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، نقطه عطف تاريخي و سرآغاز دوران جديدي از 1357پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال 

هاي اين تحول  يكي از بارزه. رود شمار مي ت اسالمي در تاريخ جهان اسالم بهحيات حكوم
باشد؛ اما هاي دين مبين اسالم مي انساني در چارچوب آموزه -شگرف، احيا مفاهيم ناب الهي

رود، محدود به تنگناهاي  شمار مي هاين احياگري كه به نوعي نشئت گرفته از مطالبات مردمي ب
هاي  معنايي خود، در چارچوبه/ مكاني جامعه ايراني نمانده و به علت غناي محتوايي/ زماني
تبييني  هاي نظري كه از قدرت يكي از قالب. يايي ديگر نيز بازتاب پيدا نموده استجغراف

هنجاري انقالب / ثيرگذاري و بازتاب وجوه ممتازه ارزشيمناسبي جهت بررسي نحوه تأ
مردمي كشورهاي ديگر در مقاطع زماني مختلف / هاي اسالمي اسالمي ايران بر ساير جنبش

بر اين اساس، نوشتار حاضر . انگاري و مفهوم اشاعه آن است زهسا  باشد، نظريه برخوردار مي
هاي موجود در نظريه  تالش نموده تا با رويكردي تحليلي و با استمداد از مفاهيم و مفروضه

هاي بيداري اسالمي از  انگاري، به تحليل جايگاه مكانيزم اشاعه در تاثيرپذيري جنبش سازه
مفهوم اشاعه معتقد به آن  مبناينوشتار حاضر براقع آنچه در و. انقالب اسالمي ايران بپردازد

ها و هنجارهاي انقالبي  هاي بيداري اسالمي از مفاهيم، هويت، ارزش ثيرپذيري جنبشاست، تأ
  .و اسالمي ايران به صورت خودجوش و به مثابه الگويي از حكومت ديني ـ اسالمي بوده است
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  مقدمه- 1
هاي مردمي در كشورهاي مختلف شمال آفريقا و خاورميانه در اي جنبشدر پي وقوع زنجيره

هاي نظري متعددي پيرامون چرايي و چگونگي  تا به حال، تحليلها و تبيين 2011سالهاي 
صاحبنظران مسائل سياسي و همچنين گيري اين جنبشها از سوي كارشناسان و  شكل

ها، همگي در  ركتاز آنجايي كه اين قبيل ح. پژوهشگران علوم اجتماعي صورت گرفته است
سنگ انقالب اسالمي ايران را  اند، كشورهايي كه تجربه گران ستهوقوع پيو جوامع اسالمي به

مي به عنوان آخرين ديدند، سوالهاي زيادي را درباره ارتباط انقالب اسال روي خويش مي پيش
اما نكته قابل . اجتماعي بزرگ معاصر با اين جنبشها مطرح نمودند و مهمترين انقالب سياسي ـ

ي برخي انديشمندان غربي كه به نوعي خواهان  رغم ادعا مل در اين زمينه اين است كه، عليتأ
ي مرزهاي خويش ثيرات قابل توجهي در فراسوأاند كه انقالب ايران داراي ت القاي اين نكته

كيد جنبشهاي ئل مورد تأنبوده و دچار نوعي بحران مشروعيت گرديده است، ادعاها و مسا
چرا كه جنبشهاي اخير با پذيرش ارزشها و . نمايند اخير چيزي غير از اين موضوع را اثبات مي

هنجارهاي انقالب اسالمي ايران، نشان از وجود نوعي مكانيزم اشاعه در اين اتفاقات و 
گيري از نظريه  در اين راستا پژوهش حاضر در تالش است تا با بهره. رخدادهاي اخير دارند

در اين االذهاني  الملل و نقش هويت، ارزشها، هنجارها و فرهنگهاي بين انگاري روابط بين سازه
ثيرات انقالب اسالمي ايران بر جنبشهاي موسوم به بيداري نظريه، به بررسي چگونگي تأ

صدد است تا با رويكردي تحليلي يت به مطالب مزبور پژوهش حاضر دربا عنا. ردازداسالمي بپ
بردي بر انقالب اسالمي ايران چگونه و با استفاده از چه راه«به اين سوال پاسخ گويد كه 

ان در پاسخ به سوال مزبور انگاره نويسندگ» ثيرگذار گرديده است؟جنبشهاي بيداري اسالمي تأ
ديني ـ واسطه ماهيت   رسد انقالب اسالمي ايران به ر مينظبه «است كه  نوشتار حاضر بر آن

هاي انقالبي و ساختارشكنانه خود از سوي ديگر،  اسالمي خود از يكسو و همچنين ويژگي
باشد كه محدود به  هاي هنجاري ـ معنايي متعددي در فراسوي مرزهاي خويش مي لفهؤواجد م

اي، در قالب مفهوم اشاعه  فرايندي و نه پروژه/ لگوييقلمرو سرزميني نمانده و به صورت ا
  .»انگارانه به نقاط ديگر جهان بسط يافته است سازه

  

  سيري در ادبيات و پيشينه پژوهش- 2
ثيرات انقالب اسالمي ايران بر جنبشهاي بيداري اسالمي، منابع و متون متعددي به در زمينه تأ

توان آثار موجود در اين زمينه را به دو دسته عمده  ميرشته تحرير درآمده است، به طور كل 
  :تقسيم نمود
شامل آثاري است كه به بررسي تشابهات و تمايزات انقالب اسالمي ايران و  ؛دسته اول

با ) 1391(سروي توان به مقاله خواجه در اين زمينه مي. اند جنبشهاي بيداري اسالمي پرداخته
يا مقاله ابراهيمي و » وجوه تشابه و تمايز: داري اسالمينسبت انقالب اسالمي با بي«عنوان 
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امكان سنجي الگودهي انقالب اسالمي ايران به جنبشهاي ديني ـ «با عنوان ) 1391(ستوده
  .، اشاره نمود»مردمي خاورميانه

به  عمدهطور  بهدهند كه  هايي تشكيل مي آثار موجود در اين زمينه را نوشته ؛دسته دوم
اند، در اين زمينه نيز  هاي بيداري اسالمي براي انقالب اسالمي ايران پرداختهها و چالش فرصت

راهبرد سياست خارجي «عنوان با ) 1391(بين و پرتو  مقاله جهان توان به آثاري نظير مي
 و يا مقاله رنجكش و كشاورز» جمهوري اسالمي ايران در قبال جنبش بيداري اسالمي اخير

اي  اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران و تحوالت منطقه/هاي ارتباطي فناوري«با عنوان ) 1391(
آنچه نوشتار پيش رو را از حيث روشي و محتوايي . ، اشاره نمود»2011- 2010در خاورميانه

كيد اين نظريه بر ارزشها، انگاري و تأ ستفاده از نظريه سازهسازد، ا از ساير آثار متمايز مي
سياست خارجي از يكسو و همچنين تأكيد بر مكانيزم  افهنجارها و هويتها در پيشبرد اهد

ثيرگذار بر ارزشهاي انقالب اسالمي ايران در ميان جنبشهاي عنوان مهمترين عامل تأ اشاعه به
ثيرات أبر نكات مزبور تدر واقع پژوهش حاضر با تأكيد. باشد يبيداري اسالمي از سوي ديگر م

داند كه در سايه مكانيزم اشاعه  مي خودجوش ميانقالب ايران را نوعي پذيرش و اقبال عمو
  .بسط و گسترش يافته است

  
  انگاري چارچوب نظري؛ نظريه سازه-3

رو  هاي نظري روبه الملل ما با دو دسته از آثار و فعاليت پردازي در روابط بين در حوزه نظريه
در مورد ساختار و  ؛) First Order Theorizing( پردازي رده اول هستيم، از يكسو در نظريه

توان در  ها را مي هاي اين نظريه گيرد كه نمونه پردازي صورت مي الملل نظريه پويايي نظام بين
پردازي رده  در نظريه. ديد... گرايي نئوليبرال و گرايي؛ ليبراليسم، نهاد گرايي، نوواقع واقع

كه هدف از آن  شود به مسائل فرانظري پرداخته مي ؛)Second Order Theorizing(دوم 
هستي  تر و با تمركز بر مسائل افزايش فهم ما از سياست جهاني است اما ازطريقي غيرمستقيم

         انتقادي هاي فمنيستي و توان در نظريه شناختي و معرفت شناختي و نمونه آن را مي 
و  6:1386و مشيرزاده، 383: 1384ونت، (هاي پساتجددگرايان ديد الملل و بحث روابط بين
انگاري يا  الملل سازه بين هاي مهم در دهه اخير در روابط  يكي از نظريه). 114:1383مشيرزاده،
الملل در بعد محتوايي آن  است كه فهم نويني از روابط بين )Constructivism( گرايي برسازنده

