انقالب اسالمی ايران و برسازي هنجارسياسي مقاومت در روابط بينالملل
زهره پوستينچي
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چكيده
يكي از موضوعات اصلي اسالم سياسي تأثيرگذاري بر فرهنگ سياسي ،ساختار سياسي و
سياست بينالملل است .اين مسئله نشان ميدهد كه شكل جديدي از هنجارهاي اجتماعي
ظهور ميكند و آثار خود را بر موضوعاتي مانند سياست بينالملل به جا ميگذارد .چنين
نشانههايي قبل از دهه  1970مشاهده نميشد .انقالب اسالمي ايران نقطه آغازين تحول
در سازوكارهاي اسالم سياسي براي تأثيرگذاري بر فرايندهاي روابط بينالملل بوده است.
اگرچه اسالم سياسي در دهه  1970نشانههاي فرهنگي ،هنجاري و ايستاري داشته ،اما چنين
فرايندي تأثير خود را بر حوزه تعامل كشورها و ساير بازيگران در سياست بينالملل به جا
گذاشته است.
شكلگيري جنگ عراق عليه ايران را ميتوان نقط ه آغاز ديگري براي اثربخشي هنجارهاي
اسالمي در روابط بينالملل دانست .اگر اصليترين موضوع روابط بينالملل جنگ و صلح
باشد ،هنجارهاي سياسي انقالب اسالمی در دوران دفاع مقدس آثار خود را بر چگونگي تعامل
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بازيگران در چنين فرايندي منعكس كرده است .كشورهاي خاورميانه بيش از ساير بازيگران
در فرايند تعامل ايستارهاي هويتي ناشي از انقالب اسالمي ايران و دفاع مقدس قرار گرفتهاند.
نشانههاي سياسي و هنجاري انقالب اسالمی در دوران پس از پيروزي انقالب پيامدهاي
هنجاري و سياسي گستردهتري در حوزه روابط بينالملل و محيط منطقهاي خاورميانه داشته
است .آنچه در سال  2006به عنوان «هالل شيعي» نام برده شد ،انعكاس گسترش هنجارهاي
سياسي انقالب اسالمی از جمله مقاومت در حوزه روابط بينالملل بوده است .چنين فرايند و
نشانههايي در جنبش بيداري اسالمي خاورميانه در سال  2012نيز ديده ميشود.
واژگان كليدي

القري ،داراالسالم،
هويت ،ايستارگرايي ،هنجارسازي ،قدرت مقاومت ،شالودهشكني ،جهاد ،ام ّ
دارالكفر

. 1دکتری روابط بین الملل ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد رودهن
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 .1كليات پژوهش
هنجارهاي سياسي بخشي از واقعيتهاي كنش بازيگران در ساختار داخلي ،منطقهاي
و بينالمللي به شمار ميآيند .نظريات روابط بينالملل تا سال  1979عمدتاً داراي
ماهيت و نشانه رئاليستي و نئورئاليستي بوده است .انقالب اسالمي ايران و فرايند دفاع
مقدس ،جلوههايي از مقاومت را در برابر ساير مؤلفههاي تأثيرگذار در رهيافتهاي
سياست بينالملل به وجود آوردند .مقاومت به عنوان هنجار و متغير جديدي از كنش
در سياست بينالملل ظهور كرد .اين متغير تحت تأثير موضوعاتي از جمله هنجارهاي
مربوط به انقالب اسالمي ايران بوده است .ناگفته نماند اين هنجارها آثار خود را در
دوران مقاومت در جنگ عراق عليه ايران منعكس كردند.
نشانههاي هنجار سياسي انقالب اسالمی در قالب موضوعاتي از جمله شالودهشكني،
اسطورهسازي ،مقاومت ،عدالت ،آخرتگرايي ،جهاد ،شهادت ،عاشورا ،كربال،
بيگانهترسي ،واليت ،حقانيت ،مشروعيت ،ازخودگذشتگي و ايثار مالحظه ميشود.
هريك از مؤلفههاي يادشده تأثير خود را بر معادله قدرت در سياست بينالملل به
جا ميگذارد .بسياري از تحوالت منطقهاي و بينالمللي را ميتوان انعكاس نشانههاي
هنجاري انديش ه سياسي شيعه در بستر انقالب اسالمي ايران دانست.
الف) طرح مسئله

انقالب اسالمي ايران نقطه عطفي در نشانههاي الگويي و رفتاري سياست بينالملل
تحليلگران نقش دين در روابط بينالملل بر اين
محسوب ميشود .اگرچه برخي
ِ
اعتقادند كه مذهب و اسالم سياسي از زمان جنگ جهاني دوم وارد روابط بينالملل
شده است ،اما چنين نگرشي به منزل ه تأثيرگذاري هنجاري در سياست بينالملل
نيست .نيروهاي اسالمي در سالهاي اوليه هويتيابي خود تالش كردند از هنجارهاي
ديني براي تحرك نيروهاي اجتماعي استفاده كنند.
چنين فرايندي به گونهاي تدريجي تغيير يافت .برخي دگرگونيهاي سياسي در
كشورهايي كه قب ً
ال در زمره امپراتوري عثماني بودند ،براساس هنجارهاي مذهبي
انجام ميگرفت .در اين دوران ،نيروهاي مذهبي نقش محوري در سياست داخلي
كشور خود نداشتند .تحرك نيروهاي اسالمي در حوزه اجتماعي ،سياست داخلي و
روابط بينالملل ،ماهيت مرحلهاي دارد .در هر مرحله افزايش نقشآفريني نيروهاي

اسالمي در حوزه اجتماعي ،سياست داخلي ،سياست خارجي و روابط بينالملل به
چشم ميخورد كه به منزله تحرك مرحلهاي نيروهاي اسالمي است.

تبيين هنجارهاي انقالب اسالمی در سياست بينالملل بدان علت اهميت دارد كه
موجهاي سياسي ناشي از انقالب اسالمي ايران را به حوزههاي همجوار منتقل كرد.
مناطق همجوار را ميتوان شامل حوزههاي جغرافيايي متنوعي دانست كه فراتر از
مرزهاي جغرافيايي ،شامل مرزهاي فرهنگي ،تاريخي ،سياسي و اجتماعي ميشود.
شهروندان در اين مرزها پيوندهاي نسبتاً مشترك با يكديگر دارند ،تهديد مشتركي را
احساس ميكنند و از همه مهمتر در شرايط مقابله با نيروهاي سياسي نسبتاً همگوني
قرار دارند.

ج) سؤال پژوهش

در تبيين نقش مذهب و هنجارهاي مذهبي نظريهپردازان مختلفي مبادرت به تبيين
نقش نيروهاي اسالمي در سياست بينالملل كردهاند .هريك از آنان بر هنجارها و
نگرش خاصي در ارتباط با ظهور و گسترش نقش نيروهاي اسالمي در روابط بينالملل
تأكيد دارند .در اين مقاله تالش شده است نقش هنجارهاي سياسي شيعه در روابط
بينالملل مورد بررسي قرار گيرد .بنابراين ،اصليترين سؤال مقاله مربوط به چگونگي
و فرايند ظهور ،نقش سياسي و كاركرد هنجارهاي انقالب اسالمی در سياست بينالملل
است.
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ب) اهميت موضوع

د) فرضيه پژوهش

فرضيه اين مقاله معطوف كاركرد و نقش هنجارهاي اسالمی در سياست بينالملل
است .نتايج حاصل از تبيين مقاله نشان ميدهد كه هنجارهاي اسالمی در دوران پس
از پيروزي انقالب اسالمي موجب تبديل معادل ه قدرت به مقاومت شده است .قدرت
نماد رهيافتهاي رئاليستي و نئورئاليستي بوده است ،در حالي كه مقاومت را ميتوان
انعكاس رهيافتهاي دين و فرهنگ در حوزه سياست بينالملل دانست.
فرضيه مقاله تأكيد دارد كه «مؤلفههاي فرهنگ سياسيـ ايدئولوژيك ايران
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همانند شهادت ،ايثار ،فداكاري و ازخودگذشتگي عامل اصلي مقاومت در برابر عراق
و قدرتهاي بزرگ بودهاند» .براي تبيين اين موضوع از رهيافت سازهانگاري استفاده
ميشود ،زيرا سازهانگاري بر نقش تكويني عوامل فكريـ فرهنگي در برابر ماديگرايي
ابزاري و عقالنيت اثباتگرايانه [تأكيد دارد] .اين روند عامل اصلي مقاومت در برابر
تهاجم نظامي و ابزارگرايي ميليتاريستي عراق در حمله به ايران بوده است.
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هـ) چارچوب نظري پژوهش

