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ظرفيتهاي جهاني شدن انقالب اسالمي
از منظر بيانيۀ گام دوم انقالب
امين

جوادي

چکيده
«جهاني شدن» به معناي بينالمللي شدن هر امري ،با چالشهاي فکري و هويتياش ،به
دليل آثار مثبت و منفي در زندگي انسان ،دغدغۀ فکري عصر حاضر است .با توجه به تأکيد
شارع مقدس اسالم مبني بر جهاني بودن اين دين و با عنايت به پيروزي انقالب اسالمي
ايران در قرن معاصر که تعاليم اسالم علت موجده و مبقيۀ آن است ،ضرورت طرح انقالب
در تراز بينالمللي ،اهميتي مضاعف مييابد .مقام معظم رهبري ،در منظومۀ فکري و نقشۀ
راه ترسيمي خود که در قالب بيانيۀ گام دوم انقالب ابالغ گرديده است ،الزمۀ جهاني شدن
انقالب اسالمي را استفادۀ کاربردي از ابزارهاي تربيت و قدرت در اخالق و سياست ،مانند
آزادي ،معنويت ،عدالت ،استقالل ،عزت و برادري دانسته و رسيدن به امت واحدۀ جهاني
به جاي دهکدۀ جهاني را در گرو عملي کردن استراتژيهاي اِعالني و اِعمالي حداکثري
براي ظرفيتسازي در تفکر مترقي انقالب اسالمي ميدانند .در اين پژوهش توصيفي -
تحليلي معلوم ميشود انقالب اسالمي به دليل انطباق مباني آن با فطرت ،انعطافپذيري،
متعادل بودن دستاوردها و عقالنيت ،ظرفيت جهاني شدن دارد.
کليدواژهها :جهانيشدن ،انقالب اسالمي ،ظرفيت ،بيانيۀ گام دوم انقالب.

 دانشجوی دکتری تاريخ تشيع دانشگاه اديان و مذاهب اسالمی ()javadi9667@gmail.com
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مقدمه
جهانی شدن يک جريان واقعی تاريخی است و منطق کانونی اين جريان ،نوسازی مبتنی بر علم
و صنعت و نوآوری است که از قرن هفدهم آغاز گرديده است .جهانی شدن اگر چه از يک
منطق اقتصادی شروع شده؛ اما با گذشت زمان ،کليت نظام اجتماعی اعم از سياسی و فرهنگی
را درگير نموده است .آنچه اهميت دارد ،تعريف نوع تعامل با چنين جريان جهانی است ،بهويژه
جوامع دينی از جمله جمهوری اسالمی ايران که با نظام ارزشی خاص اداره میشود و درصدد
آن است که در سايۀ چنين نظامی که مولود انقالب اسالمی است ،اين انقالب را در تراز جهانی
مطرح نموده و آن را به عنوان الگوی موفق و کارآمدِ برخاسته از آموزههای الهی سياسی اسالم
ناب محمّدی ،بينالمللی نمايد.
با داعيۀ جامعيت دين اسالم در ميان مسلمانان که امروزه انقالب اسالمی درصدد جامۀ
عمل پوشاندن به اين ادعاست و با توجه به قابليتهای درون فرهنگی اين دين در بستر
انفورماتيک و رسانه ،میتوان از اين فرصت رسانهای با برد بلند ،برای برتری و تحقق ايدههای
جهانی خود سود جست.
انقالب اسالمی ايران در حالی چهلمين سالگرد پيروزیاش را پشت سر گذاشت و قدم به دهۀ
پنجم حيات خودش نهاد که علیرغم گمانهای باطل دشمنان ،دوستانش در سراسر جهان و
خصوصاً در قالب جبهۀ مقاومت اسالمی ،به پيشرفتهای خيرهکنندۀ حاصل از تالش جوانان
مومن انقالبی اميدوارند .در چنين مقطع حساسی از تاريخ انقالب اسالمی ،رهبر معظم انقالب
اسالمی در  22بهمن ماه  1397و همزمان با پايان چهلۀ اوّل انقالب ،با صدور بيانيۀ گام دوم
انقالب ،به تبيين دستاوردهای چهل سال گذشته پرداخته و برای تعيين تکليف برای انجام وظيفه
و ايفای نقش جهادی برای ساختن ايران اسالمی بزرگ در چهلۀ دوم انقالب ارائۀ طريق فرمودهاند.
اين بيانيه در واقع تجديد مطلعی است خطاب به ملت بزرگ ايران ،بهويژه نسل فرهيختۀ جوان که
به عنوان منشوری برای دومين مرحلۀ خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی ،فصل جديدی از
حيات طيبۀ نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران را رقم خواهد زد.
با عنايت به بحرانهای اخالقی و معنوی مدرنيته و ناکارآمدی طرحهای دنياگرايانۀ آن،
شرايط مستعدی برای جهانی شدن انقالب اسالمی ايرانِ برخاسته از آموزههای مترقی دين
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مبين اسالم فراهم آمده است که اسالمهراسیهای غرب در دهههای اخير نويددهندۀ اين
حقيقت است .اينکه انقالب اسالمی چه ظرفيتهايی برای پوشش دادن اين مهم دارد ،خود
مسئلهای است که اين مقاله درصدد حل آن است.

سؤال اصلي
سئوال اصلی اين است که انقالب اسالمی ايران ،چه ظرفيتها و توانمندیهايی را برای جهانی
شدن در آينۀ بيانيۀ گام دوم انقالب دارا است؟
اين پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای و با روش توصيفی  -تحليلی ،درصدد پاسخ به
سؤال اصلی مقاله و نيز تبيين آن قسمت از محتوای بيانات مقام معظم رهبری در بيانيه است
که مربوط به ظرفيت جهانی شدن انقالب اسالمی و شعارهای آن و ظهور و بروز آن در تراز
بينالمللی است ،لذا ابتدا به تعريف و سپس تبيين چهارچوب ،مزايا و معايب جهانی شدن
میپردازيم و سپس به بيان ظرفيتهای جهانی شدن انقالب اسالمی میپردازيم.

مفهومشناسي جهانيشدن
«جهانیشدن» معادل کلمۀ انگليسی  Globalizationبه معنای شمولگرايی و فراگير شدن امری در
سطح جهان و به معنای بينالمللی شدن ،جهانگستری ،فرا قلمروگرايی و تعابيری از اين دست
تعريف شده است .البته اين اصطالح نبايد با جهانیسازی يعنی  Globalizmمترادف گرفته شود.
کاربرد اصطالح جهانی شدن به دو کتابی برمیگردد که در سال  1970منتشر شده است .کتاب
اوّل تأليف «مارشال ماک لوهان» با عنوان «جنگ و صلح در دهکدۀ جهانی» و کتاب دوم نوشته
«برژينسکی» مسئول سابق شورای امنيت ملی آمريکا در دوران رياست جمهوری رونالد ريگان با عنوان
«ما بين دو دوره :نقش آمريکا در دوره تِکنِترونيک» میباشد (علی عبدالحميد عادل.)1379 ،
«جهانیشدن» ،پديدهای نوظهور و پيچيده است که به دليل ابعاد نامکشوف و گستردۀ آن
و ماهيت ساختارشکنانهای که دارد ،هنوز ماهيت و کارکردهای همهجانبهاش آشکار نگشته و از
اينرو ،تعاريف و برداشتهای گوناگون و حتی متضادی از آن ارائه شده است.
«مارتين آلبرو» ،جهانیشدن را فرآيندهايی تعريف میکند که موجب میشوند تمام مردم
جهان در يک جامعه واحد و فراگير جهانی به هم بپيوندند (مارک ويليامز.)137 :1379 ،
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«ديويد هِلد» ،چهار ويژگی اصلی جهانی شدن را اين طور مطرح میکند:
الف) افزايش جريانها و شبکههای ارتباطی؛ ب) نفوذپذيری متقابل؛ ج) گسترش روابط
اجتماعی ملتها ،د) رشد ابزارهای نوين اطالعاتی و ارتباطی (نکوئی سامانی.)4 :1387 ،
«مک گرو» ،از صاحبنظران در موضوع جهانیشدن ،در تعريف و توصيف اين پديده میگويد:
جهانيشدن به معناي افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي است که فراتر از
دولتها شکل ميگيرد و در نتيجۀ آن ،قدرت دولتها کاهش مييابد و هويتهاي
مبتني بر سرزمين ،تاريخ و قوميت ،ماهيتي متفاوت مييابند (ديويد هلد و آنتونی مک
گرو.)96-124 :1382 ،

