انقالب اسالمی ایران و مولفههای تاثیرگذار منطقهای آن
رضا محموداوغلی
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چکیده
انقالب اسالمی ایران یکتی از ب رگتترین و تأثیرگتذارترین رختدادهایی بتود کته بته رهبتری امتام
خمینی(ره؛ در جهان مدرن رخ داد .انقالب اسالمی ایران به عنوان انقالب دینی پدیتدهای شتگرف
بود که به بازگشت عظمت دیرین دنیای اسالم میاندیشید .ویژگی عام و جهتانی انقتالب استالمی
که برخاسته از عنصر مذهب و خصلت دینی آن بود ،موجب شد که این تحول تاریخی در مرزهای
جغرافیایی ایران اسالمی محدود نمانده و تا اقصی نقاط جهان اسالم و بلکه جوامع بشتری تتاثیرات
عمیه و جدی از خود به جای گذارد .این پژوهش در دد است تا به بررسی مولفههای تاثیرگتذار
انقالب اسالمی بر مناطه پیرامون بپردازد و ابعاد مختلف این موضوع و نوع نگترشهتای رالتب بتر
این تحوالت را تبیین نماید .برای این منظور از نظریه پخش به عنوان چارچوب نظری بهتره گرفتته
شده است .نتایو حا له نشان میدهد که انقالب اسالمی موجب احیا حیات سیاستی-اجتمتاعی و
تشکیالتی کشورهای منطقه شده است که منجر به شکلگیری هویت استالمی و خودآگتاهی ملتل
خاورمیانه شده است.
واژگان کلیدی :انقالب اسالمی ایران ،نظریه پخش ،بیداری اسالمی ،مقاومت اسالمی
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به دنبال وقوع زنجیره جنبشهای مردمی در کشورهای منطقه خاورمیانته ،تحلیتلهتا و تبیتینهتای متعتددی

مطالعات

اجتماعی ورت گرفته است .سوالهای زیادی در ارتباط با انقالب اسالمی ایران با این تحتوالت انقالبتی

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    پیرامون چرایی شکلگیری این جنبشها از سوی کارشناسان و احب نظران مسائل سیاسی و پژوهشگران

بیدا ری  اسالم   

در این کشورها مطرح شده است .از این رو پژوهش حاضر این پرسش را متورد تحقیته و تبیتین قترار داده
است که انقالب اسالمی ایران از چه مولفهها و خصو یاتی برخوردار بتود کته جنتبشهتای استالمی را در
خاورمیانه تحت تاثیر قرار داد؟ انقالب اسالمی موجب دگرگونیهای اساسی در جامعه و مناطه وستیعی از
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جهان به ویژه منطقهی خاورمیانه شد تا آنجا که برخی از اندیشمندان از آن به عنوان سرآراز دوره ی نتوین
در زندگی یاد کردند .انقالب اسالمی ایتران همچتون ستایر انقتالب هتا در کنتار تاثیرگتذاری بتر مستائل و
تحوالت داخلی ایران بر کشورهای مختلف به خصو) بر کشورهای اسالمی در ابعاد و زمینه های مختلف
فکری ،سیاسی و اجتماعی  ...تاثیرگذار بوده است .نگارنده این فرضیه در ذهن خود میپروراند که انقالب
اسالمی ایران به دلیل جذابیت در شعارها ،اهداف ،روشها ،محتوا و نتایو حرکت ها و سابقه مشترک دینی
و تاریخی و شرایط محیطی منطقهای و بینالمللی ،پدیدهای اثرگذار در جهان اسالم بوده استت .بته طتوری
که مهم ترین تاثیر این رویداد برتحوالت خاورمیانه شکل گیری جنبش های اعتراضتی بتا ماهیتت دینتی در
محدودهای از خلیو فارس تا شمال آفریقا بود .برخی از این جنبشها مانند ح ب ا ..در لبنان بطتور مستتقیم
تحت تاثیر مستقیم انقالب اسالمی ایران و مابقی تحت تاثیر ریر مستقیم از انقالب ایران بودند.
انقتالب اسالمی ایران اف ون بر تغییرات بنیادین در نظتام سیاستی و جامعته ایتران ،در فراستتوی مرزهتتا
نیت حرکت کرد و پایداری خود را در گسترش ایتدئولوژی در ابعتاد جهتانی دیتد .انقالب اسالمی ایران را
می توان تجلی تحقه قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ در رفتار دیگران بدون تهدید و یا پرداختت ه ینتهی
محسوس به شمار آورد .انقالب استالمی ایتران از رهگتذر تبیتین اندیشته و آرمتان عتدالت خواهانته ختود
در دد برآمد با روشهای ریرمستقیم به نتیجهی دلخواه و مطلوب یعنی بیداری اسالمی دست یابتد .تأییتد
ارزشهای انقالب توسط جنبشهتای آزادیبختش ،اشتاعهی الگتوی متردم ستاالری دینتی ،استتقبال ملتل
مستضتتعف و اف ت ایش اشتتتیاق آنتتان بتته نقتتش آفرینتتی جمهتتوری استتالمی در تتحنهی بتتینالملتتل ،تتتوان
متقاعدسازی دیگر ملل از زاویهی توانایی شکل دادن به ترجیحتات و اولویتتهتای آنتان ،جلتب و جتذب
جهان اسالم به شخصیت رهبری ،فرهن

 ،ارزشها ،ستاختار سیاستی و اعتبتار اخالقتی جمهتوری استالمی

ایران و نی بهرهگیری از توان اطالعاتی و ارتباطاتی رسانه های سنتی برای انتقتال پیتام انقتالب بته مخاطبتان

مسلمان و مستضعف را میتوان در زمرهی مواردی دانست کته جایگتاه قتدرت نترم را در فرآینتد استتقرار
پیامهای انقالب اسالمی ایران آشکار میسازد .بهتره گیتری انقتالب استالمی از جتذابیت پیتام بترای ایجتاد
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اشتراک بین ارزشهای اسالمی ،استقاللی و ضداستکباری ،ترریب مستلمانان و ملتتهتای جهتان ستوم بته دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
همکاری و تشریک مساعی برای دستیابی به هدف مشترک و تبیین فرهن

و ارزشهای انقالبی و الگتوی

توسعهی بومی و درون ا حکایت از جذابیت اندیشهی انقالب استالمی در تحنهی بتینالمللتی داشتت ،بته
گونه ای که توانست بدون مجبور کردن مردم به تغییر رفتار از طریه تهدیتد و یتا پرداختت ه ینته ،آنتان را

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

برای کسب نتیجهی دلخواه و مطلوب جلب و جذب نماید.

در تبیین بازتاب انقالب اسالمی ایران ،همچون دیگر انقالبها ،رهیافتتهتای نظتری متعتددی از نظریتات
سطح تحلیل منطقهای و سطح تحلیل بینالمللی و جستجوی الگوی تبیین مناسب ،محقه را بر آن داشت تتا
توان نظریه پخش را در بازتاب منطقهای و بینالمللی انقالب اسالمی مورد سنجش قرار دهد .با قالتببنتدی
انبوه مواد خام در باب تاثیر انقالب اسالمی بر ستایر کشتورها و منتاطه و جنتبشهتای اخیتر در درون ایتن
کشورها ،براساس نظریه پخش ،انقالب اسالمی در منطقه تاثیرگذار بوده است.
نظریه پخش یا اشاعه یکی از نظریه های رایو در باب چگونگی انتشار نوآوری ها و گسترش ایتده هتا و
اندیشههاست .تئوری پخش توسط «تورستن هاگراستراند» ابتدا در سال  1917مطرح و سپس در سال 1913
و در کتاب «انتشار فضایی فرآیند نوآوری» که در سوئد منتشتر گردیتد ،ا تول تتازهای را در آن مطترح و
ستپس آن را بستط داد (Hagerstrand, 1968؛ .هرچنتد نقطته آرتاز کتاربرد ایتن نظریته در پدیتدههتای
کشاورزی و شیوع بیماریها بود ،اما کاربرد آن به سایر عر ههای فرهنگی نی تستری یافتت .در مجمتوع،
این نظریه گسترش هر نوع نوآوری فکری یا فی یکی را تبیین میکند.
نتایو مطالعات هاگراسترند در کشورهای اروپایی و به ویتژه آمریکتا ،نظتر بستیاری از جغرافتیدانتان و
اندیشمندان را به خود معطوف داشت و این نظریه برای تبیین چرایی رخداد گسترش پدیدهها در حوزهها و
رشتهای مختلف به کار گرفته شد(شکویی111 :1714 ،و 112؛ .به طوری که رابرت مک کول جغرافیتدان
آمریکایی ،این نظریه را در باب خاستگاه جن

