
 

 

 حیمحمن الر  بسم اهلل الر  

 
 رانیا یدر انقالب اسالم تینقش روحان

 یو فرهنگ یاسیس_ یو تحوالت اجتماع یاسالم انقالب

منشاء تحوالت و  یشمس ۱۳۵۷به سال  رانیا یاسالم انقالب

 یو فرهنگ یاسیس_ یاجتماع یدر عرصه ها یمیعظ یهایدگرگون

 بوده است.

و نخبگان را  لگرانیاکثر تحل باًیتقر ران،یا یواقع وقوع انقالب اسالم در

را  یاجتماع _یاسیتحوالت س ،یستیمدرن یکه در چارچوب فضا

تحوالت  ریس یداشت. تجربه غرببه تفکر وا ،نمودند یم یریگیپ

و مذهب  نیاز افول نقش د یحاک ،پس از رنسانس یو اجتماع یاسیس

اما آنچه در بروز تحوالت در انقالب  ؛داشت تدر شکل دادن به تحوال

 یجامعه شناس یاسیجامعه س شمندانیهمواره مورد نظر اند یاسالم

در  عهیمذهب ش گاهیو جا نیمسئله نقش د ،بوده است یاسیس

تعامل  انیم نیدر ا .است یاسیس_ یاجتماع یها و کنش راتییتغ

و  قالبان یروزیو پ یریشکل گ در  یاسیو قدرت س یعیش تیروحان

 ۱برخوردار است. یادیز تیپس از آن از اهم

 

