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ایده های  بر  بین المللی،  تحوالتی  به عنوان  بزرگ،  انقالب های  چکیده: 
جهان شمولی تأکید دارند که معطوف به اهدافی فراملی و فرامرزی در راستای 
رهایی  و  نجات بخشی  ایده های  با طرح  انقالب ها  این  می باشند.  بشریت  نجات 
بشریت، به انسان های سراسر جهان بشارت می دهند که رهایی و نجات از وضعیت 
این  نمودن  با عملی  تا  است  قرارگرفته  نامطلوب موجود، در دستور کار آن ها 
هدف بزرگ، سعادت و خوشبختی را برای همة جوامع بشری به ارمغان آورند. 
مقالة حاضر، بر بررسی و تحلیل مقایسه ای ایده های نجات بخش مطرح شده در 
تا  گردیده  متمرکز  ایران  اسالمی  انقالب  و  روسیه  فرانسه،  بزرگ  انقالب  سه 
شباهت ها و تفاوت های آن ها را موردمطالعه قرار دهد. بدین ترتیب، سؤال اصلی 
پژوهش عبارت است از اینکه ایده های نجات بخشی مطرح شده در انقالب های 
در  دارند؟  یکدیگر  با  تفاوت هایی  و  شباهت ها  چه  مفهومی  ازلحاظ  بزرگ، 
راستای پاسخ به این پرسش اساسی، پژوهش حاضر ضمن واکاوی شاخصه های 
انقالب های بزرگ و با بهره گیری از چهارچوب مفهومی هزاره گرایی، ایده های 
پراگماتیکی  و  ایدئولوژیکی  سرچشمه های  و  مذکور  انقالب های  نجات بخش 
آن ها را موردبررسی قرار داده و این فرضیه را به محک آزمون گذارده که همه 
نسبتاً  ایده های  ایدئولوژیکی،  مبنایی  تفاوت های  علی رغم  بزرگ،  انقالب های 

مشابهی را درزمینة نجات بخشی بشریت مطرح ساخته اند.
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1. مقدمه
واژه انقالب از اصطالحات اخترشناسی است که در علوم طبیعی اهمیتی بسزا یافته و در سدۀ 
هفدهم میالدی، برای نخستین بار به صورت یکی از اصطالحات سیاسی به کار رفت )علی بابایی 
1369: 35 - 34(. امروزه انقالب را یک تغییر سیاسی و عمیق در زیربنای تشکیالت سیاسی و 
اقتصادی یک جامعه می دانند که معموالً با اِعمال خشونت همراه است )طلوعی 1390: 208(. در 
اغلب تعاریف، انقالب یک رویداد داخلی و فارغ از دیدی برون گرایانه به خارج از مرزهای 
جغرافیایی کشورها تلقی می شود که دامنة آثار آن نیز در همین محدودۀ سیاسی و اجتماعی 
به عبارت دیگر،  برنمی گیرد.  انقالب را در  این تعریف تمام معنی پدیدۀ  اما  گنجانده می شود؛ 
انقالب بیش از آنکه بیانگر یک رویداد تاریخی باشد، ترکیبی از آرمان ها و ارزش ها را نمایش 
می دهد؛ آرمان ها و ارزش هایی  که جامعه را به حرکت درمی آورند تا از یک وضعیت نامطلوب 
به سمت وضعیتی آرمانی و مطلوب پیش بروند. با وجود این باید بین دودسته از انقالب ها تفکیک 
قائل شد: دسته اول از انقالب ها را باید »انقالب های ملی« نامید. این دسته از انقالب ها تحوالتی 
ایجاد می کنند و دگرگونی هایی  اجتماعی یک جامعه معین  اساسی را در وضعیت سیاسی و 
بنیادین را در قلمرو داخلی و درون مرزهای ملی یک کشور به وجود می آورند. دسته دوم، 
انقالب های بزرگ1 هستند که عالوه بر بروز تغییر و تحوالتی در اوضاع داخلی یک جامعه، 
رسالت هایی جهانی نیز برای نشر ارزش ها و ایدئولوژی خاصی در مقیاس بین المللی برای خود 
قائلند و به ویژه حامل ایده های نجات بخشی برای کل بشریت می باشند. دامنه تأثیرات و پیامدهای 
این انقالب ها از مرزهای ملی فراتر رفته و با نگرشی جهانی تالش می کنند تا به اهداف فرامرزی 
خود در فراتر از مرزهای ملی خویش جامه عمل بپوشانند. این انقالب ها عالوه بر ایجاد تحوالت 
و دگرگونی های داخلی، با داللت بر مضامین فطری نوع بشر و ابعاد جهان گرایانة ارزش ها و 
آرمان های بشری، مسیر وقوع تحوالت ممکن و مورد انتظار را با برداشتن مرزها و احساسات 
خاص گرایانة قومی، نژادی، ایدئولوژیکی و ملی، به اقصی نقاط جهان سرایت می دهند. درواقع، 
دارد،  درون مرزی  اعتباری  انقالبی شان  اندیشه های  و  آرمان ها  که  ملی،  انقالب های  برخالف 
قابل استفاده  ایده ها و آرمان های خود را در سراسر جهان معتبر و  انقالب های بزرگ ظرفیت 
می دانند. با این توصیف، کبیر یا بزرگ بودن یک انقالب به خاطر دلیل، چگونگی و یا حوزه 
جغرافیایی وقوع آن نیست؛ بلکه به واسطة ارزش ها و ایده های جهان وطنی گرایانه و فرامرزی 
متمایز می سازد )نش و اسکات 1388: 300(.  یا ملی  انقالب های داخلی  از  را  آن است که آن 

1. Great Revolutions
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لذا پژوهش حاضر در چهارچوب مطالعه این دسته از انقالب ها، به تبیین ایده های نجات بخش 
بشریت مطرح شده از سوی آن ها می پردازد.

نوآوری این پژوهش در این است که صرف نظر از تأثیرات و تحوالت داخلی حاصل از 
انقالب های بزرگ در مقیاس داخلی، که موضوع پژوهش های گسترده ای واقع گردیده اند، به 
بعد کمتر شناخته شده این انقالب ها، یعنی ایده های نجات بخشی مطروحه از سوی آن ها، توجه 
نموده و تالش می کند تا با تحلیلی تطبیقی به بررسی آرمان ها و ارزش های فرامرزی انقالب های 
بزرگ پرداخته و نشان دهد که فارغ از شرایط و زمینه های داخلی شکل گیری این انقالب ها 
و صرف نظر از مبانی اعتقادی یا ایدئولوژیکی آن ها، چه شباهت ها و تفاوت هایی در ایده های 

نجات بخش بشری این انقالب ها وجود دارد.

2. چهارچوب مفهومی
با توجه به ادعاها و وعده های مطرح شده از سوی رهبران انقالب های بزرگ، مبنی بر نجات 
قریب الوقوع جامعه انسانی و مجموعة بشریت از رنج ها و آالم و ظلم و بی عدالتی ها، در پرتو 
چهارچوب  آن ها،  انقالب  نجات بخش  آموزه های  از  پیروی  یمن  به  و  انقالبی  دستاوردهای 
مفهومی هزاره گرایی1 می تواند به عنوان الگویی برای تحلیل تطبیقی و تبیین ایده های نجات بخش 
گیرد.  قرار  مورداستفاده  انقالب ها،  این  از  برخاسته  انقالبیون  رفتارهای  و  بزرگ  انقالب های 
برخی  در  به ویژه  و  بشری  جوامع  در  تاریخ  طول  در  همواره  گرایی  هزاره  تفکر  به طورکلی، 
ادیان، مطرح و موردتوجه بوده است و هم اکنون نیز در میان مردم تحت ستم کشورهای ضعیف 
تغییر  نظیر  آن،  مفاهیم  به  نجات بخشی  به منظور  که  نقاط جهان،  سایر  استعمار شدۀ  و جوامع 
وضع موجود و امیدواری به رهایی از فالکت و بدبختی ها، متوسل می شوند، همچنان طرفداران 
فراوانی دارد )گیدنز 1393: 806(. امروزه با اینکه به نظر می رسد عنوان و اصطالح هزاره گرایی 
از  به عنوان یکی  اما دستیابی به جامعة آرمانی  به ویژه مسیحیت رایج است،  در ادیان آسمانی، 
مهم ترین اصول فکری آن، همواره از خواست های بشری در هر مکتب فکری و اعتقادی بوده 
با منشأ دینی و هیئت کالمی به چشم می آید،  است. لذا، چشم انداز هزاره گرایی، گرچه بدواً 
ولی آنچه این مقوله را از سایر مقوالت اجتماعی و فکری متمایز می گرداند، جنبة فرا فرهنگی 
و فرا تمدنی آن است؛ بدین معنا که در اغلب فرهنگ ها و تمدن های بشری، می توان نشانه ها 
و مصادیقی از آن را شناسایی کرد )کلباسی اشتری 1388: 21(. از سویی، میان هزاره گرایی و 

1. Millennialism
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محرومیت و ستمدیدگی و جستجوی راهی برای نجات از آن، پیوند نیرومندی وجود دارد؛ 
به خاطر همین پیوند، معموالً رابطة نزدیکی میان هزاره گرایی و آموزه های سیاسی محرومین و 

