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 الملل بینگذاری انقالب اسالمی بر روابط تأثیر های هبررسی نظری
 1 علیرضا دانشیار

 
 

 چکیده
تقویت  الملل بینبر روابط ها  گذاری انقالبتأثیرادبیات نظری  ،ب اسالمیبا و وع انقال

محاور در  فرهنگ دینی و طرح الگاوی دیان یکه به احیا جاانقالب اسالمی از آنو وع شد. 
را باا چاالش ایان عرصاه و مفروضات سدوالر ها  انگاره ،ل منجر شدلالم عرصه روابط بین
پردازی  الملل نظریه بر روابط بیناسالمی  ذاری انقالبتأثیرگ بارهدرسه گروه مواجه ساخت. 

و  ویژه اساالمی و انقالبای و بیشاتر بار ویژگای فرهنگایهای  گروه اول بر شاخصهاند.  کرده
کید انقالب اسالمی محتوایی گاذاری تأثیردرصاددند تاا  ایان،بار افازون دارند. گروه دوم  تأ

گروه سوم کاه  الگویی به اثبات برسانند.های  و شیوهها  انقالب اسالمی را با استفاده از روش
بر اساس رویدردهای تلفیقای باه بررسای  گیرند، در آن جای میبرخی از نویسندگان غربی 

 الملال بینآن بار رواباط  تاأثیر پیامدهای انقالب اسالمی ایران در حوزه سیاست خاارجی و
انقالب اسالمی و نیز توجه به در ابعاد عینی، توجه به تأثیرات فرهنگی و سیاسی اند.  پرداخته

پیش رو از اهمیات  احتماالتبینی  پیشو و تدوین برنامه  تحوالت و منازعات ایران در آینده
 باالیی برخوردار است.

 

 الملل. بین، روابط نظریه، تأثیرانقالب اسالمی، : ها هواژکلید

                                                 
 المللای باین پژوهشاگاه همداار شاگرهپژو و اساالمی انقاالب مطالعاات دکتریدانش آموخته حوزه علمیه    ؛ . 1

 .المصطفی
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 مقدمه
. اسات اجتمااعی و سیاسای حاوزه دردنیای معاصر  تحولترین  گاسالمی، بزر انقالب

پایبنادی باه  از ل سیاسی، اجتماعی و فرهنگاییانقالب اسالمی بر مسا اثرگذاری چگونگی
متعددی از ساوی باازیگران های  ت گرفته که منجر به واکنشأبینی خاصی نش اصول و ج ان

عقیده، اخالق و رفتار، منتقد  شده است. انقالب اسالمی در سه حوزه م   الملل بینروابط 
های  ی، ایدهالملل بینبا تحول موضوعات و  آید به شمار میاین عرصه عیت کنونی جدی وض

را در بار رفتار وا عای کشاورها  الملل بین. گذشته از اینده روابط به ج ان ارایه کردجدیدی 
انقالب اسالمی در حیات ، دکن ج انی ارزیابی میهای  با  درترا و نوع تعامل آن ا گیرد  می

متقابال گفتماان معتارا باا گفتماان های  و واکنشها  ه بازتابی از کنشسیاسی خود هموار
نیتاه، غیار  ابال ی که در طول تاریخ بعد از مدرتأثیر ؛غالب و از جمله لیبرالیس  بوده است

 نماید. اندار می
زمانی  ،اوج آن هنقط .رسد گفتمان انقالب به اوج خود میهای  ، تنشالملل بیندر روابط 
نمادین و غیر دخیل در رفتار سیاسی در نظر  یمباح فقط اخال ی و دینی ی ها است که آموزه

. و اوع انقاالب ها اسات از سادوالرترین عرصاه الملال بینرواباط ه چراک ؛شوند گرفته می
رفتار نشبگاان و ریشه در  ن انقالبی کهأعقیده و رفتار متناسب با ش اسالمی و طرح گفتمان،

 گذاشات. تاأثیر الملال بین روابطبر  داشت، امام خمینی ویژه رهبران انقالب اسالمی و به
اسات و در مریداا نمایاان آبازرگ و از جملاه های  گذاری در رفتار و مواضع  درتتأثیراین 

مشتلاف و های  نسبت به دولت که م ار  درت ایران نمود پیدا کردهبرای جانبه  ا دامات یک
 شدت و ضعف داشته است.گفتمان آن ا 

 انقاالب گاذاریبررسی شیوه تأثیر یدی شود؛ مطرح می پژوهشی حیطه دو ،راستا این در
 در دینای و اخال ای راهاای  آموزهباارز گاذاری تأثیرکاه است موجود های  نظریه در اسالمی
تاوان  نمی الملال بیندر رواباط  کنند که بیان میدهد. این نظریات  می نشان الملل بینروابط 

انقاالب اساالمی در ایجااد چناین  طلق اندار یا رد نماود.به طور مرا دینی های  نقش آموزه



 

9 

رس
بر

 ی
ظر

ن
 یه

ای
ه

 
تأث

ری
گذا

یر
 

الم
اس

ب 
قال

ان
 ی

ط ب
واب

ر ر
ب

 ین
ملل

ال
 

 بوده است. تأثیرگذارهایی  انگاره
 است. این حیطه، الملل بین روابط بر مسلط عینی و جاری رویهپژوهشی،  حیطه دومین

 وها  گیری تصمی  بر اسالمی انقالب مستقی  یتأثیرگذار دنبال به که یالملل بینهای  نظریه از
 و ارزیاابی  ابال ،اناد الملل بین رواباط موجود ساختار و بازیگران متقابلای ه سازی تصمی 
هاا  رهیافت این است کهاصلی تحقیق حاضر گفته، پرسش  است. بنا بر مطالب پیش بررسی
 چیست؟ الملل بینانقالب اسالمی بر روابط  های تأثیرگذاری و نظریه

انقاالب اساالمی باا ایجااد چنین شدل گرفات: فرضیه تحقیق در پاسخ به این پرسش، 
اساالمی و ضاد امیریالیساتی توانسات در  - دینایهاای   گفتمانی جدید مبتنای بار رهیافت

هاای نظاری کاه در  تأثیرگذار باشاد؛ رهیافت الملل بینرفتاری بر روابط  نظری وهای  عرصه
 ،بگذاری انقالتأثیرضرورت بررسی  اند. های محتوایی، الگویی و تلفیقی  ابل بررسی جنبه

ایان ن و مشالفان جم اوری اساالمی درصاددند تاا امعاندبدانی  شود که  می زمانی آشدار
مشتلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ج ان و ج اان اساالم های  ی را در پدیدهتأثیرگذار

های تأثیرگذاری انقالب اسالمی  ها و نظریه تحقیق حاضر تالش دارد رهیافتنادیده انگارند. 
 ملل را واکاوی کند.ال بر روابط بین

 مفاهیم .1
 انقالب اسالمی و . انقالب1.1

شادن،  یباه حاال یزیار و رو شادن، حاالبه معناای « انقالب» هدر فرهنگ فارسی، واژ
 ؛1381 اناوری،)است. آمده شورش، واژگونی و ایجاد حدومتی نو دگرگون شدن، برگشتن، 

 (1356 عمید،
میاان اندیشامندان علاوم اجتمااعی و انقاالب، اتفااق نظاری  یاصطالح باره معنایدر