های ویتنام ،کوبا و ناآرامیهتای گتوهتای ستیاهان آمریکتا

بررسی نمود و خصو یات این اعتراضات را با توجه به شرایط اجتماعی و محیطی این مناطه تحلیتل کترد

رضا محمود اوغلي

همگرایی منطقهای تا نظریات سیستمها کاربرد دارند .معمای چگونگی اشاعه و بازتاب انقالب استالمی در
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چارچوب نظری :نظریه پخش یا اشاعه

) .(McColl, 1973: 114ریچارد فرانسوا انتشار گستردهی موزیک در امریکا را از دیدگاه تئوری پختش
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فضایی مورد تحلیل قرار داده و معتقد است که این موزیک هر چند سراسر آمریکا را تحت تأثیر قترار داده

مطالعات

سوئد و عدم پذیرش آن را در شرق این ناحیه مورد تحلیل قرارداد و روند تغییترات ایتن پتذیرش در طتول

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    است ) .(Francaviglia, 1973: 90هاگراستراند چگونگی پذیرش یارانتههتای زراعتی در بختش رربتی

بیدا ری  اسالم   

زمان را با توجه به عامل فا له مدلسازی نمود.
اشاعه یا پخش عبارتست از فرایندی که طبه آن ،فرهنگی که عالمت مشخصتهی جامعتهای استت ،در
جامعه دیگتری بته عاریتت گرفتته و پتذیرش متیشتود(پانوف117 :1713 ،؛ .پختش ،شتامل انتواعی چتون
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جابجایی ،سرایتی و سلسله مراتبی است .الزمه پخش ،جابجایی و انتقال فی یکی فرد یا گروه حامل اندیشته
است(جردن و راونتری112 :1731 ،؛ .پختش جابجتایی ،پختش یتک نتوآوری یتا یتک عنصتر از فرهنت
میباشد الزمه ی آن انتقال فی یکی فرد یا گروه حامل یک اندیشه است .پخش سلسله مراتبتی کته در ایتن
نوع از پخش ،پدیدهها و نوآوریها در قالب سلسله مراتب و از طریه توالی منظم دستهها و طبقات منتقل و
گسترش می یابد .پخش سرایتی یا واگیردار که در مقابل پخش سلستله مراتبتی استت .در ایتن نتوع پختش،
گسترش عمومی ایدهها بدون در نظر گترفتن سلستله مراتتب تورت متیگیرد(جتردن و راونتتری:1731 ،
112-111؛.

پخش فضایی ،مفهوم مرکزی نظریه پخش
مفهوم محوری مرتبط با نظریه پخش .پخش فضایی است .بخش فضایی فرآیندی است که بته وستیلهی آن
رفتار و نگرش مردم یا خصیصههای چشم انداز در نتیجه آنچه که قبال در مکانی به وجود آمده است تغییتر
مییابد) .(Morrill, 1998:7لذا میتوان گفت که پختش فضتایی عبارتستت از گستترش یتک پدیتده از
کانون یا کانونهای ا لی در بین مردم که آمادهی پذیرش آن پدیتده متیباشتند و ایتن گستترش در طتول
زمان انجام میپذیرد .مسلما هرگاه یک پدیده اعم از اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در یک ناحیته فراگیتر
شده و دارای پیامدهای ویژه ای باشد ،در ورت فراهم بودن شرایط الزم ،آن پدیده به سایر نواحی نفوذ و
آنها را نی تحت الشعاع خود قرار میدهد.
«پیتر هاگت» در تحلیل سیستمهای ناحیتهای مراحتل ششتگانه حرکتت و جریتان ،شتبکههتا ،گترههتای
ارتباطی ،سلسله مراتب ،سطح و نهایتا پخش در فضای جغرافیایی را با توجه به توالی کارکردهای آن مهتم
میداند ،از دیدگاه پخش تغییرات در فضای جغرافیایی از یتک یتا چنتد مکتان منشتأ متیگیترد و از طریته

مسیرهای حرکت ،گره های ارتباطی روی شبکه ها و یا در طول سطح ،جریان یافته و بته بختش هتای دیگتر
متتیرستتد ،ایتتن ستتیر تغییتتر در مکتتان و زمتتان بتته عنتتوان پختتش در فضتتای جغرافیتتایی خوانتتده متتیشتتود
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) .(Haggett,1988به عبارت دیگتر ستازمان فضتایی تتا آنجتایی کته از کتنشهتای متقابتل بتر هتم تتأثیر دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

میگذارند ،توسعه مییابد و از این لحا که عوامل در طول زمان متغیر هستند ،میدان نمود سازمان فضایی
نی تغییر مییابد و از زمانی به زمان دیگر ممکن است دگرگون شود(رضوانی33 :1734 ،؛.

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

عوامل نظریهی پخش:
هاگراسترند شش عامل را در باب تئوری پخش یا انتشار مورد تحلیل قرار میدهد:
محیط به لحا طبیعی یا محیطی ،انسانی یا اجتماعی دارای خصو یات خا ی است.
میتواند روزها و سالها و به ورت دورههای جدا از هم باشد.
ت موضوع یا پدیده پخش :عامل سوم در نظریه تراوش به موضوع و پدیده باز میگردد .مستئله و رویتدادی
که از یک حوزه به دیگر مناطه نشر مییابد ،میتواند نوآوریهای فنی و علمی ،یافتههای جدید کشاورزی
و تولیدی ،پدیدههای اجتماعی چون رفتار ،گویش و مد لباس و امراض و بیماریهای واگیر باشد.
ت مبدأ پخش :پدیدههایی چون نوآوری و امراض از مکانهای خا) و مبدأ به دیگر حوزههای جغرافیتایی
انتشار مییابند .مبدأ پخش دارای خصو یات و شرایط خا ی برای ایجاد و تشتکیل پدیتده دارنتد کته بته
دلیل مقبولیت مردمی به دیگر مناطه گسترش مییابد.
ت مقصد پخش :حوزه ها و مکان هایی که موضوع و پدیده پخش در طول زمان در آن گسترش یافتته و بتین
مردم این مناطه پخش میشود.
ت مسیر حرکت پدیده :موضوع پخش در مسیر های خا ی جریان مییابتد و ایتن مستیر هتا بته دلیتل داشتتن
شرایط خا) ،پدیده پخش را به مقصد میرسانند.

نظریه پخش و انقالب اسالمی ایران:
با وقوع انقالب اسالمی در ایران ،کشورهای همجوار و منطقهای خاورمیانه و جهان اسالم به طور ختا) و
جهان به طور عام تحت تاثیر عظمت این رخداد قرار گرفت .ابداعات سیاسی و فرهنگی ایران همچتون هتر

رضا محمود اوغلي

ت زمان :دومین عامل ،زمان میباشد ،یک پدیده در طتول زمتان بته منتاطه دیگتر گستترش متییابتد .زمتان

انقالب اسالمي ايران و مولفههای تاثیرگذار منطقهای آن

ت حوزه و محیط اولیه پدیده :اولین عامل ،حوزه و محیطی است که در آن پدیده پخش ایجاد میشود .ایتن

نوآوری دیگر به شدت برای مسلمانان جذاب و شگفت انگی بود .بنابراین انقالب اسالمی ،کانون پخش و
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تراوش در منطقه شد .وقوع انقالب اسالمی در ایران باع

شد که ایران کانون پختش و تتراوش حکومتت

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    دینی به مقصد کشورهای اسالمی و اح اب و جنبشهای مردمتی مستلمان گردیتد و باعت