شناسي  معرفت الملل را ازبين انگاري نه تنها كانون بحث در روابطكند، نظريه سازه را ارائه مي
ني، قواعد، هنجارها و اي، معا شناسي منتقل نمود، بلكه با توجه به عوامل انگاره به هستي

گرايان، همزمان به عوامل مادي نيز مانند عنوان عوامل فكري تكويني مانند پسااثبات ها به رويه
خصوصيت متمايز ترين  جان راگي مهم). 123:1390شفيعي و زمانيان،(گرايان توجه دارنداثبات
انگاري سياست  داند و بر آن است كه سازه شناختي مي  انگاري را در قلمرو هستي سازه
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بيند و به عوامل فكري مانند فرهنگ،  اي مي شناسي رابطه الملل را بر اساس يك هستي  بين
انگاران در خصوص  شناسانه سازه ترين مفروضات هستي  مهم. دهد ها بها مي هنجار و ايده

  : توان چنين بيان نمودهاي جهاني را مي دگي اجتماعي و تأثيرشان بر سياستزن
 تئوري از منظر : و ساختارهاي ماديه نخست، اهميت ساختارهاي هنجاري مفروض)الف

انگاري، ساختارهاي فكري و هنجاري و ارزشي نيز به اندازه ساختارهاي مادي سياست سازه
تارهاي ذهني بر هويت كشورها و درپي آن بر منافع و رفتار باشند؛ زيرا ساخثر ميالملل مؤنبي

انگاران  بر اين اساس بايد اذعان نمود كه، سازه. نمايندثيرگذار بوده و منافع را تعريف ميآنها تأ
شان را تفسير  كنند كه چگونه كنشگران محيط مادي هاي معنايي تعريف مي اعتقاد دارند كه نظام

الملل، بر اساس نوع عبارت ديگر، بازيگران نظام بين به). 272:1383محمدي،هاديان و گل(كنند
برداشت و تفسيري كه از محيط سياسي و اجتماعي خويش دارند دست به اقدام و كنش در 

  زنند؛هاي مختلف ميحوزه
مفروضه مهم ديگر كه : دهند ها شكل مي ها به منافع و كنش مفروضه دوم، اينست كه هويت)ب

انگاري نمايان است، هويت كنشگران است كه به تعبيري در كانون شناختي سازهاز بعد هستي 
ها و فهم ،انگاران هويت عبارت است ازبه اعتقاد سازه. انگاري نيز قرار داردرهيافت سازه

هاي طور همزمان به گزينش ها بههويت. باشدكه خاص نقش مي انتظارات در مورد خود
. دهندالملل هستند كه به آنها شكل ميگوهاي هنجاري سياست بينعقاليي قوام داده و اين ال

توان به شكلي ماهوي يعني جدا از بستر اجتماعي ها را نميانگاري هويتلذا در نگرش سازه
هاي خاصي از خود را در هاي اجتماعي برداشتبنابراين هويت. آنها مورد تعريف قرار داد

د و از اين طريق منافع خاصي از خود را در رابطه با ساير دهنرابطه با ساير كنشگران نشان مي
و به تصميمات سياستگذاري كنند طريق منافع خاصي توليد مي ندهند و از ايكنشگران نشان مي

دهند، اين كه خود را دوست يا دشمن ديگري بداند تفاوت زيادي در تعامل و كنش شكل مي
هاي خاصي از خود را در هاي اجتماعي برداشتويتبنابراين ه ،المللي ايجاد خواهد نمودبين

دهند و از اين طريق منافع خاصي از خود را در رابطه با ساير رابطه با ساير كنشگران نشان مي
كنند و به تصميمات دهند و از اين طريق منافع خاصي توليد ميكنشگران نشان مي

ديگري بداند تفاوت زيادي در دهند، اين كه خود را دوست يا دشمن سياستگذاري شكل مي
  ؛)123:1383،هدامشيرز(المللي ايجاد خواهد نمودنتعامل و كنش بي

انگاري، ساختار و براي تئوري سازه: مفروضه سوم، قوام متقابل ساختار و كارگزار است) ج
انگاري بر اين امر ئوري سازهدر واقع ت. بخشندكارگزار به شكلي متقابل به يكديگر قوام مي

گيرند و در اين محيط است كه شكل مي خودالمللي كه كنشگران توسط محيط بين كيد داردتأ
گذارند و در واقع محيط بخشي از ثير ميكنند؛ از سوي ديگر بر اين محيط تأخود را پيدا مي

بنابراين، ساختارهاي اجتماعي نتيجه . دهدهاي متقابل بازيگران را تشكيل ميعرصه كنش
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ها يك ته و ناخواسته كنش انساني خواهند بود و در عين حال، همان كنشپيامدهاي خواس
عنوان يك ميانجي براي آنها  يا اين بستر به ،گيرندا مفروض ميناپذير ربستر ساختاري تقليل

پايدار با تعامل متقابل است  هاي نسبتاًعنوان پديده در واقع اين ساختارها هم به. ايدنمعمل مي
لذا، . كنندها و منافع خود را تعريف ميو بر اساس آنها كنشگران هويت شوندكه خلق مي

و عسگرخاني و منصوري  Orjinta,2011:27(هاي كنشگران وجود نداردساختار جدا از رويه
  .)195: 1389مقدم،

شناسانه  ترين گزاره هستي شايد بتوان مهمانگاران، در تحليل مفروضات هستي شناسانه سازه
ي  را توجه به اين نكته دانست كه ساختارهاي فكري و هنجاري نيز به اندازه انگاري سازه

المللي اهميت  گيري رفتارهاي بين در شكل) گرايان مورد توجه نوواقع(ساختارهاي مادي 
كنند كنشگران  معنا هستند كه تعريف مي هاي با زيرا اين نظام). 926: 1382هاديان، (دارند

شناسانه  انديشه هستي  دومين گزاره در. نندرا تفسير ك چگونه بايد محيط مادي خود
 ،انگاران نيز مانند سازه. بخشند ها شكل مي ها هستند كه به منافع و كنش انگاران هويت سازه

اي مركب از كنشگران اجتماعي  دانند، جامعه مي  الملل را جامعه بين پيروان مكتب انگليسي، نظام 
طور  گيرد كه به و هنجارهايي صورت مي مبناي قواعدامل آنها برگرند و تعكه در تعامل با يكدي

خصوص  مطالب مزبور در با عنايت به). 290:1389 سازمند،(اند گرفته  االذهاني شكل بين
انگاري، در ادامه به بررسي هويت، هنجار، فرهنگ و مكانيزم اشاعه در مفروضات نظريه سازه

  .پرداخت سياست خارجي از منظر اين تئوري خواهيم
  
  هويت و هنجار در سياست خارجي -1- 3

    انگاري به شدت بر اهميت هويت در فهم  گرا، نظريه سازه اثبات هاي پسا در ميان نظريه
  تعامل بر برساخته بودن واقعيت و نقشانگاران با تأكيد  نمايد، سازه ميالملل تأكيد  روابط بين

 كنند هاي هويتي مي توجه خاصي به انگارهها  و تغيير هويتگيري، حفظ  شكلاجتماعي در
براساس اين رويكرد، هر نوع هويت دولت در سياست جهاني تا  ).314: 1389واعظي،(

بدين . يند عملكردهاي اجتماعي است كه باعث تشكيل هويت در داخل شده استآاي، بر اندازه
خارج، امكانات و داخل، براي هويت و منافع و رفتارهاي دولت در  هويت در ترتيب، سياست
از اين رو، دولت نيازمند است تا از طريق يك نوع . آورد هايي را فراهم مي نيز محدوديت

هويت ملي در داخل، براي مشروعيت بخشيدن به اقتدار استخراجي كه روي هويت آن در 
ها و رفتارهاي سياسي فرد  انگاري، كنش اساس نظريه سازهبر. عمل كند ،گذارد خارج تأثير مي

ساخت هويت در هر . دنشو بندي مي و جامعه براساس هويت و فرهنگ آن جامعه، صورت
در كشوري كه فرهنگ ديني از غناي خاصي  ؛براي مثال ،اي مختلف است گونه كشوري به

هاي سياسي آن كشور در  دهي به رفتارها و كنش برخوردار است، هويت ديني، مبناي شكل
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انگاران به  لبته نبايد از نظر دور داشت كه نگاه سازها. سياست داخلي و خارجي است هعرص
بيني فردي است و به  واژه هنجار متفاوت از جهان. قواعد و هنجارها نيز حائز اهميت است

