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  چکیده
. شـود  محسـوب مـی   الملـل  بـین واقعیت جدید سیاست  ،یابی اسالمی هویت
هـایی از فرهنـگ، گفتمـان و ادبیـات      گیرد که نشانه زمانی شکل می ،هویت

توان انعکاس ظهـور   زبان سیاسی مقاومت اسالمی را می. سیاسی تولید شود
قابـل توجـه آن   ۀ نکتـ . دانست الملل بینادبیات اسالمی در روابط و سیاست 

به عنوان  میشل فوکوگیري انقالب اسالمی ایران که به تعبیر  است که شکل
شناسـی   شـود، کارآمـدي روش   ین انقالب پست مـدرن محسـوب مـی   نخست
مقطع زمانی به بعد  ایناز . را کاهش داد الملل بینویستی در سیاست یپوزیت

اي مســتقیم و  گونــه کــه بــه هســتیمهــاي جدیــدي  شــاهد ظهــور رهیافــت
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  (ebrahim.motaghi@gmail.com) استاد دانشگاه تهران **
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ی یسـت مدرن هاي نهفتـۀ انقـالب پسـت   

 در کراتوکویـل و 
ۀ را از اواسـط دهـ  

افراد یادشـده، هماننـد هنجارهـاي انقـالب     
د، بـر ضـرورت کـاربرد    
هاي هنجـاري، ارزشـی، ایسـتاري، فرهنگـی و اجتمـاعی در سیاسـت       
هـاي رقیـب بـا    
از زبان سیاسی مقاومـت  

 امریکامسلط در 

رهاي هایی از برتري جهان غرب نسبت به کشو
. اسـت تحقیر از موضع فرادسـتی  

تولیدشـده در جهـان سـوم،    
رغـم مشـابهت   
از انقـالب اسـالمی ایـران،    

یابی اسالمی در قالب زبان 
هـایی محـور    چنین نشـانه 

ی الملل بیناي و 
توان در زمان پیـروزي  

بنـابراین زبـان    
از فراگیـري و کارآمـدي عملــی   
ویسـتی رئالیسـم سـاختارگرا و    

  
، کایـدئولوژی مقاومت، هویت، زبـان سیاسـی، هنجارهـاي    
    .الملل بینسیاست 

هاي نهفتـۀ انقـالب پسـت    شناسی و رهیافت غیرمستقیم از روش
  .اند ایران الهام گرفته

کراتوکویـل و  الکساندر ونـت ، ویوور، باري بوزانپردازانی همانند  نظریه
را از اواسـط دهـ   الملـل  بـین دي بـه سیاسـت   صدد برآمدند تا رویکرد انتقا

افراد یادشـده، هماننـد هنجارهـاي انقـالب     . در دستورکار قرار دهند 1980
د، بـر ضـرورت کـاربرد    شـ تبیـین   1970ۀ می ایران کـه در اواخـر دهـ   الاس

هاي هنجـاري، ارزشـی، ایسـتاري، فرهنگـی و اجتمـاعی در سیاسـت        نشانه
هـاي رقیـب بـا     یادشده، در تبیین رهیافـت اگر افراد . دندکر تأکید الملل بین
از زبان سیاسی مقاومـت  پذیري  ویستی، به الهامیرئالیستی و پوزیتهاي  آموزه

مسلط در ۀ شناسان اي ندارند، باید آن را در رویکرد شرق اسالمی اشاره
  .و جهان غرب دانست

هایی از برتري جهان غرب نسبت به کشو بر نشانهشناسی  رویکرد شرق
تحقیر از موضع فرادسـتی   بر مبتنیرویکردي که . دارد تأکیدپیرامون 

تولیدشـده در جهـان سـوم،    هـاي   از رهیافتپذیري  در چنین فرهنگی، الهام
رغـم مشـابهت    بـه بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . شـود  ارتداد محسـوب مـی  

از انقـالب اسـالمی ایـران،     1980ۀ شـده در اواسـط دهـ    ارائـه هـاي   رهیافت
  .است نشدههایی  استنادي به چنین آموزه گونه چهی

یابی اسالمی در قالب زبان  هویتشناسی  شود تا نشانه در این مقاله تالش می
چنین نشـانه . ارائه شود الملل بینسیاسی مقاومت در سیاست 

اي و  در سیاست منطقه تأثیرگذاراصلی تحول در تحلیل نیروهاي 
توان در زمان پیـروزي   محور اصلی مقاومت اسالمی را می. ودش محسوب می

 ؛انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس مـورد توجـه قـرار داد   
از فراگیـري و کارآمـدي عملــی    1980ۀ سیاسـی مقاومـت اسـالمی در دهــ   

ویسـتی رئالیسـم سـاختارگرا و    یهـاي پوزیت  بیشتري در برخورد بـا رهیافـت  
  .برخوردار بوده است الملل بیندر سیاست  نمادهاي عینی آن

مقاومت، هویت، زبـان سیاسـی، هنجارهـاي    : هاي کلیدي واژه
سیاست  گرایی، بسیج اجتماعی، شهادت، موازنه هنجاري، آرمان
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غیرمستقیم از روش
ایران الهام گرفته

نظریه
صدد برآمدند تا رویکرد انتقا

1980
اس

نشانه
بین
آموزه

اسالمی اشاره
و جهان غرب دانست

رویکرد شرق
پیرامون 

در چنین فرهنگی، الهام
ارتداد محسـوب مـی  

رهیافت
هی

در این مقاله تالش می
سیاسی مقاومت در سیاست 

اصلی تحول در تحلیل نیروهاي 
محسوب می

انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس مـورد توجـه قـرار داد   
سیاسـی مقاومـت اسـالمی در دهــ   

بیشتري در برخورد بـا رهیافـت  
نمادهاي عینی آن

واژه
شهادت، موازنه هنجاري، آرمان
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نماد تولید هنجار، مقاومـت و قـدرت در فرهنـگ سیاسـی و سیاسـت      
تـوان در زمـان    هاي ظهـور چنـین رهیـافتی را مـی    

در زمـان  . انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی مورد مالحظه قـرار داد 
ۀ یافتـ  انقالب اسالمی، ادبیات و زبان سیاسی مقاومت توانسـت بـر سـاختار سـازمان    

ابه چنـین ادبیـات و   مش
  .توان در زمان آغاز جنگ تحمیلی مورد مالحظه قرار داد

شود این موضوع مورد بازنگري قرار گیرد کـه تحـوالتی   
ي در تولیـد زبـان   مـؤثر 

هـاي   زبـان سیاسـی کـه در حـوزه    
هاي زبـان سیاسـی    نشانه

تـوان در دوران جنـگ تحمیلـی مـورد     
هنجارهـاي جدیـدي در   

شناسـی هنجـاري خـود بـراي     
که جنـگ عـراق علیـه ایـران     
المللـی بـر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه       

در ایـن دوران  . عراق و ناسیونالیسم عرب درحال تغییر اسـت 
صدام حسین به عنوان نماد همبستگی هویت عـرب رادیکـال در خاورمیانـه ایفـاي     
کار عرب نیز نسبت بـه پیامـدهاي انقـالب اسـالمی     

د جنگ علیه از صدام حسین در رون

  
نماد تولید هنجار، مقاومـت و قـدرت در فرهنـگ سیاسـی و سیاسـت       ،زبان سیاسی

هاي ظهـور چنـین رهیـافتی را مـی     نشانه. شود وب میمحس الملل
انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی مورد مالحظه قـرار داد  گیري

انقالب اسالمی، ادبیات و زبان سیاسی مقاومت توانسـت بـر سـاختار سـازمان    
مش. دکنقرار داشت، غلبه  امریکاحکومت شاه که مورد حمایت 

توان در زمان آغاز جنگ تحمیلی مورد مالحظه قرار داد فرایندي را می
شود این موضوع مورد بازنگري قرار گیرد کـه تحـوالتی    در این مقاله تالش می

مـؤثر گري در دوران دفـاع مقـدس، نقـش     همانند انقالب و کنش
زبـان سیاسـی کـه در حـوزه    . جهـان اسـالم داشـته اسـت    سیاسی مقاومت در 
نشانه. ها و انعکاس متفاوتی است داراي نشانه جغرافیایی مختلف

تـوان در دوران جنـگ تحمیلـی مـورد      مقاومت اسالمی ناشی از انقالب ایران را می
هنجارهـاي جدیـدي در   کننـدة   تولیـد  ،طورکلی، انقالب و جنگ به. مالحظه قرار داد

  .استی الملل بینیاست ارتباط با س
شناسـی هنجـاري خـود بـراي      در این دوران، ایران توانست از ادبیات و نشـانه 

که جنـگ عـراق علیـه ایـران      زمانی. دکنتولید قدرت مقاومت در برابر عراق استفاده 
المللـی بـر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه        اي و بین بسیاري از بازیگران منطقه ،شکل گرفت

عراق و ناسیونالیسم عرب درحال تغییر اسـت  به نفع» موازنه قدرت
صدام حسین به عنوان نماد همبستگی هویت عـرب رادیکـال در خاورمیانـه ایفـاي     

کار عرب نیز نسبت بـه پیامـدهاي انقـالب اسـالمی      کشورهاي محافظه. کرد می
از صدام حسین در رونآنان به دلیل چنین رویکردي . ندایران نگران بود

  

 

  

  مقدمه
زبان سیاسی

الملل بین
گیري شکل

انقالب اسالمی، ادبیات و زبان سیاسی مقاومت توانسـت بـر سـاختار سـازمان    
حکومت شاه که مورد حمایت 

فرایندي را می
در این مقاله تالش می

همانند انقالب و کنش
سیاسی مقاومت در 
جغرافیایی مختلف

مقاومت اسالمی ناشی از انقالب ایران را می
مالحظه قرار داد

ارتباط با س
در این دوران، ایران توانست از ادبیات و نشـانه 

تولید قدرت مقاومت در برابر عراق استفاده 
شکل گرفت

موازنه قدرت«
صدام حسین به عنوان نماد همبستگی هویت عـرب رادیکـال در خاورمیانـه ایفـاي     

می نقش
ایران نگران بود



 الملـل  بـین ساختارگرایی حاکم بر سیاسـت  
کردند که قادرند بر محیطی که در آن منازعه نـابرابر ایجـاد   

ي زبـان سیاسـی   هـا  شـاخص 
اي و  ي در تحـوالت منطقـه  

تـوان فرضـیه مقالـه را    
 ــ  هـاي فرهنـگ سیاسـی   

کاري و ازخودگذشـتگی عامـل اصـلی    
زبان سیاسی انقـالب اسـالمی   

  ».ي بزرگ دانست

تـأثیر   ایـران و عـراق  
هـایی از   جا گذاشت، متنوع بوده و هریک از آنان توانسته است جلـوه 

ي فرهنـگ  هـا  شـاخص 
ایـن امـر   . شکن داشته اسـت 

المللـی را در   هایی از ساختارشکنی بـین 
چنـین  . وجـود آورد  ي بـزرگ بـه  

در نقـش مـؤثري   ایـن امـر   
مقاومـت  گیري جنـبش اجتمـاعی کشـورهاي خاورمیانـه و همچنـین جنـبش       

هاي اسالمی در لبنان، مصر، عراق، کویت و بحرین ایفا کـرد  

هاي فرهنگ اجتماعی کـه  
ماهیت دینـی و اجتمـاعی داشـته را بـه حـوزه نظـامی و       
همراه احساسات نهفتـه و  
امکان مقاومت در برابر فشـارهاي سیاسـی جهـان    

هـاي نظـامی و    غرب و عملیات نظامی گسترده و پرحجم ارتـش عـراق علیـه یگـان    

ساختارگرایی حاکم بر سیاسـت  تأثیر  آنان تحت. دندکر میایران حمایت 
کردند که قادرند بر محیطی که در آن منازعه نـابرابر ایجـاد    قرار داشته و احساس می
  .اند، به پیروزي برسند

شـاخص «دارد که  تأکیداصلی این مقاله بر این امر  پرسش
ي در تحـوالت منطقـه  تـأثیر چـه   هـا  شاخصاومت اسالمی کدام است؟ این 

تـوان فرضـیه مقالـه را     یادشده، مـی  پرسشپاسخ به  در» ؟اند جا گذاشته ی بهالملل
هـاي فرهنـگ سیاسـی    مؤلفـه «دارد کـه   تأکیدفرضیه مقاله بر این امر . دکر

کاري و ازخودگذشـتگی عامـل اصـلی    ایدئولوژیک ایران همانند شهادت، ایثار، فـدا 
زبان سیاسی انقـالب اسـالمی   . شود تولید زبان سیاسی مقاومت اسالمی محسوب می

ي بزرگ دانستها قدرتتوان عامل اصلی مقاومت در برابر عراق و  ایران را می

  ي زبان سیاسی مقاومت اسالمیها شاخص
ایـران و عـراق   ي زبان سیاسی مقاومت اسالمی که در روند جنـگ ها شاخص

جا گذاشت، متنوع بوده و هریک از آنان توانسته است جلـوه  توجهی به
شـاخص عبارت دیگر بسیاري از  به. دکنقدرت و مقاومت را بازتولید 
شکن داشته اسـت  جویانه و شالوده گرا، عدالت سیاسی ایران ماهیت هویت

هایی از ساختارشکنی بـین  الب ایران توانست جلوهدهد که انق نشان می
ي بـزرگ بـه  هـا  قدرتالمللی و  برابر اقتدار بازیگران مسلط بین

ایـن امـر   . دشـ یندي در دوران جنگ عراق علیه ایران بازتولید 
گیري جنـبش اجتمـاعی کشـورهاي خاورمیانـه و همچنـین جنـبش       

هاي اسالمی در لبنان، مصر، عراق، کویت و بحرین ایفا کـرد   اسالمی از جمله جنبش
1387 :233.(  

هاي فرهنگ اجتماعی کـه   ، جنگ ایران و عراق توانست مؤلفهینديادر چنین فر
ماهیت دینـی و اجتمـاعی داشـته را بـه حـوزه نظـامی و       صرفاً  در طول سالیان دراز

همراه احساسات نهفتـه و   هاي یادشده به عبارت دیگر نشانه به. دهداستراتژیک انتقال 
امکان مقاومت در برابر فشـارهاي سیاسـی جهـان     ،جامعه ایرانی باالينفس  اعتمادبه

غرب و عملیات نظامی گسترده و پرحجم ارتـش عـراق علیـه یگـان    
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ایران حمایت 
قرار داشته و احساس می

اند، به پیروزي برسند کرده
پرسش

اومت اسالمی کدام است؟ این مق
الملل بین

کرتنظیم 
ایدئولوژیک ایران همانند شهادت، ایثار، فـدا 

تولید زبان سیاسی مقاومت اسالمی محسوب می
ایران را می

شاخص .1
شاخص

توجهی به قابل
قدرت و مقاومت را بازتولید 
سیاسی ایران ماهیت هویت

نشان می
برابر اقتدار بازیگران مسلط بین

یندي در دوران جنگ عراق علیه ایران بازتولید افر
گیري جنـبش اجتمـاعی کشـورهاي خاورمیانـه و همچنـین جنـبش        شکل

اسالمی از جمله جنبش
1387متقی، (

در چنین فر
در طول سالیان دراز

استراتژیک انتقال 
اعتمادبه

غرب و عملیات نظامی گسترده و پرحجم ارتـش عـراق علیـه یگـان    
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Nafis.(  

. اي داشته اسـت  کننده
ي هـا  تأثیر شاخص هاي جنگ ایران و عراق تحت
فـتح  «نـد  ی همانهـای  کـارگیري واژه 

ي دینـی  ها شاخصها و 
هاي مذهبی بـوده   داراي نشانه

دهنده فرهنگ سیاسـی ایـران پیونـد گسـترده و     

گیـري   هایی، انگیزه جوانان و شهروندان ایرانی براي بهره
هـاي   نشـانه . باال بردهاي دینی و انتقال آن به حوزه کنش سیاسی و نظامی را 

اي داشـته اسـت، از تنـوع    
در  چشـمگیرتري ها توانست آثـار  

ینـد جنـگ تحمیلـی    
ي حماسـه عاشـورا، اسـطوره    
گرایی و همچنـین روح رمانتیـک جامعـه ایرانـی     

. دهـد  ي قدرت مقاومت را تشکیل مـی 
در دوران جنگ تحمیلی، شاهد تهیـیج نیروهـاي اجتمـاعی بـراي گسـترش عرصـه       

ینـد یادشـده   اتوجـه بـه فر  
» هاي دینـی  آموزه«د که انقالب اسالمی ایران توانست 

گـري نیروهـاي اجتمـاعی را    
هـاي   یگـان ارتقا داده و از سوي دیگر توانست فرهنگ دینی و نیروي اجتماعی را به 

  .ر تزریق کندالملل از آن کشو
تولید هنجارهاي فرهنگی و مذهبی مربوط به زبان سیاسی مقاومت اسـالمی در  

 ترتیـب  ایـن  بـه . مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   

Nafisi, 1992: 32(داد  افزایشتوجهی  گونه قابل نظامی ایران را به

  هاي مذهب شیعه بر آموزه تأکید
کننده سازي جنگ نقش تعیین هاي مذهبی در اسطوره مؤلفهمذهب و 

هاي جنگ ایران و عراق تحت عبارت دیگر، بسیاري از اسطوره
کـارگیري واژه  به. فرهنگی، مذهبی و تاریخی شکل گرفته است

ها و  هاي انتقال ارزش مؤلفهترین  یکی از اصلی توان را می
داراي نشانهسو  ازیک این امر. یند منازعات دو کشور دانست

دهنده فرهنگ سیاسـی ایـران پیونـد گسـترده و      هاي تشکیل و از سوي دیگر با آموزه
  .ناپذیري داشته است

هایی، انگیزه جوانان و شهروندان ایرانی براي بهره کارگیري چنین واژه
هاي دینی و انتقال آن به حوزه کنش سیاسی و نظامی را  

اي داشـته اسـت، از تنـوع     کننـده  ینـد دفـاع مقـدس نقـش تعیـین     افرهنگی که در فر
ها توانست آثـار   مؤلفهز این توجهی برخوردار بوده اما برخی ا

ینـد جنـگ تحمیلـی    انظامی ایران در فر نیروهاي» قدرت مقاومت«گیري  شکل
ي حماسـه عاشـورا، اسـطوره    هـا  شـاخص تـوان بـه    مـی  مـورد در ایـن  . جا گذارد

گرایی و همچنـین روح رمانتیـک جامعـه ایرانـی      ایدئولوژیک، آخرت گرایی 
  .کردگرایی اشاره  و آخرت براي مقاومت

ي قدرت مقاومت را تشکیل مـی ها شاخصها یکی از  مؤلفهیک از این هر
در دوران جنگ تحمیلی، شاهد تهیـیج نیروهـاي اجتمـاعی بـراي گسـترش عرصـه       

توجـه بـه فر   بـا . ایـم  مقاومت مردمی در برابر تهاجم نظامی عراق بوده
د که انقالب اسالمی ایران توانست بندي رسی توان به این جمع

گـري نیروهـاي اجتمـاعی را     این امر انگیزه کـنش . دکن» تکلیف سیاسی«را تبدیل به 
ارتقا داده و از سوي دیگر توانست فرهنگ دینی و نیروي اجتماعی را به 

