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تأثیر انقالب اسالمی ايران بر نظريه 
سازه انگاری در روابط بین الملل

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه

تا قبل از وقوع انقاب اس��امی در اي��ران، نقش فرهنگ و عناصر فك��ری و فرهنگی، 
به ويژه فرهنگ مذهب��ی، در ايجاد تحوالت انقابی و تغيي��رات اجتماعی چندان مورد 
توجه نظريه پردازان انق��اب نبود. اما در پرتو واقعيات انقاب اس��امی ايران، تحوالت 
قابل ماحظه ای در عرصه نظريه پردازی انقاب به وجود آمد. انقاب اس��امی و نقش 
غيرقابل انكار مؤلفه هايی مثل فرهنگ، هنجارها، انگاره ها، هويت، دين و ايدئولوژی در 
صورت بندی انقاب وكم رنگ بودن عناصر س��اختاری، اكثر اي��ن نظريات را به چالش 
كش��يد. با وقوع انقاب ايران، يك زمينه فرهنگی اس��امی تازه ای در نظام بين الملل 
ايجاد شد كه بازانديشی در رويه ها و نظريه های فهم سياست بين الملل را اجتناب ناپذير 
می ساخت و با افزايش نقش و اهميت بازيگران غيردولتی بر اين امر تأكيد می كرد. فراتر 
از اين، انقاب اسامي ايده ها، انگاره ها، ارزش ها و هنجارهايي را در قالب نظم سياسي 
ديني وارد نظام بين الملل كرد كه موجب بازگش��ت دي��ن و هويت هاي ديني به عرصه 

1. كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس
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روابط بين الملل شده اس��ت؛ نهاده اي كه از منظر نظم و نظام بين الملل سكوالر ليبرال 
يك ورودي آشوب ساز به ش��مار مي رود، چون نظم وستفاليايي قديم و پساوستفاليايي 
نوين بر اصل و فرض عدم نقش آفريني دين در روابط بين الملل اس��توار است. از اين رو، 
تأثيرگذاري دين به عنوان يك متغير سياسي مستقل و تعيين كننده در سياست خارجي 
و روابط بين الملل، نظم و نظام ليبرال س��كوالر حاكم را به چالش  كشيد؛ اين مسئله به 
مثابه تضعيف اركان، اصول و مفروضه هايي است كه رشته روابط بين الملل بر آن بنا يافته 
است. بدين سان انقاب اسامي ايران از طريق ايجاد تأثيرات عملي در روابط بين الملل، 
بر حوزه هاي نظري و نظريه پردازي نيز تأثيرگذار ش��د. يكي از اين پيامدهاي نظري را 
مي توان به چالش كشيدن نظريه های جريان اصلی روابط بين الملل به ويژه واقع گرايی و 
نوواقع گرايی و در عين حال توسعه نظريه های معناگرايانه  ای چون سازه انگاری دانست. 
س��ازه انگاری به عنوان يكی از مهم ترين نظريه های مطرح در روابط بين الملل در دهه 
گذش��ته، بيش از آنكه )يا در كنار آنكه( به عنوان يك نظريه محتوايی در مورد روابط و 
نظام بين الملل باشد، نوعی فرانظريه اس��ت كه تمركز آن بر بحث های هستی شناختی 
و معرفت شناختی می باشد. سازه انگاری اهميت ابعاد غيرمادی حيات اجتماعی، نقش 
زبان، قواعد، هنجارها، هويت و... در تكوين روابط بين الملل را مورد توجه قرار می دهد؛ 
به تكوين متقابل كارگزاران و س��اختارها می پردازد؛ و به رغم دولت  محوری موجود در 
مباحث، قابليت جذب كارگزاران غير دولتی را نيز از لحاظ نظری دارد. با توجه به آنچه 
گفته شد اين سؤال مطرح می شود كه انقاب اسامی ايران چگونه بر نظريه سازه انگاری 
در روابط بين الملل تأثير داشته است؟ فرضيه مقاله اين است كه انقاب اسامی ايران 
از طريق اهميت دادن به ساختارهای غير مادی، ايده ها و انگاره های انقابی در سياست 
خارجی كش��ورها، تأكيد بر نقش تنظيمی و تكوينی ارزش ه��ا و هنجارهای دينی در 
تنظيم و تكوين روابط و جامعه بين المللی و نيز توجه به تعامات ساختار و كارگزار نقش 
تعيين كننده ای در تضعيف بنيادهای نظری سنتی روابط بين الملل و توسعه و گسترش 

نظريه سازه انگارانه در روابط بين الملل داشته است. 
در انديش��ه س��ازه  انگاری دولت  ها تنها بازيگ��ران عرصه روابط بين الملل نيس��تند و 
بازيگرانی همچون سازمان ها و نهادهای فرامليتی، سازمان های دولتی و غير دولتی نيز 
به نحو مؤثری ذی نفوذ هس��تند. جالب ترين و پردامنه ترين بحث سازه انگاری تعريفی 
است كه از مناسبات قدرت ارائه می دهد. به عقيده آنان يك دولت قدرتمند لزوماً نبايد 
صاحب قدرت اقتصادی و نظامی و... باشد، بلكه دولت قدرتمند بايد توانايی ايجاد آنچنان 
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فضای هنجاری را داشته باشد كه بتواند به راحتی به خلق و ايجاد رفتارهای مورد نظرش 
بپردازد. از اين نظر ديپلماسی رسانه ای در راستای اهداف سازه انگارانه مطرح می گردد، 

چرا كه رسانه می تواند مؤثرترين ابزار انتقال فرهنگ و سرانجام اعمال قدرت باشد.1

انقاب اسامی ایران و ویژگی های آن 
وقوع انقاب اس��امی در دهه های پايانی قرن بيس��تم، قرنی كه از آن به عصر پايان 
ايدئولوژی ها و پايان تاريخ تعبير می شد، بسان موجی خروشان، بر انديشه ها و نظريه های 
مادی گرايانه غربی و شرقی فرو آمد و بساطی نو درافكند. اين انقاب كه بر خاف ديگر 
انقاب های مدرن، از رويكردی دين��ی و معنوی برخوردار بود، نگ��رش دنيامحورانه و 
مادی گرايانه حاكم بر نظام تعامل جهانی را از اس��اس متزلزل ساخت و موجی از شور و 
اميد در ميان ملت های محروم جهان و جوامع اسامی به وجود آورد؛ جوامعی كه عموماً 
تحت سلطه حكومت های خودكامه بودند. در اين ميان، آنچه شگفت به نظر می رسيد، 
نقش اسام در تسريع روند پيروزی انقاب اسامی و ظهور آن به عنوان يك ايدئولوژی 
غالب در ايران انقابی بود. انقاب ايران سبب تجديد دوباره حيات دين در جامعه ايرانی 
شد،2 به گونه ای كه پس از انقاب، ايران به پايگاه يك حركت اسامی نوين كه مركزيت 
بخش اعظم دنيای اسام را طی سال های گذش��ته در خود داشته است، تبديل گشت. 
انقاب اسامی توانست ضمن تبيين سازگاری اسام و مردم ساالری، كنش متقابل ميان 
دو حوزه دين و سياست را آشكار سازد و با پاس��خگويی همزمان به دو پرسش بنيادی 
يعنی »چه كسی بايد حكومت كند؟« و »چگونه بايد حكومت كرد؟« نوعی نظام سياسی 
را رقم زند كه هم بر ويژگی های معنوی و سياسی حاكم و هم بر پيوند ارزش های اسامی 
با ساختار يا روش مردم ساالر استوار باشد. چنين س��ازه حكومتی كه بر تطابق اسام با 
مقتضيات زمان و نوزايی دينی با احيای نظريات اس��ام درباره حكومت و دولت مداری 
استوار بود هم بر شيوه حكومتی جمهوريت و نقش مردم در تصميم گيری های حكومتی 
تأكيد می كرد و هم الگوی اسامگرايی و ارزش های پايدار اسامی يعنی عدالت گرايی، 
خدامحوری و معنويت گرايی را اساس نظام سياسی می دانست. نظام جمهوری اسامی 
بيانگر پيوند دين و سياست، تلفيق ساختار و كاركرد و نمايانگر آن بود كه امكان دينداری 

1. نوذر شفيعی، »تحليل سازه انگارانه از تأثير قدرت فرهنگی بر هژمونی اياالت متحده امريكا«، 1388/12/11:
http://www.dr-shafie.ir/post-56.aspx

2. محسن ميانی، شكل گيری انقاب اسامی از س��لطنت پهلوی تا جمهوری اسامی، تهران، گام نو، 1381، 
ص15.
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همگام با م��درن ش��دن وج��ود دارد. چنين نظام 
سياسی همزمان به نفی اسام متحجر و قشری گرا 
و ني��ز نف��ی سكوالريس��م و الئيس��يته پرداخت و 
توانست نظامی را به ارمغان آورد كه مشروعيت آن 
بر پايه حاكميت خدا و حقاني��ت ارزش های دينی 
و مقبوليت آن براس��اس اراده مردمی و حق تعيين 

سرنوشت ملت ها استوار است. 
عرضه دكترين مردم س��االری دينی به جهانيان 
از سوی انقاب اس��امی موجب توس��عه فرهنگ 
تعامل مدار مبتنی بر اهتمام دولت ها به خواست های 
مردم مسلمان برای ايجاد جامعه بشری متناسب با 
فطرت انسانی گرديد و توانس��ت با احيای نقش ملت ها بر ضرورت پيوند و ارتباط وثيق 
ميان مردم و دولت ها تأكيد نمايد و گرايش به اسام به مثابه مبنای حكومت مردمی را 
در ميان ملت ها تقويت كند و بنيادگذاری حكومت هايی را تش��ويق نمايد كه بر اجرای 
اصول شريعت و تحقق عدالت اجتماعی تأكيد می ورزيدند. چنين نظامی توانست ضمن 
به چالش  كشيدن ايدئولوژی های ناسيوناليستی افراطی از جمله پان عربيسم، رژيم های 
وابسته به شرق و غرب را به چالش كشاند و به مبارزه همزمان با امپرياليسم و سوسيال 
امپرياليسم بپردازد. اين انقاب به لحاظ ظرفيت های باالی جاذبه ايدئولوژيك توانست 
نه تنها در ميان ملت های اسامی، بلكه در ميان ملت های محروم و تحت ستم از پذيرش 
و استقبال فزاينده ای برخوردار شود و تا حد زيادی انسان های مسلمان و آزادی بخش را 
مجذوب خود سازد؛ به  ويژه زمانی كه توصيف و ترسيم انقاب اسامی ايران با رهبری 
امام خمينی درآميخت و توده های ميليونی مردم را به حمايت از آموزه های امام رهنمون 
ساخت. در اين بخش به نمونه هايی از ويژگی ها و جاذبه های ايدئولوژيك انقاب اسامی 