به دو نمونه از تعاریف انقاالب اشااره  استانفورد آلوینسیاسی و صاحبنظران وجود ندارد. 
ایان ناوع  داناد. می« تجدید بناای دولات»انقالب بزرگ را کرده است. در تعریف نشست، 

راتای در . چناین تیییاساتبرای جامعه یا جواماع ماورد نظار بزرگی متضمن نتایج  ،انقالب
 رد. بناا باشو می  عایا ن ادهای سیاسی و اشدال رهبری، اسطوره دولت، ترتیبات ساختاری،
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شوند و نوعی انحصارگرایی در ایان  می انقالب شناخته، بزرگهای  فقط انقالب ،تعریفاین 
 .باشدبزرگ های  تمرکز بحث فقط روی انقالب تاشود  می زمینه اتشاذ

بششی از روناد سیاسای ب نجاار، بلداه تیییاری بازرگ و  هم اب در تعریف دوم، انقالب نه به
تحول چگوناه صاورت »پرسد:  شود. این مدتب می ناگ انی یا دگرگونی فوق  انونی محسوب می

آمیز باودن  آمیز یاا مساالمت و بیشتر به جنبه  انونی یا غیر  انونی بودن و خشونت« پذیرفته است؟
ل یاا میازان گساتردگی آن. مطاابق تعریاف دوم، انقاالب، ها توجه دارد تا به موضوع تحو انقالب

 (1390 استانفورد، آلوین)شود.  آمیز محسوب می تحولی غیر  انونی و خشونت
بنیاادی هاای  دگرگونی هبزرگ را به م اباهای  بنابراین رویدردهای دسته نشست، انقالب

را نه ها  دیگر، انقالب ههای دسترویدرد، ولی دهند می بر تاریخ ج ان مد نظر  رار تأثیرگذار
 خشاونتهای  نادر بودنشان در تاریخ، بلده به دلیل مشاب ت با دیگر شدلو بزرگی به دلیل 

 (1388 گریفیتس، مارتین)کنند.  های داخلی بررسی می نگو جها  ها، شورش مانند،  یام
شود کاه  می بزرگ ج ان شناختههای  انقالب اسالمی ایران از انقالب ،بر مبنای تعریف اول

بعد از و وع آن و تیییرات ساختاری که در اسطوره حدومت و ترتیبات سااختاری و اشادال 
 الملال بینغیر  ابل اندااری در ج اان و رواباط  تأثیر، ایجاد کردرهبری و ن ادهای سیاسی 

 گذاشته است.

 الملل بینروابط  .2.1
وضاع  یانساان - یعاجتما یها دهیمرکب است که بر پد ی، اصطالح«الملل نیروابط ب»

، ی، فرهنگایاسیانواع روابط س راست مشتمل ب یا گسترده هعام کلمه، رشت یشده و به معنا
ه کشاورها در صاحنرفتاار و عملدارد ، مطالعاه الملال نیبرواباط  ....و ی، بازرگانیا تصاد

 (1383 ،ییبابایعل غالمرضا) است. یالملل نیب
هاا و  اسات اسات کاه کشااکشیعلا  س از یبششا الملال نیبدر تعریفی دیگر، روابط 

کاه باا  یو روابط یالملل نیب یها در سازمانها   ت دولتیها، مو ع ان دولتیم یها یهماهنگ
 یرا بررسا یالملل نیب یو فرهنگ ی، ا تصادی، حقو یاسیل سیمسا یآن ا دارند و به طور کل
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گونااگون را  گرانیبااز انی، میالملل نیبکند و در نظر دارد اصول و  واعد حاک  بر روابط  یم
 (1376 فراندل، جوزف). ابد و کاربرد آن ا را در عمل نشان دهدیدر

 یتأثیرگذار . 3.1
 آماده اسات. «اثار گذاشاتن بار چیازی»در فرهناگ لیات فارسای باه معناای  «تأثیر»
 (1381 انوری، حسن)گذارد.  نچه بر کسی یا چیزی اثر میگذاری نیز به معنای آتأثیر

هاایی اسات کاه در  ، یدای از بحاثالملال بینبر نظاام و رواباط ها  ی انقالبتأثیرگذار
آیاا   شاود کاه مای ال مطارحؤدر  الب ایان ساو موجد اختالف شده  ،شناسی انقالب مف وم

  پذیرد؟ تأثیر مییا خود از آن گذارد،  می تأثیر الملل بینو روابط  الملل بیننظام بر انقالب 
کنناد کاه  گونه تبیاین می سویه تأکید دارند و این ای یک ان بر وجود رابطهنظر برخی از صاحب

الملال تاأثیر  شود و این انقالب است که بر نظام و روابط بین این رابطه از سوی انقالب تعیین می
دهند و نظاام  المللی نسبت می سویه را به نظام بین یک هگذارد. برخی دیگر به عدس، این رابط می
المللای را  خواهاد نظا  بین دانند. گروه اول معتقدند انقالب می را بر انقالب مؤثر میالمللی  بین

های  پذیرد و بار اثار سیاسات المللی تأثیر می تیییر دهد، ولی به نظر گروه دوم انقالب از نظام بین
شود. برخالف طرفداران این دو نظریاه کاه تاأثیر  های خود می المللی مجبور به تیییر سیاست بین

ها و نظاام  ، تأثیرگذاری انقالبهالیدی ِفرددانند، از نظر  سویه می الملل را یک انقالب یا نظام بین
المللی به طور بنیادین بر یدادیگر تاأثیر  ها و نظام بین الملل، دوسویه است و انقالب و روابط بین

ز ماانع گساترش المللی نی شوند و نظام بین ها سبب تحریک دیگر کشورها می گذارند. انقالب می
تاأثیر انقاالب »منظور از  (1388 ناوازنی، ب رام)شود.  های انقالبی می ها و سبب محدودیت انقالب
الملال  هاای سیاسای و فرهنگای در رواباط بین های نظری و عینای در حوزه ، این مؤلفه«اسالمی

ر رواباط هاا د است؛ به عبارت دیگر، انقالب اساالمی عامال تأثیرگاذار آن رویدردهاا و رهیافت
 الملل بوده است. بین

 ادبیات نظری تأثیرگذاری انقالب اسالمی. 2
اند؟ رویدردهاای  الملل چه واکنشی نسبت به انقالب اسالمی داشاته های روابط بین نظریه
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هاا و باه خصاوص انقاالب اساالمی  هایی کاه در زمیناه تأثیرگاذاری انقالب نظری و دیادگاه
 شود. ها اشاره می اند. در ادامه، به این دیدگاه پرسش داده های متفاوتی به این اند، پاسخ مطرح

 عدم تأثیردیدگاه . 1.2
ایان  د.نادان الملال مای بینانقالب اسالمی ایران را فا د بازتاب نظری در رواباط برخی، 

 فیروزآباادی، دهقاانی)دارد. « گرایی وا ع» گاهدیدویژه،  بهغربی و های  دیدگاهریشه در رویدرد، 

کاه دانناد  موضوعی نمیرا ها  ی انقالبتأثیرگذارگرایان  هالیدی معتقد است وا ع فرد( 1389
ی بار المللا بیناثبات فشاارهای فقط برای بلده ،  ابل بحث باشد الملل بیندر سطح روابط 

و  الملال بینانقالبی و وادار کردن آن ا به همگونی و همگرایی بیشتر باا نظاام های  حدومت
 (1378 هالیدی، فرد)دهند.  لمللی مورد بحث  رار میا بینرعایت رفتارهای 