ستمدیدگان برقرار است )همیلتون 1387: 156(.
قابل کتمان  واقعیت  این  از دین،  اندیشة هزاره گرایی  تأثیرپذیری  با وجود  ترتیب،  بدین 
از مقولة  به اندازۀ اخالق و سیاست  انسانی  از حوزه های علوم  امروزه هیچ حوزه ای  نیست که 
هزاره گرایی متأثر نگردیده است. به هر صورت، با بررسی اندیشة هزاره گرایی و نیز مفاهیم 

هزاره ای برگرفته از آن، متغیرها و گزاره های ذیل به دست می آیند:
چهارچوب  از  که  هستند  مضمونی  دو  آینده گرایی  و  امیدواری  آینده:  به  امید  الف( 
مفهومی هزاره گرایی استخراج می گردند. این مضامین به اندازه ای تعیین کننده اند که به مثابة عامل 
محرکه ای، اقدامات انقالبی را شکل داده اند. در این خصوص، پیتر کالورت در کتاب  انقالب و 
ضدانقالب معتقد است که با امید به تغییرات ریشه ای در جهان آینده، انگیزه ای در طبقات محروم 
جهان تزریق خواهد شد که به شورش های هزاره ای خواهد انجامید؛ خیزشی که با باور به ساختن 

همه چیز از نو در آینده، صورت می پذیرد )کالورت 1387: 128(.
ب( جهان شمولی بودن: جهانمند بودن ارزش ها و اهداف و نیز جهان وطن گرایی از دیگر 
این  ارتباط، آنتونی گیدنز، در ذیل مبحث جنبش های  متغیرهای تفکر هزاره گرایی است. در 
هزاره ای، عنوان گروه های هزاره گرا را به گروه هایی اطالق می کند که مترصد تغییرات فراگیر 
و چشم انتظار رستگاری فوری و جمعی هستند )گیدنز 1393: 806(. از این  روست که اقشار و 
گروه های تعریف شده در چهارچوب اندیشه هزاره گرایی، یعنی طبقات ناکام و رنجدیدۀ جهان، 
با یکسان پنداشتن مسائل و مشکالت خود با دیگر محرومان و رنجدیدگان در تمامی جهان، 
می کوشند تا این مصائب و نابسامانی ها را در سراسر کرۀ زمین و در مقیاسی جهانی مرتفع سازند.

ج( تغییر وضع موجود: پیروان تفکر هزاره گرایی هدف خود را از به راه انداختن شورش ها 
و اعتراضات فراگیر، این مسئله می دانند که با اعتراض به وضع موجود در جهان و کوشش برای 
به همین خاطر،  به رستگاری هدایت نمایند.  تغییر وسیع آن، می بایست بشریت را در رسیدن 
ملکم همیلتون در کتاب جامعه شناسی دین، بر این باور است که در اندیشه های هزاره گرایی، 
زیرورو شدن و تغییر وضع موجود قابل انتظار است؛ به طوری که این استحاله کامل و همه جانبه 
ترتیب، طبیعی است که در جنبش های هزاره گرایی،  بدین  )همیلتون 1387: 154(.  بود  خواهد 
معموالً سعی بر آن است که با نشر ایده های رهایی بخش و مطلوب جهانی و جذب توده های 
پذیرش وضع موجود،  از  داده شود که در صورت دست کشیدن  نوید  این  به آن ها،  محروم 
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وضعیت کمال مطلوبشان محقق می گردد.
از  آن،  بنیادین  تغییر  و  موجود  به وضع  اعتراض  و چگونگی  به روش  توجه  انقالب:  د( 
دیگر مباحث مهم در چهارچوب اندیشه های هزاره ای است. در این مورد، آراء کارل مارکس 
و  توان  تأثیر  تحت  آن ها  که  صورت  این  به  است؛  توجه  درخور  انگلس  فردریک  به ویژه  و 
قدرت تغییر جهانی جنبش های هزاره ای و پیوستگی آن ها با پدیده هایی نظیر انقالب، به شورش 
توده های ستمدیدۀ جهان توجه کرده اند )همیلتون 1387: 154(. لذا، توسل به روش های انقالبی 
و خشونت بار، به عنوان یکی از شیوه های اساسی هزاره گرایان برای تعقیب و تحقق اهداف و 

آرمان های جهان پسند، توصیه می شود.
ه( ایده های آخرالزمانی: مفاهیم موعودگرایی و منجی گرایی و ایده های آخرالزمانی از 
مباحث نهفته در اندیشه هزاره گرایی است که از دید گیدنز، ممکن است هم صورت معنوی 
داشته باشد و هم دربرگیرندۀ ابعاد دنیوی باشد )گیدنز 1393: 809(. با این وصف است که در 
اندیشة هزاره گرایی، جهان کامِل موعود، به عنوان آخرین مرحلة تاریخ در نظر گرفته می شود 
که پس ازآن دیگر هیچ تحولی رخ نمی دهد؛ زیرا جهان کامل دیگری وجود ندارد )همیلتون 
و  گروه ها  از سوی  انسان ها  نجات  و  رستگاری  با  که  تاریخ  از  نهایی  مرحله ای  155(؛   :1387

نمایندگان مدعی نجات بخشی همراه می شود.
مانند  نجات بخشی،  مفاهیم  به  توسل  با  هزاره گرا  جنبش های  و  اندیشه ها  آرمان شهر:  و( 
موعودگرایی، مدینة فاضلة خاص و منحصر به  فردی را برای مخاطبان خود متصور می شوند که 
در سایة آن، بشریت به خوشبختی و سعادت تام دست می یابد. ازاین رو، هزاره گرایان با اعتقاد به 
آرمان شهر موعود و مطلوب خویش، تحقق جامعه کامل و بی عیب و نقصی را در پرتو تبعیت از 
آرمان مطرح شده وعده می دهند که در آن، جوامع انسانی از همة رنج ها رهایی خواهند یافت؛ 
جهان سرشار از صلح و عدالت و فراوانی خواهد شد و دیگر انسان ها شاهد هیچ گونه بدبختی 

نخواهند بود )همیلتون 1387: 154(.

3. انقالب های بزرگ و شاخصه های آن ها
این  با شناخت آن ها،  یا کبیر، دارای ویژگی ها و شاخصه هایی هستند که  انقالب های بزرگ 
و  خصوصیات  مهم ترین  نمود.  بازشناسی  و  تفکیک  انقالب ها  دیگر  از  می توان  را  انقالب ها 

شاخصه های انقالب های بزرگ را می توان در نکات ذیل خالصه نمود:
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بار کرین  نخستین  برای  را  این شاخصه  بشریت:  برای  نوین  از عصری  نشانه ای  الف( 
برینتون در خصوص انقالب مطرح ساخته و وعده شکل گیری دورانی جدید در تاریخ بشریت 
انقالب،  از همین منظر،  )برینتون 1385: 277(.  انقالب های کبیر دانسته است  از ویژگی های  را 
که به لحاظ لغوی بر روی دگرگونی و تغییرات تأکید دارد، همواره به عنوان یک نقطة عطف، 
آینده ای را برای جامعه تعریف می کند که با گذشته اش اساساً متفاوت است. در جریان تحوالت 
پلیدی های نظم  امیدوار بودند که  به صورتی فوق العاده  انقالبی فرانسه، مردم معمولی پاریس 
اجتماعی کهن به خاک سپرده خواهد شد و به زودی عصری نوین آغاز خواهد گشت )سوبول 
بردگی،  بر  آزادگی  پیروزی  تحقق  با  فرانسه  انقالب  آرمان های  در  مبنا،  این  بر   .)198 :1375
دنیایی نو و دریچه ای از تاریخ جدید به مردمان جهان نوید داده می شد. انقالب روسیه نیز با 
تمام آرمان هایش از وعده تحقق عصر نوین موردنظر خود غافل نشده است و بالفاصله پس از 
اکتبر 1917، انقالبیون، به ویژه بلشویک ها، معتقد بودند که در آستانة عصری نو قرار دارند که 
انقالب اسالمی  پایان نظم سرمایه داری است )کنز 1381: 77(.  انقالبشان، نخستین قدم به سوی 
ایران نیز به معنایی دقیق انقالبی آینده نگر بود؛ به صورتی که در جهت تغییر ارزش ها و اصول 
حاکم بر زندگی فردی-اجتماعی مردم، می خواست صفحة جدیدی در زندگی و تاریخ آدمی 
بگشاید )فرح 1388: 120(. لذا، انقالب ایران نیز با پیوند مسئلة نجات بخشی انسان ها به آینده ای 
تکوین  و  موعود  مهدی  ظهور  با  آن،  در  که  می کشد  تصویر  به  را  زمان  از  دوره ای  موعود، 

حکومت جهانی وی، مستضعفین در صلح و امنیت و بدون ظلم و ستم زندگی می کنند.
ب( جهان وطنی گرایی: یکی دیگر از عناصر انقالب های بزرگ، وجود مضامین جهان وطنی 
 گرایانه در متن آرمان های آن هاست. در حقیقت، هر انقالب بزرگی به عالم گیر شدن عالقه دارد 
و به همین جهت، همه انقالب های بزرگ جهان شمول هستند و نمی توانند در محدودۀ اهداف 

ملی و منطقه ای محصور شوند.
از نگاه توکویل، انقالب فرانسه خواستار جهانی شدن و پیامد آن زدودن مرزهای ملی بود. 
بر اثر این انقالب، انسان ها در سراسر جهان بدون توجه به سنت، نژاد و زبان به یکدیگر پیوند 
 خوردند. انقالب فرانسه سرزمین عقلی مشترکی را آفرید که باب حق شهروندی آن به روی همة 
ملل باز بود )توکویل 1365: 37(. انقالب روسیه نیز به عنوان یک انقالب بزرگ، بر جهانی بودن 
اهداف و آرمان های خود متکی بود و بر همین پایه، مسئلة مهم از دید رهبران انقالب، به ویژه 
)برینتون 1385: 226(،  انقالبی جهانی بودند  برینتون، چونان حواریون بزرگ  از نگاه  لنین، که 
این بود که با برپا نهادن انقالبی جهانی در سراسر جهان، متعهد باشند تا این انقالب از محدودۀ 
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تنگ ملی به سراسر جهان انتقال یابد )طلوعی 1370: 408(. انقالب اسالمی ایران نیز با ایدئولوژی 
دینی خود، با این شعار که اسالم مرز نمی شناسد، رسالت خود را جهانی قلمداد کرده و به دنبال 
گسترش ایده های انقالبی در فراتر از مرزهای خویش بوده است )یزدانی و اخجسته 1391: 63(. 