امانوئل والراشتاين در تعريف «جهانیشدن» مینويسد« :جهانیشدن ،فرآيند شکلگيری
شبکههايی است که طی آن اجتماعاتی که پيش از اين در کرۀ خاکی دور افتاده و منزوی
بودند ،در وابستگی متقابل و وحدت جهانی ،ادغام میشوند» (امانوئل والرشتاين.)278 :1377 ،
طبق تعريف ديگری« :جهانی شدن ،فرآيندی است که در نتيجۀ آن ،محدوديتهای
جغرافيايی و نظامهای اجتماعی و فرهنگی ،متحول و برچيده میشوند و به تشديد آگاهی
عمومی منجر میشود» (واترز.)10-12 :1379 ،
ديويد هاروی ،جهانیشدن را مرحلهای شديد از فشردگی زمان و مکان میداند که دارای
تأثير گيجکننده و مخربی بر رويههای سياسی اقتصادی ،توازن قدرت طبقاتی و نيز بر زندگی
فرهنگی و اجتماعی است (نکوئی سامانی.)3 :1387 ،
امانوئل کاستلز ،نويسندۀ کتاب «جامعه اطالعاتی» ،با اشاره به عصر اطالعات ،جهانگرايی
را ظهور نوعی جامعه شبکهای میداند که در ادامۀ حرکت سرمايهداری ،پهنه اقتصاد ،جامعه و
فرهنگ را دربر میگيرد (امانوئل کاستلز.)130 :1380 ،
در تعريفی ديگر« ،جهانیشدن» به معنای «جهانگستری» 1آمده است؛ يعنی اشخاص و
پديدههای فرهنگی در مقايسه با دورانهای ديگر ،بيشتر در تمام مناطق قابل سکونت کرۀ
زمين پخش شدهاند (يان آرت شولت.)7 :1382 ،
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رابرتسون نيز در تعريف دقيقتری میگويد« :جهانیشدن يا سيارهای شدن جهان ،مفهومی
است که هم به تراکم جهان ،و هم به تشديد آگاهی دربارۀ جهان و هم به وابستگی متقابل و
هم تشديد آگاهی از يکپارچگی جهان در قرن بيستم اشاره دارد» (نکوئی سامانی.)3 :1387 ،
جهانیشدن به خاطر داشتن چالشهای فکری و هويتی ناشی از آن ،دغدغۀ فکری زمانه و
خصوصاً تاريخ معاصر شده است و آثار و پيامدهايی را در عرصههای اصلی حيات انسان اعم از
سياست ،اقتصاد و فرهنگ با محورهای مثبت و منفی دارا میباشد .دورويه بودن جهانیشدن ،از
سويی ناشی از بُعد فناورانه آن میباشد و از سوی ديگر ،ريشه در ماهيت ايدئولوژيک آن دارد.
جهانیشدن با استفاده از فناوری ارتباطی ،ميان پديدههای بومی و جهانی پيوند میزند؛ ايدهها
و هنجارهای بومی را جهانگير میسازد و از طريق تعميمسازی فرهنگی و ارزشی ،به استحاله و
تخريب تمايزها و تفاوتهای بومی و محلی میانجامد .از سوی ديگر ،به گفتۀ «ديويد هاردی»
(سجادی ،)1388 ،جهانیسازی با فروريختن مرزهای زمانی و مکانی ،جوامع بشری را دچار
بیهويتی و بحران معنا میسازد؛ زيرا اين پديده ،مهمترين عناصر هويتساز يعنی زمان و مکان
را تحت تأثير قرار داده ،به فشردگی مکانها و تراکم زمانها میانجامد.

پروژه يا پروسه بودن جهاني شدن
در خصوص اينکه آيا پديدۀ «جهانی شدن» يک پروسۀ تاريخی است يا پروژه ،نظرات مختلفی
داده شده است .گفته میشود در پروسه ،کسی يا چيزی کنترلی بر ايجاد ،ابقا ،و نظارتی بر
اوضاع يک پديده ندارد و از سرانجام آن نيز بیخبر است .در حقيقت ،پروسه ،سير طبيعی
پديده ،با فراز و نشيبهای طبيعی است .در حالیکه پروژه ،در دستِ سکانداری است که قصد
دارد با بسيج منابع ،آن را به مقصدی خاص هدايت نمايد .به طور کلی ،چند نظريه دربارۀ پروژه
يا پروسه بودن جهانی شدن وجود دارد:
 .1به اعتقاد برخی ،جهانی شدن يک پروژه است که پيشتر غرب – بهويژه آمريکا  -برای
ادامۀ تسلط بر جهان طراحی کرده بود که در دهههای اخير ،روندی رو بهرشد گرفته است.
طرفداران پروژه بودن جهانی شدن ،طيفهای مختلفی را در برمیگيرند از جمله:
الف) جهانی شدن از آغاز به عنوان يک پروژه متولد شد و تمام آن ،از پيش طراحی گرديده است؛
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ب) جهانی شدن از درون واقعيتهای ديگر اجتماعی زاده شده و در واقع بخشی از آن،
پيشتر طراحی شده است؛ نه تمام آن (سيدمح ّمدکاظم سجادی.)1381 ،
 .2دستهای ديگر ،جهانی شدن را يک پروسه میبينند و عقيده دارند که اين تئوری ،يک
روند و فرآيند است و محتاج زمان .به اعتقاد اين گروه ،گرايشهای مختلف جهانی شدن ،از
قرنها پيش وجود داشته است و در اينباره ،حتی از جهانی شدن سرمايه در قرن  16و 17
ميالدی سخن میگويند .در اين ديدگاه ،پروسۀ جهانی شدن ،تداوم پروسههای کوچکتر قبلی
است .در ميان طرفداران اين نظريه ،عدهای بر اين باورند که اگرچه هر پروسه ،محصول پروسۀ
قبل است؛ اما يک پروسۀ جديد است که چندان نمیتوان برای آن ريشهها و بسترهای دور و
دراز يافت .از اينرو ،آنها پروسه جهانی شدن را محصول ريشههای سياسی -اجتماعی دو دهۀ
گذشته میدانند (همان).
با توجه به آثار و پيامدهای جهانیشدن برای جوامع بشری و با عنايت به وضعيت خاص
جوامع اسالمی ،چالشها و تعارضات جهانیشدن نسبت به جوامع و انديشۀ اسالمی خصوصاً
ملتهای شيعه تشديد میگردد؛ زيرا چه جهانیشدن را به عنوان يک پروسۀ تاريخی تلقی
نماييم يا يک پروژۀ غربی ،در هر دو حالت ،در حال حاضر مظروف اين ظرف ،ايدههای
ليبراليسم است و فرهنگ ليبراليستی ،و آموزههای ليبرال دموکراسی به عنوان گفتمان مسلط
عصر جهانی .اين امر به معنای چالش جدی هويت و فرهنگ اسالمی است .به عبارت ديگر،
جهانیشدن چالشهای مدرنيته غرب در برابر سنت دينی را از اليههای خاص روشنفکری و
روشنانديشی بيرون کشيده و در حوزۀ عام جوامع مطرح نموده و تعامل جوامع اسالمی با
پديدههای جديد را به دغدغۀ عمومی مسلمانان و بهويژه قشر فرهيخته و جوانان مسلمان
تبديل کرده است .با الهام از ايدۀ «آنتونی گيدنز» (گيدنز )56-58 :1378 ،میتوان گفت :اگر تجدد
و مدرنيته ،جوامع سنتی را با بحران هويت و تشخصيابی روبهرو نمود ،جهانیشدن اين بحران
را در سطح عام و گستره وسيع جوامع سنتی مطرح کرد .حال در مواجهه با دغدغۀ مطرح شده،
انديشمندان مسلمان چه پاسخی تدارک ديدهاند؟
بر اساس مبانی نظری انقالب اسالمی که برگرفته از ثقلين پيامبر اکرم يعنی قرآن کريم
بهعنوان ثقل اکبر و قول ،فعل و تقرير اهل بيت بهعنوان ثقل اصغر ،و در راستای انديشۀ
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مهدويت در قرن معاصر به وقوع پيوسته است ،ناکامی الگوهای بشری در ادارۀ عادالنۀ جوامع
بشری ،زمينههای يأس ،سرخوردگی و درماندگی انسان معاصر را فراهم کرده و آرمانخواهی و
عدالتجويی او ،خود بسترساز پذيرش ايدۀ مهدويت و آرمان انقالب اسالمی میگردد.