الملل تأثیر  بینروابط ای که در ج ان داشت، بر  الب اسالمی ایران با جایگاه برجستهانق
شاد.  باا آنرویاارویی بزرگ بارای های  هایی از سوی  درت و منجر به اتشاذ روشگذاشت 

کید ویژگای داخلای  توجاه باه و - المیاز جمله انقاالب اسا -ها  و نقش انقالب تأثیر بر تأ
گرایی،  پارادی  وا عهای  ، با اصول و مفروضهالملل بینکشورها در سیاست خارجی و روابط 

، سیاسات داخلای را جادای از گرایی ری تعارا دارد؛ زیارا وا اعاع  از کالسیک و ساختا
 ارعوامال داخلای بار سیاسات خاارجی را انداتاأثیر پندارد و اهمیات  می سیاست خارجی

 ارار  تاأثیرهاا، سیاسات خاارجی را تحات  کند. این نظریه، مندر آن است کاه انقاالب می
ی انقالب اسالمی ایران تأثیرگذارگرایی،  ادر به تبیین  گرایی و نووا ع وا ع رو، ازاین دهند. می

نقاش سااختارهای غیار ماادی و  گرایی کالسیک و نو، زیرا وا ع ؛نیستند الملل بینبر روابط 
گیارد.  رهای انقالبای را نادیاده میانقالبی در سیاسات خاارجی کشاوهای  و انگاره نظریات

 (1389 فیروزآبادی، دهقانی)

 یهای تأثیرگذار  دیدگاه. 2.2
کنناد کاه  میمطرح را  رویدردها و نظریات دیگری غیر ایرانیبرخی از محققان ایرانی و 
و باه اراهاه دانناد  ماؤثر می لملالا بیندر رواباط پردازی  هنظریاانقالب اساالمی ایاران را در 
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هاای غربای و  و رهیافت، نظریاات اداماه. در اناد در این زمینه پرداخته نظریهای  چارچوب
 شود. اسالمی )خارجی و داخلی( در این مورد بررسی می

یه های دیدگاه. 1.2.2  پردازان غربی نظر
 توی. جان ال اسپوز 1.1.2.2

یتو ال جان است که انقالب اسالمی و چگونگی بازتاب و  پردازن غربی از نظریه اسپوز
است. او تالش کرده پیامدهای انقالب اسالمی در کرده صدور آن را در سایر جوامع بررسی 

متجانس و غیر متجانس را تبیین نظری کند که ایان ادبیاات نظاری، باه ویاژه در های  محیط
و ها  کاه فرضایه وریطا اسات، باهداشاته بیشتری  هصدور انقالب اسالمی ایران توسع هحوز

و ابزارهاای صادور انقاالب ها  ماهیت، معناا، مف اوم، سیاسات همشتلفی دربارهای  نظریه
معتقاد  آن جهالان  بازتالا  و اسالبی  انقالب ه کرده است. اسیوزیتو در کتاب یاسالمی ارا

 است:
. بسزایی بر ج ان اسالم و غرب داشته است تأثیرند که انقالب ایران ا دوست و دشمن متفق

باوده اسات و ایاران انقالبای بارای برخای « ال ام و انگیزش»این انقالب برای برخی منبع 
دیگر، نماد ت دیدی جدی علیه ثبات خاورمیانه و امنیت غرب به شمار رفته اسات. در ایان 

ی آن را به عنوان ت دید تلقای تأثیرگذارها، صدور و بازتاب انقالب و  خصوص برخی دولت
دو  دیگر، جم وری اساالمی ایاران از نشساتین روزهاای حیاات خاود،اند. از سویی  کرده

 (1388 اسیوزیتو،).... صدور ،دو ،ن ادینه کردن انقالب ،یک ؛هدف را دنبال کرده است
ب اسالمی دچاار باره انقالو به ویژه ایاالت متحده درها   معتقد است غربیوی همچنین 

انقالب ایران به طاور عاام و  مشی رک خّط مانع د اند و این بدف می ف می و بدف می شده کج
ف می کاه اسایوزیتو از آن  نشستین کج. است انقالب به طور خاص شدهاین بازتاب ج انی 

کاه ایان  درحاالی است،گرایانه  شیعی و فر ه ،انقالب اسالمی ایرانبرد، این است که  نام می
گاهانه تصاویری ج اان و آرزوهاای ن داد نشااشامول از خاود  انقالب از نشستین روزها، آ

کناد کاه  مای اشااره م ال به دیدگاه امام خمینیاسیوزیتو برای شمول در سر داشت.  ج ان
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داناد. ایان  مایمظلومان ج ان  هبه هممتعلق اسالمی و  ،انقالب اسالمی را در اساس و پایه
 (1388 )اسیوزیتو،است. نگرش در  انون اساسی جم وری اسالمی ایران نیز آمده 

ریشتگای  این است که کشورها و برخی اندیشمندان غربی، دره اشت اشتباه، دومین برد
 (1388 )اسیوزیتو،دانند.  یژگی بارز انقالب ایران میمانی را واو نابس
بینای  مسیر انقالب ایران  ابال پایش کنند این است که غربیان گمان می بدف می ومینس

هاای  آموزه هبار پایا ایران هبرند پیشاست. این تصور بر این فرا مبتنی است که ایدهولوژی 
کاه  درحالی، شده و آشدار است از  بل تعیینها  گذاری رو، سیاست اسالمی  رار دارد و ازاین

 و رویدردهای نوشاونده وها  با توجه به رهیافتو زمان و مدان با تیییر اسالمی های  سیاست
شاوند.  ت باازتعریف میای همچاون مصالح  یحقاو – و با استفاده از  واعد فق ای روز به

 (1388 )اسیوزیتو،
روی وجاود  میاناه، گرفته از انقالب ایاران تأنش دیدگاه اسالمی  در بدف می دیگر، اینده 

  (1388 )اسیوزیتو،رو وجود ندارد.  دیگر، ایرانی میانهبه تعبیر  ؛ندارد
 دهد: می نا ص بازتاب انقالب اسالمی را چنین توضیحدرک و ها  بدف می تأثیراسیوزیتو 

بازتااب انقاالب ایاران در  هنگرش نادرساتی را درباار ،نا ص یادشدههای  و ف  ها  بدف می
موجاب ساوفتفاه  غارب نسابت باه صادور انقاالب شاد. ... و خارج از ایران، رایج کرد

 (1388 )اسیوزیتو، ...فرا یادشده همچنان استمرار یافته است. پیش
 میانه معتقد است: در خاور یند سیاسی ایرانافر هاسیوزیتو با مطالع

هاای  ای را کاه بار بشش اندازه سیال و پیچیده تا وضعیت بیاند  پژوهان تالش کرده سیاست
میاان  ،در این روند، سیاست خارجی ایاران. دریابند... ،وسیعی از ج ان اثر گذاشته است

ه به ایجاد یاا در نوسان بوده و انقالب ایران بیش از ایند« همداری»و « یالملل بینانزوای »
از پیش موجود در کشاورهای مسالمان را های  انقالبی بیانجامد، گرایشهای  هدایت تالش

 (1388 )اسیوزیتو،کرده یا شتاب بششیده است.... تقویت 

 فرد هالیدی .2.1.2.2
هاای  فرد هالیدی با تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورهای انقالبای، نقاش انقالب

