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چکیده
یکی از وجوه تمایز انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب های بززگ

جازان وجزس ممزاآمی م زز و زر

مملحانس بودن ن اسی کس موجب شده اسی وجوه نرم و گفتمانی ن بر سایر وجوه ن اگجح ی یابد .آزاا
ایجاد گفتمانی جدید دگ گوابط ب ناآملل و اگائس انگاگه هایی نوین برای تغ ر و تحول دگ نظزام مطققزس ای و
ب ن اآمللی و ملی های زاد جاان بویژه ملل مملمان با استفاده از قدگت نرم یکی از ویژگ اای مام انقلزاب
اسلامی ایران محموب میشود کس می توان بخشی از شاخصس های ن گا دگ تحوآزات کشزوگهای بربزی دگ
سال  1122مشاهده کرد .این پژوهش دگ پی ن اسزی کزس از وجازی نو وگانزس و تکوگیزا و بزا اسزتفاده از
نظریس سازه انگاگی بس برگسی بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر این تحوآات بپزردازد .یاتتزسهزای پزژوهش
حاکی از ن اسی کس با توجس بس وجس ترهطگی و ماه ی مماآمی م ز انقلاب اسلامی ایزران و بازتزابهزای
انگاگه ای و گفتمانی ن بر از گوند جدید ب داگی اسلامی دگ جاان برب و ن ز قابل ی نظریس سازه انگاگی
دگ مقاآعس تحوآات گفتمانی ،ترهطگی ،هویتی و اجتمابی و ن ز شطاخی انمانی و گوابط ب طاذهطی نظریس سازه
انگاگی میتواند بس مقاآعس و برگسی بازتابهای انقلاب اسلامی ایران بر این تحوآات بپردازد.
واژهگان کلیدي :انقلاب اسلامی ،سازه انگاگی ،ب داگی اسلامی ،جاان اسلام ،قدگت نرم.

 1دانشیار روابط بین الملل ،دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران.
abbasi@atu.ac.ir
(نویسنده مسئول)
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مقدمه
تحوآات انمانی بس طوگ کل بس واسقس وجوه ماهوی بشر ،کس گوناگونی دگ ب ن وحدت گا دگ
خود داگد ،نمی تواند معلول یا بلی مشخص باشد .آاا ادبای ایطکس یا پدیده بی کم و کاسی
دآ لی برای پ دایش پدیده دیگر اسی دگ حوزه بلوم انمانی ،قابل استماع ن می .اما ایطکس پدیده
ای بتواند بلی اصلی یا یکی از بلل اصلی پدیده ای دیگر باشد ،موضوبی بدیای اسی .دگ نت جس
انقلاب اسلامی بس بطوان یا تحول شگرف دگ حوزه انقلابات و حتی نگرش های اصلاحی نمبی
بس وضع موجود دگ جاان ،ققعا بازتاب های مختلفی گا دگ برصس ب ن اآمللی از خود بس جا گااشتس
اسی کس دگ سقوح مختلف می تواند قابل بحث و برگسی قراگ گ رد.
از جملس بدیا ات انقلاب اسلامی ایران کس تقریباً موگد اجماع بلمای بلوم س اسی اسی ،وجس
مماآمی م ز و ر مملحانس این انقلاب اسی .بس هم ن خاطر بم اگی از اندیشمطدان نظ ر م شل
توکو دگ خصوص انقلاب اسلامی از باگ موثر گفتمانی ن دگ مباگزه ای ترهطگی با گژیم شاهطشاهی
سخن گفتس اند .بر هم ن اساس بس نظر می گسد بازتاب های این انقلاب ن ز بلی اآقابده ب ش از
نکس بخواهد جطبس سخی اتزاگی داشتس باشد و یا بس تحوآات دتعی متطاسب با انقلابات مطجر شود،
می تواند داگای وجوه قوی نرم اتزاگی و انگاگه ای باشد کس مطجر بس تحوآات تدگیجی شده اسی.
تاث راتی معطایی و انتزابی کس بروز ناا دگ دن ای واقعی و انضمامی بروزی توأم با ترایطدهاسی.
با این مقدمس ،هدف اصلی این پژوهش پاسخ بس این پرسش اصلی اسی کس یا می توان ب داگی
اسلامی دگ جاان برب گا ناشی از بازتاب های سازه انگاگانس انقلاب اسلامی ایران دانمی و ن گا با
این نظریس موگد مقاآعس قراگ داد؟ دگ پاسخ بس این پرسش این ترض س موگد زمون قراگ خواهد
گرتی کس « :با توجس بس وجس ترهطگی و ماه ی مماآمی م ز انقلاب اسلامی ایران و بازتاب های
انگاگه ای و گفتمانی ن بر

