




لفههایدینیوملی 
مؤ 
قدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 





تاریخدریافت19/2/91:



تاریختأیيد 19/5/22:

محمد ملکزاده


آموزههایمذهبیودینیهمراهبامؤلفه ههایایه فهرهنهلم هی،دوعامهفممه 
هویتبخشووحدتآهریندرجامع اسالمیایرانب شمارمیآینهد.همگرایهیایهندو
عامفکانونن رومندیرابرایتول دقدرتنرمدرهرهنلس اسیشه ع حهاک بهرایهن
کشورب وجودخواهدآورد؛ازاینرومؤلف هایقدرتنرمجامع اسالمیایرانرابایددر
جاذب هایهویتبخشهرهنلاسالمی-ایرانیجستجوکرد.اینهرهنهلکه مؤلفه ههاو
نمادهایمذهبیوم یرادرخودجایدادهاست،ب عنوانالگویمط وبوایدهآلبرای
تقویتقدرتنرمنظامجمموریاسالمیایراندرخورارائ است .

کلید واژگان:آموزه هاایدینایججمهاوریاساالمیجقادرتنارمجنمادهاایملایج
همگرایی .

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

*


* دکتری مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب اسالمی و عضو هیئت علمیی ژووهگیها
فرهنگ و اندیگه اسالمی.
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مقدمه

باوجودکاربردفراواندانشواژهقدرتدرحوزههایمختلفعلومسياسایجباهتبیيار
رابرتدالجهنوزتوافقیدربارهمفهومآنبهوجودنيامدهاست(عالم ،0831 ،ص.)38دليل
اینامرشایدبيشترازاینجهتباشدکهبهگفتهجاوز ناایجقادرتازجملاهمفااهيم
استکهتجربهآنازتبریفوشرحاینواژهآسانتراست(نای ،0831 ،ص.)89

بدیهیای
جایگاهمهماینموضوعدرزندگیاجتماعیوسياسیویژگیتمامتباریفموجودپيرامون
موضوعقدرتاست؛بهطوریکهبرخینظيرولفرزاهميتقدرتدرجهانسياساتراباه
نقشپولدرروابطاقتصادیتشیيهنموده (سیفزاده ،0818 ،ص)011وبرخیدیگارآن
رادرحکمخورشيددرمنظومهشمسیدانستهاناد(عاالم ،0831 ،ص.)33اماروزهاهميات
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قدرتنرمبيشازجنیههایسختقدرتآشکارگردیدهوازاینروکشورهادایماًدرتالش

برایشناساییجکسبیانمایشاینقدرتبرآمدهاند.ایانامارباهویاژهبارایجمهاوری

اسالمیایرانکهبهدليلداشتنیکنظاامسياسایِدینایومردمایباامخالفاتهااو
چالشهایگوناگونیمواجهگردیدهاستجاولویتبيشتریدارد.

هد ازاینپژوهشبررسیمؤلفههایدینیوملیقدرتنرمجمهوریاسالمی
ایرانجچگونگیارتیاطاینمؤلفههابایکادیگروالگاویمولاومجمهاوریاساالمیدر
افزایشقدرتنرمخودمیباشد.پژوهشحاضردرراستایاینهد جبااساتفادهازروش
تحليلمحتوابهاستقرایمنابعدینیوملیقدرتنرمدرنظامجمهوریاسالمیپرداخت
واینفرضيهرابهآزمونگذاشتکهقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیباهطورهماهنا 
هایدینیوعواملهویتبخشفرهن ملیدرجامباهاساالمیایاران

تحتتأثيرمؤلفه
هامیتواندقدرتنرمنظاماسالمیایرانراتأمينو
لفه 
قراردارد؛ازاینروهمگراییاینمؤ 
تقویتنمایدوباتوجهبهآنکهفرهن سياسیشيبهدرایرانباآموزههایدینایوملای
آميختهاستجالگویمولومنظامجمهوریاسالمیبابهرهگياریازتماامظرفياتهاای

دینیوملیجامبهاسالمیایرانقابلتدوینخواهدبود .
چارچوب نظری

990

سهدیدگاهدرارتیاطبامنابعقدرتنرمجمهوریاسالمیایرانشایستهبررسیاست:
دیدگاهنخستباتأکيدبرمنابعملیازآنبهمهمترینعاملقدرتنرمجمهوریاسالمی
ایراندرمقایسهبامنابعدینیناممیبرد.موافقانایندیدگاهبامحورقراردادنمنابعملی
درمقابلمنابعدینیجمبتقدنداتحادوهمیستگیملتایرانجیکفاکتورمهامدرقادرت

نرماینکشورجحولمحوردیناسالمدستنيافتنیاسات(سااای ،0831 ،،ش-00 ،19

 .01همو ،0831 ،ش ،81ص.)10براساا ایاندیادگاهگارایشهاایدینایدرجواماع
اسالمیازجملهجامبهاسالمیایرانبسيارگستردهاست؛درحالیکههرجامبهوکشوری
ازیکسرزمينجمليتوتاریخمشخصبرخوردارمایباشاد؛ازایانروبارایدساتيابیباه
هایملیگرایانهتمسکجست(مشای .)0838 ،،


وحدتوانسجامملیفقطبایدبهآموزه

اشکاالتمتبددیدرمقامتئوریوعملمیتوانبهایندیدگاهوارددانست؛زیرااوالً
هاوقوميتهارابهعنوانواقبياتهاایعينایوطیيبایپذیرفتاه


دیناسالماصلمليت
هایملیگرایانهماننادحابوطان


جحتیمتوندینیبهبرخیازجنیه
است(حجرات)08 :
تشویقکردهاندوازعالیمایماندانستهاند(قم ،،ج ،1ص ،663ماده وطن)؛ثانياًدرمقام
عملنيزنمی تواننقشتاریخیاینعاملرادراتحادوهمیستگیایرانياندرمقابلاهباا
مشکالتوتجاوزاتخارجیانکارنمود .
دیدگاهسومبارویکردیجامعقدرتنرمجمهوریاسالمیایرانرادردومنیعدینیو
ملیجستجومیکند.براسا نمودارزیرجدومنیعدینایوملایقادرتنارمجمهاوری
گردند؛مواردیکهآموزههایملیدرایران


هاییبرهممنویقمی
اسالمیایراندربخش
دارایپشتوانهدینیومذهیینيزمیباشند؛بخشهایدیگرشاملقسمتهاییاستکاه
تنهاییمیتوانندمنیبیازقدرتنرمبهشمارآیند.دراین

هرکدامازمنابعملییادینیبه
نوشتارباتأکيدبردیدگاهسومجبهاستقراوبررسیمنابعدینایوملایقادرتنارمنظاام

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

د یدگاهفوقحداقلدربررسیتاریخِایرانپسازاسالمقابالتأیيادنيسات؛زیارادر
طولاینمدتجاتحادوانسجامایرانيانحولمحوردینومذهبانکارناپاذیراساتجباه
ویژهازسده هایميانیبهببدکههویتملیایرانيانهموارهبامذهبتشيععجينباوده
است.درتازهتریننمونهجایستادگیواتحادیکپارچهمردمایرانجدرتجااوزهشاتسااله
بيگانگانودفاعازکشورجحولمحوراسالموتشيعتجلییافت .
دیدگاهدومباتأکيدبرمنابعدینیججاییبرایمنابعملایدرقادرتنارمجمهاوری
اسالمیایرانبازنمیکندوارزشیبرایآنقایلنيست.ایندیدگاهضمنابرازمخالفات
باهرآنچهکهرویکردملیگرایانهداشتهباشدجدیناسالمرامخالفسرسختاینرویکرد

مبرفیمیکند.نظيرایندیدگاهرامیتواندررویکردافراطيونسالفیدرتخریابابنياه
تاریخیوآثارباستانیمشاهدهکرد(کریم ،حاج خادم .)0881 ،،

999

جمهوریاسالمیایرانخواهيمپرداخت .

قدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 




مؤلفهها و نمادهای دینی و ملی قدرت نرم ایران
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بيتجامبهایرانجمشخصمیگارددکاهمؤلفاههاایاساسای

باموالبهوبررسیوض
قدرتنرماینجامبهرابایددرجاذبههایهویتیِفرهن اسالمی-ایرانیجستجوکارد.
لفههاونمادهایملیودینیرادرخودجایدادهاست :
اینفرهن مؤ 
 .2مؤلفهها و نمادهای ملی

فرهن ایرانیازپيشينهایچندهزارسالهبرخورداراسات.وجاودچناينقادمت
ترمیسازد :
تاریخیبرایایرانجنمادهایملیووطنیآنرابرجسته 

 -1نام سرزمین ایران و هویت ایرانی

نامجیکیازنخستينشاخصههایاحرازهویتمیباشد.نامیککشورجضامنایجااد
سازد.زمانیمیتواناز


راهممی
هویتجزمينهیکپارچگیووحدتملیآنسرزمينرانيزف
نامیککشوربهعنوانمؤلفهمهمیازقدرتنرموافزایشبردنرمافزاریآنیادکردکه

باپشتوانههایتاریخیوهویتیِقویشناختهشدهوازاقتداروجایگاهمناساییبرخاوردار
باشدوبهتبیيریبتواندیک«نمانام»()brandشناختهشود.نامسرزمينایرانباهدليال
شهرتتاریخیوکهنآندارایچنينویژگیهاییاست.اقواممختلفایرانایباهر ام
برخیاختال هاخودرادارایهویتایرانیوازنژادآریاییمیدانندواکثربهدنیالتکيه
برقوميتججدایازفضایجغرافياییایراننیودهاند.دراینزمينهمیتوانبهحضورهمۀ
اقوامجادیانومذاهبایرانیدردفاعازکشوردرجن تحميلیهشتسالهاشارهنمود.در

برخیازنتایجپژوهشیميزانعالقهمندیاقواممختلفایرانایباهایانکشاوربايشاز
عالقهاقوامسایرکشورهابهسرزمينخوداست(ریاان ،0818 ،،ص 81و .)108کناتدو
گوبينومستشرقیکهسالهادرایرانحضورداشتهوکتامهااییدرباارهتااریخوتمادن
دوستیایرانيانوعشقآنانبهسرزمينخودمینویسد :

ایراننوشتهاستجدربارۀوطن
پرستیجاودانهبرخوردارند؛یکدیگررادوستمیدارند


بهعقيدهمنایرانيانازنوعیميهن
ومهرومحیتدرنزدآناناهميتبسياریدارد؛آنانکشوررادروجودخودشانمایداننادو
اگرکشورشاننیاشدگوییپيکرخودشاننابودشدهاست؛آنانهرحکومتیرابرخوددیدهاند
ولیهيچتغييریدرفرهن وتمدنآنانمشااهدهنشادهاسات؛ایرانياانشااهدبزرگتارین
تجاوزاتتاریخبودهاندولیباشگفتیتماممليتخاودراحفاککاردهاناد(دوگوبيناوج9939ج

ص .)95

 -2تاریخ و جاذبههای فرهنگی-تمدنی ایران

ایراندارایفرهن وهویتیپرجاذبهوریشهداراست.اینسرزمينبافرهنا و
سابقهتمدنیچندهزارسالهجبرخوردارازکهنترینتمدنهایتاریخبشراستوبهلحاظ
چنينقدمتیجتأثيرآنبرسایرتمدنهارانمیتوانانکارکرد.بسياریازتااریخنگاارانو
محققانجسابقهتمدنایرانیرابهپنجهزارسالقیالازمايالدمسايسرسااندهوتأکياد
میکنندمؤلفههایقدرتایارانباساتانجتاأثيربسازاییدرسااختارجهاانببادازخاود
داشتهاند(عنایت ،0813 ،ص.)88یکیازاببادقدرتنرمایرانجبنيادهاایفرهنگای نای
اینسرزمينمیباشدکهدرطولتاریخسیبگردیددربرابرتهدیداتمقاوماتنمایادیاا
مهاجمانرادرفرهن خوداد امنماید.بادميدنطليبهاسالموآشناییایرانيانبااایان
دینآسمانیودرکمحسناتآنبرایزندگیدنياوآخرتانسانججامبهایرانباآ وش
بازپذیرایآیينرهاییبخشاسالمشدوازاینپستاریختمادنایرانای-اساالمیباه
عنوانجزئیازهویتملیایرانياندرقالبجدیدشکلگرفت.ایرانيانهرگزدیناساالم
راشریبتیتحميلیاحسا نکردندولذاازهمانابتدامیدأتاریخرسمیکشاورجهجارت
پيامیراسالم ازمکهبهمدینهکهمهمترینواقبهحرکتآفریندرتاریخایانمکتاب

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

نمونهبارزاحسا وابستگیوتبلقخاطربهناموهویتایرانیرامیتاواندرجبال
نام يرایرانیبرایخليجفار درسالياناخيروعکسالبملتندایرانيانسراسارجهاان
مشاهدهکرد.اینعاملازپتانسيلباالییدرتقویتهمیستگیایرانيانمقايمکشاورهای
مختلفجهانبرخورداراست .
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استجقرارگرفت9.باوروداسالمبهایرانجریشاههاایتمادنایرانای-اساالمیدرایان
سرزمينجوانهزدوباپيشرفتدرعلوممختلفازجملهشيمیجپزشکیجنجومجمبمااریج
خواطیج نقاشیج موسيقیجفقهجاصولجکالمججغرافيااجدریاانوردیباهسارعتدرجهاان
اینتمدنباتوليدعلموپرورشاندیشمندانوچهرههایبزرگدرطاول

گسترشیافت.
تاریخکهنوپربارخودجگنجينهعظيمیرابرتمدنبشریافزودوجهانرامدیونخاود
ساخت؛چنانکهبسياریازمورخانجبخشبزرگیازپيشرفتهایعلوموتمدنبشریرا
مدیونفرهن وتمدنایرانیدانساتهاناد.رومانگيرشامن(باساتانشانا فرانساوی)
مینویسد«:ایرانياننخستينملتیبودندکهامپراطوریجهاانیباهوجاودآوردنادوروح
عدالتوآزادمنشیراکهتاآنزمانبربشرمجهولبودجبسطواشاعهدادند»(گیرشامن،
 ،0833ص .)9
 -3قدمت و تنوع زبان فارسی
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زبانیکیازعناصرتبيينکنندهوشکلدهندهفرهن هاست.اهميتقدمتسرزمينی
وفرهن ایرانیبهزبانآننيزسرایتمیکند.فرهن ایرانیدرطولتاریخچنادهازار
فارسیدردورههایمختلف

سالهخودازیکتداومزبانیبرخورداربودهاست.باآنکهزبان
صورتهایگوناگونیبهخودگرفتهجهرگزتیارایرانیخودراازدستنادادهوبااحاداقل
تلفيقوترکيبازجهتآواییوواژگانیدریکرشتهتوالیخااصتحاولیافتاهاسات.
زبانهایمختلففارسی(اوستاییجپهلویوپارسیباستان)همهباهیاکخاانوادهزباان
ایرانیتبلقدارند.اینزبانهاازجهتآواییونوشتاریتفااوتهاایمحسوسایبااهام
وریشههاییژر وناگسستنی

دارند؛امابهتبیيربرخیهمگیجزءخانوادهزبانفارسیاند
باپيشينهخوددارند(صفا ،0819 ،ص .)006
 -4کیفیت برتر نیروی انسانی ایران

یکیازجاذبههاونمادهایملیایرانجکيفيتجمبيتونيرویانسانیاینکشاور
کهبهنوعیآنراازسایرمللمتمایزمیسازد :

.اینعاملویژگیهاییدارد

است

 .1شواهدی وجود دارد که برای نخستین بار شخص ژیامبر اکرم

بود که تاریخ هجیری

را در نامهها ضبط کرد؛ طبری در تاریخاالمم و الملوك مینویسد هنهامی که رسول خدا
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مدینه هجرت نمود ،به ثبت تاریخ دستور داد (القلقگندی ،1891 ،ج  ،6ص.)042

بیه

 .4-1نیروی انسانی هوشمند و کارآمد

هوشمندیجتوانمندیوکارآمدینيرویانساانیجکليادیتارینعنصارتوسابهو
شودکهازطریقزمينههایژنتيکیو


رمیککشورمحسوممی
پویاییودرنتيجهقدرتن
زیستمحيویودرپرتوتربيتصحيسخانوادگیواجتماعیدرابباادفلسافیجسياسایو
دینیحاصلمیگردد.شواهدموجودنشانمایدهادکاهبهارههوشایایرانياانازاکثار
کشورهایخاورميانهباالتراست.اینامرسیبگردیدهتاخالقياتوابتکااروناوآوریو
تواناییدرنيروهایانسانیاینکشورنسیتباهبساياریازکشاورهایدیگارنمایاانتار
باشد(پوراحمدی ،0838 ،ص .)88
 .4-2روحیه جوانمردی و فتوت ایرانی

 .4-3روحیه ظلمستیزی و عدالتخواهی

هویتاصيلایرانیدرطولتاریخکهناینسرزمينباروحيهدادگریوظلمساتيزی
آميختهاست.اسوورههایکهنتاریخیایرانجکاوهآهنگررانماادیازدادگاریمبرفای
می کنادکاهدراوظظلماتاساتیدادضاحاکجفریااددادخاواهیوبيدادساتيزیرابلناد
کرد(هرسیج و تویسرکان ،0838 ،،ص.)031-090حتیمورخان يرایرانینيزبرایننکته
ستيزیازآرمانهایبزرگمردمایرانباودهکاهاز