الملل از آن کشو عملیاتی در برابر تهاجم عراق و حمایت نظام بین
تولید هنجارهاي فرهنگی و مذهبی مربوط به زبان سیاسی مقاومت اسـالمی در  

مورد اسـتفاده قـرار گرفـت    1980پردازان اواسط دهۀ  رهیافت نظریه

  

 

نظامی ایران را به شبه

تأکید ـ الف
مذهب و 

عبارت دیگر، بسیاري از اسطوره به
فرهنگی، مذهبی و تاریخی شکل گرفته است

را می» کربال
یند منازعات دو کشور دانستادر فر

و از سوي دیگر با آموزه
ناپذیري داشته است پایان

کارگیري چنین واژه به
از قالب

فرهنگی که در فر
توجهی برخوردار بوده اما برخی ا قابل

شکلزمینۀ 
جا گذارد به

گرایی شهادت
براي مقاومت

هر
در دوران جنگ تحمیلی، شاهد تهیـیج نیروهـاي اجتمـاعی بـراي گسـترش عرصـه       

مقاومت مردمی در برابر تهاجم نظامی عراق بوده
توان به این جمع می

را تبدیل به 
ارتقا داده و از سوي دیگر توانست فرهنگ دینی و نیروي اجتماعی را به 

عملیاتی در برابر تهاجم عراق و حمایت نظام بین
تولید هنجارهاي فرهنگی و مذهبی مربوط به زبان سیاسی مقاومت اسـالمی در  

رهیافت نظریه



الملـل   تحلیلـی روابـط بـین   
دینـی ایـران را در    ــ 

 الملـل  بـین مقابله با تهدیـدات ناشـی از سیاسـت    
ادبیات، فرهنـگ و گفتمـان مـذهب شـیعه     

ساختارسـازي،  عرصـۀ  

به همین دلیل است که ساختارهاي ناشی از زبان سیاسی مقاومت اسـالمی نیـز   
توان به سـپاه   این نهادها می

پاسداران انقالب اسالمی و برخـی دیگـر از نهادهـایی اشـاره داشـت کـه از مبـانی        
 ــ  اگرچه سپاه پاسداران داراي ویژگی سـاختاري 

هـاي فرهنـگ    همـراه آمـوزه  
گیري و تداوم فعالیت این نهاد انقالبـی در دوران جنـگ   

 براسـاس » پـارادایم کـربال  
هاي ادراکی، اعتقادي و استراتژیک مذهب شیعه و زبان سیاسی گفتمان انقالب 

و  هـا  شـاخص برخـی از  
زخودگذشـتگی  مذهب شیعه ازجمله شهادت، ایثـار، فـداکاري و ا  

ترین دالیل جنگ صـدام حسـین و جهـان    
هاي مذهب شیعه در تولید فرهنـگ و  

فرهنگ سیاسی ایرانـی از تنـوع   
گرفتـه از   هاي اجتماعی الهام

در چنـین  . دکـر سـازي پیـدا   
هاي سیاسی پیوند یافته و درنتیجه زمینـه بـراي   
ي بـزرگ و نیروهـاي نظـامی عـراق در     

تحلیلـی روابـط بـین    ــ  انگاري بیش از سایر رویکردهاي نظري رهیافت سازه
ــ  اي حاصل از فرهنگ سیاسیه ها و نشانه تواند نقش اسطوره

مقابله با تهدیـدات ناشـی از سیاسـت    . دکنروند جنگ تحمیلی برجسته 
ادبیات، فرهنـگ و گفتمـان مـذهب شـیعه     . براساس چنین ادراکی شکل گرفته است
عرصـۀ  در را گـري و تعامـل    توانسته است شکل جدیـدي از کـنش  

  .وجود آورد مت بهانقالب و مقاو
به همین دلیل است که ساختارهاي ناشی از زبان سیاسی مقاومت اسـالمی نیـز   

این نهادها میه از جمل. استو رویکرد ایدئولوژیک  گیري جهت
پاسداران انقالب اسالمی و برخـی دیگـر از نهادهـایی اشـاره داشـت کـه از مبـانی        

اگرچه سپاه پاسداران داراي ویژگی سـاختاري . اند تهایدئولوژیک انقالب الهام گرف
همـراه آمـوزه   هاي دینـی بـه   مؤلفهاما  ،استکارکردي نظامی و امنیتی 

گیري و تداوم فعالیت این نهاد انقالبـی در دوران جنـگ    سیاسی ایران بر روند شکل
  .ناپذیري داشته است تحمیلی آثار و نتایج اجتناب

پـارادایم کـربال  «گیـري   تـوان تأکیـد کـرد کـه شـکل      یترتیب م این
هاي ادراکی، اعتقادي و استراتژیک مذهب شیعه و زبان سیاسی گفتمان انقالب 

برخـی از  در ذیل . یند جنگ تحمیلی تکامل یافته استااسالمی در فر
مذهب شیعه ازجمله شهادت، ایثـار، فـداکاري و ا  معنایی  هاي

ترین دالیل جنگ صـدام حسـین و جهـان     یکی از اصلی. گیرد مورد بررسی قرار می
هاي مذهب شیعه در تولید فرهنـگ و   توان مقابله با نشانه عرب با انقالب ایران را می
  .زبان سیاسی مقاومت دانست

  بازتولید هویت مقاومت
فرهنگ سیاسی ایرانـی از تنـوع    که انقالب ایران پیروز شد هنجارهاي نهفته در

هاي اجتماعی الهام مؤلفهعبارت دیگر  به. دشآفرینی بیشتري برخوردار 
سـازي پیـدا    جایگاه سرنوشت ،از انقالب پسفرهنگ سیاسی شیعه 

هاي سیاسی پیوند یافته و درنتیجه زمینـه بـراي    هاي تاریخی با واقعیت یندي نشانه
ي بـزرگ و نیروهـاي نظـامی عـراق در     ها قدرتش جامعه ایرانی براي مقابله با 

  

 

زبان سیاسی 
اسالمیمقاومت 
سیاست در 

الملل بین
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رهیافت سازه
تواند نقش اسطوره می

روند جنگ تحمیلی برجسته 
براساس چنین ادراکی شکل گرفته است
توانسته است شکل جدیـدي از کـنش  

انقالب و مقاو
به همین دلیل است که ساختارهاي ناشی از زبان سیاسی مقاومت اسـالمی نیـز   

جهتداراي 
پاسداران انقالب اسالمی و برخـی دیگـر از نهادهـایی اشـاره داشـت کـه از مبـانی        

ایدئولوژیک انقالب الهام گرف
کارکردي نظامی و امنیتی 

سیاسی ایران بر روند شکل
تحمیلی آثار و نتایج اجتناب

این به
هاي ادراکی، اعتقادي و استراتژیک مذهب شیعه و زبان سیاسی گفتمان انقالب  قالب

اسالمی در فر
هاي نشانه

مورد بررسی قرار می
عرب با انقالب ایران را می
زبان سیاسی مقاومت دانست

بازتولید هویت مقاومت ـ ب
که انقالب ایران پیروز شد هنجارهاي نهفته در زمانی
آفرینی بیشتري برخوردار  نقش

فرهنگ سیاسی شیعه 
یندي نشانهافر

ش جامعه ایرانی براي مقابله با واکن
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بـر فضـایی از رنـج و    
ظـن   دانـد، ایـن سـوء   

ظـن و نخـوت    بنابراین نـوعی سـوء  
نسبت به دنیاي خارج با تصمیم جدي براي کسب استقالل و عدم آمیـزش  

زیـر سـیطره    در دنیـایی کـه غالبـاً   
اند سایر نیروها را به انقیـاد  
گیري از فرهنگ سیاسی سنتی ایرانی یکـی از ابزارهـاي   

1372 :11.(  
در فضـاي  را هـایی از مقاومـت   

ی، دهـد کـه در دوران جنـگ تحمیلـ    
را در جنبش اجتماعی مقاومـت  
گیري از سیاست اجتماعی 
فرهنگ ایرانی و مذهب شـیعی بـا   

یادشـده   مؤلفـه ن دلیل است کـه هریـک از دو   
. وجود آورد هاي الزم براي بازتولید زبان سیاسی مقاومت اسالمی را به

 ی هماهنگی داردالملل

توانـد   انگـاري مـی   المللـی سـازه  
هـاي   نشـانه  ،ینـد ادر این فر

مقاومـت ایـران در دوران جنـگ تحمیلـی را     
دیگر نیز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     

رو شـود،   المللی روبـه 
دهی مقاومت از طریق تهییج افکار عمومی 

                                        
1. Graham fuller 

  :که کند می تأکید مورددر این  1گراهام فولر. جنگ فراهم شد
بـر فضـایی از رنـج و     تأکیـد شـناختی اسـالم شـیعه کـه      روان هاي ویژگی«
دانـد، ایـن سـوء    عدالتی را بهاي ناگزیر تعهد به ایمـان حقیقـی مـی    بی
بنابراین نـوعی سـوء   ؛کند ترسی تاریخی را تقویت می بیگانه

نسبت به دنیاي خارج با تصمیم جدي براي کسب استقالل و عدم آمیـزش  
در دنیـایی کـه غالبـاً   . ي خارجی شکل گرفته استها قدرتبا 

اند سایر نیروها را به انقیـاد   نیروهاي خارجی ویرانگري بوده که سعی داشته
گیري از فرهنگ سیاسی سنتی ایرانی یکـی از ابزارهـاي    درآورند، بهرهخود 

1372فولر، (» شود مهم الزم براي استمرار بقا محسوب می
هـایی از مقاومـت    توانسـت نشـانه   یي فرهنگ سیاسی ایرانها شاخص

دهـد کـه در دوران جنـگ تحمیلـ     این امر نشان می. وجود آورد اجتماعی ایران به
را در جنبش اجتماعی مقاومـت   يشکل گرفته و آثار »هویت مقاومت«هایی از 

گیري از سیاست اجتماعی  بهرهبر انگاري نیز  ي سازهها شاخص. وجود آورده است
فرهنگ ایرانی و مذهب شـیعی بـا   . داردتأکید المللی  اي و بین در فضاي کنش منطقه

ن دلیل است کـه هریـک از دو   به همی. دنیکدیگر پیوند ارگانیک دار
هاي الزم براي بازتولید زبان سیاسی مقاومت اسالمی را به تواند زمینه

الملل بینویستی در سیاست یهاي غیرپوزیت هایی که با رهیافت
  .دکرتوان به سازه انگاري اشاره  ها می از جمله این رهیافت

المللـی سـازه   گیري از اندیشه سیاسی و بین ترتیب بهره این
در این فر. دکنگیري قدرت مقاومت در ایران را تبیین  دالیل شکل

مقاومـت ایـران در دوران جنـگ تحمیلـی را      ۀزمینـ  ،همراه فرهنگ سیاسـی 
دیگر نیز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      هاي تاریخی این الگو در دوران. وجود آورد

المللی روبـه  دهد که هرگاه جامعه ایرانی با تهدید بین تاریخ نشان می
دهی مقاومت از طریق تهییج افکار عمومی  در آن شرایط انگیزه بیشتري براي سازمان

  .کند گري پیدا می گیري از اندیشه نهفته آنان براي کنش
                                                                 

  

 

جنگ فراهم شد

شاخص
اجتماعی ایران به

هایی از  جلوه
وجود آورده است به

در فضاي کنش منطقه
یکدیگر پیوند ارگانیک دار

تواند زمینه می
هایی که با رهیافت اندیشه

از جمله این رهیافت و
این به

دالیل شکل
همراه فرهنگ سیاسـی  دینی به

وجود آورد به
تاریخ نشان می. است

در آن شرایط انگیزه بیشتري براي سازمان
گیري از اندیشه نهفته آنان براي کنش و بهره



ي در بازتولیـد زبـان سیاسـی    
اگرچـه، چنـین   . مقاومت اسـالمی در سـایر کشـورهاي خاورمیانـه خواهـد داشـت      
هاي گذشـته بـوده    هایی بخشی از واقعیت سیاسی و فرهنگی ایران در دوران

ی المللـ  بـین تواند در شرایط اجتمـاعی، سیاسـی و   
هاي فرهنگـی   مؤلفهتاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بیانگر نقش 

یند هرگاه تهدیـدات گسـترش   
ة زمـر  روح ایرانی و مذهب شـیعه در 
تـرین   هـا را بایـد اصـلی   

تـرین عامـل    ایـن امـر اصـلی   
 ,Hutchinson)شـود   تولیدکننده قدرت مقاومت در ساختار سیاسی ایران محسوب مـی 

هـا   ه اعمـال نفـوذ بـر روي دولـت    
اگرچـه در چنـین   . ی داشـته باشـد  

اند تا ایران را در وضعیت 
ایـن امـر واکنشـی در برابـر ظهـور هویـت و       

بازگشت دین در ة دور
انجـام گرفتـه اسـت     

هاي جغرافیـایی خاورمیانـه   
ان عـرب و  پـرداز  نظریه

کار خاورمیانـه هماننـد اردن، عربسـتان و امـارات عربـی      
. اي دانسـت  توان انعکاس چنین پیوندي در کنش منطقـه 

ده و شـ ی ایران خارج 
زبان سیاسی مقاومت براي گسـترش  

ي فرهنگـی ـ   هـا  شـاخص 

  هنجار مقاومت در خاورمیانهگسترش 
ي در بازتولیـد زبـان سیاسـی    مـؤثر ي مربوط به هویـت مقاومـت، نقـش    ها شاخص

مقاومت اسـالمی در سـایر کشـورهاي خاورمیانـه خواهـد داشـت      
هایی بخشی از واقعیت سیاسی و فرهنگی ایران در دوران رهیافت

تواند در شرایط اجتمـاعی، سیاسـی و    است، اما روند انتقال هنجاري می
تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بیانگر نقش . مناسب انجام پذیرد

یند هرگاه تهدیـدات گسـترش   ادر این فر. هاي اجتماعی است در کنش همبسته گروه
روح ایرانی و مذهب شـیعه در . آید وجود می یابد، موج همبستگی اجتماعی به

هـا را بایـد اصـلی    مؤلفـه ایـن  . اسـت عوامل بازتولید قدرت سیاسی در ایـران  
ایـن امـر اصـلی   . ي زبان سیاسی مقاومـت اسـالمی دانسـت   ها شاخص

تولیدکننده قدرت مقاومت در ساختار سیاسی ایران محسوب مـی 
2005: 31.  

ـ  صرفاً  هاي اسالمی هدف جنبش ه اعمـال نفـوذ بـر روي دولـت    معطـوف ب
ی داشـته باشـد  المللـ  بیناي و  تواند ماهیت منطقه نیست، بلکه می

اند تا ایران را در وضعیت  دهکرفرایندي، بازیگران غربی همانند ایاالت متحده تالش 
ایـن امـر واکنشـی در برابـر ظهـور هویـت و        ؛اي قرار دهند و منـزوي کننـد  

دور. شود محسوب می الملل بینژي جدید سیاسی در نظام 
 1980ۀ زمان با پایان جنگ سرد و اواخـر دهـ   هم الملل بین

  ).98-100: 1389نشین،  سیمبر و قربانی شیخ
هاي جغرافیـایی خاورمیانـه    پیوند هویت مقاومت با مذهب شیعه در سایر حوزه

نظریهاز سوي  »هالل شیعی«عنوان  آنچه به. ده استش نیز منعکس
کار خاورمیانـه هماننـد اردن، عربسـتان و امـارات عربـی       مقامات کشورهاي محافظه

توان انعکاس چنین پیوندي در کنش منطقـه  می شود را متحده مطرح می
ی ایران خارج لیتیکژئوپطورکلی، زبان سیاسی مقاومت اسالمی از مرزهاي 

زبان سیاسی مقاومت براي گسـترش  . ده استشهاي جغرافیایی منتقل  به سایر حوزه
شـاخص محیط عملیاتی خود نیازمند فرهنـگ سیاسـی متـوازن بـا     

  .استمذهبی ایران 

  

 

زبان سیاسی 
اسالمیمقاومت 
سیاست در 

الملل بین

104

گسترش  ـ ج
شاخص

مقاومت اسـالمی در سـایر کشـورهاي خاورمیانـه خواهـد داشـت      
رهیافت

است، اما روند انتقال هنجاري می
مناسب انجام پذیرد

در کنش همبسته گروه
یابد، موج همبستگی اجتماعی به

عوامل بازتولید قدرت سیاسی در ایـران  
شاخص

تولیدکننده قدرت مقاومت در ساختار سیاسی ایران محسوب مـی 
2005: 31)

هدف جنبش
نیست، بلکه می

فرایندي، بازیگران غربی همانند ایاالت متحده تالش 
اي قرار دهند و منـزوي کننـد   حاشیه
ژي جدید سیاسی در نظام ایدئولو

بیننظام 
سیمبر و قربانی شیخ(

پیوند هویت مقاومت با مذهب شیعه در سایر حوزه
نیز منعکس

مقامات کشورهاي محافظه
متحده مطرح می

طورکلی، زبان سیاسی مقاومت اسالمی از مرزهاي  به
به سایر حوزه

محیط عملیاتی خود نیازمند فرهنـگ سیاسـی متـوازن بـا     
مذهبی ایران 
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 ـ هاي ژرف تاریخی توان در سایر کشورها که داراي آموزه
تـوان بـه فرهنـگ و قـدرت     
 شناسـی سیاسـی نسـبتاً   

روزه و  33اهللا در جنـگ  
ي فرهنگ سیاسی شیعه در 
آنچــه در ایــران، لبنــان و یــا برخــی دیگــر از 

انگـاري   هنجـاري سـازه  

د که از قابلیـت فرهنگـی   
اندیشه مقاومـت و واکـنش نسـبت بـه فضـاي اجتمـاعی       

مقاومـت لبنـان   . دنـ ده
هـاي   توانست نشان دهد که قدرت مقاومت در سایر کشورهایی که داراي زیرساخت

چنین مقـاومتی در  ۀ زمین
پـذیر   تحقق این امـر، در شـرایطی امکـان   

هاي کنش گفتمانی در برابـر نیروهـا و بـازیگران تهدیدکننـده وجـود      

ایدئولوژیک آنان در  ـ
گـري در   به هر میزان انگیزه کـنش 

هـایی بـر    مؤلفـه ي چنـین  
 تأکیـد تـوان   طورکلی می

، شـکل  شـده  نـد بـا روابـط نهادینـه    
خواهند، وابسته به این است کـه  

هـا   با چه فرد، گروه یا کشوري تعامـل دارنـد و تـا چـه حـد بـه آن گـروه       
هـاي   ان به ادراکـات و برداشـت  

هـا و   تـر سیاسـت   احتمـال قـوي  
از مشروعیت یا سرشت اجتمـاعی  

توان در سایر کشورها که داراي آموزه یندي را میاچنین فر
تـوان بـه فرهنـگ و قـدرت      ازجمله این کشورها می. مشاهده کردنیز  تندهس

شناسـی سیاسـی نسـبتاً    داراي نشانه ،این گروه. کرداهللا لبنان اشاره  مقاومت در حزب
اهللا در جنـگ   یکی از دالیل مقاومت جنبش حزب. استمشابهی با ایران 