و هويت بخشی آن اشاره خواهيم كرد.
1. حمايت از جنبش های اسالمی و ملت های محروم

 انقاب اسامی بنا بر ماهيت و هدف های خود كه از مكتب اسام سرچشمه می گيرد، 
نه تنها در بعد ملی، احياگ��ر طرح ها و برنامه ه��ا و نظريه های خاص ب��رای حكومت و 
دولت مداری بوده است، بلكه در سطح جهانی نيز با توجه به جهان شمولی مكتب اسام، 
افكار و نظريات خاصی دارد و مفاهيم، واژه ها و اصطاحات خاص و ويژه ای را به ارمغان 

انقالب اسالمی ايران با ظهور 
را  اهدافی  و  آرمان ها  خود 
مطرح نمود كه از عمق نگاه 
و باور دينی جامعه ی ايران 
برمی خاست كه آزادی خواهی، 
عدالت خواهی، دفاع از مظلومین 
و  محرومین  از  حمايت  و 
مستضعفین، استكبارستیزی، 
نفی سلطه  طاغوت، دين مداری، 
ساده زيستی حاكمین و... همه و 
همه از شاخصه های هويت بخش 

اين انقالب به شمار می آيد
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آورده است كه برخی از آنها، خود دنيای خاصی از انديشه های ناب را در بردارد. در ميان 
اين واژه ها و اصطاحات نوين، می توان به عنوان هايی همچون مستضعفين، ملت های 
محروم، مستكبرين، جهان استكباری يا حاكميت مستضعفين اشاره كرد.1 لذا انقاب 
اس��امی ايران با ظهور خود آرمان ها و اهداف��ی را مطرح نمود كه از عم��ق نگاه و باور 
دينی جامعه ی ايران برمی خاست كه آزادی خواهی، عدالت خواهی، دفاع از مظلومين و 
حمايت از محرومين و مستضعفين، استكبارستيزی، نفی سلطه  طاغوت، دين مداری، 
ساده زيستی حاكمين و... همه و همه از ش��اخصه های هويت بخش اين انقاب به شمار 

می آيد.2
از آنجا كه انقاب اس��امی بر پايه ارزش های مكتب اسام شكل گرفته بود، با محكوم 
كردن استكبار و سلطه جويی، حمايت خود را از مستضعفان جهان در اقصی نقاط عالم 
اعام داشت. در واقع اين انقاب با طرح استكبارستيزی جهانی، نظام جديدی را به عالم 
عرضه داش��ت كه در آن، تضاد واقعی ميان مستكبران از يك سو و مستضعفان جهان از 
سوی ديگر، كامًا به چشم می خورد؛ زيرا جامعه جهانی روی صلح و آشتی نخواهد ديد، 
مگر زمانی كه استكبار و مستكبران از صفحه روزگار، محو و مستضعفان بر همه جهان 
حاكم شوند.3 حضرت امام خمينی از آغاز نهضت اسامی به  ويژه پس از پيروزی انقاب 
اسامی، همواره در بيانات و نوشته های خود، بر حمايت از محرومان و مستضعفان تأكيد 

می كرد: 
ملت آزاده ايران اكنون از ملت های مستضعف جهان در مقابل آن هايی 
كه منطقشان توپ و تانك و شعارشان س��رنيزه است، كامًا پشتيبانی 
می كند. ما از تمام نهضت های آزادی بخش در سرتاسر جهان كه در راه 

خدا و حق و حقيقت و آزادی مبارزه می كنند، پشتيبانی می كنيم.4 
در قانون اساسی جمهوری اس��امی ايران نيز بر لزوم توجه به مسائل جهانی به  ويژه 
حمايت از مردم و ملت های تحت ستم در س��طح جهان تأكيد شده است؛ زيرا همه اين 
قوانين بر پايه موازين و ارزش های اس��ام و قرآن تهيه شده اس��ت و موازين اسام در 
چارچوب مرز های يك كش��ور نمی گنجد، بلكه متعلق به همه جهان اس��ت. در مقدمه 

1. منوچهرمحمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسامی، 1385، ص117.
2. علی جوادی، انقاب اسامی و ضرورت هويت پويا، اول ارديبهشت 1388 برگرفته از سايت اينترنتی:

http://www.jahannews.com/vdcj8aex.uqei8zsffu.html
3. منوچهر محمدی، همان، ص97.

4. صحيفه امام، ج12، ص138.
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قانون اساسی آمده است: 
قانون اساس��ی با توجه به محتوای انقاب اس��امی كه حركتی برای 
پيروزی تمامی مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقاب 
را در داخل و خارج كش��ور فراهم می كند؛ به  ويژه در گس��ترش روابط 
بين المللی با ديگر جنبش های  اسامی و مردمی می كوشد تا راه تشكيل 
امت واحده جهانی را هموار كند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم 

و تحت ستم در تمامی جهان فراهم آيد.1 
در اصل سوم بند 16 قانون اساسی نيز آمده اس��ت كه دولت جمهوری اسامی برای 
رسيدن به هدف های خود موظف است سياست خارجی كشور را به گونه ای تنظيم كند 
كه بر اساس معيار های اسام، تعهد برادرانه  نسبت به همه مسلمانان و حمايت بی دريغ از 
مستضعفان جهان باشد. همچنين اصول 152 و 154 بر حمايت از حقوق همه مسلمانان 
و حمايت از مستضعفان جهان تأكيد كرده است.  از سوی ديگر، امام خمينی هم پيش از 
پيروزی انقاب و هم پس از آن، از نهضت های آزادی بخش و اصاح طلب بدون حساسيت 
نسبت به گرايش های دينی و مذهب آنان، به حمايت برمی خاست كه نمونه بارز آن، در 
نهضت مسلمانان فلسطين و قيام آنان برضد اس��راييل جلوه گر است. 2 انقاب اسامی 
ايران كه توانست نظام استبدادی و دست نشانده را سرنگون و حكومت اسامی را به جای 
آن مستقر سازد، برای ملت های تحت ستم به عنوان يك الگو به شمار می آيد كه می تواند 

زمينه ساز الگوی رفتاری و هنجاری جديدی باشد.
2. ترويج فرهنگ استقالل خواهی و استكبارستيزی 

ماهيت مس��تقل و ضدامپرياليس��تی انقاب اس��امی و تاش آن ب��رای ايجاد نظام 
بين الملل فارغ از سلطه قدرت های استكباری، موجب به هم زدن تعادل بلوك های قدرت 
جهانی و به چالش كشيدن نظم بين المللی س��اخته دنيای شرق و غرب گرديد. انقاب 
اسامی با بيان نظريه »نه شرقی نه غربی« توانس��ت ابر نظمی جمعی مبتنی بر برابری 
دولت ها و حاكميت ها و تحقق حقوق الهی و انسانی ملت ها در نظام بين الملل را رقم زند و 
با احيای ظرفيت ها و امكانات فراموش شده ملت های غير متعهد و نفی انفعال و مرعوبيت 
در برابر استكبار، درصدد قطع ريشه های وابستگی ملت ها به قدرت های بزرگ بين الملل 
برآيد. انقاب اسامی با افش��ای ماهيت سلطه گرانه و سياس��ت های يك جانبه گرايانه 

1. قانون اساسی جمهوری اسامی ايران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1375، ص15.
2. سيد محمدجواد هاشمی، امام خمينی و هم گرايی جهان اسام، تهران، نيايش، 1382، ص83.
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قدرت های بزرگ توانس��ت خط بطانی بر اسطوره 
شكست ناپذيری آنان بكش��د و بارقه های اميد را در 
دل تمام آزادی خواهان و مستضعفان جهان پديدار 
سازد. انقاب اس��امی با ايجاد مرز بين مستضعفين 
و مستكبرين و آگاهی بخشی به ملت های مستضعف 
توانست بستری مناسب را برای حركت های مستقل 
و آزادی بخ��ش براس��اس خودآگاه��ی محرومان و 
مستضعفان فراهم سازد. انقاب اسامی همزمان به 
مبارزه در دو جبهه استبدادستيزی و استعمارستيزی 
و نفی وابستگی پرداخت و همين امر موجب شد كه 
فرهنگ اس��تقال خواهی و آزادی خواهی در سطوح 
مختلف مردم، دولت ه��ا و جنبش های آزادی بخش 

رسوخ يابد چرا كه الگوی نظام سياسی جمهوری اسامی با دو الگوی رايج ليبراليستی 
و سوسياليستی مقابله می كرد و مبانی سكوالريس��تی، اومانيستی و ماترياليستی را به 
چالش می كشيد و همين امر موجب شد كه از جذابيت ايدئولوژی های ماركسيستی و 
ناسيوناليستی به عنوان ايدئولوژی مبارزاتی ملت های آزادی خواه كاسته شود. از اين رو، 
انقاب اس��امی با گش��ودن جبهه ای ثالث در نظام بين الملل يا راه حلی سوم در جهان 
آزادی خواه توانست با نظم بين الملل مادی گرايانه به مقابله برخيزد و به فرهنگ سازی در 
زمينه های استقال طلبی و استعمار ستيزی در ميان ملت های جهان سوم مبادرت نمايد.

3. افزايش تعامل و تبادل فرهنگی با جهان 
انقاب اسامی توانست با نش��ان دادن ظرفيت تمدن اسامی به عنوان تمدنی جامع 
و چند بعدی در عرصه های دينی، سياس��ی، اقتصادی، اجتماع��ی، فرهنگی و علمی و 
بازسازی تمدنی براس��اس غرب پژوهی و بومی گرايی طايه دار گفتمان جديد تعاملی 
و تبادلی در عرصه های علم، دانش، تكنولوژی و انديش��ه باش��د. در اين رهگذر، تاش 
برای بازسازی درونی و ارتقای ظرفيت های تحول در انديشه دينی به منظور گسترش 
تعامات، تب��ادالت و همكاری های علمی و فرهنگی براس��اس احيای ت��وان بازيگری 
مؤسسات فرهنگی و آموزشی و قدرت ارتباطات و تبادل اطاعات افزايش يافت. توجه به 
افزايش تعامل و تبادل فرهنگی براساس ارتقای فناوری های نوين ارتباطی و همگرايی 
آن با شيوه های ارتباطی سنتی موجب تعامل ديدگاهی در عين تأكيد بر تمايز هويتی 

از آنجا كه انقالب اسالمی بر 
پايه ارزش های مكتب اسالم 
شكل گرفته بود، با محكوم 
كردن استكبار و سلطه جويی، 
حمايت خود را از مستضعفان 
جهان در اقصی نقاط عالم اعالم 
داشت. در واقع اين انقالب با 
طرح استكبارستیزی جهانی، 
نظام جديدی را به عالم عرضه 
داشت كه در آن، تضاد واقعی 
میان مستكبران از يك سو و 
مستضعفان جهان از سوی ديگر، 