درواقع، مخاطب آرمان های این انقالب، نه تنها مردم ایران بلکه تمامی ملل جهان بوده اند.
ج( دوگانه انگاری: انقالب های بزرگ، علت ظهور خود را وجود یک تز و عاملی در سطح 
جهان می دانند که با الصاق تمام آفات و رنج های مردماِن روی زمین بدان، خود را به مثابة آنتی تز 
و ضد عاملی می بینند که توان رویارویی، تضعیف و انهدام آن را دارند. لذا، این انقالب ها جهان 
را نه در یک سطح و نظر، بلکه با دوگانه نگری خاصی موردتوجه قرار می دهند و در همین 
راستا، ریشه و مبدأ تمام ناکامی ها را متوجه جبهة مقابل خود، و راهکار و مقصد اتمام ناکامی ها 

را در تحقق اهداف و ایده های خویش می بینند.
انقالبیون فرانسه معیاری را بنا نهادند که مطابق آن، کسانی که در جهت آرمان های انقالب 
حرکت می کردند، اعضای اردوگاه خیر و خوبی معرفی می شدند و بالعکس، کسانی را که در 
جهت مخالف آن آرمان ها پیش می رفتند و پیگیر تقویت حفظ وضع موجود بوده و یا با اقدامات 
ضدانقالبی با مقاصد و آرمان های نجات بخش انقالب ها مقابله می کردند، اعضای اردوگاه شر 
و پلیدی معرفی می کردند. لذا، مطابق دوگانة برآمده از انقالب فرانسه، ضد انقالبیون مصادیق 
عناصر شر زایی اند که تا زمان هستی آن ها، تیرگی و نگون بختی برای آدمیان نیز هست و انقالبیون 
هم به حکم نیک صفتی ذاتی و فطرِی انسانی در آن ها، عناصر شر زدایی شمرده می شوند که 
تکلیف آن ها راهبری بشریت برای تهدید و سرنگونی بدکاران و شر صفتان حاکم است. این 
و  پابرهنگان  بین  بی امان  مبارزه ای  در  فرانسه  انقالب  در جریان  انگاری،  دوگانه  و  رویارویی 
اشراف ضدانقالب تجسم پیدا می کرد )هابسباوم الف 1374: 8(. انقالب سوسیالیستی اکتبر روسیه، 
نخستین انقالب پیروزمند پرولتری بود که در چهارچوب ایدئولوژیکی مارکسیسم، الزمة گذار 
از ناکامی های بشر و استعمار را رویارویی مستقیم با نظام سرمایه داری جهانی، به عنوان نماینده 
اصلی اردوگاه پلیدی تلقی می کرد )اسکاچ پل 1376: 261(. همچنین در انقالب اسالمی ایران، 
که دین مبنا و معیار نظر و عمل انقالبیون و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی بوده است، نظم 
جهانی اسالمی بر پایه های مرزهای عقیدتی و ایدئولوژیکی استقرار می یابد و این مرزبندی در 
بین الملل، به صورت تقسیم دوگانة داراالسالم و دارالکفر تعریف می گردد )خرمشاد و  عرصة 

همکاران 1393: 136(.
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د( نفی وضع موجود و ارائۀ وضع مطلوب: به طور مشخص، مفهوم واژه انقالب به تحول 
و زیرو رو شدن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع نظر دارد. در این میان، انقالب های 
بزرگ از یک طرف، با طرح ایده ها و ارزش های نوین خود در مقیاسی جهانی، ساختار همگون 
و یکنواخت نظام بین الملل را زیر سؤال می برند و از طرف دیگر، می خواهند اصول و بنیادهای 
حاکم بر جامعة بین الملل مورد بازنگری و بازسازی واقع شود )Halliday 1990: 45-46(. بدین 
ترتیب، انقالب های بزرگ فرانسه، روسیه و انقالب اسالمی ایران با طرح اندیشه های جهان   وطنانة 
خود و با عدم رضایت از شرایط موجود جهانی و به چالش کشاندن آن، الگوی مدیریتی جهانی 
را پیشنهاد می دهند که در صورت اجرا، وضعیت مطلوبی در عرصه بین المللی و جامعه جهانی 

تحقق پیدا خواهد کرد.
ه( مرکزیت: همان گونه که هالستی بر این باور است که برخی حکومت ها خود را سنگر و 
مقر نهضت های آزادی بخش می دانند )Holsti 1983: 116(، کشورهای انقالبی نیز با تکیه بر این 
اعتقاد، خود را مبدأ و مرکز تحوالت رهایی بخش انسان ها و نقطة کانونی انقالب جهانی علیه دشمنان 
بشریت به حساب می آورند که از طریق وارد ساختن عناصر و معیارهایی جدید در نظام بین الملل، 

می کوشند تا قطب جدیدی را در حول محور خود به وجود آورند )اخوان کاظمی 1390: 268(.
در انقالب فرانسه دسترسی به یک پیروزی جهانی با هدف اِعمال آرمان های آن و آزاد 
ساختن همة مردمانی که تحت ستم و سرکوب ناله می کردند، وظیفة موطن انقالب اعالم می شد 
)هابسباوم الف1374: 82(. از این  روست که فرانسه فجرگاه و مرکز انقالب های اروپایی معرفی شده 
بود )هابسباوم ب 1374: 9(. از منظر گردانندگان نظام انقالبی روسیه، کشور روسیه و شهر مسکو 
مرکز کشورهای کمونیست مسلک به شمار می رفت که سایر انقالبیون در مناطق دیگر، با تبعیت 
از آن، می توانستند مسیر سعادت و پیشرفت را طی نمایند. شاخصة مرکزیت در انقالب اسالمی 
راهبر  به عنوان  ایران  اساس آن،  بر  اسالمی مطرح شده است که  اُم القراِی  نظریة  بطن  ایران در 
کشورهای اسالمی، در خارج از مرزهای ملی می کوشد تا محرومین و مظلومین جهان را نجات 
دهد )یزدانی و اخجسته 1391: 64(. به همین خاطر، انقالب اسالمی همانند انقالب های بزرگ 
فرانسه و روسیه، به عنوان سنگر جبهه های آزادی بخش، متعهد است تا با حمایت از کشورهای 

تحت ستم، زمینه را برای نجات آن ها فراهم آورد )مقدمه قانون اساسی ج. ا. ایران(.
و( توانایی الهام بخشی: به طورکلی، ویژگی نجات بخشی در انقالب های بزرگ موجب 
می شود که تالش نمایند تا برای جوامع و کشورهای دیگر الهام بخش شوند تا با الگوبرداری از 
مشی فکری و عملکرد این انقالب ها، در تحقق اهداف جهانی آن ها، که برای همه جوامع تحت 
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ستم از مطلوبیت برخوردار می باشند، سهیم گردند. از سوی دیگر، الگو گرفتن از یک انقالب 
بین الملل، به  موفق می تواند باعث شود که رژیم های تابع و پیرو قدرت های بزرگ درصحنة 
امکان آزاد شدن از سیطرۀ این قدرت ها اعتقاد پیداکرده و برای رهایی از قیمومیت آن ها اقدام 

کنند )اخوان کاظمی 1390: 267(.
در انقالب های فرانسه و روسیه به تدریج این حس بارور می شد که آرمان ها و ایدئا ل هایشان 
به آن ها،  با توسل جستن  تا  پیرامون و سراسر دنیا تبدیل شوند  الهام بخشی برای مردم  به منبع 
انقالب های مشابهی را رقم بزنند. به همین ترتیب، انقالب اسالمی ایران نیز با حرکت به  سوی 
برای  تا  می کند  تالش  استعدادها،  شکوفایی  و  آزادی  تحقق  برای  الهی  ارزش های  استقرار 
دیگران الهام بخش آزادی ها و سعادت باشد )بهشتی و باهنر بی تا: 128( و در راستای انتشار ایده ها 
و آموزه های خود، مرجع هویت ساز و الهام بخش بسیاری از جریان های اسالمی و جهان سومی  
گردد و بدین سان، مرزبندی های فرهنگی، قومی، نژادی و مذهبی را درنوردد )ستوده 1384: 224(.