ي فرهنگ سیاسی شیعه در ها شاخصتوان ناشی از انعکاس  را می 2006در آگوست 
آنچــه در ایــران، لبنــان و یــا برخــی دیگــر از  .کــنش امنیتــی و اســتراتژیک دانســت

هنجـاري سـازه   ــ  هـاي ادراکـی   کشورهاي خاورمیانه شکل گرفته با قالـب 
  .هماهنگی و مشابهت دارد

د که از قابلیـت فرهنگـی   کنتواند در کشورهایی ظهور  زبان سیاسی مقاومت می
اندیشه مقاومـت و واکـنش نسـبت بـه فضـاي اجتمـاعی        وبرخوردار باشند  

ده یندهاي تهدید مورد اسـتفاده قـرار   انابرابر را در برخورد با فر
توانست نشان دهد که قدرت مقاومت در سایر کشورهایی که داراي زیرساخت

زمین. آید می وجود ارزشی مشابهی با ایران هستند، به ـ اي
تحقق این امـر، در شـرایطی امکـان   . سایر کشورهاي خاورمیانه نیز وجود دارد

هاي کنش گفتمانی در برابـر نیروهـا و بـازیگران تهدیدکننـده وجـود       است که زمینه
 .(Farzaneh, 2007: 94)داشته باشد 

ـ هاي ارزشی ها انعکاس قالب چگونگی تعامل میان دولت
به هر میزان انگیزه کـنش  .المللی بیرونی است ارتباط با فضاي سیاسی ـ بین 

ي چنـین  تأثیرگـذار  ۀهاي اجتمـاعی افـزایش یابـد، زمینـ     بین گروه
طورکلی می به. یابد المللی افزایش می اي و بین هاي داخلی، منطقه

  :انگاران ساس نگرش سازهکه برا
نـد بـا روابـط نهادینـه    نتوا ها و هنجارهاي اجتماعی می هویت«

خواهند، وابسته به این است کـه   آنچه اشخاص می. گیرند و تغییر پیدا کنند
با چه فرد، گروه یا کشوري تعامـل دارنـد و تـا چـه حـد بـه آن گـروه       

ان به ادراکـات و برداشـت  گر اند؟ به هر میزان اشخاص یا کنش وابسته
احتمـال قـوي   بـه  تـر باشـند،   گروه از مشروعیت وابسـته 

از مشروعیت یا سرشت اجتمـاعی  ... پذیرند که ي را میرگی هاي تصمیم رویه

  

 

چنین فر
هسمذهبی 

مقاومت در حزب
مشابهی با ایران 

در آگوست 
کــنش امنیتــی و اســتراتژیک دانســت

کشورهاي خاورمیانه شکل گرفته با قالـب 
هماهنگی و مشابهت دارد

زبان سیاسی مقاومت می
 خاصی

نابرابر را در برخورد با فر
توانست نشان دهد که قدرت مقاومت در سایر کشورهایی که داراي زیرساخت

اي اندیشه
سایر کشورهاي خاورمیانه نیز وجود دارد

است که زمینه
داشته باشد 

چگونگی تعامل میان دولت
ارتباط با فضاي سیاسی ـ بین 

بین گروه
هاي داخلی، منطقه ساخت

که برا کرد



  

  ت اسالمی
شـود کـه    الملـل محسـوب مـی   

  کنـث . هاي نئورئالیستی قـرار دارد 
هاي رئالیستی، توانست رویکـردي را ارائـه دهـد کـه     

هـاي   رئالیستی شکل گرفتـه امـا نشـانه   
. بـر سـاختارگرایی اسـت   

دهنـدة تعامـل در    نگرش ساختاري به مفهوم اولویت بخشیدن بـه سـازمان تشـکیل   
گونـه   چنـین نگرشـی هـیچ   

: 1384مشـیرزاده،  (اي مفهومی کنش اجتماعی بازیگران ندارد 

  انقالب اسالمی ایران
ان روابـط  پـرداز  نظریـه 

یر انقالبـی کـه متفـاوت از سـا    
افتـاد بـراي بسـیاري از    
تحوالت سیاسـی و اجتمـاعی   

ان پـرداز  نظریـه از  یـک 
سیاسی، هنجاري و ارزشی انقـالب ایـران در   

 نظـر  در چنـین شـرایطی، طبیعـی بـه    
ظهـور   الملـل  بـین هایی از بحران در فضاي تحلیلی نظریات روابط 

 الملل بینانقالب ایران بیش از هر تحول سیاسی و اجتماعی دیگري بر سیاست 
هـاي روابـط    ي بـر اندیشـه  
ي بـر تـوازن   تأثیرگـذار 
بـر   تأثیرگـذار عنـوان نیروهـاي   

                                        
1. Kenneth Waltz  

  ).354: 1384مشیرزاده، (» تري برخوردار باشند مناسب

ت اسالمیانگاري از زبان سیاسی مقاوم رهیافت سازهپذیري  الهام
الملـل محسـوب مـی    انگاري یکـی از نظریـات جدیـد روابـط بـین     
هاي نئورئالیستی قـرار دارد  هاي تئوریک و تحلیلی آن در برابر رهیافت

هاي رئالیستی، توانست رویکـردي را ارائـه دهـد کـه      در روند تکامل اندیشه
رئالیستی شکل گرفتـه امـا نشـانه    شناسی هاي مفهومی و هستی براساس قالب

بـر سـاختارگرایی اسـت    دهـد کـه مبتنـی    جدیدي را در تکمیل این نظریه ارائه می
نگرش ساختاري به مفهوم اولویت بخشیدن بـه سـازمان تشـکیل   

چنـین نگرشـی هـیچ   . شود اي محسوب می هاي منطقه الملل و رقابت نظام بین
اي مفهومی کنش اجتماعی بازیگران ندارد ه توجهی به شاخص

  

انقالب اسالمی ایرانة ناکارآمدي رئالیسم در تبیین پدید
نظریـه از  یـک  هـیچ کـه   کردانقالب اسالمی ایران در شرایطی ظهور 

انقالبـی کـه متفـاوت از سـا    . وقـوف چنـدانی نسـبت بـه آن نداشـتند      الملـل 
افتـاد بـراي بسـیاري از     تحـوالتی کـه در ایـران اتفـاق مـی     . هاي جهـان بـود  

تحوالت سیاسـی و اجتمـاعی    میشل فوکو. گران مسائل اجتماعی آموزنده بود
یـک  هـیچ  کـه  درحـالی . نامید »نام خدا انقالب به«ایران را در قالب 

سیاسی، هنجاري و ارزشی انقـالب ایـران در    وقوفی نسبت به نقش الملل بین
در چنـین شـرایطی، طبیعـی بـه    . ی نداشـتند الملل بیناي و  فضاي سیاست منطقه

هایی از بحران در فضاي تحلیلی نظریات روابط  رسد که جلوه

انقالب ایران بیش از هر تحول سیاسی و اجتماعی دیگري بر سیاست 
ي بـر اندیشـه  تأثیرگذارتوان در  هاي آن را می نشانه. گذاشته است

تأثیرگـذار ، الملل بینگرا در روابط  هاي هویت ، ظهور رهیافتالملل
عنـوان نیروهـاي    هاي اجتماعی بـه  گروهسازي  اي و فعال قدرت منطقه
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الهام .2
انگاري یکـی از نظریـات جدیـد روابـط بـین      سازه
هاي تئوریک و تحلیلی آن در برابر رهیافت قالب
در روند تکامل اندیشه 1والتز

براساس قالب
جدیدي را در تکمیل این نظریه ارائه می

نگرش ساختاري به مفهوم اولویت بخشیدن بـه سـازمان تشـکیل   
نظام بین

توجهی به شاخص
327.(  

ناکارآمدي رئالیسم در تبیین پدید ـ الف
انقالب اسالمی ایران در شرایطی ظهور 

الملـل  بین
هاي جهـان بـود   انقالب
گران مسائل اجتماعی آموزنده بود تحلیل

ایران را در قالب 
بینروابط 

فضاي سیاست منطقه
رسد که جلوه می
  .یابد

انقالب ایران بیش از هر تحول سیاسی و اجتماعی دیگري بر سیاست 
گذاشته استتأثیر 
الملل بین

قدرت منطقه
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جدیـدي  ۀ عنـوان مولفـ  
قـدرت و کـنش بـازیگران در سیاسـت     
محـور اصـلی گفتمـان جدیـد را زبـان سیاسـت مقاومـت        

اي  هاي سیاست منطقه

الملل در برابـر رهیافـت نئورئالیسـم، رئالیسـم،     
این نظریات، فاقد هرگونه پیشـینۀ تئوریـک پـیش از    

الملـل را   پـردازي روابـط بـین   
و » هـا و منـاطق   قـدرت 

سـه کتـاب یادشـده بـا     
  .رهیافت نئورئالیستی کنث والتز در فضاي تضاد گفتمانی و تحلیلی قرار دارند

ــا رئالیســم ســاختاري را نگــرش  براســاس ی
وي بر این اعتقاد است که کـنش بـازیگران   

ــرار دارد ــابراین  ؛هــاي ســاختاري ق بن
هاي اجتماعی، نخبگان سیاسی و هنجارهاي ارزشی 

المللـی ایفـا    یندهاي بـین 
الملـل و چگـونگی توزیـع قـدرت در سیاسـت      
د تـا نقـش سـاختار و    

 :Waltz, 1979) دکنـ الملل در حوزه سیاست خارجی کشورها را برجسـته  

هاي بزرگ بـراي   عنوان نماد عقالنیت قدرت
بنـدي رسـید کـه در سـاختار     
هاي بزرگ بـیش از هـر دوران دیگـري    
زیگران فروملی، نیروهاي اجتماعی و 

. الملـل نداشـت   سـاز در سیاسـت بـین   
حمایـت امریکـا از نظـام سیاسـی     

  .کنندة بقاي سیاسی آن رژیم محسوب شود

عنـوان مولفـ   هـاي یادشـده بـه    مؤلفـه  هریک از. دانست الملل بینسیاست 
ـ    شود کـه مـی   محسوب می قـدرت و کـنش بـازیگران در سیاسـت     ۀ توانـد بـر معادل

محـور اصـلی گفتمـان جدیـد را زبـان سیاسـت مقاومـت        . باشد تأثیرگذار الملل
هاي سیاست منطقه ، در رهیافت1980ۀ اي که تا ده مؤلفه. دهد اسالمی تشکیل می

  .مورد توجه قرار نگرفته است گاه هیچی للالم
الملل در برابـر رهیافـت نئورئالیسـم، رئالیسـم،      هاي هنجاري سیاست بین نظریه

این نظریات، فاقد هرگونه پیشـینۀ تئوریـک پـیش از    . نئولیبرالیسم شکل گرفته است
پـردازي روابـط بـین    محور اصـلی تحـول در نظریـه   . بوده است 1980

قـدرت «، »الملـل  نظریۀ اجتماعی سیاست بین«هاي  ان در کتاب
سـه کتـاب یادشـده بـا     . مـورد توجـه قـرار داد   » هاي بزرگ ایاالت متحده و قدرت

رهیافت نئورئالیستی کنث والتز در فضاي تضاد گفتمانی و تحلیلی قرار دارند
ــ ــث والت ــه نئورئالیســ زکن ــا رئالیســم ســاختاري را منظری ی

وي بر این اعتقاد است که کـنش بـازیگران   . دکرمحور و ساختارمحور، تبیین 
ــین ــأثیر مؤلفــه الملــل تحــت در سیاســت ب ــرار دارد ت هــاي ســاختاري ق

هاي اجتماعی، نخبگان سیاسی و هنجارهاي ارزشی  آفرینی گروه گیري و نقش
یندهاي بـین ااي بر فر کننده تعیینیر تأث تواند نقش و در هیچ کشوري نمی

الملـل و چگـونگی توزیـع قـدرت در سیاسـت       براي ساختار نظـام بـین   زوالت
د تـا نقـش سـاختار و    کراي قائل بوده و از سوي دیگر تالش  الملل اهمیت ویژه

الملل در حوزه سیاست خارجی کشورها را برجسـته   سیاست بین

عنوان نماد عقالنیت قدرت ساختار دوقطبی در نگرش والتز به
بنـدي رسـید کـه در سـاختار      والتـز بـه ایـن جمـع    . شود کنترل منازعه محسوب می

هاي بزرگ بـیش از هـر دوران دیگـري     سازي قدرت دوقطبی، تعادل ناشی از متوازن
زیگران فروملی، نیروهاي اجتماعی و گونه توجهی به نقش با است؛ بنابراین وي هیچ
سـاز در سیاسـت بـین    هاي بحـران  عنوان موج هاي سیاسی به

حمایـت امریکـا از نظـام سیاسـی     . نگرش والتز کامالً ساختارگرا و پوزیتیویستی بود
کنندة بقاي سیاسی آن رژیم محسوب شود ترین عامل تضمین توانست مهم

  

 

سیاست 
محسوب می

الملل بین
اسالمی تشکیل می

الم بینو 
نظریه

نئولیبرالیسم شکل گرفته است
1980دهۀ 
ان در کتابتو می
ایاالت متحده و قدرت«

رهیافت نئورئالیستی کنث والتز در فضاي تضاد گفتمانی و تحلیلی قرار دارند
ــ ــث والت کن

محور و ساختارمحور، تبیین  قدرت
ــین در سیاســت ب

گیري و نقش تصمیم
در هیچ کشوري نمی

والت. نماید
الملل اهمیت ویژه بین

سیاست بین
25).  

ساختار دوقطبی در نگرش والتز به
کنترل منازعه محسوب می

دوقطبی، تعادل ناشی از متوازن
است؛ بنابراین وي هیچ

هاي سیاسی به انقالب
نگرش والتز کامالً ساختارگرا و پوزیتیویستی بود

توانست مهم شاه می



  الملل
همـراه برخـی دیگـر از    
سـطح تحلیـل جدیـدي در    

یـه سـاختاري   از نظر 
اي برجسـته   الملـل را در تحـوالت منطقـه   

هـاي فرهنگـی، ارزشـی،    
ترتیـب رهیافـت جدیـدي را    
تـا زمـان پیـروزي انقـالب     

 گونه هیچآفرینی ایران در دوران جنگ تحمیلی، زبان سیاسی مقاومت 

گیـري انقـالب اسـالمی، مقاومـت جامعـه      
ایـن  تـوان بـه    تحمیلی ارائـه شـده، مـی   

بندي رسید که حوادث و پیامدهاي انقـالب اسـالمی ایـران توانسـته اسـت بـر       
هـایی کـه بـا روح انقـالب ایـران و      

ي تأثیرگـذار شناسی مقاومت در جنگ تحمیلی هماهنگی بیشـتري دارد، نقـش   
انگـاران و همچنـین در زبـان سیاسـی     

 الملـل  بینانعکاس هنجار در سیاست 
  .توان در دوران مقاومت و دفاع مقدس مورد توجه و تحلیل قرار داد

  سالمیعوامل تکوینی زبان سیاسی مقاومت ا
هـاي   معانی، قواعد، ایستارها، تصـورات، هنجارهـا و رویـه   

هـاي تکـوینی کـنش سیاسـی     
بنـدي رسـید کـه مبـانی     
. هـاي فرهنگـی و سـاختاري اسـت    

الملـل تـالش دارنـد تـا     
                                        
1. Alexander Wendt 
2. Ruggie  
3. Onuf  

الملل بینیابی نقش هنجار، ارزش و مذهب در سیاست  اهمیت
همـراه برخـی دیگـر از     بـه  1نـت الکسـاندر و ، رخ دادکه انقالب اسالمی ایران 

سـطح تحلیـل جدیـدي در     3و اونـف  2راگـی الملل از جمله  پردازان روابط بین
 زکنـث والتـ   اگرچه. وجود آوردند المللی به مورد فرایندهاي بین

الملـل را در تحـوالت منطقـه    رد و نقـش سـاختار نظـام بـین    کحمایت 
هـاي فرهنگـی، ارزشـی،     مؤلفـه صـدد برآمدنـد تـا     انگـاران در  ساخت، اما سـازه 

ترتیـب رهیافـت جدیـدي را     این قرار داده و به تأکیدایدئولوژیک و ایستاري را مورد 
تـا زمـان پیـروزي انقـالب     . المللی ارائـه دادنـد   یندهاي بینابراي تبیین حوادث و فر

آفرینی ایران در دوران جنگ تحمیلی، زبان سیاسی مقاومت  اسالمی و نقش
  .نداشت الملل بیناثربخشی در سیاست 

گیـري انقـالب اسـالمی، مقاومـت جامعـه       از شکل پساز آنجا که این نظریات 
تحمیلی ارائـه شـده، مـی   المللی و جنگ  ایرانی در برابر فشارهاي بین

بندي رسید که حوادث و پیامدهاي انقـالب اسـالمی ایـران توانسـته اسـت بـر       
هـایی کـه بـا روح انقـالب ایـران و       ویژه رهیافـت  هاي جدید به گیري رهیافت

شناسی مقاومت در جنگ تحمیلی هماهنگی بیشـتري دارد، نقـش   
انگـاران و همچنـین در زبـان سیاسـی      ار اجتماعی در نگرش سـازه هنج. داشته باشد

انعکاس هنجار در سیاست . تنهایی فاقد کارآمدي است مقاومت اسالمی به
توان در دوران مقاومت و دفاع مقدس مورد توجه و تحلیل قرار داد

عوامل تکوینی زبان سیاسی مقاومت ا گیري شکلنقش هنجارها در 
معانی، قواعد، ایستارها، تصـورات، هنجارهـا و رویـه    ،ها انگاران به انگاره

هـاي تکـوینی کـنش سیاسـی      مؤلفـه گیـري   اجتماعی توجه داشته و آنان را در شکل
بنـدي رسـید کـه مبـانی      توان بـه ایـن جمـع    عبارت دیگر می به. دندان آفرین می

هـاي فرهنگـی و سـاختاري اسـت     مؤلفـه ز انگـاري، ترکیبـی ا   شناسـی سـازه  
الملـل تـالش دارنـد تـا      هاي ساختاري در سیاست بـین  مؤلفهموازات  انگاران به

                                                                 

  

 

زبان سیاسی 
اسالمیمقاومت 
سیاست در 

الملل بین
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اهمیت ـ ب
که انقالب اسالمی ایران  زمانی
پردازان روابط بین نظریه

مورد فرایندهاي بین
حمایت 

ساخت، اما سـازه  می
ایدئولوژیک و ایستاري را مورد 

براي تبیین حوادث و فر
اسالمی و نقش

اثربخشی در سیاست 
از آنجا که این نظریات 
ایرانی در برابر فشارهاي بین

بندي رسید که حوادث و پیامدهاي انقـالب اسـالمی ایـران توانسـته اسـت بـر        جمع
گیري رهیافت شکل
شناسی مقاومت در جنگ تحمیلی هماهنگی بیشـتري دارد، نقـش    نشانه

داشته باشد
مقاومت اسالمی به

توان در دوران مقاومت و دفاع مقدس مورد توجه و تحلیل قرار داد را می

نقش هنجارها در  ـ ج
انگاران به انگاره سازه

اجتماعی توجه داشته و آنان را در شکل
آفرین می نقش
شناسـی سـازه   هستی
انگاران به سازه