پذير به اعتقادات و تفكرات فردي نيست، هنجارها محصول تعامل ذهن  تبعيت از دوركيم تقليل
در واقع در نگرش . تعامل، هنجاري وجود ندارد ها هستند و خارج از اين فضاي افراد يا دولت

دهند و اين امكان را  ها شكل مي الملل، هنجارها به معناها و هويت انگارانه از روابط بين سازه
  ).923: 1382هاديان،(نمايند تا محيط اطراف خود را تفسير كنند براي بازيگران فراهم مي

  
  فرهنگ و سياست خارجي -2- 3

انگاري  هاي نظريه سازه شناسانه فوق، يكي از وعده اشتهاي هستيگرفتن بردبا درنظر
الملل و سياست خارجي  بيننظريه روابط   هاي داخلي به عرصه بازگرداندن فرهنگ و سياست

جاري انگاري توجه به ساختارهاي فرهنگي و هن كه يكي از ويژگيهاي عمده سازه چون. است
ها هستند كه به عناصر  حتي در اين وضعيت انگارهاي كه  گونه در كنار عناصر مادي است، به

بخشند و هنجارها هستند كه در  تسليحات، سرزمين و جمعيت معنا مي ؛قدرت مادي مانند
انگاران بر نقش  سازه). 289: 1389مند، ساز(نمايند اي را ايفا مي گيري منافع نقش عمده شكل

» بخش تحقق   خود«گويي  هنگ يك پيشالملل تأكيد دارند و معتقدند فر فرهنگ در روابط بين
است، به اين معنا كه هنگامي كه كارگزاران در وضعيتي خاص بايد وارد تعامل شوند، الزم 

اين تعاريف حداقل مبني بر دو نوع . است قبل از انتخاب مسير كنش، وضعيت را تعريف كنند
رد كه آنها در چنين و منافع خودشان كه باورهايي را در اين مو يتوهمالحظات است اول، 

كند و ديگر اينكه ديگران چه خواهند كرد كه بازتاب   هايي كه هستند، منعكس مي وضعيت
 ).88- 89: 1388خضري،(ها و منافع آنان است باورهايي در مورد هويت

د تا مختصات فرهنگ، سياست و گرد ، سعي ميدر عرصه سياست خارجي اين روند تحقق در
كند ـ مورد  يت و رفتار دولت در سياست جهاني ارتباط پيدا ميداخلي ـ كه با هو هجامع

اي،  براساس اين رويكرد، هر نوع هويت دولت در سياست جهاني تا اندازه. بررسي قرار گيرد
بدين ترتيب، . يند عملكردهاي اجتماعي است كه باعث تشكيل هويت در داخل شده استآبر

رفتارهاي دولت در خارج، امكانات و نيز سياست هويت در داخل، براي هويت و منافع و 
از اين رو، دولت نيازمند است تا از طريق يك نوع هويت . آورد هايي را فراهم مي محدوديت

 ملي در داخل، براي مشروعيت بخشيدن به اقتدار استخراجي كه روي هويت آن در خارج
  ).320:1384ونت،(عمل كند ،گذارد تأثير مي

انگاري، توجه به ساختارهاي فرهنگي و هنجاري  سازه هنظري هعمدبنابراين يكي از مختصات 
اي كه حتي در اين شرايط،  گونه است؛ به در عرصه سياست خارجي صر ماديادر كنار عن

ها هستند كه به عناصر مادي قدرت، مانند تسليحات، سرزمين و جمعيت، معنا بخشيده و  انگاره
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چه در اين حوزه، اهميت دارد اين نآ. اي هستند عمدههنجارها در تشكل منافع، داراي نقش 
وجود  و يا شباهت المللي تناقض است كه بايد ديد تا چه اندازه، ميان هنجارهاي داخلي و بين

 و تشابهات براي فهم و درك اين تناقضات ارچوبيچانگاري،  سازه هبنابراين، نظري. دارد
است كه دستگاه سياست خارجي را  ها و هنجارهاي داخلي و خارجي هنجاري بين ارزش

عامالت و موظف به نزديك كردن اين هنجارها و تبديل آنها به فرهنگي مشترك، جهت ايجاد ت
 هعوامل توليد كننده يا تقويت كنندبخش عمده از  .كند جهاني مي همناسبات دوستانه در عرص

و هنجارهاي ها  م ارزشفرهنگ و نظا هيك واحد سياسي، معطوف به حوزقدرت نرم در 
هاي متعالي و  مانند زبان و ادبيات، موقعيت ايدئولوژيكي و مذهبي، ارزش ،فرهنگي است

ملي، باورها  هطور كلي، منش ملي، روحي ها و به قدرت نفوذ باورها و نگرشانساني، اخالقيات، 
حال كه قدرت نرم به . دنگير فرهنگ جاي مي همقول هاي ملي كه جملگي در ذيل و ارزش

پول است و از آن جا كه  ي توانايي جذب ديگران به سوي خود، بدون كاربرد زور و يامعنا
توان جايگاه و موقعيت قدرت نرم  مي ،شود تلقي مي ترين منبع قدرت نرم عنوان مهم فرهنگ به

هاي فرهنگي  هاي انگاره ها و جذابيت مندينيك كشور و با توجه به ميزان توا )قدرت فرهنگي(
، در ادامه ضمن پرداختن به جايگاه و مفهوم مكانيزم ش و ارزيابي قرار داردآن، مورد سنج

انگاري، به توضيح اين عناصر در سياست خارجي كشورها خواهيم  سازه  اشاعه در نظريه
  .پرداخت

  
  انگاري مفهوم اشاعه در نظريه سازه - 3- 3

اش را از   اعتبار و كاراييميالدي نه تنها باعث شد تا قدرت سخت  90و  80هاي  تحوالت دهه
ساز گسترش توجه و بكارگيري قدرت نرم در سالهاي پس از جنگ  دست بدهد، بلكه زمينه

ماهيت قدرت سخت، . المللي گرديد ويژه از سوي محافل سياسي و اجتماعي بين هسرد، ب
ساخت سلسله مراتبي مبتني بر آمريت است، اما ماهيت قدرت نرم ساخت اقناعي مبتني بر 

توانند به عنوان دو قطب از يك زنجيره  مفاهيم قدرت سخت و نرم مي. ارتباط متقابل است
راهبرد معطوف به قدرت سخت به لحاظ آرماني در راستاي . قدرت مورد توجه قرارگيرند

تمركز » هاي اقتصادي تحريم«و » ديپلماسي قهري«، »مداخله نظامي«پيشبرد منافع ملي بر 
: 1390متقي و رشاد،(شوند ذ سياستهاي تقابلي با كشورهاي همسايه منجر مياند كه به اتخا يافته
هايي نظير؛ ايدئولوژي، رهبري، روحيه ملي، مشروعيت  اما از سوي ديگر موضوع). 105-104

ها، نوع حكومت، نوع ارتباط حكومت، استعدادهاي علمي،  سياسي، فرهنگ، نفوذ جهاني ارزش
هاي قدرت نرم  نشانه  ملي در زمره ها، خود رهبري و روحيه  اخالق اجتماعي، اطالعات، آگاهي

عوامل متعدد و ). 37: 1389ترابي،(شوند المللي محسوب مي اي و بين كشورها در  رفتار منطقه
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اي در توجه بيشتر محافل سياسي و علمي به قدرت نرم در سالهاي پس از جنگ سرد  چندگانه
  :باشند مي شرح زير ترين آنها به اند كه عمده دخالت داشته

ها را بيش از گذشته پرهزينه و  هاي عمده در تكنولوژي تسليحاتي كه جنگ پيشرفت. الف
  .اند ويرانگر كرده

همچون گذشته حداقل به اين موضوع كه جنگ ديگرهاي نظامي  بردن استراتژيست پي. ب
 .كند ها را برآورده نمي هدفهاي سياسي دولت

در نتيجه جهاني شدن فرهنگ، جنبش تنوير  ،مي و دانش بنيانسابقه جوامع عل گسترش بي. ج
افكار جديدي را به وجود آورده، كه استدالل اوليه آن بر ناهمخواني جنگ و عمليات نظامي و 

، جامعه مدني و ارتقاي موكراسيد گيري و كارگيري هرگونه قدرت سخت با فرآيندهاي شكل به
 .حقوق بشر است

كننده قدرت براي تحقق اهداف خود از طريق جذابيت  توانايي اعمال جوزف ناي قدرت نرم را 
ها و  قدرت نرم، توانايي دستيابي دولتها، سازمان. و نه اجبار و يا پاداش مالي تعريف كرده است