تارین ویژگای انقاالب بازرگ و کشاورهای  م ا کرده و را بررسی  لالمل بینبزرگ در روابط 
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 هاایی فراتار از مناافع ملای صارف گرایی به معنای پیگیری اهداف و آرمان انقالبی را فراملی
ی المللا بینکه کشورهای انقالبی، تجدیدنظرطلب بوده و برای تیییر نظ   ای گونه به ،داند می

کناد کاه انقاالب  مای کنناد. هالیادی، اساتدالل مای موجود تالش الملل بینمستقر و نظام 
گرا بوده و اهداف فراملی را پیگیری  روسیه و فرانسه فراملیهای  اسالمی ایران بیش از انقالب

اهاداف ایادهولوژیک و معطاوف باه نظا  ج اانی نیاز در سیاسات  ،کرده است و به تبع آن
 (1378 هالیدی،)است. داشته منزلت و اولویت بیشتری سالمی ایران خارجی جم وری ا

 اسالمی - فرهنگیهای  دیدگاه .2.2.2
باه اند،  که از سوی برخی پژوهشگران داخلی مطرح شدهاسالمی  –های فرهنگی  دیدگاه

 شوند: می دو دسته تقسی 
انقاالب تاأثیر کاه باه اناد  محتوایی انقالب اساالمی پرداخته هبه بررسی جنب ،دسته اول

 اسالمی در ج ان اشاره دارند.
 اند. انقالب اسالمی پرداخته تأثیرشناسی  الگویی و روش هبه جنب ،دسته دوم

 ییمحتوا یها افتیره. 1.2.2.2
 بازتالا در کتااب مطارح نماوده اسات. او  محمدی منوچهرها را  یدی از این رهیافت

تاالش و  انقالب اسالمی در ج اان پرداختاه اسات تأثیربه بررسی  اسبی  انقب  جهان 
ی بحاث رف دنبال کناد و محتاواپرداختن به نظریات ص  بدون انقالب اسالمی را  کرده تأثیر

 :بر این باور است کهاو برای او اهمیت بیشتری داشته است. 
ساطوح  هجانبه از آثار و بازتاب ج انی انقالب اسالمی و اساتفاده از نظریا یک بررسی همه

و هاا  انقالب اساالمی بار دولتدهد بازتاب  می ی نشانیای استقرا مشتلف تحلیلی با شیوه
ی انقااالب اسااالمی بااا توجااه بااه نزدیداای و دوری فرهنگاای و تأثیرگااذارو میاازان هااا  ملت

جیرافیایی جوامع مشتلف با جامعه ایران، متفاوت بوده اسات. بار هماین اسااس بازتااب 
ج انی انقالب اسالمی در سطوح مشتلف جامعه شیعیان، اهل سنت، ج ان ساوم و نظاام 

 (1390 محمدی: ک.ر) گیرد. می ورد بررسی  رارج انی م
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 زاده حشدمت محمددبارر ی که به این موضاوع پرداختاه،از دیگر نویسندگانیدی دیگر 
 تالثیر  کتااب در. وی نیسات جانبههمه محمدی برخالف زادهحشمت بحث محدوده .است

 عراق،ن چو کشورهاییو  اسالم ج ان همحدود ،یسلمان کشورهای ب  ای ان اسبی  انقب 
 ناوبج کشاورهای آفریقاایی،-عربای کشورهای فارس، خلیج هحاشی کشورهای عربستان،

 سطح سه در اسالمی انقالب»: او هبه گفتا. استکرده  بررسی را پاکستان و افیانستان ،شرق

 .«گذاشالهه اسالت   تالثیرر  یاسالالم  یکشورها بر ها جنبش و ها نهضت و ،ها ملت ها، دولت

 (1387 زاده، حشمت)

سایس، توساعه، أت نیاز پرداختاه و آن را شااملی تأثیرگذارانواع زاده همچنین به  حشمت
ماهیت و محتوای انقالب اسالمی را در چ ار سطح افداار، وی . داند می تحدی  یا تضعیف

باه  بحاث پایاانی او (1387زاده،  )حشالمت . رفتار، روابط و ساختار آن بررسی کارده اسات
 صاص دارد.نمودها و آثار انقالب اسالمی اخت

 شناسانه الگویی و روشهای  رهیافت. 2.2.2.2
 یبه الگوها یانقالب اسالم یرگذاریتأث یبررس یبراکه  است یا سندهینو برزگر ابراهیم

و منسج  الگاو و روش ورود باه  د یق ارایه به برزگر تمرکز بیشترینآورده است.  یرو یروش
پشاش و  هیانظر» عناوانبا  ای مقاله در را موضوع این او. دارد اختصاص تأثیرگذاریموضوع 

 کالانو   در برشالهر  آنچه بررسی این در» :کرده است بیانگونه  این «یبازتاب انقالب اسالم

 تحلرال   در مناسال   هنظریال از  بهرناله  هاسهفادنه محهوا. سخن در  ،مهد است ،ماست توجه

 (1382 برزگر،) «.است موردی مطالعه
دان ساوهدی اباداع و  جیرافی ،استرند هاگرسوی  پشش که از هنظریاز نظریاتی چون او 

 گسترش مورد در( پشش هی)نظر نظریه این» دهد: می . او توضیح، ب ره برده استعرضه شد
 باه مشتلاف های سال در «گاوی سل» گسترش چگونگی و «کشاورزی های پدیده» نوآوری

تبیاین ایان نظریاه در  ،برزگار در اداماه (1391 برزگار،) .«یافات دسات ارزشمندی های یافته
 آن کاربرد ،بود ها بیماری شیوع و کشاورزی های پدیده در آن کاربرد آغاز چند هر»گوید:  می
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 بازتالا  های نظ یهاو در کتاب  (1382 برزگر،). «یافت تسری نیز فرهنگی های عرصه سایر در
 .آوری نموده است جمعرا  ها نظریهاین  ،اسبی  انقب  جهان 
به طور او  اشاره کرد. فیروزآبادی دهقانیتوان به  موضوع، مین در این نویسندگادیگر از 

. داده استمورد بررسی  رار  الملل بینانقالب اسالمی را بر نظریات روابط  تأثیرهایخاص 
  او معتقد است:

اجتمااعی  - ها، هنجارها، باورها و نظ  سیاسای ارزش هانقالب اسالمی ایران از طریق ارای
ای در  کنناده معارا از سوی دیگر، نقاش تعیاینهای  یشتن واکنش ایدهولوژینوین و برانگ

معنااگرا داشاته اسات. های  و ظ ور نظریاه الملل بینتضعیف بنیادهای نظری سنتی روابط 
باه پیامادهای ج اانی انقاالب  الملال بینمتعاارا و مشتلاف رواباط های  واکنش نظریه

المی و تبعات آن باه یاک میازان، مباانی، چون انقالب اس ؛اسالمی، یدسان نبوده و نیست
کاه امداان تبیاین  طوری کشد، به نمی مشتلف را به چالشهای  نظریههای  اصول و مفروضه

ها بیشتر است.  الملل در بعضی از نظریه بینپیامدهای انقالب اسالمی و نقش آن در روابط 
 (1389 فیروزآبادی، دهقانی)

سانتی انقاالب کاه های  نظریاهبار المی توانساته نظر دهقانی فیروزآبادی، انقالب اسبه 
پاردازی در ماورد نقاش و  و باعث تقویت نظریهبگذارد  تأثیر ،یند تداملی بودامعطوف به فر