در اين مقاله از رهيافتي كه «مارتي» ارائه كرد استفاده ميشود .مارتي نقطه تمركز
تحليلي خود را در ارتباط با نقش مذهب در روابط بينالملل مربوط به توليد دالهاي
گفتماني متنوع توسط نيروهاي اسالمي قرار داده است .از ديد مارتي ،چنين فرايندي
از زمان حاشيهاي شدن جهان اسالم در سياست بينالملل ( )1918آغاز شده و
دالختلف تاريخي بازتوليد كرده است .انقالب اسالمي ايران نقطه عطفي در ارتباط با
تحول دالهاي گفتماني دینمحور است .نشانههاي گفتماني انقالب اسالمی در روابط
بينالملل را ميتوان در حوزههاي مختلف مقاومت دموكراتيك در خاورميانه مورد
مالحظه قرار داد.
 .2دورانهاي تاريخي نقش مذهب در سياست بينالملل
در بررسي دورانهاي تاريخي ورود و تأثيرگذاري مذهب در سياست و روابط بينالملل
چهار دوره از يكديگر تفكيك و متمايز ميشوند .در هر دوران ،قالبهاي گفتماني و
رويكردهاي سياسي بازيگران و نيروهاي اسالمي نسبت به دوران قبل ارتقا مييابد.
بنابراين ميتوان نقش نيروها و گفتمانهاي اسالمی در روابط بينالملل را بر اساس
دالهاي گفتماني ،جهتگيري سياسي و اثربخشي منطقهاي از يكديگر تفكيك كرد.
مارتي بر اين اعتقاد است كه نيروهاي اسالمي پس از فروپاشي امپراتوري عثماني
توانستند موجوديت خود را از دهه  1920بازسازي كنند .مارتي جنبش اسالمي مصر
را واكنشي در قبال سكوالريسم تركيه ميداند .در جنگ جهاني اول كه امپراتوري
عثماني با شكست روبهرو شد و براساس پيمان ورساي و معاهد ه سِ ور در شرايط تجزيه
جغرافيايي قرار گرفت ،جلوههايي از احياگرايي اسالمي در كشورهاي مختلف خاورميانه
ظهور يافت .اين فرايندها به گونهاي تدريجي ،زمينه نقشآفريني چنين نيروهايي را در

روابط بينالملل ايجاد كردند ).(Marty, 1992: 39

الف) دوران تاريخي مبارزه با استعمار در تحرك بينالمللي گروههاي اسالمي
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اين مرحله تاريخي از سال  1919آغاز شد .نيروهاي اجتماعي كشورهاي اسالمي
در واكنش به جنگ جهاني اول ،به ايفاي نقش سياسي مبادرت كردند .محور
اصلي گفتمان گروههاي اسالمي را مبارزه با انديشههاي استعماري تشكيل ميداد.
شكلگيري ساختار سياسي الئيك در امپراتوري عثماني و به قدرت رسيدن كمال
پاشا موجب واكنش گروههاي اسالمي شد .فرايندهاي واكنشي زمينه تقويت انديشه
سياسي اسالمي را فراهم كرد.
در سالهاي دهه  1920نشانههاي مختلفي از تحرك گروههاي اسالمي در مصر که
متاثر از اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی بودند ،بروز كرد .احزابي همانند شباب
المسلمون ،مصر الفتاح ،اخوانالمسلمين ،جمعيت مادران مسلمان ،و جمعيت شريعت
در سومين دهه قرن  20شكل گرفتند .افرادي همانندمحمد عبده نماد اصالحطلبي
ديني و حسن البنا نيز نماد معنويت صوفيانه و كنش مردمگرايانه تلقي شدند« .بنا» بر
ضرورت تركيب سياست و تربيت تأكيد داشت.
در چنين شرايطي رهبران اخوانالمسلمين بازگشت به انديشه اسالمي را مورد
توجه قرار دادند .آنان داراي نگرشي موسع به انديشه و حوزههاي اسالمي بودند.
شيعيان در كشورهاي ايران ،عراق و لبنان پراكنده بودند .در اين دوران تاريخي،
گروههاي سياسي شيعه توسعهيافتگي زیادی نداشتند كه بتوانند بر محيط سياسي
خاورميانه و سياست بينالملل تأثير بگذارند ).(Hammond, 2003: 85
جهان عرب وارث امپراتوري عثماني بود .دال مركزي گفتمان امپراتوري عثماني
كاركرد خود را در دوران پس از جنگ جهاني اول از دست داد ،در حالي كه نيروهاي
اجتماعي مسلمان به گونهاي تدريجي از موقعيت و جايگاه مطلوبتري در سياست
بينالملل برخوردار شدند .به طور كلي ،سياست بينالملل تحت تأثير جنبش اجتماعي
گروههاي اسالمي در كشورهاي مختلف خاورميانه قرار داشت .اين روند معطوف
شكلگيري جنبش ضد استعماري شد .در كشورهايي مانند ايران ،انديشه سياسي
اسالم به موازات انديشههاي ناسيوناليستي ،اعتبار و كارامدي خود را براي ايفاي نقش
ضد استعماري آشکار كرد.
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ب) هويت برنامهدار گروههاي شيعي پس از جنگ جهاني دوم

54

هنجارهاي سياسي شيعه در دوران پس از جنگ جهاني دوم از اهميت و اعتبار
بيشتري برخوردار شد .در دوران جنگ ،جنبش اسالمي شيعيان عراق به رهبري
آيتاهلل شيرازي ماهيت ضد انگليسي داشت .شيعيان درصدد بودند زمينههاي الزم
را براي مبارزه با استعمار از طريق جنبش اجتماعي پيگيري كنند .در اواخر دهه
 ،1940نشانههاي تحرك شيعيان در نظام سياسي كشورهاي خاورميانه بروز كرد.
در اين دوران گفتمان اسالمي بر اساس هنجارهاي شيعه كاربردي گسترد ه نداشت.
شكلبنديهاي ساختار دوقطبي بر چگونگي ظهور نيروهاي اجتماعي و نقشآفريني
آنان در سياست كشورهاي خاورميانه تأثيرگذار بوده است.
انديشه مليسازي تأسيساتي كه اداره آنها مبتني بر روابط استعماري بود در جهان
شيعه شكل گرفت .ايران ،عراق و لبنان را ميتوان سه كشوري دانست كه چنين
نقشي را در خاورميانه ايفا ميكردند .هر يك از اين كشورها انعكاسدهنده نمادهايي از
گفتمان اسالمي بودند و هر گفتمان ميتوانست جنبش اجتماعي خاص خود را ايجاد
كند.
نظريهپردازاني همانند هاموند درصدد برآمدند فرايند تحول جنبش اسالمي در
كشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار دهند .هاموند داراي نگرشي عامگرا در جهان
اسالم است .وي تالش دارد جنبش اسالمي را بدون توجه به معيارهاي مذهبي و
تفاوتهاي اعتقادي گروههاي اسالمي تبيين كند .دورانهاي تاريخي مد نظر هاموند
از سال  1945شروع ميشود .اولين دوره  20سال به طول انجاميد .در اين دوران
نيروهاي مذهبي توانستند با استعمارگران اروپايي از اندونزي تا الجزاير به مبارزه
سياسي مبادرت ورزند.
چنين اقداماتي در قالب پيوند مليگرايي بومي با نهضتهاي ديني انجام گرفته
است و نشانههاي آن در ائتالف آيتاهلل كاشاني و دكتر محمد مصدق در ايران ديده
ميشود .مذهب و ناسيوناليسم در مبارزه با استعمار غربي كه فرانسه و انگليس محور
آن محسوب ميشدند ،به نقشآفريني پرداختند .در اين دوران نيروهاي اجتماعي با
انديشههاي اسالمي به كنشگري در روابط بينالملل مبادرت ميكردند ،در حالي كه
قادر به توليد هنجار اسالمي در روابط بينالملل نبودند .ساختار دوقطبي در شرايط
نسبتاً متصلب قرار داشت؛ بنابراين ،امكان تحرك گروههاي اجتماعي و سياسي جهان
اسالم به عنوان مرجع هنجارسازي در روابط بينالملل بسيار محدود بود.