خواهیوظلم
تأکيدکردهاندکهعدالت
دورانهخامنشياندراینسارزمينرواظداشاتهاسات(مجتهادزاده ،0839 ،ص.)1ایان
ویژگیکهپسازظهوراسالمازعواملاصلیسوقدادنایرانيانبهشریبتمحمدی 
بودجبهویژهباگرایشبهمذهبتشيعکهعدلرادرردیفاصولدیناسالممیگنجانيدج
تشدیدگردید.اوظروحيهظلمستيزیایرانيانرامیتواندرگسترشاحسا همیساتگی
گرفتنازآندرحوادثمختلفتاریخیوقيامهاعليهظلم

اینمردمباحادثهکربالوالهام
وبيدادگریمشاهدهکرد.بزرگداشتاینواقبۀتاریخیهموارهمنیعنيرومنادقادرتنارم
تشيعدربرابردشمنانوتقویتهمدلیدرميانآنانباودهوبارهااکارآمادیخاودرادر
رومیتوانازاینویژگیبهعاملمشترک
عرصههایمختلفبهاثیاترساندهاست؛ازاین 


لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

هویتایرانیوفرهن عمومیایرانيانباروحيهجاوانمردیوآزادگایآميختاه
است.اینویژگیباشبرزییایسبدیبردیوارسازمانمللنقشبستهاست :
بنیآدماعضااییااکدیگرندکهدرآفرینشزیکگوهرند 
 
چوعضویبهدردآوردروزگاردگاارعضااوهارانمااندقرار 
توکزمحنتدیگرانبی مینشااایدکهنامتنهنادآدمی 
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دردومؤلفهدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمینامبرد .
 .4-4روحیه خودباوری و اعتماد به نفس باال

یکیازویژگیهایملتایرانکهبهویژهدردورانمباصروانقالماسالمیایران
تجلیبيشترییافتهاستجبيدارشدنروحيهخودباوریواعتمادباهنفاسدرایانکشاور
اساات.ایاانروحيااهکااهحرکااتهااایاسااتقاللطلیانااهرادراوظمخالفااتهاااوامعمااال
محدودیتهایدشمنانعليهملتایرانموجبگردیدجکشورراباهسامتخودکفااییدر
عرصههایگوناگونعلمیوسازندگیسوقدادهاست .

 .4-5اندیشمندان ،فالسفه و شعرای بزرگ ایران
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ایرانکشوریاندیشمندپرورودانشدوستوتربيتکنندهشاعرانوفالسافهبناامباا

هایادبیزبانفارسیجحماسههاایتااریخی

شهرتجهانیاست.شبرایبزرگیدرقالب
اینمرزوبوموخصوصياتمادیومبنویایرانيانوآیيناخاالقوماروتجبردبااریو
شکيیاییوعدالترانمایانساختهوبهاینوسيلهآگاهیعمومیمردمانزمانخودوببد
ازخودراارتقابخشيدهاند.دانشمندانوفالسفهبزرگایرانیخادماتعلمایفراوانایدر
جهتپيشرفتدانشایرانوجهانتقدیمبشرکردهاند .
 .2مؤلفهها و نمادهای دینی و مذهبی

رابرتسوناسميتبرایدیندوکارکردعمدهذکرمیکند:یکیتنظيمکنندهرفتاار

فردیودیگریبرانگيزانندهاحسا اشتراکووحدتاجتماعیبرایخيرهمگان (رصاف
و زروان ،0836 ،،ص.)008-001اینکارکرددینجبستریمناسببرایتوليادجبازتوليادج

انیاشتوتقویتسرمایهاجتماعی–بهعنوانیکیازمناابعمهامقادرتنارم-ایجااد
میکندکهمواردزیرازجملهنتایجآناست :

 -1تقویت وحدت و همبستگی

تجارمتاریخینشاندادهاندکهدینماهيتیوحدتبخشداشتهاست؛بهطورمثال
عاملدیندرطولتاریخاسالمهموارهباعثهمیستگیوتقویتارتیاطااتمسالمانانو
پایداریآنا ندربرابردشمناناسالمبودهاست؛آنانبهپشتوانهاعتقاداتدینایوایماان
خودانگيزهبيشتریبرایمشارکتدرفباليتهایانساندوستانهوهمياریپيدامیکنناد؛
شرکتدرمناسکعیادیجمبی–کههموارهموردتأکيدآماوزههاایدینایمایباشاد-
ارتیاطاتمستقيممسلمانانراافزایشدادهوزميناهایجاادوحادتوهمیساتگیآناانرا
فراهممیسازد.قرارگرفتنمؤلفههایملیکهبهنقشآندرتقویتوهمیستگیایرانيان

اشارهشدجدرکنارمؤلفهدینینقشمهمیدرتقویتسرمایهاجتماعیجمهوریاساالمی
داشتهاست .
 -2تقویت اعتماد عمومی

ازنگاهنظریهپردازانجاعتمادعنصرمهمسرمایهاجتماعیاست(دیوید هریرت،0831 ،

ص)81-68؛بهطوریکهفرانسيسفوکویاماازآنبهمحوراصلیسارمایهاجتمااعییااد
کردهاست(.)Fukuyama, 1995یکیازنتایجپاییندیبهمذهبوعملبهقواعددینیو
اخالقیجتقویتاعتمادعمومیدرجامبهاست.افراددریاکجامباهماذهییجیکادیگررا
پاییندبهقواعدخاصیمیشناسندولذافراترازمبمولبههاماطمينااندارناد.ایانامار
گسترشاعتمادعمومیوتقویتپيوندهایاجتماعیرادرپیخواهدداشت .
 -3تقویت روحیه ایثار و ازخودگذشتگی

1. Charity.

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

درتیيينمؤلفههایملیازرواظروحيهجوانمردیوفتاوتایرانایناامباردیم؛دیان
اسالمنيزباتأکيدبراصلایثاروازخودگذشتگیميانمسلمانانجنقشبسزاییدرتقویات
اینروحيهدارد.تقویتروحيهایثاروازخودگذشاتگیمياانمسالمانانجموجابافازایش
سرمایهوقدرتجوامعاسالمیدرتبامالتداخلیوخارجیبایکدیگرمیگردد.اینامار
حتیدرپيروانمذاهبدیگرنيزبهاثیاترسيدهاست.نتایجتحقيقااتیکاه«کلمان»از
مقایسهمدار مذهییو يرمذهییدرایاالتمتحدهبهدستآوردهاست؛نشانمیدهد
آموزانرابهمنافعدیگرانوچشمپوشیازبرخای


توانداهتمامدانش
ایدئولوژیمذهییمی
منافعشخصیبهنفعدیگرهمنوعانجلبنماید(.(Coleman, 1988درتحقياقدیگاراز
مقایسهمشارکتمدنیميانسکوالرهاوافرادمذهییدرموضوعاتیهمچونکمکهاای

داوطلیانهوانساندوستانهوپرداختصدقات9درایاالتمتحدهجنتایجمبناداریبهدسات
آمدهاست.دراینتحقيقمشاهدهگردیدکهميانگينکمکهایداوطلیانهوبشردوساتانه
افرادمذهییدرطولیکسالجچندبرابرافرادسکوالرمیباشاد()Brooks, 2003, p.39؛

ازاینروبسياریازنظریهپردازان ربیبااعترا بهنقشمذهببهعنوانمنیاعسارمایه
اجتماعیوتقویتروحيهایثاروازخودگذشتگیدرجامبهجابرازتبجبنمودهاندکهچرادر
رمبهجایگاهمهممذهببهعنوانیکسرمایهمهماجتماعیجاهتماامکمایصاورت
گرفتهاست(ردادی ،0838 ،ص .)001
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 -4گسترش مشارکتهای اجتماعی
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ازجملهکارکردهایدینجتقویتوگسترشمشارکتهایاجتماعیاست.جوامع
ریزیوهدایتمشارکتهایجمبیاستفاده


دینیجهتبرنامه
دیندارهموارهازپایگاههای
اند.آنچنانکهتجربهتاریخانقالماسالمیایراننشاندادجمساجدواماکنمذهیی


نموده
درجوامعاسالمیازظرفيتباالییدرهدایتبرناماههاایسياسایاجتمااعیمسالمانان
میباشد.دراین
برخوردارمیباشند.اینکارکرددیندرجوامع يرمسلماننيزدرخورتوجه 

زمينهمیتوانبهکليساهایمخصوصسياهپوستاندرآمریکامثالزد؛گفتهمایشاوددر
اینکليساهاسياهپوستانیکهازتیبيضنژادیوسایرفشارهایاجتماعیبهتن آمدهاند
گردهممیآیندتاضمنانجاممراسممذهییبهارتیاطاتفرامذهیینيازبپردازناد.آناان
سبیمیکنندبهیکدیگردرامورمختلفزندگیکمککننادوصاندوقاعانااتکليسااج
پوستواعضایکليسامیباشد.ارتیاطاعضادرایانزميناه

