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 مقدمه
گرايي، درك مشترك و متقابلي از  اسالمي بايد براي همكشورهاي 

ديگر داشته باشند تا هاي ملي همموضوعات و نيازها و امكانات و محدوديت
اي هاي منطقهي اين درك متقابل، نياز به اقدام مشترك در عرصهبتوانند در سايه

هايي نظير: لفهمنافع مشترك پيدا نمايند. تأكيدبرمؤيابي بهمنظور دستو جهاني به
هويت، مشروعيت، استقالل، مشاركت مردمي و تالش براي درك متقابل و 

هايي است كه در كشورهاي اسالمي چندان ها، ازجمله ضرورتسازي آنبومي
گرايي، پرداختن به  يابي به همدست رو برايمورد توجه واقع نشده است. از اين

توان ساختارهاي اين  چگونه مي«كه: اين مسائل ضروري است. در پاسخ به اين
اي به آزمون فرضيه» توان پيشنهاد داد؟كشورها را اصالح نمود و چه مدلي را مي

 ي تحقيق اين است كه انقالب اسالمي دارايگذاشته خواهد شد؛ فرضيه
ي كشورهاي اسالمي قرار گيرد و تواند مورد استفاده هايي است كه ميظرفيت

هموار سازد. روش اين تحقيق، توصيفي و تحليلي است؛  ها راگرايي آن بستر هم
ايم ضمن بيان وضعيت موجود كشورهاي موردنظر، شرايط مطلوب تالش كرده

هاي انقالب اسالمي براي رو، ظرفيتگرايي نيز معرفي شود؛ از اين هم
 گرايي مورد استفاده قرار گرفته است. محورقراردادن هم

 مفاهيم كليدي

 گرايي هم
 لحاظ مفهومي، در مقابل واگرايياي است كه به ) واژهintegrationيي(گرا هم

)disintegrationي علوم تر در حوزه) قراردارد. اگرچه جايگاه اين مفهوم بيش
تري دارد. الملل كاربرد بيشانساني است، اما در علوم سياسي و روابط بين

ي ركدام به زاويهكار رفته است كه هدرخصوص اين مفهوم، تعاريف زيادي به
گرايي، فرآيندي است كه طي آن چند دولت  درحقيقت، هم«پردازد. خاصي مي

صورت داوطلبانه و آگاهانه، براي رسيدن به وحدت سياسي و اهداف مشترك به
. )3(كاظمي: » كنندبخشي از اقتدار عالي خود را به يك مركز فراملي واگذار مي

ي اروپا، بحث  ي جامعه اند با توجه به تجربه پردازان سعي نمودهبرخي از نظريه
گرايي را  ها توانستند بر محور اقتصاد، هم گرايي را مطرح كنند؛ زيرا اروپايي هم
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(كواليي، ايجاد كرده و سپس در ساير موضوعات مشترك نيز آن را تسري دهند 

1379 :159(. 
 توان گفت اين است كه بحث عنوان يك واقعيت تاريخي ميچه بهآن

تر مطرح شده است؛ گرايي، مفهومي است كه بعد از جنگ جهاني دوم بيش هم
ديگر و وفصل منازعات بين يكزيرا تالش كشورهاي اروپايي در جهت حل

هاي مشترك در  ي آن، از طريق اهداف و دغدغهگيري از وقوع دوبارهپيش
نيل به اين ترتيب اين كشورها مجبور شدند براي اينبه هاي مختلف بود؛ زمينه

هاي خود دست بردارند و از سياستهاي  گرايي، از برخي خواسته مهم، از طريق هم
 .)159(همان: ي اروپا) پيروي نمايند ي اروپا (اتحاديهعنوان جامعهمشترك تحت

هاي  گرايي، موضوع جديدي نيست و از زمان باورند كه مفهوم همبرخي براين
خلدون و هگل هم طون و اگوستين و ابني ارسطو و افالقديم، حتي در دوره

هاي گرايي در نظريه چه با عنوان همهرحال آن؛ اما به)22(همان: وجود داشته است 
ديويد "ي آن بعد از جنگ جهاني دوم است. الملل مطرح است، سابقهروابط بين

 ي انديشمنداني است كه به ايني بين دو جنگ جهاني، از جملهدر فاصله "ميتراني
گرايي دارد. وي  ي وي در حقيقت اشاره به فرايند هممسأله پرداخته است. نظريه

 گويد: در اين زمينه مي
ي فني گرايي در يك حوزه گرايي، نوعي انشعاب است كه طبق آن، هم هم«

شود و همكاري در يك بخش باعث  ها منجر مي رفتار مشابهي در ساير حوزهبه
منظور از ». در بخش ديگر هم احساس شودشود تا ضرورت كاركردگرايي  مي

 اي؛گرايي فرايندي است با قابليت پلكاني و مرحله انشعاب اين است كه هم
 ها وگرايي در شعبه اي براي همگرايي در يك شعبه، زمينه كه همايگونهبه

 .)667: 1374(دوئرتي و فالتزگراف، آورد هاي ديگر را فراهم ميزمينه

 كشورهاي اسالمي
شود؟ در  منظور از كشوراسالمي چيست و به چه كشوري اسالمي گفته مي

 توان ارايه داد: اين زمينه حداقل سه نظريه مي
دهند، ولو نظام  . كشورهايي كه اكثريت جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي1

سياسي يا قانون اساسي آن كشور، اسالمي نباشد؛ مثل تركيه. با اين تعريف بيش 
% جمعيت آن را مسلمانان تشكيل 50مسلمان در دنيا وجود دارد كه كشور  40از 
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% جمعيت آن مسلمان 75دهند. برخي بر اين باورند كشوري مسلمان است كه  مي
هاي اسالمي كشور هستند كه در تعريف سرزمين 34رويكرد حدود باشد؛ در اين