افراد به اهدافي معين از طريق متقاعد كردن ديگران بدون توسل به تنبيه و يا تهديد بوده و 
. باشد، كه بدون آنها قدرت نرم تحقق يافتني نيست ها مي ها يا جذابيت بهمستلزم استفاده از جاذ

المللي نه تنها توسط دولتها، بلكه همچنين توسط همه بازيگران فراملي  قدرت نرم در عرصه بين
هاي داخلي  ن المللي ديگر و حتي سازما المللي غيردولتي و يا نهادهاي بين هاي بين نظير سازمان

هاي  فرهنگ و ارزش ؛جوزف ناي منابع قدرت نرم را در عواملي چون. شود نيز اعمال مي
هاي سياستمداران و نهادها و ميزاني كه اين  مشي فرهنگي بازيگر يا بازيگران سياسي، خط 

نمايد و معتقد است  توانند ساير بازيگران را جلب كرده يا دفع نمايند، تقسيم ميدادها ميدرون
توانند ساير بازيگران را جلب كرده يا  ها مي ني است كه اين درون دادهقدرت نرم برآيند ميزا

آنچه كه از تعريف قدرت نرم و منابع آن از منظر جوزف ناي ). Nye,2004:6-11(دفع نمايند
گردد، دريافت اين نكته است كه اثرگذاري و اثرپذيري از انقالب اسالمي ايران در استنباط مي

، مكانيزم در نتيجه. افزاري اين انقالب دانسترا بايد ناشي از ابعاد نرم ايابعاد فراملي و منطقه
توان تلفيقي از منابع قدرت نرم محسوب داشت، كه با پذيرش و اقبال فراملي اشاعه را مي

هاي بازيگران سياسي در ابعاد ملي محصور نمانده و در فراسوي مرزهاي ملي مورد ارزش
  . گيردپذيرش قرار مي

. باشد مطرح مي اناركارگزشان بر  ثير تكوينيمتفاوتي درباره تأثيرات هنجارها و تأ سواالت
ثير تكويني شود و چگونه تأ ارد حوزه داخلي ميالمللي و اينكه يك هنجار چگونه از سطح بين

ثير تكويني هنجارها بايستي نحوه وارد شدن آنها به ررسي تأكند؟ قبل از ب آن نمود پيدا مي
توضيح داده شود، زيرا يك مرحله قبل از تكويني شدن هنجار اشاعه و انتقال آن حوزه داخلي 

. باشد اشاعه مي ،المللي به حوزه داخلي هاي انتقال هنجارها از سطح بين يكي از شيوه. باشد مي
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اشاعه به معناي انتقال يا تغيير اهداف، فرايندها و اطالعات از يك جمعيت و منطقه به جمعيت 
دهد كه يك ابداع ميان اعضاي يك  و منطقه ديگري است، اين روند بيشتر زماني رخ مي

  ).Boekel and Rittberger,1999:100(سيستم انجام شده باشد
شناسي و جغرافيا باعث شده است تا به  دو حوزه جامعههاي مدل اشاعه در  پيشرفت

در جامعه . انگاري در متن اجتماعي و كارگزاري تحليلشان از اشاعه كمك زيادي نمايند سازه
بر اين اساس هنگامي  شناسي عنصر فرهنگي و اجتماعي به مدل اشاعه افزوده شده است،

از سازگاري فرهنگي ميان حوزه  اي شود كه درجه يند هويت سازي مطرح مياشاعه در فرا
در حوزه جغرافيا نيز نقش كارگزار درون . الملل وجود داشته باشد كنش داخلي با حوزه بين

آميز اشاعه  ن بر احتمال موفقيتجمعيت پذيرنده حائز اهميت است و اشكال خاص پذيرندگا
زيرا؛ در فرايند  ند،ا انگاري حائز اهميت بوده سازهها براي  ثير اساسي دارد، اين پيشرفتتأ

برخوردار  نندگان از اهميت باالييها و هنجارهاي پذيرفته ك اشاعه توجه به تمايالت، ارزش
شود و قبل از  ثير قدرتمند هنجارها با نقش تكويني آنها مشخص ميانگاري تأ در سازه. است

صورت  ثير تكويني هنجارها به چهكه تأ گردد مطرح ميرها اين سوال بررسي تكوين هنجا
يم؟ اينكه هنجارها چگونه توانيم از توانمند شدن يك هنجار صحبت كن است و چه زماني مي

هايي است كه بدان طريق يك هنجار  شوند، نيازمند بررسي مكانيسم ثير تكويني ميداراي تأ
شود، در واقع، در اين برداشت توانمند  الملل به سطح داخلي انتقال داده مي خاص از سطح بين

شدن توانيم از توانمند زماني ميمعموال . باشد هنجار به معناي نقش تكويني آن ميشدن 
يافته در هنجارها باعث تغيير در گفتمان و  ا صحبت نماييم كه رهنمودهاي تجسمهنجاره

ها در علوم سياسي، جامعه شناسي و حقوق  بررسي. هاي سياسي داخلي و خارجي گردد بحث
در مكانيسم اول يا پايين به باال بازيگران . سازد را برجسته مي الملل دو مكانيسم اشاعه بين

اند و  المللي خاص يكپارچه هاي سياسي، احزاب در حمايتشان از هنجار بين غيردولتي و شبكه
گيران آنها را مجبور به وفق دادن و پذيرش آن هنجار  از طريق فشار بر سياستمداران يا تصميم

بلكه به مثابه  ،شوند يسم هنجارها توسط نخبگان دروني نمينمايند، در اين مكان خاص مي
هاي سبز ممكن است باعث  فعاليت گروه ؛يابند، براي مثال محدوديتي در رفتارشان نمود مي

اين مكانيسم بيشترين توجه را در مطالعات اشاعه هنجار داشته . تقويت فشار سياسي شود
هاي صلح  الملل و گروه هايي مثل عفو بين نهاي ظاهري سازما در اين مكانيسم فعاليت. است

كه كمتر مورد باال به پايين مكانيسم دوم يا . شدن هنجار دارندلي و مهمي در توانمند نقش اص
 و شود تا كارگزاران ، در اين مورد فرايندي از آموزش باعث ميانديشمندان بوده استتوجه 

پس از . المللي را بپذيرند گيران نخبه، رهنمودهاي تجسم يافته در هنجارهاي بين اغلب تصميم
آنكه هنجارها از طريق دو مكانيسم توانمند شدند كارگزاران منافع و هنجارهاي جديد را ياد 

اين مكانيسم بر اساس تصورات آموزش . شود گيرند و منطق تناسبات بر رفتارشان حاكم مي مي
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ه است كه از روانشناسي اجتماعي گرفته شده است، كه بر اساس آن اشخاص وقتي در پيچيد
اين . پذيرند معرض رهنمودهاي تجسم يافته در هنجارها قرار مي گيرند، منافع جديد را مي

هاي خاص يكي از آنها به وقوع  اولويت و يا در دولت درها ممكن است نسبت به هم  مكانيسم
باشد،  ها نقش دارد كاركرد ساختار داخلي مي در نحوه وقوع اين مكانيسم چيزي كه آن . بپيوندد

محور  يبرال، كورپوراتيست و جامعه نخبهكه اين ساختارها ممكن است به صورت ل
  ).checkel,1999:473(باشند

  
  انگارانه انقالب اسالمي ايراناشاعه سازه- 4

اند، انقالب كبير فرانسه در سال ادههاي جهان كه مسير تاريخ را تغيير دمعروفترين انقالب
ميالدي و انقالب اسالمي ايران در سال  1917ميالدي، انقالب اكتبر روسيه در سال  1789
تيب توان به ترهاي مزبور را مياند، هدف اصلي انقالبميالدي بوده 1979/ شمسي 1357

دين اسالم در ابعاد فردي، خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي،  آزادي، عدالت اجتماعي و احيا
ماهيت ديني انقالب اسالمي ايران چالشي جدي در . سياسي و مواردي از اين دست دانست

برابر دنياي شرق و دنياي غرب كه دين را از عرصه سياسي و اجتماعي حيات بشر به حاشيه 
المللي، تفاوتهاي بنيادين آن با ه داخلي و بينپيدايش اين انقالب در عرص. رانده بود، ايجاد كرد

ساير انقالبهاي جهان، ظرفيتهاي فراوان ايدئولوژي آن در برانداختن طرحي نو در اداره شئون 
نيستي و ليبراليستي و در نهايت تأثيرگذاري هاي غالب كمومختلف جامعه در مواجه با پارادايم