ز( آرمان شهر: انقالب های بزرگ نمی توانند بدون ترسیم اهداف و آرمان های خود و بدون 
ارائة تصویری از جامعة مطلوب و آرمانی، حمایت مردم ناراضی از وضع موجود، برای پیوستن 
رسم  جامعه ای  از  تصویری  بزرگ  انقالب های  نمایند.  کسب  را  آن  از  حمایت  و  انقالب  به 
می کنند که در آن، مردم کرۀ زمین به نقطة واقعی و عینی آرزوهای فطریشان خواهند رسید؛ 
زمانی که از هر رنج و ناکامی خالص و به مرحله ای عالی از زندگی بهشت وار در قالب مدینه ای 
فاضله برسند. در این خصوص، انقالب فرانسه آرمان شهری را در ذهنیت انقالبیون می پروراند که 
نمونه ای ناب و اصیل از زندگِی سعادت آمیز در جهان بود که می بایست تحقق می یافت )برینتون 
1385: 229(. آرمان شهر تجویزشدۀ انقالب روسیه، همانند مدینة فاضلة انقالبیون فرانسه، که با 
اصطالح بهشت کمونیستی از آن یاد می شد، ویژگی این جهانی داشت. در حقیقت، کمونیسم 
که بر پایة مادی اندیشی استوار است، بر این تأکید داشت که انسان ها باید همین جا و در همین 
دنیا شاد باشند و از چیزهای خوب  روی زمین بهره مند شوند )برینتون 1385: 220(. در این میان، 
انقالب اسالمی ایران با استناد به آیات و روایات دینی و همچنین، با باور راسخ به منجی گرایی 
و حاکمیت نهایی ناجی بشریت، تحقق آرمان شهر مختص به حکومت مستضعفین را واقعیتی 

محتوم می داند تا در این بستر، انسان های ستمدیده را به دنیایی پر از عدل و داد نوید دهد.
ح( فراملی و فرامرزی بودن: از دیگر شاخصه های انقالب های بزرگ، فرامرزی و فراملی 
بودن آن هاست که تأثیرات آشکار آن ها را در جوامع و کشورهای دیگر در فراتر از مرزهای 
دارای  که  فرانسه،  انقالب  آرمان های   .)Hermassi  1974  :410( می بخشد  تحقق  ملی شان 
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جنبه های انسان گرایانه ای بود، بیشتر بر حول مسائل فطری آدمی تمرکز داشت و لذا بدیهی بود 
که پیروانش ادعای جهان شمولی بودن آن را داشته باشند. به عبارتی، ارزش ها و ایده های انقالب 
فرانسه به گونه ای مطرح شده بودند که بدون محدود شدن در یک چهارچوب مکانی یا زمانِی 
ویژه، اعتبار تجویز به تمام ملِل دیگر را در برون مرز کشور مبدأ انقالب دارا باشند. انقالبیون 
روسیه در پرتو مکتب کمونیسم، از ابتدا در پی گسترش انقالبی جهانی بودند و به همین منظور 
انترناسیونالیست کمونیستی )کمینترن( را تأسیس کردند تا کاتالیزوری برای تحقق و  سازمان 
گسترش انقالب در دیگر کشورهای اروپایی باشد )زاهدی و فاطمی 1393: 130(. انقالب اسالمی 
ایران نیز با نگاهی دینی بر این باور بوده است که تمام ملل جهان تحت لوای دین اسالم می توانند 
با یکدیگر همزیستی داشته باشند. از همین منظر است که رسالت پیامبر اسالم هدایت و راهبری 
نه تنها قوم خود، بلکه جامعة جهانی بود. بر همین مبنا، انقالب اسالمی ایران بر ظرفیت دین اسالم 

در جهانی شدن ارزش ها و آرمان های این دین تأکید به عمل می آورد )حسینی 1388: 244(.
بین المللی آن ها در  انقالب های بزرگ و آرمان های  با شناخت شاخصه های  بدین ترتیب 
راهبری جامعه بشری و هدایت آن به سوی سعادت و نجات و رسالتی که این انقالب ها برای 
خود در رهایی و نجات بخشی بشریت از رنج ها و بی عدالتی های موجود قائل هستند، ضروری 
است تا در این بخش از پژوهش به صورتی مصداقی و عینی به تبلور عملی آن ها در هر یک از 

انقالب های موردمطالعه پرداخته شود.

4. تبلور عینی طرح ایده های نجات بخش بشریت در انقالب های بزرگ
نجات  بخشی بشریت از وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول موجود و سعادتمند نمودن زیست بشری 
در وضعیتی مطلوب، مشتمل بر مفاهیم و مضامینی است که در جریان انقالب و پس از پیروزی 
آن، از منابعی قدرتمند نشأت می گیرند و در کالم و گفتار و شعارهای انقالبیون و دیدگاه های 
رهبران انقالبی و نیز در قوانین اساسی تدوین شده در بدو پیروزی این انقالب ها انعکاس پیدا 
می کنند؛ مضامینی مانند امیدواری به تحقق جهانی بهتر و سعادت آفرین، موعودگرایی، پیروزی 
نهایی اردوگاه خیر و نیکی بر اردوگاه شر و پلیدی، لزوم گسترش و صدور انقالب، ضرورت 
ایدئولوژی  از  و شر، که  نهایی خیر  مبارزه  مقطع  در آخرین  و ستمدیدگان  نجات محرومین 
انقالب های بزرگ نشأت می گیرند و به اشکال مختلف در دیدگاه ها و عملکردهای آن ها تبلور 

و انعکاس پیداکرده اند.
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الف( انقالب فرانسه

وقوع  به  فرانسه  در  هیجدهم  قرن  پایان  در  انقالبی که  ایدئولوژیک  تدارکات  و  نظری  مبانی 
پیوست، در سدۀ معروف به عصر روشنگری فراهم شد. ازاین رو، خاستگاه ایدئولوژی انقالب 
فرانسه را باید به طورکلی در محافل روشنگری جست )شجاعی زند 1383: 36(. در این وضعیت 
بود که متفکرانی نظیر روسو، اصحاب دایرة المعارف، دیدرو، داالمبر، ولتر و... ظاهر شدند که 
با انتشار افکار خود، اذهان فرانسویان را به سمت انقالبی گری آماده و تغییر دادند. بدین لحاظ، 
سر برآوردن این متفکران، اذهان عمومی را آماده ساخت و فضا را به نحوی پی ریزی نمود که 
بتوان ایده های جهانی انقالب کبیر فرانسه را از آن استخراج کرد؛ اندیشه هایی با ادعای تحقق 
رستگاری مانند سکوالریسم، ماتریالیسم، تفکیک قوا1، حقوق بشر2، قرارداد اجتماعی3 و ارادۀ 

عمومی4 که از منظر اندیشة روشنگری ظرفیت و اعتباری جهانی داشتند.
را  ایده هایی  خاصی،  دیدگاه های  به  توجه  با  فرانسه  کبیر  انقالب  رهبران  از  هرکدام 
اندیشه ها را در مرزهای کلی و  این  اما  قرار داده اند؛  تغییرات مطلوب موردبحث  برای تحقق 
چهارچوب اجتماعی جامعة خود، متناهی در نظر نگرفته اند؛ بلکه کارکردهای آن ها را در سراسر 
جهان مشترک می دانستند. لذا با ارائة پیشنهاد هایی از قبیل جمهوری فضیلت5، روش تهاجمی6 
و حقوق طبیعی، به کار بردن آن ها  را به سبب غایت رهایی  بخشی، به صالح و سعادت همة 
ملت ها می دانستند. علی رغم اختالفات در الیه های افراطی و اعتدالی انقالبیون فرانسه، توده های 
مردم در کنار رهبران انقالب، در جنبه نجات بخشی انقالبشان برای کل جوامع بشری اتفاق نظر 

1. Separation of Powers
2. Human Rights
3.Social Contract
4.Public Will

5. یکی از اندیشه های صریح روبسپیر، عقیدۀ به جمهوری فضیلت )Virtuous Republic( بود که طبق 
آن، ارزش های انقالب کبیر فرانسه، آرمان ها و فضیلت هایی فرامرزی بودند که توان تسخیر جهان را دارا 
بودند. از دید وی، یکی از اهداف انقالب فرانسه، که تأمین سعادت برای همگان است، با ایدۀ جمهوری 

فضیلت محقق می شود )ر. ک. به: روالن 1363: 119(.
6. روش تهاجمی یا برخورد مستقیم با دشمنان انقالب، پیشنهادی بود از طرف ماکسیمن ایسنار و بریسو 
دو وار ریل از رهبران انقالب فرانسه، برای دستیابی همه آدمیان به صلح و خوبی. در این راستا، ایسنار در 
طی نطقی چنین طرح می کند: »در مبارزه با دشمنان آزادی، مردم با مشاهدۀ سرنگونی مستبدان و رسیدن 
و دیدن بهشِت زمینی دلخواه، همدیگر را در آغوش خواهند گرفت«. بریسو نیز، که از رهبران جنگی 
فرانسه بود، اعالم می  کرد که »هر سرباز به دشمن خواهد گفت که برادر من، من نمی خواهم گلوی تو را 