از گوند جدید ب داگی اسلامی دگ جاان برب( 1122بس بعد) و ن ز

قابل ی نظریس سازه انگاگی دگ مقاآعس تحوآات گفتمانی ،ترهطگی ،هویتی و اجتمابی و ن ز شطاخی
انمانی و گوابط ب طاذهطی ،نظریس سازه انگاگی می تواند بس مقاآعس و برگسی بازتاب های انقلاب
اسلامی ایران بر این تحوآات بپردازد».
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 .1نظريه سازه انگاري و روابط بین الملل
سازه انگاگی محوگ اصلی خود گا همتی شطاسی مبتطی بر ایده قراگ داده اسیOnuf, 1989: (.
 .) 22آاا دگ نگاه سازه انگاگانس نچس دگ واقع گخ می دهد همانا تفم ر اسی کس نمبی بس واقع ی
شکل گرتتس و بس مثابس خود واقع ی تلقی می شود.
این نوع نگاه بس واقع ی ،ایطگونس تعریف می شود کس اوآا اشخاص بر اساس معانیای کس چ زها
و سایر کطشگران برای ناا داگند بمل می کططد و ثان اً این معانی دگ ذات جاان ن متطد بلکس دگ
تعامل شکل میگ رند( .)Wendt, 1992:391-425نچس دگ حق قی وجود داگد انگاگه هایی
اسی کس بس بطوان محصول تعاملات اجتمابی ایجاد و متحول می شوند و واقع تی گا کس دگ واقع،
توان تعریف خود گا ن داگد برای ما تعریف می کططد .بطابر این نچس بس بطوان واقع ی شطاختس می
شود ،انگاگه ایمی کس برساختس شده اسی.
دگ سازه انگاگی اصل بر انگاگه هاسی ،بس این معطا کس نچس تحی ساختاگ موگد توجس قراگ می
گ رد ،دگ گوابط ب ن اآملل برای هریا از کطشگران بس صوگتی خاص معطا می شود و ن بازیگر
تام مخصوص بس خود گا از ن داگد ،و آاا کطشگر گا باید دگ بمتر این معطا و تعاملات مشاهده
کرد .کطشگران هویی از پ ش تع ن شده نداگند و هویی ناا دگ گوابط شکل می گ رد و تعریف
می شود (مش رزاده. )44 :2831 ،بر هم ن اساس سازه انگاگان قائل بس وجود انگاگه ها یا معانی بس
مثابس خود واقع ات همتطد.
هویی دگ این نظریس دگ حوزه گوابط ب ن بازیگران نقش بمده گا بر باده داگد و این هویی
برگرتتس از معانی اسی کس بازیگران برای یکدیگر قائلطد ( .)Knutsen, 1997:281دگ واقع این
هویی اسی کس نقش اساسی گا دگ تصم م گ ری بازیگران ب ن اآمللی ایفا می کطد و از طرف
دیگر این هویی مانطد سایر واقع ات ب ن اآمللی ،موضوبی خاگج از شطاخی ذهطی و انگاگه های
توزیع شده ن می .آاا هویی ن ز مجموبس ای از انگاگه هاسی.
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ونی این گابقس گا بس شکلی ساده ،بس دو حوزه تقل د و یادگ ری اجتمابی تقم م می کطد و
معتقد اسی " ،بروز خود محوگی و تک س صرف بس قدگت نظامی ،بس طرز موثری ناشی از ایده ناتعی
اسی ،کس از دوآی های موتق دگ تام ن امط ی خود ،تلقی شده اسی و متعاقب ن گاه های کمب
پرست ژ و دیگر گزاگه هایی کس از مطظر واقعگرایی حائز اهم تطد از این مطظر قابل تحل ل خواهطد
بود" (ونی .)471 - 474 :2831 ،او یادگ ری اجتمابی بس بطوان یکی از وجوه نچس انتخاب
ترهطگی دگ ترایطد تحول انگاگه ها خوانده می شود گا گابقس ای اجتمابی می داند و شکل ساده
شده ن گا دگ چااگ صحطس ترس م می کطد ،کس دگ صحطس اول" ،خویشتن بر اساس تعریف پ ش طی
خود از وضع ی واگد نوبی کطش می شود .این بلامتی اسی بس دیگری دگ موگد نقشی کس
خویشتن می خواهد دگ تعامل بس باده گ رد و نقش متطاظری کس می خواهد دیگری گا دگ دگون
ن قراگ دهد .خویشتن می کوشد تعریف خود از وضع ی گا بس دیگری ب اموزد .صحطس دوم،
دیگری معطای کطش خویشتن گا می سطجد .تفاس ر متعددی ممکن اسی زیرا تام های مشترکی
وجود نداگد و گتتاگ هم بس تطاایی چ زی بس او نمی گوید .تعریف پ ش طی اوآ س دیگری از وضع ی،
و همچط ن هرنوع اطلابات موجود دگ بلامی خویشتن کس بس ن تعریف شب س ن می تفم ر دیگری
گا هدایی می کطد .اطلابات ناهماهطگ تجمم تشاگ واقع تی اسی کس خویشتن برای دیگری مقرح
می کطد .دیگری می تواند این اطلابات گا نادیده بگ رد اما این کاگ می تواند بمتس بس گوابط قدگت
پرهزیطس باشد .اگر دیگری تصوگات خود گا بس دآ ل کطش خویشتن تغ ر دهد یادگ ری گخ داده
اسی .حال ترض می کط م کس دیگری چ زی یاد گرتتس اسی" (ونی .)431 :2831،این شرح از
ترایطد تحی تاث ر قراگ گرتتن دیگری کس با بطوان یادگ ری مده اسی اگرچس نوع ساده سازی
شده اتفاقی اسی کس گخ می دهد اما برای تام موضوع بم اگ مف د اسی و نشان می دهد کس داشتن
تلقی های مختلف از یا وضع ی چگونس می تواند مطجر بس ایجاد کطش و تعامل شود.
" سوم ،دیگری بر اساس تعریف جدید خود از وضع ی بس کطش خود دسی می زند .این هم
مانطد کطش خویشتن بس بلامتی دگباگه نقشی کس دیگری می خواهد برگ رد و نقش متطاظری کس می
خواهد خویشتن گا دگ ن قاآب قراگ دهد ،قوام می بخشد .صحطس چااگم ،خویشتن کطش دیگری
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گا تفم ر و پاسخ خود گا ماده می کطد .این تفم ر مانطد تفم ر اوآی بازتاب توص ف های اوآ س از
وضع ی و هر یادگ ری کس دگ پاسخ بس اطلابات ناهماهطگ صوگت گرتتس می باشد .با ترض ایطکس
دیگری و خویشتن همدیگر گا نکشتس باشطد بس این کطش اجتمابی ادامس می دهطد تا نکس یکی یا
هردو بس این نت جس برسطد کس تعامل پایان یاتتس اسی .دگ ایطجا یکدیگر گا شطاختس اند و توزیعی از
شطاخی کس دگ

از هریا ن گا بس صوگت خصوصی داشی بس توزیعی از شطاخی تبدیل می

شود کس حداقل تا حدی مشترک اسی" (ونی.)438-431 :2831 ،
ایطگونس ترایطد ها اگرچس دگ نظر ونی تطاا دگ سقح بازیگران ب ن اآمللی و دگ صدگ ناا ،دوآی
ها تشریح می شود اما از نگاه بم اگی از سازه انگاگان دگ سقوح داخلی ن ز گخ می دهطد و مطجر بس
تحول دگ انگاگه های کلان بازیگر می شوند .متفکرانی مثل کاتزنمتاین و یا اونف بر این نظرند کس
س اسی داخلی دگ موگد کشوگها ،دگ همس جوانب ن مشتمل بر گوابقی تعاملی اسی کس بر انگاگه
های ن کشوگ بس بطوان یا بازیگر ب ن اآمللی ،چس دگ موگد تلقی کس از خود داگد و چس دگ موگد
تلقی از دیگران موثر اسی و این بلاوه بر اثرات اجتمابی (گابقس ای) اسی کس بازیگر دگ اگتباط با
دیگر بازیگران ب ن اآمللی می پایرد و یا می گااگد( .هادیان.)284-281 :2831 ،
همانگونس کس پ ش از این اشاگه شد ،انگاگه 1دگ نظریس سازه انگاگی نقش اساسی و محوگی گا
بازی می کطد .این مفاومی اسی کس بباگاتی مانطد شطاخی ،معطا ،ذهط ی و  ...مترادتاتی از ن گا
دگ ادب ات سازه انگاگی نمایطدگی می کططد .ابطابراین تحل ل دگ چااگچوب سازه انگاگی ناگزیر از
تام اوآ س انگاگه دگ موضوع موگد نظر خواهد بود.