هاي آفريني در ظهور و بروز جنبشنقش ويژه هملل مظلوم جهان، بشگرف اين تحول بر 
ساز توجه هر چه بيشتر محافل فكري و سياسي زمينه ،اجتماعي اسالمي و آزاديخواه -سياسي

 ). 34:1390زاده،متقي(به اين پديده بزرگ گرديد
  انگاري، صدور انقالب اسالمي، به عنوان يك هدف در سياست بنابراين از منظر نظريه سازه

اسالمي ايران ناشي از هويت و نقش ملي آن است، چرا كه هويت اسالمي  خارجي جمهوري
گراي انقالبي بر ساختار سياست خارجي ايران است اين  ه ناشي از حضور ابرگفتمان اسالمك

كشور را داراي اهدافي با ماهيت فراملي تعريف نموده كه داراي رسالتي جهاني ـ الهي است و 
البته بايد در . ماهيت اسالمي انقالب خويش به ارث برده است مشروعيت اين رسالت را نيز از

ها و  نخست، هويت: گيرد كنندگي در دو سطح صورت مي نظر داشت كه اين قوام بخشي و تعيين
المللي نيز به رسميت  بين  هاي ملي كه جمهوري اسالمي براي خود قائل است و در سطح نقش

خارجي آن را ايجاب و ضروري  ب در سياست شود و دوم، پيگيري صدور انقال شناخته مي
تعريف گرديده » اشاعه عملي حكومت اسالمي«سازد و الگوي صدور انقالب نيز به صورت  مي

انگاران  در واقع مجموع نگرشهاي سازه). 126- 127: 1388فيروزآبادي و رادفر، دهقاني(است
ريف هويت ملي بازيگران از ساز تع االذهاني كه زمينه به سياست خارجي به عنوان امري بين
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گردد،  يكسو و همچنين تعريف كننده نقشها و منافع ملي و فراملي بازيگران از سوي ديگر مي
انگاران به  آورد، اما از آنجا كه سازه هاي اقدام را در سياست خارجي كشورها فراهم مي زمينه

كيد دارند، اقدامات ها تأها، ارزشها و هويت ، انگارهنقش عوامل غيرمادي قدرت نظير هنجارها
سياست خارجي كشورها را در قالبي متفاوت از رويكرد جريان اصلي در نظر گرفته و از آن 

گسترش هنجارها،  اشاره به ؛اشاعهاز مكانيزم  منظور. نمايند ياد مي» مكانيزم اشاعه«با عنوان 
رت مادي يا اجبار هويتي خاص بدون استفاده از عناصر قد - هاي فرهنگي  ارزشها و انگاره

توان پذيرش الگوها و  لذا مكانيزم اشاعه را مي. فيزيكي از سوي دارنده اين ويژگيهاست
هاي ارزشي، فرهنگي و هويتي كشوري خاص از سوي سايرين به صورت خودجوش  ويژگي

هاي مشترك فرهنگي و همچنين جذابيت هنجاري در راه  عنوان نمود كه وجود برخي ويژگي
، در مطالب مزبور به با توجه. روي سايرين از اين هنجارها مؤثر بوده است الهپذيرش و دنب

تحليل مهمترين عناصر برگرفته اين  ي اسالمي، بهادامه ضمن بررسي جنبشهاي موسوم به بيدار
  .جنبشها از ارزشها، هنجارها، فرهنگ و هويت انقالب اسالمي ايران خواهيم پرداخت

  
  جنبش بيداري اسالمي-5

هاي اجتماعي به معناي كوشش جمعي براي دگرگوني در نهادها و ساختارهاي  جنبش
كوشش جمعي براي دگرگوني يا جنبش اجتماعي، داراي خصوصياتي است كه . اجتماعي است

اوال، اين عمل جمعي : سازد هاي جمعي براي تحول و تغيير متمايز مي آن را از ساير كوشش
ثانيا، مبتني بر مجموعه مشتركي از اعتقادات و تعلقات يك شبكه تعاملي غير رسمي است، 

خاطر است، ثالثا، بر نوعي منازعه سياسي يا مناقشه فرهنگي با نظم حاكم و مستقر، تمركز 
: 1389شيرودي،(گيرد دارد و رابعا، از اعتراض عمومي براي پيشبرد اهداف خويش بهره مي

چرا  شوند، اي عمومي جامعه محسوب ميازههاي اجتماعي پاسخي به ني در واقع جنبش). 42
هاي مردم براي اعتراض هستند، آنها نيازمند  آوري توده هاي اجتماعي فراتر از جمع كه؛ جنبش

اشكالي از سازمان و ارتباطات هستند، زيرا بدون ارتباط و سازمان امكان تداوم و تثبيت 
وراي زمان و مكان تداوم دهد كه  اهداف جنبش ميسر نخواهد شد و اين به آنها اجازه مي

رفتار دسته «ترنر و كيليان اين در كتاب ارزشمند خود كه ). 66: 1383غفاري و اطهري،(يابند
د كه دانن اي از افراد جامعه مي اقدام دسته جمعي مجموعه«نام دارد، جنبش اجتماعي را » جمعي

غييري در كل جامعه و عملي ساختن تغييري يا جلوگيري از ت در نهايتبراي تبليغ و ترويج و 
اي از افراد جامعه، بسيج شده، به اقدام  عده اي از آن، يعني در بين گروهي و پاره يا در بخش و

  ).21: 1384پيران، ( »ورزند مبادرت مي
بر اين اساس بيداري اسالمي را بايد در وهله نخست جنبشي اجتماعي دانست كه نقطه عطف 

به سخن ديگر بيداري اسالمي . آيد جنبشها به شمار مي آن وجود عناصر اسالمي در اين قبيل
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ها و  زنده شدن دوباره در پرتو اسالم اصيل است كه در پناه آن، استقالل، عدالت و همه آموزه
در ). 97: 1391سروي،  خواجه(يابد شود و حيات مي ارزشهاي متعالي الهي، بار ديگر زنده مي

هاي مسلمان براي بازگشت به  وجه و خواست ملتتوان بيداري اسالمي را ت تعريف ديگر مي
ميل بازگشت به مباني و اصول اسالمي؛ اكتفا نكردن . زندگي، فرهنگ و هويت اسالمي دانست

به دين به عنوان يك مسلك اخالقي صرف و ورود دين به عرصه سياست و اداره جامعه و در 
به عبارت ). 19: 1390اه،پن يزدان(يك سخن، حاكم كردن اسالم بر همه شئون زندگي است

  ديگر بيداري اسالمي تحولي است حاصل از دميدن آگاهي و اراده در كالبد به خواب رفته
ها و جامعه به منظور حركت ارادي و آگاهانه آن در مسير كماالت فطري خويش در  انسان

شناخت چارچوب نظم و نظام اسالمي كه نتيجه آن احيا و بازيابي هويت فردي و جمعي، يعني 
هويت مسلماني و مسلمان بودن، بازگشت به هويت جمعي واحد خويش و دارالسالم 

المي در ضروري است كه جنبشهاي بيداري اس لهمسأاما توجه به اين ). 63: 1385ب،نوا(است
باشند، در اين بين  المللي متعددي مي ثر از شرايط داخلي و بينگيرند و متأ خال صورت نمي

به دليل داشتن ارزشها و هنجارهاي بديع و  ،ذكر شدهمانگونه كه ان جمهوري اسالمي اير
گيري، گسترش  اي را بر شكل ثيرات گستردهبطن انقالب اسالمي خويش توانست تأجاذب در 

ثيرات و مهمترين موارد در ادامه به بررسي چگونگي اين تأ و تداوم اين قبيل جنبشها ايفا نمايد،
  .آنها خواهيم پرداخت

  
  جنبش بيداري اسالمي و اشاعه ارزشها و هنجارهاي انقالب اسالمي - 6

ر از منظر ، بررسي سير تحوالت خاورميانه عربي در سالهاي اخيكه اشاره گرديدهمانگونه 
اي كه با به چالش كشيدن مفروضات جريان اصلي به نقش عنوان نظريه انگاري، بهنظريه سازه

تواند ر ميپردازد، بهتر و دقيقتالمللي ميعرصه جريانات بينعناصر غيرمادي و معنامحور بر 
ثيرپذيري جنبشهاي مزبور از مفاهيم، هنجارها، ارزشها و فرهنگ توصيف كننده چگونگي تأ

انگاران انقالب اسالمي ايران در قالب مكانيزم اشاعه موجود در اين نظريه باشد، چرا كه سازه
ارها، ويت متغيرهاي غيرمادي و به طور مشخص هنجهنگام تبيين رفتار كنشگران بر اول