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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 ده وکرهاي نهفته یک جامعه را برجسته 
هـاي   فهمؤلبنابراین ؛ المللی مورد سنجش قرار دهند

فرهنگ سیاسی مقاومت در ایران 
ویسـتی در سیاسـت   ی
ترتیـب نیازمنـد    ایـن  تواند نقش محوري در حوادث سیاسی داشته و به

ه از درون فرهنگ سیاسی جامعه الهـام گرفتـه   
اجتمـاعی شـکل    ــ  هاي فرهنگـی 

قواعـد  «دیگـري بـه نـام    
قواعـد و   کـه  درحـالی 

انعکاس فرهنگ، ارزش و اندیشـه نهفتـه در جوامـع مـورد نظـر      

توان از طریـق کـنش انسـانی    
در ایـن  . گذاشـت تـأثیر  

توانـد شـکل جدیـدي از تعامـل انسـانی را      
و  هـا  شـاخص دادن به 

تواند در  فرهنگی می ـ
  .دکن فردي را ایفا

نـام   3»انـواع اجتمـاعی  
در . اسـت هاي ارزشی 

وجـود آمـده و هرگونـه کـنش سیاسـی      
یند مقاومـت نیروهـاي   
هایی از آگاهی اجتمـاعی را مالحظـه   

ایـن   .گیـرد  تـاریخی قـرار مـی   
اسـتراتژیک نقـش    ــ 

                                        
1. Constitutive Factors 
2. Regulatory Rules 
3. Social Kinds 

هاي نهفته یک جامعه را برجسته  هاي فرهنگی، قواعد اجتماعی و آموزه
المللی مورد سنجش قرار دهند  بین ـ آن را بر کنش سیاسی

فرهنگ سیاسی مقاومت در ایران  1»عوامل تکوینی«گیري  ارزشی در شکل ـ فرهنگی
یگرایـی پوزیت  دهـد کـه مـادي    بوده و این امر نشان می تأثیرگذار

تواند نقش محوري در حوادث سیاسی داشته و به الملل نمی
ه از درون فرهنگ سیاسی جامعه الهـام گرفتـه   هاي فرهنگی و اجتماعی است ک

هاي فرهنگـی  مؤلفهکه قواعد تکوینی براساس   گونه همان
دیگـري بـه نـام     مؤلفـه المللی و حـوادث امنیتـی بـا     گیرد، تحوالت بین

درحـالی قواعد تنظیمی ماهیت ساختاري داشـته  . ندرپیوند دا 2»
انعکاس فرهنگ، ارزش و اندیشـه نهفتـه در جوامـع مـورد نظـر       ،هاي تکوینی

  .(Risse, 2000: 15) شود محسوب می
توان از طریـق کـنش انسـانی     یند مقاومت در جنگ تحمیلی نشان داد که میا

تـأثیر   محور بر قواعد جهان مادي و حتی قواعـد تنظیمـی  
توانـد شـکل جدیـدي از تعامـل انسـانی را       رهنگ سیاسـی مـی  هاي ف پویایی
دادن به   معناي نقش جهان اجتماعی در شکل این امر به. وجود آورد

ـ یندهاي اجتماعیافر. شود یندهاي جهان مادي محسوب می
فردي را ایفا برخی از حوادث سیاسی نقش منحصربه زمان، مکان و یا
انـواع اجتمـاعی  «عنـوان   هاي اجتماعی که ونت از آن به مؤلفهطورکلی 

هاي ارزشی  هاي فرهنگی و قالب هاي انسانی، نشانه برد، وابسته به رویه
وجـود آمـده و هرگونـه کـنش سیاسـی       یندي سرشت آگاهی اجتمـاعی بـه  اچنین فر

یند مقاومـت نیروهـاي   ادر فر. آید وجود می از آگاهی اجتماعی به یهای براساس نشانه
هایی از آگاهی اجتمـاعی را مالحظـه    توان جلوه اجتماعی ایران در جنگ تحمیلی می

تـاریخی قـرار مـی    ــ  هاي دینـی  هاي ارزشی و اسطوره د که در قالب
ــ  گیـري حـوادث جدیـد و تحـوالت سیاسـی      ها در شکل

                                                                 

  

 

هاي فرهنگی، قواعد اجتماعی و آموزه نشانه
آن را بر کنش سیاسیتأثیر 

فرهنگی
تأثیرگذار

الملل نمی بین
هاي فرهنگی و اجتماعی است ک نشانه
همان. است
گیرد، تحوالت بین می

»تنظیمی
هاي تکوینی لفهمؤ

محسوب می
افر
محور بر قواعد جهان مادي و حتی قواعـد تنظیمـی   فرهنگ

پویایی ،یندافر
وجود آورد به
یندهاي جهان مادي محسوب میافر

زمان، مکان و یا
طورکلی  به

برد، وابسته به رویه می
چنین فر

براساس نشانه
اجتماعی ایران در جنگ تحمیلی می

د که در قالبکر
ها در شکل مؤلفه



تـوان   دارد که می تأکید
معطوف به ترکیب عین و ذهن در تبیین حـوادث اجتمـاعی و   

 کننـده در کـنش   تعیین
 تأکیدذهن را مورد  ـ 

بنابراین مقاومت در روند جنگ تحمیلی ماهیت معنامحور داشته 
هـا، مفـاهیم،    واژه. سـازد 

بوده  تأثیرگذار ،گیري حوادث
یندهایی همانند جنـگ  

  زبان سیاسی مقاومت اسالمی در دوران جنگ تحمیلی
در بسـیاري  . مت اسـت 

توانـد در   هر گفتمانی می
برابر تهدیدات از کارآمدي مطلوبی برخوردار باشد؛ بنابراین، زبان سیاسـی مقاومـت   

ــذار ي بیشــتري تأثیرگ
 ها انعکاس چگونگی دریافت

. اسـت هویـت مقاومـت   
  .شود چنین گفتمانی، محور اصلی مقابله با تهدیدات خارجی محسوب می

آیـد،   وجـود مـی   المللی بـه 
. شـود  هاي هنجاري و ایدئولوژیک بیشتر می

» هـویتی جامعـه ایرانـی   
هاي  قالب«که اگر الزم به توضیح است 

ترکیـب شـود، در آن   
                                        
1. Identitical Framework 
2. Structural Symbol  
3. Revolutionary Approach

  .(Wendt, 1995: 77)کنند  اي ایفا می کننده
تأکیدانگاران بر این امر  هاي تحلیلی سازه تمام شواهد و نشانه

معطوف به ترکیب عین و ذهن در تبیین حـوادث اجتمـاعی و   » دوگانگی دکارتی
تعیین یهاي ارزشی از جایگاه که قالب زمانی. المللی بهره گرفت

 هاي دوگانگی ترکیبی عین توان نشانه اجتماعی برخوردارند، می
بنابراین مقاومت در روند جنگ تحمیلی ماهیت معنامحور داشته  ؛و مالحظه قرار داد

سـازد  و نقش عوامل اجتماعی در کـنش سیاسـی را برجسـته مـی    
گیري حوادث ند بر روند شکلتوا ها و هیجانات اجتماعی می

یندهایی همانند جنـگ  اهاي کنش معطوف به مقاومت را در فر و از سوي دیگر زمینه
  .(Onuf, 1989: 17)وجود آورد  ایران و عراق به

زبان سیاسی مقاومت اسالمی در دوران جنگ تحمیلی
مت اسـت هویت مقاومت، انعکاس تولید زبان سیاسی مقاو گیري

هر گفتمانی می. هاي گفتمانی است ة قالبکنند ایجاد ،از مواقع، زبان سیاسی
برابر تهدیدات از کارآمدي مطلوبی برخوردار باشد؛ بنابراین، زبان سیاسـی مقاومـت   

ــدس  ــاع مق ــدي و  اســالمی در دوران دف ــري، کارآم ــذاراز فراگی تأثیرگ
انعکاس چگونگی دریافت ،مقاومت در روند جنگ تحمیلیقدرت . برخوردار شد

هویـت مقاومـت    بر مبتنیهمراه گفتمانی است که  و ادراکات جامعه ایرانی به
چنین گفتمانی، محور اصلی مقابله با تهدیدات خارجی محسوب می

  هاي هویتی نقش رویکردهاي انقالبی در قالب
المللی بـه  اي و بین ز ترکیب تهدید منطقههایی ا در شرایطی که جلوه

هاي هنجاري و ایدئولوژیک بیشتر می انگیزه براي کنش ابتکاري براساس قالب
هـویتی جامعـه ایرانـی    ــ  هاي انقالبی نشانه« 1980هاي دهه  در فضاي سیاسی سال

الزم به توضیح است . دکنتوانست در برابر چنین تهدیداتی ظهور 
ترکیـب شـود، در آن    3»رویکردهـاي انقالبـی  «و  2»هاي سـاختاري  نشانه«با  1

                                                                 
 

. Revolutionary Approach 
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کننده تعیین
تمام شواهد و نشانه

دوگانگی دکارتی«از 
المللی بهره گرفت بین

اجتماعی برخوردارند، می
و مالحظه قرار داد

و نقش عوامل اجتماعی در کـنش سیاسـی را برجسـته مـی    
ها و هیجانات اجتماعی می اسطوره

و از سوي دیگر زمینه
ایران و عراق به

زبان سیاسی مقاومت اسالمی در دوران جنگ تحمیلی .3
گیري شکل

از مواقع، زبان سیاسی
برابر تهدیدات از کارآمدي مطلوبی برخوردار باشد؛ بنابراین، زبان سیاسـی مقاومـت   

ــدس  ــاع مق اســالمی در دوران دف
برخوردار شد

و ادراکات جامعه ایرانی به
چنین گفتمانی، محور اصلی مقابله با تهدیدات خارجی محسوب می

نقش رویکردهاي انقالبی در قالب ـ الف
در شرایطی که جلوه

انگیزه براي کنش ابتکاري براساس قالب
در فضاي سیاسی سال

توانست در برابر چنین تهدیداتی ظهور 
1»هویتی
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هـاي هـویتی از    قالـب 
اي که تهدیدات تصـاعد  

آفرینـی   بـه کارآمـدي و نقـش   

محور، امکان مقابلـه بـا نیروهـاي تهدیدکننـده را در وضـعیت      
هاي  ن جنگ ایران و عراق توانست قالب

هـاي ایـدئولوژیک پیونـد داده و از طریـق     
گیـري قـدرت مقاومـت براسـاس     

هـاي   هر فرهنگ سیاسی تحت تأثیر قالب
جامعۀ ایـران داراي رویکـرد   
ی ظهور کنـد، طبیعـی   

  .شود گرایی در قالب فرهنگ مقاومت نیز حاصل می
عـدالتی   ن واکنشـی در برابـر ظلـم و بـی    

رسد که بتوان از زبـان سیاسـی مقاومـت    
ارزش هر تئوري به قابلیـت کـاربرد آن   

در  بنابراین، تئوري زبان سیاسی مقاومـت را بایـد  
گرایـی از   هرگاه هویت

تبدیل هنجار بـه نمادهـایی   

هرگاه تهدیدات فراروي ساختار قدرت هنجارمحور گسترش یابـد، هنجارهـاي   
تـوان   بنابراین می ؛شود

بـه  . هاي اعتقادي را زیرساخت تولید قدرت در جامعه ایران دانست
تـأثیر   ینـد دفـاع مقـدس، تحـت    

تـوان بـه ایـن     عبـارت دیگـر مـی   
هایی در فرهنگ سیاسی ایران وجـود داشـته امـا بـا     

قالـب . شـد  گیري وضعیتی پدیـدار خواهـد    شرایط زمینه براي شکل
اي که تهدیدات تصـاعد   به همان گونه. قابلیت الزم براي مقابله با تهدید برخوردارند

بـه کارآمـدي و نقـش   مبـادرت  اي گفتمانی مقاومت نیز ه کنند، قالب
  ).36: 1379فارسون و مشایخی، (ند کن میبیشتري 

  یالملل بینقدرت مقاومت در شرایط تبعیض 
محور، امکان مقابلـه بـا نیروهـاي تهدیدکننـده را در وضـعیت       هرگونه گفتمان هویت

ن جنگ ایران و عراق توانست قالبسازد؛ بنابرای پذیر می نابرابر استراتژیک امکان
هـاي ایـدئولوژیک پیونـد داده و از طریـق      ادراکی ـ فرهنگی جامعه ایرانی را با نشانه 

گیـري قـدرت مقاومـت براسـاس      در این فرایند، شـکل . ساختار سیاسی تداوم بخشد
هر فرهنگ سیاسی تحت تأثیر قالب. پذیر است هاي فرهنگ سیاسی امکان

جامعۀ ایـران داراي رویکـرد   . کند انی و زبانی خاص مبادرت به کنش متقابل می
ی ظهور کنـد، طبیعـی   ژئوپلیتیکهایی از تهدید  تهدیدمحور است؛ بنابراین هرگاه نشانه

گرایی در قالب فرهنگ مقاومت نیز حاصل می هایی از مقابله است که نشانه
ن واکنشـی در برابـر ظلـم و بـی    عنوا زبان و گفتمان سیاسی شیعه نیز به

رسد که بتوان از زبـان سیاسـی مقاومـت     می نظر بنابراین طبیعی به ؛شود محسوب می
ارزش هر تئوري به قابلیـت کـاربرد آن   . دکرهاي امنیتی استفاده  در برخورد با بحران

بنابراین، تئوري زبان سیاسی مقاومـت را بایـد   ؛بستگی دارد الملل بیندر سیاست 
هرگاه هویت. ها و فرایندهاي بحرانی مورد مالحظه قرار داد ارتباط با نشانه

تبدیل هنجار بـه نمادهـایی   ۀ شود، طبیعی است که زمین گستره بیشتري برخوردار می
  .شود از جمله قدرت مقاومت فراهم می

هرگاه تهدیدات فراروي ساختار قدرت هنجارمحور گسترش یابـد، هنجارهـاي   
شود هفته در ذات ساختار سیاسی و اجتماعی به قدرت تبدیل می

هاي اعتقادي را زیرساخت تولید قدرت در جامعه ایران دانست ها و نشانه
ینـد دفـاع مقـدس، تحـت    امقاومـت ایـران در فر  همین دلیل است که قـدرت  

عبـارت دیگـر مـی    بـه . تهاي اعتقادي و آرمانی قرار داشته اسـ 
هایی در فرهنگ سیاسی ایران وجـود داشـته امـا بـا      مؤلفهبندي رسید که چنین 

  

 

شرایط زمینه براي شکل
قابلیت الزم براي مقابله با تهدید برخوردارند

کنند، قالب پیدا می
بیشتري 

قدرت مقاومت در شرایط تبعیض  ـ ب
هرگونه گفتمان هویت

نابرابر استراتژیک امکان
ادراکی ـ فرهنگی جامعه ایرانی را با نشانه 

ساختار سیاسی تداوم بخشد
هاي فرهنگ سیاسی امکان نشانه
انی و زبانی خاص مبادرت به کنش متقابل میگفتم

تهدیدمحور است؛ بنابراین هرگاه نشانه
است که نشانه

زبان و گفتمان سیاسی شیعه نیز به
محسوب می

در برخورد با بحران
در سیاست 

ارتباط با نشانه
گستره بیشتري برخوردار می

از جمله قدرت مقاومت فراهم می
هرگاه تهدیدات فراروي ساختار قدرت هنجارمحور گسترش یابـد، هنجارهـاي   

هفته در ذات ساختار سیاسی و اجتماعی به قدرت تبدیل مین
ها و نشانه آرمان

همین دلیل است که قـدرت  
هاي اعتقادي و آرمانی قرار داشته اسـ  مؤلفه
بندي رسید که چنین  جمع



  .پیروزي انقالب اسالمی از کارکرد و مطلوبیت اجرایی بیشتري برخوردار شده است
هاي بحرانی افـزایش  

 تأثیرگذارناپذیر  عنوان واقعیت اجتناب
کاربرد فرهنگ سیاسی ایران و زبـان  

ي فرهنـگ  هـا  شـاخص 
هـاي سیاسـی و    فـه تـأثیر مؤل 

فرهنگ سیاسی ایران و زبان سیاسی مقاومـت در  
هـاي مفهـومی خـود را    
ي مربوط به زبان سیاسـی مقاومـت اسـالمی در    

:  

المللـی توانسـته اسـت بـر     
الگوهــاي مداخلــه . گــذارد

هــایی از جملــه  ایجــاد نشــانه
دهـد کـه فرهنـگ     این امر نشان می

اي و  آفرینـی بـازیگران منطقـه   
ظـن بـه    سـوء «هـایی از  

محور اصلی مقاومت در فرهنـگ سیاسـی   
در ایـن   ده وشها در روند جنگ تحمیلی بازتولید 

ــر فشــارهاي بــین  ــران توانســت در براب المللــی و همچنــین  ینــد ای
دسـت   دریغ کشورهاي قدرتمند جهان از عراق، به موازنه استراتژیک

گیـري از ابزارهـاي قـدرت    
هـا   عراقی. هاي دیگري از قدرت ملی بود

نظـامی و اسـتراتژیک بهـره گرفتـه و     
براسـاس نیازهـا و    بایـد 

پیروزي انقالب اسالمی از کارکرد و مطلوبیت اجرایی بیشتري برخوردار شده است
هاي بحرانی افـزایش   متقابل فرهنگ و زبان سیاسی در دورانپذیري  فرایند الهام

عنوان واقعیت اجتناب عبارت دیگر، فرهنگ سیاسی به به. کند
کاربرد فرهنگ سیاسی ایران و زبـان  . شود می در کنش اجتماعی شهروندان محسوب

شـاخص دهـد کـه    سیاسی مقاومت در دوران دفاع مقدس نشـان مـی  
تـأثیر مؤل  تحـت هـاي مختلـف تـاریخی     سیاسی ایران در دوران

فرهنگ سیاسی ایران و زبان سیاسی مقاومـت در  . اجتماعی متنوعی قرار گرفته است
هـاي مفهـومی خـود را     هاي بازسازي و برسازي قالب هر مرحله توانسته است زمینه

ي مربوط به زبان سیاسـی مقاومـت اسـالمی در    ها شاخصترین  اصلی. آوردوجود 
:ه شرح ذیل مورد توجه قرار دادتوان ب دوران دفاع مقدس را می

  یالملل اي و بین واکنش نسبت به تهدیدات منطقه
المللـی توانسـته اسـت بـر      هاي بین مؤلفهیندي، عوامل دیگري از جمله ادر چنین فر

ــأثیر  فرهنــگ سیاســی و رویکــرد اســتراتژیک کشــور گــذاردت
ایجــاد نشــانهي بــزرگ در امــور داخلــی ایــران، زمینــه هــا

این امر نشان می. وجود آورده است هراسی و مقاومت را به
آفرینـی بـازیگران منطقـه    ویژه نقـش  حوادث بیرونی بهتأثیر  تحتسیاسی ایران 

هـایی از   جلوهدر چنین شرایطی، . ي بزرگ قرار گرفته استها
محور اصلی مقاومت در فرهنـگ سیاسـی   » هراسی بیگانه«همچنین  و» محیط بیرونی

ها در روند جنگ تحمیلی بازتولید  مؤلفهاین . شود ایران محسوب می
  ).334: 1386نژاد،  مصلی( جا گذاشته است به يآثار