 .2انگاره انقلاب اسلامي ايران و تحول در سرنوشت ملت ها

1.Idea
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بباگت هایی مثل گمان یا گفتمان و یا شعاگهای انقلاب اسلامی ،بباگاتی مأنوس تر نمبی بس
مفاوم انگاگه ،دگ خصوص موضوع موگد بحث همتطد ،کس دگ حق قی بس محتوای معطایی انقلاب
اسلامی مربوط می شوند .اما از ن گو کس مفاوم انگاگه دگ ادامس بحث و بس ویژه دگ تحل ل سازه
انگاگانس موضوع ،ب شتر بس مطظوگ ما نزدیا تر خواهد بود ،این مفاوم گا بس مثابس همس ن مفاه می
دگ نظر می گ ریم کس بس شکلی ب انگر محتوای معطای این انقلاب اسلامی اسی.
انقلاب اسلامی ایران بر حمب زمان وقوع و گروه های مختلف دگگ ر دگ این انقلاب طب عتا
حائز دقایق مختلف گفتمانی اسی کس دگ اتحاد با یکدیگر توانمتس اند پ کره واحدی گا بس بطوان
انگاگه انقلاب اسلامی ایجاد کططد .اما نچس قبل از این وجود داگد بمتر طرح این گفتماناا و گمان
هاسی .بس گونس ای کس می توان م اسلام گا بس بطوان این بمتر بشطاس م .اسلامی کس بس انقلاب 2847
ایران ماه ی و ظاهری دیطی داده اسی .انقلابی کس چس از آحاظ گهبری ،چس از آحاظ خواسی توده
های مردم ،چس از آحاظ مبداء و چس از آحاظ ناادهای پس از پ روزی ،انقلابی دیطی و اسلامی بس
شماگ می گود (تاج ا و دگویشی .)244 -248 :2838،آاا همس نچس کس می توان گمان انقلاب
اسلامی بس شماگ وگد تا حد زیادی دگ داخل گفتمان اسلامی قابل تعریف خواهد بود.
گفتمانی کس بل ر م تاث ر پایری موثر از اندیشمطدان اسلام گرایی مثل حمن اآبطا ،ابواآعلی
مودودی ،بلی شریعتی و مرتضی مقاری (اسپوزیتو )41 :2833 ،ب شترین اثر گا از امام خم طی (گه)
گرتتس اسی .دگ واقع "امام خم طی (گه) پدید وگنده گفتمانی از اسلام بود کس س اسی گا همطش ن
دیانی کرده ،هر دو گا با س مای برتانی مزین ساختس و هر سس گا دگ کطش اجتمابی دگ مطزآی
نظریس گاهطمای بمل نشانده بود" (تاج ا و دگویشی .)244 :2838 ،بس هم ن خاطر اسی کس توکو
معتقد اسی(" ،امام) خم طی (گه) مرکز ثقل انقلاب و نفر اصلی اسی کس نققس همبمتگی ملی ایران
محموب می شود" (توکو .)47 :2877،آاا انگاگه انقلاب اسلامی بس طوگ وس عی برگرتتس از اندیشس
امام خم طی (گه) اسی.
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مامترین شاخصس گفتمان انقلاب اسلامی ،تلقی از اسلام بس بطوان مجموبس ای اسی کس تشک ل
حکومی و نظام مبتطی بر دین دگ ن برجمتس و موگد توجس اسی ... " .شما وظ فس داگید حکومی
اسلامى تأس س کط د .ابتماد بس نفس داشتس باش د ،و بدان د کس از باده این کاگ برمى ی د" (امام
خم طی (گه) .) 11 :2833 ،امام (گه) اسلام واقعی گا از هر ن چ زی کس بس نام اسلام معرتی شده و یا
بس تعب ری اسلام بد معرتی شده ،جدا می کطد و اصل مداخلس دگ اموگ اجتمابی و س اسی گا برای
این جدا سازی مع اگ قراگ می دهد.
آاا می توان محوگی ترین اصل از مبانی گفتمان انقلاب اسلامی گا پ وند دین و دن ا
دانمی(.ایوبی .)17 :2831 ،پ وند دین و دن ا و یا اسلام با س اسی و یا با حکومی ،گفتمان اصلی
دگ انقلاب اسلامی ایران بس حماب می ید کس بق س گفتمان ها ممکن اسی دگ قبال ن بس حدّ خرده
گفتمان و بس م زان زیادی متاثر از گفتمان اسلامی ،بس شماگ ید .اما ه مطس و اثر بخشی ناا بس
انگاگه انقلاب ،دگ بم اگی از مواگد مانع اطلاق بطوان خرده گفتمان بس ناا می شود .بس طوگی کس
حاف ناا می تواند ایدئوآوژی انقلاب اسلامی گا بس گونس ای تغ ر دهد کس از اساس با خود
انقلاب اسلامی دچاگ بدم انقباق شود .از جملس این مواگد و شاید مامترین ناا ،گفتمان استکباگ
ست زی اسی.
"انب ا هم کس مبعوث شدند ،برای این مبعوث شدند کس معطویات مردم گا و ن استعدادها گا
شکوتا کططد  ،...و بلاوه بر ن مردم و ضعفا گا از تحی سلقس استکباگ ب رون ب اوگند .از اول انب ا
این دو شغل گا داشتس اند ،شغل معطوی کس مردم گا از اساگت نفس و از اساگت ش قان بزگ
خاگج کططد و مردم و ضعفا گا از گ ر ستمگران نجات بدهطد ،این دو شغل ،شغل انب اسی" (امام
(خم طی (گه) 2871 ،ج .)242 :12امام خم طی (گه) توجس ویژه ای نمبی بس مفاوم استکباگ داشتس
اسی بس طوگی کس این واژه ،اآبتس با مرادهای متفاوت دگ کلام ایشان بس چشم می خوگد.
بر اساس شعاگهای انقلاب ون کس دگ خ اباناا سر می دادند ،استقلال از جملس اهداف بط ادی
انقلاب اسلامی محموب می شود .بس این معطا کس انقلاب ون معتقد بودند کس نظام شاهطشاهی بلاوه بر
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همس ایراداتی کس داگد نظام وابمتس بس رب محموب می شود .و این وابمتگی مطاتع ملی ایران گا
همواگه تادید می کطد و س ب های قابل توجای ن ز بس ایران و اسلام واگد کرده اسی .آاا مفاوم
استکباگ از ن ح ث اهم ی می یابد کس بلاوه بر نظام س اسی و شخص شاه ،نظام ب ن اآملل گا ن ز
شامل می شود (امام خم طی (گه) 2871 ،ج.)212 :12
آاا اگر چس مفاوم استکباگ دگ دوگان پس از پ روزی انقلاب ب شتر با مدآول قدگت های ب ن
اآمللی و خصوصا دوققب مریکا و شوگوی ،تب ن شده اسی ،اما یا مفاوم اسلامی اسی کس
حتی تا سقح اتراد ن ز قابل استفاده اسی (امام خم طی (گه) 2871 ،ج .)441 :4پس استکباگ ست زی
دگ انگاگه انقلاب اسلامی مفاومی بم ط اسی کس اآبتس وجس ب ن اآمللی ن بم اگ قابل توجس می
باشد .بس هم ن خاطر دگ ایطجا مراد ما استکباگ ست زی بس معطای مخاآفی و ابتراض بس س اسی های
بلوک های قدگت شرق و رب ،تا قبل از  2221و برای بعد از ن تا بس امروز ،مریکا و دن ای
رب ،مقمع نظر اسی .مخاآفی و ابتراضی کس برگرتتس از گفتمان اسلام گرایی اسی.
مفاوم دیگری کس دگ حوزه انگاگه انقلاب اسلامی می شود از ن صحبی کرد ،مفاوم "بداآی
خواهی" اسی .و ن هم بداآی اسلامی کس از اساس با نچس "برابری" خوانده می شود ،متفاوت
اسی (امام خم طی (گه) 2871 ،ج .)42 :4و حتی ویژگی مام اسلام ن ز قلمداد می شود و از بباگت
"اسلام بداآتخواه" برای معرتی اسلام موگد نظر انقلاب ،استفاده می گردد (امام خم طی (گه)2871 ،
ج.)272 ،8
معطویی همراه با بداآی اسی کس مفاوم بداآی اسلامی گا توآ د می کطد و وجس تمایز خود گا
از مقاآبات مشابس با صبغس های ر اسلامی نمایان می سازد .این نگرش اسلام گرایانس ،معتقد اسی
" دگ برصس بمل ،حدود ماآک ی و م زان مصرف می باید بر اساس حق و بداآی و دگ جای حد
اکثر باره وگی و گشد و تام ن بداآی اجتمابی باشد" (گستمی .)214 :2834 ،از این دیدگاه،