 )61 :1385(گلي زواره، گيرند  قرار مي
 57هاي اسالمي باشند؛ امروزه حدود ن همكاري. كشورهايي كه عضو سازما2

تر از بندي اوگاندا و گابن كه كمدر اين تقسيمكشور عضو اين سازمان هستند. 
 % مسلمان دارد به50كه باالتر ازاما اتيوپي اند؛% مسلمان دارند، عضو اين سازمان50

، است يافتهميالدي انتشار  1986سال عضويت آن در نيامده است. در آماري كه به
 .)70(همان:  اند % مسلمان داشته50كه بيش از  اندكشور اسالمي معرفي شده 52

. كشورهايي كه نظام سياسي و قانون اساسي آن برگرفته از اسالم باشد، ولو 3
ها برخالف قوانين اسالم باشد؛ گيري دولتدر برخي جهات رفتار سياسي و جهت
حقيق، اين تعريف مورد توجه قرار گرفته مثل اكثر كشورهاي اسالمي. در اين ت

كه از است عضو  57اسالمي داراي  هايهمكاريسازمان  ،در حال حاضراست. 
 .شوند مي تقسيم يآسيايي، آفريقايي و عرب :گروه3به  ،بندي جغرافياييلحاظ تقسيم

جاي هم استفاده معموالً به "جهان اسالم"و  "كشورهاي اسالمي"ي واژه
ي جهان طوركلي، واژهاند. بهديگر متفاوتاز برخي جهات با يك شوند؛ ولي مي

تر اسالم يك مفهومي است كه كاربرد متأخري از كشورهاي اسالمي دارد و بيش
گيري سياسي كشورهاي اسالمي در برابر كشورهاي ابرقدرت دارد. اشاره به جهت

در برابر جهان آرايي كشورهاي اسالمي نوعي صف "جهان اسالم"ديگر، عبارتبه
 غرب است.

 چارچوب نظري
گرايي كشورهاي اسالمي الزم است نخست، چارچوب نظري  براي بررسي هم

اساس، چون مناسبي كه بتواند اين موضوع را پوشش دهد، انتخاب شود. براين
گرايي كشورهاي اسالمي است، چارچوب نظري نيز  هدف ما بيان و بررسي هم

گرايي باشد. اين نظريات معموالً بعد از جنگ جهاني  هاي همبر نظريهبايد مبتني
يابي منظور دستحل بهي وضعيت كشورهاي اروپايي و ايجاد راهدوم براي مطالعه

اند فراتر از ها توانستهحال، برخي از اين تئوريبه صلح پيشنهاد شدند. در عين
و اقدامات الزم ي اروپا، جهان سوم و يا جوامع غيرغربي را هم پوشش دهند جامعه

تجويز نمايند. اين نظريات چيستند  -گرايي  براي تحقق هم -را براي اين كشورها 
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هاي با توجه به ظرفيت –گرايي كشورهاي اسالمي  و كدام نظريه براي پوشش هم
 مناسب است؟ -انقالب اسالمي 

 گرايي هاي همنظريه
هاي مختلفي ارايه يهالملل، نظرگرايي در روابط بين دادن بحث همبراي پوشش

ها اند. اين تئوريمطرح شده "گرايي هاي همتئوري"عنوان شده است كه تحت
يابي كشورها براساس منافع هاي وحدت سياسي و دستدرصدد هستند تا زمينه

ي خاصي به اين ها از زاويهمشترك را مورد مطالعه قراردهند. هركدام از نظريه
ي فدراليسم، ي ارتباطات، نظريهات عبارتند از: نظريهاند. اين نظريموضوع پرداخته

 ي نئوكاركردگرايي.ي كاركردگرايي، نظريهنظريه

 ي ارتباطات. نظريه1
الملل بر مفروض نقش ارتباطات در بنيان اصلي اين نظريه در روابط بين

گرايي استوار است (منظور از  گيري تفاهم و همكاري و نهايتاً در تحقق همشكل
پردازان بر ارتباطات، مبادالت سياسي، اقتصادي و فرهنگي است). برخي از نظريه

هاي مختلف موجب سرايت به گونه مبادالت در حوزهاين باورند كه افزايشاين
رو گسترش همكاري در گرايي كشورها خواهدشد؛ از اين ها و همساير حوزه

 .)375: 1369چي، شانه (مديرشود  مي "هويت جمعي"گيري سطح جهاني سبب شكل
ها ي انديشمنداني است كه معتقد است تعامل بين دولتاز جمله "كارل دويچ"

شود. وي در  هاي سياسي و اجتماعي ميدر زمينه "شدهادغام"باعث تشكيل جوامع 
 گويد: زمينه مياين

هاي ارتباطي و سري رشتهكشورها جوامعي هستند كه از يك«
 خورند و در حالي كه ديگر پيوند مييك ونقل بههاي حملسيستم

 »رسند گرايي مي خورند به هم هم پيوند ميبه
)Dougherty and Pfaltzgraff, 1981. p.245( 

كارگيري زور آورد كه بدون به گرايي شرايطي را فراهم مي ديگر، همازسوي
 راهالملل، كشورها بتوانند مسائل و مشكالت خود را از و خشونت در روابط بين

يابي به صلح حمايت هايي براي دستآميز حل نمايند و از تشكيل سازمانمسالمت
 .)Taylor, 1968. P.244( نمايند
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 ي فدراليسم. نظريه2
طراحان اين نظريه، اين تئوري را راهي براي رسيدن به جلوگيري از درگيري 

كشورها ترين اقدام براي رسيدن به وحدت سياسي چنين مناسبو خشونت و هم
ي يك نظام فدرالي، و در سطح عنوان نمونهاند؛ و اياالت متحده را بهدر نظرگرفته