ج) توليد هنجارهاي مشروعيتبخش در سالهاي دهه 1960
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سومين دوره نقشآفريني هنجارهاي اسالمي در روابط بينالملل به سالهاي پاياني
دهه  1960برميگردد .در اين دوران دين به عنوان عامل تهييجكننده گروههاي
اجتماعي وارد رقابتهاي ژئوپوليتيكي شد؛ در حالي كه دينگرايي در سالهاي دهه
 1940تا اواسط دهه  1960بر اساس كنش نيروي اجتماعي و هنجاري براي مقابله
با امتيازات استعماري مورد شناسايي قرار ميگرفت .دين و سياست در دومين مرحله
تأثيرگذاري راهبردي خود ماهيت ژئوپوليتيكي پيدا كردند.
جنبشهاي ديني به عنوان واكنشي در برابر شكست كشورهاي مسلمان عرب ظهور
يافتند .اعتقادات ديني با شاخصهاي فرهنگي از رشد و گستره تأثيرگذاري بيشتري
برخوردار شدند .در اين شرايط ،هنجارهاي ديني زمينه انسجام گروههاي اجتماعي در
كشورهاي خاورميانه را فراهم كردند و زيرساختهاي جنبش ديني در قالب نشانههاي
هنجاري ظهور يافتند .چنين فرايندي را ميتوان نماد هنجارگرايي ديني در دوران
پس از شكست نظامي كشورهاي عرب در برابر اسرائيل دانست (.)Moin, 1999:265
پايان جنگ شش روزه اعراب ـ اسرائيل در سال  1967آغازي براي نقشآفريني
نيروهاي اسالمي در خاورميانه بود .در اين دوران اسالمگرايان نقش اجتماعي خود
را در قالب و ساختار دولتهاي سكوالر ايفا ميكردند .در دهه  ،1960ناسيوناليسم
عرب نقش محوري در سياست بينالملل ايفا كرد .گفتمان حاكم در خاورميانه مبتني
بر رويكردهاي ناسيوناليستي بود .چنين گروههايي به گونهاي تدريجي در كشورهاي
مختلف اسالمي مرجع سياسي قدرت شدند .به همين دليل جنبش ديني در حاشيه
تحرك گروههاي ناسيوناليستي در خاورميانه عربي قرار داشت.
د) اسالم سياسي و هويت مقاومت در انقالب اسالمي ايران

سالهاي دهه  1970را ميتوان نقطه عطفي در سياست بينالملل دانست .جلوههايي
از افول در ساختار قدرت اقتصادي ،نهادي و اجتماعي آمريكا ايجاد و الگوي رقابت در
ساختار دوقطبي نيز با تغييراتي روبهرو شد .كشورهايي مانند چين ،ژاپن و اتحاديه
اروپا به عنوان نيروي محدودكننده قدرت اياالت متحده در سياست بينالملل ايفاي
نقش كردند .به موازات چنين فرايندي ،زمينه براي ايفاي نقش جنبشهاي اجتماعي
در سياست بينالملل به وجود آمد .انقالب اسالمي ايران در اواخر دهه  1970براساس
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نشانهشناسي پستمدرن ظهور كرد .مقاومت محور اصلي كنش سياسي بازيگران
محسوب ميشود.
پيروزي انقالب اسالمي ،شكلبندي رفتار در سياست بينالملل را دگرگون كرد.
انديشههاي سياسي جديدي ظهور يافتند كه ممكن بود زمينههاي الزم را براي توليد
و كاربرد قدرت در نظام بينالملل فراهم آورند .هويت مقاومت در انقالب ايران آثار و
پيامدهاي خود را در انديشههاي سياسي بينالمللي به جا گذاشت .ادبيات و قالبهاي
گفتماني انقالب ايران نه تنها خاورميانه بلكه حوز ه نظريهپردازي در سياست بينالملل
را تحت تأثير قرار داد (.)Moussavi, 2004: 98
از اوايل دهه  1980به بعد پارادايمهاي حاكم بر روابط بينالملل نيز دچار تغيير شد
و هنجارگرايي به عنوان وجه مسلط رهيافت سازهانگاران تلقي شد .نظريهپردازان مكتب
انتقادي نيز تالش كردند رابطهاي بين هويت و قدرت به وجود آورند .تمام مؤلفههاي
يادشده به منزل ه گذار از رئاليسم و پوزيتويسم محسوب ميشود .هنجارگرايي توانست
شكل جديدي از قدرت را در نظام مبتني بر فضاي فرادستي ـ فرودستي سازماندهي
كند .اين امر ،دستكم براي سه دهه آثار سياسي و اجتماعي خود را در سياست قدرت
كشورهاي خاورميانه به جا گذاشت.
هـ) هويت مقاومت عاشورايي در دوران دفاع مقدس

زماني كه جنگ عراق عليه ايران شكل گرفت بسياري از بازيگران منطقهاي و بينالمللي
بر اين اعتقاد بودند كه «موازنه قدرت» به نفع عراق و ناسيوناليسم عرب در حال تغيير
است .در اين دوران صدام حسين به عنوان نماد همبستگي هويت عرب راديكال در
خاورميانه ايفاي نقش ميكرد .كشورهاي محافظهكار عرب نيز نسبت به پيامدهاي
انقالب اسالمي ايران نگران بودند .آنان به دليل چنين رويكردي از صدام حسين در
روند جنگ عليه ايران حمايت كردند.
شاخصهاي فرهنگ سياسي ايران ،نشانههاي هنجاري انقالب اسالمي و دالهاي
گفتماني آن در اوايل دهه  1980در روند جنگ ايران و عراق تأثير بسيار به جا گذاشت.
هر يك از نشانههاي گفتماني انقالب اسالمي توانسته است جلوههايي از قدرت و
مقاومت را بازتوليد كند .به عبارت ديگر ،بسياري از شاخصهاي فرهنگ سياسي ايران
ماهيت هويتگرا ،عدالتجويانه و شالودهشكن داشته است .اين امر نشان ميدهد كه

(.)Cole and Keddie, 1986: 5

اين امر از يك سو داراي نشانههاي اعتقادی بوده و از سوي ديگر با آموزههاي
تشكيلدهنده فرهنگ سياسي ايران پيوندي گسترده و پايانناپذير داشته است .به
كارگيري چنين واژههايي ،انگيزه جوانان و شهروندان ايراني را براي بهرهگيري از
قالبهاي ديني و انتقال آن به حوزه كنش سياسي و نظامي تسهيل كرد .در چنين
فرايندي ،جنگ ايران و عراق توانست مؤلفههاي فرهنگ اجتماعي را كه در طول
ساليان تاريخي گسترده صرفاً ماهيت ديني و اجتماعي داشته است به حوزه نظامي و
راهبردي انتقال دهد.
به عبارت ديگر ،نشانههاي يادشده به همراه احساسات نهفته و اعتماد به نفس
گسترده جامعه ايراني امكان مقاومت در برابر فشارهاي سياسي جهان غرب و عمليات
نظامي گسترده و پرحجم ارتش عراق عليه يگانهاي نظامي و شبهنظامي ايران را
ب ه گونه قابل توجهي گسترش داد .نشانههاي فرهنگي كه در فرايند دفاع مقدس
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انقالب ايران توانست جلوههايي از ساختارشكني بينالمللي را در برابر اقتدار بازيگران
مسلط بينالمللي و قدرتهاي بزرگ به وجود آورد (متقي.)233 :1387 ،
دالهاي گفتماني انقالب اسالمی در قالب هويت مقاومت ،آثار و پيامدهاي متنوعي
به جا گذاشت .چنين نشانههايي در شرايط بحران ،جنگ و منازعه بازتوليد ميشود؛
بنابراين ،ميتوان هويت مقاومت را بخشي از واقعيت گفتماني تحوالت خاورميانه
دانست .دال گفتماني هويت مقاومت در دوران جنگ عراق عليه ايران بازتوليد شد .اين
امر نتايج مؤثرتري در شكلگيري جنبش اجتماعي كشورهاي خاورميانه و همچنين
جنبش مقاومت اسالمي خاورميانه در كشورهاي لبنان ،مصر ،عراق ،كويت و بحرين
ايفا كرد.
عالوه بر آن ميتوان اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه دین و مؤلفههاي
دینی در اسطورهسازي جنگ نقشي تعيينكنند ه داشتهاند .به عبارت ديگر ،بسياري از
اسطورههاي جنگ ايران و عراق تحت تأثير شاخصهاي فرهنگي ،مذهبي و تاريخي
شكل گرفتهاند .به كارگيري واژههايي همانند «فتح كربال» را ميتوان يكي از اصليترين
مؤلفههاي انتقال ارزشها و شاخصهاي ديني در فرايند منازعات دو كشور دانست

نقشي تعيينكننده داشته ،از تنوع زيادي برخوردار بودهاند .برخي از اين مؤلفهها آثار
مؤثرتري در ارتباط با شكلگيري «قدرت مقاومت» نيروهاي نظامي ايران در فرايند
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جنگ تحميلي به جا گذاشتند (.)Nafisi, 1992: 32

در اين ارتباط ميتوان به شاخصهاي حماسه عاشورا ،شهادتگرايي ايدئولوژيك،

آخرتگرايي و همچنين روح رمانتيك جامعه ايراني براي مقاومت و آخرتگرايي اشاره

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال پنجم  /شماره شانزدهم  -پاییز 1391

كرد .هر يك از اين مؤلفهها يكي از شاخصهاي قدرت مقاومت را تشكيل ميدهد .در
دوران جنگ تحميلي شاهد تهييج نيروهاي اجتماعي براي گسترش عرصه مقاومت

مردمي در برابر تهاجم نظامي عراق بودهايم.