ببرم، بلکه می خواهم راه سعادت را به تو نمایش دهم« )ر. ک. به: گلدستون 1392: 212(.
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داشتند که این واقعیت در شعارهای این انقالب انعکاس پیداکرده بود و به ویژه شعار اساسی این 
انقالب یعنی آزادی، برابری و برادری، به خوبی جنبه فرامرزی و جهانی ایده های انقالب فرانسه 

را منعکس می کرد.
با توجه به سه محور مبنایی آزادی، برابری و برادری، در همان سالیان اولیة انقالب، مجلس 
مؤسسان دو کار بزرگ را انجام داد که تأثیرات آن ها بر دیگر ملت ها و سایر جوامع آشکارا 
به  رعایا  تا  پادشاه  از  همه  ظاهری  و  قانونی  لحاظ  به  دست کم  اینکه  یکی  بود:  قابل مشاهده 
شهروندانی آزاد تبدیل شدند. دیگر آنکه، »اعالمیة حقوق بشر و شهروند« را صادر کرد که 
ابعادی جهانی و فرامرزی داشت و در آن، به همة کسانی که تحت سلطه بودند، نوید نجات  
شهروند«  و  بشر  حقوق  »اعالمیة   .)114  :1387 سیار  49؛   :1383 )کروزون  می شد  داده  رهایی  و 
بر قوانین متعدِد بعدی  انگاشت که اساساً  انقالب فرانسه  ایدئولوژیک  بنیان  به مثابة  را می توان 
تأثیرگذار بوده است. فرانسوی ها با استناد به مفاد این اعالمیه، به ویژه اصول یکم، ششم، دهم و 
یازدهم، که بر آرمان های مشترک و فطری انسان های سراسر جهان تأکید دارند، بر جنبه های 
جهانی این اعالمیه تأکید گذاردند و اعالم نمودند که جوامع صفر درجه نیز می توانند با تکیه بر 
آن، گام های اساسی و آغازین را در جهت آزادی و رهایی بردارند. بدین شکل بود که اعالمیة 
قرار  استقبال  مورد  ستمدیدگان جهان  و  محرومان  از جانب  هیجان خاصی  و  با شور  مذکور 

گرفت )هابسباوم ب 1374: 14(.

ب( انقالب روسیه

بنا بر فلسفة سیاسی مارکسیسم، ایدئولوژی یک گرایش بی طرف نیست؛ بلکه همواره در ارتباط 
با یک طبقة اجتماعی خاص استثمارگر و استثمارشده است )میلز 1379: 102(. چهارچوب فکری، 
عقیدتی و فعالیتِی انقالبیون روسیه بر مبنای آراء کارل مارکس پی ریزی و هدایت شده و بدین 
ترتیب، ایدئولوژی رسمی رادیکال های موفق روسیه، مارکسیسم بوده است )برینتون 1385: 59(. در 
این راستا، مارکسیسم با طرح اهدافی فرامرزی، برای توده های جهان مسیری را تعیین می کرد که 
انقالبیون روسیه می بایست با پیروی از آن بتوانند توده های استثمارشده را نجات دهند. در حقیقت، 
اوایل قرن  بودند که در  ایدئولوژی مارکسیسم  ایده های نجات بخش  این دستورالعمل ها همان 
بیستم در روسیه از جنبة آرمان گرایی و نظری به مرحلة سیاست گذاری در نظام انقالبی شوروی 
رسیدند. درواقع، کارل مارکس به عنوان مبدِع ایدئولوژی مارکسیسم، با طرح ایده هایی فارغ از 
خاص گرایی، عموم بشریت را مخاطب پیام هایی قرارداد که با عمل بدان ها، توان رویارویی با 
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مسائل کالن زندگی را کسب می کردند و قادر می گردیدند که زندگی بدون تنگنا و رنجی 
افکار  و  اندیشه ها  ازجملة  نائل گردند.  موعود کمونیسم  آیندۀ  به  و  بیافرینند  برای خویش  را 
رهایی بخش مارکسیسم، می توان به ایده های خودرهایی1، دیکتاتوری پرولتاریا2، دستمزدهای 
عادالنه3، جامعة بی طبقه4 و مالکیت عمومی5 اشاره نمود که از منظر ایدئولوژی مارکسیسم با 

تحقق این موارد، خالصی آدمی از وضع غیرقابل تحمل موجود، امکان پذیر خواهد شد.
بلشویک ها در  بی نظیر  و  نقش منحصربه فرد  از  نمی توان  انقالب روسیه،  نیروهای  میان  از 
هدایت و جهت دهی توده ها غافل شد. در میان بلشویک ها نیز تنها تروتسکی و لنین بودند که 
چندانی  نقش  زمینه  این  در  دیگران  و  آوردند  پدید  را  اکتبر  انقالب  اصلی،  رهبران  به عنوان 
نداشتند و حتی جانشین لنین، یعنی استالین، نقش بارزی در این امر نداشته است )ملکوتیان 1381: 
117(. از این رو، با توجه به آراء لنین و افکار تروتسکی و ایده های جهانی و عام گرایانة آن ها، 
می توان اندیشه های رهایی بخشی را از آن ها استخراج نمود که در این میان، ایده های کمینترن6، 
واژگونی سرمایه داری، جنگ اجتناب ناپذیر با اردوگاه کاپیتالیسم، الغاء طبقات و انقالب دائمی7 
سزاوار توجه است. بدین ترتیب، رهبران انقالب روسیه، به ویژه لنین که از مؤسسین نظام سیاسی 
شوروی به شمار می روند، خود را به مثابة مأمورینی می پنداشتند که رسالت داشتند تا به ایده های 

1. Self- Salvation
2. Dictatorship of the Proletariat
3. Fare wages.
4. Classless Society

5. مارکسیسم با رد مالکیت خصوصی حتی به صورت محدود، براین نظر بود که این مسئله به فقر و گسترش بیشتر 
آن خواهد انجامید؛ لذا، این ایده را ترویج می کرد که برای تحقق جامعة کمونیستی آینده، مالکیت الزم است جنبة 
عمومی یا اِشتراکی یابد که براثر آن، مالکیت بر ابزارها و محصوالت تولیدی، به جامعه عمومیت پیدا کند )ر. ک. 

به: مارکس و انگلس 1388: 84(.
6. به نظر لنین، سوسیالیسم ممکن است در یک کشور پیدا شود و به عنوان الگوی انقالب سوسیالیستی عمل کند؛ 
اِدامه دهد. ازاین رو، وی به محض فراغت از مشکالت داخلی و  لیکن نمی تواند در مرزهای ملی به حیات خود 
استقرار حکومت بلشویکی، به فکر توسعه انقالب کمونیستی به دیگر نقاط جهان افتاد و هدف از تشکیل بین الملل 

سوم یا کمینترن هم رسیدن به این مقصد بود )ر. ک. به: بشیریه 1371: 21؛ طلوعی 1370: 399(.
پیش بینی می  کرد که  و  تعیین می کند  را  بشریت  نبردی می دانست که سرنوشت  را  مداوم  انقالب  تروتسکی   .7
انقالب روسیه می تواند پیشگام انقالب های سوسیالیستی در سرزمین های پیشرفتة اروپایی باشد. به همین دلیل، ازنظر 
تروتسکی روسیه باید به عنوان پایگاه انقالب کمونیستی مطرح باشد و امواج انقالب باید از این کشور به کشورهای 
کمونیستی و به سراسر اروپا و جهان بتابد. دلیل تروتسکی این بود که اگر امپریالیسم توسط مردم اروپا مورد تهدید 
و نابودی قرار نگیرد، پایگاه انقالب های کمونیستی جهان، یعنی روسیه، خرد خواهد شد و به وسیلة سرمایه داری خفه 

خواهد شد )ر. ک. به: تروتسکی 1360 ج 3: 369؛ زمزم 1380: 153 ؛ ماتیوز 1384: 49(.
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نجات بخش مارکسیسم واقعیت ببخشند تا سعادت و خوشبختی را برای انسان های سراسر گیتی 
به ارمغان آورند.

برای  که  می ساختند  مطرح  را  ایده هایی  شوروی،  انقالبیون  اساسی  شعارهای  به طورکلی 
همگان در نقاط مختلف دنیا از جذابیت برخوردار بودند؛ ایده هایی مانند صلح برای ملت ها، زمین 
برای دهقانان، نان برای زحمتکشان، مساوات برای زنان و لغو امتیازات طبقاتی و از بین رفتن نظام 
طبقاتی )شکیبا بی تا: 59(. این شعارها از سوی انقالب روسیه و انقالبیون آن، به مثابه ارمغان هایی 

معرفی می  گردیدند که به بشریت برای سعادت آمیز بودن زندگی شان، بشارت داده می شدند.
که  بود  اکتبر  انقالب  دستاوردهای  از  یکی  سوسیالیستی،  شوروی  اتحاد  اساسی  قانون 
با توجه به شرایط حاکم و در راستای مبارزه جهانی علیه سرمایه داری تدوین گشته بود. این 
قانون که حاصل تلفیِق ایدئولوژی و افکار رهبران انقالب اکتبر روسیه بود، ضمن اعالم ابعاد 
جهان  وطنی گرایانه انقالب مذکور، رستگاری و نیکبختی بشریت را در راستای تحقق آرمان 
به عنوان یک  را  اساسی شوروی  قانون  استالین  که  بود  مبنا  همین  بر  می داد.  نوید  سوسیالیسم 
مدل و الگو به »کشورهای برادر« پیشنهاد می داد )کارر دانکوس 1363: 161(. در همین راستا، بر 
مبنای قانون اساسی مصوب 1936، )بخصوص در مواد اول، ششم، بیست و هشتم، سی و ششم، 
شصت و هشتم و صد و شصت و نهم آن( ساختاری حقوقی پیش بینی شده بود تا سیاست گذاران 
شوروی بر پایه آن و با تعیین فن های سیاسی یا خط مشی مناسب، جهان را آمادۀ نیل به آرمان 

کمونیسم، یعنی نجات بشریت، نمایند.