 شود. الملل بیندر سیاست و روابط ها  انقالب تأثیر

 سکوالرهای  بر رویکردها و پارادایم انقالب اسالمی . تأثیر3
، الملال اسات بینکننده در روابط  تعیین ینیرویکه  های اسالمی و مفرواظ ور اسالم 

گذاری دین بر تحاوالت و نتاایج تأثیرمبنی بر عدم  الملل بینسدوالر روابط های   نظریهبنیان 
 محسوب گفتمان مسلطها،  در این نظریه نگرش سدوالرکند.  می ی را نقض و باطلالملل بین
گاهانه دین و سدر شود.  می د. باه ایان نشو میتفدیک از  ه  یاست این نگرش، به صورت آ

 و ، از جمله مفااهی   ادرت، مناافع، امنیاتالملل بینسازی متییرهای روابط  ترتیب مف وم
بار آن، افزون شود.  می آن ا مششص دینی، تعریف و حدود و ثیورهای  فارغ از آموزه هتوسع

حاراف از مسایر طبیعای و نوعی ان  ،الملل بیندینی در روابط ای ه آفرینی انگاره هرگونه نقش
نقااش  یالمللاا روابااط بینشاود. در نتیجااه دیاان نبایااد در مادیریت  ماای عقالنای محسااوب
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سادوالر رواباط هاای  انقالب اسالمی بار پارادی ( 1389 آجیلی،) باشد.ای داشته  کننده تعیین
یات نظرلیبرال، های  ، نظریهگرایی اع  از کالسیک و ساختاری وا ع پارادی شامل  الملل، بین

: ک.ر) ، تأثیرگذار باوده اسات.پست مدرنهای  نظریه و مارکسیستیهای  نظریه، انگاری سازه

الملل که گفتمان انقالب اساالمی  های روابط بین های مشترک نظریه آموزه (1389 فیروزآبادی،
ارف ابازاری، گاری اومانیس ، ابااحیآن ا را با چالش مواجه کرده عبارتند از:  ، عقالنیات ص 

پردازی  گرایی افراطی و ناسیونالیس  غربی. همچنین در نظریاه پوزیتویس ، نسبیو  س ساینتی
کید مینفی  انسانی و هساختاری و اراد هانقالب اسالمی بر هر دو جنب در شود و  جبرگرایی تأ

در نظار    روایایمسالّ  نصوص رآنی و  نصوصم ل وحی، ماوراف طبیعی اصول ثابتی  هحوز
 .گیری مبانی هویتی پایدار شده است موجب شدلول شود. این اص گرفته می

یه4  فرهنگیهای  رهیافتها و  . نظر
هایی که  تفاوتبا وجود  الملل بیننظ  های  عقیده دارند که نظریهاندیشمندان از گروهی 

نظ  جدیاد بادون توجاه باه اصاول مباانی  اند و آن، اینده با ه  دارند، در یک اصل مشترک
، الملال بینستقرار نیست. بر این اساس، شرایط جدید حاک  بر نظام  ابل درک و ا ،فرهنگی

رویدردهاای فرهنگای از . اساتفرهنگی های  و مرجعیت نظریه به سمت حاکمیت فرهنگ
الملال  بینانساانی بار نظاام هاای  مناافع و مناابع  ادرت گروه تاأثیربه فقط هایی که  تحلیل

از مناافع و  ادرت، باه احسااس ها  گروهعریف ترود و در کنار توجه به  می فراتر ،پردازند می
به ها  پردازد. فرهنگ می منافع و  درت نیزاز مشترک درک گیری  تعلق افراد و چگونگی شدل

دهای باه نظاام   اومی، ملای و سیاسای در شادلهاای  س   خود و از طریق ایجااد هویت
ی الملل روابط بیندرک عمیق از سیاست و و  (Berdal, 1998) کنند می ایفای نقش الملل بین

بنادی  ساختارهای ن ادی و صاورتآثار بر توجه به افزون مگر آنده  ،پذیر نشواهد بود امدان
 (1392 عطایی،)  درت، موضوعات فرهنگی نیز مورد توجه  رار گیرد.

گران  ای از اندیشامندان و تحلیال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، طیاف گساترده
الملل را باه رهباری آمریداا مطارح  دموکراسی بر سیاست بین لیبرالغربی، حاکمیت بالمنازع 
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کید داشتند که امدان تأسیس هژمونی سیاسی بدون اثبات برتری فرهنگی و  نمودند و عده ای تأ
رو، به چیستی فرهنگ و هویات غارب توجاه نمودناد و تاالش  هویتی غیر ممدن است. ازاین

دموکراسی استوار سازند، ناه بار  ادرت بالمناازع  برالکردند ا تدار غرب را بر ا تدار فرهنگی لی
سیاسی یا ا تصادی. این ندته، داللت بر آن دارد که ایران در مو عیتی فرهنگی  رار دارد؛ بادین 
معنا که اهداف، شرایط محیطی، منابع  درت، نوع عملدرد باازیگران و... باه عنصار فرهناگ 

شود تا در توجه باه  ان، ما را به آنجا رهنمون میگیری چنین مو عیتی برای ایر مرتبط است. شدل
 (1386 اردکانی، کمالی)فرهنگ و رویدردهای فرهنگی اهتمامی دو چندان داشته باشی . 

محاور در  الگوی دین هارایفرهنگ دینی و  یو وع انقالب اسالمی از آن حیث که به احیا
دنیاای  لاب و سادوالرجریاان غا« گرایی عرفی»نقدی جدی بر  ،حیات اجتماعی منجر شد

 الملال، بینانقالب اسالمی و محارک اصالی آن در نظاام و رواباط های  . ارزشاستمدرن 
گرایای را باه چاالش  عرفایاشادال  ههماای که  ؛ یعنی نظریهاستاین نظریه  هو توسعتولید 

و فرهناگ  محاور اخالقی چاون نگااه جاایگزینهاای  از ضارورت نگاه در عوا،کشیده و 
زای فعلای  بحرانهای  بست خروج از بنبرای راهداری  هبه م اب ،الملل بینط اسالمی در رواب

هدف ن ایی و محوری جم اوری اساالمی توجه به این ندته الزم است که گوید.  می سشن
هدفی که از حیث ماهیت و کارکرد  ارتباط مستقی  و کامل دارد؛ فرهنگ دینی هبا توسع ،ایران

( 1391افتشااری،)الملل  ابل درک و عملیااتی شادن اسات.  ی روابط بینفرهنگهای  با نظریه

بوده که هماواره بششای از جناگ روانای ای  گونه درت فرهنگی گفتمان انقالب اسالمی به 
 .غرب، علیه جم وری اسالمی ایران را مبارزه با  ادرت فرهنگای ایاران تشادیل داده اسات

 اوری اساالمی ایاران ر جمفرهناگ اساالمی دساازی   درتچرایی و دلیل این امر نیاز باه 
جم وری اسالمی ایران توانسته باا اساتفاده از اصاول ارزشای و  (1391)افتشاری،گردد.  برمی

و ها  زمیناه  درت فرهنگی را فعاال نمایاد. ،ساز، بنیاد نظریه  درت را متحول ساخته هویت
 عبارتند از:است و  درت فرهنگی ایران  منبع تأثیرگذاریکه هایی  ویژگی

