینده برای جمهوری اسالمی و قدرت نفوذ آن در جهان اسالم فراهم کرد. بنابراین این انقالب با اتکاء به 

نمادهای قدرت آفرین اسالم شیعه بر قدرت فیزیکی غرب و شرق غلبه پیدا کرد و بازتاب انقالب اسالمی 

را از منظری نمادین در جهان اسالم تثبیت ساخت. 
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