ج( انقالب اسالمی ایران

ایران، که برخالف انقالب های فرانسه و روسیه در بستری دینی قابل  بررسی  انقالب اسالمی 
است، اسالم را الگوی معرفتی و دستورالعمل اجرایی خود معرفی می کند و در چهارچوب آن، 
به انسان و جهان پیراموِن او می نگرد. لذا، اساس ایده های انقالب اسالمی را می توان در یک 
تاریخ همواره حافظ  بستر مذهبی و در قالب اسالم شیعی واکاوی کرد؛ مذهبی که در طول 
هویت ملی، استقالل و حامی بسیج مردمی تلقی می شده است )اِسپوزیتو و وال 1392: 113(. میشل 
فوکو دربارۀ روح دینی انقالب ایران، معتقد است: »همیشه از مارکس و افیون مردم توسط دین 
نقل قول می آورند؛ اما باید گفت اسالم در سال 1978 افیون مردم نبوده است، بلکه روح یک 
جهان بی روح بوده است« )فوکو الف 1393: 61(. به همین دلیل، به باور وی، اعتقاد به اسالم و تشیع 

در بین ایرانیان، باعث شده که آن ها شوربختی های جهان را نپذیرند )فوکو ب 1393: 29(.
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ایده های استخراج شده از ایدئولوژی اسالم شیعی و به کار بسته شده در انقالب بزرگ ایران 
را با توجه به دو جستار می توان موردتوجه قرارداد: یکی، اندیشه های رهایی بخشی که در متن 
قرآن به آن ها اشاره شده و آرمان ها و ایده هایی همچون حکومت نهایی محرومان و شایستگان 
)انبیاء: 105؛ قصص: 5(، نفی سبیل و خروج از سیطره ظالمان )نساء: 141(، وحدت جوامع بشری 
)آل عمران: 103( و نابودی باطل )انفال: 8( را مطرح می سازند که از یک سو، حتمی الوقوع تلقی 
می توانند  آن ها  به  عمل  با  معتقدان  که  هستند  راهی  نقشة  همانند  دیگر،  سوی  از  و  می شوند 
نشانه هایی از سعادت را دریابند. دوم، بحث منجی گرایی در دین اسالم است که می توان منشأ 
بسیاری از اندیشه ها و افکار نجات بخشی را در آن یافت. بدین ترتیب، مکتب اسالم شیعی در 
این دو وادی، به صورتی ویژه به سعادت مردمان جهان و نجات بخشی بشریت پرداخته است؛ به 
گونه ای که با اعتقاد به ایده های محتوم الحدوث در این دو وادی، باوری قطعی در میان مسلمانان 
و حتّی مظلومان جهان پرورش داده می شود که به طور حتم، وضع موجود تغییر می یابد و ناکامی 

و رنج و آالم آن ها نیز به پایان خواهد رسید.
مسئله رهبری در انقالب ایران، برخالف انقالب های فرانسه و روسیه، که با تعدد رهبران 
به عبارت دیگر، در  ثابت و واحدی داشته است.  بودند، وضعیت  انقالبی و خط مشی ها مواجه 
هدایتگر  و  راهبر  به عنوان  دارد که  امام خمینی حضور  ایران،  اسالمی  انقالب  تحوالت  رأس 
انقالب اسالمی، در تعیین مسیر انقالب و تبیین ایده های آن جایگاه واالیی دارد. بدین ترتیب، 
در ایده یابی از آراء بنیان گذار انقالب ایران، وی با دو نگرش رئالیستی و ایدئالیستی، موضوع 
نجات بخشی و رهایی انسان ها را مورد طرح قرار داده است. به عبارتی، امام خمینی ازیک طرف، 
به صورتی واقع  بینانه ملل اسالمی را به رویکردی مجدد نسبت به ارزش ها فرا می خواند تا با سلطة 
ابرقدرت های شرق و غرب مقابله نمایند و از طرف دیگر، با قائل شمردن رابطه ای مستقیم میان 
انقالب و ایدئولوژی، انقالب را شرطی الزم و ضروری برای تحقق آرمان های الهی و وسیله ای 
برای نیل به مقاصد مکتبی و دستیابی جامعة بشری به تعالی انسانی تلقی می کرد )نقیب السادات 
1387: 29(. در این راستا، امام خمینی با ارائة ایده هایی نظیر دین  گرایی، تشکیل حزب مستضعفین1، 
برقراری عدالت جهانی، صدور ارزش ها، تولی و تبری و دعوت2 ،که برای تحقق سعادت بشری 

1. بنیان گذار انقالب اسالمی که پایه گذاری حزبی جهانی تحت عنوان حزب مستضعفین را گامی در جهت نیل به 
سعادت معرفی می  نمود، اظهار امیدواری می  کرد که این نقطة عطف تاریخی، نه تنها بر ممالک اسالمی، بلکه بر همة 

مستضعفان جهان پرتوافکن باشد. رجوع شود به: )امام خمینی 1385 ج 9: 280-282(.
2. دعوت گورباچف از سوی امام و نامة وی به او، یکی از مصادیق بارز اصل دعوت است. ایشان در نامه خود به 
گورباچف، این نکته را طرح می کند که وضعیت مأیوسانة شوروی در کشورهای سوسیالیستی، به قطع امید کامل 
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توصیه  شده بودند، الهام بخش و امید ساز ستمدیدگان و مستضعفانی شد که بدبختی را تقدیر 
خود می دانستند.

در مورد شعارهای انقالب اسالمی ایران و اهمیت آن ها از منظر نجات بخشی و رستگاری 
از این  انقالب داشته اند.  با خاستگاه دینی  بنیادین  باید گفت که این شعارها پیوندی  انسان ها، 
منظر، انقالبیون شعارهایی مانند »اهلل اکبر«، »نصر من اهلل و فتح قریب« را سر می دادند که ریشه در 
سنت دینی آن ها داشته است. با توجه به تنوع و حجم زیاد شعارهای انقالب اسالمی، که ایده ها 
و آرمان های متعددی را در برمی گیرند، به طور خالصه می توان ادعا نمود که اکثر آن ها تبلور 
گرایش دینی- اسالمی انقالبیون و منبعث از رسالت نجات بخشی ایدئولوژی اسالمی می باشند 
و در طول زمان نیز توانسته اند الهام بخش مبارزان و جنبش های اسالمی و حتی غیر اسالمی در 

سراسر جهان برای رهایی از سلطه و دستیابی به آزادی و رهایی باشند.1
جمهوری  اساسی  قانون  در  اسالمی  انقالب  فرامرزی  رسالت های  نجات بخشی  مضامین 
اسالمی در اصل دوم، بند شانزدهم اصل سوم و اصول یازدهم، چهاردهم، پنجاه و ششم، صد و 
پنجاه و دوم، صد و پنجاه و چهارم انعکاس پیداکرده اند و به ویژه بر ایده های تحقق حاکمیت الهی 
در مقیاسی جهانی، حمایت از مسلمانان جهان و تالش در جهت تکوین امت اسالمی، حمایت 
از جنبش های آزادی خواه و پشتیبانی از مستضعفین جهان مسلمان تأکید به عمل آورده اند تا 
به وسیلة عینیت یافتن آن ها در جهان، بشریت از قیدوبند محدودیت ها و ناکامی های گرفتارشده 
رهایی یابد. از این روست که نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای قانون اساسی آن، 
اهداف و رسالت های خود را به چهارچوب مرزهای ایران محدود نمی سازد و اهدافی فرامرزی 
و بین المللی با ماهیت بشردوستانه، نظیر سعادت انسان ها در کل جامعة بشری، استقالل، آزادی 
و حکومت حق و عدل برای همة مردم جهان، حمایت از مبارزۀ حق طلبانة مستضعفان در برابر 
تحقق وحدت  و  مستضعفان جهان  از  بی دریغ  و حمایت  مسلمانان  به  نسبت  تعهد  مستکبران، 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را فراروی خود قرار داده است )حافظ نیا 1388: 281(.

5. رویکرد تطبیقی
با عنایت به تأثیرات عمیق، بنیانی و پایای انقالب های بزرگ بر گسترۀ جوامع انسانی )اعم از 

مردم از آرمان های کمونیسم، انجامیده؛ لذا او را به مطالعه تعالیم نجات بخش اسالم دعوت می کند )امام خمینی 
1385 ج 21: 221-226(.