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

مجموعتهای از

تتاثیر پتتذیریهتای ریتترارادی در مستلمانان شتتد و در ستایه استتالم سیاستی ،افتتراد ،مراستمهتتا ،مناستبتهتتا،
سازمانهای انقالبی و طیف متنوع و وسیعی از انواع تاثیرات فرهنگی ،سیاسی ،اقتصتادی و اجتمتاعی را در
رهبران و روشنفکران دینی از طریه پخش جابجتایی ،سترایتی و سلسته مراتبتی بته وجتود آورد(رحمتانی،
213 :1791؛.
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تو یهی مهم نظریه پخش در نوآوری و نوشوندگی دائمی پیامهای انقالب استالمی در عر ته نظتر و
اندیشه و نی عمل است .این نوشوندگی و تولید مستمر اندیشه و ایجاد یک جنبش نرم اف اری علمی و دینی
موجب میشود تا بتواند مواردی متناسب با ذائقهی نسلهای جدید در داخل و خارج فتراهم کنتد .انقتالب
اسالمی از یک سو دارای نگاه و بینش جهانی بوده و همه جهانیان را مخاطب قرار میدهد و از سوی دیگر،
ارزشها و آرمانها یش منطبه بر فطرت آدمی بوده و لذا به آن قوام و پایتداری متیبخشتد (بیگتی: 1739 ،
 112؛ .از دید روژه گاردی انقالبی که به رهبری امام خمینی (ره؛ روی داد ،متعله به تمدن بشری بتود و بته
یک جامعه و ملت خا) اختصا) نداشت .این انقالب ،همچون نهضت انبیا مختص همه انسانها و همته
جوامع است(امیدوار و یکتا 24 : 1739 ،؛ .با توجه به این موارد به تببین مصادیه انقالب استالمی بتا نظریته
پخش پرداخته میشود:

مبدا پخش:
با شکلگیری انقالب اسالمی ،کشورهای همجوار و منطقهی خاورمیانه و جهان اسالم ،تحت تأثیر این قلب
فکری جهان اسالم و جهان تشیع قرار گرفتت .ابتداعات سیاستی و فرهنگتی انقتالب استالمی همچتون هتر
نوآوری دیگر ،به شدت برای مسلمانان جذاب و شگفت انگی بود .از اینرو انقالب اسالمی ،کانون پخش
و تراوش فکری در منطقه شد .پیروزی انقالب اسالمی در کشور ایران به عنوان مبدأ پخش در بهمن ،1713
به دالیل گوناگون دارای تاثیرات و بازتابهای گسترده در منطقه بوده است اول :یتک انقتالب بت رگ و
تمام عیار و مطابه با تعارف انقالب ،در ایران رخ داد .دوم :دارای داعیه بینالمللی و فرامرزی و بشری است
و پسوند «اسالمی» انقالب ایران هم این انتظار را ایجاد میکند .سوم :موقعیت استراتژیک و ستوق الجیشتی
ایران و موقعیت حساس منطقهای آن ،سبب میشود که هرگونه تغییرات ساختاری در ایران دارای تتاثیرات

منطقهای باشد (برزگر 74 :1733 ،؛ .با وقتوع انقتالب در ایتران فضتاهای اطتراف ایتران در قالتب الیتههتای
پیرامون و نیمه پیرامون ،از تحوالت رخ داده در کانون متاثر شده و بتیشتتر بته ستوی فعالیتت و مشتارکت
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سیاسی و قدرت یابی حرکت کردند .به سخنی دیگر پیروزی انقالب اسالمی ،آموزههای جدیتدی در بعتد دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
نظری و عملی در اختیار ملل منطقه قرار داد که از موضع انفعال خارج شده و خود را در حالت تهتاجمی و

با نقش بازیگری یافتند.
انقالب اسالمی ایران با شعارها و گفتمانهایی نظیر تالش در جهت برقراری حکومتت جهتانی استالم،

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

نفی سلطه و سلطهجویی ،حمایت از مستضعفان و نهضتتهتای آزادی بختش ،تبلیتغ استالمی و دعتوت بته
مذهب شیعه و شروع تفکر ام القرای بودن ایران برای جهان اسالم ،کانون پخش و تراوش در منطقه شتد و
قرار گرفتند(نجاتی1 :1791 ،و2؛ .در واقع انقالب اسالمی ایران از همان ابتدای شکلگیری ختود اهتداف،
انقالب دشمنیها در سطح منطقهای و جهانی با آن شروع شد(حسینی و برزگر133 :1792 ،؛.

مقصد پخش
مقصد پخش مکانی است که محتوای پخش به آنجا میرسد .در پخش سرایتی ،تسری موضوعات پخش به
ن دیکترین اقشار ،افراد و مناطقی است که در مجاورت تغییر قرار دارند .به عبارت دیگر «اثر همستایگی»
در پخش سرایتی ،عامل کلیدی تلقی میشود (خانی آرانی و برزگتر129 :1791 ،؛ .نکتتهای کته در نظریته
پخش مهم محسوب میشود این است که یک حوزه جغرافیایی پذیرای ایدهای که پخش شتده ،باشتد .در
ارتباط با مقصد و محیط پخش توجه به پذیرا یا ناپذیرا بتودن محتیط مهتم استت .منظتور از محتیط پتذیرا،
تجانس فکری ،فرهنگی ،دینی ،اجتماعی ،و اقتصادی است .منظور از محیط ناپذیرا ،محیطتی استت کته بته
دلیل اختالفات و تفاوتهای عمتده بتا مبتدأ پختش ،امکتان تاثیرپتذیری انتدکی از مبتدأ پختش دارد .ایتن
تفاوتها و اختالفات ممکن است تفاوتها و اختالفات مذهبی ،زبانی ،نژادی و فرهنگی باشتد .در مقابتل،
محیط پذیرا دارای ویژگیها و شرایطی است که با با ویژگیها و شرایط مبدأ پخش بسیار شباهت دارد و از
این رو ،این ظرفیت را دارد که در ورت فتراهم شتدن شترایط مستاعد ،از مبتدأ پختش تتاثیرات عمیقتی
بپذیرد .عوامل پذیرا موجب ایجتاد زمینتهای مستاعد و همگرایتی و عوامتل ناپتذیرا موجتب تاثیرپتذیری از
پیامهای انقالب اسالمی و واگرایی از آن میشود(حسینی و برزگر133 :1792 ،؛.

رضا محمود اوغلي

آرمانها و شعارهایی جهانی داشت و به همین دلیل نی بود که از همان آرتاز شتکلگیتری و پیتروزی ایتن

انقالب اسالمي ايران و مولفههای تاثیرگذار منطقهای آن

چنان تاثیرات قوی در منطقه داشت که کسانی هم که عالقهای به انقالب استالمی نداشتتند تحتت تتاثیرآن

مسیرها و مجاری پخش
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دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم

دور انقالب پخشی از رسالت برون مرزی همه انقالبها تلقی میشود .هر انقالبی بعد از به ثمتر رستیدن
تاثیراتی بر محیط پیرامون خود می گذارد و در پی معرفی دستاوردهای خود به دیگران است ،انقالب ایتران
نی از این قاعده مستثنی نبوده و سعی دارد دستاوردهای خود را ادر نماید .نهادها و مجاری نی الزم است

   که کار پخش را ورت دهند .بنابراین ،اب ارها ،افراد و نهادهایی بطور طبیعی یا ارادی در این رابطه عامتل
تسری و شیوع اندیشه واقع شدهاند .نهادهایی ،نظیر سپاه پاستداران (متثال در لبنتان؛ ،ستفارتخانههتا (وزارت
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خارجه؛ یا رای نی های فرهنگی (وزارت ارشاد و ستازمان فرهنت

و ارتباطتات؛ جهتاد ستازندگی ،وزارت

بازرگانی ،وزارت اطالعات ،و نی نهادهایی ،نظیر حوزههای علمیه ،دا و ستیماببا استتفاده از شتبکههتای
ماهوارهای عربی و انگلیسی زبان مانند پرس تی وی ،العتالم ،کتوثر و ...و ایجتاد ستایتها در فضتای مجتازی
جهت ترویو مقا د و اهداف انقتالب و الگتودهی و ختط دهتی بته نیروهتای انقالبتی ،،انجمتن استالمی
دانشجویان خارج از کشور ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،و بطور کلی نهادهای شتیعی در سراستر
جهان میتوانند تسهیالتی را برای این پخش فراهم کننتد .ستمینارها و مراستم نیت دارای چنتین کتارکردی
بوده اند .مراسم حو و برائت از مشرکان ،سالگردهای پیروزی انقالب اسالمی و دعوت از میهمانان خارجی
یا بر عکس اع ام هیئتهایی به خارج از کشور ،مراسم و کنفرانسهای هفته وحتدت ،ببرگت اری چنتدین
کنفرانس مربوط به جریان بیداری اسالمی در سطح زنان ،جوانان و نخبگتان ،اعطتای بتورس تحصتیلی بته
طالب و دانشجویان خارجی ،با این هدف که در بازگشت به وطن به عامتل پختش نگترشهتای انقالبتی و
ایرانی بدل شوند .مراسم ساالنه ارتحال امام و حضور مهمانان خارجی در آن...،که امکان انتقتال پیتام هتا را
فراهم میکنند ،از جمله مسیرها و کانالهای پخش انقالب اسالمی بوده است (برزگر14-17 :1731 ،؛.