ــر فشــارهاي بــین ادر ایــن فر ــران توانســت در براب ینــد ای
دریغ کشورهاي قدرتمند جهان از عراق، به موازنه استراتژیک یهاي ب ت

گیـري از ابزارهـاي قـدرت     ابزار اصلی صدام حسین در جنگ علیه ایران، بهـره 
هاي دیگري از قدرت ملی بود نیازمند نشانه ،ایران براي موازنه. مادي بود

نظـامی و اسـتراتژیک بهـره گرفتـه و      براي تداوم جنگ علیه ایران از ابزارهاي متنوع
بایـد ایران . دست آورده بودند ي بزرگ را نیز بهها قدرتحمایت 

  

 

زبان سیاسی 
اسالمیمقاومت 
سیاست در 

الملل بین

112

پیروزي انقالب اسالمی از کارکرد و مطلوبیت اجرایی بیشتري برخوردار شده است
فرایند الهام

کند می پیدا
در کنش اجتماعی شهروندان محسوب

سیاسی مقاومت در دوران دفاع مقدس نشـان مـی  
سیاسی ایران در دوران

اجتماعی متنوعی قرار گرفته است
هر مرحله توانسته است زمینه

وجود  به
دوران دفاع مقدس را می

واکنش نسبت به تهدیدات منطقه ـ ج
در چنین فر

فرهنــگ سیاســی و رویکــرد اســتراتژیک کشــور
هــا قــدرت
هراسی و مقاومت را به بیگانه

سیاسی ایران 
ها قدرت

محیط بیرونی
ایران محسوب می

آثار حوزه
در ایــن فر

تحمای
ابزار اصلی صدام حسین در جنگ علیه ایران، بهـره . یابد

مادي بود
براي تداوم جنگ علیه ایران از ابزارهاي متنوع

حمایت 
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مزیـت نسـبی   . کـرد  می
ي ایـدئولوژیک، ایسـتارهاي ملـی و    
توان عامل اصلی تداوم مقاومـت ایـران در   

 و ایـدئولوژي ایرانـی  هاي فرهنگ 
اسـالمی ـ ایرانـی    فرهنـگ  

در . کنـد هاي بزرگ را فـراهم  
هاي هویتی،  بر این اساس مؤلفه

گیـري از ابزارهـاي مـادي    
  .آفرین باشد المللی نقش

کـنش  ۀ هایی است که براسـاس آن زمینـ  
هایی از جمله مقاومـت در  

تـوان   مـی  کـه  درحـالی 
گیـري تحـرك و    عنـوان عامـل دیگـري در شـکل    

 ۀتنهـا زمینـ   یادشـده، نـه  
سـاز تحقـق    ینهتوان آن را زم

گرفتـه از   ي دیگـري وجـود دارد کـه الهـام    
» گرایی ایدئولوژیک رسالت

فرهنگ دهنده  هاي تشکیل
از  یهـای  ي ایدئولوژیک پیوند یافته و در نتیجـه بـه نشـانه   

ارزیابی هوشـیارانه از تهدیـدات و مقاومـت در برابـر     
ده و کـر چنین تهدیداتی توانسته است فرهنگ سیاسی را به جنبش اجتماعی تبـدیل  
عـراق و  در برابـر تهدیـدات بـالقوه و بالفعـل     

میگري در برابر عراق  هاي داخلی خود مبادرت به کنش
ي ایـدئولوژیک، ایسـتارهاي ملـی و    هـا  شـاخص گیـري از   ایران در این دوران بهـره 

توان عامل اصلی تداوم مقاومـت ایـران در    ها را می مؤلفهاین . فرهنگی بودهاي 
  .ي بزرگ دانستها قدرتبرابر عراق و 

هاي فرهنگ  گیري از زیرساخت تحقق این امر براساس بهره
فرهنـگ  ی در های نشانه، چنین به همین دلیل. پذیر بود امکان 
هاي بزرگ را فـراهم   در برابر عراق و سایر قدرت  هاي مقاومت زمینه توانست

بر این اساس مؤلفه .شود بهره گرفته می» انگاري سازه  رهیافت«این مقاله از 
گیـري از ابزارهـاي مـادي     مـوازات چگـونگی بهـره    ایدئولوژیک، ارزشی و اعتقادي به
المللی نقش قاومت در برابر تهدیدات بینتواند در تولید قدرت ملی و م

  گرایی ایدئولوژیک در زبان سیاسی مقاومت رسالت
هایی است که براسـاس آن زمینـ   هر جنبش اجتماعی نیازمند مفاهیم و نشانه

هایی از جمله مقاومـت در   ضرورت ،برخی مواقع. شود هاي اجتماعی فراهم می
درحـالی  ؛اي برخـوردار اسـت   ارجی از اهمیت ویـژه برابر تهدیدات خ

عنـوان عامـل دیگـري در شـکل     گرایـی را بـه   هایی از رسالت
یادشـده، نـه   مؤلفـه ترکیـب دو  . مقاومت اجتماعی مورد توجه قـرار داد 

توان آن را زم د، بلکه میکن گیري مقاومت اجتماعی را فراهم می
  .گرایی ایدئولوژیک نیز دانست

ي دیگـري وجـود دارد کـه الهـام    ها شاخصالزم به توضیح است که 
رسالت«و » گرایی سیاسی آرمان«هایی از  مذهب شیعه بوده، جلوه

هاي تشکیل مؤلفه ،عبارت دیگر در دوران جنگ به. ده استکررا ایجاد 
ي ایدئولوژیک پیوند یافته و در نتیجـه بـه نشـانه   ها شاخصسیاسی ایران با 

ارزیابی هوشـیارانه از تهدیـدات و مقاومـت در برابـر     . ده استشقدرت ملی تبدیل 
چنین تهدیداتی توانسته است فرهنگ سیاسی را به جنبش اجتماعی تبـدیل  

در برابـر تهدیـدات بـالقوه و بالفعـل     هایی از مقاومـت   یند جلوهادر این فر
  ).45: 1386القلم،  سریع(وجود آورد  بهرا ي بزرگ ها

  

 

هاي داخلی خود مبادرت به کنش قابلیت
ایران در این دوران بهـره 

هاي  نشانه
برابر عراق و 

تحقق این امر براساس بهره
 اسالمی
توانست

این مقاله از 
ایدئولوژیک، ارزشی و اعتقادي به

تواند در تولید قدرت ملی و م می

رسالت ـ د
هر جنبش اجتماعی نیازمند مفاهیم و نشانه

هاي اجتماعی فراهم می گروه
برابر تهدیدات خ

هایی از رسالت نشانه
مقاومت اجتماعی مورد توجه قـرار داد 

گیري مقاومت اجتماعی را فراهم می شکل
گرایی ایدئولوژیک نیز دانست رسالت

الزم به توضیح است که 
مذهب شیعه بوده، جلوه

را ایجاد 
سیاسی ایران با 

قدرت ملی تبدیل 
چنین تهدیداتی توانسته است فرهنگ سیاسی را به جنبش اجتماعی تبـدیل  

در این فر
ها قدرت



ایدئولوژیک ایرانی با هیجانـات عـاطفی، تعصـب و    
هاي  برخی دیگر از مؤلفه

 وهـاي ایـدئولوژیک قـرار گرفتـه     
برخی . شود درنتیجه عامل اصلی مقاومت در دوران جنگ ایران و عراق محسوب می

هـاي مـذهبی،    مؤلفـه پیونـد  
 ،ینـد ادر ایـن فر . ده است

ده و در کـر گرایـی را تثبیـت   

هـاي   دهـد کـه آمـوزه   
سـایر  هاي فرهنگـی   و ایدئولوژیک در هر دو کشور با رویکرد و آموزه

درصـد   50اگرچـه بـیش از   
تنهـایی   توانـد بـه   هاي مذهبی نمی
. مرز منجر شـود  سوي

ي فرهنگـی  ها شاخص
حسـین تـداوم یافتـه و در نتیجـه امکـان بازتولیـد       

  .هاي سیاسی جدید بین ایران و عراق وجود خواهد داشت

  یند دفاع مقدس
که انقالب اسالمی ایران به پیروزي رسید، درك دقیقی از نیروهاي تهدیدکننده 
برخی از زمامداران و کارگزاران سیاسی ایران بر این اعتقاد بودند کـه  

زدا بـا ظهـور و    یندهاي تنش
این اندیشه کارکرد خـود را  

اي سـریع بـود کـه     اندازه
وجـود   ناپذیري را به توانست مخاطرات امنیتی و استراتژیک جبران

هادهـاي نظـامی، اجتمـاعی و اقتصـادي     

  هراسی در زبان سیاسی مقاومت بیگانه
ایدئولوژیک ایرانی با هیجانـات عـاطفی، تعصـب و     ـ  فرهنگی هاي ویژگیبرخی از 

برخی دیگر از مؤلفه. همراه است همچنین روحیه مقابله با نیروهاي تهدیدکننده
هـاي ایـدئولوژیک قـرار گرفتـه      فرهنگی و رفتاري ایرانیان تحـت تـأثیر شـاخص   

درنتیجه عامل اصلی مقاومت در دوران جنگ ایران و عراق محسوب می
پیونـد  ۀ یند جنگ، زمیناگران بر این اعتقادند که در فر از تحلیل

ده استشهاي ناسیونالیستی فراهم  دي با آموزهایدئولوژیک و اعتقا
گرایـی را تثبیـت    هراسـی را گسـترش داده، رسـالت    ایران توانست بیگانه

  ).79: 1386اسپوزیتو، ( دکنتهدیدات عراق مقابله  
دهـد کـه آمـوزه    ي فرهنـگ سیاسـی ایـران نشـان مـی     ها شاخصبررسی 
و ایدئولوژیک در هر دو کشور با رویکرد و آموزه ناسیونالیستی

اگرچـه بـیش از   . مغایرت دارد ویژه اعراب و ترکیه اي به واحدهاي منطقه
هاي مذهبی نمی اما قالب ،دنده جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می

سوي در دو هاي اجتماعی ایران و عراق به همبستگی سیاسی گروه
شاخصگران اعتقاد دارند که  به همین دلیل است که بسیاري از تحلیل

حسـین تـداوم یافتـه و در نتیجـه امکـان بازتولیـد        از سرنگونی صدام پسدو کشور 
هاي سیاسی جدید بین ایران و عراق وجود خواهد داشت

یند دفاع مقدسادر فر آثار و نتایج زبان سیاسی مقاومت
که انقالب اسالمی ایران به پیروزي رسید، درك دقیقی از نیروهاي تهدیدکننده 

برخی از زمامداران و کارگزاران سیاسی ایران بر این اعتقاد بودند کـه  . وجود نداشت
یندهاي تنشاجویانه و فر توان از طریق الگوهاي تعاملی همکاري

این اندیشه کارکرد خـود را  . هرگونه درگیري و جنگ علیه ایران مقابله کردگسترش 
اندازهیندهاي تحول انقالبی در ایران به افر. زودي از دست داد
توانست مخاطرات امنیتی و استراتژیک جبران هرگونه غفلت می
هادهـاي نظـامی، اجتمـاعی و اقتصـادي     سازي چنـین احتمـاالتی ن   براي خنثی

  .اي سریع سازماندهی شد گونه گرفته از انقالب ایران به

  

 

زبان سیاسی 
اسالمیمقاومت 
سیاست در 

الملل بین
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بیگانه ـ  ه
برخی از 

همچنین روحیه مقابله با نیروهاي تهدیدکننده
فرهنگی و رفتاري ایرانیان تحـت تـأثیر شـاخص   

درنتیجه عامل اصلی مقاومت در دوران جنگ ایران و عراق محسوب می
از تحلیل

ایدئولوژیک و اعتقا
ایران توانست بیگانه

 بانتیجه 
بررسی 
ناسیونالیستی

واحدهاي منطقه
جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می

به همبستگی سیاسی گروه
به همین دلیل است که بسیاري از تحلیل

دو کشور 
هاي سیاسی جدید بین ایران و عراق وجود خواهد داشت رقابت

آثار و نتایج زبان سیاسی مقاومت .4
که انقالب اسالمی ایران به پیروزي رسید، درك دقیقی از نیروهاي تهدیدکننده  زمانی

وجود نداشت
توان از طریق الگوهاي تعاملی همکاري می

گسترش 
زودي از دست داد به

هرگونه غفلت می
براي خنثی. آورد
گرفته از انقالب ایران به الهام



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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شـود کـه بـر انگیـزه     
تـأثیر   له بـا تهدیـد  هاي اجتماعی، واحدهاي سیاسی و رهبران انقالب براي مقاب

توان این موضوع را مورد توجه قـرار داد کـه احسـاس    
تـوان آن را   یابد و از سوي دیگر مـی 

ي در سازماندهی نهادهایی دانسـت کـه ماهیـت ایـدئولوژیک و انقالبـی      
طبیعـی   ،گسترش یابد

گیري از دیپلماسی صلح افـزایش پیـدا   

را رهبـر سیاسـی انقـالب    
ناشـی  سـو   ازیک دند که

تـوان آن را   از ضرورت ساختار سیاسی نوظهور در ایران بـود و از سـوي دیگـر مـی    
مبـانی  . هاي فرهنگی و ایـدئولوژیک انقـالب اسـالمی ایـران دانسـت     

ـ      دات بـالقوه و  اصلی اندیشه اسالمی بر تولید قـدرت بـراي مقاومـت در برابـر تهدی
هـاي سـازمانی سـپاه پاسـداران     

دوسـت،   رفیـق (از جنـگ شـکل گرفـت    

کارگیري زبـان سیاسـی مقاومـت ایجـاب     
هـاي   توانـد داراي نشـانه  

گیري سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی   
هـاي   محـوري داشـته اسـت، براسـاس ضـرورت     

بـران  بخـش ره  هاي ایدئولوژیک که الهـام 
تـوان بـه چگـونگی     انقالب براي سازماندهی نهادهاي دفاعی انقالبی بوده است، می

تهدیـد، امـري واقعـی،    

. مورد استفاده قرار خواهنـد گرفـت  
براسـاس  . توان نمادي از تهدید راهبردي علیه ایران دانست

  نهادسازي و گسترش بازدارندگی اجتماعی
شـود کـه بـر انگیـزه      هاي روانشـناختی محسـوب مـی    مؤلفهاحساس تهدید در زمره 

هاي اجتماعی، واحدهاي سیاسی و رهبران انقالب براي مقاب
توان این موضوع را مورد توجه قـرار داد کـه احسـاس     عبارت دیگر می به. گذارد

یابد و از سوي دیگر مـی  هاي اجتماعی پیوند می مؤلفهبا سو  ازیک
ي در سازماندهی نهادهایی دانسـت کـه ماهیـت ایـدئولوژیک و انقالبـی      مؤثر

گسترش یابد الملل بینهنجارهاي اسالمی در سیاست  که نقش زمانی
گیري از دیپلماسی صلح افـزایش پیـدا    است که در نظام متحول جهانی، احتمال بهره

  ).32: 1387نشین،  سیمبر و قربانی شیخ(
را رهبـر سیاسـی انقـالب    ) ره(امـام خمینـی   تـوان  تنها مـی  یندي نهادر چنین فر

دند کهکراز انقالب، نهادهایی را ایجاد  پسران دانست، بلکه در دو
از ضرورت ساختار سیاسی نوظهور در ایران بـود و از سـوي دیگـر مـی    

هاي فرهنگی و ایـدئولوژیک انقـالب اسـالمی ایـران دانسـت      مؤلفهانعکاس 
ـ      اصلی اندیشه اسالمی بر تولید قـدرت بـراي مقاومـت در برابـر تهدی

هـاي سـازمانی سـپاه پاسـداران      به همین دلیل است که زیرساخت .داردتأکید 
از جنـگ شـکل گرفـت     پـس ین روزهاي نخستانقالب اسالمی در 

174-173.(  
کارگیري زبـان سیاسـی مقاومـت ایجـاب      هاي بازدارندگی در روند به ضرورت

توانـد داراي نشـانه   این امـر، مـی  . وجود آید نیز بهکند که نهادهاي بازدارنده 
گیري سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی    ترتیب شکل این به. ایدئولوژیک و نهادي باشد

محـوري داشـته اسـت، براسـاس ضـرورت      یمقدس نقش که در جنگ و دفاع
هاي ایدئولوژیک که الهـام  مؤلفهاز جمله . ایدئولوژیک انجام پذیرفت

انقالب براي سازماندهی نهادهاي دفاعی انقالبی بوده است، می
تهدیـد، امـري واقعـی،     ،بـر ایـن اسـاس   . کردالملل اشاره  تحلیل اسالمی از نظام بین

  .ناپذیر و دائمی خواهد بود
مورد استفاده قرار خواهنـد گرفـت   ،نهادهاي بازدارنده براي مقابله با تهدیدات

توان نمادي از تهدید راهبردي علیه ایران دانست تهاجم نظامی عراق را می

  

 

نهادسازي و گسترش بازدارندگی اجتماعی ـ الف
احساس تهدید در زمره 

هاي اجتماعی، واحدهاي سیاسی و رهبران انقالب براي مقاب گروه
گذارد می

ازیک تهدید
مؤثرعامل 

زمانی. دندار
است که در نظام متحول جهانی، احتمال بهره

(کند  می
در چنین فر

دانست، بلکه در دو
از ضرورت ساختار سیاسی نوظهور در ایران بـود و از سـوي دیگـر مـی    

انعکاس 
ـ      اصلی اندیشه اسالمی بر تولید قـدرت بـراي مقاومـت در برابـر تهدی

تأکید بالفعل 
انقالب اسالمی در 

1383 :174
ضرورت

کند که نهادهاي بازدارنده  می
ایدئولوژیک و نهادي باشد

که در جنگ و دفاع
ایدئولوژیک انجام پذیرفت

انقالب براي سازماندهی نهادهاي دفاعی انقالبی بوده است، می
تحلیل اسالمی از نظام بین

ناپذیر و دائمی خواهد بود پایان
نهادهاي بازدارنده براي مقابله با تهدیدات

تهاجم نظامی عراق را می



ایـن  . کنـد  هایی از ساختار تعارضی را بازتولید می
کشـورهایی  . اسـت » دارالکفر

و در فضاي تعارضی با اهداف و سـاختار اسـالمی   
بنابراین دارالحرب در اندیشه اسـالمی  

شـود   تاریخی ایرانی امري واقعی تلقی می

ده شـ معـه ایرانـی نهادینـه    
این اندیشه در فرهنگ سیاسی ایران نیز همواره مورد توجـه و بازتولیـد قـرار    

. مـداري دارد  نگـاه ایـران نسـبت بـه جهـان ماهیـت ایـران       
از . شـود  هاي دائمی فرهنگ سیاسی ایـران محسـوب مـی   

المللـی بـر تصـویر ذهنـی و     
هاي ادراکی وجـود   مؤلفه

داشته باشد، طبیعی است که براي مقابله با چنـین وضـعیتی بـه اقـدامات پیشـگیرانه      

هاي نیرومند بریتانیا و روسیه ایـن احسـاس را در   
 ؛گاه حاکم بر سرنوشـت خـویش نبودنـد   

ظـن و   این حوادث سـوء 
از  اي ترتیـب، جلـوه   ایـن 

نسبت به دنیاي خـارج بـا تصـمیم جـدي بـراي کسـب       
در دنیـایی  . هاي خارجی وجود داشته است