كاماًل به چشم می خورد
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جهان اسام با جهان غرب گرديد. در واقع، وقوع انقاب اسامی در عصر انقاب ارتباطات 
و همزمان با رشد شبكه های فراملی موجب بازس��ازی فكری تمدن اسامی گرديد كه 
بر ويژگی هايی از قبيل فراگيرندگ��ی، چند مركزيتی و مداومت و پويايی اس��توار بود. 
همچنين تأكيد انقاب اسامی بر افزايش اهميت و نقش مردم و نيز تعامل ميان ملت ها 
موجب ارتقای خودآگاهی ملت ها و افزايش فرهنگ گفت وگو و پرسشگری و پاسخگويی 
با توجه به رواج روحيه نقد ايده ها و نهادهای موجود گرديد. احترام به آزادی فكر و انديشه 
همزمان با افزايش اهميت سياس��ی دين در روابط بين الملل موج��ب افزايش تعامل و 
مراودات علمی ميان حوزه های علميه از يكسو و نيز ميان استادان و روحانيون با يكديگر 
از سوی ديگر گرديد. به عاوه، افزايش روحيه انقابی گری در دانشگاه های كشورهای 
اسامی و ارتقای اهميت و نقش دانشجويان و كانون های دانشجويی موجبات افزايش 
تعامات فكری و فرهنگی دانش پژوهان مسلمان را فراهم آورد. پخش و توزيع گسترده 
نوارهای مذهبی و س��خنرانی رهبران دينی و خطبای مشهور اسامی در دانشگاه های 
كش��ورهای مس��لمان و نيز افزايش روزافزون تعداد و نقش تبليغاتی مساجد به عنوان 
پايگاه های ارتباطی سنتی دانشجويان و روشنفكران موجب تعامل مساجد و دانشگاه ها 
گرديد به گونه ای كه در جنبش های اس��امی كشورهای اسامی جهان بينی توحيدی 
و ايدئولوژی مبارزاتی مبتنی بر اسامگرايی و خردورزی شكل گرفت و تاش نخبگان 
فكری و فرهنگی و دانشگاهی و حوزوی برای هم انديشی به منظور مقابله با گفتمان مادی 
غرب و شرق )ليبراليسم و سوسياليسم( و تطابق دادن انديشه دينی با پويش های سياسی 
و نيز سرعت واكنش برای اطاع رسانی، تصوير سازی و مديريت تصوير به منظور باز تعريف 
هويت تمدن اس��امی موجب افزايش تعامل و تبادل فكری و فرهنگی انديشمندان و 
نخبگان جهان اس��ام با يكديگر و نيز با جهان غرب گرديد؛ به گونه ای كه پلوراليس��م 

فرهنگی را در جهان مبتنی بر تنوع و تكثر فرهنگ ها رقم زد.
4. احيای تفكر اسالمی در جهان 

از جمله ويژگی های تأثيرگذار و حيرت آور انقاب اس��امی برای غرب و حتی جهان 
اسام، احيای افكار و انديشه های اسامی در سراسر جهان بود. تاش و برنامه های غرب 
تا آن روز صرف اين ش��ده بود تا ريشه های اس��ام در جوامع مختلف خشكانده شده و 
مفاهيم و آموزه های آن تقليل يابد. بر همين اس��اس دائماً بر اين نكته تأكيد می شد كه 
بايد اسام را در صفحات تاريخ جست وجو نمود چرا كه ديگر اثری از آن در جوامع باقی 
نمانده اس��ت. البته در اين راه تاش های آتاتورك نهايت بهره وری را در راستای حذف 
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اسام از جوامع برای غرب ارائه نمود و تمام اميدها را برای بازگشت اسام از ميان برده 
بود. مهم ترين تأثير انقاب اسامی بر احيای ارزش ها و آگاهی های اسامی، القای تفكر 
اسام سياسی بود. اسامی كه به زعم بس��ياری در صفحات كهن تاريخ فرتوت شده و 
از اذهان رخت بر بسته بود، اينك با هس��ته ای قدرتمند و امواجی فراتر از مرزهای ملی 
بازگش��ته و به جريان افتاده بود. در واقع پيروزی انقاب اسامی نشان داد كه اديان به  
ويژه دين اسام با گذشت زمان و توسعه مدرنيزاسيون نه تنها به پايان راه نرسيده است 
بلكه مجدداً به عنوان مهم ترين راه نجات بشريت از ظلم و بيدادگری احيا شده و دنيای 
مادی گرای معنويت گريز را متوقف ساخته و دريچه ای از معنويات و اعتقادات مذهبی 
را در راستای رستگاری و رهايی بشريت از قيد قدرت های استعمارگر گشوده است.1 در 
واقع پيش از ظهور انقاب اسامی و موجوديت يافتن آن در جغرافيای سياسی جهان، 
سايه افكندن افكار و عقايد كفرآميز و انديش��ه های مادی بر اذهان ملت های مسلمان، 
سبب شده بود تا دين به حاشيه رانده شود و جهان به سوی ترويج سكوالريسم و ايجاد 
يك جهان غيردينی حركت كند، ولی با وقوع انقاب اسامی ايران، تغييرات و تحوالت 
نوينی به وجود آمد؛ انقاب ايران درصدد بود تا با ب��ه اجرا درآوردن احكام و ارزش های 
اصيل اسامی در همه ابعاد نظام حكومتی، دين را نهادينه سازد و با تاش برای رساندن 
پيام خود به گوش همه ملت ها، اين زمينه و آمادگی در برخی ملت ها به  ويژه ملت های 
مسلمان فراهم شد تا آنان نيز بتوانند از رخوتی كه در آن بودند، رها شوند و با بازگشت 
به ارزش ها و تعاليم اصيل اسامی، از بيگانگی و دوگانگی ارزشی كه به آن گرفتار بودند، 
نجات يابند.2 آنتوني گيدنز جامعه شناس مشهور انگليسي در خصوص اين نقش انقاب 

اسامي مي گويد:
درگذشته سه غول فكري جامعه شناس��ي يعني ماركس، دوركيم، و 
ماكس وبر با كم و بي��ش اختافاتي فرآيند عمومي جهان را به س��مت 
سكوالريزاسيون و به حاشيه رفتن دين مي ديدند ولي از آغاز دهه هشتاد 
و با انقاب اسامي ايران ش��اهد تحقق عكس اين قضيه هستيم؛ يعني 
فرايند عمومي جهان روند معكوسي را آغاز و به سمت ديني شدن پيش 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اس��امی، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديش��ه اسامی، 1385، 
ص24-25.

2. محسن مجرد، تأثيرات انقاب اس��امي بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامي، 1386، 
ص113.
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مي رود.1 
در واقع، انقاب اسامی به ملت های مسلمان كه در بند مدل ها و الگوهای غرب و شرق 
بودند، اين حقيقت را فهماند كه تنها بازگش��ت به دين و ارزش های اس��امی است كه 
می تواند راهگشای مش��كات و تأمين كننده مصالح آن ها باشد؛ زيرا دين مبين اسام 
برای همه حوزه های حكومت اعم از سياس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، طرح و 
برنامه دارد.2 اگرچه قرن بيستم با عقب نش��ينی اسام در پی ضعف و ناتوانی امپراتوری 
عثمانی آغاز شده، ولی پيروزی انقاب اسامی در سال های پايانی اين قرن، نويدبخش 
آغاز دوره جديد ظهور اسام است.3 ازاين رو، در دوران معاصر، انقاب اسامی ايران به  

عنوان نقطه آغازين خيزش تفكر اسامی به شمار می رود.
5. احيای هويت اسالمی

انقاب اسامی ايران واكنشی از سوی طرفداران احيای تفكر دينی برای حل مشكات 
جوامع اس��امی و چاره جويی آن ها با اس��تفاده از اصول و مقررات ارزشمند اسام بود. 
اين واكنش در مقابل استبداد و اس��تكبار كه منافع خود را در نبود اسام می ديدند، به 
وجود آمد. مبارزان اسامی برای تحقق بخشيدن به آرمان های اسام، با تأكيد بر هويت 
اسامی، به اتحاد و نزديكی فرقه های گوناگون مذهب اسام می انديشيدند و به همين 
خاطر بود كه نظر مثبت مذاهب اس��امی نسبت به انقاب اس��امی جلب شد. انقاب 
اسامی تنها منحصر به مسلمانان ايرانی نيست، بلكه آرمان های آن ها، دل خواه و مطلوب 
ميليون ها مسلمانی است كه در كشورهای ديگر خواه اسامی و خواه غيراسامی زندگی 
می كنند. همچنين بايد گفت مبارزات انقاب منحصر به داخل كش��ورها نيست، بلكه 
اعتقاد بر اين است كه روند مبارزات بايد در س��طح بين المللی انجام پذيرد؛ زيرا تحقق 
برخی آرمان های اس��امی پس از تأس��يس يك حكومت اس��امی، در گرو هماهنگی 
و نزديكی كشورهای اسامی اس��ت. انقاب اسامی، با بيدار س��اختن هويت اسامی 
مسلمانان، آن ها را به سوی مبارزات اسامی كشاند.4 با توجه به هويتی كه انقاب اسامی 
به مس��لمانان جهان داد به آنان اين ايده را تأكيد كرد كه »ليبراليسم و كمونيسم« دو 
دروغ بزرگ تاريخ بشريت می باش��د و برای رهايی از سلطه آن بايد به هويت تاريخ خود 

1. آنتوني گيدنز، جامعه شناسي، ترجمه منوجهر صبوري، تهران، ني، 1374، ص75.
2. محسن مجرد، تأثيرات انقاب اس��امی بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامی، 1386، 

ص113.
3. جميله كديور، رويارويی، انقاب اسامی و امريكا، تهران، اطاعات، 1372، ص98.

4. سيدجال ميرآقايی، جهان اسام؛ مشكات و راهكارها، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسامی، 1379، 
ص175.
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بازگشت.1 
انق��اب اس��امی اي��ران حركت��ی مبتنی 
بر بازگش��ت به خويش��تن، تأكي��د بر هويت 
فراموش ش��ده اس��امی ب��رای برخ��ورد با 
جنبه های مختلف حيات بش��ری، در خاف 
جهت منافع و اهداف ش��رق و غ��رب 2 و نيز 
حركتی نوگرايانه فرهنگ��ی به منظور احيای 
هويت اسامی، نه تنها در ايران، بلكه مطرح 

ساختن آن در جهان به عنوان مكتب حيات بخش و الگوی تمام عيار سعادت و رفاه دنيوی 
و اخروی بود.