 تیمساجد و روحان نقش

در  ییتوانا لیبه دل عهیمبارز ش انیآن روحان تیو در محور مساجد

در زمان  ،رانیتحول در ا جادیا یبرا یو اله یاستفاده از عوامل انسان

اند.  داشته رانیا یانقالب اسالم یروزینقش را در پ نیباالتر یپهلو

به  عهیمبارز ش تیاز آن است که روحان یحاک قیتحق یها افتهی

نابسامان و  ینیع طیشرا نییو تب فیبا توص ،ینیمامام خ یرهبر

و با طرح و  یپهلو مینامطلوب حاکم بر دولت و جامعه در زمان رژ

اسالم  یعنی ،یکهنه شاهنشاه یدئولوژیا یبرا نیگزیمکتب جا جیترو

و  یانقالب یروهاین تیترب ،یانقالب، کادرساز یرهبر رشیپذ ،ییوال

است که توان به جنبش  بوده یالتیتشک نیتر یاساس مانند آنها،

 ینظام شاهنشاه یسرنگون یمردم برا یها درآوردن قشرها و توده

 ۲را داشته است. یپهلو

 مولد فرهنگ یاصل عنصر

 در طول .مولد فرهنگ در کشور ما بوده است یعنصر اصل تیروحان

 دهیگرد قیآنها به جامعه تزر قیاز طر هنجارها و ارزش ها عمدتاً خیتار

نقش معتمد  نیو جزو فرهنگ عامه مردم در آمده و گفتار و کردار ا

 تیو مقبول افراد جامعه بوده است. روحان یهمواره حجت شرع ،ینید

در  ینید تیهدا یاصل یهمواره به عنوان متول مانکشور خیدر تار

 ۳.دیآ یجامعه به حساب م

  تیروحان تیوفعال  یانقالب اسالم یروزیپ

که در  اریو هوش داریب تیروحان یبه رهبر یانقالب اسالم یروزیپ

در منطقه و  یعامل تحوالت مهم ،قرار داشت ریکب ینیرأس آن خم

 ینید شهیاند یبه اسالم ناب و بازساز یبا اتکا تیجهان شد. روحان

ما به وجود آورد  یدر نظام اجتماع نیادیو بن قیت عمتوانست اصالحا

 ۴مقوله است. نیهم ینظام در راستا کیدر قالب  نیو طرح د

و عمدتاً ظالم  ینید یها با حکومت خیدر طول تار عهیش تیروحان

 شتریشده نبود و ب یسازمانده یریدرگ نیبوده است. اما ا ریدرگ

 .کرد یم تیآنها را هدا ینیعالم د نیبود که چند یوار توده یها حرکت

ادامه داشت. اما  تیوضع نیا یاهلل بروجرد تیتا درگذشت آ باًیتقر

شکل  ینیامام خم یبه رهبر ونیاز روحان یدیدپس از آن گروه ج

 مبارزه گذاشتند. دانیگرفته، قدم به م

امکان  یدیدر طول دهه چهل خورش تیپس از احراز مقام مرجع امام

 یا گسترده یکرده، شبکه  دایپ یاسیدر امور سمداخله  یبرا یشتریب

در  شانیا .آشنا نمود یو مبارزات یاسیاز شاگردان خود را با مسائل س

نموده است که  ادی استیو س تیروحان ی از رابطهمختلف  یفرازها

را به طور  تیو روحان دیگرد شانیا روانیاز پ یاریعمل بس یالگو

 .نمود ریدرگ یاسیگسترده با مسائل س

 یجا یپهلو میدر صحنه مخالفت با رژ تیاثبات حضور روحان گرچه

تعداد  و تیروحان یندارد، دو شاخص مهم تعداد شهدا یدیترد

در  تیحضور فعال روحان یبرا یمعتبر لیممنوع المنبر دل ونیروحان

 ۵است. یانقالب جیبس ی صحنه

 یانقالب اسالم یروزیدر پ ینینقش امام خم

مبارز انقالب  تیو روحان ینیامام خم رگذاریمهم و تاث یها نقش از

مانند خط انجمن  یسو، مبارزه با خطوط انحراف کیاز  یاسالم

 یو مل ها ستی( مارکسنیخلق ) منافق نیمجاهد یخط التقاط ،هیحجت

 مبارزه بود. یاصل ریاز انحراف در مس یریجلوگ گرید یو از سو انیگرا

مبارزه داشت،  انیدر جر ینیکه امام خم یداتیمبارز با تأک تیروحان 

تا هرگونه عوامل  دیکوش یول دیورز یم یبراخالص در مبارزه پافشار

از  یپرست و قدرت یشخص یها یمنفعت طلب ،یاکاریر ،یاله ریغ

 ۶.ساحت مبارزه پاک شود

 میو مبارزه با رژ یبخش یآگاه یبرا یمذهب یها از زمان یریگ بهره

استفاده  ،یانقالب اسالم شبردیدر پ تیروحان ییجمله موقع شناسا از

 ی محرم و صفر، دهه یها ماه ات،یو ف ادیاع ،ینید یها از مناسبت

 نیدر ا نوروز بود. دیمانند ع گرید یها ها و فرصت تیو موقع هیفاطم

نام  میرژ اتیجنا یمحرم و صفر در افشا لیبد یاز نقش ب دیبا انیم

آتش  دیزیبه  یمحمدرضا شاه پهلو هیبا تشب امیا نیان در ایبرد. روحان

 انیالعمل مناسب روحان عکس نیکردند .همچن یتر مور انقالب را شعله



 

 

 یشناس زمان نیاز ا یا نمونه ینیخم یاهلل مصطف تیمبارز به شهادت آ

 است.