بداآی خواهی ن ز همچون مفاه م دیگر دگ بمتر اسلام تعریف می شود و بی بداآتی یا ظلمی کس
مقاآبس بداآی گا دگ پی خواهد داشی ،ظلم بس اسلام اسی.
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دگ صح فس امام خم طی (گه) واژه مردم  2211باگ تکراگ شده و این امر ب انگر نقش و جایگاهی
اسی کس گهبری انقلاب برای همس مردم تاگغ از قشر بطدی های اجتمابی قائل اسی .دگ این واژه
مراد ا ز مردم همانقدگ کس کاگگران گا بس بطوان وانگاگد انقلاب های ماگکم متی شامل می شود،
گوحان ون و معلم ن و دانشجویان گا ن ز شامل می گردد .و از هم ن مطظر اسی کس انقلاب اسلامی
" حاد جامعس بشری گا بس دوگ از هرگونس تعلق ماهبی ،قومی ،نژادی و زبانی" مخاطب خود قراگ
می دهد (تاج ا و دگویشی.)247 :2838 ،
امام خم طی (گه) دگ هطگام سخطرانی معروف خود دگ باشی زهرا ن ز با جملاتی انفلابی و شوگ
انگ ز جایگاه مردم گا گوشن می سازد ،ایشان می ترماید" :من دوآی تع ن می کطم ،من تو دهن
این دوآی می زنم ،من دوآی تع ن می کطم ،من بس پشت بانی این ملی دوآی تع ن می کطم"...
(امام خم طی(گه) 2871 ،ج .) 21: 1و امام (گه) بس این ترت ب قدگت مأخوذه توسط انقلاب گا ،بس
واسقس ابتماد مردم و مقبوآ ی ملی می داند.
دگ مامترین شعاگ انقلاب  ،2847کس اهم ی خود گا از ح ث تکوگیا باگها ثابی کرده اسی،
زادی دگ کطاگ استقلال و جماوگی اسلامی بس بطوان یا مقاآبس اساسی مقرح می گردد .زادی
واژه ایمی کس دگ جریان انقلاب اسلامی ،چونان اهم تی می یابد کس همراه با اسلام ،خواسی اصلی
مردم ایران می شود .گهبر انقلاب از زبان مردم می ترمایطد":ما زادی می خواه م ،ما استقلال می
خواه م ،ما حکومی اسلامی می خواه م( "...امام خم طی(گه) 2871 ،ج .)47: 4زادی دگ انقلاب
اسلامی ،ن زادی اسی کس دگ سایس حکومی اسلامی م مر اسی.
آاا نچس دگ ایطجا با بطوان انگاگه های اصلی انقلاب اسلامی از ن یاد شد مجموبس ایمی از
استکباگ ست زی ،استقلال طلبی ،بداآی خواهی ،مردم باوگی و زادی خواهی کس همگی دگ
گفتمان اسلام گرایانس قراگ می گ رند و از متشاباات خود دگ دیگر گفتمان ها متمایز می گردند.
مفاه می کس می شود ن ها گا دگ قاآب اگزش های انقلاب اسلامی ایران گطجاند ،دگ ایطجا از مطظر
اگزش بس ذاتی کس داگند (کس اآبت س داگند) ،مقمع نظر ن متطد ،بلکس از مطظر اگزش و اهم تی کس دگ
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اسلام داگند و با تعریف اسلامی موگد توجاطد .بس هم ن خاطر انگاگه های انقلاب اسلامی ،اسلام
گرایی با تعریف کفایی مقلق اسلام دگ کل س وجوه حرکی انقلابی اسی.
 .3انگاره انقلاب اسلامي و چالش در انگاره هاي جامعه بین المللي
م شل توکو معتقد اسی گفتمان انقلاب اسلامی بر اساس دو "دیگری "8تعریف شده اسی.
یکی دگ داخل کشوگ اسی کس نظام شاهطشاهی یا "پالویمم" نام داگد و یا دیگری دگ خاگج از
کشوگ کس برصس ب ن اآملل اسی و ن " رب س اسی" اسی (خوشروزاده)71 :2834 ،
ان قلاب اسلامی ایران دگ هطگامس ای بس وقوع پ وسی کس نظام معطایی ب ن اآملل بس دو ایدئوآوژی
مطبعث از اندیشس رب تقم م شده بود ،و کل س تحوآات جاانی اساساً بر مبطای این تقم م بطدی،
تحل ل می شدند .این دگ حاآی اسی کس انقلاب اسلامی ،با چااگچوب معطایی اساسا متفاوتی ظاوگ
می کطد کس از یا سو ماگکم مم ،بس بطوان اندیشس حاکم بر انقلاب های قرن ب متم گا با چاآش
جدی مواجس می کطد (محمدی .)218 :2838 ،و از سوی دیگر با اآگوی اندیشس آ برال دموکراسی
بس مخاآفی بر می خ زد (ملکوت ان ،)74 :2834 ،بس طوگی کس دگ دوگان اوج تقابلات شرق و رب،
و دو آ مم حاکم بر نظام ب ن اآملل ،مطاتع بلوک رب و بس ویژه مریکا گا ،از موضعی ممتقل از
ن تضا ،بس چاآش می کشد (بلوی و قربانی .)233 :2872 ،و اسباب ن گا تراهم می وگد تا دگ
دوگان پس از تروپاشی شوگوی ،اسلام گرایی (بس مثابس انگاگه انقلاب اسلامی) ،چطان تادیدی برای
رب س اسی و ایدئوآوژیا ،بس حماب ید کس « با تادید کمون مم دگ سال های 2244مقایمس
شود» (.)Kortn, 2005: 154-157
وقوع انقلاب اسلامی دگ تضای جطگ سرد بابث شد تا چاآش م ان دو ققب قدگت با ممکلس
بزگگتری کس با موجودیی نظام حاکم سر ناسازگاگی داشی ،بس دسی تراموشی سپرده شود .و
" نقدگ این چاآش سطگ ن بود کس پس از  41سال جطگ سرد ،مریکا و شوگوی گا بس بطوان نماد
تفکر آ براآ مم و سوس اآ مم با همدیگر شتی داد ...موانعی گا کس احماس می کردند بر سر گاه
7. Other
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شتی ناا وجود داگد گا برداشتس ،سر م ز مااکره و تفاهم نشمتطد تا دگباگه انقلاب اسلامی تصم م
بگ رند (ترکمان .)844 :2833 ،انقلابی کس "اساسا دگ تعاگض با نظام ب ن اآملل گخ داد ،و اگزش ها
و هطجاگهایی گا مقرح نمود کس با مطاتع قدگت های حامی حفظ وضع موجود تعاگض داشی"
(تاضلی ن ا.)431-472 :2833 ،
بروز انقلاب اسلامی و برخی تعاآ ی های اسلام گرایانس کشوگهای مختلف کس بم اگی از ناا بس
شدت متأثر از انقلاب اسلامی بوده اند ،با توجس بس از م ان گتتن تادید کمون مم و ظاوگ چاآش ها
و انتقاداتی دگ دگون دن ای رب نمبی بس مبانی مدگن مم ربی ،موجب شده اسی کس جاان رب
از جانب اسلام تصوگ خقر داشتس باشد (باروزآا .)241 :2834،دگ چط ن تضایی اسی کس همچطان
سخن گفتن از جطگ ایده ها 4موضوب ی داگد و نظریس پردازان این جطگ اسلام گرایی گا دگ خانس
مقابل ایاآات متحده ،بس جای کمون مم می نشانطد (.)Rosenau, 2008: 1137-1139
دگ هم ن گابقس هانت طگتون معتقد اسی کس اسلامگرایی(تحی تأث ر انقلاب اسلامی) دگ ب ن نکس
دگ دوگان جطگ سرد بابث تضع ف مطاسبات امط تی م ان مریکا و کشوگ های اسلامی شده بود،
مطجر بس گشد ممتمر یا گوند ضدّ ربی از دهس  2271بس این طرف ،دگ م ان مملمانان شده اسی.
کس ظاوگ نچس او بط ادگرایی اسلامی دگ کشوگهایی کس داگای اکثریی مملمان همتطد می داند،
جابجایی های قدگت دگ کشوگهای اسلامی بس این ترت ب کس حکومی های طرتداگ رب بس
تدگیج جای خود گا بس حکومی های مخاآف رب و ضد ربی داده اند ،ظاوگ شباس جطگ هایی
م ان گروه های اسلامی و گروه های رب ،گمترش گمل اختلاتات دگ موضوبات خاص م ان
تمدنی ،از جملس نتایج ن محموب می شود (هانت طگتون.)214 :2872 ،
وضع تی کس دین تا پ ش از وقوع انقلاب اسلامی دگ جاان داگد ،حاآتی مطزوی و بس دوگ از
ترصی پاسخ گویی بس ممائلی اسی کس برای ن ایجاد شده اسی" .بس گونسای کس نس تطاا دوآتاا دگ