زمان پخش
برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که بازتابهای انقالب اسالمی و به تعبیر گراهام فولر «تتاثیر رفلکستی
انقالب» در سالهای نخستین انقالب بسیار گسترده و ف اینده بود و پس از آن به تدریو با گذشت زمان ایتن
اثرات محدودتر شده است .به عنوان مثال ،نیکی کدی معتقد است تاثیرات و الهام بخشی محسوس انقالب
اسالمی رفا محدود به زمان وقوع انقالب و چنتد متاه پتس از پیتروزی آن استت(خانی آرانتی و برزگتر،
 171-171 :1791؛ .با این وجود حوادث اتفاق افتاده در منطقه خاورمیانه مانند عراق ،سوریه ،بحرین ،یمن و

 ...نشانگر آن است که تاثیرات انقالب اسالمی محدود به زمان خا ی نیست و با توجه بته مفتاهیم انقتالب
که ملل کشورهای منطقه را هدف قرار میدهد توانایی آن را دارد که در همته زمتانهتا قابلیتت تاثیرگتذار
داشته باشد.

علل پخش مفاهیم انقالب اسالمی:
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دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

مؤلفههای تاثیرگذار معرفتی
از آنجا که انقالب اسالمی ،دارای جنبههای جهانی و جهتان شتمولی استت ،لتذا سیاستتهتایی را در قبتال
را پیش از پیش نمایان کرده و تصویر جدیدی از انقالب اسالمی در نظام بتینالمللتی نمایتان کنتد .انقتالب
برقراری اتحاد جهان اسالم در برابر ررب را هدف قرار داد و به این ترتیب دور انقالب به مفهوم تدور
ارزش ها ،آرمانها و تجربیات انقالب اسالمی هم چون استقالل ،نیل به خصلتهای انسانی ،خودکفتایی و
حمایت از مستضعفان ،ایجاد عدالت اجتماعی و  ...در دستور کار قرار گرفت(بیگی17 :1739 ،و173؛.
از دیدگاه امام خمینی تنها در ورتی میتوان الگوی مناسبی برای ملتها گردید که آنها حس کننتد
در قبال مسائل شان احساس مسئولیت انقالبی وجود دارد .بنابراین همان گونه که مالحظه میشود ،مخاطتب
انقالب اسالمی ،ملتها هستند و هدف ،آگاهی دادن به آنهاست .ذات ا الحگری و ا الحطلبی انقتالب
اسالمی در جهت ایجاد ال گوی نمونه در میان جوامع اسالمی در حقیقت موجب تدور انقتالب و بیتداری
پیش از پیش ملل تحت سلطه در جهان ،بویژه در کشورهای اسالمی میشود.
بنا براین ،انقالب اسالمى برداشتى نوین از اسالم و قرآن ،در جهان ،جوامع اسالمى و نی در جامعه ستنى
مذهب پدید آورد ،چنانکه روند مخالفت با دولتهتاى فاستد و سترکوبگتر را تشتدید کترد ،بته مبتارزه
آشکار برضد آموزه هاى تحمیلى ضد دینى دامن زد ،تالش براى تحقه برابرى و عدالت اجتماعى را شدت
بخشید ،واکنش مسلمانان در برابر ررب و رربزدگى را گسترش داد و نی ناامیدى ستالهتاى پایتانى دهته
1711هت.ش 1931 /م .را از عر ه مبارزه حذف کترد .در واقتع انقتالب ایتران ،ایتن حقیقتت را کته استالم،
راهحل و جهاد ،وسیله ا لى است ،به سرزمینهاى در حال مبارزه بتا استتکبار بتهویتژه کشتورهاى مستلمان
انتقال داد.

رضا محمود اوغلي

اسالمی با توجه به ایدئولوژی جهان شمول خود ،احیای هویتت واحتد استالمی و مبتارزه بتا ناسیونالیستم و

انقالب اسالمي ايران و مولفههای تاثیرگذار منطقهای آن

جهان ،بر دوش خود احساس کرده و آنها را دنبال میکند که توجه به آنها میتواند ماهیت انقالب اسالمی

گفتمان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران به واسطه مؤلفههای گفتمتانی و معرفتت شناستانه نته
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محاسبات سود و زیان کوتاه مدت ،بلکه آرمانها و باورهای اخالقی ،اسالمی را همواره اولویت نخست در

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    بح

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

معرفت شناختی دانسته است و با ترویو گفتمان نرم اف ارانه موجب شده است تا بیداری اسالمی ابعاد

جهانی و بینالمللی بیابد .انقالب اسالمی ایران ارزشهای فرهنگی نویی را در مبارزهی سیاسی جنبشهتای
اسالمی مطرح کرد .ا ولی چون جهاد ،شهادت و فداکاری که سمبل حرکتهای انقالبی شتیعیان و شتعار
انقال ب اسالمی بود ،به عنوان ا ول اساسی مبارزه پذیرفته شد .با تکیه بر فرهن

عاشورایی مسیر آزادگی

را تعریف و تضمین کرده و با تکیه بر مهدویت در پی نجات بشریت از بیعتدالتی و ظلتم استت .در واقتع،
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رویکرد جهان شمولی برای حاکمیت خدا بر زمین و گسترش عدالت دنبال میکند و با تکیته بتر حکومتت
والیت فقیه ،ال امها و حد و مرزهای حکومت را در ابعاد داخلی ،منطقهای و جهتانی منطبته بتا ارزشهتای
الهی و تکلیف دینی تعریف کرده است .مردمی بودن یکی دیگر از ویژگیهتای معرفتتی انقتالب استالمی
ایران است ،که در جنبشهای سیاسی اسالمی راه یافته است .به عبارت دیگر این جنبشها در یافتهانتد کته
اسالم ،توانایی بسیو تودههای مردم را دارد .بر این اساس آنها از اتکا به قشر روشتنفکر بته ستوی اتکتا بته
مردم گرایش یافتهاند و در نتیجه پایگاه مردمی خود را گسترش دادهاند.

بیداری اسالمی ملل منطقه
از جمله ویژگیهای تاثیرگذار و حیرت آور انقالب اسالمی برای ررب و حتی جهان اسالم ،احیتای افکتار
و اندیشه های اسالمی در کشورهای مختلف بود .پیروزی انقالب اسالمی به همه مستلمانان ثابتت کترد کته
مسئله بازگشت به اسالم تنها یک خیال و نظر نبوده ،بلکه میتوانتد جامته واقعیتت تتن کنتد و لذاستت کته
احیاگری و بیداری جهان اسالم با پیروزی انقالب اسالمی معنا و مفهوم جدیدی یافت و از مرحلته نظتر بته
عمل و واقعیت رسید(محمدی113 :1731 ،؛ .بهرهگیری از دین در ایجاد تحول اجتماعی مطلوب ،مهمترین
تأثیر انقالب اسالمی بر جنبش بیداری اسالمی بود ،درحالی کته پتیش از آن  ،در فضتای جهتانی آلتوده بته
لیبرالیسم و کمونیسم ،کمتر کسی به توانایی دین در پدیدآوری انقالب ایمان داشت .بر پایه تکیه بر دین به
مفهوم فوق  ،مفاهیم قدرت دگرگون شد و مسلمانان دریافتند قدرت واقعی ،تکیه بر قدرت الهی است و بته
کمک چنین قدرتی میتوانند به حقوق پایمال شده خویش دست یابند (شیرودی37 :1733 ،؛.
انقالب اسالمی ایران به عنوان نقطه آراز خی ش بیداری استالمی در نیمته دوم قترن بیستتم ،نویتدبخش
دوره جدیدی از ظهور اسالم بود که سایر ملت های اسالمی بته برکتت انقتالب استالمی ،بته تتدریو نقتش

ف اینده ای را در تحوالت سیاسی اجتماعی ایفا کردهاند .به همین دلیل هم مان با پیتروزی انقتالب استالمی
موج امید ،اعتماد به نفس و خودباوری سایر کشورها را نی فراگرفتت و در نتیجته شتاهد گستترش جریتان
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بیداری اسالمی بودیم .لذا ظهور جریانات آزادی خواه با هویت اسالمی که مبارزه اسالمی را راه پیروزی بر دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

دشمنان میدانستند ،از مرزهای ایران اسالمی فراتر رفت و بر همتین استاس جنتبش هتای مقاومتت استالمی
زیادی در دنیای اسالم بویژه در منطقه خاورمیانه نی شکل گرفتت کته جنتبش هتای مقاومتت استالمگرا در
لبنان ،فلسطین و عراق نمونههایی از این دست میباشند.