حامیخوبیبرایفقرایسياه
توانددرموقبيتهایگوناگونمورد


باعثتوليدسرمایهاجتماعیقابلتوجهیاستکهمی
استفادهقرارگيرد؛ازجملهدرحوزهسياستجرفتاررأیدهندگانسياهپوستبهشدتتحت
تأثيرکليساقرارداردجبهطوریکهگاهیاحزامباجلبحمایتاوليایکليسارأیمناسایی
بهنفعکاندیدایموردنظرخودبهدستمیآورند.اقدامکليساممکناستدربينساياه-
پوستانآمریکامنجربهرأیدادنیاندادنآنهاگاردد.ازایانروحتایبرخایمبتقدناددر
ایاالتمتحدهجگسترشفباليتهایسياسیبهعناوانمأموریاتمکليساا؛درنظارگرفتاه
میشود) .(Khari Brown and Ronald E.Brown, 2003, p.617

درجمهوریاسالمیایرانجدینوآموزههایمذهییکاهدرقالابفرهنا سياسای
ترینعاملوحدتبخشوکانوننيرومندیبرایتوليدقدرت

شيبهتجلییافتهاستجمهم
نرمبهشمارمیآید.نظربهاختال بنيادینیکهباينجهاانبينایالهایبااجهاانبينای
يرالهیوجودداردجدرفرهن سياسیشيبهتفسيرخاصایازماهياتقادرتسياسایو
دولتارائهمیگرددکهبامبيارهایاومانيستیو ربی–حتیدرالگوهایینظيرمشروطه
وجمهوری-متفاوتاست.اسا اندیشهقرارداداجتماعیِ رمباتأکيدبرتماایزحاوزه
دولتیوخصوصیبناگردیدهاست(بش ری )4731،؛اینتمایزبهناوعیاحساا تقابال
مياندولتوملترابهوجودآوردهودولترانهادیمهاجمبهحقوقوحدودشهروندی
کوچکسازیدولتوتحدیادآندرمقابالخواساتو

مورحنمودهاستولذاهموارهدر
ارادهعمومیتالششدهتابارعایتآنجدولتبهطاورکامالدراساتخداماهادا ملات

درنهادمرجبيتواستنیاطاحکامدینمتناسببامقتضياتزماانتوساطمراجاعتقليادج
زمينهتحوالتسياسی-اجتماعیایرانرابهویژهطییکصدسالاخيرمهيااسااخت.در
تریناندیشهتحولسازدرفرهن وساختارسياسیایرانازآنبنيانگذار


اینميانشاخص
جمهوریاسالمیایرانامامخمينی میباشد.ویژگیامامانتقالآماوزههاایانقالبای
تشيعدرسوسجامبهجتادوینشارایطالزموراهیاردمناساببارایمیاارزهوانقاالمو
درنهایتدگرگونیساختارسياسیایرانهمراهباتربيتشاگردانمتبددبرایتداوماینراه
بود.شهيدمرتضیموهریبااعتقادبهحرکتزاوانقالبیباودنفرهنا شايبهجتاالش
مینمودمجموعهمفاهيموآموزههاایدینایتشايعرادرچاارچوبیمنساجمجکارآمادو
متناسببانيازهاوشرایطسياسیروزتیيينوازحریمتشيعدربرابارشایهاتفلسافیو
کالمیشیههافکنانمارکسيسموليیراليسمدفاعنماید؛بهطورمثالایشانعازاداریبارای

امامحسين وواقبهکربالرابهمبنایاعالمهمیستگیباگروهحقواعالمدشمنیو
میارزهباگروهباطلتفسيرمینمودتاالگوییبرایایجادمیارزهاجتماعیعليهطا وتدر
هرزمانبهوجودآید(مطهری ،0869 ،ص.)31-18ایشانحتیازتقيهنيزتفسيریانقالبی

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

کهتحققاینپروژهدردولتهای ربیتاچه

درآید(.)Habermas, 1988صر نظرازاین
حدعمالًبهاجرادرآمدهجنفسوجودچنينایدهایکهدربوناندیشهسياسی رمنهفته
والگویعملیسياست ربیراشکلمیدهدجآسيبپذیراستونمیتواندیاکالگاوی
موفقباشد.دراندیشهسياسیاسالم(تشيع)چنيننگاهمتقاابلیميااندولاتوملاتباه
رسميتشناختهنمیشود؛درجمهوریاسالمیایراننفسایجادهماهنگیمياندولتو
ملتبرمحورارزشهایدینیکهبارهیرییکفقيهعادلوواجادشارایطمالزمتحقاق

مییابدجنشانازقدرتنرمنظاماسالمیمیباشد.نقشفقهاومراجعدینیدرهمیستگی
اجتماعیوایستادگیدربرابردشمنانجامبهاسالمیهموارهدرخورتوجهبودهاست .
درفرهن سياسیشيبهجرهیریورسيدگیبهاموردینیجقضاییجسياسیوحکومتی
دردوران يیتبرعهدهفقهاوعلمایواجدشرایطاست.برایناسا هرگونهحکومت
يرمبصومیا يرمأذونازطر ایشاننامشروعتلقیمیشودوفقهابهعنوانناییانعام
اماممبصومجموظفبهادارهجامبهبرمینایاجتهادمیباشند؛بهتبیياری«اصالاجتهااد
طرحوتدبيریبرایتکميلمنابعفقهیوبالقوهتبیياهایانقالبایدربرابارقادرتهاای
دنيویاست»(عنایت ،0811 ،ص.)119تمرکزهدایتواقتداردینیجسياسیواجتمااعی

میکردوآنرانوعیتاکتيکمیارزاتیخردمندانهبرایپيشایرداهادا انقالبایمبرفای 991

مینمودجنهعافيتطلیایوفارارازصاحنهمیاارزه(مطهاری ،0816 ،ص.)913فرهنا 
سياسیشيبهدرایرانبهلحاظبرخورداریازویژگیهایمنحصربهفردجمنیبیبرایقدرت

نرمجمهوریاسالمیایرانبهشمارمیآید.درقالابایانفرهنا مایتاوانبرخایاز
لفههاونمادهایدینیقدرتنرمجمهوریاسالمیرابررسیکرد :
مؤ 
 .4-1نظام سیاسی الهی و مردمی
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جهانبينیتوحيدیبایدازمشروعيتدینیوساپس
نظامسياسیوهمهارکانآندر 
مقیوليتمردمیبرخوردارباشند.ایننظامازیکسوبایدپاییندآموزههایدینیواحکاام
الهیباشدوازسویدیگراسیاموعواملرضایتمشروعاکثریترافراهمآوردوبارای
تحققحقوقطیيبیوشرعیملتتالشنماید.چنيننظامیدرجامبهاسالمیبهدليال

اعتقاااداکثریااتبااهضاارورتاطاعااتازفرمااانهااایالهاایازمشااروعيتومقیولياات
جامبهشناسانهنيزبرخورداراست؛زیرادرنهایتهيچنوعحاکميتسياسیبراساا زورو
بدونهمراهیوخواستاکثریتشکلنخواهدگرفت.درنظامسياسیاسالمجمردم–چه
درمرحلهتأسيسیاتداوم-هموارهرکننظامبهشمارمیآیند؛چنانکهدرعصرنیاوتو
امامتجحاکميتسياسىپسازپذیرشواقیالمردمىشکلمیگرفت.الیتاهباهاعتقااد
شيبهحقحاکميتسياسىدرزمانحضورمبصومانحصااراًمتبلاقباهپياامیرواماماان
مبصوماستومردمنیایدبهحاکميت يرآنانتندهند؛امابهدليلعدمحمایتواقیال
سلموانحصارىمبصومينجزدردورهاىبسيارکوتااهازآناانسالب

عمومىجاینحقم
گردید؛امامانمبصومنيزدرمواجههبااینوضبيتجاصرارىبرتشاکيلحکوماتبادون
توجهبهخواستمردمنداشتند.ازاینرومشروعيتاسالمیدرمقایسهبامشروعيتمردمیِ
موردادعاینظامهای ربیو يراسالمیجضمنبرخورداریازنکتهمثیتمردمیبودنو
توجهبهخواستوارادهاکثریتجباهلحااظپشاتوانهدینایاشازامتياازاتدیگارینياز
اسالمیفاقدآنمیباشند.درواقعمشروعيتقدرتدولت

برخورداراستکهنظامهای ير
ونظاماسالمیمتکىبرخداست؛امّاخداىمتباالچاونانساانراحااکمبارسرنوشات
خویشقراردادهجتداوموکارآمدىومقیوليتچنيندولتىرابهارادهاوواگذارنمودهاست
واینامرجذابيتجنفوذوقدرتنرمنظاماسالمیدرمقایسهبانظامهاای يراساالمیرا
افزایشمیدهد .