برنامسگیزی اجتمابی خود سرا ی از دین نمیگرتتطد ،بلکس اتراد ن ز برنامس زندگی خود گا دگ
8.War of Ideas
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نمبی با دین طراحی نمیکردند .نت جس چط ن شرایقی این شد کس نمود دین حتی دگ زندگ اای
تردی هم کمگنگ شود ،تا جایی کس دگ بم اگی از محاتل اجتمابی ،بویژه دانشگاهها ،مداگس،
اداگات و ...قل ل اترادی هم کس پایبطد بس دین بودند ،دیانی خود گا کتمان میکردند؛ چس ،دین مایس
نطگ و بدبختی و بقبماندگی تلقی و دیطداگان نماد تحجر شطاختس میشدند"(گهداگ.)14 :2834 ،
آاا نچس امروز برای رب بس مثابس تادید تلقی می شود طب عتا ن دین مطزوی و جدا اتتاده از
جامعس ن می .بلکس ن اسلامی اسی کس توت ق خود گا دگ حضوگ دگ برصس های مختلف اجتمابی
از معطا بخشی و تکوگی پردازی انقلابی تا اداگه اموگ بمومی و اجرایی نشان داده اسی .اسلامی کس
تضای معطایی ایجاد شده توسط ن ،مامترین تادید برای رب محموب می شود .بس تعب ر بابی
سع د " ،اسلام س اسی تطاا بدیلی بود کس توانمی بس مرکزیی زدایی از هژمونی اگوپا محوگی یا
مدگن مم ربی بپردازد" (سع د .)47 : 2872،اسلامی کس نظام معطایی خود گا حفظ کرده و قادگ بس
هویی بخشی مملمانان اسی و همچط ن می تواند دگ یا نظام اجتمابی بس تعاملی تعاآانس با
"دیگری" خود بپردازد( .ش رودی ،) 3 :2831 ،آاا انگاگه های مقروحس از جانب انقلاب اسلامی از
بمده ترین دآایل وضع ی تعلی اسلامگرایی دگ جاان بس شماگ می گود.
 .4انگاره انقلاب اسلامي ايران و تحول انقلابي در جهان عرب
بم اگی از صاحب نظران بلوم س اسی ،بر این نظرند کس انقلاب اسلامی مطجر بس نوبی بازتعریف
از ب داگی اسلامی شده و اساساً بس این ب داگی تحقق بخش ده اسی .از جملس مطوچار محمدی ،با
نقل بباگتی از « گنوآد توین بی» کس ب ان می کطد":پان اسلام مم خواب ده اسی ،با این حال ما باید
این امکان گا دگ نظر داشتس باش م کس اسلام ممکن اسی باگ دیگر برای ایفای نقش تاگیخی خود
ق ام کطد"  ،نت جس می گ رد کس این اتفاق با وقوع انقلاب اسلامی ایران دگ جاان گخ داده اسی
(محمدی.)211-214 :2838 ،
نچس بس بطوان ب داگی اسلامی از ن یاد می شود دگ حق قی بباگت اسی از" :زنده شدن
دوباگه ،دگ پرتو اسلام اص ل اسی ...کس دگ پطاه ن استقلال ،بداآی و همس موزه ها و اگزش های
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متعاآی باگ دیگر زنده می شود و ح ات می یابد" (ش رودی .)4 :2833 ،انقلاب اسلامی توانمی با
اح ای اسلام ناب "موجد یا تضای گفتمانی باشد کس بر مردم ساآاگی دیطی ،اح ای تفکر اسلامی،
جاانگرایی تمدن اسلامی ،محوگیی تعاآ ی ترهطگی ،تقویی جطبش های جدید اجتمابی و
ترهطگ استکباگ ست زی و استقلال خواهی استواگ اسی" (دهش ری.)7 :2831 ،
این بباگات و برداشی ها از بازتاب انقلاب اسلامی دگ برصس ب ن اآملل ،برداشی هایی مبتطی بر
تلقی های معطا گرایانس ایمی کس از مجموبس تحوآات مشاهده شده پس از انقلاب ایران ،اخا شده
اسی .چونانکس " ،از تردای پ روزی انقلاب ،بم اگی از دانشجویان مملمان ،بدون توجس بس وابمتگی
های ترقس ای خود ،ایران گا بس چشم سرمشق خود دیدند .بس این ترت ب ،دانشجویان سطی اآجمابس
اآاسلام س دگ دانشگاه قاهره ابلام کردند انقلاب مردم ایران ...شایمتس برگسی بم ق اسی تا از ن
دگس بگ ریم ،انگ زه کمب کط م و از این سرمشق باره مطد شویم ...بم اگی از مملمانان ن گا لبس
اسلام بر ن روهای اهریمطی و پ روزی جاان سوم بر امپریاآ مم مریکا می دانمتطد" (اسپوزیتو،
.)817 :2833
تاث ر پایری ها دگ حوزه اسلام گرایی و بازگشی بس دین ،قابل طبقس بطدی اسی .بس طوگی کس
مثلا دگ براق بلاتاصلس پس از پ روزی انقلاب اسلامی شاهد تشدید تعاآ ی های گروه های
اسلامگرایی مثل حزب اآدبوه اسلامی همت م ،کس تحی گهبری یی ا ...صدگ با گویکردی کاملا
اسلامی و ش عی ،با نظام دیکتاتوگی مباگزه می کطد و یا تشک ل مجلس ابلای انقلاب اسلامی دگ
سال  ،2812کس از جاات مختلف تحی تاث ر انقلاب ایران قراگ داگد (ملکوت ان .)38 :2834 ،کشوگ
براق تحی حکومی صدام حم ن ب شترین تاث ر گا از انقلاب اسلامی پایرتی بس انقلاب دگ هممایس
خود واکطش نشان داد و اوآ ن داوطلب برای برخوگد نظامی با موضوع بود .این یا دآ ل واضح
برای اثر بم قی اسی کس ملی براق و بس خصوص ش ع ان از انقلاب اسلامی پایرتتطد .بس هم ن
خاطر اسی کس " بس نظر می گسد ایطا و با توجس بس سقوط دوآی خشن و ممتبد بعثی دگ اثر اشغال
براق توسط ن روهای مریکایی و زادی های نمبی کس دگ مقایمس با دوگان قبل بس وجود مده
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اسی زم طس اثر گااگی و بازتاب انقلاب اسلامی بس طوگ جدی تراهم گردیده اسی و این مشکل
بزگگی اسی کس مریکایی ها دگ تشک ل دوآی جایگزین با ن مواجس همتطد (محمدی:2838 ،
.)212-213بس طوگی کس اشغال براق نس تطاا مطجر بس س ب پایری ایران و تمل م دگ مقابل خواستس
های مریکا نشده اسی ،بلکس تشدید اسلام گرایی متاثر از انقلاب اسلامی ،با قدگت گ ری گروه
های ش عی دگ نظام س اسی پس از صدام و تقویی جایگاه مرجع ی ش عی با وجود یی ا...
س متانی گا دگ پی داشتس اسی ( لامی قمی)233 -237 :2831 ،
این وضع ی دگ آبطان ن ز با جمع ی حداقلی ش عس و وجود تکثر ماهبی م ان مردم ،بس گونس
دیگری وجود داگد .بس طوگی کس ب شترین نفوذ س اسی و ترهطگی ایران بعد از انقلاب ،دگ آبطان
بوده اسی .و دگ این م ان وجود جمع ی تعال و پویای ش عس دگ این کشوگ بم اگ حائز اهم ی
اسی .دگ طول دهس  2271حضوگ چاره ای همچون امام موسی صدگ و گرایش مشاود تکری وی
بس ناضی حضرت امام خم طی (گه) ،از جملس مامترین دآایل تاث ر پایری مردم آبطان از انقلاب
اسلامی دگ باآاترین حد خود اسی .بر اساس موزه های وی بود کس جطبش هایی مانطد امل شکل
گرتتطد کس پس از گبوده شدن امام موسی صدگ ،بس طوگ چشمگ ری دگ آبطان گمترش یاتتطد .بلاوه
بر این تااجمات اسرائ ل بس این کشوگ دگ دو دوگه 2273و  2231سربی اآگو پایری آبطانی ها گا
از انقلاب اسلامی  ،برای مباگزه با امپریاآ مم و استبداد اتزایش داد (اسپوزیتو.)817 :2833 ،
بس تعب ری انقلاب اسلامی نچطان تاث ری دگ م ان ش ع ان آبطان داشتس اسی کس می توان گفی
ناا گا "زنده و ب داگ" کرده اسی و بس "بمب های متحرکی بدل ساختس کس توانمتطد دگ تقابل با
اشغاآگران؛ دگ مدت کوتاهی پطج قدگت بزگ