انـد   ره نیروهاي خارجی ویرانگري بـوده کـه سـعی داشـته    
مرار گیري از ابزارهاي قدرت الزمه است

المللـی منجـر بـه سـازماندهی     
د که بتواند بازدارندگی الزم را در برابر تهدیدات فـراروي کشـور ایجـاد    

آثـار و   شـود، امـا داراي  

هایی از ساختار تعارضی را بازتولید می چنین رویکردي نظام جهانی جلوه
دارالکفر«و همچنین » داراالسالم«تفکیک حوزه  بر مبتنیساختار 

و در فضاي تعارضی با اهداف و سـاختار اسـالمی    که در حوزه دارالکفر قرار دارند،
بنابراین دارالحرب در اندیشه اسـالمی   ؛دانست» دارالحرب«توان  گیرند را می قرار می

تاریخی ایرانی امري واقعی تلقی می ـ انقالب ایران و همچنین تجارب سیاسی
  ).45: 1380رمضانی، 

معـه ایرانـی نهادینـه    ضرورت مقابله با تهدیدات در ذهنیت و نگـرش جا 
این اندیشه در فرهنگ سیاسی ایران نیز همواره مورد توجـه و بازتولیـد قـرار    

نگـاه ایـران نسـبت بـه جهـان ماهیـت ایـران       سـو   ازیـک  .گرفته اسـت 
هاي دائمی فرهنگ سیاسی ایـران محسـوب مـی    مداري یکی از ویژگی
المللـی بـر تصـویر ذهنـی و      اي و بین ایی از تهدید منطقهه سوي دیگر همواره جلوه

مؤلفهکه تهدید در قالب  زمانی. گذاشته استتأثیر  ادراکی ایرانیان
داشته باشد، طبیعی است که براي مقابله با چنـین وضـعیتی بـه اقـدامات پیشـگیرانه      

  :بر این اعتقاد است که فولر. شود مبادرت می
هاي نیرومند بریتانیا و روسیه ایـن احسـاس را در    ه امپراطوريتجربه سیطر«

گاه حاکم بر سرنوشـت خـویش نبودنـد    آورد که آنها هیچ ایرانیان پدید می
این حوادث سـوء ... اند تابع تزویرهاي اعمال نفوذ خارجی بودهبلکه 
ایـن  بـه  .کنـد  ترسی تاریخی ایرانیان را تقویت می بیگانه

نسبت به دنیاي خـارج بـا تصـمیم جـدي بـراي کسـب       ظن و نخوت  سوء
هاي خارجی وجود داشته است استقالل و عدم آمیزش با قدرت

ره نیروهاي خارجی ویرانگري بـوده کـه سـعی داشـته    که غالباً زیر سیط
گیري از ابزارهاي قدرت الزمه است ایران را به انقیاد خود درآورند، بهره

  ).10-11: 1372فولر، (» شود بقا محسوب می
المللـی منجـر بـه سـازماندهی      اي و بـین  ترتیب درك تهدیـدات محـیط منطقـه   

د که بتواند بازدارندگی الزم را در برابر تهدیدات فـراروي کشـور ایجـاد    شنهادهایی 
شـود، امـا داراي   عنوان موضوعی روانی تلقـی مـی   اگرچه بازدارندگی به
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چنین رویکردي نظام جهانی جلوه
ساختار 

که در حوزه دارالکفر قرار دارند،
قرار می

انقالب ایران و همچنین تجارب سیاسی
رمضانی، (

ضرورت مقابله با تهدیدات در ذهنیت و نگـرش جا 
این اندیشه در فرهنگ سیاسی ایران نیز همواره مورد توجـه و بازتولیـد قـرار    . است

گرفته اسـت 
مداري یکی از ویژگی ایران

سوي دیگر همواره جلوه
ادراکی ایرانیان

داشته باشد، طبیعی است که براي مقابله با چنـین وضـعیتی بـه اقـدامات پیشـگیرانه      
مبادرت می

ترتیب درك تهدیـدات محـیط منطقـه    این به
نهادهایی 

اگرچه بازدارندگی به. ندک
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سـازمان بسـیج   «عنـوان  
تـوان در زمـره    گـذاري شـد را مـی   

عواملی دانست که انعکاس روح ایرانی براي بازدارندگی در برابر تهدیدات بـالقوه و  
سازمانی بـراي مقابلـه   

. نـد کنهـاي اجتمـاعی احسـاس تهدیـد     
ه اسـت  تاریخ نشان داد

هـایی   که هرگاه تهدیدات بیرونی علیه جامعه ایرانی شکل گیرد، در آن شرایط جلـوه 
همبستگی اجتماعی احسـاس یگـانگی بـراي    

. دهـد  ساختار و نظام سیاسی مشخصی را افزایش مـی 
ند که ضریب تحرك جامعـه ایرانـی   

 ءجـز بـه  بنابراین در چنین فضـاي ادراکـی، بیگانـه    
ایـن امـر   . دکـر با آن مقابله 

یـابی اجتمـاعی و    هویـت 
ي قدرت استراتژیک ایـران در  
بسیاري بر این اعتقادنـد کـه بلعیـدن ایـران     

داشت که جنگ ما را  
واکنش جامعه و نیروهاي اجتماعی بـه  

  .مشاهده کرد
هـاي   هاي یادشده توانسـتند زمینـه  

فـراهم آورده و از سـوي دیگـر    
 مـورد در ایـن   کـارش 

ایـن  ... جنگ با عراق، رکن اصلی توسعه سیاسی ایران انقالبی بـوده اسـت  
عنـوان نمـاد    بـه . جنگ براي نظام سیاسی ایران نتایج مفیـدي داشـته اسـت   

عنـوان   سازماندهی نیروهاي اجتماعی به. پیامدهاي مادي خواهد بود
گـذاري شـد را مـی    نـام » بسیج مستضـعفان «با عنوان  هاکه بعد

عواملی دانست که انعکاس روح ایرانی براي بازدارندگی در برابر تهدیدات بـالقوه و  
سازمانی بـراي مقابلـه    يتوان ابتکار یادشده را می نهادهاي. شود بالفعل محسوب می

  .با تهدیدات احتمالی و همچنین تثبیت انقالب دانست

  مقاومت  بازتولید هویت
هـاي اجتمـاعی احسـاس تهدیـد      شـود کـه گـروه    یابی زمانی ایجاد می

تاریخ نشان داد. ماهیت واکنشی دارد ،نسبت به تهدید یابی طورکلی هویت
که هرگاه تهدیدات بیرونی علیه جامعه ایرانی شکل گیرد، در آن شرایط جلـوه 

همبستگی اجتماعی احسـاس یگـانگی بـراي    . آید وجود می از همبستگی اجتماعی به
ساختار و نظام سیاسی مشخصی را افزایش مـی  چهارچوبمقابله با تهدید در 

ند که ضریب تحرك جامعـه ایرانـی   ا هرسیدبندي  هاي غربی به این جمع استراتژیست
بنابراین در چنین فضـاي ادراکـی، بیگانـه    ست؛ در شرایط تهدید بسیار باال

با آن مقابله  بایدشود که  از ادراك اجتماعی تبدیل می ناپذیري
هویـت . شـود  ترسی جامعـه ایرانـی محسـوب مـی     انعکاس بیگانه

ي قدرت استراتژیک ایـران در  ها شاخصماندهی براي مقابله با تهدیدات یکی از 
بسیاري بر این اعتقادنـد کـه بلعیـدن ایـران     . شود دوران جنگ تحمیلی محسوب می

 تأکید موردامام خمینی در این . آسان اما هضم آن دشوار است
واکنش جامعه و نیروهاي اجتماعی بـه  توان در  یند را میااین فر. کند تر می سرسخت

مشاهده کردو همچنین پاسخ به تهاجم نظامی عراق  1360ترورهاي سال 
هاي یادشده توانسـتند زمینـه   ، سازمانشروع شدکه جنگ علیه ایران  زمانی

فـراهم آورده و از سـوي دیگـر     را یابی و بسیج نیروهاي اجتمـاعی  الزم براي هویت
کـارش و  کینگ. ندکنسازماندهی عملیاتی آنان مبادرت به آموزش و 

  :دارند که
جنگ با عراق، رکن اصلی توسعه سیاسی ایران انقالبی بـوده اسـت  «

جنگ براي نظام سیاسی ایران نتایج مفیـدي داشـته اسـت   

  

 

پیامدهاي مادي خواهد بود
که بعد» ملی

عواملی دانست که انعکاس روح ایرانی براي بازدارندگی در برابر تهدیدات بـالقوه و  
بالفعل محسوب می

با تهدیدات احتمالی و همچنین تثبیت انقالب دانست

بازتولید هویت ـ ب
یابی زمانی ایجاد می هویت

طورکلی هویت به
که هرگاه تهدیدات بیرونی علیه جامعه ایرانی شکل گیرد، در آن شرایط جلـوه 

از همبستگی اجتماعی به
مقابله با تهدید در 

استراتژیست
در شرایط تهدید بسیار باال

ناپذیري جدایی
انعکاس بیگانه

ماندهی براي مقابله با تهدیدات یکی از ساز
دوران جنگ تحمیلی محسوب می

آسان اما هضم آن دشوار است
سرسخت

ترورهاي سال 
زمانی

الزم براي هویت
مبادرت به آموزش و 

دارند که تأکید



قـی از  کـه نیروهـاي عرا  
عنـوان نمـاد قـدرت     توان بـه 

52.(  
هاي آرمانی و ایدئولوژیک در جذب نیروهاي اجتمـاعی بـه سـپاه پاسـداران و     

ایـن نیروهـا در   . اي برخـوردار بـوده اسـت   
، از اقـداماتی هماننـد کودتـا   

دهد که  تاریخ یک قرن اخیر ایران نشان می
از چنین اقداماتی علیه سـاختار سیاسـی ایـران بهـره     

، اشغال 1320، برکناري و تبعید رضاشاه در سال 
علیـه دولـت مصـدق را    
ي بـزرگ مبـادرت بـه    

اختار سیاسـی  ده و از این طریق اراده خود را بـر سـ  
هاي حفظ و تثبیت ساختار انقالبی در ایـران  

هـاي   تـاریخ سیاسـی ایـران، آمـوزه    
. وجــود آورد هــاي اجتمـاعی بـه  

عوامل بسیج نیروهاي اجتماعی و مشارکت آنـان در  
تـرین   اصـلی . دکرنهادهاي انقالبی براي حفظ و گسترش انقالب اسالمی ایران تلقی 

تـوان حفـظ    قرار گرفته را مـی 
المللـی   بـین  اي و نظام سیاسی ایران در برخورد با تهدیـدات متنـوع داخلـی، منطقـه    

گیرد که داراي هویت اجتماعی منسجم بـوده و  
در جـوامعی کـه انقـالب سیاسـی و     
وجود آمده و این امر عامـل ایجـاد   

هـاي   گـري را بـراي آرمـان   
چنین نیروهایی از انگیزه آرمانی و اعتقادي براي انجام 

کـه نیروهـاي عرا   پذیري انقالب ایران شناخته شـده و زمـانی   انعطاف
عنـوان نمـاد قـدرت    توان بـه  اند این نیرو را می خاك ایران بیرون رانده شده
52: 1387کینگ و کارش، (» پایدار انقالب ایران دانست

هاي آرمانی و ایدئولوژیک در جذب نیروهاي اجتمـاعی بـه سـپاه پاسـداران و     
اي برخـوردار بـوده اسـت    سازمان بسیج مستضعفان از اهمیت ویژه

از اقـداماتی هماننـد کودتـا    پیشـگیري راستاي اهـدافی هماننـد دفـاع از انقـالب و     
تاریخ یک قرن اخیر ایران نشان می. ندگرفت شکلبراندازي و آشوب سیاسی 

از چنین اقداماتی علیه سـاختار سیاسـی ایـران بهـره      امریکاویژه  ي بزرگ بهها
، برکناري و تبعید رضاشاه در سال 1299اسفند کودتاي سوم . اند

علیـه دولـت مصـدق را     1332مرداد  28ایران در زمان جنگ دوم جهانی و کودتاي 
ي بـزرگ مبـادرت بـه    هـا  قـدرت هایی دانست که براساس آن  توان در زمره نشانه

ده و از این طریق اراده خود را بـر سـ  کرمداخله در امور داخلی ایران 
هاي حفظ و تثبیت ساختار انقالبی در ایـران   بنابراین ضرورت؛ اند دهکرایران تحمیل 

تـاریخ سیاسـی ایـران، آمـوزه    . وجود آیند کرد که چنین نهادهایی به ایجاب می
هــاي اجتمـاعی بـه   دفـاعی خاصـی را بـراي رهبــران انقـالب و گـروه     

عوامل بسیج نیروهاي اجتماعی و مشارکت آنـان در   توان یکی از تهدیدشناسی را می
نهادهاي انقالبی براي حفظ و گسترش انقالب اسالمی ایران تلقی 

قرار گرفته را مـی  تأکیدکارویژه سپاه پاسداران که در اساسنامه آن مورد 
نظام سیاسی ایران در برخورد با تهدیـدات متنـوع داخلـی، منطقـه    

 .(Menashri, 1999: 218-219).  

  دینی اجتماعی گسترش پاك
گیرد که داراي هویت اجتماعی منسجم بـوده و   قدرت مقاومت در جوامعی شکل می

در جـوامعی کـه انقـالب سیاسـی و     . گیرند دینی اجتماعی نیز قرار می در فضاي پاك
وجود آمده و این امر عامـل ایجـاد    ی بهدین هایی از پاك شود، جلوه اجتماعی ایجاد می

گـري را بـراي آرمـان    ها کنش گروه  هایی از اخالق اجتماعی است که این
چنین نیروهایی از انگیزه آرمانی و اعتقادي براي انجام . گیرند در پیش مینهفته خود 
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هاي آرمانی و ایدئولوژیک در جذب نیروهاي اجتمـاعی بـه سـپاه پاسـداران و      نشانه
سازمان بسیج مستضعفان از اهمیت ویژه

راستاي اهـدافی هماننـد دفـاع از انقـالب و     
براندازي و آشوب سیاسی 

ها قدرت
اند گرفته

ایران در زمان جنگ دوم جهانی و کودتاي 
توان در زمره نشانه می

مداخله در امور داخلی ایران 
ایران تحمیل 

ایجاب می
دفـاعی خاصـی را بـراي رهبــران انقـالب و گـروه     

تهدیدشناسی را می
نهادهاي انقالبی براي حفظ و گسترش انقالب اسالمی ایران تلقی 

کارویژه سپاه پاسداران که در اساسنامه آن مورد 
نظام سیاسی ایران در برخورد با تهدیـدات متنـوع داخلـی، منطقـه    

. دانست

گسترش پاك ـ ج
قدرت مقاومت در جوامعی شکل می

در فضاي پاك
اجتماعی ایجاد می

هایی از اخالق اجتماعی است که این جلوه
نهفته خود 
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ن را ب ایـرا انقـال . اقدامات بازدارنـده در برابـر تهدیـدات اسـتراتژیک برخوردارنـد     
یکی از تحوالت سیاسی مدرن دانست که نیروهاي اجتماعی آن هویت خود 

. دکنـ ساله توانست هویت انقالبی را بـه هویـت سـازمانی تبـدیل     
ر هاي ایدئولوژیک براي مقابله با تهدیـدات د 

هایی از هویت سازمانی نیز پدیدار 
بسـیاري از  . دکـر تـري تثبیـت   

هـاي نهضـتی    هاي زبان سیاسی مقاومت که در نهادهاي دیپلماتیـک و سـازمان  
سیاسـی و   گیـري  جهـت 
اســتراتژي «بــه » محــور

یافته را در روند مقاومـت اجتمـاعی   
 ــ  طورکلی الگوي رفتار و کـنش سیاسـی  

اي براي مقابله با تهدیدات فرارو 
بـراي  . ظهـور کـرده اسـت   

گیـري از   ایـران نیازمنـد بهـره   
سـازي   ایـن امـر انعکـاس خـود را در فعـال     

طـورکلی،   بـه . وجـود آورد 
ي در اجراي عملیات نظـامی علیـه عـراق داشـته و     

  .مرزي بوده است
هایی انجام گرفت که داراي اعتقادات 
دینی بوده و از سوي دیگر باورهاي عمیقی نسبت به حمایت از انقالب و مقابلـه بـا   

روهـاي بسـیج   از سـوي دیگـر نی  
توان ناشـی   هیجانی بوده و این امر را می

از شرایط سنی و همچنین فضاي تراژیـک ناشـی از حملـه نظـامی عـراق بـه ایـران        

اقدامات بازدارنـده در برابـر تهدیـدات اسـتراتژیک برخوردارنـد     
یکی از تحوالت سیاسی مدرن دانست که نیروهاي اجتماعی آن هویت خود  

  .دندکررا از طریق مشارکت در جنگ بازتولید 
ساله توانست هویت انقالبی را بـه هویـت سـازمانی تبـدیل      جنگ هشت

هاي ایدئولوژیک براي مقابله با تهدیـدات د  تنها قالب که جنگ پایان یافت، نه
هایی از هویت سازمانی نیز پدیدار  ، بلکه جلوهنیافتروحیه اجتماعی ایرانیان کاهش 

تـري تثبیـت    این امر ساختار قدرت ایران را در سطح گسترده
هاي زبان سیاسی مقاومت که در نهادهاي دیپلماتیـک و سـازمان  

جهـت . ان جنـگ دانسـت  دورۀ توان نتیجـ  شکل گرفته است را می
محــور اســتراتژي حفــظ«بــه بعــد از  1998امنیتــی ایــران از ســال 

  .(Katzman, 1993: 81) یافتتغییر » محور

  سازماندهی بسیج اجتماعی
یافته را در روند مقاومـت اجتمـاعی    هایی از کنش سازمان فرهنگ سیاسی ایران جلوه

طورکلی الگوي رفتار و کـنش سیاسـی   به. دهد ق مورد توجه قرار میدر برابر عرا
اي براي مقابله با تهدیدات فرارو  هاي توده اجتماعی جامعه ایرانی معطوف به حرکت

ظهـور کـرده اسـت   » یافته تهدید سازمان«هایی از  در عصر جدید، جلوه
ایـران نیازمنـد بهـره    یافتـه، کشـورهایی هماننـد    مقابله با تهدیدات سـازمان 
ایـن امـر انعکـاس خـود را در فعـال     . یافتـه اسـت   نیروهاي اجتماعی سازمان
وجـود آورد  یافته در جنگ به دیده و سازمان نیروهاي اجتماعی آموزش

ي در اجراي عملیات نظـامی علیـه عـراق داشـته و     مؤثربسیجیان ایرانی نقش بسیار 
مرزي بوده است آنان معطوف به مقابله با تهدیدات برون سیاسی گیري
هایی انجام گرفت که داراي اعتقادات  دهی نیروهاي بسیجی از بین گروه سازمان

دینی بوده و از سوي دیگر باورهاي عمیقی نسبت به حمایت از انقالب و مقابلـه بـا   
از سـوي دیگـر نی  . انـد  ویژه جنگ تحمیلی داشته تهدیدات خارجی به