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

انقالب اسالمی ایران با تجدید حیات قدرت سیاسی اسالم ،در ایجاد اعتماد و بیداری ملت هتای تحتت
ستم نقش مؤثری ایفا کرده است .به چند قرن خمودگی و انحطاط تمدن اسالمی پایان داد و موجتب بتروز
111 :1733؛ .پیروزی انقالب اسالمی برخالف اندیشه حاکم «نشان داد که ادیان ،بته ویتژه دیتن استالم ،بتا
نجات بشریت از ظلم و بیدادگری مطترح متیباشتند (الستید23 :1737 ،؛ .در ایتن زمینته امتام خمینتی (ره؛
میفرمایند:
«معنى دور انقالب ما این است که همه ملت ها بیدار بشوند و همه دولت ها بیدار بشوند و خودشان را
از این گرفتارى که دارند و از این تحت سلطه بودنى که هستند و از اینکته همته مختازن آنهتا دارد بته بتاد
مىرود و خودشان به نحو فقر زندگى مىکنند نجات بدهد» ( حیفه نور،1711،ج231 :17؛ .کشور ایران با
اعمال سیاستهای داخلی و خارجی حیح تبدیل به یک الگو و مدل واقعی و حقیقی از اسالم شود .برای
رسیدن به این مهم پیشرفت در زمینههای مذهبی ،سیاستی -اقتصتادی و علمتی -فنتاوری ،در اولویتت قترار
دارند .امام خمینی در این زمینه میفرمایند:
«اگر چنانچه اسالم به آن معنایى که هست در ایران تحقه پیدا بکند ،مطمئن باشید کته کشتورها یکتى
بعد از دیگرى همین رویّّه را پیدا مىکنند .اگر ما خوب این نقش را بازى بکنتیم و استالم را بته آن طتورى
که هست در ایران پیادهاش بکنیم ،عالوه بر اینکه خودمان -ان شا اللََّّه -پیروز هستیم و تا آختر هتم پیتروز
هستیم ،ان شا اللََّّه از ما به سایر بالد [سرایت مىکند] که نظر ما به این است که همه بالد مستلمین استالمى
باشد ،حکومت در دنیا حکومت اسالمى باشد» ( حیفه نور،1711،ج131 :11؛.

رضا محمود اوغلي

گذشت زمان و توسعه مدرنی اسیون  ،نه تنها به پایان راه خود نرسیده اند بلکه هنوز به عنوان مهتم تترین راه

انقالب اسالمي ايران و مولفههای تاثیرگذار منطقهای آن

نوعی بیداری و احیاگری اسالمی ،آن هم بر پایه بازگشت به ایدئولوژی و مکتتب استالم گردیتد(طتاهری،

شالوده شکنی ایدئولوژیهای غیراسالمی
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دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

نخبگان و توده مردم مسلمان با توسل به ایدئولوژیهای مختلفی چون ناسیونالیسم و مارکسیسم برای رهایی
از استتعمار ،تتالشهتتای گستتردهای کردنتد کتته البتته هتتیچ کتدام نتوانستت کشتتورهای استالمی را از شتتر
استعمارگران نجات دهد .لذا به تدریو اندیشمندان و نخبگان به این نتیجه رسیدند که تنهتا راه رهتاییشتان
تمسک به اسالم و آموزه های ا یل اسالمی در کنار توجه به بح

ملیتت و هویتت ملتی استت و اینکته بتا

تأکید بر اسالم و هویت اسالمی و تأسیس جنبش های استالمی آزادی بختش متیتتوان بته فتتح و پیتروزی
سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

امیدوار بود(اکبری17 :1733 ،؛.
با انتخاب اسالم به عنوان هدف و اب ار مبارزه از سوی انقالبیون ایران ،برخی از جنبش ها و سازمان های
سیاسی و مبارزاتی در عر ه ناسیونالیسم ،کمونیسم و لیبرالیسم رنت

باختته و تتوان اثرگتذاری ختود را از

دست دادند .در شرایطی که از سویی جریانات اسالمی سنی در تالش بترای بازستازی الگتوی خالفتت بته
منظور بسیو توده های عربی ناکام مانده بودند و جریانات اسالمی چپ نی نمیتوانستند گفتمان فراگیری را
در کشورهای اسالمی ایجاد کنند انقالب اسالمی با ارائه نسخهای جدید مبتنتی بتر سته عنصتر «ایتدئولوژی
اسالمی» «مقاومت » و «شهادت » توانست به گفتمانی فراگیر در خاورمیانه بدل شود .آموزه های این انقالب
از جمله ایده انقالبی اسالم و اتحاد بین رهبر و مردم ،مبارزان کشورهای ستتمدیده را بتر آن داشتت کته بتا
الگتتو قتترار دادن انقتتالب استتالمی ایتتران و تاستتی از استتالم انقالبتتی موجتتود در آن ،بتته استتالم گرایتتی و
استعمارزدایی در جهان و بته خصتو) جهتان استالم بپردازنتد(طتاهری37 :1739 ،؛ .حنفتی در ایتن زمینته
میگوید :انقالب اسالمی ایتران بترخالف ایتدئولوژی هتای رایتو در جهتان استالم همچتون ملتی گرایتی،
لیبرالیسم و سوسیالیسم ،اسالم انقالبی را عرضه کرد ،یعنی چی ی که به مسلمانان توان میداد تا در پرتو آن،
آزادی خویش را به دست آورده و در مقابل استتعمار ،هیونیستم ،سترمایه داری و نژادپرستتی ایستتادگی
کنند(حنفی21 :1731 ،؛.
ناامیدی اعراب از کارآمدی اندیشه ناسیونالیسم عربی موجب اقبال مجدد آنها به سمت استال م گرایتی
گردید و با وقوع انقالب اسالمی ،اسالم گرایی بته عنتوان تنهتا راه بتدون جتایگ ین بترای اعتراب ختود را
بازسازی نمود .در همین راستا تشکیل جنتبش جهتاد استالمی و حمتاس ،وقتوع انتفاضتههتای اول و دوم از
برجستهترین نمونههای احیای جریان اسالمی بته شتمار متیرونتد ( تادقی زاده19-34 :1739 ،؛ .نیروهتای
مبارز و آزادی خواه به این نتیجه رسیدند که برای مبارزه با استکبار ،نیازی به سایر مکاتب نداشته و میتوان
با توسل و تمسک به اسالم ،استکبار را شکست داد .نگاهی به جنبشهای اخیر اسالمی نشتان متیدهتد کته

اسالم گرایان در تعیین چهارچوب گفتمان سیاسی موفه شده و حتی برنامتههتای ملتی را تعیتین کترده و بتا
شعارهای خود ایدئولوژی های ریرمذهبی نظیر ناسیونالیسم عرب ،سوسیالیسم و لیبرالیسم دموکراتیک را از
حنه حذف کردهاند.