1. برای اطالع از شعارهای انقالب اسالمی ر.ک. به: )مرکز نشر اسناد انقالب اسالمی1390(.
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تأثیرات ایجابی یا سلبی و یا واکنش های موافق یا مخالف آن ها(، ضرورت دارد تا با رویکردی 
تطبیقی به بیان شباهت ها یا تفاوت های آن ها از منظر ایده ها و آرمان های نجات بخش پرداخته شود. 
البته پژوهش حاضر صرفاً به الزامات ایدئولوژیکی طرح و بیان و ترویج ایده های نجات بخش در 
سه انقالب بزرگ فرانسه، روسیه و اسالمی ایران می پردازد و مباحثی از قبیل الزامات پراگماتیکی 
نمی دهد؛ چراکه  قرار  پیامدهای آن ها را موردمطالعه  نتایج و  یا  اقدامات و  این  و عمل گرایانه 
هرکدام از این مباحث می توانند در یک پژوهش جداگانه مورد مطالعه و بررسی واقع شوند. بر 
این اساس، در اینجا با طرح شباهت ها و تفاوت های موجود فی مابین انقالب های مذکور در زمینة 
طرح اندیشه های رهایی بخش و مبانی ایدئولوژیکی آن ها، تالش می شود تا ضمن توجه به افتراق 

در ماهیت و درون مایه این ایده ها، همسانی های موجود در این زمینه شناسایی و تحلیل شوند.

الف( تفاوت ها

به طور طبیعی، هرکدام از انقالب های فرانسه، روسیه و انقالب اسالمی ایران در شرایط تاریخی 
ناهمگون و بسترهای جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی متفاوتی رخ  داده اند. عالوه بر این، مبانی 
اعتقادی و ایدئولوژیکی متفاوت هر یک از این انقالب ها باعث شده است که هرکدام از آن ها 
با تکیه و تأکید بر نوع خاصی از نجات بخشی، به تبیین و اجرای اهداف و آرمان های جهانی 
فرامرزی خود  ایده های  به  دستیابی  برای  متنوعی  و شیوه های  ابزارها  از  طبعاً  و  بپردازند  خود 
کمک بگیرند. انقالب های موردنظر هرکدام فرآیند نجات بخشی اندیشه های خود را در ابعاد و 
جنبه های خاصی مطرح کرده اند و به ویژه مخاطبان ویژه ای را برای آرمان های خود برگزیده اند و 
نقطه عزیمت اقدامات جهانی خود را نوع خاصی از افراد بشر تعریف نموده اند تا سپس با نجات 

آن ها، به نجات بخشی کل بشریت اقدام نمایند.
بدین ترتیب، انقالب فرانسه در وهله اول با مخاطب قرار دادن انسان اروپایی تحت حاکمیت 
نظام های سلطنتی، تالش نمود تا با گسترش امواج انقالبی و ایده های رهایی بخش خود، ابتدا 
جوامع اروپایی را از سیطرۀ استبداد شاهان نجات دهد تا سپس بتواند به نجات بخشی نوع بشر 
بدون  که  بودند  فقیری  دهقانان  و  کارگران  روسیه،  انقالبیون  مورد خطاب  انسان  کند.  اقدام 
داشتن ابزار تولید یا زمینی از آن خود، تحت استثمار سرمایه داران و مالکانی در روسیه و سایر 
کشورها قرار داشتند و رهایی آن ها هدف اساسی و اولیه انقالب روسیه اعالم شده بود. لذا با 
طرح شعارهایی مانند »کارگران جهان متحد شوید« و یا »آزادی و رهایی زحمتکشان سراسر 
دنیا«، منادی نجات بخشی و آزادی این گروه های انسانی از سلطه سرمایه داران شدند تا درنهایت 
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بتوانند زمینه را برای تشکیل نظام های سوسیالیستی در کشورهای دیگر فراهم نموده و بستر را برای 
مرحله نهایی زیست بشری در جامعه کمونیستی فراهم آورند. مخاطبان انقالب اسالمی ایران نیز 
در درجه اول مسلمانان ستمدیده ای بودند که در سراسر دنیا به استضعاف و بردگی کشیده شده 
بودند و لذا انقالب اسالمی، رهایی و نجات بخشی آن ها را در اولویت دستور کار خود قرار داده 
بود تا در مرحله بعدی، پس از تشکیل و تکوین »امت واحد اسالمی«، بتواند در جهت نجات همة 

مستضعفان جهان و رهایی همة مظلومان دنیا و تشکیل جامعه واحد بشری گام بردارد.
مهم ترین تفاوت در مبانی ایدئولوژیکی ایده های نجات بخش برآمده از انقالب های فرانسه، 
روسیه و ایران، نوع نگرش ها و اعتقادات دینی و غیردینی موجود در آن هاست؛ به این شکل که 
ایده های انقالب های فرانسه و روسیه نه تنها ماهیتی دینی نداشته اند، بلکه با تکیه بر مبانی اومانیستی، 
از ایدئولوژی هایی غیردینی و حتی ضد دینی الهام گرفته بودند و با دین و نهادها و شخصیت های 
دینی آشکارا به مخالفت و ضدیت برخاسته بودند و اساساً این نهادها و شخصیت ها را مدافع وضعیت 
موجود و موانعی در راستای براندازی نظم نامطلوب موجود تلقی می کردند و بر این اعتقاد بودند 
که دوران دین به عنوان یکی از عوامل حفظ وضع موجود و تداوم رنج انسان  به سرآمده است. بدین 
سبب، اندیشه های انقالبی  آن ها، که تحت باورهای غیردینی بارورشده بود، رهایی آدمی را منوط 
به خروج از سیطره دین و نهادهای دینی می دانستند. با وجود این، حتی بین مبانی اعتقادی و آبشخور 
ایدئولوژیکی ضد دینی دو انقالب مذکور نیز تفاوت هایی اساسی قابل مشاهده است. از سوی دیگر، 
انقالب اسالمی با واردکردن مجدد عنصر دین به مقوله حیات سیاسی و اجتماعی، پس از پیروزی و 
تأسیس یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های شریعت اسالمی، به جهانیان اعالم نمود که بشریت برای 
رستگاری از شرایط غیر قابل تحمل کنونی و دستیابی به سعادت و نیکبختی، بی نیاز از رهنمودهای 
دین نیست و بر همین اساس ابتدا مسلمانان دنیا را در مسیر رهایی و نجات، به بازگشت مجدد به 
آموزه های دینی فراخواند و سپس راه حل نجات و آزادی بشریت را در تمسک و توسل دوباره انسان 

به خدا و آموزه های وحیانی اعالم نمود.
یکی دیگر از نکات افتراقی در باب ایده های نجات بخش انقالب های مذکور، تفاوت آن ها 
در نوع تقابل و نگرش اندیشه ها و آرمان هایشان در ارتباط با انقالب های بزرگ دیگر است. 
به عبارت دیگر، در بررسی کلی ایده های طرح شدۀ انقالب های فرانسه، روسیه و ایران می توان 
دریافت که هرکدام از این انقالب ها، که به دنبال رهایی بشر و نجات انسان ها بوده اند، نسخه های 
رستگاری بخش انقالب های پیشین خود را نفی و به جای آن ها، مجموعه ایده های انقالبی خود 
را دارای اعتبار و استفادۀ جهانی اعالم نموده اند. بدین ترتیب، همان گونه که انقالب فرانسه، 
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به عنوان نخستین انقالب بزرگ تاریخ، درصدد به چالش کشیدن ساختارها و اندیشه های حاکم 
و مسئول شمردن آن ها در جهت ناکامی آدمی بود، در نظرگاه انقالب اکتبر روسیه، یک انقالب 
بورژوایی و حامی سرمایه داری تلقی می شد که مجموعه آرمان ها و ایده های رهایی بخش آن، 
نه تنها بشریت را نجات نداده است، بلکه مبنایی برای شکل گیری و تولید یک سیستم واحد و 
قدرتمند استثمارگر جهانی، در قالب نظام سرمایه داری شده که مسبب رنج ها و بدبختی ها و 
تنگناهای زندگی برای بشریت در مقیاسی جهانی گردیده است. در نقطة مقابل، انقالب اسالمی 
ایران نیز مجموعة اندیشه  ها و آرمان های طرح شده توسط انقالب های فرانسه و روسیه را، که 
از آنها به عنوان انقالب هایی ماتریالیستی یاد می کند، مفید به حال بشریت نمی داند و هرکدام 
از آن ها را به نوعی مسئول ناکامی های بشری در عرصه های تاریخی متفاوتی معرفی می نماید. 
از این منظر، انقالب فرانسه با تکیه  بر حذف دین و خدا و معنویت، و انقالب روسیه با محور 
قرار دادن مادیت و اقتصاد و غفلت از بعد الهی انسان، به بیراهه رفته اند و نتوانسته اند آرمان های 
نجات بخشی را به معنای واقعی کلمه طرح و تحقق ببخشند؛ به ویژه در این زمینه می توان به نامه 
معروف امام خمینی به گورباچف و پیش بینی سقوط قریب الوقوع کمونیسم و فروپاشی نظام 

سیاسی شوروی، که بر ضدیت با دین وخدا مبتنی بود، اشاره نمود.
از دیگر تفاوت های اساسی فی مابین سه انقالب مذکور، این نکته مهم است که انقالب های 
فرانسه و روسیه در همان دهه ابتدای پیروزی خود، از آرمان های جهانی و ایده های نجات بخشی 
بشری خود فاصله گرفتند و به توسعه طلبی ارضی و کشورگشایی و استثمار سایر ملت ها روی 
آوردند و عماًل همه شعارها و آرمان های خود را زیر پا گذاشتند؛ درحالی که انقالب اسالمی 
ایران هنوز هم پس از گذشت چهار دهه از پیروزی خود، همچنان به آرمان های نجات بخشی 
بشری خود و ایده های سعادت بخش جهانی خویش وفادار است و حمایت از مستضعفان جهان 
و مقابله با مستکبران و نظم غیرعادالنه بین المللی را هنوز هم در رأس برنامه  ها و اهداف جهانی 
خود قرار داده و به همین خاطر است که هنوز هم با دشمنی ها و خصومت های قدرت های جهانی 

و نظام استکباری مواجه است.