ربی گا بدون دادن کوچکترین امت ازی واداگ بس

تراگ از این کشوگ بطمایطد و امروز دگ حق قی حزب ا ...و جطبش امل ،و دگ م ان گروه های سطی
جطبش توح د اسلامی بس گهبری ش خ سع د شعبان تحی تاث ر ممتق م انقلاب گشد کرده اند"
(محمدی217 :2838 ،و.)213
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امروز دیگر نمی توان برای مباگزه با اسرائ ل بس بطوان اصلی ترین تادید برای دوآی و ملی
آبطان ،بس اندیشس ها و تفکرات چپ گرایانس اندیش د .وضع تی کس دگ دیگر مطاطق دگ معرض تادید
اسرائ ل ن ز بس چشم می خوگد .شعاگ های اآلس اکبر سم ر قطقاگ مباگز چپ گرای آبطانی ،دگ م ان
استقبال کططدگانش دگ ب روت شاهد خوبی برای لبس اسلام گرایی دگ مشی مباگزه آبطانی هاسی.
بلاوه بر این نشانس هایی ن ز از این دسی گا می توان دگ تلمق ن مشاهده کرد .بس طوگی کس جباس
خلق برای زادی تلمق ن طی ب ان س ای تصم م خود گا برای جایگزیطی واژه اسلامی بس جای واژه
خلق دگ بطوان خود ابلام کرد و از ن پس جباس اسلامی برای زادی تلمق ن خوانده شد .این
بازتاب ها و تأث رات بس قدگی مشاود اسی کس برخی گژیم های ربی و بربی با نگرانی از نفوذ
انقلاب اسلامی ایران ،جطگ  88گوزه حزب ا ...آبطان و گژیم اسرائ ل گا مطاظره ای ایدئوآوژیا دگ
وگای ژئوپوآت ا ایران قلمداد کرده و دگ طول جطگ حرف هایی دگباگه جطگ ن ابتی 4دگ آبطان
ب ن ایران و مریکا بس زبان می وگدند(.ممتق می)172 : 2831 ،
وجود دشمن صا ون متی ن ز مزید بر بلی شده اسی کس تأث ر پایری های تلمق ن از انگاگه
انقلاب اسلامی بس م زان چشمگ ری اتزایش یابد .بس طوگی کس شکاگا دو گروه حماس و جااد
اسلامی کس دگ دهس  2231ابلام موجودیی کردند ،خود گا متأثر از گفتمان انقلاب اسلامی می دانطد.
مخصوصا جااد اسلامی برای زادی تلمق ن " شکاگا از انقلاب اسلامی ایران دتاع می کطد و
خواستاگ اآگو گرتتن تلمق ط ان از حرکی مردم ایران اسی" (ملکوت ان .)34 :2834 ،و اساسا
" جااد اسلامی بس بطوان ترزند انقلاب اسلامی ایران ،دگ تلمق ن ،بس گهبری ش خ ببد اآکریم بوده و
با همکاگی شا د دکتر تتحی شقاقی کس تا سال  2233دگ س اه چال های اسرائ ل زندانی بود ،بس
بطوان گهبر شاخس نظامی جااد تاس س شد .و تتحی شقاقی دگ سال  2272با تاآ ف کتابی تحی
بطوان «خم طی گاه حل اسلامی و بدیل» نظرات س اسی و ایدئوآوژیا خود و جااد اسلامی گا ب ان
نمود" (محمدی.)287-281 :2838 ،

Proxy War

5.
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شا د دکتر تتحی شقاقی ،دگ خصوص تأث ر انقلاب اسلامی بر مباگزات مردم تلمق ن میگوید:
"این انقلاب بس ما تاماند کس پ روزی ما دگ گرو پ روی از گاه امام خم طی اسی؛  ...پس بر ماسی
کس دگ مباگزه برای گهایی از تملط و اشغاآگری صا ون میها از تمام گاهحلهای دیگر پره ز
کرده و با توجس بس اصوآی کس امام دگ مباگزه با اسرائ ل اگائس کردهاند با دشمطان اسلام و مملمانان
مباگزه کط م" (ساآاگ.)22-23 :2831 ،
جطبش مقاومی اسلامی تلمق ن (حماس) گروه اسلامگرای دیگری اسی کس بس بطوان مامترین
گق ب جطبش تتح شطاختس می شود .این گروه توانمتس اسی "بس همان گوش کس ش ع ان جطوب آبطان
با انتخاب ش وه مباگزه با استفاده از بمل ات استشاادی برصس گا بر دوآی صا ون متی تطگ نموده
و موتق بس اخراج صا ون می ها شدند" ،تاکت ا های مباگزاتی خود گا سامان دهد (محمدی،
.)281 :2838
تلمق ن بلاوه بر حجم قابل توجس تعاملاتی کس با انقلاب اسلامی برقراگ کرده اسی ،از ن گو کس
تاقد جمع ی قابل ابتطای ش عس ن ز می باشد ،از ح ث تاث ر گااگی انگاگه انقلاب اسلامی بر اهل
سطی ن ز مام تلقی می شود .بس طوگی کس تاک د بم اگ بر گوابط معطایی جطبش های ش عی دگ جاان
اسلام با انقلاب اسلامی ،بعضا تصریحاً یا تلویحاً بس معطای بدم اگتباط م ان حرکی های اسلامگرای
اهل تمطن ،با انقلاب اسلامی ،تصوگ می شود (اسپوزیتو .)2833 ،گروه های سطی ماهب تلمق طی
دگ ب ن حاآی کس خود بس شدت متاثر از گفتمان انقلاب اسلام طد ،نقش پرگنگی دگ اآاام بخشی و
تحریا دیگر جوامع مملمان برای اتخاذ گویکردهای ضد صا ون متی و زادی خواهانس داگند،
کس با موزه های اسلامی همراه اسی .اگرچس نمی توان مطکر شد کس تاث ر انقلاب اسلامی بر ش ع ان
تاث ری بس مراتب بم ق تر و پایداگ تر بوده اسی.
اآگوبرداگی از ناضی اسلامی ملی ایران ،اسباب ن گا تراهم کرده تا مملم ن دگ هر کجای
جاان ،بس م زانی کس پ ام انقلاب اسلامی گا دگیاتی کرده اند ،از ن متاثر شوند .و این تاث ر معموآا
دگ جای اتزایش تمایلات دیطی و تحول دگ نظام تکری و هویتی ن ها بوده اسی .تاث ری کس
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ب شتر از طریق ابزاگهایی مثل گسانس های گروهی ،دانشگاه و کتاباای ایدئوآوژیا گمترش یاتتس
اسی .شاید بس هم ن خاطر اسی کس هانت طگتون ،طبقس متوسط دگ کشوگ های اسلامی گا ب شتر
ممتعد تاث ر پایری از انقلاب اسلامی یاتتس اسی .بس طوگی کس "همچون نچس دگ ایران گخ داده
اسی ،دگ دیگر کشوگهای اسلامی این طبقس متوسط اسی کس داب س داگ اسلام شده اسی"
(.)Huntington,1996: 113
شباهی های قابل توجس م ان خ زش ها و ناضی های مردمی گخ داده دگ کشوگهای بربی یعد
از سال  ، 1122با ناضی اسلامی مردم ایران و بمل انقلابی مردم این کشوگها کس نا گزیر از دانایی
ایشان نمبی بس مقوآس مباگزه با استبداد بوده اسی ،مشخصا می تواند دگ برگسی جایگاه انگاگه های
انقلاب اسلامی ،نقش مامی گا بر باده گ رد .بس طوگی کس ناضی های موجود بلاوه بر گماناای
اسلام خواهانس ای کس دگ مقاآبات ابلام شان بس چشم می خوگد ،از ح ث هممانی هایی کس با انقلاب
اسلامی ایران داگند ن ز ،موگد توجس قراگ می گ رند.
موج جطبش های مردمی جاان برب دگ اوایل سال  ، 1122با خودکشی یا جوان تونمی دگ
پایتخی ا ین کشوگ