. )151-179: 1389(واليتي و سعيدي، اند نام برده "ي اروپااتحاديه"اي هم از فرامنطقه
تواند از ملت داراي معايبي است كه نمي -ي فدراليسم، سيستم دولتبراساس نظريه

 دنبال يك سيستم جديد درگيري نمايد؛ لذا الزم است بهبروز مناقشات جلو
يابي به سيستم چنين در صورت دستزمينه بود تا از آن جلوگيري نمايد. هماين

هاي ساالري در اروپا اميدوار بود. برخالف نظريهمردم توان به ايجاد فدرالي مي
اجتماعي را در جامعه، از ي فدرالي توجه به مسائل رفاهي و گرايي، نظريه ديگر هم

كند كه  نكته تأكيد ميرو بر اينداند؛ از اين پذير ميطريق اقدامات سياسي، امكان
 .(همان)زمينه تنظيم و تدوين شود در اين -از جمله قانون اساسي  -بايد قوانين الزم 
هاي فدرالي، حق اعالن جنگ و عقد صلح و برقراي روابط در حكومت
هاي عضو اين وحدت، رج، با دولت فدرال مركزي است. دولتديپلماتيك با خا

ي امور مربوط به دفاع و تنها از نوعي حاكميت ناقص داخلي برخوردارند، و بقيه
ماليات عمومي و تجارت خارجي، در صالحيت دولت مركزي است. يكي از 

 گران موضوع فدراليسم، با استناد به شواهد تاريخي مدعي است كهپژوهش
مفهوم اند يك حكومت فدرالي را بهرت كشورهاي كامالً مستقل توانستهندبه

 .)94: 1370(كاظمي، واقعي آن تشكيل بدهند 

 ي كاركردگرايي. نظريه3
ي فدرال، گرچه معطوف به ايجاد ي كاركردگرايي، برخالف نظريهنظريه

احد صلح است، اما درصدد اين نيست تا اين امر را از طريق ايجاد يك سيستم و
تأمين نمايد؛ بلكه پيشنهادش اين است كه كشورها در كنار  "فدرال"عنوان تحت
وفصل دنبال صلح و حلتوانند ضمن حفظ وحدت و استقالل، به ديگر مييك

 مشكالت و پيشبرد منافع خود از اين طريق باشند.
بست يك كوشد تا از بن سوي صلح معطوف است و ميكاركردگرايي به

بپرهيزد. در حقيقت، كاركردگرايي از نوعي  "برد و باخت"بر چارچوب مبتني
جويانه ميان راهبرد تكاملي، از پايين به باال، براي ايجاد پيوندهاي همكاري
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 .)667: 1374(دوئرتي و فالتزگراف، كند  ها پشتيباني مي دولت
عنوان فرايندي تدريجي است كه كشورها گرايي، به نگاه كاركردي به هم

ند با صبر و حوصله، بستر آن را فراهم نموده و در نهايت به آن دست توان مي
بر گرايي، مبتني ي فدرالي، نگاه به هميابند. اين در حالي است كه در نظريه

ترين شود. ميتراني و هاس از مهممنجر مي "ادغام سياسي"است كه به  "وضعيت"
 .(همان)روند شمار ميپردازان در اين ديدگاه بهنظريه

 . نظريه نوكاركردگرايي4
ي كاركردگرايي بنا شده است، اما اين نظريه گرچه براساس و مبناي نظريه

تر قرار دهد تا قابليت كند تا نظريه را تا حد ممكن در دسترس بيش سعي مي
تري براي ديگر، از امكانات و ابزارهاي بيشتري داشته باشد؛ و ازسويتعميم بيش

 تفاده كند.گرايي اس رسيدن به هم
گرفتن از آثار هاس و ميتراني تالش نموده است تا با الهام "جوزف ناي"
ي رو مدل نوكاركردگرايانههاي نوكاركردگرايانه را اصالح نمايد؛ از ايننظريه

(دوئرتي و است potential)  integrative( "گرايي هم ظرفيت"وي براساس مفهوم 

گرايي را از حالت  كند مفهوم هم د سعي مي. اين رويكر)681فالتزگراف، پيشين: 
ديگر، در خارج سازد و به تجارب غيرغربي معطوف شود. ازطرف "اروپامحوري"

را از جايگاه  "گرايانهشرايط هم"يعني  "گرايي ظرفيت هم"اين مدل، مفهوم 
 .)683(همان: كند  محوري برخوردار مي

گرايي  ي كشورها به هميابگرايي، براي دست براساس بازتعريف ناي از هم
هاي مشابه ملي براي كشورها وجود داشته باشد؛ الزم است شرايط يا ظرفيت

لحاظ رو الزم است بهگرايي در سطح باالتر محقق نخواهد شد. از اين وگرنه، هم
ساني فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، كشورها از وضعيت يا ظرفيت يك

هاي ذيل بيان گرايي را براساس مؤلفه يت همبرخوردار باشند. وي مفهوم ظرف
 :)683(همان: كند  مي

معنا كه الزم است اين كشورها به اين . تقارن يا برابري اقتصادي واحدها؛1
ي لحاظ اقتصادي داشته باشند. مثل درآمد سرانههم بهظرفيت مشابه و نزديك به

 ملي يا نرخ رشد اقتصادي و...
الزم است نخبگان و انديشمندان درون واحدهاي  بودن نخبگان؛. مكمل2

 ها و درك مشترك نسبت به مسائل وفكر باشند. يعني تلقيموردنظر، هم



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

174 

 ديگر داشته باشند.هاي همها و امكانات و محدوديتدغدغه
 گرايي در كشورهاي عضوبه اعتقاد ناي، هرچه كثرت گرايي؛. كثرت3
گرايانه در قبال بازخوران واكنشي هم گرفتنتر باشد، شرايط براي صورتبيش