با توجه به فرايند يادشده ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه انقالب اسالمي ايران

توانست «آموزههاي ديني» را به «تكليف سياسي» تبديل كند .اين امر انگيزه كنشگري
نيروهاي اجتماعي را ارتقا داد و از سوي ديگر توانست فرهنگ ديني و نيروي اجتماعي

را به يگانهاي عملياتي در برابر تهاجم عراق و حمايت نظام بينالملل از آن كشور
تبديل كند .شكلگيري سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،به عنوان يكي از ساختهاي

سياسيـ نظامي ،از يك سو انعكاس انقالب اسالمي بوده است و از سوي ديگر نشانههاي
نهفته فرهنگ سياسي در مقاومت راهبردي محسوب ميشود.

اگرچه سپاه پاسداران داراي ويژگي ساختاري -كاركردي نظامي و امنيتي است،

اما مؤلفههاي ديني به همراه آموزههاي فرهنگ سياسي ايران بر روند شكلگيري و
تداوم فعاليت اين نهاد انقالبي در دوران جنگ تحميلي آثار و نتايج اجتنابناپذيري

داشته است .به اين ترتيب ميتوان تأكيد كرد كه شكلگيري «پارادايم كربال» براساس
قالبهاي ادراكي ،اعتقادي و راهبردي سپاه پاسداران در فرايند جنگ تحميلي تكامل
يافت.
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 .3نشانهشناسي دال گفتماني انقالب اسالمی در روابط بينالملل
زندگي اجتماعي و كنش سياسي انسانها مبتني بر توليد ،استفاده و مبادله
نشانههاست .هر گونه ادبيات سياسي را ميتوان زمينهاي براي انتقال نشانهها دانست.
تمام ديپلماتها ،استراتژيستها و نويسندگان تالش دارند تا جلوههايي از نشانهشناسي
را در ادبيات سياسي و فرهنگي خود منعكس كنند .در نشانهشناسي سوسور و پيرس
اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است كه نشانهها انعكاس سيستمي از اصول هستند.
هر مفهومي كه بتوان از آن براي اقناع ديگران استفاده كرد ،در حوزه نشانهشناسي قرار

الف) نشانهشناسي مقاومت به مثابه قدرت

رهيافتهاي مبتني بر نشانهشناسي را ميتوان زيربناي تحليل انتقادي ،تحليل هويت
و سازهانگاري دانست .سازهانگاري يكي از نظريات جديد روابط بينالملل است كه
قالبهاي تئوريك و تحليلي آن در برابر رهيافتهاي نئورئاليستي قرار دارد« .كنث

والتز» 1در روند تكامل انديشههاي رئاليستي توانست رويكردي ارائه دهد كه براساس
قالبهاي مفهومي و هستيشناسي رئاليستي شكل گرفته است اما نشانههاي جديدي

را در تكميل اين نظريه ارائه ميدهد (.)Ruggie, 1998: 4
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ميگيرد (دانسي.)66 :1387 ،
جهان غرب كه توسعه مفهومي و ادراكي يافته است مبادرت به توليد ذهن آرماني
در قالب نشانههاي گولزننده ميكند .هر نشانه داراي قالبهاي گفتماني است و
قالبهاي گفتماني مبتني بر سه بعد دال ،مدلول و داللت هستند .بر هر گفتمان،
نظم داللتكننده حاكم است .نظمهاي داللتكننده ،قالبهاي سازماني ،مفهومي و
ِ
ادراكي هستند كه مجموعه قابل مديريت از نشانهها را در دسترس افراد قرار ميدهند.
نشانهشناسي گفتمان شيعه را ميتوان در ارتباط با تحليل انتقادي از جهان غرب مورد
مطالعه قرار داد ،زيرا در نشانهشناسي مطالعه رفتار براساس نشانهها و دالهاي گفتماني
انجام ميگيرد (.)Nasr, 2006: 135

والتز نظريه نئورئاليست يا رئاليسم ساختاري را تبيين كرد .وي بر اين اعتقاد بود

كه كنش بازيگران در سياست بينالملل تحت تأثير مؤلفههاي ساختاري قرار دارد؛

بنابراين ،تصميمگيري و نقشآفريني نخبگان سياسي در هر كشور نميتواند تأثيري
تعيينكنند ه بر فرايندهاي بينالمللي داشته باشد .وي براي ساختار نظام بينالملل و

چگونگي توزيع قدرت در سياست بينالملل اهميتي ويژه قائل بود و از سوي ديگر
تالش كرد نقش ساختار و سياست بينالملل را در حوزه سياست خارجي كشورها

برجسته كند (.)Waltz, 1979: 25

ب) هنجارگرايي انقالب اسالمی در نشانههاي مقاومت سياسي

ادبيات سياسي انقالب اسالمی بر نشانههايي از مقاومت تأكيد داشته است .مقاومت
1 . Kenneth Waltz

59

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال پنجم  /شماره شانزدهم  -پاییز 1391

60

سياسي در انديشه دینی مربوط به موضوع دولت ،حكومت و رفتار سياسي بوده است.
هنجارگرايي را ميتوان به عنوان سيستمي از برداشتهاي تحليلي و ادراكي دانست كه
در تفكر سياسي شيعي وجود داشته است .اين هنجار براساس مقابله حق عليه باطل
شكل گرفته است .در نشانهشناسي شيعه جلوههايي از فقدان حقانيت در نظامهاي
سياسي و همچنين نظام بينالملل مشاهده ميشود .انقالب اسالمي ايران نشانههاي
گفتماني دین را به شاخصهاي نهادي تبديل كرد.
1
زماني كه انقالب اسالمي ايران شكل گرفت« ،الكساندر ونت» به همراه برخي
ديگر از نظريهپردازان روابط بينالملل از جمله «راگي» 2و «اوناف» 3سطح تحليلي
جديدي در ارتباط با فرايندهاي بينالمللي به وجود آوردند .اگرچه كنث والتز از نظريه
ساختاري حمايت كرد و نقش ساختار نظام بينالملل را در تحوالت منطقهاي برجسته
ساخت ،اما سازهانگاران درصدد برآمدند بر مؤلفههاي فرهنگي ،ارزشي ،ايدئولوژيك و
ايستاري تأكيد كنند و به اين ترتيب ،رهيافت جديدي براي تبيين حوادث و فرايندهاي
بينالمللي ارائه دادند (مشيرزاده.)327 :1384 ،
ج) هنجارگرايي مقاومت در دوران انقالب و جنگ

از آنجا كه اين نظريات پس از شكلگيري انقالب اسالمي ،مقاومت جامعه ايراني در برابر
فشارهاي بينالمللي و جنگ تحميلي ارائه شده است ،ميتوان به اين جمعبندي رسيد
كه حوادث و پيامدهاي انقالب اسالمي ايران توانسته است بر شكلگيري رهيافتهاي
جديد به ويژه رهيافتهايي كه با روح انقالب ايران و نشانهشناسي مقاومت در جنگ
تحميلي هماهنگي بيشتري دارد ،نقش تأثيرگذاري داشته باشد .سازهانگاران به انگارهها
معاني ،قواعد ،ايستارها ،تصورات ،هنجارها و رويههاي اجتماعي توجه دارند و آنها را در
شكلگيري مؤلفههاي تكويني كنش سياسي نقشآفرين ميدانند.
مباني هستيشناسي سازهانگاري تركيبي از مؤلفههاي فرهنگي و ساختاري است.
سازهانگاران به موازات مؤلفههاي ساختاري در سياست بينالملل تالش دارند نشانههاي
فرهنگي ،قواعد اجتماعي و آموزههاي نهفته يك جامعه را برجسته كنند و تأثير آن را
بر كنش سياسيـ بينالمللي مورد سنجش قرار دهند .بنابراين ،مؤلفههاي فرهنگيـ
1 . Alexander Wendt
2 . Ruggie
3 . Onuf