 .4-2روحیه دینداری و خداباوری مردم ایران

920

اعتقادبهآموزههایدینیدرطولتاریخجمنشأبسياریازتحوالتسياسیجاقتصادیو

فرهنگیجوامعبشریبودهاست.ماکسوبردرباارهاهمياتنقاشباورهاایماذهییدر
انسانجدیدحتیبابيشترینحسننيتنمیتوانداهميتو

فرهن یکملتمینویسد«:
تأثيرباورهایدینیرادرفرهن وخصلتملایبازشناساد»(ویار ،0811 ،ص.)091باا
شکوفاشدنفورتانسانیباآنکهخاستگاهتباليمآسامانیاسات–امتياازیکاهنشاانه
میتوانروحيهدیناداریرادر
برتریفرهن اسالمیبرفرهن الحادی رممیباشد -
انسانهاتقویتنمود.براسا شواهدموجودجایرانيانازقادیماالیااممردماانیدینادارو
اند.گفتهمیشودا لبکتيیههایبرجایماندهازایرانباستانبانامخداوند


یکتاپرستبوده
شروعمیشوند؛دراینکتيیههاحکومتوپيروزیهاوتداومحاکميتبهخواساتواراده
خداوندنسیتدادهشدهوحتیهد حکومتجاجرایدستورهایالهیاعالمگردیدهاست
(ییگ ،0833 ،،ص.)018باظهوراسالمجایندینازچنانجذابيتیبرایایرانيانبرخوردار

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

بودکهبهسرعتبهبخشیازهویتوفرهن بومیاکثریتمردمواقوامایرانایتیادیل
شدوازآنپساعتقادبهآموزههایاسالمیجبخشبزرگیازتاریخاینکشوررابهخاود
اختصاصدادوعنصربرجستههویتملیایرانيانتلقیگردید.اینهویاتباهمارورباا
گرایشعمومیایرانيانبهمذهبتشيعجانسجامبيشتریبهجامباهایرانایبخشايدودر
دوره هایمختلفتاریخینقشمهمایدرپایاداریایرانيااندربرابارتهدیاداتخاارجی
برعهدهداشت.پيروزیانقالماسالمیایرانواستقرارحاکميتملیمستقلدراینکشور
ازنتایجگسترشفرهن سياسیشيبهدرایراناست.جفاریهااینسدرمقایساهانقاالم
اسالمیایرانبابرخیانقالمهایدیگرتأکيدمیکندکهاینانقاالمنخساتينانقاالممادونی
استکهتفوقایدئولوژیکیجاشکالسازمانیجهدایتافرادواهدا موردادعاایشهماهماذهیی
بودندواصولوراهنمایآنازقرآنوسنتگرفتاهشادند).(Haynes, 1988, p.54ازنتاایج
رواظروحيهدین داریدرميانملتایرانجاحسا وحدتویگانگیدرجامباهاساالمیو
افزایشثیاتوامنيتوقدرتملیکشوربودهاست«.برییر»بااشارهبهکُردهایمقيم
لفههاایدینایو
ایرانوشيوعگرایشهایخودمختاریدربينآنانجباتبجبازتأثيرمؤ 
ملیدرحمایتکُردهاازانقالماسالمیسخنمیگوید؛زیراآنان–درحالیکاهباهنظار
میرسيدبایدمخالفایننهضتباشند-بهدليلاسالمیوایرانایباودنازایانجنایش
حمایتکردندومیگفتند «:درستاساتکاهمااسانیهساتيمجامااپايشازهارچياز
مسلمانيم...پيشازهرچيزایرانیهستيمودرتمااممساائلومشاکالتایارانساهيم
هستيم»(سرخوش ،0831 ،ص .)61
929

 .4-3والیتپذیری

اعتقادبهاصلامامتوپيرویازوالیتدرفرهن سياسیشيبهجیکیازمؤلفههاای
تأثيرگذاردرقدرتنرمبهشمارمیآید.مکتبتشيعبااعتقادباهاصالاماماتووالیات
شهرتیافتهاست.ازنظرشيبهاصلامامتبهدليلاهمياتوجایگااهواالیآناصالی
هاوارزشهایمکتببدوناعتقادبه


هيچکدامازپایه
مستقلدرمياناصولدیناستو
ایناصلتحققنخواهدیافت(کلین ،0861 ،،ج ،1ص.)09علمایشيبهمشروعيتدینی
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دانستهاند

جامبۀاسالمیبهویژهازعصرشيخطوسی بهببدرابهحضورفقها ومجتهدانی
قلمدادمیشوند.اینامرباه-

کهدرعصر يیتکیریمحلمراجبهمؤمناندراموردینی
ویژهازعصرصفویبهببدکهفرهن سياسیشيبهدرایارانگساترشیافاتآشاکارتر
شخصترییافتوحاکمان

حکومتهاباوالیتفقيهانجایگاهم

است.ازاینزمانرابوۀ
سياسیناگزیربودندهرچندبهصورتظاهرخودراپاسداردینمبرفیوازمخالفتقوبی
بااحکاماسالمیاجتنامکنند.دروقایبیچونجنا هاایایارانورو جنهضاتهاای
تنیاکوجمشروطيتبهویژهانقالماسالمیتأثيرتمامعياارایاناندیشاهباهروشانیدیاده
بسياریازتحليلگرانانقالمجپيروزیوتداومانقالماسالمیووجهامتيازآنبا

میشود.

هارامدیونجایگاهرهیریوپذیرشاقتدارآنازسویمردمایراندانستهاند :


سایرانقالم
انقالماسالمیایراناولينانقالبیبودکهمدیونایدئولوژیهایاروپاایینیاودوبادون
حمایتقدرتهایبزرگبهحياتسياسیخویشادامهدادهاست.جنیشانقالبیایراندارای
بنيادهایمذهییبودوتوسطروحاانيونرهیاریمایشاد.ماردمدررونادانقاالماحساا 
همیستگیبيشتریدرمقایسهباسایرانقالمهاازخودنمایانساختند.حزمحاکمیاپيشتازی

کهبههدایتیارهیریتودههابپردازدوجودنداشتودرنتيجهبرایاولينباردرتاریخانقالم
مدرنجرهیریانقاالمتوانساتباهاقتاداروحاکمياتکامالوهماهجانیاهایدساتیاباد
(احتشامی،4731،ص.)02

نظيردانستننقشرهیریدرانقالمایراندرمقایسهباانقالمهاای

ميشلفوکوبابی
دیگرمیگوید«:شخصيتآیتاهللخمينیپهلوبهافسانههامیزند.هيچرئايسدولتایو
هيچرهیرسياسیایحتیبهپشتيیانیهمهرسانههایکشورشنمیتواندادعااکنادکاه
مردمشبااوپيوندیچنينشخصیوچنيننيرومنددارند»(سرخوش ،0831 ،ص .)61
نفوذاصلوالیتبرقلومواذهانملتایرانجبزرگترینسرمایهومنیعقادرتنارم
نظاماسالمیشمردهمیشود.ایننفوذشخصولیرادرعينسادگیدراوظاقتدارقارار
میدهد.لوسينژرژدرمقالهایکهپسازمصاحیهباامامخمينای درروزناماهلوموناد

ضمنتوصيفسادهزیستیهمراهبااقتدارامام

پاریسچاپنمودج

مینویسد :
 

پيچیکیازکوچههایتن نجفکهخانههایشبرایآنکاهساپریدرمقابالتاابش

در
سوزانآفتامباشدجسختبههمفرورفتهاستجمسکنمحقرآیتاهللخمينیقراردارد.ایان
تاهللخمينیقدرتآنراداردکهایاران
خانهنظيرمسکنفقيرترینافرادنجفاست...اگرآی 
رابهحرکتدرآوردوقيامبرانگيزدجاینقدرتمسلماًناشایازتسالطواقتادارویبارافکاار
مردمایراناست؛اقتداریکهپسازتیبيدویازایرانبهجایآنکهکمشودجدهبرابارشاده
است(لوسین ژرژ6 ،م .)0813 ،
 .4-4مهدویتگرایی و امید به آینده

اسااق خوئین ،0811 ،،ج ،0ص .)011
 .4-5عشق به جهاد و شهادت

لفههایقدرتنرمدرفرهن سياسیشيبهجروحيهایثارگریو
یکیازشاخصترینمؤ 

عشقبهجهادوشهادتاست.اعتقادبهجهادبهعنوانیکیازفروعاتدیناسالمجروح

گریوشهادتطلییرادرپيرواناینمکتبزندهنمودهاست.اینروحيهبهدليال

انقالبی
ازميانبردنتر ازمرگجمنیعگستردهایازقدرتنرمبرایتشيعایجاادمایکنادکاه
بسياریازتحليلگرانبرآنتأکيدنمودهاند(پطروشفسک ،0891 ،،ص.)131جوز ناای