هیجانی بوده و این امر را می ـ هایی از جمله کنش عاطفی داراي ویژگی
از شرایط سنی و همچنین فضاي تراژیـک ناشـی از حملـه نظـامی عـراق بـه ایـران        

  

 

اقدامات بازدارنـده در برابـر تهدیـدات اسـتراتژیک برخوردارنـد     
 توان می

را از طریق مشارکت در جنگ بازتولید 
جنگ هشت

که جنگ پایان یافت، نه زمانی
روحیه اجتماعی ایرانیان کاهش 

این امر ساختار قدرت ایران را در سطح گسترده. شد
هاي زبان سیاسی مقاومت که در نهادهاي دیپلماتیـک و سـازمان   نشانه

شکل گرفته است را می
امنیتــی ایــران از ســال 

محور توسعه

سازماندهی بسیج اجتماعی ـ د
فرهنگ سیاسی ایران جلوه

در برابر عرا
اجتماعی جامعه ایرانی معطوف به حرکت

در عصر جدید، جلوه. است
مقابله با تهدیدات سـازمان 
نیروهاي اجتماعی سازمان
نیروهاي اجتماعی آموزش

بسیجیان ایرانی نقش بسیار 
گیري جهت

سازمان
دینی بوده و از سوي دیگر باورهاي عمیقی نسبت به حمایت از انقالب و مقابلـه بـا   

تهدیدات خارجی به
داراي ویژگی

از شرایط سنی و همچنین فضاي تراژیـک ناشـی از حملـه نظـامی عـراق بـه ایـران        



هیجـانی در فضـاي تراژیـک و رمانتیـک از     
بر این اساس، نیروهایی کـه در حمایـت از   

ي هـا  قـدرت هاي نظامی و امنیتی ایران براي مقابله با تهـاجم عـراق و سـایر    
تأثیر  هاي اعتقادي بوده و از سوي دیگر تحت

در صحنه جهـان را  سو 
د و از سوي دیگر از آمادگی الزم براي پذیرش رنج 

ایدئولوژیک کنش جامعه ایرانی در 
 ایـدئولوژیک  گیري از نیروهایی دانست که مفاهیم

انجام اقـدامات نظـامی در دفـاع از حـوزه     
هـایی از   ایـن نیروهـا توانسـتند جلـوه    

اي و  ینـد دفـاع در برابـر نیروهـاي تهدیدکننـده منطقـه      
تـوان انعکـاس    گیري الگوي مقاومت نامتقـارن را مـی  

اي در حوزه نظـامی و تسـلیحاتی بـین ایـران و     
از طریـق  صرفاً  یافته ، طبیعی است که نیروهاي اجتماعی سازمان

دنـد  کرش در قالـب مقاومـت نامتقـارن ایفـاي نقـش      

توان تداوم جنـگ تـا   
سـازي   هاي ایدئولوژیک از جملـه اسـطوره  

حادثـه کـربال را مـورد اسـتفاده قـرار      
هاي هیجانی این افراد را ارتقـا  

. کـرد  محور در روند جنگ آمـاده مـی  
ایی از هـ  در متن هر نوحه جلـوه 

هایی از مظلومیت انقالب ایران در رونـد  

                                        
1. Asymmetrical Resistance

هیجـانی در فضـاي تراژیـک و رمانتیـک از      ــ  هاي عاطفی طورکلی کنش به. 
بر این اساس، نیروهایی کـه در حمایـت از    .کارکرد و مطلوبیت بیشتري برخوردارند

هاي نظامی و امنیتی ایران براي مقابله با تهـاجم عـراق و سـایر    
هاي اعتقادي بوده و از سوي دیگر تحت دهی شدند، داراي قالب بزرگ سازمان
سو  ازیک که اند شناختی اسالم شیعی قرار داشته روان هاي
د و از سوي دیگر از آمادگی الزم براي پذیرش رنج نکن باطل ارزیابی می ـ قالب حق
  .عدالتی برخوردار بودند مقابله با بی منظور

ایدئولوژیک کنش جامعه ایرانی در  ـ ي فرهنگیها شاخصترتیب یکی از  این
گیري از نیروهایی دانست که مفاهیم توان بهره دوران دفاع مقدس را می

انجام اقـدامات نظـامی در دفـاع از حـوزه      منظور بههاي سازمانی  ارزشی را با قالب
ایـن نیروهـا توانسـتند جلـوه    . سرزمینی، ایدئولوژیک و انقالبی پیوند دادند

ینـد دفـاع در برابـر نیروهـاي تهدیدکننـده منطقـه      ارا در فر 1»مقاومت نامتقارن
گیري الگوي مقاومت نامتقـارن را مـی   شکل. ود آوردوج المللی به

  .رفتار استراتژیک ایران دانست
اي در حوزه نظـامی و تسـلیحاتی بـین ایـران و      گونه موازنه در شرایطی که هیچ

، طبیعی است که نیروهاي اجتماعی سازماناشتعراق وجود ند
ش در قالـب مقاومـت نامتقـارن ایفـاي نقـش      اقدامات فراگیر اجتماعی و کن

(Global Security.org, 2004: 4.  
توان تداوم جنـگ تـا    شعار نیروهاي بسیجی در زمان جنگ ایران و عراق را می

هاي ایدئولوژیک از جملـه اسـطوره   از سوي دیگر، آنان واژه. پیروزي دانست
حادثـه کـربال را مـورد اسـتفاده قـرار      بازتولیدشده در ارتباط با قیام امـام حسـین و   

هاي هیجانی این افراد را ارتقـا   هایی بود که قالب خوانی یکی از روش نوحه. دادند
محور در روند جنگ آمـاده مـی   داده و آنان را براي انجام عملیات نظامی انسان

در متن هر نوحه جلـوه . ها با شعارهاي حماسی جنگی پیوند یافته بود
هایی از مظلومیت انقالب ایران در رونـد   مظلومیت امام حسین مطرح شده و با نشانه

  .یافت دفاع مقدس پیوند می
                                                                 

. Asymmetrical Resistance 

  

 

زبان سیاسی 
اسالمیمقاومت 
سیاست در 

الملل بین
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. دانست
کارکرد و مطلوبیت بیشتري برخوردارند

هاي نظامی و امنیتی ایران براي مقابله با تهـاجم عـراق و سـایر     ساخت
بزرگ سازمان

هاي ویژگی
قالب حق

منظور به
این به

دوران دفاع مقدس را می
ارزشی را با قالب ـ

سرزمینی، ایدئولوژیک و انقالبی پیوند دادند
مقاومت نامتقارن«

المللی به بین
رفتار استراتژیک ایران دانست

در شرایطی که هیچ
عراق وجود ند

اقدامات فراگیر اجتماعی و کن
Global Security.org, 2004: 4)

شعار نیروهاي بسیجی در زمان جنگ ایران و عراق را می
پیروزي دانست

بازتولیدشده در ارتباط با قیام امـام حسـین و   
دادند می

داده و آنان را براي انجام عملیات نظامی انسان
ها با شعارهاي حماسی جنگی پیوند یافته بود نوحه

مظلومیت امام حسین مطرح شده و با نشانه
دفاع مقدس پیوند می
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مقابله با نیروهاي مهاجم 
عنـوان   را بـه  1»پـارادایم کـربال  

شـارکت آنـان در رونـد    
کـرد و از سـوي دیگـر    
توانست منجر به شـهادت آنـان در   

 ,Farzaneh)شـود المللـی  

بـه  صـرفاً   دهد که نیروهـاي بسـیجی در رونـد دفـاع مقـدس     
هایی  موازات چنین مفاهیم و قالب

عملیـات نظـامی و بسـیج    
هـاي   پـارادایم کـربال، آنـان را در ارتبـاط بـا دفـاع از ارزش      
 تأکیـد توان بر این امـر  

هـاي گفتمـانی مسـلط انقـالب اسـالمی ایـران در       
تـداوم جنـگ دفـاعی    

هایی از وفاداري به انقالب را در دسـتورکار قـرار   
د کـه بـه   شـ ینـدي  اگیـري فر 

 ــ  یهـاي گفتمـان   یکی دیگر از قالب
تـوان بـه    از سوي دیگر مـی 

گرفـت   مورد استفاده قرار مـی 
و از سـوي   بوداز اهمیت و مطلوبیت باالیی برخوردار 

هـایی از حماسـه کـربال و    
عشق به زیارت کربال و بیان ارادت نسبت بـه  

شـعار  . مظلومیت امام حسین در کربال، انگیزه آنان براي تداوم جنگ را فـراهم کـرد  
 یعنـی  ،دیگـر  يبند شعار

بسـیج   ۀبه همـین دلیـل اسـت کـه هرگـاه زمینـ      
                                        
1. Karbala Paradigm 

مقابله با نیروهاي مهاجم نماد ایدئولوژیک دفاع از انقالب و  ،هر نیروي بسیجی
پـارادایم کـربال  «ترتیب آنان توانستند  این به. شد خارجی محسوب می
شـارکت آنـان در رونـد    گرایی خود شکل داده و از این طریـق م  زیرساخت شهادت

کـرد و از سـوي دیگـر     ایدئولوژیک پیدا می ـ ماهیت گفتمانیسو  ازیک دفاع مقدس
توانست منجر به شـهادت آنـان در    که می کرد براي انجام عملیاتی فراهم می را

المللـی   اي و بین منطقهیند مقاومت در برابر نیروهاي تهدیدکننده 
2007: 86.  

دهد که نیروهـاي بسـیجی در رونـد دفـاع مقـدس      این امر نشان می
موازات چنین مفاهیم و قالب هیجانی مبادرت نکرده بلکه به ـ هاي عاطفی

عملیـات نظـامی و بسـیج     ۀپشـتوان  یـدئولوژیک را هایی از گفتمان سیاسـی و ا 
پـارادایم کـربال، آنـان را در ارتبـاط بـا دفـاع از ارزش      . انـد  سازمانی قـرار داده 

توان بر این امـر   عبارت دیگر می به. داد ایدئولوژیک نظام سیاسی ایران قرار می
هـاي گفتمـانی مسـلط انقـالب اسـالمی ایـران در        داشت کـه در ایـن دوران قالـب   

تـداوم جنـگ دفـاعی     مؤثري در، عامل »الگرایی و اسطوره کرب شهادت« چهارچوب
  .بود

هایی از وفاداري به انقالب را در دسـتورکار قـرار    تنها جلوه نیروهاي بسیجی نه
گیـري فر  بلکه وفاداري ایدئولوژیک آنان منجر بـه شـکل  

یکی دیگر از قالب» اسطوره عاشورا«و » حماسه کربال«موجب آن 
از سوي دیگر مـی . شد ایدئولوژیک آنان در روند دفاع مقدس محسوب می

مورد استفاده قرار مـی  به این دلیلبندي رسید که واژه دفاع مقدس  این جمع
از اهمیت و مطلوبیت باالیی برخوردار » دفاع سرزمینی«سو  ازیک

هـایی از حماسـه کـربال و     دس براساس نشانهگران دفاع مق دیگر انگیزه درونی کنش
عشق به زیارت کربال و بیان ارادت نسبت بـه  . دهی شده بود اسطوره عاشورا سازمان

مظلومیت امام حسین در کربال، انگیزه آنان براي تداوم جنگ را فـراهم کـرد  
بند شعار ترجیع توان را می »ها براي فتح کربال، پیش به سوي جبهه

به همـین دلیـل اسـت کـه هرگـاه زمینـ      . دانست »جنگ، جنگ تا پیروزي
                                                                 

  

 

هر نیروي بسیجی
خارجی محسوب می
زیرساخت شهادت

دفاع مقدس
را زمینه

یند مقاومت در برابر نیروهاي تهدیدکننده افر
2007: 86)

این امر نشان می
هاي عاطفی کنش
هایی از گفتمان سیاسـی و ا  جلوه

سازمانی قـرار داده 
ایدئولوژیک نظام سیاسی ایران قرار می

داشت کـه در ایـن دوران قالـب   
چهارچوب

بودایران 
نیروهاي بسیجی نه

بلکه وفاداري ایدئولوژیک آنان منجر بـه شـکل   ند،داد
موجب آن 

ایدئولوژیک آنان در روند دفاع مقدس محسوب می
این جمع

ازیک که
دیگر انگیزه درونی کنش
اسطوره عاشورا سازمان

مظلومیت امام حسین در کربال، انگیزه آنان براي تداوم جنگ را فـراهم کـرد  
براي فتح کربال، پیش به سوي جبهه«
جنگ، جنگ تا پیروزي«



شـد، شـعار محـوري آنـان     

ویـژه پـارادایم کـربال    
ایـن امـر بخشـی از واقعیـت و     

هـاي   عبـارت دیگـر مفـاهیم و آمـوزه    
وجود آورد که داراي نقش 

از . شـود  المللی محسوب مـی 
ینـدي مفـاهیم ناسیونالیسـتی معطـوف بـه حفـظ تمامیـت        
هـاي ایـدئولوژیک پیونـد خـورده و زمینـه حراسـت از انقـالب و        
بر این اعتقاد است که ترکیب دو 

نیروهـاي  . ي داشـته اسـت  
بسیجی با نمادهاي مذهبی و اعتقادات دینـی خـود توانسـتند یکـی از نقـاط عطـف       

نـد  کنساله ایران و عراق ایجـاد  

هـاي سیاسـی عـرب در    
رغم اینکه در برخی از کشورها همانند عراق، لبنان و 
دادند، اما سرنوشتی جز محدودیت، سـرکوب  
اعتقـاد اسـت کـه شـیعیان خاورمیانـه      

شـده جهـان عـرب     عنوان مسلمانان فراموش

هـایی در   این امر به مفهوم آن بود که نقـش سیاسـی و اجتمـاعی چنـین گـروه     
اي براي ایفـاي نقـش   

ی و اجتمـاعی را  انقالب اسالمی ایران، معادله قـدرت سیاسـ  
که پارادایم کربال در روند دفاع مقدس، به عنوان عامـل  

ر سایر کشـورهاي  انگیزشی ـ ایدئولوژیک مطرح شد، در آن شرایط انگیزه شیعیان د 

شـد، شـعار محـوري آنـان      به مناطق جنگی فراهم میبراي اعزام هاي اجتماعی 
  .بود» ها براي فتح کربال، پیش به سوي جبهه

ویـژه پـارادایم کـربال     هاي ایدئولوژیک به کنش نیروهاي بسیجی براساس آموزه
ایـن امـر بخشـی از واقعیـت و     . اس حس از خودگذشتگی و ایثار انجام گرفت

عبـارت دیگـر مفـاهیم و آمـوزه     بـه . شـود  هاي اعتقادي آنان محسوب می
وجود آورد که داراي نقش  را در ایدئولوژي شیعه به فراوانیاعتقادي توانست انرژي 

المللی محسوب مـی  ناي و بی تاریخی بوده و نقطه عطفی در تحوالت منطقه
ینـدي مفـاهیم ناسیونالیسـتی معطـوف بـه حفـظ تمامیـت        اسوي دیگر در چنـین فر 

هـاي ایـدئولوژیک پیونـد خـورده و زمینـه حراسـت از انقـالب و         سرزمینی با نشانه
بر این اعتقاد است که ترکیب دو  ارنست گلنر. وجود آورد ساختار سیاسی ایران را به

ي داشـته اسـت  مؤثرظ تمامیت سرزمینی ایران نقش یادشده در حف
بسیجی با نمادهاي مذهبی و اعتقادات دینـی خـود توانسـتند یکـی از نقـاط عطـف       

ساله ایران و عراق ایجـاد   تاریخ سیاسی و نظامی ایران را در روند جنگ هشت
(Gellner, 1983: 1.  

  ارتقاء نقش شیعیان در منطقه خاورمیانه
هـاي سیاسـی عـرب در     از جنگ دوم جهانی توسـط نظـام   پسهاي  شیعیان در سال

رغم اینکه در برخی از کشورها همانند عراق، لبنان و  بهآنان . محدودیت قرار داشتند
دادند، اما سرنوشتی جز محدودیت، سـرکوب   بحرین اکثریت اجتماعی را تشکیل می

اعتقـاد اسـت کـه شـیعیان خاورمیانـه       گراهام فولر بر این. نداشتنداي شدن  و حاشیه
عنوان مسلمانان فراموش از پیروزي انقالب اسالمی ایران به

  ).15: 1384فولر، (شدند  تلقی می
این امر به مفهوم آن بود که نقـش سیاسـی و اجتمـاعی چنـین گـروه     

اي براي ایفـاي نقـش    گونه زمینه تمامی خاورمیانه محدود بوده و از سوي دیگر هیچ
انقالب اسالمی ایران، معادله قـدرت سیاسـ  . کردند سیاسی پیدا نمی

که پارادایم کربال در روند دفاع مقدس، به عنوان عامـل   زمانی. در خاورمیانه تغییر داد
انگیزشی ـ ایدئولوژیک مطرح شد، در آن شرایط انگیزه شیعیان د 
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هاي اجتماعی  گروه
براي فتح کربال، پیش به سوي جبهه«

کنش نیروهاي بسیجی براساس آموزه
اس حس از خودگذشتگی و ایثار انجام گرفتبراس
هاي اعتقادي آنان محسوب می قالب

اعتقادي توانست انرژي 
تاریخی بوده و نقطه عطفی در تحوالت منطقه

سوي دیگر در چنـین فر 
سرزمینی با نشانه

ساختار سیاسی ایران را به
یادشده در حف مؤلفه

بسیجی با نمادهاي مذهبی و اعتقادات دینـی خـود توانسـتند یکـی از نقـاط عطـف       
تاریخ سیاسی و نظامی ایران را در روند جنگ هشت

 1983: 1)

ارتقاء نقش شیعیان در منطقه خاورمیانه ـ  ه
شیعیان در سال

محدودیت قرار داشتند
بحرین اکثریت اجتماعی را تشکیل می

و حاشیه
از پیروزي انقالب اسالمی ایران به پیش

تلقی می
این امر به مفهوم آن بود که نقـش سیاسـی و اجتمـاعی چنـین گـروه     

تمامی خاورمیانه محدود بوده و از سوي دیگر هیچ
سیاسی پیدا نمی

در خاورمیانه تغییر داد
انگیزشی ـ ایدئولوژیک مطرح شد، در آن شرایط انگیزه شیعیان د 
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یابی شیعیان در سایر کشورهاي 
ینـدي را عامـل   ا، چنـین فر 

انـد   هاي اجتمـاعی خاورمیانـه دانسـته   

گیـري   دهـد کـه زیرسـاخت شـکل    
تـوجهی از   اگرچه بخش قابـل 

دادند، اما ایدئولوژي نظام سیاسی عـراق  
و مفـاهیم   ایدئولوژي مذهبی

بـه  . نظامی عراق ایفا نکردنـد 
همین دلیل است که موج جدید سیاسـی در خاورمیانـه ریشـه در دورانـی دارد کـه      
هـاي انگیزشـی، عـاطفی،    

 Cole)سازي شـکل دهنـد   

جا گذاشـته و از سـوي دیگـر    
طـورکلی   بـه . وجـود آورد 

توانـد نقـش    افیـایی مـی  
هـاي جغرافیـایی    د، آثار و پیامدهاي آن در سـایر حـوزه  

هاي  نشانه«عنوان  به» مفاهیم ارزشی
ایـن مفـاهیم   . در روند جنگ تحمیلی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت    

از . نـد کني سیاسـی را ایجـاد   
یندي جایگاه سیاسی شیعیان ارتقا یافته و آنان بـه جایگـاه و   

بندي رسید کـه   توان به این جمع
شوند، بلکه قادرند شکل جدیـدي  

 Moussavi)نـد  کناز قدرت سیاسی را در حوزه اجتماعی کشورهاي خاورمیانه تولیـد  

 ــ  ي مفهـومی هـا  شـاخص 
در روند دفاع مقدس مورد توجه قرار دادند، با آنچه در حوزه 

یابی شیعیان در سایر کشورهاي  این امر منجر به هویت. کردمیانه تغییر اسالمی خاور
، چنـین فر اهللا نصر ولیگران از جمله  برخی از تحلیل. دشخاورمیانه 

هاي اجتمـاعی خاورمیانـه دانسـته    اصلی تغییر در موازنه قدرت کشورها و گروه
(Nasr, 2006: 135.  