اهداف و ويژگيهاي جهاني شدن
جهانیشدن دارای دو رويۀ «ايدئولوژيک» و «تکنولوژيک» است .از نظر ايدئولوژيک ،رابطۀ
جهانی شدن و حکومت جهانی اسالم ،رابطۀ تعارضی ،و از نظر تکنولوژيک ،عدم تعارض و
همراهی است .ناگفته پيداست که بر اساس دو ديدگاه ديگر (ايدئولوژيکنگرِ صرف و
تکنولوژيکنگرِ تنها) رابطۀ مزبور از تعارض کامل تا انطباق و همراهی کامل در نوسان میباشد.
با تفکيک دو رويۀ مزبور ،استدالل میکنيم که جهانیشدن بهذاته و از نظر ماهوی فرآيندی
تاريخی است که بر بنيان توسعه و پيشرفت خيرهکنندۀ تکنولوژی ارتباطی شکل گرفته است.
بنابراين جهانیشدن ظرف بیمظروفی است که هر جمع و جماعتی میتواند مظروف خود را در
درون آن به ديگران عرضه نمايند؛ هر چند امروزه حجم بيشتر اين ظرف را آموزههای ليبرالِ
غربی به خود اختصاص داده است ،بنابراين ،جوامع اسالمی نيز اين فرصت را دارند تا در سايۀ
تفکر دهکدۀ جهانی ،گذشته از معايب آن ،با استفاده از منطق قوی و توانمندیها و ظرفيتهای
ت واحدۀ جهانی به جای دهکدۀ جهانی،
تعاليم و فرهنگ اسالمی ،با تبيين تفکرِ حکيمانۀ ام ِ
جوامع تشنه و سرخوردۀ بشری را سيراب سازند؛ اما ظرف انتقال دهندۀ اين مشروب« ،جهانی
شدن» میباشد.
در مورد ماهيت و ويژگیهای جهانی شدن ،اتفاق نظری وجود ندارد .احتماالً اين امر تا
حدی طبيعی است؛ زيرا با پديدهای روبهرو هستيم که در حال تکوين و «شدن» است و هنوز به
«بودن» نرسيده تا توصيف و شرح جامعی از آن ارائه کنيم .عمدتاً سه ديدگاه فکری از سه زاويۀ
مختلف به بررسی اين مقوله پرداختهاند :نگاه رئاليستی ،ليبراليستی و راديکال .دو نگاه اول و
سوم ،جهانی شدن را پديدهای ديرينه و مقولهای قديمی میدانند ،در حالی که نگاه ليبراليستی
آن را يک مقولۀ مستحدثه میخواند (سجادی 85/1/31 ،و سجادپور.)406 :1381 ،
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صرفنظر از تفاوتهای لفظی و گاه ماهوی در تعريف جهانی شدن ،از ميان تعاريف
گوناگون ،میتوان اين نکته را بهعنوان مخرج مشترک کليۀ تعريفها برگزيد که جهانی شدن،
چه بهعنوان يک پروسه يا پروژه ،بيانگر وضعيتی است که در درون آن ،ارتباطات متقابل،
وابستگی متقابل و تأثيرگذاری متقابل به شکل فزايندهای رشد يافته است ،بهگونهای که شعاع
اثرگذاری رفتار واحدهای سياسی از مرزهای ملی عبور کرده ،دورترين واحدها را تحت تأثير قرار
میدهد؛ اما جهانی شدن با اين ويژگیها تا چه اندازه احتمال توفيق دارد؟
اين پرسش از نگاه ليبراليسم پاسخ مثبت دارد؛ زيرا جهانی شدن ،جريانی طبيعی است که
دير يا زود ،شعاع خود را بر سراسر جهان گسترش خواهد داد .در اين تلقی ،همراه با جهانی
شدن ،دنيا شاهد عالمگير شدن دموکراسی ليبرال ،تجارت آزاد و اصول اعتقادی ليبرال خواهد
بود و ديگر فرهنگها در برابر موج توفندۀ اين جريان رنگ خواهند باخت.
اما در مقابل ،نگرش چپ و ديدگاه انتقادی ،جهانی شدن را چهرۀ جديدی از قدرت
امپرياليستی میخواند و عمدتاً جنبۀ پروژه بودن آن را مورد تأکيد دارد و معتقد است که جهانی
شدن با مقاومتهايی مخالف در قالب جنبشهای کارگری و ائتالفهای منطقهای روبهرو خواهد گشت.

ديدگاه اسالم دربارۀ جهاني شدن انقالب اسالمي
از ديدگاه اسالم ،آراء و انديشههای بشری دارای جنبههای صوری و گذرا هستند و از پايداری و
ماندگاری برخوردار نيستند و در برابر انديشههای دينی رنگ خواهند باخت .با عنايت به وقوع
انقالب اسالمی در ايران با الهام از همان آموزهها و انديشۀ دينی ،انتظار است مطالب باال در
واقعيت مصداق پيدا کرده و به منصۀ ظهور برسد؛ زيرا انقالب اسالمی با توجه به ظرفيت و
توانمندی ذاتی و انطباق با فطرت انسانی ،از جذبههايی به مراتب بيش از ايدههای بشری
برخوردار است؛ اما تحقق اين امر ،نيازمند ارائۀ منطق دينی در قالب قابل قبول و ترسيم چهرۀ
واقعی اسالم و به طور کلی شناسايی ،کشف ،معرفی و به منصۀ ظهور رساندن ظرفيتهای
انقالب اسالمی نزد افکار جهانی است .در صورت تحقق اين مسئله ،جهان در آينده شاهد جهانی
شدن اسالم و انقالب اسالمی به جای ليبراليسم غرب خواهد بود و اين مقاله در پی معرفی
ظرفيت جهانی شدن انقالب اسالمی در قالب بيانيۀ گام دوم انقالب تدوين میشود.
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اسالم میخواهد تمام اختالفات و جدايیها را که به نامهای گوناگون پديد آمده ،با عقيدۀ
توحيد از ميان بردارد .اختالفات نژادی ،طبقاتی ،ملی ،جغرافيايی ،مسلکی ،حزبی ،زبانی ،همه بايد
از ميان برود و سبب امتياز و افتخار نباشد ،حتی بايد اختالفات دينی هم کنار گذاشته شود و همه
بايد تسليم فرمان خدا باشند :قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَۀٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُمْ( ...آلعمران.)64 :
ن غالب در
اينک به برخی از آيات و روايات اين موضوع و اينکه «روزی خواهد آمد که دي ِ
روی کرۀ زمين ،دين اسالم است» و «پيروزی از آنِ مستضعفان است» و «صالحان ،وارث
زميناند» و «در همه جای کرۀ زمين ،عدل حاکم خواهد شد» و «همۀ دينها در عصر ظهور
حضرت مهدی خواهد بود» ،اشاره میکنيم:
لَقَد کَتَبنَا فِي الزَّب ُورِ مِن بَعدِ الذِّک ِر َأنَّ األرضَ يرِ ُثهَا عِبَادِي الصَّالِح ُو َن؛ در زبور داوود
نوشتهايم که صالحان از بندگان من ،وارث زمين خواهند شد

.