دهد که در سیاست عملی  می ون اساسی ایران و تجربیات جم وری اسالمی نشان ان. 1
 فرهنگ و از جمله فرهنگ دینی نقش  ابل توج ی دارد.  ،و نظری جم وری اسالمی ایران
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دهد که در اندیشه و عمال،  می و مقام معظ  رهبری نشان امام خمینی هتحلیل سیر. 2
ب باا آن، معناا و و متناس و عوامل دیگر در ذیل ست، اسالم ان ضت انقالبیاین تن ا مرجع 
 (1391)افتشاری،یابند.  مف وم می

 را نوینی فرهنگ ای، اندیشه و فدری بازسازی و سازی مف وم ضمن فرهنگی، ن ضت این
ادبیاات و  ادبیات سالبی؛ توانست دو گونه ادبیات تولید کندکرد و ایجاد  الملل بین روابط در

 .ایجابی
هاای  باازتعریف واژه الملال و بینی مبتنی بر نفی ست  و ستمگری در روابط ادبیات سلب

طااغوت در رواباط بازرگ و  شیطان و شایطان ،مستضعفو  استضعاف، استدبار و مستدبر
و ها  سازی مصداق ، چنیندینیهای   افدار رهبران انقالب با استفاده از آموزهالملل است.  بین

 .ایجاد کرد الملل بیندر روابط را  یادبیات

: تارویج فرهناگ جملاه از ،اسات مبتنای یهاای و انگااره بر مفااهی نیز ادبیات ایجابی 
طلبای، تقویات  خواهی، تقویت فرهنگ اصاالح دینی، ترویج فرهنگ استقالل ساالری مردم

 تاأثیر ،تار از هماه انقالب بر تبادل فرهنگی، تعامل نشبگان و م   تأثیرفدری، های  فعالیت
ایاران  اساالمی انقالب. الملل بیندینی در روابط های  ح شدن ادبیات و آموزهانقالب بر مطر

 ،خاارج باا تمادنی و فرهنگای تعامال و تبادل و داخل در فرهنگی هتوسع بر تدیه با توانست
 و الملال بین نظاام کاارکرد و سااختار در طلبای اصاالح اسااس بر را ج ان با گفتگو فضای

 و رفتاری  واعد در هنجارسازی و سازی فرهنگ بهبتواند  تا نماید ایجاد ای منطقه زیرسیست 
 تحاول بار کاه مطرح نماید الملل بین روابط در را جدیدی رویدرد و بیردازد سیاسی ساختار
 (1388 دهشیری،). باشد استوار بازیگران نوع در تیییر و بازی  درت و  واعد ماهیت

مباانی  محوریات وحای و عقال، باا رویدارد و شاناختی معرفت ، مبانیتیییراتدر این 
بار اسالمی  شناسی انسانو از سویی،  توحیدی شناسی هستیویژه   به سی اسالمیشنا هستی
، از الملال بینمحاوری و نگااه انساانی باه رواباط  انساان گذار اسات.تأثیر الملل بینروابط 
داشات البته باید د ات . استگفتمان انقالب اسالمی های  و مششصهها  لفهؤمترین  اساسی

 غربی متفاوت است. های  در تلوری محوری در گفتمان اسالمی با انسان محوری انسانکه 
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 الملل نیبر روابط ب یانقالب اسالم یاسیس ری. تأث5
 الملال بیندر رواباط  ،پاردازی و تحاول فرهنگای نظریهبیش از آنده در انقالب اسالمی 

در انقاالب اساالمی  یر گذاشته اسات.الملل تأث بیندر عرصه سیاسی روابط تأثیرگذار بوده، 
برخاسته از ایان  تلیبرالیس  و سوسیالیس  و نیز سیاسرویدردهای سیاسی با  - فدریابعاد 

ایران همواره کانون توجه بوده  ،دو نگرش سازگاری نداشت. از زمان پیروزی انقالب اسالمی
هاا  بازتاب ثابت بشش ایران، تدنولوژیدیهای  پیشرفتو نظری های  دیدگاه مواضع و  .است

تاوان  در چرایی ایان مساأله میبوده است.  الملل بینرفتار سیاسی در روابط های  و بازخورد
الملل، بافتی سدوالر داشت و  در روابط بیناز پیروزی انقالب اسالمی، ایران پیش  گفت که

ای و  هکارکردهاای منطقا بود کاهسیست  نظام سلطه زیراز بششی پیمانان غرب و  از ه یدی 
 الملال بینایاران را در رواباط جایگااه  ،انقاالب اساالمیای خاصی داشت. و وع  منطقهفرا

آن، جم اوری بر افزون ج ان غرب و نظام سلطه خارج نمود. و آن را از چیرگی  دگرگون کرد
آن را نظاامی  و نیاذیرفتنیاز شر ی آن زمان به رهبری شوروی سابق را  هنظام سلط اسالمی،

دستیابی باه در که  دانست میسیاسی اسالم  هاسالمی و اندیشهای  میایر با آموزهغیر دینی و 
. انقالب نداشت داری سرمایه هاهداف غیر انسانی و غیر بشری و استعماری، تفاوتی با اندیش

گیری  چشا  تاأثیر نظام امیریالیستی آمریدا و نظام سوسیالیساتی شاوروی ساابقبر اسالمی 
جم اوری اساالمی های  مشای خاّط . از این اندیشه تأثیر پذیرفت. ج ان اسالم نیز گذاشت

 عبارتند از:  ، رار داده تأثیررا تحت  الملل بینایران که روابط 

  درت؛ هبازتعریف مقول .1

 (1389چیپوستین و ،.متقی)گذر از اهتالف امنیتی با غرب؛  .2

 ج انی؛ نفی ص یونیزم .3

 سیاست صدور انقالب اسالمی؛ .4

 نفی انحصارطلبی؛ .5

 توسل به زور و منازعه؛ نفی .6

 ای صلح آمیز؛ برنامه هسته .7

 سیاست مبارزه با ت اج  فرهنگی غرب؛ .8

 زدایی و گفتگو. سیاست تشنج .9
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یه6  نگر های آینده ها و رهیافت . نظر

شاود و مؤسساات و  های مشتلفای دنباال می الملل باه شادل پژوهی در روابط بین آینده
در مااورد تااالش انااد. بیشااترین  فعالمینااه در ایاان ززیااادی ن ادهااای تحقیقاااتی و اجرایاای 

 .درک نیروهایی است که آیناده را شادل خواهناد دادبرای الملل،  پژوهی در روابط بین آینده
 بنا بر ماهیات دینای و فرهنگای و سیاسای خاود، بایاد نسابت باه انقالب اسالمی ایران نیز

حسااس  الملل بینابط رو هاجتماعی در آیند - سیاسیهای  بندی گیری فرایندها و بلوک شدل
های  داخلی و چه در عرصه هچه در عرص - بر اینده انقالب اسالمی را رو، عالوه باشد. ازاین

را  الملال بینرواباط « آیناده»ی بر تأثیرگذاراما  ،دانی  می «حال»مشتص به زمان  -خارجی
ها  دادهشتی از نباالملل با ا روابط بین پژوهی هدانش آیندباید مورد ارزیابی و سنجش  رار داد. 