1 . Constitutive Factors
2 . Regulatory Rules
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ارزشي در شكلگيري «عوامل تكويني» 1فرهنگ سياسي مقاومت در ايران تأثيرگذار
بودهاند و اين مسئله نشان ميدهد كه ماديگرايي پوزيتويستي در سياست بينالملل
نميتواند نقش محوري در حوادث سياسي داشته باشد.
چگونگي تعامل ميان دولتها انعكاس قالبهاي ارزشيـ ايدئولوژيك آنها در ارتباط
با فضاي سياسيـ بينالمللي بيروني است .به هر ميزان انگيزه كنشگري بين گروههاي
اجتماعي افزايش يابد ،زمينه براي تأثيرگذاري چنين مؤلفههايي بر ساختهاي داخلي،
منطقهاي و بينالمللي افزايش مييابد .به طور كلي ميتوان تأكيد كرد كه براساس
نگرش سازهانگاران «هويتها و هنجارهاي اجتماعي ميتوانند با روابط نهادينهشده
شكل گيرند و تغيير پيدا كنند .آنچه اشخاص ميخواهند ،وابسته به اين است كه با
چه فرد ،گروه يا كشوري تعامل دارند و تا چه حد به آن گروهها وابستهاند؟ به هر ميزان
اشخاص يا كنشگران به ادراكات و برداشتهاي گروه از مشروعيت وابستهتر باشند ،به
احتمال قويتر سياستها و رويههاي تصميمگيري را ميپذيرند كه ...از مشروعيت يا
سرشت اجتماعي مناسبتري برخوردار باشند» (مشيرزاده.)354 :1384 ،
بحران در پارادايمهاي علوم اجتماعي و سياست بينالملل در دهه  1970به
نقطه اوج خود رسيد .چنين نشانههايي را ميتوان انعكاس بحران در انديشههاي
سياسي و اجرايي مبتني بر پوزيتويسم دانست .بحران تحليلي و نظري در دهه 1970
معطوف طرح اين موضوع بود كه سياست بينالملل نيازمند نشانههاي فرهنگي و
اجتماعي جديدي است كه از درون فرهنگ سياسي جامعه الهام گرفته باشد .همان
گونه كه قواعد تكويني براساس مؤلفههاي فرهنگيـ اجتماعي شكل ميگيرد ،تحوالت
بينالمللي و حوادث امنيتي با مؤلفه ديگري به نام «قواعد تنظيمي» 2پيوند دارند.
قواعد تنظيمي ماهيت ساختاري دارند ،در حالي كه قواعد و مؤلفههاي تكويني انعكاس
فرهنگ ،ارزش و انديشه نهفته در جوامع مد نظر هستند (.)Risse, 2000: 15
فرايند مقاومت در جنگ تحميلي نشان داد كه ميتوان از طريق كنش انساني
فرهنگمحور بر قواعد جهان مادي و حتي قواعد تنظيمي تأثير گذاشت .در اين فرايند،
پوياييهاي فرهنگ سياسي ميتواند شكل جديدي از تعامل انساني را به وجود آورد.
اين امر به معناي نقش جهان اجتماعي در شكلدهي به شاخصها و فرايندهاي جهان
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مادي است .فرايندهاي اجتماعيـ فرهنگي ميتوانند در زمان ،مكان يا برخي حوادث
سياسي نقش منحصر به فردي ايفا كنند.
1
به طور كلي مؤلفههاي اجتماعي كه ونت از آن به عنوان «انواع اجتماعي» نام
ميبرد ،وابسته به رويههاي انساني ،نشانههاي فرهنگي و قالبهاي ارزشي است .در
چنين فرايندي ،سرشت آگاهي اجتماعي به وجود ميآيد و هرگونه كنش سياسي
براساس نشانههايي از آگاهي اجتماعي است .در فرايند مقاومت نيروهاي اجتماعي
ايران در جنگ تحميلي ميتوان جلوههايي از آگاهي اجتماعي را مورد مالحظه قرار
داد .آگاهي اجتماعي جديد در قالبهاي ارزشي و اسطورههاي دينيـ تاريخي منعكس
ميشود .اين مؤلفهها در شكلگيري حوادث و تحوالت سياسيـ راهبردي جديد نقشي
تعيينكنند ه ايفا ميكنند (.)Wendt, 1995: 77
د) نشانههاي اسطورهاي انقالب و جنگ در روابط بينالملل

شاخصهاي فرهنگ سياسي ايران نشانههايي از مقاومت در فضاي اجتماعي ايران به
وجود آورد .اين امر نشان ميدهد كه در دوران جنگ تحميلي ،جلوههايي از «هويت
مقاومت» شكل گرفته و آثار خود را در جنبش اجتماعي مقاومت به جا گذاشته
است .شاخصهاي سازهانگاري نيز بر بهرهگيري از سياست اجتماعي در فضاي كنش
منطقهاي و بينالمللي تأكيد دارد .به اين ترتيب بهرهگيري از انديشه سياسي و
بينالمللي سازهانگاري ميتواند داليل شكلگيري قدرت مقاومت در ايران را تبيين
كند.
تمام شواهد و نشانههاي تحليلي سازهانگاران بر اين امر تأكيد دارد كه ميتوان
از «دوگانگي دكارتي» معطوف تركيب عين و ذهن در تبيين حوادث اجتماعي و
بينالمللي بهره گرفت .زماني كه قالبهاي ارزشي از جايگاهي تعيينكننده در كنش
اجتماعي برخوردارند ،ميتوان نشانههاي دوگانگي تركيبي عينـ ذهن را مورد تأكيد
و مالحظه قرار داد .بنابراين ،مقاومت در روند جنگ تحميلي ماهيت معنامحور دارد و
نقش عوامل اجتماعي در كنش سياسي را برجسته ميكند .واژهها ،مفاهيم ،اسطورهها
و هيجانات اجتماعي ميتوانند بر روند شكلگيري حوادث تأثيرگذار باشند و از سوي
ديگر ،زمينههاي كنش معطوف مقاومت را در فرايندهايي همانند جنگ ايران و عراق
1 . Social Kinds

به وجود آورند (.)Onuf, 1989: 17

1 . Graham Fuller
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زماني كه انقالب اسالمی ايران پيروز شد هنجارهاي نهفته در فرهنگ سياسي
ايراني از تنوع نقشآفريني بيشتري برخوردار شد .به عبارت ديگر ،مؤلفههاي اجتماعي
الهامگرفته از فرهنگ سياسي اسالم در دوران پس از انقالب جايگاه سرنوشتسازي
پيدا كرد .در چنين فرايندي نشانههاي تاريخي با واقعيتهاي سياسي پيوند يافت و
در نتيجه زمينه براي واكنش جامعه ايراني براي مقابله با قدرتهاي بزرگ و نيروهاي
نظامي عراق در جنگ فراهم شد .گراهام فولر 1در اين باره تأكيد دارد« :خصوصيات
روانشناختي اسالم شيعه كه تأكيد بر فضايي از رنج و بيعدالتي را بهاي ناگزير تعهد
به ايمان حقيقي ميداند ،اين سوءظن بيگانهترسي تاريخي را تقويت ميكند؛ بنابراين،
نوعي سوءظن و نخوت نسبت به دنياي خارج با تصميم جدي براي كسب استقالل و
عدم آميزش با قدرتهاي خارجي شكل گرفته است .در دنيايي كه غالباً زير سيطره
نيروهاي خارجي ويرانگري بوده است كه سعي داشتهاند ساير نيروها را به انقياد خود
درآورند ،بهرهگيري از فرهنگ سياسي سنتي ايراني يكي از ابزارهاي مهم الزم براي
استمرار بقاست» (فولر.)11 :1372 ،
در اين فرايند نشانههاي ديني ،به همراه فرهنگ سياسي ،زمينه مقاومت ايران
در دوران جنگ تحميلي را فراهم آورد .اين الگو در دورانهاي تاريخي ديگر نيز
مورد استفاده قرار گرفته است .تاريخ نشان ميدهد كه هرگاه جامعه ايراني با تهديد
بينالمللي روبهرو شود ،در آن شرايط انگيزه بيشتري براي سازماندهي مقاومت از
طريق تهييج افكار عمومي و بهرهگيري از انديشه نهفته آنان براي كنشگري پيدا
ميكند .اين امر بخشي از واقعيت سياسي و فرهنگي ايران در دورانهاي گذشته بوده
است (.)Hutchinson, 2005: 31
تاريخ سياسي و اجتماعي ايران بيانگر نقش مؤلفههاي فرهنگي در كنش همبسته
گروههاي اجتماعي است .در اين فرايند هرگاه تهديدها گسترش يابد ،موج همبستگي
اجتماعي به وجود ميآيد .اين امر اصليترين عامل توليدكننده قدرت مقاومت در
ساختار سياسي ايران محسوب ميشود .چنين فرايندي را ميتوان در ساير كشورهاي
داراي آموزههاي ژرف تاريخيـ مذهبي نيز مورد مالحظه قرار داد كه از جمله آنها
فرهنگ و قدرت مقاومت در حزباهلل لبنان است.
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اين گروه داراي نشانهشناسي سياسي نسبتاً مشابهي با ايران است .يكي از داليل

مقاومت جنبش حزباهلل در جنگ  33روزه و در آگوست  2006ناشي از انعكاس
شاخصهاي فرهنگ سياسي اسالم در كنش امنيتي و راهبردي بوده است .آنچه در
ايران ،لبنان يا برخي ديگر از كشورهاي خاورميانه شكل گرفته است با قالبهاي ادراكيـ
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هنجاري سازهانگاري هماهنگي و مشابهت دارد .قدرت مقاومت ميتواند در كشورهاي

داراي قابليت فرهنگي خاصي بروز كند .اين كشورها انديشه مقاومت و واكنش نسبت
به فضاي اجتماعي نابرابر را در برخورد با فرايندهاي تهديد مورد استفاده قرار ميدهند.