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

یکیازمؤلفههایقدرتنرمدرفرهن سياسیشيبهجاميدباهآینادهایدرخشاانو
سبادتمندباپيروزینهااییصاالحانبارساتمکارانوجیاارانواعتقاادباهوجاوداماام
زمان(عج)وظهورحتمیآنحضرتجهتتأسايسحکوماتعادلوحاقوگساترش
عدالتوامنيتدرسرتاسرجهاناست.اعتقادبهمهادویتوظهاورحتمایدولاتحاقج
نيرویصیرواستقامتجایثارومقاومتوایستادگیدربرابرظلامرادرفرهنا سياسای
شيبهنهادینهسااختوچناانقادرتیباهشايبياندرطاولتااریخبخشايدکاهازدیاد
پردازانانقالموتحليلگرانسياسیهمبهدورنماندهاست.پروفسورروژهگارودی


نظریه
دراشارهبهاینعاملمیگوید«:درایرانشيبیجامامزمان(عج)–یبنیکسیکاههماه
مؤمنانرارهیریمیکند -ایباست.مفهومامام ایبخوددربردارندهاصالاعتارا 
دایمیسياسیاستوباایناصلجتشيعهموارهنقاشضادقدرتراایفاامایکناد»(آل

بااشارهبهتأ ثيرنترسيدنانسانازمرگدرافزایشقدرتنرمویدربرابرقدرتساخت
مینویسد«:یکدیکتاتورظالممیتواندیکمخالفراحیسیااعادامکناد؛اماااگارآن
شخصمسئلهمرگرابرایخودشحلکردهباشدجدرآنصورتاینقیيلکارهادیگار
باعثاثیاتقدرتدیکتاتورنمیشود»(نای ،0831 ،ص.)88شيبياندرطولتاریخاسالم 929

باهمينروحيهتوانستهاندقدرتخویشرادربرابرحاکمانجاورنشااندهناد(عنایات،

 ،0811ص.)818درتاریخمباصرجانقالماسالمیایراننمونهایآشکارازنقشمؤثراین
روحيهدرميانملتایرانرابهنمایشمیگذارد.اینروحيهدرقياممردمایرانوپيروزیِ

نهضتنقشمهمیداشت؛چنانکه البنقاطعوفوسرنوشتسازایننهضاتنيازدر
ماهمحرمبهخصوصایامتاسوعاوعاشورارقمخوردومردمایرانبااایانروحياهبادون
هيچواهمهایازکشتهشدندربرابررژیمپهلویقيامنمودند.ميشلفوکوکاهدرجریاان

انقالماسالمیواردایرانشدمیگوید :

وقتیدرستپسازکشتارماهسپتامیر(92شهریور)بهایرانواردشدمبهخاودگفاتمباا
شهریوحشتزدهروبهروخواهمشدجچوندرآنجاچهارهزارنفرکشتهشدهبودند.نمیتوانم
بگویمکهدرآنجامردانیشادومسروردیدماماازتار جخیارینیاودوحتایشجاعتشاان
بيشترهمشدهبود...مردمدرانقالمخورمسلسلهااییراکاههميشاهدرمقابلشاانقارار
داشتجپشتسرگذاردهبودند»(سرخوش،4712،ص .)37
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حضرتامام درتیييندليلاینشجاعتمیفرمودناد«:ایانهماانمنواقصادر
یرویامجاگاربکشايمباه
اسالماست؛همانمنوقاستکهاگرکشتهشویمبهبهشتم 
یرویمجاگرشکستبادهيمباهبهشات
یرویم؛اگرشکستبخوریمبهبهشتم 
بهشتم 
یرویمجازشکستتر نداریم»(امام خمینا،0818 ،،
یرویم...مابامنوقاسالمپيشم 
م
ج  ،9ص .)168-163
 .4-6مراکز ،نهادها و پایگاههای تشیع

مراکزوپایگاههایی درجامبهاسالمیایرانوجاوددارنادکاهباهعناوانیاکنمااد
مذهییوکانوننيرومندتوليدقدرتنرمبهشمارمیآیند :

فرهنگی-
 .4-6-1پایگاه روحانیت و مرجعیت

درکشورایرانجپایگاهروحانيتومرجبيتهموارهمولدفرهن وقدرتنرمبهشامار
آمدهوجامبهاسالمیایران البارزشهاوهنجارهاراازاینپایگاهگرفتهاست.برخای
تریننقشهایروحانيتعیارتانداز :


ازمهم
 .4-6-1-1رهبری دینی جامعه

929

وضرورتتقليدواطاعتازمجتهدجامعالشرایطموضوعیاست

مفهوممرجبيتدینی
کهازمیانیفقهیوکالمیوفرهن سياسیشيبهاستنیاطمیگردد.واگذاریمسائوليت
رهیریجامبهاسالمیدرعصر يیتبهعلمایدینجموجبتقویتقدرتنرماینپایگاه

درجامبهگردیدهاست.علمایاسالمهموارهمتولیاصلیهادایتدینایجامباهقلماداد
شدهاند.درطولتاریخاسالمجآنانتنهامرجعرسمیتیياينارزشهااوتثیياتباورهاای
دینیواستنیاطوافتایاحکامعملیبودهاندواینمرجبيتبهعناوانیاکاماربادیهی
مقیولِجامبهاسالمینيزواقعشدهاست.شاهيدموهاریدرتیياينضارورتوعينيات
اسالمیمیگوید :

رهیریروحانيتدرکشور
هرنهضتینيازمندبهرهیرورهیریاست.دراینجهتجایسخننيست.یکنهضات
کهماهيتاسالمیداردواهدافشهمهاسالمیاستجبهوسيلهچاهکساانیوچاهگروهای
تواندرهیریشودوبایدرهیریشود؟ونهضتیراعهدهدارشاوند؟بادیهیاساتافارادی


می
توانندعهدهدارچنينرهیریشوندکهدرمتن فرهن اسالمیپرورشیافتاهباشاندوباا


می
قرآنوسنتوفقهومبار اسالمیآشناییکاملداشتهباشندوازاینروتنهاروحانيتاسات
کهمیتواندنهضتاسالمیرارهیرینماید»(مطمری،4731،ص .)34

 .4-6-1-2هدایت جنبشهای انقالبی-اجتماعی

 .4-6-1-3تبیین و گسترش فرهنگ تشیع

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

یکیازنقشهایمهمپایگاهروحانيتدرتاریخاساالمجهادایتجنایشهاایاصايل

انقالبی-اجتماعیبودهاست.درعصر يیتبهدليلاعتقاادشايبهباهعادممشاروعيت
رویحکومتهاجدرراستای

حاکمان اصبوظالمجعلمایشيبهدرکنارمردمو الیاًرودر
منافعجامبهاسالمیجهدایتگرجنیشهایانقالبی-اجتماعیبودهاند.دردوسادهاخيارج
جنیشتنیاکوجنهضتمشروطيتجنهضتملیشادنصانبتنفاتوانقاالماساالمیاز
مهمتریننهضتهادرایرانبودهاندکهبارهیریوهدایتعلمایشيبهشکلگرفتهاناد.
انقالماسالمیایرانکهبهلحاظخصوصياتوویژگیهامیتاوانازآنباهمهامتارین
انقالمقرنیادکردجانقالبیاستکهبهگفتهمقاممبظمرهیری«بینامخمينیدرهيچ
جایجهانشناختهنيست»9.بایتردیادیکایازعاواملیکاهایانانقاالمرادرجهاان
منحصربهفردساختهاستجرهیریوهدایتآنتوسطامامومرجبایهمچاونبنيانگاذار
جمهوریاسالمیمیباشد .

روحانيتشيبهدرطولتاریخجهموارهبهتیيينوگسترشفرهن  نیتشيعپرداخته
وآنرادرطولقرنهاتوسبهدادهاست؛شهيدموهریباهشداربهحفاکایانجایگااه
اگراینپرچمداریازدستروحانيتگرفتهشودوبهدست

برایروحانيتتأکيدمیکند«:
 .1مقدمه مقام معظم رهبری بر صحیفه نور.