انقاب اسامی، بازگشت به اسام ناب محمدی و طرد اسام امريكايی زورمداران را در 
دستور كار خود قرار داد و خواهان زدودن انواع خرافه ها و تفسيرهای نادرست از اسام 
ش��د. همچنين، تأكيد بر محوريت خدا و اتكا به ياری پروردگار متعال، شكوفا ساختن 
استعدادهای انسانی و بهره گيری از توانايی ها و امكانات فكری و مادی جامعه در انقاب، 

از موارد مؤكد در اين انقاب بود.3
گفتمان هويتی انقاب اسامی در تقابل با مظاهر تجدد، از جمله ناسيوناليسم بود. واژه 
ملت و ملت گرايی به مفهوم اروپايی آن، در فرهنگ ايرانی وجود نداشت، ولی ازآنجاكه 
خود را مقدم بر اسام می دانست، روياروی فرهنگ اسامی »امت« قرار گرفت.4 انقاب 
اس��امی ايران به  عنوان يكی از مهم ترين انقاب های قرن در افتخار و اعتماد به نفس 
مسلمانان بدون توجه به مليت يا تمايات سياسی آن ها، نقش بسزايی داشته است. اين 
مسئله نه تنها بر اساس پيامدهايی است كه در منطقه مجاور خاورميانه و جهان اسام 
داشته، بلكه بر اساس دستاوردهايی است كه برای سراسر جهان به ارمغان آورده است. 

تأثير انقاب اسامی بر نظریه سازه انگاری
 تأكيد و توجه به تأثير و نقش انقاب از جمله انقاب اس��امی، به عنوان يك تحول و 

1. اصغر طاهرزاده، انقاب اسامی؛ بازگشت به عهد قدسی، اصفهان، لب الميزان، 1388، ص130� 128.
2. جميله كديور، همان، ص99.

3. حسين پوراحمدی، انقاب اسامی و نظام جمهوری اس��امی ايران در بازتاب فرايند جهانی شدن، تهران، 
عروج، 1386، ص96.

4. همان، ص98.

انقالب اسالمی توانست با نشان دادن 
ظرفیت تمدن اسالمی به عنوان تمدنی 
جامع و چند بعدی در عرصه های 
دينی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و علمی و بازسازی تمدنی 
براساس غرب پژوهی و بومی گرايی 
طاليه دار گفتمان جديد تعاملی و 
تبادلی در عرصه های علم، دانش، 

تكنولوژی و انديشه باشد
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ويژگی داخلی كشورها در سياست خارجی و روابط بين الملل، با اصول و مفروضه های 
پارادايم واقع گرايی، اعم از كاسيك و ساختاری، تعارض دارد؛ زيرا واقع گرايی كاسيك، 
سياست داخلی را جدای از سياست خارجی می پندارد و اهميت عوامل داخلی بر سياست 
خارجی را انكار می كند. اين نظريه، منكر آن است كه انقاب ها سياست خارجی را تحت 
تأثير قرار دهند. واقع گرايی، ادعا می كند كه كشورها فارغ از ايدئولوژی ها و ارزش هايی 
كه دارند، در پی كسب منافع ملی و بيشينه كردن قدرت خود هستند. در واقع، انقاب 
آرمان ها و ارزش های انقابی، ماس��ك و پوشش��ی برای تعقيب منافع ملی بوده و تأثير 
چندانی بر روابط بين الملل و نظام بين الملل ندارند. نوواقع گرايی نيز اصالت را به ساختار 
نظام بين الملل به معنای چگونگی توزيع قدرت بين بازيگران دولتی داده و نقش مستقلی 
برای كارگزاران قائل نيست. از اين رو، براساس منطق جبرگرايی واقع گرايی ساختاری، 
هيچ تفاوتی بين كشورهای انقابی و غير انقابی در سياست خارجی وجود ندارد؛ چون 
هر دوی آن ها در پی تأمين امنيت در نظام بين الملل هستند. بر اين اساس والتز در اواخر 
دهه 1960 ميادی در اوج انقاب های جهان س��وم، ادعا كرد كه چريك های انقابی، 
جنگ های داخلی را می برند، نه جنگ های بين المللی و هيچ جنگی قادر نيست موازنه 

قوای جهانی را بر هم زند، مگر اينكه در روسيه يا امريكا رخ دهد.
بنابراين واقع گراي��ی و نوواقع گرايی، ق��ادر به تبيين تأثيرگذاری انقاب اس��امی بر 
سياست خارجی كشورها و پيامدهای آن در روابط بين الملل نيستند؛ چون هيچ كدام 
از اين دو نظريه تاش نمی كنند تا سياس��ت خارجی كشورهای انقابی را به ريشه های 
اجتماعی و علل و عوامل س��اختاری در داخل آن ها رب��ط داده و توضيح دهند كه چه 
انقاب هايی پيامدها و بازتاب بين المللی دارند. به ويژه اين دو نظريه نقش ساختارهای 
غير م��ادی و ايده ها و انگاره ه��ای انقابی در سياس��ت خارجی كش��ورهای انقابی را 
ناديده می گيرند. در نتيجه، بعضی از واقع گرايان در تاش برای رفع اين ايراد و اش��كال 
واقع گرايی، به نقش و تأثير ايده ها و انگاره ها در سياس��ت خارجی كشورها و بازيگران 
انقابی اعتراف كرده اند. ظهور ارزش ها، هنجارها، ايده ها و انگاره های غيرمادی ناش��ی 
از انقاب اس��امی، به عنوان يك نيرو و عام��ل تعيين كننده و تأثيرگذار در سياس��ت 
بين الملل، فرصت مناس��بی را برای بازنگری و اصاح اصول و مفروضه های نظريه های 
روابط بين الملل سكوالر فراهم می س��ازد تا نظريه روابط بين الملل از طريق بازتعريف 
مفاهيم و تعاريف خ��ود، بتواند معنا و مفهوم سياس��ت در گفتمان های غيرغربی و غير 
س��كوالر را به رسميت بشناس��د و براس��اس منطق آن ها به ارزيابی آن ها بپردازد؛ زيرا 
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يكی از مهم ترين موان��ع تدقيق و تأمل عاقانه 
در سياس��ت بين الملل غربی، احساس صحت، 
دقت، طبيع��ی و بی طرف ب��ودن ديدگاه ها و 
نظريات خود و نادرست و غير طبيعی دانستن 

باورها و مفروضات ديگران است. 
انقاب اسامی از طريق احيای اسام سياسی 
و بازگشت نقش آفرينی دين در عرصه روابط و 
مناسبات بين المللی، تأكيد بر نقش و اهميت 
بازيگ��ران غير دولت��ی از جمل��ه جنبش های 
سياسی اسامی، هويت، نفی رابطه يك جانبه 
س��اختار و كارگزار، نفی نقش اساسی عناصر 

مادی ضمن به چالش كش��يدن نظريه های جريان اصلی روابط بين الملل باعث توسعه 
و تكوين مفاهيم و مؤلفه های نظريه س��ازه انگاری در روابط بين الملل شده است. لذا در 
ادامه با تأكيد انقاب اسامی بر مؤلفه های زير كه از مفاهيم اساسی در نظريه سازه انگاری 

نيز می باشند به بررسی تأثيرگذاری انقاب اسامی بر نظريه سازه انگاری می پردازيم. 
1. احيای اسالم سياسی 

با پيدايش انقاب اسامی ايران و طرح و بازس��ازی ايدئولوژی اسام در جهان تحت 
ستم، با عنوان »اسام سياسی« مقطع نوينی در تاريخ روابط بين الملل گشوده شد. اسام 
سياسی با برقراری پيوند ميان دين و سياست از سكوالريسم و با غايت گرايی توحيدی 
از مكاتب الحادی متمايز گرديد و راه س��ومی را از منظر ارزش ه��ا، باورها و جهان بينی 
در عصر ارتباطات و اطاعات فراسوی جامعه بشری قرار داد. انقاب اسامی نه تنها در 
سطح ملی به ارائه شيوه نوينی از زندگی پرداخت؛ در سطح بين المللی در برابر تفكرات، 
انديشه ها و مكاتب موجود الگوی جديدی را مطرح ساخت. گفتمان انقاب اسامی در 
موقعيتی ظاهر شد كه ايدئولوژی های موجود توان الهام بخشی الزم را نداشتند و جامعه 
جهانی درگير بحران معنا، اخاق و ارزش های انسانی گرديده بود. هر روز بر فاصله ميان 
شمال و جنوب اضافه می گشت و پيشرفت های فناوری و نظريه های توسعه قادر به رفع 
نيازهای اساسی ملل محروم و تحت ستم نگرديده بود. راه س��وم را در انقاب اسامی 
ايران می  توان در دو عنوان »مردم س��االری دينی« در داخل و تقويت »اسام سياسی« 
در خارج دانست. در سطح كشوری با تأسيس حكومت »جمهوری اسامی« به برقراری 

پیروزی انقالب اسالمی نشان داد كه 
اديان به  ويژه دين اسالم با گذشت 
زمان و توسعه مدرنیزاسیون نه تنها 
به پايان راه نرسیده است بلكه مجدداً 
به عنوان مهم ترين راه نجات بشريت 
از ظلم و بیدادگری احیا شده و دنیای 
مادی گرای معنويت گريز را متوقف 
ساخته و دريچه ای از معنويات و 
اعتقادات مذهبی را در راستای 
رستگاری و رهايی بشريت از قید 
قدرت های استعمارگر گشوده است
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سازگاری اسام با مشاركت مردمی پرداخت 
و از بعد انديش��ه ای، به بازتعريف مشروعيت 
سياسی حكومت اقدام كرد و در پيوند دين 
و سياس��ت بر نوع خاصی از رژيم سياس��ی 
تأكيد كرد كه در آن آموزه های دينی مبنای 
سياست داخلی و خارجی قرار گرفت. انقاب 
اسامی با تقويت گفتمان اسام سياسی در 
جهان اسام در پی برتری دادن به اسام، به 
عنوان دال مركزی و س��اخت نظم سياسی 
نوين، برآمد. »دال برتر به عنوان انتزاعی ترين 
اصل عمل می كند و ديگر فضاهای گفتمانی 
توس��ط آن تأمين می يابند.«1 و در اين نظام 
گفتمانی »دال برتر بيشتر عناصر خود را به وحدت فرا می خواند.«2 از سوی ديگر احيا و 
تقويت نقش اسام به عنوان يك نيروی سياسی تأثيرگذار در سياست خارجی و روابط 
بين الملل در اثر پيروزی انقاب اسامی، مبنا و مفروض اصلی كليه نظريه های سكوالر 
روابط بين الملل مبنی بر عدم تأثيرگذاری دين بر تح��والت و نتايج بين المللی را نقض 
و باطل می س��ازد؛ چون هيچ كدام از اين نظريه ها، نقش تعيين كننده ای برای دين در 
سياست بين الملل قائل نيستند. پارادايم واقع گرايی، اعم از كاسيك و ساختاری، به طور 
كلی نقش علی عناصر و ساختارهای غير مادی، ايده ها و انگاره ها را در سياست خارجی 
و روابط بين الملل انكار می كند، زيرا كشورها، فارغ از ايدئولوژی و نظام ارزشی حاكم بر 
آن ها، درصدد تأمين منافع ملی خود و بيشينه سازی قدرت می باشند. لذا اسام پوششی 
برای تعقيب و تأمين منافع و قدرت ملی در نظام بين الملل قلمداد می شود. نظريه های 
ليبرال مانند صل��ح دموكراتيك و نهادگرايی نوليبرال نيز، گرچه نقش مس��تقلی برای 
ارزش ها و هنجارها در روابط بين الملل قائل اند، ولی انحص��اراً بر ارزش ها و هنجارهای 
ليبرالی به عنوان عوامل ثبات بخش در نظام بين الملل تأكيد می ورزند. مكتب انگليسی 
كه حد واسط ليبراليسم و رئاليسم است و برای جمع بين اصول و مفروضه های اين دو 
پارادايم تاش می كند نيز در تبيين ظهور و نقش اسام سياسی با مشكل روبه رو است؛ 

1. بابی سعيد، هراس بنيادين، ترجمه غامرضا جمشيدی ها و موس��ی عنبری، تهران، دانشگاه تهران، 1379، 
ص55.