آشکار کردن هویت فاسد حاکمان منطقه
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دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

پیروزی انقالب اسالمی موجب شد تا از حکومتهتای خودکامتهای کته در منطقته خاورمیانته بتا تکیته بتر
سنت های قبیله ای و استفاده اب اری از ارزشهای اسالمی و با کمک همه جانبه استعمارگران بتر ملتتهتای
خود حکومت میکردند ،مشروعیتزدایی شود .درواقتع ،انقتالب استالمی ،شتکاف خفتته و ناپیتدای ایتن
ناشی از انقالب ایران و الگوگیری آنان از ایران ،احتمال دارد سرنوشتی نظیر شاه ایران داشته باشند .انقالب
شکلگیری حکومتهای اسالمی ارائه دهد ،بلکه باع

تغییر و تحول در ایدئولوژی جنبشهتای مبتارزاتی

گردید ،به گونه ای که رهبران این جنبشها به این مسئله اذعان دارند که پیروزی انقالب استالمی در ایتران
توانست تحول ب رگی در روش مبارزاتی آنان و شکل گیری جنبش هتای جدیتد و بته وجتود آمتدن پتیش
زمینه هایی جهت برقراری یک نظام حکومتی با زیرساخت های استالمی ایجتاد کنتد(حشتمت زاده:1731 ،
34-37؛.
موشه دایان -وزیر خارجه سابه اسرائیل -انقالب ایران را «زل لهای در منطقه» اعالم کرد .سخنان ویلیام
کوانت -عضو شورای امنیت ملی آمریکا در زمان کارتر -مؤید این مطلب است « :انقالب ایران ،واشینگتن
را به وحشت انداخت ،از اینکه موج آن سراسر خلیو فارس را در بر گیرد .لذا تصمیم گرفتیم یک ستاختار
امنیتی در داخل و اطراف شبه ج یره عربستان به وجود آوریتم تتا مطمتئن شتویم انقتالب ایتران بته ختارج
سرایت نخواهد کرد (کوانت14 :1732 ،؛ .سرمایه گذاری عظیم ررب ،آمریکا و حکومتهای محافظه کار
منطقه در طول جن

تحمیلی و محا رۀ دائمی آن و مهار انقالب در همتین راستتا قابتل فهتم استت .جتان

اسپوزیتو از جمله پژوهشگران برجسته ی انقالب اسالمی ایران در این باره میگویتد« :دوستتان و دشتمنان
انقالب ایران هر دو موافقند که این انقالب تأثیر اساسی بر جهان اسالم و ررب گذارده استت بته گونته ای
که برای برخی ،این انقالب منبع الهام و انگی ه بوده ،در حالی که برای برختی دیگتر ،ایتران انقالبتی خطتر
عاجلی را بسیو کرده و نظم خاورمیانه را به خطر انداخته است (Esposito, 1990:317؛.

رضا محمود اوغلي

اسالمی ایران (به عنوان نقطه عطف در تتاریخ بیتداری استالمی ؛ نته تنهتا توانستت الگتوی مناستب جهتت

انقالب اسالمي ايران و مولفههای تاثیرگذار منطقهای آن

حکومت ها با مردمان خود را برای آنان علنی کرد .حکومت گران دریافتنتد کته بتا آگتاهی سیاستی متردم

در واقع یکی از شاخصههای قدرت نرم انقالب اسالمی ایران ضدیت و مبارزه با رژیمهای دیکتاتور و
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مستبد و ضد اسالمی میباشد ،چرا که اساسا شکلگیری انقالب اسالمی در سرزمینی بود که یک حاکم

مطالعات

های عربی دلیلی دیگر بر تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر این انقالبها میباشد .مردم تونس ،مصر ،لیبی و

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    مستبد و دیکتاتور بر آنجا حکومت میکرد .و لذا اشاعه این انقالب قدرت نرم انقالب اسالمی به انقالب-

بیدا ری  اسالم   

یمن حاکمانی را سرنگون کردند که ماهیت آنها کامال دیکتاتوری و ضد اسالمی بود و همگی دست
نشانده ررب و آمریکا بودند.

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

گسترش گفتمان مقاومت اسالمی
با ظهور انقالب اسالمی ،گفتمانی نوین در عر ه مقاومت و پایداری در میان ملت های دیگر شکل گرفتت
و مبنای آن برخالف گذشته که سهم خواهی و یا فرار از دشمنی به دشمن دیگر بود ،ا الت حته و متردم
مداری است .انقالب اسالمی با گفتمان عتدالت محتوری بترای بشتریت و ایستتادگی و مقاومتت در برابتر
استکبار توانسته است گفتمان مقاومت را در منطقه توسعه داده ،با ارائهی الگوی علمی ،پیروزی و مقاومتت
در برابر ظلم و ستم را نوید دهد .افشای سیاستهای ضد اسالمی ررب و قتل عام ملت بتیدفتاع فلستطین و
پیشرفت و موفقیت ام القرای مقاومت ایران در حوزههای قدرت منطقهای ،نظر امت اسالمی را بیشتر از هر
زمان متوجه خود کرده است که این گفتمان رالب به منظور دفاع از حقتوق امتت استالمی رو بته توستعه و
پیروزی است .بنابراین ،اندیشه انقالب اسالمی به عنتوان شتاخص قتدرت منطقته ای از توانتایی قتدرت نترم
برخوردار است که دشمنان اسالم به راحتی نخواهند توانست با آن مبارزه کنند .به تعبیر دیگر ،این گفتمان
به دلیل نامتقارن بودن ،از تهدید اب ارهای مدرن دشتمنان استالم نتاب محمتدی()؛ دور استت .در واقتع،
شکل گیری جریان های مقاومت که به نوعی مُُلهم از شعارهای انقالب اسالمی به معنای ایستادگی در برابتر
قدرت های زیاده طلب برای احقاق حقوق خود بود ،موجب شد خود تجربه ای برای دیگر مقاومتها شود.
به عنوان مثتال ایستتادگی و مقاومتت حت ب ا در مقابتل استرائیل الگتویی بترای مبتارزه ی ملتت فلستطین
شد(اکبری11 :1733 ،و17؛.
در واقع با گذشت بیش از دو دهه از تجربه ی عملی مقاومت در حنههای متفتاوت بته ویتژه مقابلته و
پیروزی مقاومت ح ب ا و حماس در برابر اسرائیل و پیوند قوی آنها با انقالب اسالمی ،پدیده «مقاومت»
به عنوان بازیگری مهم در حنه ی بینالملل مطرح میشود .پیوستتگی و نیتاز متقابتل دو پدیتدهی انقتالب
اسالمی و مقاومت شرایط جدیدی از مؤلفته ی قتدرت فراملتی را بترای دو طترف بته وجتود آورده استت.

بنابراین ،تجربه انقالب به ویژه در دو دههی اخیر نشان میدهد که با اتکا به ایمان راسخ و تکیه بر اعتقادات
اسالم ناب محمدی()؛ میتوان در قالب مقاومت قدرت مضاعفی را به دست آورد و در برابتر تجهیت ات
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نظامی مدرن دشمن ایستادگی کرد و به پیروزی رسید .کاری که ح ب ا در لبنان و حماس در رت ه علیته دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
اسرائیل انجام دادند.

نمادگرایی سیاسی برگرفته از انقالب اسالمی

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

انقالب اسالمی ایران ،مبتکر بهرهگیری از قدرت شبکهای مهارناپذیر مردمی شناخته میشتود .پیونتد عمیته
شبکه مساجد ،حسینیهها ،حوزه های علمیه ،جلسات وعظ و سخنرانی متذهبی ،علمتا و روحانیتان ،مراکت و
یکدیگر متصل مینمود .در روند شبکهای شدن قدرت در انقالبهای عربی ،امور و مسائل سیاسی نه امری
شبکههای اجتماعی دنبال میشتود .در انقتالب  22بهمتن  1739مصتر ،ایتن نقتش را شتبکههتای اجتمتاعی
ارتباطی -الکترونیک پیشرفته ایفا متیکننتد .حاضتر در خیابتانهتای قتاهره و دیگتر شتهرها را نیت اعضتای
ناشناس ،اما مصمم ،همین شبکههای قدرت مردمی ،تشکیل میداد(.)Bayat, 2011
مردم بحرین با پرچمهای «یا حسین(ع؛» به خیابان ها آمده و با ندای یا علی(ع؛ و یا زهرا(س؛ به ختاک
افتاده و به شهادت رسیدهاند .آمیخته شدن راهپیماییهای مردم بحرین با سینهزنی و پوشتانیدن تتابوتهتای
شهدا با پارچههای م ین به عبارت «علی ولیا » ،اقامه نمازهای جمعه و جماعت در معتابر عمتومی ،انجتام
شعائر اسالمی در مراک دولتی و  ...نشانههایی از این هویتطلبتی استالمی سترکوب شتده هستتند(جمالی،
3 :1791؛.