توان در كثرت گروها و گرايي را ميتر خواهد بود. مفهوم كثرتها بيشظرفيت
بازيگران جامعه تعريف نمود. اين مسأله دركشورهاي جهان سوم و كشورهاي 

 اسالمي نسبت به اروپا متفاوت است.
گويي داخلي زان پاسخهرچه مي«گويد:  وي مي گويي؛ها در پاسخ. توان دولت4

گويي به تقاضاهاي داخلي واحدهاي سياسي گيران اصلي در پاسخو توانايي تصميم
تر گراي بزرگها براي شركت فعاالنه در يك واحد همتر باشد، توانايي آنبيش

 .)684(همان: تر خواهد بود نيز بيش
كشورهاي هاي مستقر در شود كه دولت چه گفته شد، مالحظه ميبراساس آن
اند اين شرايط را در كشورهاي خود نهادينه سازند. دليل آن هم اسالمي نتوانسته

هاي هاي بزرگ و ساختارهاي ضعيف نظاممشكالت هويتي، وابستگي به قدرت
محصولي باعث رو اقتصادهاي وابسته و تكسياسي در اين كشورها است؛ از اين

ادي زيادي وجود داشته باشد و شده تا در اين كشورها، همواره مشكالت اقتص
آمدن از اين وضعيت وجود نداشته باشد. عدم توافق ي مشخصي براي بيرونبرنامه

كارگيري ي جامعه و نبود عزم الزم از سوي حاكميت براي بهنخبگان در اداره
چنين مشكل گيري گردش نخبگان شده است. همها، موجب عدم شكلآن

شدن احزاب و گروهاي سياسي و كم شدنرنگگرايي، باعث كمكثرت
ي اين مسائل شود. در نهايت، مجموعههاي مدني در اين كشورها ميمشاركت

توان گفت اين  ها به نيازهاي جامعه شده است. لذا ميگويي دولتسبب عدم پاسخ
اند تصويري نتوانسته –ها اشاره شد كه به برخي از آن -داليل داخلي كشورها به
نوان بازيگر فعال در سياست خارجي برجاي گذارند يا نقش مهمي در عاز خود به

تحوالت سياسي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي كشورهاي خودشان داشته 
گرايي هم از اين كشورها بدون اصالح اين  رو طبيعتاً انتظار همباشند. از اين

 رسد. نظر ميساختارها، با اين شرايط، دور از ذهن به

 گرايي كشورهاي اسالمي ع همبررسي موان
گرايي  گرايي، نخست بايد موانع هم يابي كشورهاي اسالمي به همبراي دست

گرايي ايجاد  هاي هم(عوامل واگرايي) مشخص شده و برطرف گردد؛ سپس زمينه
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هاي زيادي براي واگرايي طور كلي، كشورهاي اسالمي زمينهيا تقويت شود. به
. 2 گرايي؛ . موانع دروني هم1 توان تقسيم نمود: دسته ميها را به دو دارند، كه آن

 گرايي. موانع بيروني هم
آيند  حساب ميموانع داخلي اين كشورها به -در حقيقت  –هاي دروني زمينه

هاي مختلف از دين، سازد. مثل برداشت رو ميگرايي را با مشكل روبه كه روند هم
مختلف هويت، مشاركت و مشروعيت، هاي هاي سياسي، بحراننبودن نظاممردمي

محصولي، وجود استبداد وخودكامگي، تعارضات قومي و مذهبي و... اقتصاد تك
گرايي  اين عوامل باعث شده است تا كشورهاي اسالمي نگاه منسجمي به هم

 هاي متفاوتي را دنبال كنند.گرايي، طرز تلقي ي ايجاد همنداشته باشند و در نحوه
برند.  ي بيروني، اين كشورها از دو موضوع مهم رنج ميهطور، در عرصهمين

گيري مستقل هاي بزرگ؛ كه سبب عدم امكان تصميمنخست، وابستگي به قدرت
اي از نوعي دورهاي كه اكثر اين كشورها بهبراي اين كشورها شده است؛ به گونه

اند. مودهبودن كشورهاي ابرقدرت را تجربه نالحمايتحضور استعمار و بعضاً تحت
 چنين اختالفات مرزي و سرزميني، ديگر مشكلي است كه اين كشورها باهم
 ها درگير هستند.آن

ترين عنوان مهمتر به آن پرداخته شده، و بهاي كه در اين مقاله بيشاما نكته
منظور پيگيري موضوعات مانع معرفي شده است، فقدان ساختارهاي مشترك به

نبودن و در اين كشورها است. ازجمله به مردمي مربوط به سياست و حكومت
 ساز عوامل واگراييتوان اشاره نمود. اين دو مسأله، زمينه نبودن ميمستقل

اند كه بحران نفوذ و عدم ايفاي نقش فعال در تري براي اين كشورها شدهبيش
راه گرايي با كندي هم همراه داشته است. در نهايت، روند همالملل را بهنظام بين

هاي انقالب اسالمي پيشنهاد حل اين مشكالت، ظرفيت است. در اين تحقيق براي
 شده است.