از شد .اقدامی کس از نگاه گسانس های ب ن اآمللی بس بطوان ابتراضی بس

وضع ی اقتصادی تونس معرتی شد .اتل از نکس یکی از مامترین و موثر ترین احزاب مخاآف
دگ این کشوگ حزب اسلامی «اآطاضس» بس بطوان شاخس اخوان اآمملم ن تونس چس دگ مشی حرکی و
چس دگ مقاآبات و گماناا ،متاثر از اسلامی اسی کس محوگ گفتمان انقلاب اسلامی ،بس حماب می
ید .و آاا بدیای خواهد بود کس هر جطبش مردمی دگ این کشوگ بدون مقاآبات اسلام خواهانس قابل
تصوگ نباشد .مقاآباتی کس باتوجس بس تعاملات اسلامگرایان تونمی با ایران ،متاثر از انگاگه های
انقلاب اسلامی ،خواهطد بود.
گاشد اآغطوشی ،دب رکل حزب اآطاضس ،کس پس از سقوط دوآی دگ تونس توانمی پس از سال
ها بس کشوگ خود بازگردد ،دگباگه تاث ر انقلاب اسلامی ایران بر اسلامگرایی دگ تونس می نویمد" :
انقلاب ایران با موختن برخی موزهاای اسلامی ،ما گا از تمل م دگ برابر برخی مفاه م اجتمابی
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چپ بازداشی و مباگزه اجتمابی ما گا واگد چااگچوبی اسلامی کرد .دگ حاآ کس ماگکم متاا اصراگ
داشتطد کس این تطاا ماگکم مم اسی کس ماه ی مباگزه اجتمابی گا کشف کرده و تطاا این مکتب
قادگ اسی از طریق مباگزه طبقاتی و پ روزی کمون مم بل س سرمایس داگی ،گاه حل ممائل جامعس گا
اگائس دهد .اما ما دگ انقلاب ایران یا گوحانی معمم گا یاتت م کس توانمی انقلاب ممتضعف ن گا بل س
نظام استبدادی دسی نشانده امپریاآ مم و بل س طبقس متعفن سرمایس داگی گهبری کطد .مامترین
هدیس ای کس انقلاب ایران بس ما داد ،مقوآس مباگزه م ان ممتضعف ن و ممتکبرین بود .و این ترجمس
دیگری از جطگ تقر و طا و جطگ طبقاتی بود ،اما دگ چااگچوب اسلامی شاملتر و با ادب ات
اسلامی( ".سایی اآف) 2832/21/81 ،
وضع تی کس اآغطوشی دگباگه ن سخن می گوید دگ دیگر کشوگ های بربی ن ز قابل مشاهده
اسی .بس طوگی کس پایبطدی جطبش های انقلابی و بازگشی بس اسلام دگ مباگزه س اسی ،متاثر از
وقوع و تداوم انقلاب اسلامی دگ ایران موگد انتظاگ بازیگران مطققس می باشد .بس طوگی کس
ویگدوگ آ برمن ،وزیر خاگجس وقی گژیم صا ون متی ،دگباگه شکل گ ری ایرانی جدید دگ مصر
با توجس بس تحوآات پس از سقوط حمطی مباگک ،هشداگ می دهد و می گوید" :با ازسرگ ری موج
انقلاب ها دگ مصر باز هم نگرانی از شکل گ ری ایرانی دیگر بروز کرده اسی( ".باشگاه
خبرنگاگان جوان)2821/2/14 ،
بم اگی از تحل لگران دگ برگسی اتفاقات مطققس و بروز جطبش های مردمی و ضدّ استبدادی دگ
کشوگ های بربی متحد رب ،تقویی موضع جماوگی اسلامی ایران گا دگ برابر گقبای خود ،بس
بطوان یکی از مامترین پ امدهای این تحوآات ،قلمداد کردند .تحوآی کس دگ واقع ب ش از نکس
متأثر از اقدامات س اسی جماوگی اسلامی باشد ،تحی تأث ر ساختاگ معطایی مطبعث از انقلاب
اسلامی و تعاملی اسی کس این ساختاگ با جطبش های تحول خواه دن ای برب ایجاد کرده اسی.
تعاملی کس نس تطاا موضع اسلامگرایی گا دگ مطققس تقویی کرده ،بلکس گرایش ب شتر جریاناای
س اسی دیگر گا ن ز بس گماناای اسلامی ،بابث شده اسی .برگسی شعاگهای انقلاب ون بویژه دگ
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بحرین نشان از وجس اآب اسلامی بودن ناا تحی تأث ر انقلاب اسلامی ایران اسی .با دقی دگ
شعاگهای انقلاب ون این نکتس جلب توجس می کطد کس ناا مفاوم زادی گا دگ چاگچوب مفاوم طی
آااآس اآااآلس و نس دگ چاگچوب آ براآ مم از زادی می جویطد .سطخ خواستس های انقلاب ون دگ
شعاگهایی مانطد زادی ،بداآی خواهی ،اهم ی دادن بس مردم ،استقلال ،بدم وابمتگی،
استکباگست زی ،مقابلس با دخاآی های خاگجی و نظایر ن همان شعاگهایی اسی کس دگ زمان انقلاب
اسلامی ایران سر داده می شد .دگ هم ن گابقس ،ش خ بلی سلمان ،دب ر کل جمع ی اآوتاق اسلامی
بحرین ضمن تجل ل از انقلاب اسلامی و اشاگه بس قدگت نرم انقلاب ایران ،می گوید« :انقلاب مردم
ایران دگ سال  2272یکی از بزگگترین انقلاباای تاگیخ محموب می شود .این انقلاب دگ مقایمس
تعداد شرکی کططدگان یکی از بزگگترین انقلابااسی .دگ تاران شش م ل ون نفر از امام(گه)
استقبال کردند و این دگحاآی بود کس جمع ی ایران  84م ل ون نفر بود ،وآی دگ انقلاب مصر بس گ م
وجود  31م ل ون نفر دگ باترین تخم ن ها سس م ل ون نفر حضوگ داشتطد(.».نجفی و بلطدیان:2821 ،
 )224انقلاب اسلامی توانمتس بر ش ع ان دگ بحرین تأث ر بگااگد و مفاوم اگزشاایی چون تلاش برای
زادی ،مب اگزه با استکباگ ،همدگدی با ممتضعف ن گا بس ملی بحرین و بس خصوص ش ع ان ب اموزد.
انقلاب اسلامی توانمتس اسی یا نوع ب داگی اسلامی گا دگ م ان کشوگهای مطققس و از جملس بحرین
ایجاد کطد و ناا گا بس خودباوگی و انمجام برساند .حضوگ تعاآانس و ممتمر ناا دگ تعاآ تاای
س اسی و تشک لاتی ،نقش بلما ،گوحان ون و گهبران ش عی ،توجس بس مماجد بس بطوان پایگاهاای
اصلی ق ام ،ترویج ترهطگ شاادت طلبی ،توجس بس نقش س اسی زنان و ره از جملس پ امدهای
سازه انگاگانس انقلاب اسلامی بر ش ع ان بحرین اسی.
دگ یمن ن ز وقوع انقلاب اسلامی ایران گوح تازه ای بر جطبش های ش عی بویژه انصاگاآلس دم د و
ناا با اآگوبرداگی از پ روزی انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپل ت ا ش ع ان اتزودند .از هم ن گو،
نگرانی هایی ن ز از سوی برخی کشوگهای مطققس بویژه بربمتان از تاث ر انقلاب اسلامی و
شکلگ ری حکومتی شب س جماوگی اسلامی ایران دگ یمن بابث شده اسی تا این کشوگ بس دخاآی

 / 73دو فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی ،دوره نهم ،شماره اول (پیاپی  ،)17بهار و تابستان 1311