گسترش اسالم سیاسی
اسالم سیاسی به مفهوم مکمل بودن دین و سیاست ،نوید الهام بخشی برای مسلمانان جهان است تا بتوانند با
تمسک بر آن ،استقالل و هویت واقعی خ ود را بازیابند و خود را در برابتر تهدیتدها و تحقیرهتای دشتمنان
نجات دهند .به واسطۀ انقالب اسالمی ایران ،اسالم سیاسی و اسالم گرایی توانست به گفتمان مسلط تبتدیل
شود و گفتمان نظامی گری و سکوالر را از متن به حاشیه منتقل کنتد .از نظتر برختی از نویستندگان ،تفکتر
سیاسی اما م خمینی(ره؛ با طرح اسالم به دلیل قابلیت دسترسی و اعتبار بتاال و بته دلیتل اینکته منستجمتترین

رضا محمود اوغلي

مستقل و خارج از زندگی اجتماعی بلکه ج ئتی از زنتدگی روزمتره فتردی محستوب متیشتود و از طریته

انقالب اسالمي ايران و مولفههای تاثیرگذار منطقهای آن

نهادهای خیریه و  ،...طیف وسیعی از ن یروهای انقالبی ایران را دور از دستت انتدازی حکومتت پهلتوی بته

منطه اسالم گرایی را عرضه کرد ،موجب شد که اسالم گرایی به یک جنبش ضد نظم حاکم تبدیل شود و
11

بنابراین ،با زوال گفتمان کمالیستم ،ظهتور گفتمتان طترد شتدۀ استالم گرایتی در دل مدرنیتته امکتان پتذیر

مطالعات

بیشتر ناشی از ریشههای سیاسی اسالم است و هسته ا لی برداشت از اسالم ،نگرانی عمیته دربتاره تلفیته

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    شد(برزگر 11 :1733 ،؛ .در واقع هراس ا لی ررب از اسالم ،تنها ناشی از ریشههای مذهبی آن نبوده ،بلکه

بیدا ری  اسالم   

دین و سیاست است(جرجیس23 :1731 ،؛.
گفتمان اسالم سیاسی و اسالم گرایی ،گفتمان جهانی را که در طول دویست سال سازماندهی شده بود،
زاید به حساب آورده و ضمن احیای ارزشهای استالمی ،در تدد القتای تفکتر استالم سیاستی در سراستر

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

جهان برآمد .فولر در کتاب ژئوپولیتیک اسالم و ررب دربارهی اسالم ایرانی و مشکالتش با ررب به ویتژه
با امریکا چنین میگوید « :اسالم سیاسی ایرانی تمام بخشهای امریکا درباره اسالم سیاسی را تحت الشتعاع
قرار داده و این تصور که امریکاییها روزی بتوانند با یک حکومت اسالمی از نوع ایران رابطه برقرار کنند
و در عین حال شیطان ب رگ خوانده نشوند ،بسیار مشکل به نظر میآید» (فولر وایان لسر41 : 1734،؛.

حمایت از جنبشهای آزادیبخش
یکی از رسالتهای انقالب اسالمی موضوع حمایت از جنبشهای آزادی بخش در سراسر جهان میباشتد.
اهمیت این وظیفه و رسال ت تا جایی است که حتی به عنوان یک ا ل ،در قانون اساسی و سیاست خارجی
جمهوری اسالمی مورد توجه قرار گرفته است(بیگی121 :1739 ،؛ ا وال کتانون ا تلی و عمتده هتر نتوع
مبارزه علیه مستکبرین ،نهضتهای آزادی بخش جهان هستند که در دامان تودههای مستضتعف پترورش و
رشد یافته و در حمایت و دفاع از آنها قیام میکنند .انقالب اسالمی ایران انعکاس زیادی در ورای مرزهای
خود داش ته است و به عنوان یک الگوی شایسته برای بسیاری از نهضتها و جنبشهای اسالمی مطرح بوده
است(کدیور 111 : 1739 ،؛.
انقالب اسالمی ایران با برداشتن پرچم اسالم به عنوان حل کننده مشکالت توانست با احیای ریرمستقیم
نسل جدیدی از جنبشهای اسالمی مبارزهای مستقیم علیه حکومتهتای مصتر ،ستودان ،کویتت ،بحترین،
لبنان ،اردن ،الج ایر و دیگر کشورها به راه انداخت .مهمترین سؤال جریانات اسالم گترا ایتن بتود کته آیتا
اسالم مبارز می تواند یک وسیله مؤثر برای انقالب در اوضاع و احوال مدرن باشد؟ با توجه به قدرت گرفتن
استتالم گرایتتی در ایتتران ،پاستتخ بتته ایتتن ستتؤال مثبتتت بود(فیستتت21 :1733 ،؛ .از دیتتد ریچتتارد نیکستتون:
«جنبشهایی که هم اکنون در سایر کشورها شکل گرفتهاند ،ج ثمتر درختت انقتالب استالمی ایتران چیت

دیگری نیست .این جنبش ها ،نهرهایی هستند که از سرچشمۀ جوشان انقالب اسالمی ایران در نقاط مختلف
جهان شاخه شاخه شدهاند»(برزگر11 :1733 ،؛.
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بر اساس اندیشههای امام (ره؛ کمک به جنبشهای آزادی بخش ،عتالوه بتر آنکته در حرکتت دولتت دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

اسالمی نقش تعیین کننده دارد ،از مقدمات تحقه آرمان نهایی اسالم و مسلمین یعنی تشکیل دولت جهانی
عدل اسالمی است .امام خمینی(ره؛ نی بالفا له پس از پیروزی انقالب در ایران اعالم میدارند که:
«ملت آزاده ایران هم اکنون از ملتهای مستضعف جهان در مقابل آنان که منطه شان توپ و تانتک و

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

شعارشان سرنی ه است کامال پشتیبانی مینماید .ما از تمام نهضتهای آزادی بخش در سراسر جهان کته در
راه خدا و حه و حقیقت و آزادی مبارزه میکنند پشتیبانی میکنیم» ( حیفه نور،1711 ،ج 173 :12؛.
مردم فلسطین و انتفاضهی آنان جنبه ای فراملی بخشید و مبارزه با رژیم هیونیستی را جهانی کترد .انقتالب
فلسطین را برمال سازد و از فلسطینیان بی پناه در برابر جنایتات رژیتم هیونیستتی حمایتت جهتانی بته عمتل
آورد .انقالب اسالمی توانست نقش خود را در جهانی کردن مسأله فلسطین و تعمیه مبارزات آزادیبخش
اسالمی در فلسطین ،مبارزه با هیونیسم را ابعادی جهانی بخشد و نقش خود را در گسترش بعتد مبتارزاتی
جهانی اسالم با رژیم هیونیستی به منصهی ظهور رساند.