2. همان.

انقالب اسالمی از طريق احیای اسالم 
سیاسی و بازگشت نقش آفرينی دين در 
عرصه روابط و مناسبات بین المللی، 
تأكید بر نقش و اهمیت بازيگران غیر 
دولتی از جمله جنبش های سیاسی 
اسالمی، هويت، نفی رابطه يك جانبه 
ساختار و كارگزار، نفی نقش اساسی 
عناصر مادی ضمن به چالش كشیدن 
روابط  اصلی  جريان  نظريه های 
بین الملل باعث توسعه و تكوين مفاهیم 
و مؤلفه های نظريه سازه انگاری در 

روابط بین الملل شده است
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چون برخاف ادعا و انتظار اين نظريه، جامعه بين المللی براساس ارزش ها و هنجارهای 
مش��ترك جهانی با چالش اسام سياس��ی كه بر ارزش ها و هنجارهای متفاوتی استوار 
است، مواجه می باشد. نظريه ماركسيستی نيز با توجه به هستی شناسی مادی خود، نقش 
و جايگاهی برای مذهب به طور عام و اسام به طور خاص قائل نيست. نظريه انتقادی و 
مكتب فرانكفورت هم، به رغم نقد پروژه روشنگری و مدرنيته در تأمين آرمان های بشر 
از طريق عقل ابزاری، علم تجربی و فناوری، ماهيتی سكوالر دارد و قائل به جدايی دين 
از سياست بين الملل است. پست مدرنيسم نيز مانند ديگر نظريه های روابط بين الملل، 
بيش از حد سكوالريست بوده و به از بين رفتن نقش مذاهب الهی و سنی از جمله اسام 
باور و اميد دارد. اما نظريه سازه انگاری، به علت قائل بودن نقش تكوينی برای ارزش ها، 
ايده ها و انگاره ها در قالب ساختارهای غير مادی با چالش كمتری از سوی اسام سياسی 
مواجه است؛ زيرا در چارچوب اين نظريه، امكان پرداختن به نقش تكوينی و تعيين كننده 
اسام سياسی وجود دارد. تفكر سازه انگاری متمايل ترين تفكرات به قبول نقش مذهب 

در سيستم خارجی و روابط بين الملل هستند.1 
2. افزايش نقش و اهميت بازيگران غير دولتی در روابط بين الملل 

تأثير انقاب ايران در نظام بين الملل نش��ان می دهد كه يك زمينه فرهنگی اسامی 
تازه ای ايجاد شده است كه بازانديشی در رويه ها و نظريه های فهم سياست بين الملل را 
اجتناب ناپذير می سازد و با افزايش نقش و اهميت بازيگران غيردولتی بر اين امر تأكيد 
می گردد. انقاب اسامی ايران توانس��ت با ارتقای خودآگاهی مستضعفان و محرومان 
و احيای خودباوری، اعتماد به نفس و بيداری اس��امی در ميان ملت های مسلمان، بر 
اهميت جنبش های آزادی بخش اعم از اس��امگرا و استعمارس��تيز به عنوان بازيگران 
نوين در نظام بين الملل تأكيد ورزد و بدين ترتيب موازنه قدرت را به نفع جبهه ای ثالث 
در نظ��ام بين الملل رقم زند كه ب��ر آرمان های آزادی، عدالت اجتماع��ی و نفی دخالت 
قدرت های خارجی و ضرورت مديريت پويا و منعطف تحوالت سياسی اجتماعی تأكيد 
می كرد. اين مهم به ويژه در جنبش های آزادی بخش اس��امی اهميت بيشتری يافت 
چرا كه آنان با س��امان دادن نهضت بيداری اس��امی از پايين و با تأكيد بر نقش ملت ها 
و قبول مس��ئوليت پذيری بر اس��اس مردم محوری، مرزهای صوری و ظاهری را در هم 
شكستند. آنان ضمن ابراز س��ازش ناپذيری روح جمعی ملت های خود با غرب درصدد 

1. علی اميدی و وجيهه زارع، »اقدامات دولت ها و هويت بخشی جنبش های سياسی«، فصلنامه مطالعات انقاب 
اسامی، ش30، 1389، ص105.
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وارد كردن اس��ام به صحنه مبارزاتی برآمدند و با استواری حركت های آزادی خواهانه 
بر آرمان های دينی و اس��امی و معنوی و نيز تلفيق بين اخاق، ديانت و سياس��ت، در 
فرهنگ سياس��ی ملت های خود تحولی ش��گرف ايجاد كردند كه مش��خصه های آن را 
می توان اس��تقال خواهی، عدالت محوری، حق گراي��ی، معنويت طلبی، اخاق گرايی و 
تعامل دين و دولت ذكر كرد. جنبش های اس��امی مزبور در دو عرصه تجلی بيشتری 
يافتند يكی در عرصه فكری و انديشه ای كه به جنبش های اسامی ميانه رو، مسالمت گرا 
و فرهنگ محور شهرت يافتند و ديگری در عرصه عمليات شهادت طلبانه و حركت های 
جهادی كه نمون��ه آن را می توان انتفاضه مردم مس��لمان فلس��طين ذكر ك��رد كه با 
الگوپذيری از انقاب اسامی به عنوان انقابی آرام با دست های خالی و با بهره گيری از 
مساجد به عنوان پايگاه های ارتباطی، قيامی فراگير را در سراسر فلسطين اشغالی رقم 
زد. با وجود اين، نهضت های اس��امی ميانه رو و راديكال از آن لحاظ با يكديگر اشتراك 
داش��تند كه بر اصول گرايی اس��امی، هويت مكتب��ی و آرمان خواهانه جهان اس��ام، 
احيای تفكر و انديشه دينی، رهايی از ايدئولوژی های مادی گرا، معنويت محوری بدون 
بهره گيری از ايدئولوژی های وارداتی، پويش سياسی اسام و حضور دين در عرصه های 
عمومی و حكومتی، نفی سكوالريس��م و ماترياليس��م، غايت گرايی و ارزش محوری بر 
اس��اس خدامداری و خالق گرايی تأكيد می ورزيدند. از اين رو تكوين، توس��عه و تكثير 
جنبش های اسامی در اثر پيروزی انقاب اسامی از يك سو، مهم ترين چالش را برای 
نظريه روابط بين الملل ايجاد كرده اس��ت، اما از سوی ديگر، بيشترين و بهترين فرصت 
را برای بازنگری و بازتعريف مفروضه های كانونی نظريه ه��ای رايج در روابط بين الملل 
فراهم ساخته اس��ت. اين چالش و فرصت توأمان به ويژه پس از حادثه 11سپتامبر، به 
قدرت رس��يدن حماس در فلس��طين، جنگ 33روزه لبنان و 22 روزه غزه به اوج خود 
رسيد؛ زيرا در هر چهار مورد، جنبش های اسامی به معنی عام در كانون و مركز روابط 
بين المللی قرار داشتند، به گونه ای كه بعضی از انديشمندان بر اين باورند كه همان گونه 
كه پايان جنگ سرد موجب بازنگری و اصاح مفروضه ها و گزاره های نظريه های موجود و 
پردازش نظريه های نوين شد، نقش آفرينی جنبش های اسامی، به ويژه عمليات القاعده 
در سطح بين المللی، متضمن و مستلزم بازتعريف و ارائه نظريه های جديد خواهد بود.1 
سه ويژگی كنشگری جنبش های اسامی در سطح بين المللی و منطقه ای، بازتاب قابل 

1.1-Brenner,William in search of Monsters Realism and progress in  theory after 
September 11.security studies,vol.15,No3,july September 2006.p.525.
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ماحظه ای در نظريه ها و ادبيات نظری روابط بين الملل داشته است كه عبارت اند از: اول، 
اين جنبش ها بازيگران غير دولتی هستند. دوم، دين، ايدئولوژی، ايده ها و انگاره ها نقش 
تعيين كننده و مقومی در تكوين، توسعه و تعريف اهداف و آرمان های آن ها ايفا می كند. 
س��وم، انگيزه های رفتاری و راهبرد اين جنبش ها در پی گيری اهداف و آرمان های غير 
مادی است. واكنش نظريه ها و تاش نظريه پردازان برای توجيه و تبيين اين سه محور، 
كه منجر به توليد ادبيات نظری درباره پديده جنبش های اسامی و نقش آن ها در روابط 
بين الملل شده است را می توان در قالب رهيافت های معنا گرايانه ای چون سازه انگاری 
يافت؛ چرا كه از نظر سازه انگاری دولت ها تنها بازيگران عرصه روابط بين الملل نيستند و 
بازيگرانی همچون سازمان ها و نهادهای فرامليتی، سازمان های دولتی و غير دولتی نيز 

به نحو مؤثری ذی نفوذ هستند.
3. هويت خواهی در روابط بين الملل 

در نگاه س��ازه انگاران، ايده ها هنجاره��ا را به وجود می آورند و هنجاره��ا نيز به ايجاد 
هويت ها می انجامند و اين هويت ها نيز به  نوبه خود شكل دهنده منافع هستند.