 اتیو روا اتیروزآمد آ ریخود با تفس یها یدر سخنران انیروحان 

بر  نیشهادت امام حس رینظ یاسالم یاستفاده از نمادها نیهمچن

 .گذاشتند یم ریجامعه تأث یافکار عموم

در سرنوشت افراد و جوامع که از درون  یو اله یبر عوامل معنو دیتأک 

مبارزه  یرا برا زهیانگ نیشتریشد به مردم ب یمکتب انقالب استخراج  م

کربال  یو الگو یداد و استفاده از عنصر شهادت طلب یم یپهلو میبا رژ

و از  .داشت یزنده نگه م وستهیمردم را پ یمحرم خشم انقالب امیدر ا

 نیتر یقو جهیو در نت کرد یم یریشدن آتش انقالب جلوگ خاموش

 ۷داد. یقرار م انیروحان اریرا در اخت یاجتماع جیو بس یمذهب یروین

 انیروحان یاقدامات فرهنگ

و  اتیمانند انتشار نشر ،مبارز انیروحان یفرهنگ یها از اقدام دیبا  

 کرد. ادیمکتب انقالب  جیترو یها برا کتاب

 اریدر اخت لیبودند، اما به دل دیجد یها هر چند فاقد رسانه انیروحان

 یدر آگاه ساز میمخالفان رژ گریخطابه نسبت به د یداشتن کرس

غارت  ،استبداد، مقابله با اسالم تر بودند. آنها موفق یداریمردم و ب

نفت، رواج فساد و فحشا در دربار و دولت و فساد  ژهیمنابع کشور به و

 یها با ارزش یو مخالفت علن یرواج فرهنگ برهنگ ،شخص شاه

بزرگ  یها کشور، فقر و شکاف اتیو نشر ونیزیو تلو ویدر راد یاسالم

آن روز کشور بودند که  ی جامعه تیو مانند آنها واقع یاجتماع

فرا  میو مردم را بر به مقابله با رژ کرد یآن  را افشا م یروحان ی جامعه

 ۸خواند. یم

 در انقالب هیعلم یها حوزه نقش

 یبرا روین تیو ترب یهر انقالب پاکساز یاز ارکان ضرور یکیشک  یب

 ی حوزه سیسأپس از ت عهیش انیروحان زین نهیزم نیاست. در ا ندهیآ

 یرضا شاه پهلو ی سخت دوره اریبس طیقم و حفظ آن در شرا ی هیعلم

از  یهرچند انقالب اسالم .بود یانقالب اسالم یبرا یمیعظ ی پشتوانه

 شیآن از سالها پ یرشد و بالندگ یها نهیزم یشد، ول ازآغ ۱۳۴۱سال 

 میعبدالکر خیحاج ش یاهلل العظم تینقش آ نیبنابرا .فراهم شده بود

در  یبروجرد یالعظم اهلل تیقم و آ ی هیعلم ی حوزه سیدر تأس یائرح

از نظرها پنهان  دینبا یسازان انقالب اسالم نهیحفظ حوزه به عنوان زم

مبارز و در رأس  ونیبود که صدها نفر از روحان وزهح نیبماند. در هم

 یانقالب اسالم یو کادر اصل یو رهبر افتندیپرورش  ینیآنها امام خم

 دادند. لیرا تشک

است و در  یاسیس یمذهب ینهاد عهیش تیکه روحان میشو یم ادآوری

از نظام  یریگ قرار دارند که با بهره دیرأس آن مراجع عظام تقل

مقلدان هستند. پس از  ینید یازهاین یو فقاهت پاسخگو یاجتهاد

قرار دارند که ضمن  ینیحجج اسالم و طالب علوم د ،عظام اتیآنها آ

 یاسالم در اقص غیو تبل جیترو ن،ییبه تب هیعلم یدر حوزه ها لیتحص

حفظ اسالم « کارمندان اسالم» . آنان به عنوانپردازند ینقاط کشور م

 ۹.دانند یخود م فهیابعادش را وظ ی در همه

 تیو تحمل محروم تیروحان

وارد معادالت  یبه طور جد یشمس ۴۰ ی دهه لیاز اوا تیروحان 

و  نیمخالف  یاسیس یها شده عمالً در کشمکش یاجتماع یاسیس

 یها راه رنج نینمود و در ا فایا ینقش فعاالنه ا یاسینظام س نیموافق

 ۱۰شکنجه و شهادت را تحمل نموده است. ،از جمله زندان یادیز

 جهینت

به  عهیمبارز ش ونیبا اراده و خواست روحان رانیا یاسالم انقالب

 جیو بس یتگریهدا ،یشگامیکه نقش پرحمةاهلل  ینیامام خم یرهبر

 یروزیبه پ یها را بر عهده داشته است و با نصرت اله توده یکنندگ

در دولت و جامعه را طلب  نیادیراسخ تحول بن ی. آنان با عزمدیرس

تحقق و  یبرا یپهلو یطاغوت میرژ هیقاطع عل یا کردند و با مبارزه

اگر  یعنی. دندیرا به جان خر ها تیانواع محروم یاسالم یها ارزش

 ینیامام خم یبه رهبر عه،یو مبارز ش یانقالب تیروحان ی اراده

 رانیا خیبرهه از تار نیانقالب نبود، انقالب در ا جادیا یرحمةاهلل برا

از همان آغاز، مورد خشم  هیعلم یها هحوز نی. بنابراافتی یتحقق نم

و  یاسیس ،یفکر هیدار تغذ قرار گرفت، چرا که عهده یاستکبار جهان

 نیتر یحزب اهلل در سطح جهان است، به عنوان اصل یا هسته یفرهنگ

از  شیو مغز متفکر و قلب تپنده اسالم، ب یفکر و فرهنگ اسالم گاهیپا
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