رضا محمود اوغلي

اسالمی ایران توانست با ارتقای بیداری و آگاهی جهان اسالم به آرمان فلسطین ،مظلومیتهای مردم مبتارز

انقالب اسالمي ايران و مولفههای تاثیرگذار منطقهای آن

به طور مثال انقالب اسالمی ایران با تبیین اینکه «اسالم راه حل و جهاد وسیله ا لی است» بته مبتارزات
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نتیجهگیری

ف لمی ج
دو   صلناهم     –  رتو    انقالب اسالمی ایران خودآگاهی مسلمانان را به منصه ظهور رساند و عامتل بازیتابی هویتت آنتان گردیتد.
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

رستاخی اسالمی ملت ایران ،باورهای دینی را در تودههای مردم مسلمان بیش از پیش تحکیم نمود و عامل
اساسی اسالم گرایی در میان نخبگان مسلمان به ویژه جهتان عترب گردیتد .تتأثیر عمیته انقتالب استالمی،
باع

شکلگیری بیداری اسالمی در جهان اسالم شد و ارزش هایی همچون ظلم ستتی ی ،آزادی ختواهی،

استقالل طلبی ،عدالت خواهی و  ...را به ارزشهای مسلط در جوامع اسالمی تبدیل کترد .بیتداری استالمی
سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

در منطقه بسیار فراتر از ناسیونالیسم عربی عمل کرد و با بستیو نیروهتا ،رهیافتت مقاومتت استالمی را پتیش
روی مسلمانان قترار داد .ایتن رهیافتت بتن بستتهتای القتایی را کنتار زد و عامتل توقتف توستعه طلبتی و
قدرتیابی رژیم هیونیستی و قدرتهای استکباری گردید.
انقالب اسالمی ایران با توجه به شاخصههای نرمافت اری ختود ،از قبیتل نمتادگرایی ،هویتت استالمی و
ایدئولوژی سیاسی ،معنویتتگرایتی در سیاستت ،ضتدیت بتا رژیتمهتای دیکتتاتور و ضداستالمی ،روحیته
شهادتطلبی و جهانی کردن مبارزه با هیونیسم ،توانست بر تحوالت کشورهای عربی ،تأثیرگتذار باشتد.
انقالب اسالمی توانست از طریته  -1بازستازی تمتدن استالمی و اعطتای خودبتاوری فرهنگتی و استتقالل
اندیشهای  -2احیای هویت جهان اسالم از طریه تاکید بر باورها و هنجارهای بومی ،شناخت دقیه فرهن
اسالمی ،زنده کردن هویت اسالمی از طریه پیوند دین و سیاست  -7جهانی کردن مبارزه با هیونیستم از
طریه اعتالم روز جهتانی قتدس از ستوی امتام خمینتی(ره؛ و ختارج کتردن مبتارزات ضتد هیونیستتی از
حصارهای قومی– عربی و جنبهای اسالمی و ایدئ ولوژیک بخشتیدن بته آن ،بته ارتقتای آگتاهی و بیتداری
گسترده در بین مردم مسلمان ،محروم و مستضعف جهان اسالم بینجامد و روحیته شتهامت و شتجاعت الزم
در آنان را برای مبارزه ایجاد کند.

منابع
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1ت فافسی:
ت احمدی ،سیدعباس و لطفی ،حیتدر(1739؛« .انقتالب استالمی و نقتش بتینالمللتی ایتران در منطقته«،
«فصلنام علمی پژوهشی جغرافیای انسانی .سال دوم ،شماره دوم.

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

ت اقاربپرست ،محمد و مهربانفر ،هادی(1791؛« ،جنبشهای استالمی در خاورمیانته و شتمال آفریقتا:
تالقی استبدادستی ی و اسالمخواهی» ،فصلنام فهآوفد سیاسی سال هشتم ،شماره .72
ت اکبری ،حسین(1733؛« ،گفتمان مقاومتت ،بسترستازی اعمتال قتدرت فراملتی» ،همتایش بتینالمللتی

ت امیدوار ،احمد و یکتا ،حسین(1739؛ ،امام خمینی و انلالب اسالمی فوایتی جهانی .انتشارات ستازمان
ت آیتا خامنهای(1739؛ ،پایگاه اطالعرسانی آیتتا خامنتهای ،خطبتهی نمتاز جمعته ،1739/11/11
قابل دسترسی درhttp://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10955:
ت بذرافکن ،مجید و جاودانی مقتدم ،مهتدی(1791؛ ،بازیتابی هویتت استالمی دف خاوفمیانت  :گتذاف از

غربزدگی ،ناسیونالیس عربی و سلفیت و بازگشت ب خویشتن .رهاورد.
ت برزگر ،ابراهیم(1733؛« ،پیش بینی تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر خاورمیانه» ،دانتش سیاستی .ستال
پنجم ،شماره اول.
ت بیکی ،مهدی(1739؛« ،تهدیدات اسرائیل علیه خاورمیانه» ،پژوهشهای منطل ای .شماره .7
ت جرجیس ،فتواز .ای(1731؛ ،امریکتا و استالم سیاستی .ترجمته ستیدمحمد کمتال مستروریان ،تهتران:
پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ت جمالی ،جواد(1791؛« ،تأثیرسنجی قدرت نرم انقالب اسالمی بر انقالبهای عربی» ،فصلنام عملیتات

فوانی شماره  ،23بهار.
ت حاجییوسفی،امیرمحمد (1791؛« ،ایتران و انقتالبهتای  2111خاورمیانته :برداشتتهتا و اقتدامات»،
فصلنام علمی -پژوهشی انلالب اسالمی سال نهم ،شماره .23
ت حشمت زاده ،محمد بتاقر(1731؛ ،ت آیر انلالب اسالمی ایران بر کشوفهای اسالمی .تهتران :پژوهشتگاه
فرهن

و اندیشه اسالمی.

رضا محمود اوغلي

عقیدتی سیاسی ناجا ،چاپ اول.

انقالب اسالمي ايران و مولفههای تاثیرگذار منطقهای آن

ملاومت اسالمی .دفتر برنامه ری ی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.

ت حنفی ،حسن(1731؛« ،اسالم سیاسی» ،ترجمه محمدحسن معصومی ،قم :مجل حکومت اسالمی .ستال
11

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

دوم ،شماره پیاپی .7
ت دهشیری ،محمدرضا(1731؛« ،جایگتاه قتدرت نترم در انقتالب استالمی» ،مجلت حضتوف شتماره ،13
تابستان.
ت سادوسکی (1711؛ ،نظری سیست ها ،مسائل فلسفی و فوش شناختی .ترجمه کیومرث پریانی ،نشر تندر.
ت سازمان فرهن

و ارتباطات استالمی(1731؛ .انقالب اسالمي و چشمانداز آينده ،تهتران :انتشتارات

المهدی.
سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

ت السید ،رضوان(1737؛ ،اسالم سیاسی معاصر دف کشاکش هویت و تجدد .ترجمه مجید مترادی ،تهتران:
مرک بازشناسی اسالم و ایران.
ت شریعتی ،شهروز(1733؛« ،معرفت شناسی بنیان های فکری گفتمان مقاومت اسالمی در انقالب ایران»،
همایش بین المللی ملاومت اسالمی .دفتر برنامه ری ی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری.
ت شیرودی ،مرتضی (1733؛« ،انقالب اسالمی و بیداری اسالمی (تأثیرگذاری و نمونهها» ،فصلنام علمی

پژوهشی مطالعات انلالب اسالمی .شماره.11
ت ادقی زاده ،کسری (  1739؛ ،شهید فتحی شلاقی .تهران :مرک اسناد انقالب اسالمی.
ت الحی ،علیاکبر(1791؛« ،همایش بینالمللی بیدافی اسالمی» .ستایت رستمی وزارت امتور خارجته
جمهوری اسالمی ایران ،تهران  1791/7/11رجوع شود به www.mfa.gov.ir:

ت طاهری ،سیدمهدی(1733؛« ،تأثیرات قیام حسینی (ع؛ و نهضت امام خمینی (ره؛ بتر جنتبش مقاومتت
ح ب ا لبنان» ،همایش بین المللی ملاومت اسالمی .دفتر برنامه ری ی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری.
ت طاهری ،سیدمهدی(1739؛«.تاثیرات انقالب اسالمی ایران بر شیعیان لبنان بتا تاکیتد بتر جنتبش حت ب
ا » ،فصلنام مطالعات انلالب اسالمی سال هفتم.
ت فولر ،گراهام ( 1734؛ ،شیعیان عرب مسلمانان فراموش شده .ترجمه خدیجه تبری ی ،تهران :اسوه.
ت فیست ،کارل(1731؛ ،انلالب ایران و تحوالت سیاسی جهان عرب .ترجمه داوود علمایی ،تهران :ستپاه
پاسداران انقالب اسالمی دانشکده فرماندهی و ستاد معاونت پژوهش.
ت کدیور ،جمیله(1739؛ ،فویافویی انلالب اسالمی .تهران :اطالعات .

 ترجمته همتایون،» «روابط پنهانی ایاالت متحتده آمریکتا و عربستتان ستعودی،؛1732( ویلیام،ت کوانت
11

   و اندیشته دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج
   مطالعات

   بیدا ری  اسالم

.32 شماره، اقتصادی- اطالعات سیاسی،بهمن
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