الملال،  پژوهی در رواباط بین آیناده هدر پ نا هتار ایندا م  . ها آمیشته شده است و برداشت
برانگیز و  شناسایی نیروهایی که آینده را شدل خواهند داد، خود تبدیل باه موضاوعی چاالش

خاارجی باید وا عیت  ،شود می هایی که مربوط به آینده شود. در میان پژوهش می آمیز منا شه
گذاری انقالب اسالمی نیز در این زمینه،  ابل تأثیرآمیزند. میزان  نگر دره  آیندههای  با تحلیل

های  ها و تبدیل و تیییر این برخورد باه ساامانه برخورد بین اندیشهای دیگر،  عدهتوجه است. 
. دانا کردهمطارح را  های غربای ژهوپلیتیک، مشصوصًا در تقابل بین اسالم سیاسی و نگرش

الملل نیز موضاوع  پژوهی روابط بین مدت، درازمدت و بلندمدت در آینده زمانی کوتاه هگستر
 .دیگری است

گویناد کاه تناازع باین آمریداا و  ساشن می 21ای در  ارن  ها از آینده برخی از این گزاره
های مسلمان، جای خود را باه جناگ سارد جدیادی باا روسایه خواهاد داد. چاین باا  گروه

 رن، جنگی بین آمریدا و  هر میانو د دهای عمیقی روبرو خواهد ش نی و بحرانمشدالت درو
های اوراساایایی، اروپااای شاار ی و خاااور دور رد خواهااد داد. محااور  اهتالفاای از  اادرت

متمرکاز خواهاد شاد و  های تدنولوژیک نظامی و غیرنظامی بر فضای مااورای جاّو  فعالیت
 (1391 فریدمن،: ک.ر) .کردج انی را تجربه خواهد یابی  آمریدا دوباره دوره جدیدی از  درت
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ها و نقااط  الملال، ابتادا بایاد آسایب روابط بین هدرباره تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر آیند
الملل است. باید   وت و ضعف انقالب اسالمی شناسایی شود. موضوع دیگر، خود روابط بین

 طبی؟ از  است؛ چناد طبی یاا تاکالملل به چه سمتی در حرکت  مششص شود که روابط بین
عماق . سوی دیگر باید وضعیت ج ان اسالم، ج اان غارب و ساایر باازیگران بررسای شاود

هاای اساالمی شایعه و ساایر  استراتژیک جم وری اسالمی و نحوه تأثیرگاذاری آن بار جنبش
، ها و اهداف نفوذش بیشتر باشاد ها، نیز م   است؛ زیرا هرچه عمق استراتژیدی سیاست گروه

دلیل این سطح از تأثیرگزاری این اسات کاه الملل خواهد داشت.  تری در روابط بین تأثیر ژرف
 سازد. انقالب اسالمی، بروز تحوالت اساسی را در روابط سیاسی و فرهنگی فراه  می

کیدانقالب اسالمی، با  هآیند ترین موضوعات م   اناداز، از  بر رویدرد مبتنی بر چشا  تأ
ای اسات کاه  نشده بینی پیشهای  انقالب و یا چالش هی از سه دهه تجربناشهای  نوع چالش

در  .ثر خواهاد باودؤبر روناد تحاوالت ج اانی ما ،آینده را ترسی  کردههای  درگیریماهیت 
هاای  و ر ابت الملال بینباید سیاست کلی نظاام   تحلیل تحوالت و منازعات ایران در آینده،

ویژه  ر یب بههای  استراتژی  درت و ا را در نظر داشتای و نیز تحوالت داخلی کشوره منطقه
و تحوالت منازعات این بررسی کرد تا بر اساس آن، به تبیین ماهیت نیز منطقه را های   درت

 هایران نیز فراه  کند که الزم همناسبی را در آیندهای  تواند فرصت ها می پرداخت. این چالش
ای بر اسااس چشا   به برنامه اتژی کارآمد و باورتدوین استر ،به فرصتها  آن، تبدیل چالش

ایاران باا تحاوالت آیناده از حیاث  هانداز آینده است. باید توجه داشت که مو عیات مواج ا
متفااوت اسات.  ،علمای و کااربردی باالقوههاای  امدانات و توان استراتژیک و نیاز ظرفیت

 باود.هریک از منازعاات با  همواج آماده    ،ها و ظرفیتها  باید با درک عمیق تواناییرو،  ازاین
 (1388 ،عیوضی)

یو. 7  الملل بینروابط  هی بر آیندهای تأثیرگذار  سنار
آینده را ولی  ،کند می راهبردنویسان ترسی  یاحتمالی مشتلف را برا یها سناریوها، آینده

زیرا ساناریو  ؛حالت موجود  رار دارد ی. هدف سناریوها در سطحی وراکنند نمیی گوی پیش
سناریوها، تدنیک و فن اصلی و پایاه د. کن در مورد هدف خود صحبت نمی ،خود یبه خود
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کمااک بااه  یابزارهااایی نیرومنااد بارا، هااا  بال از ماادت اناد و پژوهی مطالعااات آینااده یبارا
هاا  ریزان دولتی، مدیران شرکت برنامه همورد استفاد و در  بال عدم  طعیت آینده یگیر تصمی 

 کاه بار است ها از داستان یا مجموعهشبیه اند. در عمل، سناریوها  ودهو تحلیلگران نظامی ب
مشتلف و چندگاناه  یها به بیان دیدگاهها  اند. این داستان ساخته شدهد یق هایی  اساس طرح

. بششاند مای ساناریوها باه ایان رویادادها معناازیرا  ؛پردازند میپیچیده  یرویدادها هدربار
 (1388 ریگر، و .،میتزر)

و در نظار داشاتن  الملال رواباط بین هتأثیرگذاری انقالب اسالمی بر آیند سناریوهای تبیین
ترین مباح ی است که در محافال علمای از  مرتبط با آن، از م  های  احتماالت آینده و سناریو

انقاالب اساالمی و رواباط  هآیناد بینای ساناریوهای باید چگونگی پیش. آن غفلت شده است
رواباط  هحیاات سیاسای در آیناد، ما را با وضعیت محتمل این بررسی بررسی شود.الملل  بین
 و ،.هراتای)رساان خواهاد باود.  و در شناسایی مشدالت احتماالی یاریکند  آشنا می الملل بین

ریزی سناریویی، فقط تدوین سندهای علمی بارای  توان گفت هدف برنامه می( 1391 پور،معینی
 ، بلده فراتر از آن، دخالت در روندهای آینده است.ریزی با هدف حل مشدالت نیست برنامه

 الملل عبارتند از: روابط بین آیندههای مطرح درباره تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر  سناریو

 اندار تأثیر و تأثر؛ -

 الملل؛ روابط بین آیندهتأثیر منفی بر  -
 الملل. روابط بین آیندهبر  م بت تأثیر -

 تأثیر و تأثرانکار . 1.7

ی بر تأثیر ،انقالب اسالمی و ساختار نظام جم وری اسالمی ایران ،این سناریوبر اساس 
گرایای  بر اسااس نظریاه وا اع  سناریواین  پذیرد. و از آن نیز تأثیری نمی ل ج انی نداردیمسا

غارب در  باال هاای  گیری از آن رو غیر  ابال  باول اسات کاه موضاعو  شود میغرب طرح 
تالش کشورهای غربی برای ک   نماینگربرابر انقالب اسالمی به خوبی تحوالت منطقه و در 

ندته ج انی است. این  هبلده در عرص ،نه فقط در منطقه ،ایرانهای  اثر کردن نفوذ و فعالیت
 ههمانویسای، سناریودر ولای چاون  ،باشاد مای درستی این ساناریونا هدهند به خوبی نشان
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 باید آن را برشمرد.، شود ه میر نظر گرفتد -باشنداهمیت  اگرچه ک  -احتماالت 