در تفسير مجمعالبيان طبرسی ،ذيل اين آيه از حضرت امام باقر روايت شده که فرمودند:
و هم اصحاب المهدي في آخرالزمان؛ آنان ،همان ياران حضرت مهدی در آخرالزماناند.
ن مِن
ض کَمَا استَخلَفَ الَّذِي َ
صالِحاتِ لَيستَخلِ َفنَّههم فِي األر ِ
ن آ َمنوها فِيکهم َو عَ ِملوها ال َّ
لل الَّذِي َ
وَعَدَ ا ه
ن لَههم ِدي َنههمه الَّذِي ارتَضي لَ ههم وَ لَيبَدِّلَنَّههم مِّن بَعدِ َخوفِهِم أمنَا ( »...انبيا.)105 :
قَبلِهِم وَ لَيمَکِنَ َّ

در اين آيۀ شريفه ،سه وعدۀ صريح به مؤمنان وارسته و صالح داده شد است:
الف) استخالف در زمين؛ يعنی ،حکومت در کل کرۀ زمين بهعنوان نمايندگی خدا که
دارای حکومت حق و عدالت است.
ب) تمکين دين؛ يعنی ،نفوذ معنوی و حکومت قوانين الهی بر تمام پهنۀ زمين؛
ج) تبديل خوف به امنيت؛ يعنی برطرف شدن تمام عوامل ترس و ناامنی و جايگزين شدن
امنيت کامل و آرامش در همۀ روی زمين.
در تفسير مجمع البيان ذيل اين آيه از حضرت امام سجاد روايت شده که فرمودند:
هم والل! شيعتنا اهل البيت يفعل الل ذالک بهم علي يدي رجل منّا و هو مهدي هذه االمّۀ؛
ۀ
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ههوَ الَّذِي أَر َسلَ رَسوهلَهه بِالههدي وَ دِينِ ال َحقِّ لِيظهِرَهه عَلَي الدِّي ِن کهلِّ ِه َو لَو َکرِهَ المهش ِرکوهنَ؛
ۀ

پيامبر اعظم در دعای ماه مبارک رمضان میفرمايند:
«أَللَّهُمَّ أَغنِ کُلَّ فَقِيرٍ؛ أَللَّهُمَّ أَشبِع کُلَّ جَائِعٍ؛ أَللَّهُمَّ اکسُ کُلَّ عُريانٍ؛ أَللَّهُمَّ اقضِ دَينَ کُلَّ

مَدِينٍ؛ أَللَّهُمَّ فَرِّج عَن کُلَّ مَكروُبٍ؛ أَللَّهُمَّ رُدَّ کُلَّ غَرِيبٍ؛ أَللَّهُمَّ فُكَّ کُلَّ أَسِيرٍ»...
در اين دعا از خدا میخواهد که تمام فقيران جهان به رفاه برسند و تمام گرسنگان جهان
سير شوند و تمام برهنگان جهان لباس بپوشند .پيداست اين دين ،مطالبات جهانی و بشری
دارد و با مطالبات جهانی تفکر مقابل ،حتماً اشتقاق تئوريک پيدا میکند و پيدا کرده است
(لهسايیزاده.)23-25 :1383 ،
طبق روايت ،علی هنگام تالوت اين آيه ،از ياران خود پرسيدند« :آيا اين پيروزی حاصل
شده است؟» گفتند :آری ،فرمودند:
کَلَّا! فَوَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ! حَتَّي لَايبقَي َقريه إلّا وَ ينَادِي بِشَهَادَۀ َأن لَا إِلَهَ إِلّا الل بهکْ َرۀ وَّ عَشِيًا؛ نه!
سوگند به کسي که جانم به دست اوست! اين پيروزي ،آشکار نميشود؛ مگر زمانيکه
هيچ آبادي روي زمين باقي نماند؛ مگر آنکه صبح و شام بانگ ال اله اال اهلل از آن به
گوش رسد (صف.)9 :

حضرت امام باقر فرمودند:
إِنَّ ذَ ِلکَ يکوهنَ عِندَ خهروهجِ المَهدِي فَلَا يبقَي أَحَدٌ إِلَّا أَ َقرَّ بِمهحَمَّدٍ صَلَّي الله َعلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم؛
اين پيروزي به هنگام قيام مهدي از آل محمّد خواهد بود؛ آنچنانکه هيچکس
در جهان باقي نميماند؛ مگر آنکه اقرار به رسالت محمد خواهد کرد.

از اين آيات و روايات بهروشنی استفاده میشود که:
 .1سرانجام ،صالحاناند که وارث کل زميناند؛ نه شرق يا غرب ،جنوب يا شمال آن؛
 .2افراد شايسته جانشين پيشينيان در کل کرۀ زميناند و قدرتشان در همه جای عالم
ظاهر میشود؛
 .3دين اسالم غالب بر همۀ اديان ،در جای جای کرۀ زمين حاکم خواهد شد؛
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 .4همۀ اينها در عصر ظهور حضرت مهدی واقع خواهد شد.
نتيجه اينکه حکومت مهدی حکومتی جهانی خواهد بود و اين حکومت واحد جهانی،
جزء وعدههای الهی است که تخلف ندارد؛ زيرا إنَّ اهللَ لَايخلِفُ ال ِميعَا ِد

(مجمعالبيان ،ذيل آيۀ ،4

صف).
بنابر اين ،اعتقاد به تشکيل حکومت واحد جهانی ،نشئتگرفته از قرآن کريم و روايات
اهلبيت است که خداوند وعدۀ تحقق آن بر داده است و تخلفی نخواهد داشت.
در استمرار انقالب جهانی حضرت مهدی ،پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی در عصر
حاضر در ايران و به ثمر نشستن خونهای پاک و مطهر شهيدان و تشکيل نظام مقدس
جمهوری اسالمی به عنوان يکی از ظرفيتهای جهانی شدنِ اين تحول بزرگ تاريخ سياسی
معاصر به شمار میرود که قصد دارد اين انقالب را در گسترۀ جهانی توسعه دهد.
انقالب اسالمی ايران انقالبی بود که میخواست با به اجرا درآوردن احکام و ارزشهای
اصيل اسالمی در تمام ابعاد حکومتی ،دين را در قلب نظام حکومتی نهادينه کند .با ظهور
انقالب اسالمی و تالشی که برای رساندن پيام انقالب به گوش تمام ملتها انجام گرفت ،اين
زمينه و آمادگی در برخی ملتها بهخصوص ملتهای مسلمان فراهم گرديد تا از خواب غفلتی
که در آن بودند ،بيدار گشته و راه نجات خود از خودبيگانگی و دوگانگی ارزشی که به آن گرفتار
بودند را در بازگشت به ارزشها و تعاليم اسالمی بيابند.
از نگاه فقهی ،اين هدف آرمانی انقالب اسالمی قابل توجيه است .مراجع معظم تقليد در بحث
از شرايط ششگانۀ تکليف میفرمايند ،برای مکلف شدنِ فرد مسلمان ،عالوه بر عقل ،بلوغ ،آزادی
و اختيار ،در قيد حيات بودن مکلف ،قدرت و توانايی ،اطالع و آگاهی از حکم اسالم و تکليف نيز
شرط است و صد البته اگر فرد يکی از اين شرايط را نداشته باشد ،اصالً مکلّف نيست .در توضيح
شرط اخير يعنی اطالع و آگاهی گفته میشود ،اگر فرد مسلمان ،نسبت به حکم فقهی اسالم
جاهل قاصر باشد ،قابل مؤاخذه نيست و تکليف از او ساقط است.
پيروزی انقالب اسالمی ايران و پيشرفتهای خيرهکنندۀ جمهوری اسالمی ايران اين فرصت
طاليی را در اختيار قرار داد تا با بهرهگيری از امکانات روز دنيا از جمله راهاندازی شبکههای جهانی
العالم ،الکوثر ،خبر ،پرس تیوی ،اسپانيولی و  ...حکم اسالم و نيز پيام انقالب اسالمی ايران را به
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اقصی نقاط جهان مخابره کند تا هم حجت شرعی برای همۀ مردم دنيا تمام شود و نيز پيام
انقالب اسالمی ايران که برگرفته از آموزههای اسالم راستين و اصيل است ،به گوش جهانيان برسد
و با اين امر ،مطلوب ما که همان جهانی شدن انقالب اسالمی است ،حاصل شده است و اين
ظرفيت در بُنمايههای فقهی  -سياسی انقالب اسالمی وجود دارد که گاهی مغفول واقع میشود و
بايد آنها را معرفی کنيم.