دگ اموگ داخلی یمن بس صوگت سخی مبادگت وگزد .نچس مطبع بازتاب های معطاگرایانس انقلاب
اسلامی دگ یمن اسی ،شامل مواگد زیر می باشد:
اآف) توجس بس دین بس بطوان امری تراموش شده،
ب) باوگ بس ایطکس دین می تواند تجویزی برای سبا زندگی اگائس دهد،
ج) محوگ قراگداد اصول دین دگ زندگی گوزمره و محوگ قراگ گرتتن ح ث ی مملم ن دگ س اسی
خاگجی،
د) توجس بس قابده نفی سب ل دگ س اسی خاگجی،
ه) ظلم ست زی و نفی ظلم پایری( .ش رخانی و ترکی)22-21 :2821 ،
حوثی ها بعطوان محوگیی ب داگی اسلامی دگ یمن ،پ ام انقلاب اسلامی گا بم اگ خوب دگک
کردند و بر استکباگست زی ،ظلم ست زی و مقاومی تأک د داگند ،بخصوص ایطکس شعاگهای پطج
گانس معروتی داگند کس شامل« :اآلس اکبر ،اآموت آامریکا ،اآموت آاسرائ ل ،اآعطس بلی اآ اود و اآتصر
آلاسلام» می گردد کس نشان از دگک موضوع دگ برصس های گوناگون س اسی ،اجتمابی و
ترهطگی داگد .پایرش انقلاب اسلامی دگ نزد حوثی ها ب شتر ترایطدی یکجانبس و رممتق م از نوع
نرم ،ترهطگی و تکری اسی.دگ واقع این تأث رپایری بدون مداخلس ایران انجام شده اسی .ناا
پ شرتی های انقلاب اسلامی گا دیده و امام(گه) و مقام معظم گهبری گا بعطوان مطجی مدنظر قراگ
داده اند ،بس بباگتی شاخصس «ترهطگی» دگ قاآب ظلم ست زی و حق طلبی مامترین تاث رپایری
حوثی ها از انقلاب اسلامی بوده اسی .نچس دگ یمن مام اسی قدگت یابی گوزاتزون انصاگآلس
اسی کس نام خود گا از حزب اآلس اخا کرده و تبدیل بس یکی از حلقس های محوگ مقاومی تحی
تأث ر انقلاب اسلامی شده اسی.
دگ حق قی ملی های مملمان و احزاب و جطبش های اسلام گرا دگ نقاط مختلف جاان ب ش از
هر گروه و طبقس دیگری ،توانمتس اند ،پ ام های انقلاب اسلامی گا دگیاتی کططد و با ناضی اسلامی
مردم ایران تعامل بر قراگ نمایطد .مامترین تاث ر گااگی ایران انقلابی دگ حوزه های س اسی و
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ایدئوآوژیا بوده اسی .آاا بس نظر می گسد پژوهش پ رامون بازتاب های انقلاب اسلامی ،دگ حوزه
های معطایی و از مطظر سازه انگاگانس دگ شطاخی واقعی این بازتاب ها ،موتق تر خواهد بود.
نتیجه گیري
انقلاب اسلامی ایران با گفتمان اآب اسلام گرایی دگ سال  2272و دگ نظام ب ن اآمللی کس بس
نظام دو ققبی معروف شده اسی ،بس پ روزی گس د .این انقلاب حاصل ناضتی بود کس از ساآاا قبل
دگ ایران

از شده و گوابط ممتحکمی با دیگر جطبش های زادیبخش دگ نقاط مختلف جاان

برقراگ کرده بود .پ روزی این ناضی با ایدئوآوژی دیطی ،دگ شرایقی کس موزه های ماهبی
طرتداگان زیادی دگ دن ا نداشی ،بابث شد تا قابل ی دین و خصوصاً اسلام برای حضوگ دگ اجتماع
و پاسخگویی بس سواآات و موضوبات مبتلابس بشر با ه أتی واقعی برای ملی های جاان معلوم شود
و اسباب ظ اوگ دوباگه اسلام بس مثابس نظامی معطایی با همس مشخصات و ملزومات چط ن نظامی گا
تراهم وگد .بر این اساس گفتمان اسلام گرایی ،با ویژگی هایی چون بداآی خواهی ،مردم باوگی
و استکباگ ست زی ،انگاگه اصلی این انقلاب بس حماب می ید.
انقلاب اسلامی و تداوم ن دگ قاآب نظام ممتقر جماوگی اسلامی کس همواگه با مفاوم انقلاب
دائمی همراه بوده اسی ،بس واسقس نظام معطایی خود ،دگ تعامل با دیگران کس ابم از گروه های
تراملی ،ملی و ترو ملی ،می باشطد ،دگ تحوآات معطایی مشاگکی کرده اسی .این تحوآات بس ابتباگ
تعاملی بودنشان دگ حوزه های مختلف و بر بازیگران متعدد ازجملس خود انقلاب اسلامی و انگاگه
های ن مؤثر بوده اند .اما از ح ث موضوبی کس سقوگ توق بس ن پرداختس اسی ،و همانا بازتاباای
سازه انگاگانس انقلاب اسلامی بر دیگران اسی ،باید گفی مشاگکی انقلاب اسلامی دگ تضای
اجتمابی گوابط ب ن اآملل ،تاث رات جدی گا بر دیگر بازیگران و انگاگه های از قبل موجود دگ
نظام ب ن اآملل گااگده اسی.
جطبش های مردمی جاان اسلام چس ناایی کس پ ش از وقوع انقلاب اسلامی وجود داشتس اند و
چس ناایی کس بعداً ابلام موجودیی کردند ،متأثر از این انقلاب ،ب ش از هر زمان دیگری نظام
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معطایی خود گا مطقبق بر انگاگه های اسلام گرایانس تطظ م کردند .بس طوگی کس انقلاب اسلامی
توانمی با پ روزی بر نظام شاهطشاهی دگ دگون و مقابلس با تادیدات مختلف از ب رون ،ابتماد جاان
اسلام گا بر مشی اسلام گرایی دگ حوزه اجتماع و س اسی اتزایش دهد و مطجر بس تغل ظ هویی
اسلامی دگ جاان اسلام شود .این انقلاب همچط ن با تفاوت های شگرتی کس نمبی بس وقایع مشابس
قبل از خود داشتس اسی ،مطجر بس تحوآات انگاگه ای دگ حوزه بلوم اجتمابی ،خصوصا تکوگی
های مربوط بس انقلاب شده اسی .و از مامترین بوامل وگود دوباگه دین و معطویی بس صحطس بلوم
اجتمابی محموب می شود کس ماهب گا بس بطوان بمتری برای تحل ل جوامع انمانی بس گسم ی می
شطاسد .شواهد موجود نشان می دهد جطبش های مردمی موجود دگ جاان اسلام بر اساس
زادیخواهی و گمان های ملی شکل گرتتس اند و گمان های ناا دگ استقلال خواهی و ضدّ
استبدادی شباهی های بم قی بس انقلاب اسلامی ایران داگد.
و ناایتاً ظاوگ اسلام گرایی بس بطوان «دیگر» اصلی و بمده آ برال دموکراسی مطبعث از مدگن تس
ربی ،از جملس مواگدی اسی کس تأث ر انقلاب اسلامی دگ وقوع ن ،بم اگ مام تلقی می شود.
مملمانان با هویی اسلامی و با مشی اسلامگرایانس ،پس از تروپاشی بلوک شرق ،مامترین تادید
برای است لای رب بس حماب می یطد و این تا جایی اسی کس از مطاقشس جاان اسلام با مدگن تس ،با
بطوان "مطاقشس جاان یطده" ،یاد می شود .آاا انقلاب اسلامی از جملس بوامل مام ،دگ تحول دگ
دشمن انگاگی رب و خصوصاً مریکا بس بطوان گهبر اصلی آ برال دموکراسی ،نمبی بس اسلام
گرایی بس شماگ می ید.
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