مقاومت لبنان نشان داد كه قدرت مقاومت در ساير كشورهاي داراي زيرساختهاي
انديشهايـ ارزشي مشابه ايران ،به وجود ميآيد (.)Farzaneh, 2007: 94

قدرت مقاومت در روند جنگ تحميلي انعكاس چگونگي دريافت و ادراكات جامعه
ايراني از تهديدهاي خارجي بوده است .در شرايطي كه جلوههايي از تركيب تهديد
منطقهاي و بينالمللي به وجود ميآيد ،انگيزه براي كنش ابتكاري براساس قالبهاي
هنجاري و ايدئولوژيك بيشتر ميشود .در فضاي سياسي سالهاي دهه 1980
«نشانههاي انقالبيـ هويتي جامعه ايراني» توانست در برابر چنين تهديدها و نيروهاي
تهديدكننده مقاومت كند.
بايد خاطرنشان كرد كه اگر «قالبهاي هويتي» 1با «نشانههاي ساختاري» 2و
«رويكردهاي انقالبي» 3تركيب شود ،در آن شرايط زمينه شكلگيري وضعيتي پديد
ميآيد كه امكان مقابله با نيروهاي تهديدكننده را در وضعيت نابرابر راهبردي امكانپذير
ميسازد .بنابراين جنگ ايران و عراق توانست قالبهاي ادراكيـ فرهنگي جامعه ايراني
را با نشانههاي ايدئولوژيك پيوند دهد و از طريق ساختار سياسي تداوم بخشد .در اين
فرايند زمينه شكلگيري قدرت مقاومت براساس نشانههاي فرهنگ سياسي امكانپذير
است (فارسون و مشايخي.)36 :1379 ،
هـ) نشانههاي آرماني و اجتماعي شدن مقاومت سياسي

مقاومت ايران در فرايند دفاع مقدس تحت تأثير مؤلفههاي اعتقادي و آرماني قرار
داشته است؛ به عبارت ديگر ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه چنين مؤلفههايي در
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د) بازتوليد انديشه مقاومت در شرايط بحران و منازعه

در دوران دفاع مقدس ،ايران توانست در برابر فشارهاي بينالمللي و همچنين
حمايتهاي بيدريغ كشورهاي قدرتمند جهان از عراق ،به موازنه راهبردي دست يابد.
ابزار اصلي صدام حسين در جنگ عليه ايران بهرهگيري از ابزارهاي قدرت مادي بود.
ايران براي موازنه نيازمند نشانههاي ديگري از قدرت ملي بود .عراقيها براي تداوم
جنگ عليه ايران از ابزارهاي متنوع نظامي و راهبردي بهره گرفته و حمايت قدرتهاي
بزرگ را نيز به دست آورده بودند .ايران ميبايست براساس نيازها و قابليتهاي داخلي
خود به كنشگري در برابر عراق مبادرت ميكرد .مزيت نسبي ايران در اين دوران
بهرهگيري از شاخصهاي ايدئولوژيك ،ايستارهاي ملي و نشانههاي فرهنگي بود .اين
مؤلفهها را ميتوان عامل اصلي تداوم مقاومت ايران در برابر عراق و قدرتهاي بزرگ
دانست (رمضاني.)45 :1380 ،
تحقق اين امر براساس بهرهگيري از زيرساختهاي فرهنگ ايراني و ايدئولوژي
اسالمي امكانپذير بود .به همين دليل ،چنين نشانههايي در فرهنگ اسالميـ ايراني
زمينههاي مقاومت در برابر عراق و ساير قدرتهاي بزرگ را فراهم آورد .در اين
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فرهنگ سياسي ايران وجود داشته اما با پيروزي انقالب اسالمي از كاركرد و مطلوبيت
اجرايي بيشتري برخوردار شده است .اين مسئله نشان ميدهد كه شاخصهاي فرهنگ
سياسي ايران در دورانهاي مختلف تاريخي تحت تأثير مؤلفههاي مختلف سياسي
و اجتماعي قرار گرفته و در هر مرحله توانسته است زمينههاي بازسازي و برسازي
قالبهاي مفهومي خود را به وجود آورد (.)Katzman, 1993: 81
در چنين فرايندي ،عوامل ديگري از جمله مؤلفههاي بينالمللي بر فرهنگ سياسي
و رويكرد راهبردي كشور تأثير گذاشته است .الگوهاي مداخله قدرتهاي بزرگ در امور
داخلي ايران ،زمينه ايجاد نشانههايي از جمله بيگانههراسي و مقاومت را به وجود آورده
است .اين امر نشان ميدهد فرهنگ سياسي ايران تحت تأثير حوادث بيروني به ويژه
نقشآفريني بازيگران منطقهاي و قدرتهاي بزرگ قرار گرفته است .در چنين شرايطي،
جلوههايي از «سوءظن به محيط بيروني» و همچنين «بيگانههراسي» محور اصلي مقاومت
در فرهنگ سياسي ايران محسوب ميشود .اين مؤلفهها در روند جنگ تحميلي بازتوليد
شده و آثار خود را در اين ارتباط به جا گذاشتهاند (مصلينژاد.)334 :1386 ،
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مقاله از «رهيافت سازهانگاري» بهره گرفته ميشود .بر اين اساس مؤلفههاي هويتي،
ايدئولوژيك ،ارزشي و اعتقادي به موازات چگونگي بهرهگيري از ابزارهاي مادي
ميتوانند در توليد قدرت ملي و مقاومت در برابر تهديدهاي بينالمللي نقشآفرين
باشند (.)Gellner 1983: 1
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ز) رهاييبخشي و رسالتگرايي ايدئولوژيك در جنبشهاي اجتماعي خاورميانه