ظرفيتهاي بارز انقالب اسالمي ايران براي جهاني شدن
يکی از مهمترين و بارزترين ظرفيتهای انقالب اسالمی ايران« ،بُعد ايدئولوژی» آن است که با
استفاده از آيات و روايات ،ويژگیهايی ذاتی را در خود ايجاد کرده که باعث استقبال محرومان
جهان حتی غيرمسلمانان و باعث رهايی از زير يوغ استکبار شده است.
سه ويژگی «مظلومياوری»« ،استکبارستيزی» و «عدالتمحوری» نمودهای بارز ظرفيت
ايدئولوژی انقالب اسالمی است که امامين انقالب اسالمی همواره در بيانات و سيرۀ عملی
خودشان به اين سه ويژگی تأکيد داشته و دارند و يکی از امتيازات انقالب اسالمی ايران در
مقايسه با ساير انقالبهای جهانی ،ويژگیهای ياد شده را قلمداد میکنند .پرواضح است که
خواستۀ دل مستضعفان ،محرومان و مظلومان جهان نيز چيزی غير از سه ويژگی ياد شده
نيست و همين امر باعث نفوذ تفکرات انقالب اسالمی ايران و دستاوردهای آن در قلب ملتهای
جهان شده است و از آنجايیکه اين ظرفيتها از يک کشور شيعی که شروع و تداوم و استمرار
انقالبش با تمسک به آموزههای اسالم ناب محمدی صورت گرفته ،خود به خود آنان را بهعنوان
مخاطبين مکتب شيعه نموده است؛ هر چند تأثير و نمود عينی اين تفکر طی يک پروسۀ زمانی
طوالنیمدت باشد که همينطور بوده و در حال حاضر تحت عنوان بيداری اسالمی به عينيت
رسيده است.

انقالب اسالمي ايران پرچمدار تجديد حيات اسالمي در اين قرن است .ملت سودان با
الهام گرفتن از ملت ايران قيام کرد و بعد از ده سال از انقالب اسالمي ،به نداي دعوت
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امام خميني لبيك گفت و پرچمدار دفاع از اسالم در قارۀ ستمديدۀ آفريقا شد (احمد
اميدوار و حسين يکتا 265 :و .)266

پروفسور محمدحسين هُدی ،انديشمند مسلمان مقيم اتريش ،در خصوص تأثير انقالب
اسالمی در احيای تفکرات دينی میگويد:
اگر بنا باشد تاريخي را براي احياي هويت ديني در نظر بگيريم ،آن تاريخ1979 ،
ميالدي است؛ يعني مقارن با پيروزي انقالب اسالمي ايران که خيزش عظيمي را براي
تفکرات ديني در تمام اديان به وجود آورده است .آخرين آمارها در مورد احياي تفکر
ديني که در سال  1990صورت پذيرفته ،نشان ميدهد که تقريباً  70درصد مردم اروپا
احساس دينداري ميکنند .انقالب اسالمي ايران موجب احياي تفکر ديني در جهان
شد (روزنامه کيهان 25 ،و  29بهمن .)1376

اين اظهارات حاکی از اين واقعيت است که انقالب اسالمی از عمق و جايگاه ويژهای در
عرصه جهانی برخوردار بوده و توانسته تا هويت اسالمی را در دنيای اسالم و هويت معنوی را در
کل جهان زنده کند و اين خود ،کارآمدی انقالب اسالمی در عرصۀ جهانی را به تصوير میکشد.
انقالب اسالمی ايران ،حرکتی نوگرايانۀ فرهنگی در جهت احيای هويت اسالمی نه تنها در
ايران؛ بلکه مطرح ساختن آن در جهان به عنوان مکتب حياتبخش و الگوی تمامعيار سعادت و
رفاه دنيوی و اخروی بود .انقالب اسالمی بازگشت به اسالم اصيل و اسالم ناب محمّدی و
ی زورمداران را در دستور کار خود قرار داد و خواهان زدودن انواع خرافهها و
طرد اسالمِ آمريکاي ِ
تفسيرهای غلط از اسالم شد .تأکيد بر محوريت خدا و اتکا به باری تعالی و شکوفا ساختن
استعدادهای انسانی و بهرهگيری از توانايیها و امکانات فکری و مادی جامعه در انقالب مورد
تأکيد واقع شد (پوراحمدی.)96 :1386 ،
گفتمان هويتی انقالب اسالمی در تقابل با مظاهر تجدد از جمله ناسيوناليسم بود .واژۀ ملت
و ملتگرايی به مفهوم اروپايی آن در فرهنگ ايرانی وجود نداشت و از آنجا که خود را مقدم بر
اسالم میيافت ،در چالش با فرهنگ اسالمی «امت» قرار میگرفت .تأکيد بر صدور انقالب،
حکايت از اين مقوله داشت که گفتمان هويتی انقالب اسالمی ،هويتی فراملی و در تضاد با
ملتگرايی است و در اين گفتمان ،هويت اسالمی برتر از هويت ملی و در برگيرندۀ آن است.
صدور انقالب نشان میدهد که انقالب اسالمی دارای ماهيتی جهانی است و در عصر جهانی
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شدن فرهنگ ،در پی ايجاد نظم نوين فرهنگیِ جهانی (فرهنگ جهانی اسالم) و تفسير وفاداری
ملی و سرزمينی به وفاداری و همبستگی جهانی است (همان .)98 :پيروزی انقالب اسالمی ايران
سبب حيات دوباره در عالقه و کنجکاوی نسبت به فرهنگ و تمدن اسالمی شده و برخورد آن را
با فرهنگ غرب که در پی غلبه بر جهان است ،تشديد کرده است (موالنا.)197-205 :1381 ،
امروز در جهان اسالم و بهويژه در کشورهای حوزۀ خليج فارس به برکت انقالب اسالمی،
فعاليتهای دينی مجدداً سازمان يافتهاند و روند احياگری اسالمی به عنوان يک حرکت
اجتماعیِ وسيع در مقابله با بحرانِ نوسازیِ غربی ظهور يافته است .در بسياری از اين کشورها،
اکثر جوانان مسلمان بهويژه کسانیکه عضو طبقات متوسط و پايين میباشند ،اسالم را به عنوان
فرهنگی که آنان را از ورطۀ از خودبيگانگی و نااميدیهای مفرط نجات میدهد و مدل عملی
حيات سياسی ،اقتصادی و فرهنگی را در جهان تحت سلطۀ غرب ارائه میکند ،پذيرفتهاند .در
يک کالم ،امروزه اسالم همچنان نيروی قدرتمند فرهنگی در جوامع اسالمی و در غرب آسيا
است و در دورانی که دولتهای سکوالر با پيروی از انديشههای غربی تالش دارند ،نوسازی را در
کشورهای خود پيگيری میکنند؛ اما در عمل با ناکامی مواجه شدهاند ،اسالم به تأسيس،
سازماندهی و تقويت خود در قلب فرهنگ سياسی مبادرت ورزيده است (رمضانی.)1374 ،
انقالب اسالمی ايران توانست ايجاد دولت اسالمی با تکيه بر شريعت و فرهنگ اسالمی که
آمادگی پذيرش هرگونه نوآوری در ادارۀ بهتر جوامع و حاکميت واقعی مردم در چهارچوب قوانين
الهی را دارد ،تحقق بخشد .همچنين قدرت الزم برای الگوگيری احيای تفکر اسالمی در ادارۀ
جامعه و در نتيجه ارائۀ مدل جايگزين در برابر مدل سياسی حاکميت غرب در جوامع اسالمی را
ممکن ساخت و اين امر ،مقاومت فرهنگ اسالمی در برابر روند جهانیسازیِ فرهنگ ليبرال
دموکراسی غرب را تقويت کرده است .هويت و فرهنگ انقالب اسالمی ،خودباوری سياسی،
ل غرب و در عينحال بهرهبرداری
اقتصادی و اجتماعی را در انکار عقايد سلطهآميز و فرهنگ ليبرا ِ
از دستاوردهای ارزشمند بشر در رشد و توسعۀ ابعاد گوناگون حيات انسانی و به کارگيری
فناوریهای پيشرفتۀ صنعتی عينيت بخشيده است و آنرا تبليغ میکند .احياگری اسالمی مدل
جديدی در زندگی جوامع اسالمی و ديگر جوامع تحت سلطۀ فرهنگ غرب را مطرح میسازد و
اين مدل ،زمينهساز تداوم مقاومت در برابر هجوم فرهنگ ليبرال غرب است (پوراحمدی.)150 :
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ديدگاههاي امامين انقالب اسالمي
حضرت امام راحل ايجاد پيوند هرچه بيشتر بين شيعه و سنی و تشکيل آنها بهعنوان يک
نيروی واحد و قدرتمند جهانی در برابر قدرتها را از مهمترين دستاوردهای انقالب اسالمی
(صحيفه نور ،ج )82 :17دانسته و معتقد است انقالب اسالمی ايران با صدور ارزشهای خويش،
گامی عمده در بيدارسازی و آگاهی مسلمانان جهان ،به ارائۀ چهرۀ واقعی از اسالم اهتمام
ورزيده است (همان ،ج .)121 :17از ديگر ظرفيتهای جهانی شدن انقالب اسالمی ،میتوان به
مطرح شدن ملت ايران در محاسبات ابرقدرتها (همان ،ج ،)63 :17خروج ملت ايران از حالت انزوا
به حضور ،و معرفی ايران به عنوان مرکز مبارزه عليه استعمار و کانون مبارزه و برهمزنندۀ
محاسبات ابرقدرتها (همان ،ج )63 :17اشاره کرد که اين امر در راستای اتحاد ملل دنيا و تبديل
آنها به امت واحدۀ جهانی به جای دهکدۀ جهانی خواهد بود (همان ،ج.)225 :13
مقام معظم رهبری در بيانيۀ گام دوم انقالب میفرمايند:
براي همه چيز ميتوان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف فرض کرد؛ اما شعارهاي جهاني
اين انقالب ديني ،از اين قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بيمصرف و بيفايده نخواهند
شد ،زيرا فطرت بشر در همۀ عصرها با آن سرشته است .آزادي ،اخالق ،معنويت،
عدالت ،استقالل ،عزت ،عقالنيت ،برادري ،هيچيك به يك نسل و يك جامعه مربوط
نيست تا در دورهاي بدرخشد و در دورهاي ديگر افول کند .هرگز نميتوان مردمي را
تصور کرد که از اين چشماندازهاي مبارک دلزده شوند .هرگاه دلزدگي پيش آمده،
از رويگرداني مسئوالن از اين ارزشهاي ديني بوده است و نه از پايبندي به آنها و
کوشش براي تحقق آنها (امام خامنهای.)13 :1397 ،