 کننده و تضعیف منفی. تأثیر 2.7

تحاوالت ه  و  الملل بینروابط  آیندهانقالب اسالمی ایران بر ، ه  بر اساس این سناریو
های  لفاهؤم .داشاتمنفای خواهاد  تاأثیرانقاالب اساالمی  آینادهبار  الملل بینروابط  آینده

 از: عبارتند سناریوتشدیدکننده این 

 (1392 ،هراتی)؛ )عامل درونی(منازعات ایدهولوژیک یا عقیدتی میان مسلمانان  -

 (1392)هراتی، ترین عامل تأثیرگذار بیرونی(؛  م  )تالش آمریدا و غرب برای انزوای ایران  -

 .)هالل شیعی و...( هراسی از سوی غرب گرایی در منطقه و تبلیغ ایران فر ه تشدید -
عدم بروز )تقویت یا تضعیف( این سناریو، بستگی زیادی به دییلماسی چگونگی بروز یا 

 الملل دارد.  بین عرصهفعال سیاسی و فرهنگی جم وری اسالمی در 

 کننده مثبت و تقویت . تأثیر3.7
اساتوار اسات. همدااری کننده، با ترسی  آینده بر مبناای  م بت یا تقویتتأثیر  یسناریو

برای تقویت گفتمان را الزم  های زمینهنیز در رابطه با غرب،  تحوالت اخیر در ج ان اسالم و
امدان رسیدن به وجوه تشابه و توافق میان انقالب اسالمی و و  کند می انقالب اسالمی فراه 
ای کاه چالشای بازرگ در  رسیدن به توافق هساتهم اًل ل وجود دارد. یغرب در برخی از مسا

ی م بت انقالب اسالمی و تأثیرگذارتواند در  بود، می هروابط ایران با سایر کشورها ایجاد کرد
بر این  های تأثیرگذار لفهؤترین م م   .مؤثر باشدبر روی ایران  یالملل بینکاستن از فشارهای 

 عبارتند از: سناریو

 ؛و ج ان اسالم یالملل بینتقویت گفتگو در سطح  -

بارای مسالمان هاای  لتکشاورها و دوویاژه  همنطقه باهای  همداری کشورها و دولت -
 )دییلماسی فرهنگی و سیاسی(؛ کاستن از اختالفات

 .عقیدتیهای  کنار گذاشتن اختالف -
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 گیری نتیجه

های تأثیرگاذاری انقاالب اساالمی ایاران بار رواباط   در این پژوهش تاالش شاد نظریاه
 دمعا دیادگاه ییدا اسات. مطارح دیادگاه دوالملل مورد بررسی  رار گیرد. در این بااره  بین

 .اسات الملال بین روابط در رهالیس  و گرایی وا ع دیدگاه از گرفته تأنش که است یتأثیرگذار
 انقاالب یتأثیرگاذار باه  اهال دارد،بیشاتری  طرفداران اول دیدگاه به نسبت که دیگر دیدگاه

تشدیل  پردازان نظریه از طیف چندطرفداران این نظریه را . است الملل بین روابط بر اسالمی
 در .هالیادی فرد و اسیوزیتو جمله ازاند،  غربی نویسندگان و اندیشمنداندهند. گروهی،  می

 دنادار تاالشگروهای  وجاود دارد. کلای رویدارد دو نیز ایرانی محققان و نویسندگان میان
 روشدر ُبعاد  را اساالمی انقالب گذاریتأثیر دیگر،بدانند و گروهی  محتوادر  را یتأثیرگذار

 ایرانای نویساندگانویژه  هبا رویدردها این درباره ه  را ندته این توان می البته. دنکن می دنبال
 پررناگ را اساالمی انقاالب گاذاریتأثیر سیاسای - فرهنگایهای  جنباه آن ا که شد یادآور

 .اند کرده
هاای  آموزه بارای نقشای ،سادوالری رویدردهای هغلبدلیل  به الملل بین روابط نظریات

هااای  آموزههااای دیناای،  بااا مبااانی و مفروا اسااالمی انقااالب .دگرفتناا در نظاار نمی دیناای
 تحت، دارند وجود الملل بین روابط غربی نظریات همه در کهرا  الملل بین روابط لیبرالیستی

 و مارکسیساتیهای  نظریاه انگاری، سازه لیبرال،های  نظریهتوان به  که می است داده  رار تأثیر
 اشاره کرد. مدرن پستهای  نظریه
نوع  دو توانست اسالمی انقالب الملل، بر روابط بین های فرهنگی تأثیر رهیافت زمینه رد

 ،مساتدبر و اساتدبار ی چاونهاای واژه باازتعریفایجااد کناد کاه  ایجاابی و سالبی ادبیات
 در ساازی مصداقگفتمان و  اینبزرگ از آن جمله است.  شیطان، و مستضعف و استضعاف

 انقالب ،ایجابی ادبیات بشش در. افتاد اتفاق دینیهای  آموزه از استفاده با الملل، بین روابط
 توان می که باشد گذارتأثیر الملل بین روابط فرهنگیهای  انگاره و مفاهی  بر توانست اسالمی

 فرهناگ تقویات خاواهی، اساتقالل فرهناگ تارویج دینای، سااالری مردم فرهنگ ترویج به
 ،هماه از تار م ا  و نشبگاان تعامل فرهنگی، لتباد فدری،های  فعالیت تقویت طلبی، حصل
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 .کرد اشارهالملل  بین روابط در دینیهای  آموزه و ادبیات شدن مطرح بر انقالب تأثیر

های  یدی دیگر از ابعاد تأثیرگزاری انقالب اسالمی بار غارب، ج اان اساالم و ساازمان
های  ریزی برناماههاا و  همسو و غیر همسو )از جمله غیر متع دها( بعد سیاسی است. روش

سیاسی جم وری اسالمی به صورت مصدا ی، کشورهایی چون آمریداا و روسایه را تحات 
 اهاتالف از گاذری چاون ماوارد باه توان انقالب نیز می سیاسیتأثیرگذاری  درتأثیر  رار داد. 

 انحصاارطلبی نفی اسالمی، انقالب صدور سیاست ج انی، ص یونیزم نفی غرب، با امنیتی
 برناماهتبیاین  و منازعاه و زور باه توسال نفای  درت، مقوله بازتعریف ،الملل ینب روابط در

 آمیز اشاره کرد. صلح ای هسته
 ج انی منازعات بررسی و آن ساختارالملل و  روابط بین از اسالمی انقالب هآیند تحلیل

 یموضااوع اسااالمی، جم ااوری نظااامو  انقااالب بااه نساابت باازرگهای   اادرت واکاانش و
 ب تار ف ا  برای .سازد می روشنرا  کشورها سایر با ایران تعامل آینده است که برانگیز چالش

 ای منطقاهو  یالملل بین نظام در ایران جایگاه به توجه با انقالب آینده است الزم ،موضوع این
های  چالشتوان  می زمینهاین  در. گیرد  رار بررسی مورد کنونی تحوالت و منازعات و نیز در 

را  ایاران اساتراتژیکهاای  مو عیت وها  فرصتاز سوی دیگر،  و ایران ای منطقه و یالملل بین
و  ج اانی هجامعا موجاود شرایط به توجه با بایدنیز  اثرگذاری میزان تبیین برای .کرد بررسی
 در تفاریط و افاراط بادون یمشتلفا ساناریوهای ،المللای بین و ای منطقه ملی، های ظرفیت

 .گردد تدوین و ایع انگاری کوچک و نمایی بزرگ
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