هويت اسامی برگرفته از فرهنگ صدر اسام، در جريان انقاب اسامی ايران به يك 
جنبه قدرتمند از هويت ملی ايران تبديل ش��د. مقاومت زندانيان در برابر شكنجه گران 
پهلوی، تحمل انواع فشارها و پشت سر گذاشتن دوران مخوفی كه با كودتای 28 مرداد 
32 آغاز گرديد و سرانجام با انقاب 22 بهمن 57 به س��ر آمد، به  مرور از ايده به هنجار 
انقابيون و به هويت آنان تبديل ش��د و منافع ملی ايران پس از انقاب را تش��كيل داد. 
انقاب اسامی ايران در راس��تای انتش��ار ايده ها و آموزه های خود، مرجع هويت ساز و 
الهام بخش بسياری از جريان های اسامی و جهان سومی گرديد. پيامدهای انقاب به 
سرعت در محيط ذهنی روانی افراد نفوذ كرد و مرزبندی های فرهنگی، قومی و نژادی و 
مذهبی را درنورديد. اين انقاب در داخل در چالش با مظاهر و نمودهای تمدن غربی و 
مدرنيسم به عنوان يك مرجع هويت ساز ظاهر شد؛ و ضمن تأكيد بر اهميت توجه به امور 
مادی و دنيوی، با افكار و ارزش های سكوالر و دنياپرستی مبارزه كرد و خواهان احيای 
ارزش های الهی انس��انی و فضايل و ارزش های اخاقی گرديد. توج��ه به دين و معارف 
اسامی و گراميداشت جايگاه و نقش آن در زندگی اجتماعی و سياسی جامعه از اهميت 

فزاينده ای برخوردار گرديد.
مس��ئله هويت خواهی و كسب ش��خصيت جديد در ش��عارها و هنجارهای برآمده از 
انقاب به خوبی مشخص است. شعار استقال، آزادی، جمهوری اسامی، بازتاب هويت 
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اسامی و ملی و حاكم شدن بر سرنوشت خويش و قطع سلطه و نفوذ قدرت های خارجی 
است؛ زيرا هويت ايران، پس از ورود به دوران جديد، از دو جهت در معرض چالش قرار 
گرفت؛ نخست آنكه ارزش ها، هنجارها و فرهنگ برآمده از مدرنيته در تضاد با ارزش ها 
و فرهنگ بومی قرار گرفت و دوم آنكه روابط قدرت های بزرگ و دخالت آن ها در ايران 
مانع رش��د هويت مس��تقل ايرانی ش��د. در اين دوره پرسش از چيس��تی ما با توجه به 
غيريت سازی )غرب( صورت گرفت. در اين حالت هويت يابی به كمك غيريت سازی به 
توليد »دشمن« كمك كرد كه در آن بخشی از واقعيت را همسو با »خود« و بخش ديگر را 
در تضاد با خود و همسوی با »ديگر« می ديد. بر اين اساس، انقاب اسامی خود خواهان 
محو نفوذ عناصر ارزشی فرهنگ غربی و دفع تمام زمينه های بحران هويتی ناشی از آن 
شد. گفتمان هويتی انقاب اس��امی همچنين در رويارويی تقابل با ناسيوناليسم قرار 
گرفت و تأكيد بر صدور انقاب حكايت از اين مقوله داش��ت كه گفتمان هويتی انقاب 
اسامی، هويتی فراملی دارد و در تضاد با ملت گرايی است. همچنين صدور انقاب نشان 
داد انقاب اسامی ماهيتی جهانی دارد و در عصر جهانی ش��دن فرهنگ در پی ايجاد 
نظم نوين فرهنگی جهانی و تغيير وفاداری ملی و سرزمينی و همبستگی جهانی است. 
هويت فرهنگی ايران آميخته با مذهب اس��امی اس��ت و ايده های مذهبی در آن نقش 

اساسی ايفا می كند. 
4. تعامل ساختار و کارگزار و تسری هويت مقاومتی در منطقه

ساختار و كارگزار در ديدگاه سازه انگاران، در تعاملی مستمر با يكديگر قرار دارند. منظور 
از ساختار، مجموعه انگاره های ذهنی يا موجوديت های اجتماعی و موجوديت های مادی 
 است. كارگزاران نيز دولت � ملت ها محسوب می شوند. در اين تعامل مستمر، هم كارگزار 

بر ساختار تأثير می گذارد و هم ساختار بر كارگزار.
انقاب اسامی ايران در وهله اول مرهون تحوالت ذهنی و باورهای ارزشی ملت ايران 
در رويارويی با ساختارهای ذهنی پذيرفته ش��ده قبلی است. ساختار نظام بين الملل در 
كنار فرصت ها و امكاناتی كه برای انقاب و دولت انقابی فراهم می سازد، از طريق ايجاد 
محدوديت در پی مهار و كنترل انقاب ها برمی آيد. انقاب اس��امی ايران نيز از همان 
ابتدای ش��كل گيری تا مرحله پيروزی و پ��س از آن همواره با موان��ع و محدوديت های 
محيطی روبه رو بوده است؛ در عين حال بر اثر رابطه تعاملی پويا، انواع محدوديت ها باعث 
توقف يا انسداد انقاب و پيام های انقابی نش��ده اند؛ بلكه انقاب و نيروهای انقابی بر 
اساس نظريه يادگيری و رابطه ای راهبردی جسوب، به صورت آگاهانه و هدفمند همواره 
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خود را به موقعيت و شرايط محيطی نزديك 
می س��ازند و نيازها و ش��رايط جديد را مورد 
توجه قرار می دهند. در اين رابطه امكان تحول 
در آگاهی و راهبرد دولت انقابی وجود دارد و 
گاهی می تواند گزينه ها و اولويت های جديدی 
را ايجاد نمايد. با وقوع انقاب اسامی و به هم 
خوردن توازن منطق��ه ای، قدرت های بزرگ 
تاش كردند مانع شكل گيری ساختار جديد 
منطقه ای شوند. همكاری های سياسی امنيتی 
امريكا با كشورهای محافظه كار منطقه نه تنها 
به منظور جلوگيری از توسعه طلبی شوروی در 
منطقه، بلكه در راستای تحديد اصول گرايی 
اسامی و تغييرات انقابی بود1 و جنگ ايران 
و عراق همسو با سياست قدرت های بزرگ، به 

منظور برقراری توازن منطقه ای سازماندهی شد. 
در نظريه ساختار كارگزار، آگاهی و بينش كارگزار يكی از مؤلفه های اصلی الزم برای 
وضعيتی است كه می توان كارگزار را به عنوان متغير مستقل لحاظ نمود و قابليت های 
الزم را بر اساس آن برای ساخت رابطه تعاملی آن با س��اختار فراهم ساخت. فريدمن و 
استار می گويند: آگاهی می تواند به عنوان ابتدايی ترين و اصيل ترين ويژگی كارگزار در 
نظر گرفته شود. اصطاح گيدنز يعنی توانايی ادراك دربرگيرنده معنای آگاهی است. وی 
توانايی شناخت را به عنوان هر چيزی كه بازيگران درباره شرايط كنش خود و ديگران 
می دانند يا باور دارند، می داند كه از توليد و بازتوليد آن به دست می آيد و از جمله آن ها 
دانش قابل دسترس ضمنی و استداللی اس��ت.2 در اين رابطه آموزه های آگاهی بخش 
انقاب اسامی دانش گسترده ای را در سطح داخلی در دسترس نيروهای مخالف وضع 
موجود قرار داد و از طريق صدور انقاب محيط ذهنی روانی نظام بين المللی را تحت تأثير 
قرار داد. انقاب ايران با طرح ايده های نوين و همنوايی با ارزش های اجتماعی و مردمی 

1. نيكی كدی، مارك گازيو روسكی، نه شرقی، نه غربی، ترجمه ابراهيم متقی و الهه كواليی، تهران، مركز اسناد 
انقاب اسامی، 1379، ص226.

2.1-International Politics, Friedman Agency, Structure, and From on tology to and Harre 
Starr, Empirical Inqury (new York: routeldge1997 p. 32.

توانست  ايران  اسالمی  انقالب 
با ارتقای خودآگاهی مستضعفان 
و محرومان و احیای خودباوری، 
اعتماد به نفس و بیداری اسالمی در 
میان ملت های مسلمان، بر اهمیت 
از  اعم  آزادی بخش  جنبش های 
اسالمگرا و استعمارستیز به عنوان 
بازيگران نوين در نظام بین الملل تأكید 
ورزد و بدين ترتیب موازنه قدرت را 
به نفع جبهه ای ثالث در نظام بین الملل 
رقم زند كه بر آرمان های آزادی، 
عدالت اجتماعی و نفی دخالت 
قدرت های خارجی و ضرورت 
مديريت پويا و منعطف تحوالت 

سیاسی اجتماعی تأكید می كرد
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جنوب سطحی از ادراكات فرهنگی مش��تركی را ايجاد نمود1 و از طريق آگاهی بخشی 
و صدور ارزش های انقاب توانست بخشی از مس��ائل و مشكات كشورهای تحت ستم 
را در بس��ته های معناداری عامت گذاری نمايد و به ايج��اد صف آرايی جديد نيروهای 
اجتماعی كمك كند و بخش��ی از حاكميت قدرت های مس��لط را بر نظام بين الملل كه 
ناش��ی از ضعف جنوب بود، تقليل دهد و با افزايش توان سياسی ملل تحت ستم امكان 
درخواست موقعيت برابر با شمال را افزايش دهد. اين تقاضا به صورت كانون های مقاومت 
ظاهر شد و شمال را در س��ركوب نيروهای انقابی ناتوان ساخت. بر اين اساس می توان 
گفت كه انقاب اسامی ايران جريانی از جنوب عليه شمال بود؛ جريانی كه همراه خود 
عنصر آگاهی بخشی و رهايی را دارا بود. الهام گيری نيروهای مردمی و اجتماعی در سطح 
ملی، منطقه ای و بين المللی را می توان در تغيير محتوای س��خنرانان مذهبی، تأسيس 
سازمان های مذهبی و مبارز، اهميت يافتن موضوع دين برای جوامع مسلمان، تقاضا برای 
اجرای شريعت اسامی، احترام نهادن به احكام و شعائر مذهبی، بيداری اسامی، ترويج 
ايده مبارزه با اسراييل، وحدت شيعه و سنی، مبارزه به عنوان راه حل مسائل جهان اسام، 
ايجاد جامعه اسامی، سنگر ساختن مساجد و ترويج پوشش اسامی ذكر كرد2 كه ريشه 
در اسام سياسی و قدرت فرهنگی انقاب اس��امی ايران داشت. انقاب اسامی ايران 
تقاضا برای تحول در نظام بين الملل را افزايش داد و آن دسته از نيروهايی را كه در ساختار 
موجود به حاش��يه رانده شده بودند، به صحنه آورد. از س��وی ديگر انقاب ايران قدرت 
ريسك كردن را ميان نيروهای انقابی افزايش داد و نشان داد امكان رويارويی با ساختار 
موجود نظام بين الملل��ی وجود دارد و قدرت های انقاب��ی می توانند هزينه قدرت های 
بزرگ را برای حفظ وضع موجود افزايش دهند؛ وضعيتی كه قدرت های مسلط به صورت 
اجتناب ناپذيری با آن روبه رو می ش��وند و توان حذف وضعيت های تعارضی و بحرانی را 
از نظام بين الملل ندارند. وجه ديگر انقاب ايران در ارتباط ب��ا ايده ها و ايجاد تغييرات 
بنيادين در نظام بين الملل، در ارتباط با ساخت فرصت های سياسی است. انقاب ايران 
در اين رابطه با رد س��اختار نظام دوقطبی و مخالفت با سياس��ت های عملی بلوك های 
قدرت، فضای نوينی ايجاد نمود. اين فرصت سازی سياسی از چند طريق صورت گرفت: 

1. صاحب نظران انقاب اس��امی بر رهيافت فرهنگی انقاب و بازتاب فرهنگ��ی آن اهميت خاصی می دهند؛ 
جنبه ای كه می تواند تحوالت ارزشی گسترده ای را ايجاد نمايد. در اين رابطه رك: منوچهر محمدی، »بازتاب انقاب 