از ديگر شاخصههای انقالب اسالمی ،موضوع «ظرفيت ايجاد مقاومت» و بهعبارت رساتر،
داشتن ويژگی جريان مقاومساز است که با استناد به آيۀ  13سورۀ مبارکۀ احزاب به عنوان رمز و
فرمول موفقيت و تحت تدبير حکيمانۀ صدور انقالب ،به مظلومان جهان معرفی شده است .ضمانت
اجرايی اين فرمول نيز تجربۀ واقعی و عينی مقاومتِ منجر به پيروزی ملت مسلمان و مقاوم ايران
است که از سال  1342تحت زعامت رهبری مقتدر و الهی در مقابل مستکبران جهان و در واقع
در مقابل تفکر فريبای ليبرال دموکراسی شروع شد و در بهمن ماه سال  1357و با تمسک به
ثقلين پيامبر به پيروزی رسيد .اين تجربۀ ذیقيمت بهعنوان نمونۀ عينی کارکرد ظرفيت انقالب
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اسالمی در قالب آموزههای تشيع در مقابل ديدگان مستضعفان جهان است؛ برای اثبات اينکه اين
ظرفيت و پتانسيل معطل ماندۀ جامعۀ خودشان را به مرحله عمل برسانند.
ايشان در ابتدای بيانيه با نگاه فرآيندی به انقالب اسالمی با هدف جهانی شدن و تمدنسازی
میفرمايند:
از ميان همۀ ملتهاي زيرستم ،کمتر ملتي به انقالب همت ميگمارد؛ و در ميان ملتهايي
که به پا خاسته و انقالب کردهاند ،کمتر ديده شده که توانسته باشند کار را به نهايت
رسانده و به جز تغيير حکومتها ،آرمانهاي انقالبي را حفظ کرده باشند؛ اما انقالب
پرشکوه ملت ايران که بزرگترين و مردميترين انقالب عصر جديد است ،تنها انقالبي
است که يك چلۀ پرافتخار را بدون خيانت به آرمانهايش پشت سر نهاده و در برابر همۀ
وسوسههايي که غيرقابل مقاومت بهنظر ميرسيدند ،از کرامت خود و اصالت شعارهايش
صيانت کرده و اينك وارد دومين مرحلۀ خودسازي و جامعهسازي و تمدنسازي شده است.
درودي از اعماق دل بر اين ملت؛ بر نسلي که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلي که اينك وارد
فرآيند بزرگ و جهاني چهل سال دوم ميشود (امام خامنهای.)11-12 :1397 ،

انقالب اسالمی با احياء تفکر اسالمی ،نقش اسالم و مسلمانان را در عرصههای مختلف
برجسته ساخته و عنصر هويت اسالمی را به عنوان واقعيتی پذيرفته شده در برابر هويت
جهانشمول غرب قرار داده است .انقالب اسالمی با تشديد اسالمخواهی از طريق ترويج اسالم
سياسی ،بسياری از مسلمانان جهان را در مسير بازيابیِ هويت اسالمی خويش قرار داد .در تداوم
انقالب نيز ،ايران با داعيۀ رهبری جهانی ،درصدد اسالمی شدن جهان از طريق وحدت مسلمانان
در مبارزۀ با مستکبران بود (توال .)60 :1380 ،و در اين زمينه تالشهای فراوانی برای صدور و
گسترش افکار انقالبی در جهان صورت گرفت که اين تالشها ،موفقيتها و ناکامیهايی را هم
به همراه داشته است .انقالب اسالمی ايران بیشک در افتخار و اعتماد بهنفس مسلمانان بدون
توجه به مليت يا تمايالت سياسی آنها نقش داشته و يکی از مهمترين انقالبهای قرن بوده
است .اين مسئله نهتنها بر اساس نتايج بلندمدت که برای خليج فارس ،غرب آسيا و شرق آفريقا
و تمام جهان اسالم داشته؛ بلکه بر اساس دستاوردهايی که برای سراسر جهان به ارمغان آورد،
در تمام ابعاد يک انقالب ارزيابی شده است ،بهگونهای که میتوان ادعا کرد پيروزی انقالب
اسالمی در ايران مهمترين حادثۀ قرن اخير از زمان انقالب بلشويکی در سال  1917ميالدی
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میباشد؛ هرچند انقالب اسالمی ايران با احيای اسالم و تفکر اسالم سياسی ،خود را در مقابل
غرب و فشارهای شديد نظام بينالملل قرار داد؛ اما همين امر ،غرب را در شناخت بهتر و
جامعتر اسالم ترغيب کرده و بهتدريج مطالعات اسالمی و اسالمشناسی بهشدت جای
شرقشناسی را گرفت و يکی از مهمترين داليل شکلگيری اين مطالعات ،جنبههای مختلف
تأثيرگذاری انقالب اسالمی در سطوح منطقهای و جهانی بوده است (طاهری.)1 :1386 ،
ايشان در مورد اينکه انقالب اسالمی ايران به عنوان نقطه اتکا و اميد مسلمانان و شيعيان
جهان و کشورهای اسالمی است ،میفرمايند:
ى فلسطين مانند جوانان شيعۀ مخلص لبنان ،چشم به نظام
 ...امروز جوانان سن ِ
جمهورى اسالمى دوختهاند .اميد را از نگاه به جمهورى اسالمى در دل خود انباشته
مىکنند .استقامت جمهورى اسالمى ،آنها را اميدوار مىکند .آنها از عزت جمهورى
اسالمى احساس عزت مىکنند  ...هرچه مواضع يك مسئول ،صريحتر و روشنتر،
نمايانگر مواضع جمهورى اسالمى باشد ،محبت و ارادت دنياى اسالم به او بيشتر
مىشود (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3387

مقام معظم رهبری با اشاره به ظرفيت انعطافپذيری انقالب اسالمی ،آن را بهعنوان يکی از
نقاط عطف انقالب ياد کرده و با ر ّد انفعال و تجديدنظرپذيری نظام جمهوری اسالمی در بيانيۀ گام
دوم انقالب بيان داشتهاند که« :انقالب اسالمی همچون پديدهای زنده و با اراده ،همواره دارای
انعطاف و آمادۀ تصحيح خطاهای خويش است؛ اما تجديدنظرپذير و اهل انفعال نيست »...