925

بهاصوالحروشنفکرانبيفتدجیکقرنکههيچجیکنسلهمکهبگذردجاسالمبهکلای
مسخمیشود؛زیراحامل فرهن اصيلاسالمیجدرنهایتجبازهمهمينگاروهروحانياان

متبهّدهستند»(همو ،0863 ،ص .)036
 .4-6-1-4مرزبانی از حریم مادی و معنوی تشیع
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یکیازوظایفمهمروحانيتومرجبيتدرعصر يیاتجمقابلاهباااناواعتهدیادات
سختونرمودفاعازمرزهایسرزمينیوعقيدتیاسالمبودهاست.میارزهبااخرافااتج
تحریفهاوانحرا هادرمتندینوجامبهدینیازمصادیقبارزمرزبانیازحریمعقيدتی

جامبهاسالمیاستکههموارههد اصلیروحانيتمتبهدباودهاسات.درعرصاههاای
مختلفتاریخهرگاهروحانيتشيبهاصولومیانیعقيدتییامرزهایجامباهاساالمیرا
درمبر خورمیدیدهپابهميدانمیارزهنهادهاسات؛باهطاورمثاالدرتااریخمباصار
میتوانبهمیارزاتميرزایشيرازیجسيدجمالالدیناسدآبادیجآخوندخراساانیجمرحاوم
نااائينیجشاايخفضاالاهللنااوریجمرحااومماادّر جآیااتاهللکاشااانیوباااالخرهامااام
خمينی اشارهکرد.پسازپيروزیانقالمودردورهجن تحميلایجروحانياتهاماز
جهتفيزیکیوهمازببدمبنویوهادایتگاریوایجاادروحياهوتشاویقوتر ياب
رزمندگانوبهتبیيررهیرانقالمتقویتببدمبناویجیهاههاادرقالابیاک«محارام
عیادت»پيشتازبود9.روحانيتدرمرزبانیحریممادیومبنویتشيعازطرقمختلافاز
جملهتأليفکتاموتدوینمتوناسالمیجابزارخوابهومنیرومانندآنبهرهگرفتهاست.
رازمهمترینابزارهایامامخمينای وانقالبياونبارای

درانقالماسالمیجرسانهمنی
پيگيریوپيشیرداهدا انقالماسالمیبود.الوینتافلرباتأکيدبرنقشمؤثررسانهمنیر
وخوابهدرانقالماسالمیایرانمبتقداساتاماامخمينای رساانهماوظاولیبنای
خوابههاوموعظههایشفاهیروحانيانرابافناوریموظسومیبناینوارهاایصاوتیو
دستگاههایسادهتکثيرتلفيقکرد(تافلر ،0811 ،ص.)919-918سخنرانیهاایاماامدر
پاریسکهبدونهيچمالحظهایتندتریناعتراضاترامتوجهرژیممیکردجتأثيرفراوانی
درشتامبخشيدنبهروندانقالمبرجایگذاشت(ماسنیان راد .089 ،0819 ،شجاع ،زند،
 ،0831ص .)31
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 .1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با علما و روحانیون یزد.66/8/9 ،

 .4-6-2پایگاه مساجد و مراکز فرهنگی و مذهبی

پایگاهدراسالمبهدليلکارکردهایاساسیآندرجامبهاسالمیباهنحاوچشامگياری
متمایزازجوامعدیگرمیباشد.کارکردهاىگوناگونمساجدباهعناوانجایگااهعیاادىج
سياسىواجتماعىآنرادرکانونقدرتدولتاسالمىقراردادهاست:
 .4-6-2-1نماد اتحاد و انسجام اسالمی

مسجدمکانیبرایعیادتونمازجماعتاست.اینعملکاهبااحضاوریکپارچاه
مسلماناندربرابرقیلهومبیودیواحدوصفیمنظمانجاممایشاودجنماادیازاتحاادو
انسجاماسالمیرابهنمایشمیگذاردکهبهدرگاهخاداىمتباالودرجایگااهعیاادى-
نبقدمىگردد.

سياسىمسجدم
 .4-6-2-2آموزش و همفکری در مورد مسائل روز جامعه اسالمی

یکیازکارکردهایمهممساجدجکارکردآموزشیآنمیباشد.باتوجهبهاهميتتبليم

وتربيتدردیناسالمجازهمانزمانپيامیر ازمسجدبهعنوانیاکپایگااهعلمای
استفادههایفراوانیمیشدهاست.درواقعمسجددرصدراسالمجتنهامرکزعیادتنیاودج
بلکهتماممبار واحکاماسالمیاعمازآموزشوپرورشوتبليمااتدینایوعلمایو
بسياریازاموردیگردرآنجاانجاممیگرفت.سيرهنویساانجلسااتآموزشایدرمساجد


لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

مراکاازفرهنگاایومااذهییشاااملمساااجدجبقاااعمتیرکااهائمااهمبصااومين و 
هاجدانشگاههایعلومومبار دینایوحاوزههاایعلمياهازجملاه


امامزادگانجکتابخانه
توليدوبازتوليدجنیههایاعتقادیومبناویومولادقادرت

مراکزعمدهوکانوننيرومند
بهشمارمیآیند.تأثيراتداخلیاینمراکزدرجامباهاساالمیشاامل

نرمجامبهاسالمی
تبميقوتحکيمجنیههایمبرفتیواعتقاادیوباورهاایماذهییافارادجحفاکهویات
فرهنگیجاعتقادیومبنویوبهطورکلیتقویتآرامشروحیوبهداشاتروانایجامباه
میباشد.درنتيجهروابطاجتماعیوهمکاریوتباملميانافرادتقویاتگردیادهجروحياه
خودباوریوخودآگاهیاجتمااعیافازایشماییابادوجامباهاساالمیازمقهورشادنو
مرعومشدندربرابرفرهن وتمدن رمحفکمیگردد.دراینمياننقشمساجدباه
عنوانمؤلفهونمادقدرتنرمجامبۀاسالمیحایزاهميتفراوانمیباشد.الیتاهاهميات
ایننقشدرادیاندیگروپيشازظهوراسالمنيزبهاثیاترسيدهاستجچنانکهموالبه
ادیانومکاتبمختلفبشریازقدمتمکانیبهناممسجد-ازمدتهااقیالازظهاور
اسالم(قرنپنجمپيشازميالد)-حکایتدارد(استوت ،0833 ،ص.)131امانقشایان
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زمانپيامیر رابهقدریجالبتوصيفنمودهاندکهگاهیشااهدان يرمسالمانراباه
تبجبوامیداشت (ساحاان ،0813 ،،ص.)191درضامنجحضاورمسالماناندرفضاای
گفتمانیمساجدجفرصتمناسییایجادمیکندتاآنانباعقایدونظریاتاجتماعىیکدیگر

وآسيبهایمختلفسياسىجاجتماعىوفرهنگىکهجامبهاسالمىراتهدیادماىکنادج

آشناشوند.باتوجهبهآنکهمساجددرتاریخاسالم الیاًکمترزیرسلوهواعماالنظاارت
حکومتهابودهاندجسیبگردیدهمسلمانانراحتتربهطرحمبضالتومشکالتجامباه

اسالمىبپردازند.
 .4-6-2-3پایگاه فرماندهی و مدیریت اسالمی
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نخستينمسجددراسالمدرنخستينروزورودرسولخدا باهمدیناهوتشاکيل
حکومتاسالمیبناگردیدتادرآنعالوهبرانجامعیادتوفرایضروزانهبهموضاوعات
سياسیواقتصادیحکومتنيزرسيدگیشود.درایراننيازسااختمساجدازنخساتين
اقداماتمسلمانانبودودردورههایمختلفدرقالبمبماریاساالمیایرانایتوسابهو
مسجدتجمعگاهعیادى-سياسى

گسترشیافت(ضمیری ،0810 ،ص.)11درصدراسالم
مسلمانانجمناسبترینمکانبراىفرماندهیواعمالمدیریتدولتاسالمىبود.فرماان
بسيجعمومىجاحکامحکومتىجاجراىحدوداسالمىجتقسيم ناایمجنگاىو ...الیااًدر
مسجدانجاممیگرفت.درتجربهانقالماسالمىایراننيزمساجدهموارهبهعنوانیاک
رسانهسنتیمؤثرنقشِممتازىدرتحاوّالتعصارانقاالموپياروزینهضاتاساالمی
داشتهاند.مسجدنقوۀشروعمیارزهوکانونبسيجعمومىبراىمقابلهبااستیدادداخلیو

استبمارخارجیبود.ساماندهىتظاهراتگستردهدرحوادثانقاالماساالمىساال52و
انجاممیگرفتوپسازپيروزیانقالمنيزامامخمينی از

قیلازآنج الیاًدرمساجد
مساجدجمااارانبااههادایتکشااتىانقااالممیااادرتورزیاد.باادینترتياابدرمسااجد
همزمانمؤلفههاىفرهنگایجسياسایواجتمااعیباراىتوسابهجامباهاساالمى

بهطور

عملياتىمىشودوباتوجهبهکارکردهایکليدیآندرجامبهاسالمیجپایگاهمهمایدر
قدرتنرمبهشمارمی آید.اورتراجرزباتحليلیازانقالماسالمیایرانبيانمیکندکه
داشتنرسانههایفراگيرنوشتاریوالکترونيکنتوانستدربرابر

رژیمشاهباوجوددراختيار
شیکهارتیاطاتسنتیایستادگیکند.اوباتوصيهبهدر گرفتنکشورهایجهانسوماز
هایسنتیمیگوید :


تجربهانقالماسالمیدراستفادهازاینرسانه
درمقابلرژیمشاهیکشیکه يررسمیسازماندهیشدهجحدوددویستنفررهیرماذهیی

و10هزارمسجدوجودداشت...باوجودتیبيدامامخمينیبهخاارظازکشاورجویهماوارهباا
روحانيونودرنتيجهبامردمدرارتیاطبود...درسیکهکشورهایجهانسومبایدازانقاالم
ایرانبگيرندجایناستکهاهميتبيشتریبهکانالهایبينفردیورساانههاایایانچناين
کوچکبدهند(باهنرج9915جص .)12
نتیجه

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

نظامجمهوریاسالمیازیکسوبهدليلحاکميتفرهنا سياسایتشايعدرایان
کشوروازسویدیگرجاذبههایفرهنگیاصيلوکهنایرانیدارایمؤلفههاونمادهای
دینیوملیهویتبخشوانسجامدهندهدرجامبهاسالمیایرانمیباشد.ایننوشاتاردر
خاللبازبينیوبازشناسیاینمؤلفههاجدرصددبررسینقشوميزانتأثيرآنهادرقادرت
نرمنظامجمهوریاسالمیایرانبرآمد .
یافتههایاینپژوهشنشانمیدهدکههيچکدامازدودیدگاهیکهباهتنهااییبار
منابعملییادینیبهعنوانتنهامنیعقدرتنرمنظاامجمهاوریاساالمیایارانتأکياد
میورزندجازپتانسيلمولوبیدرحفکاقتداروتقویتقدرتنرمایننظامبرخوردارنيستند.