دهـد کـه زیرسـاخت شـکل     ي یادشده نشان مـی ها مؤلفهتمامی موارد و 
اگرچه بخش قابـل . گفتمان کربال در زمان جنگ ایران و عراق بوده است

دادند، اما ایدئولوژي نظام سیاسی عـراق   نظامیان و ارتش عراق را شیعیان تشکیل می
ایدئولوژي مذهبی طبعاً. مبناي ناسیونالیسم عربی و بعثیسم قرار داشت

نظامی عراق ایفا نکردنـد  گونه نقشی در بسیج نیروهاي نظامی و شبه شیعی، هیچ
همین دلیل است که موج جدید سیاسـی در خاورمیانـه ریشـه در دورانـی دارد کـه      

هـاي انگیزشـی، عـاطفی،     نیروهاي مقاومـت ایـران توانسـتند براسـاس پیونـد قالـب      
سازي شـکل دهنـد    یدي را در قدرتایدئولوژیک و مذهبی خود، پارادایم جد

and Keddie 1986: 5.  
جا گذاشـته و از سـوي دیگـر     در حوزه خاورمیانه به اي آثار ثانویه ،این پارادایم
وجـود آورد  را به» محور  قواعد تکوینی مقاومت«هایی از  توانست نشانه

افیـایی مـی  که مفاهیم ایدئولوژیک و ارزشی در یک حوزه جغر
د، آثار و پیامدهاي آن در سـایر حـوزه  کنسیاسی و استراتژیک ایفا 

مفاهیم ارزشی«دهد که  این امر نشان می. قابل توجه خواهد بود
در روند جنگ تحمیلی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت    » استراتژیک

ي سیاسـی را ایجـاد   تأثیرگـذار جدیدي از قـدرت، نفـوذ و   توانستند شکل 
یندي جایگاه سیاسی شیعیان ارتقا یافته و آنان بـه جایگـاه و   اآنجایی که در چنین فر
توان به این جمع رو می اند، ازاین دست یافته اي موقعیت جدید منطقه

شوند، بلکه قادرند شکل جدیـدي   یتنها مفاهیم در حوزه کنش اجتماعی بازتولید م
از قدرت سیاسی را در حوزه اجتماعی کشورهاي خاورمیانه تولیـد  

2004: 98.  
شـاخص در تبیـین   کـول و  نیکی کـدي ، موسويآنچه را که 

در روند دفاع مقدس مورد توجه قرار دادند، با آنچه در حوزه  تأثیرگذارایدئولوژیک 

  

 

اسالمی خاور
خاورمیانه 

اصلی تغییر در موازنه قدرت کشورها و گروه
Nasr, 2006: 135)

تمامی موارد و 
گفتمان کربال در زمان جنگ ایران و عراق بوده است

نظامیان و ارتش عراق را شیعیان تشکیل می
مبناي ناسیونالیسم عربی و بعثیسم قرار داشت بر

شیعی، هیچ
همین دلیل است که موج جدید سیاسـی در خاورمیانـه ریشـه در دورانـی دارد کـه      

نیروهاي مقاومـت ایـران توانسـتند براسـاس پیونـد قالـب      
ایدئولوژیک و مذهبی خود، پارادایم جد

and Keddie 1986: 5)

این پارادایم
توانست نشانه

که مفاهیم ایدئولوژیک و ارزشی در یک حوزه جغر هنگامی
سیاسی و استراتژیک ایفا 

قابل توجه خواهد بود
استراتژیک

توانستند شکل 
آنجایی که در چنین فر
موقعیت جدید منطقه

تنها مفاهیم در حوزه کنش اجتماعی بازتولید م نه
از قدرت سیاسی را در حوزه اجتماعی کشورهاي خاورمیانه تولیـد  

2004: 98)

آنچه را که 
ایدئولوژیک 



در . گیرد، مشـابهت و همـاهنگی دارد  
الملـل را براسـاس    انگـاري سیاسـت بـین   
بر عوامـل فکـري    تأکید

(Ruggie, 1998: 4).  
محـور توجـه   . آگاهی جدیدي شکل گرفت

تـوان آگـاهی بشـري    
پـارادایم کـربال در   . مستقل از زمان و مکـان نیسـتند  

هاي جغرافیایی منطقـه همجـوار   
برسـازي   ،ایـدئولوژیک 

. دکنـ  اي نیـز تغییـر مـی   
فـراروي خـود قـرار داد و    

ی ید، آثار و پیامـدها کر
هـاي   سـوژه «وجود آورده و از سـوي دیگـر   

هایی از قدرت مقاومت را در سـایر  

جهـانی بـه   ۀ عنـوان نیـاز جامعـ   
هایی دانست که بتواند صلح، امنیت، قـدرت، هویـت و اسـتقالل سیاسـی را     
نظریـات رئالیسـتی، نئورئالیسـتی، لیبرالـی و     

رهیافـت بـازیگرانی    براسـاس 
ایـن امـر   . برخوردارنـد 

در . شود محسوب می 
شـوند،   مـی  محسـوب 

  .ي نیز براساس چنین شرایطی انجام پذیرد
پـردازش نقـش زبـان سیاسـی مقاومـت اسـالمی در سیاسـت        
                                        
1. Relational Ontological 
2. Asymmetrical Defense Strategy 

گیرد، مشـابهت و همـاهنگی دارد   قرار می تأکیدانگاري مورد  ناسی سازهش
انگـاري سیاسـت بـین    اعتقاد دارد که سـازه  جان راگی مورد،

تأکیداین امر با . دهد مورد توجه قرار می 1»اي شناسی رابطه
(کند  ها نقش پیدا می و معنوي همانند فرهنگ، هنجارها و انگاره

آگاهی جدیدي شکل گرفت ،یند دفاع مقدساترتیب در فر این
تـوان آگـاهی بشـري     المللـی را مـی   یندهاي سیاسـی و بـین  اانگاري در تبیین فر

مستقل از زمان و مکـان نیسـتند   ،بنابراین معنا و مفاهیم ؛
هاي جغرافیایی منطقـه همجـوار    ند دفاع مقدس شکل گرفت اما آثار آن در حوزه

ایـدئولوژیک  ــ  هـاي مفهـومی   کـه قالـب   زمانی. ده استشایران برسازي 
اي نیـز تغییـر مـی    ند، در آن شـرایط معادلـه قـدرت سیاسـی و منطقـه     

فـراروي خـود قـرار داد و    یندي که ایران در دوران جنـگ تحمیلـی   اترتیب، فر
کر 2»آموزه دفاع نامتقارن«براساس آن پارادایم کربال را تبدیل به 

وجود آورده و از سـوي دیگـر    هاي جغرافیایی خاورمیانه به را در حوزه
هایی از قدرت مقاومت را در سـایر   تواند جلوه جدیدي را شکل داده که می» گر

  .وجود آورد ا به

  
عنـوان نیـاز جامعـ    تـوان بـه   را مـی  الملل بینگیري نظریات روابط 

هایی دانست که بتواند صلح، امنیت، قـدرت، هویـت و اسـتقالل سیاسـی را      رهیافت
نظریـات رئالیسـتی، نئورئالیسـتی، لیبرالـی و     . وجود آورد براي کشورهاي مختلف به

براسـاس راهبـردي  سازي  ان نمادي از قدرتتو نئولیبرالی را می
برخوردارنـد  الملـل  بیندر سیاست  تأثیرگذاردانست که از نقش کنترلی و 

 الملل بینهاي سیاست  تعاملی ساختار و رهیافتۀ انعکاس رابط
محسـوب  الملـل  بـین ي غربی محور اصلی سیاست ها قدرتشرایطی که 

ي نیز براساس چنین شرایطی انجام پذیردپرداز نظریهطبیعی است که 
پـردازش نقـش زبـان سیاسـی مقاومـت اسـالمی در سیاسـت         بر مبتنیرویکرد 
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ش هستی
مورد،این 
شناسی رابطه هستی«

و معنوي همانند فرهنگ، هنجارها و انگاره
این به
انگاري در تبیین فر سازه

؛دانست
ند دفاع مقدس شکل گرفت اما آثار آن در حوزهرو

ایران برسازي 
ند، در آن شـرایط معادلـه قـدرت سیاسـی و منطقـه     شـو  می
ترتیب، فر این به

براساس آن پارادایم کربال را تبدیل به 
را در حوزه

گر کنش
ا بهکشوره

  فرجام
گیري نظریات روابط  شکل

رهیافت
براي کشورهاي مختلف به

نئولیبرالی را می
دانست که از نقش کنترلی و 

انعکاس رابط
شرایطی که 

طبیعی است که 
رویکرد 
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 ؛توان انعکاس آثار و نتایج هنجاري انقـالب اسـالمی ایـران دانسـت    
سـوي دیگـر تـالش دارد تـا     

طبیعـی  . را مـورد انتقـاد قـرار دهـد    
ویسـتی در  یزیتومقابـل نظریـات پ  

نماد ایـدئولوژي، گفتمـان و   

ارزشی داشته باشد، طبیعـی اسـت   
بنـابراین   ؛یندهاي سیاسی مربوط به آن نیز چنـین ویژگـی پیـدا خواهنـد کـرد     

ینـد جنـگ،   ادر فر. یی است
هاي ایـدئولوژي اسـالمی پیونـد خـورد و     
پارادایم کربال نمادي از اندیشه شـیعی و روحیـه ایرانـی    

سرمشق سیاسـی و   را مورد ستایش قرار داده و آن را
ـ       هـاي   مؤلفـه د ینـد دفـاع مقـدس، زمینـه بـراي پیون

اگرچه پارادایم کربال ماهیت مذهبی دارد، 
بخش ایرانیان براي مقاومت در برابر تهدیدات خـارجی  

فرهنـگ   هاي مقاومـت در اندیشـه شـیعی و   
توان یکی از عوامـل تـداوم مقاومـت نیروهـاي ایرانـی در دوران      

تـوان ظهـور    چنـین فراینـدي را مـی   
انقـالب ایـران، مـذهب شـیعه و الگـوي      
که با ذات انقالب ایران پیوند 

. ده اسـت کـر حیات انقالب اسالمی منعکس 
  :بندي رسید که

گیـري   توان محور اصلی شـکل 
توان در دوران دفاع  هاي چنین شرایطی را می

                                        
1. Neither East Nor West 

توان انعکاس آثار و نتایج هنجاري انقـالب اسـالمی ایـران دانسـت     را می الملل
سـوي دیگـر تـالش دارد تـا      از که انقالبی که داراي ماهیت ایدئولوژیک بوده است

را مـورد انتقـاد قـرار دهـد     الملل بیني بزرگ در سیاست ها قدرتفرادستی 
مقابـل نظریـات پ  ۀ است که چنین رهیافتی به لحاظ تئوریک در نقط

نماد ایـدئولوژي، گفتمـان و    1،»نه غربی ـ نه شرقی«شعار . گیرد جهان غرب قرار می
  .شود ري اسالمی محسوب میزبان سیاسی جمهو

ارزشی داشته باشد، طبیعـی اسـت    ـ که انقالب ایران ماهیت ایدئولوژیک زمانی
یندهاي سیاسی مربوط به آن نیز چنـین ویژگـی پیـدا خواهنـد کـرد     

یی استها شاخصجنگ تحمیلی و دفاع مقدس نیز داراي چنین 
هاي ایـدئولوژي اسـالمی پیونـد خـورد و      ران با قالبي فرهنگ سیاسی ایها شاخص

پارادایم کربال نمادي از اندیشه شـیعی و روحیـه ایرانـی    . پارادایم کربال را شکل داد
را مورد ستایش قرار داده و آن راشود که قیام کربال  محسوب می

ـ      ادر فر. داند استراتژیک خود می ینـد دفـاع مقـدس، زمینـه بـراي پیون
اگرچه پارادایم کربال ماهیت مذهبی دارد، . ایدئولوژیک و فرهنگی ایرانیان فراهم شد

بخش ایرانیان براي مقاومت در برابر تهدیدات خـارجی   اما براي سالیان طوالنی الهام
  .و فشارهاي سیاسی داخلی بوده است

هاي مقاومـت در اندیشـه شـیعی و    همبستگی مفهومی و معنایی نشانه
توان یکی از عوامـل تـداوم مقاومـت نیروهـاي ایرانـی در دوران       سیاسی ایران را می
چنـین فراینـدي را مـی    گیـري  شـکل علت اصـل  . دفاع مقدس دانست

انقـالب ایـران، مـذهب شـیعه و الگـوي      تـأثیر   هاي هنجاري دانست که تحت
که با ذات انقالب ایران پیوند هنجارهایی . شکل گرفته است) ره(رهبري امام خمینی

حیات انقالب اسالمی منعکس ۀ داشته و نتایج خود را در چهارمین ده
بندي رسید که توان به این جمع هاي یادشده می مؤلفهتوجه به 

توان محور اصلی شـکل  هاي ایدئولوژیک انقالب اسالمی را می مؤلفه. 
هاي چنین شرایطی را می نشانه .هویت مقاومت در ایران دانست

  ؛مقدس مورد توجه قرار داد
                                                                 

Neither East Nor West  

  

 

الملل بین
انقالبی که داراي ماهیت ایدئولوژیک بوده است

فرادستی 
است که چنین رهیافتی به لحاظ تئوریک در نقط

جهان غرب قرار می
زبان سیاسی جمهو

زمانی
یندهاي سیاسی مربوط به آن نیز چنـین ویژگـی پیـدا خواهنـد کـرد     اکه فر

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس نیز داراي چنین 
شاخص

پارادایم کربال را شکل داد
محسوب می

استراتژیک خود می
ایدئولوژیک و فرهنگی ایرانیان فراهم شد

اما براي سالیان طوالنی الهام
و فشارهاي سیاسی داخلی بوده است

همبستگی مفهومی و معنایی نشانه
سیاسی ایران را می
دفاع مقدس دانست

هاي هنجاري دانست که تحت قالب
رهبري امام خمینی

داشته و نتایج خود را در چهارمین ده
توجه به  با

1 .
هویت مقاومت در ایران دانست

مقدس مورد توجه قرار داد



انقـالب   گیـري  شـکل 
اشت، زمینه براي طرح نظریات هنجاري 

تـوان   مقاومت اسالمی را می

از . محوري در تداوم مقاومت نظامی ایران داشته اسـت 
گرایـی و حماسـه عاشـورا    

پارادایم . ده استشازسازي و برسازي 
  ؛شود شیعه محسوب می

هــایی از بســیج  هــاي ایــدئولوژیک انقــالب اســالمی توانســت جلــوه
بسیج اجتماعی منجر به گسترش قدرت ایران براي مقابله بـا  

عنـوان بخشـی    عبارت دیگر بسیج اجتماعی به
  ؛شود

نمادهاي انقالب، مقاومت و هویت در دوران جنـگ تحمیلـی، در وضـعیت    
عدالت سیاسی، مقاومت اجتماعی و خوداتکایی از جمله چنین 
تنها قابلیت دفاعی ایـران  

صـدور انقـالب    چهـارچوب 
صدور انقالب آثار خود را در فراینـد بیـداري اسـالمی مـنعکس سـاخته      

المی در رونـد  هـاي انقالبـی از زبـان سیاسـی مقاومـت اسـ      
تـوان   بنابراین زبان سیاسـی مقاومـت اسـالمی را مـی    

اي دانست که تـالش دارنـد تـا موقعیـت     

شـکل در شرایطی که کاربرد زبان سیاسی مقاومت در زمـان  . 
اشت، زمینه براي طرح نظریات هنجاري د هاي خاصیاسالمی و دفاع مقدس کارکرد

مقاومت اسالمی را می رویکرد زبان سیاسی. وجود آمد به الملل بیندر سیاست 
  ؛هنجاري و راهبردي دانستة نماد چنین تحوالتی در حوز

محوري در تداوم مقاومت نظامی ایران داشته اسـت  یپارادایم کربال نقش 
گرایـی و حماسـه عاشـورا     هـایی از شـهادت   سوي دیگر این پارادایم براساس نشـانه 

ازسازي و برسازي شکل گرفته و در دوران جنگ ایران و عراق ب
شیعه محسوب میۀ کربال نماد مقاومت و هویت اسالمی در نظری

هــاي ایــدئولوژیک انقــالب اســالمی توانســت جلــوه آمــوزه 
بسیج اجتماعی منجر به گسترش قدرت ایران براي مقابله بـا  . اجتماعی را فراهم کند

عبارت دیگر بسیج اجتماعی به به. دشلمللی ا اي و بین تهدیدات منطقه
شود محسوب می الملل بیناز ضرورت مقاومت اسالمی در سیاست 

نمادهاي انقالب، مقاومت و هویت در دوران جنـگ تحمیلـی، در وضـعیت     
عدالت سیاسی، مقاومت اجتماعی و خوداتکایی از جمله چنین . برسازي قرار گرفت
تنها قابلیت دفاعی ایـران   ترتیب در پایان جنگ، نه این به. شود ب میهایی محسو

چهـارچوب هـایی در   تسري چنین قابلیت ۀبلکه زمین نیافت
صدور انقالب آثار خود را در فراینـد بیـداري اسـالمی مـنعکس سـاخته      . فراهم شد

هـاي انقالبـی از زبـان سیاسـی مقاومـت اسـ       بسیاري از گـروه 
بنابراین زبان سیاسـی مقاومـت اسـالمی را مـی     ؛گیرند گري خود بهره می

اي دانست که تـالش دارنـد تـا موقعیـت      هاي حاشیه عنوان زیربناي رهیافت گروه
  õ.ندکنبازتولید  الملل بینخود را در سیاست 
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2 .
اسالمی و دفاع مقدس کارکرد

در سیاست 
نماد چنین تحوالتی در حوز

3. 
سوي دیگر این پارادایم براساس نشـانه 

شکل گرفته و در دوران جنگ ایران و عراق ب
کربال نماد مقاومت و هویت اسالمی در نظری

4. 
اجتماعی را فراهم کند

تهدیدات منطقه
از ضرورت مقاومت اسالمی در سیاست 

5. 
برسازي قرار گرفت

هایی محسو نشانه
نیافتکاهش 

فراهم شد
بسیاري از گـروه . است
گري خود بهره می کنش

عنوان زیربناي رهیافت گروه به
خود را در سیاست 
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