(امام

خامنهای.)14 :1397 ،
«هويت» بهعنوان يکی ديگر از مؤلفههای مهم انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی به
شمار میرود؛ چراکه گفتمان هويتی انقالب اسالمی در تقابل با مظاهر تجدد از جمله
ناسيوناليسم بود .واژۀ ملت و ملتگرايی به مفهوم اروپايی آن در فرهنگ ايرانی وجود نداشت و
از آنجا که خود را مقدم بر اسالم میيافت ،در چالش با فرهنگ اسالمی «امت» قرار میگرفت.
هويتِ فراملی انقالب اسالمی نتيجۀ تأکيد بر تدبير حکيمانه است که در تضاد با ملتگرايی
است .در اين گفتمان ،هويت اسالمی برتر از هويت ملی و در برگيرندۀ آن است .صدور انقالب
نشان می دهد که انقالب اسالمی دارای ماهيتی جهانی است و در عصر جهانی شدن فرهنگ،
به دنبال ايجاد نظم نوين فرهنگی اسالم به جای نظم نوين دروغين غرب است

(همان.)98 :
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پيروزی انقالب اسالمی ايران ،سبب حيات دوباره در عالقه و کنجکاوی نسبت به فرهنگ و
تمدن اسالمی گرديده و برخورد آن را با فرهنگ غرب که در پی غلبه بر جهان است ،تشديد
کرده است (موالنا.)197-205 :
رهبر معظم انقالب همچنين برای جلوگيری از ايجاد تفرقه و نيز پرهيز از هدر دادن
ظرفيتهای بالقوه و بالفعل انقالب اسالمی در بين ملل جهان خصوصاً کشورهای اسالمی و لزوم
انسجام آنها ،با صدور فتوايی فقهی میفرمايند:
 ...اينجانب به برادران شيعۀ افغانستان و به هرکس ديگرى از مردم افغانستان که
نصيحت برادرانه و خيرخواهانۀ اينجانب در دل او اثر خواهد داشت ،عرض مىکنم که
هرگونه درگيرى گروهى و جنگ داخلى در افغانستان شرعاً حرام و مورد بغض و نفرت
روح مطهر رسول اهلل مىباشد و به برادران شيعه عرض مىکنم که جنگ ميان آحاد
شيعه ،دل مقدس حضرت بقيۀاللّه را به درد مىآورد و هيچيك از آحاد شيعه اعم از
حزب وحدت و غير آن و مردم غيرحزبى ،مطلقاً و به هيچ بهانه ،حق ندارند با يکديگر
جنگ کنند و هيچ تعهدى به ساير گروهها و احزاب افغانى مبنى بر ورود در جنگ ،معتبر
نيست (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2754

مقام معظم رهبری در خصوص اهميت اقتدار جمهوری اسالمی حاصل از انقالب اسالمی و
داشتن ظرفيت تأثيرگذاری در جهان میفرمايند:
 ...من تصورم اين است که اگر ما برنامهريزي کنيم ،که البد هم مقدمات و زمينههاي
اين برنامهريزي عليالقاعده در وزارت خارجه وجود دارد ،ميتوان فرض کرد که ايران
اسالمي را به يك قدرت حقيقي منطقهاي و بهتدريج به يك قدرت حقيقي بينالمللي
تبديل کنيم .يعني اين زمينه امروز در کشور ما وجود دارد (مؤسّسۀ پژوهشی  -فرهنگی
انقالب اسالمی.)40 :1379 ،

ايشان در جای ديگری میفرمايند:
 ...يکي ديگر از مباني اساسي سياست خارجي ما ،تالش براي استفاده از ظرفيتهاي
جهان اسالم است .يکي از راهکارهاي استفاده از ظرفيت باالي جهان اسالم اين است
که ما دنياي اسالم را به اتحاد ممکن اسالمي  -همان مقدار که ممکن است  -دعوت
کنيم (همان.)43 :1381/5/27 ،
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ايشان با اشاره به رفتار ساختارشکنانۀ نظام جمهوری اسالمی در برهم زدن نظم نوين
جهانی ادعايی ليبرال دموکراسی غرب در ضمن بيانيۀ گام دوم میفرمايند:
آن روز که جهان ميان شرق و غرب مادي تقسيم شده بود و کسي گمان يك نهضت
بزرگ ديني را نميبرد ،انقالب اسالمي ايران ،با قدرت و شکوه پا به ميدان نهاد؛
چهارچوبها را شکست؛ کهنگي کليشهها را به رخ دنيا کشيد؛ دين و دنيا را در کنار
هم مطرح کرد و آغاز عصر جديدي را اعالم نمود( ...امام خامنهای.)12 :1397 ،

ايشان با مقايسه وضعيت امروز جمهوری اسالمی ايران با روزهای آغاز انقالب اسالمی در
بيانيۀ گام دوم ،به قرار گرفتن ايران در جايگاهی متعالی و شايسته در چشم ملتهای جهان
اشاره میکند که از گردنههای دشوار در مسائل اساسی خويش عبور کرده است و درصدد
جهانی کردن انقالب و جريان مقاومت است و اگر آن روز ،مشکل غرب ،جلوگيری از خريد
تسليحات ابتدايی برای ايران بود ،مشکل امروز آنها ،جلوگيری از انتقال سالحهای پيشرفتۀ
ايران به نيروهای جريان مقاومت در جهان است و اين ،يکی از نشانههای جهانی شدن انقالب
اسالمی ايران است (امام خامنهای.)29 :1397 ،
معظمله در يکی ديگر از ديدارهای خودشان با سفيران و کارداران جمهوری اسالمی در
خارج از کشور ،در خصوص سياست خارجی و ظرافتها و الزامات آن میفرمايند:
 ...ما کشور و ملت بزرگي هستيم .ما در نقطهي مهمي از دنيا قرار داريم .ما روي
ملتهاي جهان تأثير داريم...امروز ،بودنمان و حرف و راه و شعارمان و پرچمي که به
دست ميگيريم ،روي بخش عظيمي در خارج از محدودهي مرزهاي خودمان اثر
ميگذارد .ما اين طوري هستيم .خيليها دلشان ميخواهد با چنين کشوري ارتباط
داشته باشند .خيليها به مصلحتشان است که با چنين کشوري خوب باشند .ارتباط
داشتن با برخي يا بسياري از کشورها ،هيچ هم مستلزم اين نيست که از شعارهاي
انقالبمان برگرديم (همان.)53 :

مقام معظم رهبری در بيانيۀ گام دوم انقالب در ضمن بيان سرفصلها و توصيههای
اساسی در پرتو اميد و نگاه خوشبينانه به آينده ،در ضمن عنوان عزت ملی ،روابط خارجی و
مرزبندی با دشمن میفرمايند:
صحنۀ جهاني امروز شاهد پديدههايي است که تحقق يافته يا در آستانۀ ظهورند .از
جمله آنها تحرک جديد نهضت بيداري اسالمي بر اساس الگوي مقاومت در برابر
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سلطۀ آمريکا و صهيونيسم و گسترش حضور قدرتمندانۀ سياسي جمهوري اسالمي در
غرب آسيا و بازتاب وسيع آن در سراسر جهان است (امام خامنهای.)46 :1397 ،

ايشان با بيان مصاديق امروزی در خصوص تأثير انديشههای حضرت امام و آرمانهای
انقالب اسالمی و آموزههای اسالمی و شيعی در کشورهای دنيا و يادآوری ظرفيتهای نظام
جمهوری اسالمی میفرمايند:
 ...امروز جمهورى اسالمى گردنى برافراشته دارد؛ در حالى که شعارهايى که  30سال
پيش ميداده ،امروز در کشورهايى که  30سال با ما دشمنى کردند ،دارد تکرار ميشود.
اينها موفقيت نيست؟ اينها پيشرفت نيست؟ من در آن جلسۀ بيدارى اسالمى گفتم
که اوايل انقالب جزو چيزهايى که ما تصور ميکرديم ،اين بود که بازتاب حرکت انقالبى
ما در کشورهاى گوناگون اسالمى و در درجۀ اوّل در مصر تحقق پيدا کند .از مصر هيچ
صدايى بلند نميشد...؛ اما امروز اين مصر ،مصرِ حسنى مبارک ،مصرِ انورالسّادات ،مصر
پناه دهندۀ به محمدرضا شاه مطرودِ از همهجا حتى از آمريکا ،در اختيار مردمى است که
شعار اهللاکبر ميدهند ،نمازجماعت ميخوانند ،شعار اسالمى ميدهند ،حکومت اسالمى
را مطرح ميکنند .پيشرفت يعنى اين ،استحکام يعنى اين ،قدرت يعنى اين ...امروز در
شمال آفريقا ،در خاورميانه (غربآسيا و شرق آفريقا) ،در خليج فارس ،اين حرف سبز
شده (همان.)87-88 :