درجمهوریاسالمیجعناصروبخشهایمهمیازمنابعدینیوملیباهمتلفيقیافتهو

يرقابلتفکيکازیکدیگرمیباشند؛همانگونهکهدیندرجامبهاسالمیایرانازعوامل
تقویتکنندهسرمایهاجتماعی–بهعنوانمنیعمهمقدرتنرم-بهشمارمایآیادجتاأثير
مؤلفههایملینيزدراینزمينهانکارناپذیراست.ویژگینظامسياسی-الهایومردمایِ
مکتبتشيعونهادینهشدناینمکتبواصولوآرمانهایآندرمياانملاتایاراندر
کنارجذابيتهاینهفتهدرفرهن اصيلوکهنایرانیجتأثيربسزاییدرقدرتنرمنظاام
جمهوریاسالمیایرانبرجاینهادهاست.اینوضبيتنشانمیدهدکاهتقویاتایان
گيریازتمامظرفيتهایموجودونهفته


هایدینیوملیوبهره
قدرتباهمگراییمؤ 
لفه
درجاذبههایهویتیاسالمیوایرانیممکنخواهدبود .
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کتابنامه
 آل اسحاق خوئینی ،علی ،اسالم از دیدگا دانگمندان جهان ،تهیران دفتیر تبلیتیات اسیالمی،.1712
 احتگامی ،انوشیروان ،سیاست خارجی ایران در دور سازندگی ،ترجمه ابراهیم متقی و زهیرژوستینچی ،تهران مرکز اسناد انقالب اسالمی.1719 ،
 استوت ،دانیل ،برگزید دانگنامه دین؛ ارتباطات و رسانه ،جمعیی از مترجمیان ،بیه کوشیشحمیدرضا قادری ،قم مرکز ژووهشهای صدا و سیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسیالمی ،مرکیز
مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ،دفتر عقل.1799 ،
 باهنر ،ناصر ،رسانهها و دین ،تهران مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسیالمی اییران،.1791
 -بگیریه ،حسین ،جامعهشناسی سیاسی ،تهران نگر نی.1714 ،
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 بیهی ،مهدی ،قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران(مطالعه موردی لبنان) ،با مقدمیه محمیدباقرخرمگییاد ،تهییران دانگییها امییام صییادق
ژووهگهد ژیامبر اعظم

و دانگییها جییاما امییام حسییین

 ،دانگییهد و

.1799 ،

 ژاولویچ ژطروشفسهی ،ایلیا ،اسالم در ایران ،ترجمه کریم کگیاورز ،تهیران انتگیارات ژییام،.1712
 ژور احمدی ،حسین ،قدرت نرم و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،قم دانگها باقرالعلوم ،مؤسسه بوستان کتاب.1798 ،
 تافلر ،الوین ،جابجایی قدرت ،ترجمه شیهیندخت خیوارزمی ،تهیران انتگیارات خیوارزمی،.1710
 خمینی ،امام (روح اهلل)« ،صحیفه امام» ،مجموعه آثار امام خمینیی ،تهیران مؤسسیه تنظییم ونگر آثار امام خمینی

.1718 ،

 ربانی ،ج ،سنجش هویت ملی ،...ژایان نامیه کارشناسیی ارشید رشیته امیور فرهنهیی ،تهیران.1718
 -ردادی ،محسن ،منابا قدرت نرم؛ سرمایه اجتماعی در اسالم ،تهران دانگها امام صادق

،

.1798
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 -رصاف ،روحانی و مجتبی زروانی« ،ارزشهای دینی اسیالم و سیرمایه اجتمیاعی» ،مجموعیه

مقاالت همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران ،تهران مؤسسه عیالی آمیوزش و ژیووهش
مدیریت و برنامه ریزی.1796 ،

 -ژرژ ،لوسین ،مصاحبه با امام خمینی

6 ،می.1711/0/16-1819

 دو گوبینو ،کنت ،تاریخ ایرانیان ،ترجمه ابوتراب خواجیه نورییان ،تهیران انتگیارات علمیی،.1764
 سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ،قم دفتر تبلیتات اسالمی حوز علمیه قم.1719 ، سحابی ،عزتاهلل« ،درسهای ملی شدن نفت» ،نگریه نامه ،ش .1790 ،01 ییییییییییییییی « ،انتخابات مجلس ،تحریم یا مگارکت فعال» ،ماهنامه آفتاب ،ش  ،72آبیان،.1790
 سرخوش ،نیهو(مترجم) ،ایران روح یک جهان بیروح و  8گفتهوی دیهیر بیا میگیل فوکیو،تهران نگر نی.1792 ،
انتگارات سمت.1718 ،
 شجاعی زند ،علیرضا ،برهه انقالب در ایران ،تهران عروج.1791 ، صفا ،ذبیحاهلل ،دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن ،تهران نگر هیرمند.1711 ، ضمیری ،محمدعلی ،زمینه تاریخ آموزش و ژیرورش اییران و اسیالم ،شییراز نگیر را گگیا،.1711
 عالم ،عبدالرحمن ،بنیادهای علم سیاست ،تهران نگر نی.1792 ، عنایت ،حمید ،اندیگه سیاسیی در اسیالم معاصیر ،ترجمیه بهیاا الیدین خرمگیاهی ،تهیرانخوارزمی.1714 ،
 ییییییییییییییی  ،نهادها و اندیگههای سیاسی در ایران و اسالم ،چ ،0تهران روزنه.1719 ، القلقگندی ،احمدبنعلی ،صبح االعگی ،بیروت دارالهت العلمیه.1891 ، -قمی ،شیخ عباس ،سفینهالبحار[ ،بیجا] مؤسسه انتگاراتی فراهانی[ ،بیتا].

لفههایدینیوملیقدرتنرمنظامجمهوریاسالمیایران 
مؤ 

 -سیفزاد  ،حسین ،نظریهژردازی در روابط بیین الملیل؛ مبیانی و قالی هیای فهیری ،تهیران

 کریمی حاج خادمی ،مازیار ،طالبان؛ خاستها و مبانی فهری ،تهران کانون اندیگه جوان.1780 ، -کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،تهران دارالهت

االسالمیه.1764 ،

 گیرشمن ،رومن ،ایران از آغاز تا اسالم ،متیرجم محمید معیین ،تهیران انتگیارات علمیی وفرهنهی.1799 ،
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 مجتهدزاد  ،ژییروز« ،دادگیری ژدیید ای از هوییت ایرانیی» ،اطالعیات سیاسیی -اقتصیادی،ش.1791 ،004-007
 محسنیان راد ،مهدی ،انقالب؛ مطبوعات و ارزشها ،تهران سازمان مدارك فرهنهیی انقیالباسالمی.1711 ،

 -مگایی ،اسفندیار رحیم ،طرح مهت

ایرانی در همایش ایرانیان مقییم خیارج از کگیور-11 ،

10مرداد.1798 ،
 مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،قم انتگارات صدرا.1716 ، ییییییییییییییی  ،آشنایی با نهضتهای اسالمی درصد ساله اخیر ،قم انتگارات صدرا.1761 ، ییییییییییییییی  ،ژیرامون انقالب اسالمی ،قم انتگارات صدرا.1769 ، نای ،جوزف اس ،چهر های قدرت ،ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری ،تهیرانژووهگهد مطالعات و تحقیقات بسیج.1790 ،
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 -وبر ،ماکس ،اخالق ژروتستان و روح سرمایهداری ،تهران سمت.1712 ،

 هربرت ،دیوید «اعتقاد ،اعتماد و جامعیه میدنی» ،لزلیی ،همیس و فیران تیونیهس ،اعتمیاد وسرمایه اجتماعی ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهران ژووهگهد مطالعات فرهنهیی و اجتمیاعی،
.1791
 هرسیج ،حسین و مجتبی تویسرکانی« ،تأثیر مؤلفههیای هوییتسیاز ایرانیی بیر قیدرت نیرمجمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه تحقیقات فرهنهی ،دور سوم ،ش.1798 ،8
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