و از آنجا كه مدلهاي تحليلي  ،)204:1388گريفيتس،(كيد دارندها تأفرهنگ، هويت و انديشه
الملل اهميت چنداني به آثار سياسي جنبشهاي اجتماعي جريان اصلي روابط بين درمحور  دولت

توان با استفاده دهند، لذا مينژادي نمي هاي قومي، مذهبي وفراملي و فروملي مبتني بر هويت
كيد بر مفهوم هويت، به تشريح هنجارها و شناسانه اين مكتب و با تأ از مفروضات هستي

ارزشهاي برگرفته از انقالب اسالمي ايران از سوي جنبشهاي بيداري اسالمي پرداخته گردد، در 
ت انقالب اسالمي ايران بر توان اشاعه ارزشها، فرهنگها و هويبندي كلي مييك تقسيم
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فرهنگي  –جنبشهاي بيداري اسالمي را در قالب دو دسته كلي اشاعه هويتي و اشاعه هنجاري 
  .مورد بررسي قرار داد

  
  اشاعه هويتي انقالب اسالمي در جنبش بيداري اسالمي- 1- 6

  انسجام هويتي در خاورميانه.الف
لبهاي گفتماني، هنجاري و هويتي برخوردار هر ايدئولوژي بايد از قابليت الزم براي تعميم قا

توان در ارتباط با بنابراين اولين نشانه ايدئولوژيك و گفتماني انقالب اسالمي را مي. باشد
زماني كه قالبهاي ايدئولوژيك از انسجام الزم . گراي آن مورد توجه قرار دادرويكرد انسجام

هاي اجتماعي همبستگي مفهومي در گروهبرخوردار باشند، در آن شرايط زمينه براي گسترش 
هاي گاهنخستين جلو ،بنابراين بايد انسجام هويتي را از جمله. گرددهمجوار نيز فراهم مي

اشاعه هويتي جمهوري اسالمي ايران در محيط خاورميانه و خاصه در ميان جنبشهاي موسوم 
لذا از آنجا كه مقابله با .  )354:1376و پارسانيا، Aghaei,2001:25(به بيداري اسالمي دانست

گيري انديشه مقاومت سياسي مستلزم انسجام هويتي است، شكل - تهديد در فضاي اجتماعي
توان نوعي انسجام در جنبشهاي بيداري اسالمي در برابر حكام مستبد و حامي غرب را مي

جام انس(تحقق اين امر كه چون. سياسي جوامع عربي دانست -هويتي در ساختار اجتماعي
. گرددگرايي ايدئولوژيك حاصل مياز راه بازتوليد هويت، احياگرايي اسالمي و عدالت) هويتي

توان در جنبشهاي مردمي خاورميانه عربي مشاهده نمود، تحقق موارد مزبور را به خوبي مي
توان نمودي از انسجام براي نمونه در مصر حضور گسترده مردم در ميدان التحرير را مي

اجتماعي در ميان مردم اين كشور عليه ساختار سياسي و اجتماعي حاكم بر اين كشور  -هويتي
  .برشمرد

  بازتوليد انديشه مقاومت در خاورميانه.ب
اي تردههاي تاريخي گسشود كه داراي فراز و نشيبخاورميانه در زمره مناطقي محسوب مي

گر اي و همچنين نقش مداخلههاي هويتي درون منطقهلفهاين امر تحت تأثير مؤ. بوده است
زماني كه قدرتهاي . باشدبازيگران فراملي در فضاي سياست داخلي و خارجي اين منطقه مي

كنند، در آن شرايط، زمينه براي رويارويي نيروهاي گر را پيدا ميبزرگ نقش نيروي مداخله
يشه مقاومت شكل توان اندبر اين اساس، مي. شوداجتماعي با ساختار سياسي حاكم فراهم مي
اي از انقالب اسالمي ايران دانست كه توانست در گرفته در جنبشهاي بيداري اسالمي را اشاعه

گر قدرتهاي بزرگ، نيروهاي سياسي و اجتماعي را با يكديگر منسجم و مقابله با نقش مداخله
اسالمي را گيري انديشه مقاومت در جنبشهاي بيداري توان شكلاز اين رو، مي. هماهنگ سازد

از يكسو نمادي از مقاومت در برابر ساختار حاكم در اين كشورها دانست، كه به نوعي 
باشد و از سوي ديگر اين روند را بايد بازتابي از محور مي ز نگرشهاي غربساختاري برآمده ا
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هر  ،چرا كه. پايان تمايزات موجود در ساختار سياسي و فرهنگ اجتماعي اين جوامع دانست
هاي سازي ساختاري به عنوان زيربناي كنش مقاومت، نيازمند همبستگي گروهمشروعيتنوع 

  ).Onuf,1989:16(اجتماعي است
  بازيابي هويت ديني و احياگري اسالمي.ج

گيرد كه كشورها در وضعيت خيزش سياسي در برابر شرايط هويت مقاومت زماني شكل مي
هاي هاي هويت مقاومت در زيرساخت، نشانهبر اين اساس. اي قرار داشته باشندناعادالنه

  در واقع انقالب اسالمي ايران چنين . فرهنگ سياسي حاكم بر جامعه ايران نهفته است
هايي از احياگرايي اسالمي را هايي را بازتوليد و برسازي نمود و اين روند خود نشانهشاخص

هاي بيداري گرفته در جنبش شكل در واقع مقاومت اسالمي). 272:1386نژاد،مصلي(شكل داد
متحير  خيره وا ر دشمنان غربي كه توانست دانست،انقالب اسالمي  برگرفته از اسالمي را بايد

در لبنان و فلسطين محصول بومي شده  شكل گرفته مقاومت اسالميبر اينكه  عالوه .سازد
جنبش ، در در جهان عرب بود )ره(هاي امام خمينيانقالب اسالمي و زبان گوياي آرمان

به رويكردي اجتماعي در ناشي از انقالب اسالمي ايران هاي مقاومت لفهاسالمي نيز مؤ بيداري
 ايجاد شده در جنبشهاي اخير را بايد مقاومت اسالميلذا . گرديد ميان جوامع عربي تبديل

اي در قالب پروسه در حوزه روابط و حضور قدرتهاي غربي در منطقه دانست كه چالشي سلبي
كرامت يابي  و كارآمدي، عزت آفريني، هويت بخشي، آزادي بخشي، استقالل خواهي ،بلندمدت

نوع جديدي از بيداري اسالمي در  گيريهاي شكله است و زمينهخود را به نمايش گذاشت
هاي ملي آنان هاي تاريخي و خواستهو آرمان كه با هويت ديني، طبيعت قومي راجهان عرب 

گرفته در جهان عرب را از دو ، هويت مقاومت شكلدر نتيجه. نموده است است، فراهمسازگار 
اي از انقالب اسالمي ايران دانست؛ نخست اينكه انديشه مقاومت در جهان توان اشاعهمي ،زاويه

شبرنده اهداف غرب در نشانده و پيكشورهاي منطقه را كه به نوعي دست عرب حكومتهاي
گيري مستقيم اين هويت به جهت ،است و در وهله دوم را به چالش كشيدهمنطقه بودند 

در اين . گرددويژه آمريكا، مربوط مي ههاي قدرتهاي بزرگ، بگريموضعگيري در برابر مداخله
اعي معطوف به مقاومت را در ايدئولوژيكي نيز زمينه كنش اجتم -فرايند شاخصهاي فرهنگي

تهديدهاي متنوع فراروي فضاي سياسي،  لذا تا زماني كه. سازدتهديدها فراهم ميبرابر 
هايي در قالب هويت اجتماعي و ادراكي جوامع عربي وجود داشته باشد، متعاقبا چنين نشانه

يد اين نكته از سرگيري مؤ). 113:1390متقي و رشاد،( گرددجويانه بازتوليد ميمقاومت
خاب محمد مرسي در باشد كه حتي پس از انتاعتراضات مردمي در ميدان التحرير مصر مي

قالبي دموكراتيك و با آراء حداكثري به مسند رياست جمهوري مصر همچنان ادامه دارد، علت 
اعتمادي نسبت به سياستهاي اعالمي مرسي اين رويكرد از سوي مردم مصر را شايد بتوان بي
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مصر سبب هاي بازتوليد انديشه مقاومت را در رفتار مردم دانست، كه البته همين عامل زمينه
  .گرديده است

  گرايي هنجاري در گفتمان سياسي عدالت.د
عنوان يكي از  المللي، بهاي و بينياسي، منطقهگرايي هنجاري در شرايط تضادهاي سعدالت