هر جنبش اجتماعي نيازمند مفاهيم و نشانههايي است كه براساس آن زمينه براي
كنش گروههاي اجتماعي فراهم ميشود .در برخي مواقع ضرورتهايي از جمله
مقاومت در برابر تهديدهاي خارجي از اهميتي ويژه برخوردار است؛ در حالي كه
ميتوان نشانههايي از رسالتگرايي را به عنوان عامل ديگري در شكلگيري تحرك
و مقاومت اجتماعي مورد توجه قرار داد .تركيب دو مؤلفه يادشده ،نه تنها زمينه
شكلگيري مقاومت اجتماعي را فراهم ميآورد ،بلكه ميتوان آن را زمينهساز تحقق
رسالتگرايي ايدئولوژيك دانست.
شاخصهاي ديگري وجود دارند كه الهامگرفته از اسالم و جلوههايي از «آرمانگرايي
سياسي» و «رسالتگرايي ايدئولوژيك» ايجاد كردهاند .به عبارت ديگر ،در دوران جنگ
مؤلفههاي تشكيلدهنده فرهنگ سياسي ايران با شاخصهاي ايدئولوژيك پيوند يافته
و در نتيجه به نشانههايي از قدرت ملي تبديل شدهاند .ارزيابي هوشيارانة تهديدها
و مقاومت در برابر چنين تهديدهايي توانسته است فرهنگ سياسي را به جنبش
اجتماعي تبديل كند و در اين فرايند جلوههايي از مقاومت در برابر تهديدهاي بالقوه و
بالفعل عراق و قدرتهاي بزرگ را به وجود آورد (سريعالقلم.)45 :1386 ،
برخي خصوصيات فرهنگيـ ايدئولوژيك ايراني با هيجانات عاطفي ،تعصب و همچنين
روحيه مقابله با نيروهاي تهديدكننده همراه است .برخي ديگر از مؤلفههاي فرهنگي و
رفتاري ايرانيان تحت تأثير شاخصهاي ايدئولوژيك قرار گرفته و در نتيجه عامل اصلي
مقاومت در دوران جنگ ايران و عراق بودهاند .برخي تحليلگران بر اين اعتقادند كه در
فرايند جنگ ،زمينه براي پيوند مؤلفههاي مذهبي ،ايدئولوژيك و اعتقادي با آموزههاي
ناسيوناليستي فراهم شد .در اين فرايند ايران توانست بيگانههراسي را گسترش دهد،
رسالتگرايي را تثبيت كند و در نتيجه با تهديدهاي عراق مقابله كند (اسپوزيتو،
.)79 :1386
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بررسي شاخصهاي فرهنگ سياسي ايران نشان ميدهد كه آموزههاي ناسيوناليستي
و ايدئولوژيك در هر دو كشور با رويكرد و آموزههاي فرهنگي ساير واحدهاي منطقهاي
به ويژه اعراب و تركيه مغايرت دارد .اگرچه بيش از  50درصد جمعيت عراق را شيعيان
تشكيل ميدهند ،اما قالبهاي مذهبي نميتواند به تنهايي به همبستگي سياسي
گروههاي اجتماعي ايران و عراق در دو طرف مرز ختم شود .به همين دليل برخی از
تحليلگران معتقدند كه شاخصهاي فرهنگي دو كشور پس از سرنگوني صدام حسين
تداوم يافته است و در نتيجه ،امكان بازتوليد رقابتهاي سياسي جديد بين ايران و
عراق وجود دارد (رفيقدوست.)173-174 :1383 ،
اين انديشه در فرهنگ سياسي ايران نيز همواره مورد توجه و بازتوليد قرار گرفته
است .از يك سو ،نگاه ايران به جهان ماهيت ايرانمداري دارد و ايرانمداري يكي
از ويژگيهاي دائم فرهنگ سياسي ايران محسوب ميشود .از سوي ديگر ،همواره
جلوههايي از تهديد منطقهاي و بينالمللي بر تصوير ذهني و ادراكي ايرانيان تأثير
گذاشته است .زماني كه تهديد در قالب مؤلفههاي ادراكي وجود داشته باشد ،طبيعي
است براي مقابله با چنين وضعيتي به اقدامات پيشگيرانه مبادرت ميشود .فولر معتقد
است« :تجربه سيطره امپراتوريهاي نيرومند بريتانيا و روسيه اين احساس را در
ايرانيان پديد ميآورد كه آنها هيچگاه حاكم بر سرنوشت خويش نبوده ،بلكه تابع
تزويرهاي اعمال نفوذ خارجي بودهاند ....اين حوادث سوءظن و بيگانهترسي تاريخي
ايرانيان را تقويت ميكند؛ به اين ترتيب ،جلوهاي از سوءظن و نخوت نسبت به دنياي
خارج با تصميم جدي براي كسب استقالل و عدم آميزش با قدرتهاي خارجي وجود
داشته است .در دنيايي كه غالباً زير سيطره نيروهاي خارجي ويرانگري بوده كه سعي
داشتهاند ايران را به انقياد خود درآورند ،بهرهگيري از ابزارهاي قدرت الزمه استمرار
بقاست» (فولر.)10-11 :1372 ،
شعار عمومي جامعه ايران در زمان جنگ ايران و عراق تداوم جنگ تا پيروزي بود.
از سوي ديگر ،آنان واژههاي ايدئولوژيك از جمله اسطورهسازي بازتوليدشده در ارتباط
با قيام امام حسين(ع) و حادثه كربال را مورد استفاده قرار ميدادند .نوحهخواني يكي
از روشهايي بود كه قالبهاي هيجاني اين افراد را ارتقا ميداد و آنان را براي انجام
عمليات نظامي انسانمحور در روند جنگ آماده ميكرد .نوحهها با شعارهاي حماسي
جنگي پيوند يافته بودند .در متن هر نوحه جلوههايي از مظلوميت امام حسين(ع)
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مطرح ميشد و با نشانههايي از مظلوميت انقالب ايران در روند دفاع مقدس پيوند
مييافت.
ادبيات توليدشده در فضاي سياسي و اجتماعي ايران به عنوان نماد ايدئولوژيك
دفاع از انقالب و مقابله با نيروهاي مهاجم خارجي محسوب ميشود .جامعه ايران
توانست «پارادايم كربال» 1را به عنوان زيرساخت شهادتگرايي خود شكل دهد و از
اين طريق در برابر موجهاي تهديد منطقهاي و بينالمللي مقاومت كند .مقاومت در
اين دوران ماهيت گفتماني -ايدئولوژيك پيدا كرده بود و زمينه را براي انجام عملياتي
فراهم ميكرد كه ممكن بود موجب شهادت آنان در فرايند مقاومت در برابر نيروهاي
تهديدكننده منطقهاي و بينالمللي شود (.)Farzaneh, 2007: 86
ح) نشانههاي عدالت سياسي در دفاع مقدس

گروههاي اجتماعي ايران گرايشهاي سياسي متنوعي دارند؛ از اين رو ،ايران در
زمره جوامع كثرتگراي خاورميانه قرار ميگيرد .به رغم چنين شرايطي ،در دوران
دفاع مقدس ،تمام گروههاي سياسي ،فكري و تحليلي بر اين اعتقاد بودند كه كنش
نيروهاي نظامي و شبهنظامي ايران ماهيت تدافعي دارد .آنان معتقدند كه اين نيروها
توانستند «دفاع مردمي» را جايگزين «دفاع كالسيك» كنند و از اين طريق حمايت
خود را در ارتباط با ضرورتهاي «جنگ عادالنه» 2در روند دفاع مقدس بيان كردند
(.)Hutchinson, 2005: 31
در چنين فرايندي گروههاي مختلف اجتماعي و مجموعههاي فكريـ تحليلي
متنوعي كه وجود داشتند ،بر قالبهاي «هويت ملي» تأكيد كردند و آن را تركيبي
از مفاهيم فرهنگ سياسي ايراني به همراه قالبهاي ايدئولوژيك دانستند .به همين
دليل ،نشانههاي ملي همانند «سرود اي ايران» با نوحههاي «صادق آهنگران» و
«غالم كويتيپور» كاركرد مشترك و همتكميالنهاي داشتند .ماهيت تمام نشانههاي
مفهومي يادشده بر ضرورت دفاع و مقابله با نيروي مهاجم تأكيد داشت .به عبارت
ديگر ،آنان تداوم دفاع مقدس را به عنوان ضرورت راهبردي براي مقابله با كشورهايي
تلقي ميكردند كه طي دورانهاي تاريخي مختلف خصومت خود را متوجه ساختار
1 . Karbala Paradigm
2 . Justice War
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سياسي و مفاهيم دينيـ اجتماعي ايراني كرده بودند .بنابراين هويت ملي ميتوانست
داراي نمادهاي سنتي ،تاريخي و مدرن باشد .از آنجا كه نشانههاي مذهبي عامل
بسيج گروههاي اجتماعي بود ،و امكان دفاع مؤثر در برابر تهديدهاي عراق و ساير
كشورهاي منطقهاي را فراهم ميكرد ،در نتيجه از مطلوبيت و كارامدي مؤثر برخوردار
شد (.)Halm, 1997: 3
در اين ارتباط مقولهاي به نام «عدالت سياسي» بازتوليد ميشود .بين مفاهيمي
همانند «جنگ عادالنه»« ،دفاع مقدس» و همچنين «عدالت سياسي» رابطهاي
ارگانيك برقرار ميشود .تأكيد مقامات ايراني در تبيين داليل تعقيب متجاوز آن
بود كه نهادهاي بينالمللي توجهي به حقانيت و مشروعيت سياسي ايران نداشتند و
تمام قطعنامههايي كه در ماههاي اوليه جنگ و تهاجم نظامي عراق عليه ايران صادر
شده بود ،ماهيت غيرعادالنه داشت .بنابراين در فرايند دفاع مقدس برخي نشانهها و
شاخصهاي عدالت سياسي بازتوليد و برسازي شد .اين امر با شاخصها و نشانههاي
دینی پيوند يافته است .يكي از نكات كليدي و اساسي اسالم را ميتوان عدالت دانست.
عدالت موضوعي اجتماعي است كه در فرايند كنشگري تحقق مييابد .نيروي سياسي
كه فاقد انگيزه و روحيه كنشگري باشد ،طبعاً نميتواند حامل يا ايجادكننده عدالت
سياسي باشد (.)Kamrava, 2000: 82-85
عدالت سياسي در دورانهاي مختلف جنگ نشانههاي متفاوتي داشت .در مرحله
اول جنگ ،كه حوزه جغرافيايي و سرزميني ايران در اشغال نيروهاي نظامي عراق
قرار داشت ،عدالت به مفهوم كنش سازمانيافته براي اخراج نيروهاي اشغالگر بود .در
اين دوران مفاهيم ايدئولوژيك و ناسيوناليستي به همراه گروههايي كه حامل چنين
انديشههايي بودند ،بر ضرورت اخراج نيروهاي اشغالگر تأكيد داشتند .مرحله دوم جنگ
در شرايطي شكل گرفت كه ايران توانست در عمليات بيتالمقدس ،سرزمينهاي
اشغالي به ويژه خرمشهر را آزاد كند و به اين ترتيب از اعتماد به نفس بيشتري براي
مقابله با عراق برخوردار شد .اين مرحله به عنوان «تعقيب متجاوز» نامگذاري شد
(.)Smith, 2001: 114