 هاي انقالب اسالمي ظرفيت
هايي دارد كه اين مقاله با اين مفروض همراه است كه انقالب اسالمي ظرفيت

گرايي  تواند در ساير كشورهاي اسالمي مورد استفاده قرار گيرد و موضوع هم مي
ها، بايد به اين سوال پاسخ داد كه بخشد. لذا قبل از تعيين اين ظرفيت را تسهيل

 جا چيست؟منظور از ظرفيت در اين
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هاي نظري و عملي است اي از ويژگيهاي انقالب اسالمي، مجموعهظرفيت
مندي و تمايز با كشورهاي ديگر شده است؛ برخي از كه منجربه ايجاد نوعي توان

تواند در ساير كشورهاي اسالمي  ناسب فرهنگي و ديني ميدليل تها بهاين ويژگي
شود. اين  ها با عنوان ظرفيت نام برده ميهم مورد استفاده قرار گيرد كه از آن

هاي اعالمي و عنوان سياستهايي است كه بهها برگرفته از همان ويژگيظرفيت
رخي از اين شوند. در قانون اساسي، ب اعمالي جمهوري اسالمي ايران شناخته مي

 اند:ها بيان شدهويژگي
 .4و  2(اسالمي) است؛ ازجمله اصل  . الهي و ديني1
 .6و  4و  2. مردمي است (جمهوري اسالمي)؛ اصل 2
فقيه)؛ اصل ي واليتبر نظريهفرد و ممتازبودن ايدئولوژي (مبتنيبه. منحصر3

 .107و  57و  5
لي و خارجي خود به هاي داخها وسياستگيري. مستقل است (درجهت4
 ).153و  152و  9هاي قدرت وابسته نيست)؛ اصل بلوك
 .152. ضد نظام سلطه است (نه شرقي، نه غربي)؛ اصل 5
هاي جهان شمول، هاي آن، ماهيتي فرامرزي دارند (ارزش. ارزش6

 .154و  150صدورانقالب)؛ 
اصل ذيل  16. حامي محرومان و مستضعفان و مسلمانان جهان است (بند 7

 قانون اساسي). 154و اصل  11سوم، اصل 
هاي گرايي كشورهاي اسالمي و كمك به مسلمانان جزو اولويت . هم8

 ).16و  11سياست خارجي آن است (اصل 
(امت) تأكيد  هاگرايي ملت تر بر همگرايي كشورهاي اسالمي، بيش . در هم9

 ).11ها (اصل دارد تا دولت
هاي اسالمي و قانون اساسي و بيانات آموزهها در كارگيري ظرفيت ملتبه

چنين اين خميني با عنوان امت، بارها مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است. همامام
تر مورد تأكيد قرار ديگر بيشعنوان، وظايف متقابل مسلمانان را نسبت به يك

پيامبر و تواند بر صرفاً نمي "امت واحده"رو، بايد گفت كه عنوان دهد. از اينمي
ي مشترك و كتاب مشترك تأكيد نمايد؛ بلكه پايبندي نظري و عملي قبله

آبادي، (سرپرست سادات و صالحي حاجدهد ها را مورد توجه قرار ميمسلمانان نسبت به آن
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1396 :84(. 
صورت مبسوط ها در كالم و بيان رهبران انقالب اسالمي نيز بهاين ويژگي

 ترينكه از محوري -مثال، نقش و جايگاه مردم طور اند. بهپرداخته شده
بارها و بارها مورد توجه  (ره)خمينيدر بيانات امام –باشد مي هاي انقالبويژگي

 ؛جمهوري اسالمي است ،شكل حكومت ما«فرمايد: بوده است. ايشان مي
كه براي اين،  مياسال واست.  اكثريت يكه متكي به آرامعناي اينجمهوري به

از نظر امام خميني، مشروعيت و كارآمدي نظام  ».به قانون اسالم استمتكي 
يم كه ربايد بپذي«فرمود: اسالمي، وابسته به رأي و نظر مردم است. ايشان مي

 ممكن است با بسياري ،من هم كه يك طلبه هستم .ي اكثريت استأر ،ميزان
بودن تأكيدبر قانوني». پذيريم مي هم ما ،لكن وقتي قانون باشد ؛چيزها مخالف باشم

 هاي اسالمي باشد.بر دين و آموزهدر بيان امام خميني، قانوني است كه مبتني
ترين اركان انقالب اسالمي بودن را مهمبودن و مردمياي، دينياهللا خامنهآيت

 فرمايد:كند و مي معرفي مي
 دو خصوصيت از خصوصيات استثنايي اين انقالب را مطرح«

ي اين  ثير را در وجههأدو خصوصيت، بيشترين ت كنم كه همينمي
يكي از اين دو خصوصيت، عبارت بود از اين ت... انقالب در دنيا داش

و  .هاي ديني و اخالقي و معنوي بودكه مبناي اين انقالب، ارزش
ي اراده و خواست مردم  بر پايه ،خصوصيت ديگر اين بود كه انقالب

ند. يعني پس از پيروزي انقالب، ي حكومت باقي ما در تشكيل و اداره
عنوان يك عنصر براي به ها سلب نشد واهميت نقش مردم از آن

 .)1368هاي نمازجمعه تهران، (خطبه» انقالب باقي ماند
 در موارد زير "ظرفيت"عنوان ها در اين تحقيق بهي اين ويژگيمجموعه

(جمهوري اسالمي)، احياي هويت ديني، تأسيس نظام سياسي  خالصه شده است:
 استكبارستيزي و استبدادستيزي، تلفيق دين و سياست.

 . انقالب اسالمي و ظرفيت احياي هويت ديني و اسالمي1
فرما شد. ي ايران حكمبعد از ورود اسالم به ايران، هويت اسالمي در جامعه

هاي هويت البته اين فرهنگ و هويت، كه سرشت اسالمي داشت، برخي از جنبه
 ها را از بين نبرد.ي آني خود را نيز حفظ كرد و همهگذشته
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در دوران معاصر، در ايران و بسياري از كشورها، فرهنگ و هويت موجود 
 متأثر از فرهنگ و هويت غربي شده است. اين مسأله از اواخر قرن نوزدهم تا

ها سانهكه قريب به اتفاق تكنولوژي و ر -دليل حاكميت عصر ارتباطات حال بهبه
تري پيدا نموده است. در ابعاد گسترده -و جريانات ارتباطي در اختيار غرب است 

ي پهلوي، رژيم، فرهنگ و هويت اسالمي را در برابر فرهنگ و هويت دوره
گذاري كوروش كبير و باستاني و غربي تضعيف نمود. تغيير تاريخ به زمان تاج

ساله با مخارج بسيارزياد، با 2500هاي بازسازي تخت جمشيد و برگزاري جشن
هدف تغيير فرهنگ اسالمي به فرهنگ و هويت باستاني صورت گرفت. 