توان از سوي ديگر، مي. ددگرجمله عوامل هويت ايدئولوژيك و كنش سياسي محسوب مي
چرا كه كشورهايي . اصلي قدرت و امنيت تلقي نمودهايي را در دوران جديد، نماد لفهچنين مؤ

توانند موقعيت هاي مربوط به هويت مقاومت ميكه در شرايط تهديد قرار دارند، از طريق نشانه
هويت مقاومت در . خود را بازسازي نموده و موازنه قدرت را به سود خويش تغيير دهند

. گرايي شكل گرفته استز جمله عدالتهايي ااجتماعي ايران، براساس نشانه -ساختار سياسي
  عنوان يكي از عناصر اصلي مذهب تلقي  مذهب شيعه به گرايي نه تنها درهاي عدالتنشانه

هاي كنش سياسي و اجتماعي گردد، بلكه در آيين ايران باستان نيز به عنوان يكي از نشانهمي
 آمده استشمار مي بهگر ان مستبد و قدرتهاي مداخلهشهروندان در برخورد با حاكم

)Ayoob,1983:14 and Ehteshami,1990:62  .( بررسي فرايندهاي تاريخي جهان عرب نيز
هاي اجتماعي در اين كشورها معطوف به بيانگر آن است كه بخش قابل توجهي از جنبش

ت هاي بي ثباتي و فقدان عداللذا زماني كه نشانه. جويانه بوده استهدفها و رويكردهاي عدالت
گرا نيز هاي سياسي و اجتماعي عدالتاي شكل بگيرد، زمينه ظهور موجو امنيت در جامعه

ها پيش و در قالب احياگرايي اسالمي در جهان عرب و اين روند از سال. فراهم خواهد شد
هاي متفكراني چون سيدجمال و محمد عبده آغاز گرديد و در شرايط امروزين همگام با انديشه
    اي اداره امنيتي گسترده -و در حاليكه اين جوامع تحت ساختارهاي نظاميجوامع عربي 

گرفته در ساختار اجتماعي جوامع هاي شكلبنابراين چنين موج. شوند، تشديد گرديده استمي
ها، امنيت و توان محور اصلي تحركات نيروي اجتماعي براي نيل به اهداف، هويتعربي را مي

  . عدالت ملي دانست
  
  فرهنگي انقالب اسالمي در  جنبش بيداري اسالمي –اشاعه هنجاري -2- 6

  ديني ساالريتقويت فرهنگ مردم.الف
ترين گره موجود در راه تشكيل ساالري ديني، بزرگريزي الگوي مردمبا پي) ره(امام خميني

حكومت اسالمي در عصر حاضر را گشود، بكارگيري اين الگو در برپايي نظام جمهوري 
پايه ز استقرار نظام جمهوري اسالمي برنخست، بعد ا: مي از دو جنبه حائز اهميت بوداسال
ساالري ديني در ايران بسياري از ملتها وضعيت خود را با وضعيت ملت ايران مقايسه مردم

بردند، دوم اينكه، با برپايي نظام مبتني بر هاي خود پيكرده و به نقايص موجود در حكومت
 -عنوان الگويي نوين در عرصه سياسي الري ديني در ايران، اين روند بهسافرهنگ مردم
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توان نظامي ديني و مبتني هاي اسالمي عرضه گرديد كه با عمل به آن مياجتماعي به ملت
ساالري ديني به جهان از اين رو بايستي عرضه دكترين مردم. برخواست مردم را تشكيل داد

مدار مبتني بر يكي از مهمترين عوامل توسعه فرهنگ تعاملاسالم از سوي انقالب اسالمي را 
هاي بيداري هاي مردم مسلمان جوامع عربي در جريان جنبشها به خواستهاهتمام دولت

ميان  مستحكمها، ضرورت پيوند چرا كه اين الگو توانست با احياي نقش ملت. اسالمي دانست
 هاي و در اين راستا با مقابله با حكومتمردم خاورميانه و شمال آفريقا را تقويت نموده 

ول شريعت و هايي را تشويق  نمايد كه بر اجراي اصمستبد و خودكامه، بنيادگذاري حكومت
    چنين نظامي توانست ضمن به چالش كشيدن . ورزيدندكيد ميتحقق عدالت اجتماعي تأ

      ب منطقه را نيز بههاي وابسته به شرق و غرعربيسم، رژيمهاي افراطي پانايدئولوژي
نجفي و ( چالش كشانده و به مبارزه دو سويه با امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم بپردازد

  ).1382و دهشيري، 198- 199: 1392بلنديان،
  افزايش خودآگاهي مسلمانان.ب

اصالح باورهاي مسلمانان در خصوص جايگاه و نقش دين اسالم در اداره جوامع و همچنين 
از جمله مواردي است كه به واسطه آن ) ص(صحيح و منطبق بر اصول اسالم ناب محمديارائه 

ثيرات عميق و غير قابل انكاري را بر و انقالب اسالمي ايران توانست تأ )ره(نهضت امام خميني
در اين خصوص برخي از انقالبيون جهان عرب نظير . هاي بيداري اسالمي برجاي گذاردجنبش

توانست تا آنچه كه ما از آن به حجابي ضخيم ياد ) ره(امام خميني: عتقدند كهم» قاسم الهاشمي«
كنار  ،هايش بودكنيم و حائلي بين مسلمانان و بين فهم و برداشت آنها از دين و مسئوليتمي

هاي جديدي را پيش روي ديگر مسلمانان قرار اش توانست افقبا رهبري) ره(امام خميني. بزند
در جريان بيداري  اكنونآنچه كه . اي نوين بينديشندتا مسلمانان به شيوه دهد و باعث گرديد

وي همچنين معتقد . ، در واقع نور انقالب اسالمي ايران در منطقه استشود مياسالمي مشاهده 
سال از عمر خويش و به بركت جانفشاني و  34جمهوري اسالمي ايران با گذشت «: است كه

بخش در ميان است رسالت خود را در گسترش اين تفكر آگاهي ايثارگري فرزندانش، توانسته
در نتيجه اين تالشها امت اسالمي نيز به تاريخ خود و . امت اسالمي به نحو مطلوبي ايفا نمايد

در واقع مبارزه مردم منطقه با حكام ظالم نشانگر . هايش آگاه شده و به خود آمده استانديشه
امروز مردم در اغلب كشورهاي منطقه به . ت اسالمي استاين بازگشت به خويش در ميان ام

اند؛ اتفاقي كه مرهون تالشهاي انقالب گرفته اند و سرنوشت كشورشان را به دستصحنه آمده
  ).www.Farsi.khamenei.ir(»اسالمي ايران است

  باورپذيري فرهنگ تغيير.ج
ثير الگوي انقالب اسالمي ايران بر كشورهاي منطقه انگليسي گاردين در مطلبي به تأمه روزنا

اين  ،در ايران پيروز گرديد) ره(زماني كه انقالب اسالمي به رهبري امام خميني«: پرداخت
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اي چرا كه انقالب اسالمي در واقع نمونه. موضوع تحسين ملتهاي عرب منطقه را به دنبال داشت
نمود، لذا ومت خودكامه با استفاده از قيام مردمي را براي اعراب ترسيم مياز سرنگوني حك

هاي خود عليه حكام مستبد و خودكامه اميد به آزادي و تغيير را در اعراب منطقه در خيزش
المي پديده سياسي شكي نيست كه بيداري اس). www.Guardian.co.uk( »انقالب ايران يافتند

هاي اي در درون ساختارهاي سياسي و اجتماعي دولتجديدي است كه تحوالت گسترده
مهمترين . و همچنين روابط خارجي آنها پديد آورده است نهاخاورميعربي در شمال آفريقا و 

توان تحول گسترده در باورهاي سياسي جوامعي دانست يند را مياساز در اين فرعنصر دگرگون
گيري زنجيره استوار بودند، اما با شكل» عدم امكان تغيير«ه تا پيش از اين بر نوعي ذهنيت ك

اين تحول . دگرگون گرديد» امكان تغيير«هاي بيداري اسالمي اين باور به باور جديد جنبش
هاي قبلي را به چالش كشيد اخير است كه نظرگاه ههد اي در دودر نتيجه حوادث بزرگ منطقه

پذير بودن تغيير را مانند نخ توان باور به امكاندر واقع مي). 1390رويوران،(را تغيير داد و آنها
  .هاي منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا مشاهده نمودتسبيحي دانست كه در همه انقالب