در دوران پس از فتح خرمشهر ،استدالل استراتژيستهاي ايراني اين بود كه اگر به
عراق فرصت داده شود ،اين كشور خود را بازسازي ميكند و اقدامات تهاجمي جديدي
انجام خواهد داد .از سوي ديگر بايد تأكيد كرد كه از اين مقطع زماني به بعد حمايت
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قدرتهاي بزرگ از عراق افزايش يافت .آنان از ساختار دفاعي عراق حمايت كردند و از
سوي ديگر ،راهبرد محدودسازي همهجانبه ايران را در دستور كار خود قرار دادند .طي
سالهاي  1981به بعد ،تمام قدرتهاي بزرگ از جمله اتحاد شوروي ،چين ،امريكا و
همچنين كشورهاي اروپايي حمايتهاي مؤثر و تعيينكنندهاي از عراق كردند .در اين
شرايط تنبيه متجاوز اقدامي سخت اما عادالنه محسوب ميشد .از اين مقطع زماني به
بعد ،نوع تحليل كشورهاي غربي از اهداف سياسي ايران تغيير يافت و تالش كردند از
طريق تغيير در «موازنه قدرت منطقهاي» 1و حمايت مؤثر از عراق ،توانايي عملياتي
ايران براي تحقق عدالت و تنبيه متجاوز را كاهش دهند (.)Aghaie, 2004:10
حمايت كشورهاي اروپايي و آمريكا از عراق را ميتوان ادامه گفتماني دانست كه
مبتني بر «روحيه قوممداري اروپايي» بود .به اين ترتيب ،قالبهاي معنايي و مفهومي
جمهوري اسالمي با آنچه توسط قدرتهاي اروپايي مطرح و پيگيري ميشد مغايرت
داشت .در اين مرحله سومين نشانه عدالت سياسي در روند دفاع مقدس مورد توجه
قرار گرفت .هدف آن بود كه ايدئولوژي فرادستي قدرتهاي بزرگ كنترل و محدود
شود .اين مسئله زمينهساز رويارويي گفتماني و ايدئولوژيك ايران و جهان غرب شد
كه نتيجه آن راديكاليزه شدن فضاي گفتماني خاورميانه بود (متقي.)227 :1388 ،
رويكردهاي گفتماني متفاوت ايران و جهان غرب بر نگرش ايرانيان در ارتباط
با عدالت سياسي تأثيرات قابل توجهي به جا گذاشت .ايران بر اين اعتقاد بود كه
نظام بينالملل ماهيت ناعادالنه دارد؛ بنابراين سياست بينالملل نيز ناعادالنه است
و بايد از طريق گفتمان مقاومت و بازتوليد آن در روند قدرت و نفوذ منطقهاي ،با
نظام ناعادالنه بينالمللي مقابله كرد .در چنين شرايطي واكنش قدرتهاي بزرگ به
عدالتگرايي معطوف تغيير منطقهاي و بينالمللي شديد بود .براون بر اين اعتقاد
است كه جهان غرب بايد بتواند با موانع و محدوديتهاي ناشي از انقالبهاي
منطقهاي و راديكاليسم سياسي مبارزه كند ،زيرا صرفاً در چنين شرايطي قادر است
از نهادها و آموزههاي خود دفاع كند .اين رويكرد براي مقابله با عدالتگرايي سياسي
و بينالمللي ايران ارائه شد (.)Brown, 1984: 5

1 . Regional Balance of Power

1 . Neither East Nor West
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نتيجهگيري
نشانهشناسي انقالب اسالمي ايران را ميتوان در قالب مؤلفههاي هويتي ،ايدئولوژيك
و رفتاري آن مورد توجه قرار داد .شعار «نه شرقيـ نه غربي» 1نماد ايدئولوژي سياسي
جمهوري اسالمي محسوب ميشود .زماني كه انقالب مراحل تثبيت خود را سپري
ميكرد ،زمينه براي مداخله قدرتهاي بزرگ در امور داخلي ايران فراهم شد .به
موازات قدرتهاي بزرگ ،كشورهاي منطقهاي به ويژه عراق و عربستان سعودي نقش
تعيينكنندهتري در مقابلهگرايي با ايران ايفا كردند .عراق به عنوان رقيب ژئوپوليتيكي
ايران محسوب ميشد .عربستان سعودي نيز داراي نقش سياسي و ايدئولوژيك كام ً
ال
متفاوتي با ايران در خاورميانه است .بنابراين طبيعي به نظر ميرسيد كه جنگ
منطقهاي عليه ايران با هدايت آمريكا ،حمايت عربستان و كشورهاي عربي منطقه و
در نهايت با عامليت عراق به انجام رسد .در چنين شرايطي ،جمهوري اسالمي ايران
توانست مؤلفههاي ايدئولوژيك خود را به عنوان نشانههاي الهامبخش براي مخاطبان
خود در خاورميانه منعكس كند.
پارادايم كربال نمادي از انديشه دینی و روحيه ايراني محسوب ميشود كه قيام
كربال را مورد ستايش قرار ميدهد و آن را به عنوان سرمشق سياسي و راهبردي خود
ميداند .در فرايند دفاع مقدس ،زمينه براي پيوند مؤلفههاي ايدئولوژيك و فرهنگي
ايرانيان فراهم شد .اگرچه پارادايم كربال ماهيت مذهبي دارد ،اما براي ساليان طوالني
الهامبخش ايرانيان براي مقاومت در برابر تهديدهاي خارجي و فشارهاي سياسي
داخلي بوده است.
اين مقاله جلوههايي از پارادايم كربال و فرهنگ مقاومت اسالمی و ايراني در برابر
تهديدهاي منطقهاي و بينالمللي را منعكس ميكند .همبستگي مفهومي و معنايي
نشانههاي مقاومت در انديشه دینی و فرهنگ سياسي ايران را ميتوان يكي از عوامل
تداوم مقاومت نيروهاي ايراني در دوران جنگ دانست .جنگ به عنوان عامل كنش
سياسي معطوف مقاومت است ،بنابراين ،طبيعي است كه در چنين شرايطي بسياري
از مفاهيم بنيادين ايدئولوژي اسالم با روحيه ايراني پيوند يابد و توليدكننده قدرت
مقاومت و خودآگاهي سياسيـ ديني باشد .اين امر براساس معادله قدرت شكل گرفته
و از سوي ديگر بر ساختار و نماد قدرت نيز تأثير گذاشته است .با توجه به مؤلفههاي
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يادشده ميتوان نشانههاي هويتي و ايدئولوژيك انقالب ايران در روابط بينالملل را به
شرح ذيل برشمرد:
 .1نشانههاي ايدئولوژيك انقالب اسالمي داراي شاخصهاي اسالمی بوده است.
اين مؤلفهها آثار خود را به گونهاي تدريجي در تحوالت منطقهاي و بينالمللي به جا
گذاشتهاند .ايدئولوژي اسالمي در روند جنگ تحميلي عامل بسيج گروههاي اجتماعي
ايراني شد .قبل از اين مقطع زماني ،ايدئولوژي اسالمي توانسته بود زمينههاي انقالب
سياسي و اجتماعي در ايران را فراهم آورد.
 .2گروههاي اجتماعي حاشيهاي و كشورهاي انقالبي از آمادگي بيشتري براي
بهرهگيري از مؤلفههاي ايدئولوژيك و قالبهاي گفتماني انقالب ايران برخوردار
بودهاند .اين امر زمينه را براي پيوند مؤلفههاي ايدئولوژيك با فرهنگ سياسي ايراني در
روند دفاع مقدس فراهم كرد .پيوند دو مؤلفه يادشده قدرت كنش نيروهاي داوطلب و
يگانهاي نظامي ايران را در روند مقاومت نظامي ارتقا داد.
 .3پارادايم كربال نقش محوري در تداوم مقاومت ايران داشته است .از سوي ديگر
اين پارادايم براساس نشانههايي از شهادتگرايي و حماسه عاشورا شكل گرفته و
در دوران جنگ ايران و عراق بازسازي و برسازي شده است .نشانههاي يادشده در
سالهاي بعد از انقالب ايران به هنجار مسلط گروههاي مقاومت در خاورميانه تبديل
شده است.
 .4آموزههاي ايدئولوژيك انقالب اسالمي توانست جلوههايي از بسيج اجتماعي را
فراهم كند .بسيج اجتماعي موجب گسترش قدرت ايران براي مقابله با تهديدهاي
منطقهاي و بينالمللي شد .به عبارت ديگر ،بسيج اجتماعي در شرايطي شكل ميگيرد
كه زمينه براي گسترش تهديدهاي سرزميني ،ساختاري و ايدئولوژيك فراهم شود.
هرگونه مقاومتي در خاورميانه بدون توجه به مؤلفههاي هويتي حاصل نميشود.
 .5در دوران جنگ تحميلي ،بسياري از مؤلفههاي ارزشي ،فرهنگي و ايدئولوژيك
انقالب اسالمي ايران در وضعيت برسازي قرار گرفت .عدالت سياسي ،مقاومت اجتماعي
و خوداتكايي از جمله اين نشانههاست .به اين ترتيب در پايان جنگ ،نه تنها قابليت
دفاعي ايران كاهش پيدا نكرد ،بلكه زمينه گسترش چنين قابليتهايي در چارچوب
صدور انقالب فراهم شد .اين روند در سالهاي بعد از انقالب و دفاع مقدس تداوم يافت.
 .7مقاومت در دوران جنگ ،آثار و نشانههاي خود را در دوران بعد از دفاع مقدس به
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