اسامی در جهان اسام«، حقوق و علوم سياسی، ش63، 1383، ص141�119.
2. ابراهيم برزگر، »نظريه پخش و بازتاب انقاب اسامی«، پژوهش حقوق و سياست، س5، ش8، 1385، ص62.
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1. ايجاد وقفه در ساختار نظام بين الملل دو قطبی.1 
2. تضعيف كنترل امريكا بر كشورهای تحت نفوذ، به 
ويژه منطقه خاورميانه. 3. تقويت گروه های داخلی 
معارض با رژيم های حاكم در منطقه. 4. بديل سازی 

و ارائه الگوهای جايگزين.
 از سوی ديگر تداوم انقاب فرصت های بين المللی 
را برای تقويت ايده ها و ارزش های جديد گس��ترش 
داد. انقاب اسامی توانس��ت در محيط بين المللی 

در يك فرايند اجتماعی سياس��ی ضمن حفظ خود، فرصت ه��ای جديدی ايجاد كند؛ 
فرصت هايی كه می توان آن را در گفتمان اسام سياسی مشاهده نمود. اين امر با افزايش 
بازيگران غيردولتی و رشد فزاينده انتظارات افكار عمومی جهانی، تقاضا برای ارزش های 
جديد را باال برد و اس��ام به عنوان مرجع هويت ساز جهانی ظاهر ش��د كه به نوبه خود 
قرائت ديگری از ادراكات ذهنی هويتی ايجاد كرد. هويت برآمده از انقاب اسامی ايران 
در تعامل با ساختار با جنگی هشت ساله مواجه شد كه به واقع ساختار انگاره ای و مادی 
بين المللی به آن تحميل كرده بود. در جريان اين جنگ، هويت انقابی ملت ايران به طور 
كامل بعد مقاومتی خود را پيدا كرد و در جايگاهی شبيه به جايگاه مسلمانان صدر اسام 
قرار گرفت. اگر مسلمانان صدر اسام در محاصره و انواع فشارها و تحريم ها قرار داشتند، 
ايران انقابی نيز در اين دوران با انواع فشارها و تحريم ها مواجه بود. در جريان اين جنگ 
سنگين هشت ساله شكل گيری هويتی به نام مقاومت اسامی كه از دوران مبارزه با رژيم 

شاه شروع شده بود، در هشت سال دفاع ايرانيان از سرزمين خويش، تكميل شد.
اكنون نوبت كارگزار بود تا بر ساختار تأثير نهد و با صدور اين تفكر به ديگر نقاط جهان 
اسام، ساختار را دچار تغيير نمايد. صدور تفكر مقاومتی به مناطقی چون سوريه، لبنان 
و فلسطين و باالخص مناطق شيعه نشين، توانست هويت جديدی را در خاورميانه ايجاد 
نمايد كه بدون هيچ ترديدی محصول مس��تقيم انقاب اس��امی ملت ايران بود. تفكر 
مقاومت اسامی، فراتر از دولت ها خود را به نمايش گذارده و در بين مردم ريشه دوانيده 
اس��ت. در نظريات جريان غالب رواب��ط بين الملل، بازيگران اصلی دولت ها به حس��اب 
می آيند اما در به كار بستن انديشه مقاومت اس��امی هم دولت ها مشاركت داشته اند و 

1. درباره ايجاد ناهمگونی و وقفه در نظام بين الملل رك: فرد هاليدی، انقاب و روابط بين الملل، ترجمه مسعود 
اخوان كاظمی، انقاب اسامی، 1371، ص32.

شهادت طلبي، استكبارستیزي، 
مبارزه با صهیونیسم، برادري و 
اخوت اسالمي،  اتحاد اسالمي، 
ظلم ستیزي كه در گفتمان 
انقالب اسالمي شكل گرفت 
امروزه در صحنه خاورمیانه به 
عنوان ارزش ها و هنجارهاي 

سیاسي نقش آفريني مي كنند
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هم بازيگران غير دولتی.
دولت های ايران و س��وريه، اصلی تري��ن بازيگران دولتی متعهد به مقاومت اس��امی 
هستند و جنبش های حزب اهلل لبنان، حماس و جهاد اسامی فلسطين هم اصلی ترين 
بازيگران غيردولتی در اين عرصه محسوب می شوند. در واقع آنچه محور مقاومت خوانده 
می شود، انعكاس هويت برآمده از انقاب اسامی ايران در جهان خارج است. نوع خاصی 
از نبرد در برابر دشمنان؛ در اين نوع، نگاه سياس��ی � فرهنگی قابل شناسايی است كه 

پيش از اين در دوران مدرن، مسبوق به سابقه نبوده است.
5. تقويت فعاليت گری فكری، فرهنگی و انديشه ای

 انقاب اس��امی با تأكيد بر قدرت نرم افزاری فرهنگ و تفكر و نيز تفوق انديشه ورزی 
بر ابزارانگاری، نوع��ی فعاليت گری فكری و فرهنگی را رقم زد كه بر اس��تقال فكری و 
فرهنگی ملت های مس��لمان اس��توار بود. چنين انقابی كه خودكفاي��ی و خوداتكايی 
علمی بدون وابس��تگی به قدرت های خارج��ی را ترويج می كرد موج��د نوعی جنبش 
نرم افزاری و توليد علم در جهان اسام شد كه بر حفظ فرهنگ بومی در عين بهره گيری 
از دستاوردهای تكنولوژی به ويژه فناوری های ارتباطی روز تأكيد می ورزيد. از اين رو بود 
كه علومی مانند بيمه اسامی، بورس اسامی، اقتصاد اسامی و سياست اسامی مورد 
توجه محافل علمی قرار گرفت و همزمان دو مركز علمی حوزه و دانش��گاه را به تعامل 
و همفكری با يكديگر واداشت. بدين س��ان، همزمان با افزايش گرايش انديشمندان به 
درك و فهم واقعيت و ماهيت انقاب اسامی، حوزه های علميه در تحوالت فكری جهان 
اسام اهميتی مجدد يافتند و خيل مشتاقان فراگيری علوم دينی به ويژه از كشورهای 
آفريقايی برای تحصيل در حوزه های علميه به ايران گسيل شدند. همچنين دانشگاه ها 
ميدان مهمی برای فعاليت های علمی و حركت های سياسی گروه های اسامی گرديدند 
كه بر ضرورت بهره گيری از عنصر زمان و سرعت عمل و ارتقای قدرت پويايی و انطباق 
با تحوالت جهان تأكيد می ورزيدند. همچنين به منظور اس��تقال فكری و انديشه ای 
ملت های مسلمان و تقويت هويت اسامی و احس��اس دينی در ميان نخبگان علمی و 
فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، اهتمام به اسامی شدن مدارس و دانشگاه ها 
افزايش يافت به گونه ای كه دانش��گاه ها و مراكز علمی و دينی ضم��ن تأكيد بر آگاهی 
فكری و سياس��ی بر اهميت حق تحصيل و فراگيری علمی حتی برای زنان مس��لمان 
اهتمام می نمودند. مراكز علمی و فرهنگی كشورهای مسلمان عاوه بر توجه به مبانی 
متافيزيكی دانش و هنجارسازی در مورد نوع نگرش به انسان و زندگی، درصدد تقويت 
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ديدگاه های علمی و منطقی برای تبديل جهان اسام به قطب فكری و تمدنی برآمدند. در 
اين رهگذر، استفاده از فناوری های غرب در عين اهتمام به ارزش های دينی و يافته های 
بومی موج��ب گرديد ارتباط وثيق عل��م و دين بر مبنای رويك��رد غرب پژوهی به جای 
رهيافت غرب ستيزی يا غرب پذيری بر دانشگاه ها و حوزه های علميه كشورهای اسامی 
حاكم شود و بدين ترتيب بازسازی فكری reconcepthalization براساس تلفيق 
سنت و مدرنيته با تأكيد بر بومی گرايی و تقويت هويت فرهنگی تمدنی و اقتباس آگاهانه 

از فناوری های نوين در جوامع مسلمان و مراكز علمی آنان رقم خورد.
6. انقالب اسالمی، ايده ها و ارزش ها در روابط بين الملل 

با وجود تأثيرات انقاب اس��امي بر س��اختار مادي نظام بين الملل، مهم ترين پيامد 
و بازتاب انقاب اس��امي در چارچوب به چالش كشيدن س��اختار غيرمادي به معناي 
ارزش ها و هنجارهاي حاكم بر نظام بين الملل است. گفتمان انقاب اسامي و ايدئولوژي 
اس��امي متضمن ارزش ها، هنجارها، ايده ها و انگاره هايي اس��ت كه از ايدئولوژي هاي 
مادي ليبراليسم و سوسياليسم رايج در دوران پيروزي انقاب اسامي متفاوت و متمايز 
است؛ به ويژه انقاب اس��امي مبتني بر تلفيق دين و دولت و شريعت و سياست بود و 
نظام جمهوري اسامي تخيل و تجسم عيني و عملي آن به شمار مي رود. انقاب اسامی 
ايران با طرح ارزش ها و هنجار های نوين و يا تقويت آن ها تصاوير ذهنی مخاطبان را تحت 
تأثير قرار داد و الگوهای رفتاری جديدی را ايجاد كرد. ارز ش هايی مانند استقال خواهی، 
آزادی، عدالت، همبستگی و اتحاد مستضعفان، بيداری مسلمانان، حق طلبی، حقانيت 
ملل محروم، همكاری و ياری ملل تحت ستم و مقابله با قدرت طلبی، غارتگری، زورگويی، 
انحصارطلبی، پايگاه خارجی، تجاوز، امپرياليسم، استعمار، جهالت، تفرقه و اختاف نظام 
معنايی خاصی را شكل داد كه در تعارض با نظام معنايی قدرت های بزرگ حافظ وضع 

موجود بود و ايده های انقابی را تقويت و يا ايجاد نمود.1
از اين رو، ارزش ها و هنجارهاي جديدي بر مبناي آموزه هاي اس��امي وارد مناسبات 
منطقه اي شدند كه پيش از اين چندان تأثيرگذار نبودند. شهادت طلبي، استكبارستيزي، 
مبارزه با صهيونيسم، برادري و اخوت اسامي،  اتحاد اسامي، ظلم ستيزي كه در گفتمان 
انقاب اسامي شكل گرفت امروزه در صحنه خاورميانه به عنوان ارزش ها و هنجارهاي 
سياسي نقش آفريني مي كنند. تجلي و نمود اين ارزش ها و هنجارها را در جنگ 33 روزه 

1. درباره طرح ارزش ها توسط انقاب رك: مهدی محسنيان راد، انقاب؛ مطبوعات و ارزش ها، تهران، سازمان 
مدارك فرهنگی انقاب اسامی، 1375، ص418�303.
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و جنگ غزه به خوبي مي توان مشاهده كرد. 