هاي ديگر، مبارزه با روحانيت (در رأس آن با امام خميني) و برنامهازطرف
آوردن به مظاهر فرهنگ غربي از جمله كشف حجاب كه از مذهبي، و روي

نفع هويت يف هويت اسالمي بهي رضاخان شروع شده بود، با هدف تضعدوره
شد. بدون شك، امام خميني از مناديان و مصلحان بزرگي است كه  غربي تبليغ مي

منظور احياي هويت اسالمي در ايران و جهان شعار بازگشت به خويشتن را به
 اسالم سرداد و فرمود:

 ،اهللا برنگرديمما تا به اسالم برنگرديم، تا به اسالم رسول«
 فلسطين را يتوانيم قضيه نه مي .سرجاي خودش هستمان مشكالت

ها بايد برگردند حلش كنيم و نه افغانستان را و نه ساير جاها را. ملت
كه اشكالي  ،ها برگشتندها هم با ملتاگر حكومت .به صدر اسالم

ها ها بايد حساب خودشان را از حكومتملت ،و اگر برنگشتند ؛نيست
 .)82: 12امام،ج(صحيفه » جدا كنند

 ، ابتدا از طريقصورت عملي، نگاه هويتي و ديني انقالب اسالميبه
ايجاد  سيس نهادها وأكردن آن در قانون اساسي آغاز شد و سپس با تنهادينه
نظير واحدهاي تبليغات، ارشاد و  - هاي ديني مراكزي جهت تبليغ ارزش دفاتر و

نظير  ،اي براساس مذهب ارهاي تازهادامه يافت. پس از آن، هنج - عقيدتي سياسي
تغيير در نوع لباس عرضه كرد. اين  كيدبر پوشاك بومي وأزيستي و تساده

به تغيير بنيادي نظام  ،هاي غربي و با هدف انقالب فرهنگي رويكرد با طرد ارزش
 .)113-136: 1389(زهيري ،  آموزش استعماري در مراكز آموزشي همت گمارد

 ساالرظرفيت تشكيل نظام سياسي مردم انقالب اسالمي و .2
هاي ساختاري و هاي سياسي در جوامع مختلف، بدون درنظرگرفتن تفاوتنظام
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عهده دارند: كسب مشروعيت، ايجاد عمده را به  شان، چهار نقشايدئولوژيكي
ي اقتصادي. در انقالب اسالمي، كه هويت ملي، مشاركت نهادمند و توزيع عادالنه

بر دين است، طبيعتاً نظام سياسي (حكومت) كاركردهاي ديگري تنيقوانين آن مب
موازات رهبري سياسي توسط ترين آن: هدايت ديني بهمهم نيز يافته است كه
ي رهبري ديگر، در نظام اسالمي، حكومت هم وظيفهعبارتحكومت است. به

امامان رو پيامبر(ص) و سياسي و هم رهبري ديني را برعهده دارد؛ از اين
اند. در ي اسالمي بودهمعصوم(ع) هم رهبر ديني، و هم رهبر سياسي جامعه

ي بسياري از هاي استبدادي و مطلقه و ديكتاتوري و پادشاهي، كه شالوده نظام
كشورهاي اسالمي بر آن استوار است، مردم جايگاه خاصي در حكومت و 

نظرات حاكميت تر مجبور به پذيرش بخشي به آن ندارند و بيشمشروعيت
بر دموكراسي، پايه و هاي مردمي و مبتني هستند. اين در حالي است كه در نظام

اساس حكومت و مبناي مشروعيت، مردم هستند و هرطور كه مردم رضايت 
 گذاري نمايند.توانند قانون داشته باشند، مي

گيري  در نظام سياسي مدل انقالب اسالمي، اگرچه نظرات مردم مبناي تصميم
كنند و  شود، اما مردم در چارچوب احكام اسالمي فعاليت مي و اعمال قانون مي

 ديگر، مدل جمهوري اسالمي،عبارتگذاري ندارند. بهفراتر از آن، حق قانون
لحاظ قالب و شكل، همانند نظام دموكراسي است؛ اما در محتوي و غايت و به

عنوان يك ت اين ظرفيت بهها متمايز است. بديهي اسهدف، با اين نوع از نظام
تواند در سايركشورهاي اسالمي هم مورد استفاده قرارگيرد.  فرد ميبهمدل منحصر

ي سرنوشت خود ايفاگر نقش بوده، و در مدل انقالب اسالمي، مردم در عرصه
شوند. اين  نوعي توسط مردم انتخاب ميبه –از پايين تا باال  -تمام مسوالن جامعه 

ساالري ديني است كه در اكثر كشورهاي اسالمي ي نوعي ازمردمدهندهكار نشان
پرسي براي تصويب و تغيير قانون به اين شكل وجود ندارد. شركت در همه

اساسي؛ شركت مردم در انتخابات شوراهاي شهر و روستا؛ انتخابات مجلس شوراي 
هايي هستند كه اسالمي، رياست جمهوري و مجلس خبرگان؛ از جمله زمينه

برآن، در ساالري را در جمهوري اسالمي نشان دهند. عالوهتوانند فرايند مردم مي
 اصول مختلف قانون اساسي، چگونگي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت و

ي كشور، با رأي مردم و آزادي فعاليت احزاب و گروهاي سياسي و اداره
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ساالري مورد ي مردمهاي اجرايعنوان شيوهبه برگزاري راهپيمايي و تظاهرات و...
 توجه قرار گرفته است.