  ها و اماكن مذهبيگسترش فرهنگ توجه به پايگاه.د
هنده ماهيت و خاستگاه آن د ي نشانري و تداوم هر حركت به نوعگيهاي شكلماهيت كانون

ها در طول ساليان دراز با اقدامات خود تغذيه فكري و اين پايگاه. آيدشمار مي حركت به
اند؛ باورهايي كه به واسطه دوش كشيدهها را بر مختلف و بار تربيت نسل فرهنگي مناطق

    هاي فرهنگي مورد اشاره در اذهان مردم و جوانان يك جامعه نهادينه اقدامات و فعاليت
بندي جريانات اجتماعي آينده آن جامعه گيري و صورتشود، نقش بسزايي را در شكلمي

گذار انقالب اسالمي ايران بارها بر نقش مساجد و مراسمات مذهبي در بنيان. بازي خواهد كرد
در تشريح نقش مساجد و » حامد الگار«. اندكيد كردهنقالب تأد، حفظ و تداوم اسالم و اايجا

اماكن مذهبي روند انقالب اسالمي ايران، مساجد را هسته اساسي تشكيالت انقالب اسالمي 
هاي بيداري اسالمي نيز نقش انكارناپذير در جريان جنبش). 64:1380پور،شريف(داندمي

كه براي نمونه در جريان  يص است، تا جاييمساجد و اماكن مذهبي در بسيج مردم قابل تشخ
قالب و بسيج مردم در اين ترين پايگاه انفوريه بحرين نماز جمعه به عنوان اصلي14انقالب 
هر جمعه مردم بحرين با تجمع در اماكن برگزاري نماز جمعه به خصوص . آيدشمار مي كشور به
اتخاذ تصميمات و راهبردهاي  از آخرين» الدراز«در منطقه » )ع(جامع امام صادق«مسجد 

شوند، يا نمونه ديگر از اهللا شيخ عيسي قاسم مطلع ميويژه آيت شده توسط رهبران انقالب به
توان در جريان اعتراضات مردمي اي مردم را مياحياي نقش گسترده مساجد در بسيج توده

ان نمود كه، مساجد لذا بايد اذع. طرفداران مرسي عليه كودتاي ارتش اين كشور مشاهده نمود
 - اند، امروزه و با گسترش جنبشهاي اسالمكه پيشتر به عنوان پايگاههايي ديني مطرح بوده
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خواهانه، تبديل به مراكز سياسي مسلمانان شده است و اغلب حركتهاي اعتراضي از مساجد 
  .شوندشروع مي

  ترويج فرهنگ شهادت و جهاد.ه
ضاي خداوند در فرهنگ اسالمي و وي در راه رپوشي بر تمام لذايذ دنيبذل جان و چشم

شهادت در فرهنگ شيعيان . خصوص فرهنگ شيعي از جايگاه وااليي برخوردار است به
عنوان  انقالب اسالمي ايران به. ست يابدتواند به آن دباالترين مقامي است كه يك انسان مي

هاي بزرگي را رقم شگفتي كيد بر اين فرهنگ،شيعي معاصر نيز با تأ/قالب اسالميمهمترين ان
هاي بيداري اسالمي توجه به مقوله جهاد و شهادت در جنبش). 72:1385پناهي،(زده است

گيري هاي اوجاخير نيز نقشي اساسي را داشته و حتي در برخي از كشورها نظير تونس زمينه
وضوح قابل  هطلبانه مردم بثير فرهنگ شهادتدر بحرين نيز تأ. فراهم نموده استجنبش را نيز 

كه شيخ عيسي قاسم، در جايگاه يك رهبر ديني و همچنين رهبر انقالب  مشاهده است، تا جايي
كيد نموده أمردم بحرين، بارها بر اهميت شهادت و خون شهيد در جريان انقالب اين كشور ت

در كشورهاي مصر و ليبي و ديگر كشورها روحيه شهادت ). 205:1392نجفي و بلنديان،(است
  .ي به وضوح در بين مردم منطقه نفوذكرده استطلب
  توجه به شريعت به عنوان منبع قانونگذاري.ي

ثيرات عميق انقالب اسالمي بر جنبشهاي اخير در منطقه خاورميانه و جهان اسالم، يكي از تأ
له در تونس، اين مسأ. شريعت در تقنين بوده استبكارگيري شريعت در قانونگذاري و رعايت 

در آنها حادث گرديده است، مورد و ساير كشورهايي كه جنبش بيداري اسالمي مصر، يمن 
ثير اين جريان اند تحت تأحتي كشورهايي كه داراي نظام سكوالر بوده. كيد واقع شده استتأ

اند كه نبايد قوانين قرارگرفته و به ناچار شريعت را در قوانين خويش لحاظ كرده و پذيرفته
 يد مطالب فوق است اقدام ؤآنچه م. قوانين شرع اسالم داشته باشدكشورشان مغايرتي با 

در تونس نيز . گذاري اعالم نمودند باشد كه شريعت را مبناي قانونالمسلمين در مصر مياخوان
دانسته و البته معتقد به سازگاري شرع با دنياي  گذاري نقانوراشد الغنوشي شريعت را پايه 

  ).131:1390رشاد، . متقي و(جديد است
  
  گيري نتيجه - 7

ي تحليلي الملل الگوي انگاري روابط بين گيري از نظريه سازه نوشتار حاضر تالش نمود تا با بهره
ها و  از ويژگي) بيداري اسالمي(هاي جهان عرب  ثيرپذيري جنبش را جهت بررسي و تحليل تأ

علت . بررسي قرار دهد ايران موردهاي ارزشي، اسالمي و فرهنگي انقالب اسالمي  شاخصه
از ثيراتي است كه انگاري در اين نوشتار، تأ يه سازههاي نظر عمده استفاده از مفاهيم و مفروضه

هاي كنشگران جهان عرب  از اين نظريه در درك و برداشتو  ت گرفتهاالذهاني نشأ مفاهيم بين
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جهان اسالم  در ثيرگذاربه عنوان كشوري تأ كهي اسالمي ايران از هويت و نقش جمهور
عنوان انقالبي كه بر بنياد ارزشهاي دين و با تكيه بر  اين رو، انقالب اسالمي ايران به از. باشد مي

ساالري ديني شكل گرفته است، توانسته الگوي جديدي از  هاي نوين مردم روشها و شيوه
مي ي بيداري اسالها گيري جنبش در واقع شكل. مديريت، سياست و حكومت را متجلي سازد

ها از انقالب اسالمي،  ـ فرهنگي اين قبيل جنبش  ثيرپذيري گسترده ارزشيدر جهان عرب و تأ
چرا كه به بيان ايشان اگر ايران اسالمي . باشد از صدور انقالب مي) ره(يادآور تعبير امام راحل

هد بود اي الگو و يا به تعبيري اسوه حسنه را به جهانيان معرفي نمايد قادر خوا از خود نمونه
هاي فرهنگي و هنجاري خويش را از طريق اشاعه آنها  هاي گسترش اسالم و ارزش زمينه

  .فراهم نمايد
اي  طف عمدهبيداري اسالمي در كشورهاي منطقه به رغم برخي تفاوتهاي جزئي داراي نقاط ع

ثيرات گسترده و غيرقابل انكار هويت، ارزشها و هنجارهاي انقالب است كه حكايت از تأ
آفريني انقالب اسالمي، بارزترين وجه  چرا كه ظهور و نقش. ها دارد اسالمي بر اين جنبش

وار در خاورميانه و شمال  هاي به هم پيوسته و دنباله مشترك در ميان مجموعه خيزش
ي انقالب اسالمي مبتني بر عدالت اجتماعي، مردم ها ها و انديشه واقع آموزه  در. آفريقاست

ساالري ديني و استقالل و آزادي كه توانسته به تلفيقي از جمهوريت و اسالميت دست يابد، 
هاي موسوم به بيداري اسالمي  ها و خيزش الگوي پذيرفته شده از سوي بسياري از جنبش

مثابه نقطه  انقالب اسالمي ايران، بهنبعث از ها و هنجارهاي م توان گفت كه ارزش لذا مي. است
مل ه اين روند را بيش از پيش قابل تأعطفي در بيداري و رهايي جهان اسالم بوده است و آنچ

همچنين توجه به  .ثيرات استگيري اين قبيل تأ زم اشاعه در شكلجايگاه مكاني ،نمايد مي
ندگي انساني و تالش در توجه به نقش  شريعت در بهبود ز ارزشهاي ديني در قانونگذاري و

ثيرات انقالب اسالمي بر جنبش هاي ن شريعت و دنياي امروز از ديگر تأجهت هماهنگي بي
  . جديد اجتماعي در جهان اسالم است
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