ب( تشابهات

در طرح و بیان ایده های نجات بخش انقالب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران، همسانی های 
مبانی  در  ماهوی  تفاوت های  وجود  علی رغم  که  گونه  بدین  است؛  قابل مالحظه  نیز  ویژه ای 
تاریخ  در  فرارسیدن عصری جدید  و  بشریت  نجات  داعیه داری  انقالب ها،  این  ایدئولوژیکی 
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بشریت و پایان نهایی دردها و آالم بشری را می توان در آرمان های اعالمی این انقالب ها در 
قالبی هزاره گرایانه به خوبی تشخیص داد. به عنوان مثال، ایده های نجات بخش مطروحه در هر سه 
انقالب مورد اشاره، به وجود دوره ای حائل و یا یک دوران گذار برای اتصال به کمال نهایی و 
سعادت بشری قائل می باشند. در این راستا، تحمل برخی مشکالت و نامالیمات در مسیر دستیابی 
به سعادت موعود این انقالب ها، توجیه پذیر می شوند تا به تدریج شرایط و مقدمات حصول به 

سرمنزل نهایی نیکبختی بشری فراهم شوند.
همچنین، در همه انقالب های بزرگ موردمطالعه، با نوعی خوش بینی مفرط انقالبیون درزمینة 
حتمیت وقوع سعادت بشری و تحقق نجات همة جوامع انسانی، در پرتو تبعیت از آموزه های 
انقالبی، به چشم می خورد؛ به گونه ای که در همه متون و بیانیه های آن ها یک پیش بینی قاطع از 
آینده که نویدبخش فتح جهان توسط محرومان عالم و آبادانی گیتی توسط آن ها و حاکمیت 
محرومان بر زمین است، مشاهده می گردد. اینکه بعدها در فرآیند تحوالت انقالبی و با وجود 
موانع و مشکالت داخلی و خارجی تا چه اندازه انقالبیون بتوانند به وعده ها و آرمان های خود 
جامه عمل بپوشانند، مسئله ای است که در پژوهش های دیگری باید موردتوجه قرار گیرد؛ اما در 
اینجا صرفاً می توان گفت که انقالبیون برخاسته از انقالب های بزرگ، در طرح اولیه آرمان ها 
ایدئولوژی  به  واقعی  اعتقاد  روی  از  و  صادقانه  خود،  انقالب  بشری  نجات بخش  ایده های  و 
جهان شمول انقالب خویش سخن می گویند و اعتقادی واثق به تحقق سعادت انسان در مقیاسی 

جهانی، در پرتو آموزه های انقالب خود دارند.
که  می شود  تقویت  باور  این  پرتو  در  بزرگ  انقالب های  رهایی بخش  اندیشه های  طرح 
رسالت تحقق اهداف جهانی این انقالب ها باید بر دوش اکثریتی منسجم قرار گیرد تا به عنوان 
پیشاهنگان انقالب جهانی، زمینة پیروزی بشریت به مدد آن ها محقق گردد. بر این اساس است 
که در انقالب فرانسه، وظیفة نجات بخشی بشریت بر عهدۀ آزادی خواهان، در انقالب روسیه 
بر دوش کارگران و در انقالب اسالمی ایران بر شانة مستضعفین گذارده شده است تا اینان که 
حامالن و پیشتازان اصلی تحقق ارزش ها و آرمان های انقالب جهانی تلقی می شوند، بار سنگین 

رسالت رهایی بشریت را از زنجیرهای ظلم و ستم بر عهده گیرند.
ایده های نجات بخش در سه انقالب فرانسه، روسیه و ایران طوری تعریف و تبیین شده اند که 
طرح و تحقق آن ها در تمام جوامع و برای همه انسان ها قابل پذیرش و مقبولیت باشند. برای نمونه، 
آرمان عدالت، مساوات و برابری از آرمان های مشترک همة انسان ها و بالطبع همه انقالب های 
بزرگ هستند که هرکدام از آن ها، در نگرشی هزاره گرایانه، خود را منادی طرح و اجرای این 
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آرمان ها در ظهور یک نقطه عطف تاریخی در زندگی بشر می دانند.

نتیجه گیری
و  ارزش ها  اندیشه ها،  آفرینندۀ  بنیانی،  تحوالتی  مجموعه  وقوع  بر  داللت  با  انقالب  پدیدۀ 
ایده  هایی است که باهدف تغییر وضع  موجود و استقرار وضعیتی مطلوب شکل می گیرد؛ وضعی 
و  ابعاد و گسترۀ آرمان ها  تردید،  بدون  است.  انسانی  ایدئال ها و کمال مطلوب های  بیانگر  که 
زیرا  است؛  ملی  مرزهای  و  ملیت ها  از  فراتر  بزرگ  انقالب های  نوع  در  انقالبی،  تحوالت 
ارزش ها و آرمان های آن ها عام و فراگیر و اهداف در نظر گرفته این دسته از انقالب ها نیز جنبة 
جهانی دارند؛ لذا مخاطبان آن ها نه یک ملّت و قومیت، بلکه همة بشریت است. بدین ترتیب، 
انقالب های بزرگ با دارا بودن شاخصه های خاصی، که در این پژوهش مورد اشاره واقع شدند، 
و به شکلی صادقانه و در قالبی هزاره گرایانه، آرمان هایی را با هدف رفع محرومیت ها و رنج های 

بشری مطرح می سازند تا آغازگر دورانی نوین در تاریخ بشریت باشند.
به صورتی کلی، همه انقالب های بزرگ به واسطة در برداشتن شاخصه های فراگیر و عامی 
ارزیابی و شناخته می شوند که بر آرمان ها و ارزش هایی جهانگیر متکی هستند و همه انسان ها را 
جدای از مؤلفه های هویتی، مانند نژاد، ملیت و ... مورد خطاب قرار می دهند. در همین راستاست 
که انقالب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران، در چهارچوبی مبتنی بر هزاره گرایی، خود را 
آخرین تحول بنیانی و نهایی ترین مرحله نجات بشریت در یک مقطع تاریخی اساسی معرفی 
کرده و بر جنبة رهایی بخشی بشریت تأکید به عمل می آورند؛  لذا پس ازآنکه کانون آن ها در 
کشور انقالبی شکل گرفته و تحکیم می گردد، دامنة امواج و تأثیرات این انقالب ها از مرزهای 
ملی فراتر رفته و بخش های وسیعی از سرزمین های دیگر و جوامع بشری را فرامی گیرند. این 
انقالب ها با تأکید بر جهان شمولی بودن اهداف و آرمان های خود، ایده های خویش را به عموم 
مردم در تمام کشورها قابل تسری می دانند. به عبارتی دیگر، هرکدام از سه انقالب کبیر فرانسه، 
روسیه و ایران، ضمن تأکید بر وعدۀ تحقق مطالبات و آرمان های مشترک همة انسان ها، نظیر 
عدالت، آزادی و مساوات، تکوین این ارزش ها را در چهارچوب مبانی اعتقادی خود و از پنجرۀ 
ایدئولوژیکی خاص خویش موردتوجه و پیگیری قرار می دهند. بااین همه، هدف غایی ایده های 
رهایی بخش انقالب های بزرگ در یک محور اساسی، یعنی تحقق سعادت و نیکبختی نوع بشر و 
آزادی و رهایی همة جوامع انسانی، تعریف می شود. در انقالب های بزرگ، ایدئولوژی انقالبی 
از یکسو مبانی اعتقادی و معرفتی الزم را برای جهانی شدن آرمان های فرامرزی انقالب فراهم 
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می سازد و از سوی دیگر، رهبری انقالب به عنوان قهرمان رها یی بخشی که بشریت را مخاطب 
خود قرار می دهد، زمینه های الزم را برای نجات بشریت و تحقق یک آرمان شهر جهانی در 

هزارۀ جدیدی که نویدبخش پایان بی عدالتی ها در گسترۀ جوامع انسانی است، آماده می سازد.
این  از  یک  هر  ایدئولوژیکی  و  اعتقادی  مبانی  در  اساسی  تفاوت هایی  وجود  علی رغم 
انقالب ها و اینکه هرکدام از آن ها با تکیه و تأکید بر نوع خاصی از نجات بخشی، به تبیین و اجرای 
اهداف و آرمان های جهانی خود می پردازند و طبعاً از ابزارها و شیوه های متنوعی برای دستیابی 
به ایده های فرامرزی خود کمک می گیرند و به ویژه مخاطبان ویژه ای را برای پیشتازی در تحقق 
آرمان های خود برمی گزینند؛ اما داعیه داری نجات بشریت و فرارسیدن عصری جدید در تاریخ 
بشریت و پایان نهایی دردها و آالم بشری را می توان در آرمان های اعالمی این انقالب ها در قالبی 

هزاره گرایانه به خوبی تشخیص داد.
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