نتيجه گيری
انقاب اسامی ايران به عنوان نهضتی الهی، فراگير و مبتنی بر مدار فطرت پاك بشری، 
توانست اهميت قدرت نرم افزاری را به منصه ظهور رساند و به عنوان انقابی در ارزش ها 
و هنجارها به فرهنگ سازی در عرصه داخلی، منطقه ای و بين المللی مبادرت نمايد. اين 
نهضت فرهنگی توانست موجد يك فضای گفتمانی باشد كه خرده گفتمان ها را در درون 
خود مستحيل سازد و ضمن مفهوم سازی و بازسازی فكری و انديشه ای، فرهنگ نوينی را 
در روابط بين الملل رقم زند كه بر مردم ساالری دينی، احيای تفكر اسامی، جهان گرايی 
تمدن اسامی، محوريت فعاليت فرهنگی، تقويت جنبش های جديد اجتماعی و فرهنگ 
استكبارستيزی و استقال خواهی استوار بود. انقاب اسامی توانست با تكيه بر توسعه 
فرهنگی در داخل و تبادل و تعامل فرهنگ��ی و تمدنی با خارج فضای گفت وگو با جهان 
پيرامون را بر اس��اس اصاح طلبی در س��اختار و كاركرد نظام بين الملل و زير سيستم 
منطقه ای ايجاد نمايد تا از اين رهگذر به فرهنگ سازی و هنجارسازی در قواعد رفتاری 
و ساختار سياس��ی بپردازد و بدين ترتيب رويكرد جديدی را بر روابط بين الملل حاكم 
گرداند كه بر تحول ماهيت قدرت، گشتار در قواعد بازی و تغيير در نوع بازيگران استوار 
باشد. اين رويكرد جديد در روابط بين الملل، مفهوم پردازی و نظريه پردازی های جديدی 
را نيز در اين حوزه برانگيخته است. انقاب اسامی و نقش غيرقابل انكار مؤلفه هايی مثل 
فرهنگ، هنجارها، انگاره  ها، هويت، دين و ايدئولوژی در صورت بندی انقاب وكم رنگ 

بودن عناصر ساختاری، اكثر نظريات روابط بين الملل را به چالش كشيد.
تأثيرات مستقيم و غير مستقيم انقاب اس��امی ايران در ادبيات نظری و نظريه های 
روابط بين الملل غيرقابل انكار است. گرچه شايد رابطه علی و باواسطه ای بين انقاب 
اس��امی و تحوالت نظری در روابط بين الملل وجود نداشته باش��د، اما اثرپذيری غير 
مستقيم و با واسطه نظريه های مختلف در اين رشته مطالعاتی، مورد اذعان نظريه پردازان 
روابط بين الملل است. با وقوع انقاب ايران يك زمينه فرهنگی اسامی تازه ای در نظام 
بين الملل ايجاد ش��د كه بازانديش��ی در رويه ها و نظريه های فهم سياست بين الملل را 
اجتناب ناپذير می ساخت و با افزايش نقش و اهميت بازيگران غيردولتی بر اين امر تأكيد 
می كرد. فراتر از اين، انقاب اسامي ايده ها، انگاره ها، ارزش ها و هنجارهايي را در قالب 
نظم سياسي ديني وارد نظام بين الملل كرد كه موجب بازگشت دين و هويت هاي ديني 
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به عرصه روابط بين الملل شده است؛ به گونه ای كه بعضی 
از نظريه پردازان و صاحب نظران تاش كرده اند تا چرايی و 
چگونگی تاثيرگذاری انقاب، جنبش های اسامی، اسام 
سياسی و دين بر روابط بين الملل را تبيين نظری كنند. 
بنابراين می توان گفت مهم ترين تأثير و بازتاب غيرمادي 
و گفتماني انقاب اس��امي در روابط بين الملل، احياي 

نقش دين و مذهب در عرصه بين المللي بوده است. 
بازگش��ت دين و هويت هاي ديني به روابط بين الملل 
كه در قالب دولت هاي ديني، بازيگران مذهبي فراملي و 
نهادها و سازمان هاي مذهبي صورت گرفته است، بنياد 

سكوالر روابط بين الملل در عمل و تئوري را به چالش كش��يده است. زيرا بنيان رشته 
روابط بين الملل و به تبع آن نظريه های روابط بين الملل بر گفتمان سكوالريسم استوار 
شده اس��ت. اين مس��ئله به مثابه تضعيف اركان، اصول و مفروضه هايي است كه رشته 
روابط بين الملل بر آن بنا يافته است.زيرا انقاب اسامی باعث تضعيف و تزلزل گفتمان 
سكوالريسم در روابط بين الملل شد و اصول، مبانی و مفروضات گفتمان سكوالريسم كه 
از قراردادهای وستفالی بر روابط بين الملل حاكم و غالب بوده است را به چالش كشيد. 
چراكه سكوالريسم متضمن جدايی نهاد دين از نهاد دولت و سياست است. سكوالريسم 
در روابط بين الملل به معنای عدم نقش آفرينی دين به عنوان عامل تعيين كننده در اداره 
امور بين المللی و تدوين و اجرای سياست خارجی است. سكوالر شدن روابط بين الملل 
نيز عبارت از پيگيری اه��داف و مقاصد غيرمذهبی چون ق��درت، امنيت، ثروت، صلح، 
ثبات و توس��عه اقتصادی بدون توجه به انگيزه های مذهب��ی و عدم تاش برای حفظ و 
ترويج مذهب است. يكی از مهم ترين اصول سكوالريس��م در روابط بين الملل آن است 
كه دولت دارای حاكميت به عنوان تنها نوع انحصاری اقتدار و مرجعيت سياسی است. 
نوعی س��ازمان سياس��ی كه در آن تنها يك اقتدار عاليه در چارچوب سرزمين و قلمرو 
اعمال می شود. از اين رو پس از استقرار نظم وستفاليايی سكوالر دولت دارای حاكميت 
به صورت تنها س��ازمان و س��امان سياس��ی درآمد كه به اعمال اقتدار قانونی و رسمی 
می پردازد. دولت های سرزمينی نيز نظامی را كه با آنارشی مشخص می شود شكل دادند 

كه مهم ترين ويژگی روابط بين الملل به شمار می رود. 
نوع رابطه ای كه بين مرجعيت و اقتدار سياس��ی و مذهبی پس از وس��تفاليا در روابط 

انقالب اسالمی ايران به 
عنوان نهضتی الهی، فراگیر 
و مبتنی بر مدار فطرت پاک 
بشری، توانست اهمیت 
قدرت نرم افزاری را به 
منصه ظهور رساند و به 
عنوان انقالبی در ارزش ها 
و هنجارها به فرهنگ سازی 
در عرصه داخلی، منطقه ای 
و بین المللی مبادرت نمايد
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بين الملل شكل گرفت متضمن اين موارد است: اوالً دولت ها و كشورها تنها نظام سياسی 
مشروع و مقبول در نظام بين الملل هستند. ثانياً كشورها برای تغيير رابطه بين مذهب 
و سياست در ساير كشورها تاش نمی كنند. ثالثاً متوليان دين و مذهب كاركرد و نقش 
اندك و ناچيزی در سياست داخلی و سياست بين الملل ايفا می كنند. رابعاً كشورها در 

جهت پيگيری و تأمين اهداف و منافع دين و مذهب تاش و اقدام نمی كنند. 
اما تأسيس و تثبيت جمهوری اس��امی ايران و احيای اسام سياسی مبتنی بر تاش 
برای تش��كيل دولت اسامی در س��اير جوامع اس��امی، گفتمان سكوالريسم و اصول 
بنيادين آن را با چالش جدی مواجه ساخت؛ زيرا اوالً، دولت اسامی بر مبنای تلفيق و در 
هم تنيدگی اقتدار سياسی و مذهبی شكل گرفته و عمل می كند. به طوری كه حاكميت 
ملی در طول حاكميت الهی اعمال می شود. دوم، دولت اسامی عاوه بر پيگيری منافع 
و اهداف ملی درصدد تحقق و تأمين اهداف و منافع دينی ازجمله توسعه و ترويج مذهب 
در درون و برون قلمروی سرزمين و مرزهای ملی اس��ت. سوم، در دولت اسامی نقش 
نهادها و مراجع دينی در امور سياسی اساس��ی و تعيين كننده است، به گونه ای كه هر 
دو اقتدار سياسی و مذهبی توسط آنان اعمال می شود. لذا انقاب اسامی ايران نهادی 
از چهره چهارم قدرت را نش��ان داد؛ قدرتی كه خاستگاه آن از پايين بود و تمركز قدرت 
را صرفاً در ساختار دولت رد كرد و آشكار نمود كه دين با ايجاد معنويت می تواند منبع 

قدرت باشد.1
همچنين انقاب اسامی توانست به گفتمان سازی سياسی فرهنگی بر اساس ترويج 
فرهنگ اس��تقال خواهی و استكبارس��تيزی و فرهنگ اصاح طلب��ی در جنبش های 
جديد اجتماعی، تقوي��ت فعاليت گری فكری، فرهنگی و انديش��ه ای، افزايش تعامل و 
تبادل فرهنگی و اعتای فرهنگ وحدت تمدنی جهان اسام مبادرت نمايد كه حامان 
انديشه ای آن همچنان نخبگان فكری و فرهنگی می باشند. از اين روست كه پيام انقاب 
اسامی توانسته است در اليه های مختلف اجتماعی و بين ملتی رسوخ نمايد تا در عصر 
جهانی  شدن بستری برای عالمگير شدن فرهنگ دينی در روابط بين الملل فراهم آيد. 
با عنايت به موارد و مباحث مطرح شده در اين مقاله می توان گفت كه انقاب اسامی با 
احيا و تقويت نقش اسام به عنوان يك نيروی سياس��ی تأثيرگذار در سياست خارجی 
و روابط بين الملل، تكوين، توس��عه و تكثير جنبش های اس��امی به عن��وان بازيگران 

1. درباره قدرت مردم و معنويت رك: گئورك استات، »انقاب در عصر روح«، مقاله ای در مورد پرسش های ميشل 
فوكو درباره انقاب ايران، ترجمه علی اكبر حاج مؤمنی، گفتمان، س3، ش8، 1382.
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غيردولتی، احيای جاي��گاه معنا و معناگراي��ی در روابط بين الملل، برجس��ته كردن و 
عينيت يابی شاخص ها و مؤلفه هايی چون هويت، فرهنگ، هنجارها، ايده ها ، انگاره ها و 
ساير عناصر غيرمادی حيات اجتماعی )كه از مؤلفه ها و گزاره های اساسی و مورد توجه 
نظريه سازه انگاری نيز می باشند( ضمن نقد مبانی مادی گرايانه نظريه های جريان اصلی 
روابط بين الملل زمينه را برای بس��ط و توسعه نظريه س��ازه انگاری در روابط بين الملل 

فراهم ساخته است.