 . انقالب اسالمي و ظرفيت تلفيق دين و سياست3
رود،  شمار ميهاي سياسي در غرب بهبراساس ليبراليسم، كه وجه غالب نظام

ي دين از ساالر، الزاماً با جدايي حوزهبرقراري دموكراسي و يك نظام مردم
بر نظام سياسي ديني در اسالمي مبتني پذير است. پيروزي انقالبسياست امكان

تنها رو شايد بتوان گفت نهوقوع پيوست؛ از ايناوج ترويج اين انديشه در جهان به
بر تلفيق دين در ميان كشورهاي اسالمي، بلكه در جهان، ايجاد نظام سياسي مبتني

ي تواند تجربه آيد و مي شمار ميساالري ديني) يك استثنا بهو سياست (مردم
 موفق و مؤثري براي كشورهاي اسالمي ديگر باشد.

صورت به - مداران و متفكران ديني جهان اسالمدر بين سياست طور كلي،به
 يهستيم. دسته سكوالريسمي انگارهدو برخورد متفاوت با  ما شاهد -تاريخي 

غرب و زدودن غبار خرافات از دين و  يعلماي ديني هستند كه با نفي سلطه ،اول
ي دسته گيري عقل و خرد در فهم دين، خواهان ايجاد حكومت ديني هستند. كارهب

 دانند. هستند كه دين را از سياست جدا مي دوم، روشنفكران و علماي ديني
فكران و رهبران ديني در رابطه با روشن ،هاي اسالمي در سرزمين ديگر،عبارتبه

 گيرند مقابل آن) قرار مي حمايت يا درسكوالريسم در دو طيف (به يپديده
 )40: 1392(جعفري، 

ي عملي تلفيق دين با سياست، با پيدايش انقالب اسالمي صورت تجربه
ي گرفت. درحقيقت، پيروزي انقالب اسالمي تأكيدي دوباره بر بطالن نظريه

هاي  توان بر اساس دين اسالم و آموزه كه ميجدايي دين از سياست بود؛ اين
هاي نظام سياسي را معرفي نمود كه ضمن برخورداري از مزيت اسالمي، نوعي از

بر دموكراسي (مثل نقش مردم در نظام سياسي و مشاركت هاي سياسي مبتنينظام
ها كه اساساً با مباني سياسي، انتخابات، قانون اساسي و..) از آفات اين نوع نظام

بر واليت فقيه، بتنياسالمي سازگاري ندارند، در امان بوده باشد. تأسيس نظام م
هاي اسالمي و ملل محروم تحت ستم، و تعهد برادرانه نسبت به حمايت از جنبش

كشورهاي اسالمي، در اصول مختلف قانون اساسي آمده است. درواقع، موضوعاتي 
چون حمايت از آرمان فلسطين و برگزاري روزقدس، برگزاري مراسم حج هم
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سياسي نماز جمعه، -برگزاري مراسم عبادي ابراهيمي براساس اصل استكبارستيزي،
كردن سياست، ازجمله مواردي هاي متون درسي و بومينمودن سرفصلاسالمي

 دهند. است كه تالش براي تلفيق دين وسياست را در انقالب اسالمي نشان مي

 . انقالب اسالمي و ظرفيت استبدادستيزي و استكبارستيزي4
پيروزي انقالب اسالمي گواهي روشن  برحوادث و رخدادهاي بعد ازمروري

بر اين مسأله است كه انقالب اسالمي از پيگيري سياست استبدادزدايي و 
هاي زيادي را تاكنون پرداخت نموده است، اما  استكبارزدايي، گرچه هزينه

 دنبال داشته است.توفيقات و دستاوردهاي زيادي را هم به
نمودن آن، پيروزي انقالب و خنثيي دشمنان داخلي بعد از مقابله با توطئه

 سال دفاع مقدس در يك هماورد 8جلوگيري از تجزيه و سقوط كشور در
المللي، هاي بين رغم تحريمبين المللي، بازسازي و آباداني كشور بعد از جنگ علي

هاي تكفيري مانند طالبان و داعش كه از سوي استكبار جلوگيري از نفوذ گروه
اي كشور آمده بودند، كمك مستشاري به عراق و سوريه جهاني تا نزديك مرزه

ها به داخل كشور، برخي از ها و جلوگيري از نفوذ آندر از بين بردن اين گروه
باشد كه براي از بين بردن انقالب اسالمي توسط استكبارجهاني  اين موارد مي

 ريزي شده بود.برنامه
ر ديگر تحقيق، پرداختن هاي انقالب اسالمي، محوشدن ظرفيتبعد از مشخص

هاي انقالب اسالمي به اين كشورها است كه بايد به شيوه و روش انتقال ارزش
 مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيرد. 

 گرايي كشورهاي اسالمي هاي انقالب اسالمي در همكارگيري ظرفيتچگونگي به

ها و دستاوردهايي طوركه قبالً بيان شد، انقالب اسالمي داراي ويژگيهمان
 -گرايي هم در –تواند مورد استفاده كشورهاي اسالمي  است كه بعنوان ظرفيت مي

 اي راشود كه چه روش يا نظريه قرارگيرد. در ادامه به اين مسأله پرداخته مي
 توان اين انتقال را انجام داد؟ خصوص برگزيد و چگونه ميتوان در اينمي

گرايي مورد  هاي همنظري، در خصوص نظريهچه در چارچوب با توجه به آن
حال گرايي ابتدا از موضوعات مشترك و در عين گيرد، هم توجه قرار مي