جمعبندي و نتيجهگيري
با عنايت به مطالب گفته شده ،نتيجهگيری میشود؛ اگرچه جهانی شدن يک فرآيند ناخواسته
اما هدفمند است و در بستر تفکرات سياسی ليبرال دموکراسی رشد يافته و در حال درنورديدن
جهان میباشد؛ اما انقالب اسالمی ايران که در بستر آموزههای نورانی و مترقی اسالم و با
رهبریهای پيامبرگونۀ محيی و مجری اسالم ناب محمدی حضرت امام خمينی به پيروزی
رسيده است و در ادامه نيز با رهبریهای حکيمانۀ مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای،
میتواند با تکيه بر ظرفيتهای زير که برخاسته از همان آموزههاست ،با تمسک به تدبير
حکيمانۀ تشکيل امت واحدۀ جهانی به جای تفکر انحرافی دهکدۀ جهانی ،انقالب اسالمی ايران
را در تراز بينالمللی تکثير نمايد.
الف) بُعد ايدئولوژی با سه نمود بارز «مظلومياوری»« ،استکبارستيزی» و «عدالتمحوری»؛
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ب) هويت فراملی و گفتمان هويتی انقالب اسالمی؛
ج) «ظرفيت ايجاد مقاومت» يعنی داشتن ويژگی جريان مقاومساز؛
د) خأل معرفتی موجود در جهان ،فرصت مغتنمی به وجود آورده تا در راستای بُعد فناورانه و
تکنولوژيکمحور جهانی شدن ،با استفاده از دستاوردهای آن مانند ابزار رسانه و  ،ITپيام
اميدبخش و نجاتبخش اسالم شيعی (ايران) و اسالم سنی انقالبی (جبهه مقاومت) را به گوش
جهانيان رساند ،همانطور که جمهوری اسالمی ايران با راهاندازی شبکههای مختلف تلويزيونی
مانند العالم ،الکوثر ،پرس تیوی و اسپانيولی و ارسال ماهواره به فضا ،گام عملی را در اين راستا
برداشته است.
با عنايت به ظرفيتهای ياد شده ،انقالب اسالمی ايران میتواند با اقامۀ ادله و ظرفيتهای
عقالنی انطباق مبانی انقالب اسالمی ايران با فطرت که مقام معظم رهبری در بيانيۀ گام دوم
انقالب به آن اشاره کردهاند ،همچنين انعطافپذيری ،متعادل بودن دستاوردها و عقالنيت ،جوّ
حاکم جهانی را هوشمندانه مديريت کرده و زمينۀ جهانی شدن انقالب اسالمی را فراهم نمايد.

منابع و مأخذ
کتابها


قرآن کريم



نهجالبالغه ،سيدرضی ،ترجمۀ علی شيروانی ،نامۀ  ،62قم :انتشارات دارالعلم ،چاپ چهارم.



اميدوار ،احمد و يکتا ،حسين ( ،)1379امام خمينی و انقالب اسالمی ،روايتی جهانی،
تهران :سازمان عقيدتی سياسی ناجا ،دفتر سياسی.



امام خمينی ،صحيفۀ نور ،جلد  13و  ،17تهران :مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينی.



پوراحمدی ،حسين ( ،)1386انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ايران در بازتاب فرآيند
جهانی شدن ،تهران :مؤسسه چاپ و نشر عروج.



توال ،فرانسوا ( ،)1380ژئوپوليتيک شيعه ،ترجمۀ حسن صدوق ،تهران :دانشگاه شهيد بهشتی.



خامنهای ،سيدعلی ( ،)1390راهبردهای سياست خارجی در بيانات رهبر معظم انقالب،
تهران :مؤسسۀ پژوهشی انقالب اسالمی.



خامنهای ،سيدعلی ( ،)1397بيانيۀ گام دوم انقالب ،تهران :انتشارات انقالب اسالمی.
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ديويد هلد و آنتونی مک گرو ( ،)1382جهانیشدن و مخالفان آن ،تهران :ققنوس.



رجالی ،فرهنگ ( ،)1381نظريۀ «روابط بينالملل در دنيای جهانی شده» ،محمدکاظم
سجادپور ،جهانی شدن؛ برداشتها و پيامدها ،تهران :دفتر مطالعات سياسی.



قمی ،عباس ( ،)1389مفاتيحالجنان ،ترجمۀ الهیقمشهای ،چاپ هجدهم ،قم :انتشارات فاطمۀ الزّهرا.



کاستلز ،امانوئل ( ،)1380عصر اطالعات ،جلد اول ،تهران :طرح نو.



گيدنز ،آنتونی ( ،)1378تجدد و تشخص جامعه و هويت شخصی در عصر جديد ،ترجمۀ
ناصر موفقيان ،تهران :نشر نی.



مهاجرنيا ،محسن ( ،)1395فلسفۀ سياسی آيتاهلل خامنهای ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و
انديشۀ اسالمی ،چاپ سوم.



واترز ،مالکوم ( ،)1379جهانی شدن ،ترجمۀ اسماعيل مردانی ،سياوش مريدی ،تهران:
سازمان مديريت صنعتی ،چاپ اوّل.



يان آرت شولت ( ،)1382نگاهی موشکافانه بر پديدۀ جهانیشدن ،ترجمۀ مسعود کرباسيان،
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ اوّل.

مجلّات:


آلنجف ،عبدالکريم« ،دولت جهانی در پرتو انديشۀ اسالمی» ،حکومت اسالمی ،سال 8
شمارۀ . 1382 ،4



سجادی ،سيدعبدالقيوم« ،شيعه و جهانی شدن» ،شيعهشناسی ،شمارۀ  3و .1388 ،4



رمضانی ،روحاهلل« ،آميختگی تمدنها» مجلۀ اطالعات سياسی اقتصادی ،مرداد و شهريور .1374



عبدالحميد ،علی« ،جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم» ،مجلۀ اطالعات سياسی
اقتصادی ،شمارۀ  155و  ،156مرداد و شهريور .1379



موالنا ،حميد« ،نظريۀ گفتگوی تمدنها» ،مجلۀ گفتمان ،تابستان .1381



نکوئی سامانی ،مهدی« ،اسالم و جهانی شدن ،تعامل يا تقابل؟» ،معرفت شمارۀ  ،133دی .1387



والرشتاين ،امانوئل« ،سياست و فرهنگ در نظام متحول جهانى» ،مطالعات راهبردى ،ص.13



ويليامز ،مارک« ،بازانديشی در مفهوم حاکميت» ،اطالعات سياسی اقتصادی .1379 ،11-12

روزنامه


سجادی ،سيدعبدالقيوم« ،جهانی شدن و عصر ظهور» ،روزنامۀ همشهری. 85/1/31 ،
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سجادی ،سيدمحمدکاظم« ،مخاطرات و فرصتهای جهانی شدن» ،روزنامۀ ايران 19 ،18 ،و
 20خرداد .1381



ميرباقری ،سيدمحمدمهدی« ،اثبات برتری عقالنيت تشيع در ادارۀ جامعه»،روزنامۀ کيهان،
.92/11/18



روزنامۀ کيهان 25 ،و  29بهمن .1376

پاياننامه


طاهری ،سيدمهدی« ،بازتاب انقالب اسالمی بر شيعيان لبنان» ،پاياننامه ،دانشگاه مفيد،
.1386

نرمافزار


نرمافزار حديث واليت ،ديدار با جمعى از مبارزان شيعۀ لبنان ،گروهى از خانوادههاى معظم
شهدا و اقشار مختلف مردم تهران.