فكري و ي همغيرحساس، مثل مسائل اقتصادي و يا فني، شروع؛ و سپس در زمينه
شود تا نهايتاً منتهي به ها نيز گسترده ميكاري مشترك در ساير حوزههم
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اي و جهاني شود. اين مسأله نزد هاي سياسي منطقهگيريگرايي و جهت هم
روند،  شمار ميي نوكاركردگرايان بهمنداني چون: ناي و هاس، كه از جملهانديش

) ناميده شده است؛ با اين spill over( و يا سرريزشدن "تسري"با عنوان مفهوم 
قطه آغاز، و را دارد كه از يك ن "دومينو"گرايي درحقيقت، حالت  توضيح كه هم
 كند. ها سرايت ميبه ساير حوزه

ي گرايي، براساس نظريه يابي به هماساس، كشورهاي اسالمي براي دستبراين
نوكاركردگرايي، الزم است اقداماتي براساس موضوعات مشترك در برخي 

شروع نمايند. اين  -هاست حال مورد نياز آنكه در عين -هاي غيرحساس حوزه
 هاي آنان در موضوعاتشود تا فرايند همانندسازي سياست مسأله باعث مي

 المللي فراهم آيد.اي و بينمنطقه
ترين اقدام اين كشورها اين رسد مهم نظر ميچه اشاره شد، بهبا توجه به آن

(كه تاكنون  "هادولت"گرايي از طريق  جاي پيگيري موضوع همباشد كه به
را در كانون توجه خود قراردهند؛  "هاملت"اي نداشته است)، ظرفيت و توان ثمره

ي عنوان يك الگو و تجربهتواند به بودن انقالب اسالمي ميلذا ظرفيت مردمي
موفق در ساير كشورهاي اسالمي مورد توجه قرار گيرد. بديهي است پرداختن به 

 سازي و پذيرشجايگاه مردم و نقش آنان در فرايندهاي مختلف تصميم
 حكومت، برطبق الگوي انقالب اسالمي، كمك زيادي به حل قواعد مردمي در

هاي اين كشورها خواهد داشت؛ كه امروزه در قالب: بحران مشروعيت، چالش
ترين بنابراين مهم كند. بحران هويت، بحران مشاركت و بحران نفوذ خودنمايي مي

اين هاي خود به كشورهاي اسالمي اقدام انقالب اسالمي در جهت انتقال ظرفيت
گرايي مورد توجه و در  ها را در هماست كه بتواند ظرفيت مردمي و جايگاه ملت

هاي مختلف انقالب اسالمي كارگيري ملت در صحنهي بهاولويت قرار دهد. تجربه
ي دفاع مقدس، دوران بازسازي ساله 8 در پيروزي انقالب و تثبيت آن، دوران
-هاي دشمنان، برگزاري راهپيماييوطئهكشور، ايجاد امنيت در كشور و مقابله با ت

ها بهمن) و... از طريق برگزاري نشست 22هاي مختلف در حمايت از نظام (مثل 
هاي علميه و مراكز آموزشي، مراسم حج، ها و ارتباطات علمي حوزهو همايش

المصطفي(ص)، كنفرانس وحدت اسالمي، مجمع تقريب مذاهب روز قدس، جامعه
رفيت مردمي انقالب اسالمي را در اين كشورها برجسته نموده تواند ظ اسالمي، مي

 گرايي اين كشورها را فراهم آورد. ي همو زمينه
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 گيريخالصه و نتيجه
شماري كه دارند، كشورهاي اسالمي امروزه با برخورداري از امكانات بي

اند از اين ظرفيت و توانمندي براي حل مشكالت مختلف خود استفاده نتوانسته
اي كه امروزه حتي اقدامات گذشته، كه در قالب وحدت و تقريب گونهايند؛ بهنم

آفريني شد، رنگ باخته؛ و اميد به تحول و دشمن مشترك (اسرائيل) پيگيري مي
ترين هاي مسلمان را به يأس و نااميدي همراه ساخته است. مهمها و ملتدولت

رمردمي كشورهاي اسالمي از زمينه را بايد ساختارهاي ضعيف و غيعامل در اين
ديگر، دانست؛ كه هاي بيگانه از سويسو، و وابستگي اين كشورها به قدرتيك

گرايي اين كشورها و عدم مفاهمه آنان را در دستيابي به درك مشترك  فرايند هم
 رو ساخته است.از نيازها و بايدها و نبايدهاي مورد نياز امروز آنان، با ناكامي روبه

هاي مردمي و انقالب اسالمي ايران با برخورداري ازشاخص بدون شك،
عنوان الگوي كارآمد و هاي مختلف توانسته است خود را بهاستقالل در زمينه

گرايي  آفريني در موضوع همتوجه به جهانيان معرفي نمايد و اميد به نقشقابل
حياي هويت تر نمايد. ظرفيتهاي انقالب اسالمي در اكشورهاي اسالمي را پررنگ

هاي فرهنگ باستاني در كارگيري ظرفيتبه اسالمي در برابر تهاجم فرهنگي و
مسير اهداف خود، توجه به تلفيق دين وسياست، تأسيس نظام مردمي و تأسيس 

تواند دستاوردهاي  نهادهاي اجتماعي ديگر، استبدادستيزي و استكبارستيزي مي
تقويت و تأسيس اين نهادها در اين  توجهي براي كشورهاي اسالمي بوده و باقابل

گرايي فراهم آورد. از طرف ديگر،  ي درك مشترك را براي همكشورها، زمينه
هاي اسالمي، و سرزمين ي اخير در داخلي بيداري اسالمي در دورهظهور پديده

در سوريه و عراق، از  ي داعشكارگيري ظرفيت مردم در برابر پديدهچنين بههم
گرايي  منظور همبه هاكارگيري ملتي بهتواند تجربه است كه ميجمله مواردي 

 هاي انقالب اسالمي مورد تأكيد قرار گيرد.كشورهاي اسالمي در كنار ظرفيت

 منابع
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