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 ن در خاورمیانه تبیین چگونگي نفوذ جغرافیایي اندیشه هاي انقلاب اسلامي ایرا

 از طریق تئوري پخش
 

 چکیده 
عموماً بسیاری از حوادث تاریخی رخ داده در محیط های جغرافیایی دارای سرچشمه انتزاعی نیستند و از حوادث 

میلادی جغرافیدانی بنام هاگراستراند کوشید سرایت پدیده  9905پذیرند.در دهه میفضاهای جغرافیایی اطراف خود تأثیر 
فرهنگی را مابین فضاهای جغرافیایی تئوریزه نماید. بر اساس تئوری پخش جغرافیایی،  –یانات اقتصادی ها و جر

تحولات تاریخی مجاور یک فضای جغرافیایی اگر هم جهت باپیش زمینه های تاریخی و فرهنگی آن جامعه باشد بالطبع 
در این راستا وقوع انقلاب اسلامی در ایران نیز یک  در روند اتفاقات تاریخی جامعه میزبان نیز تأثیرگذار خواهند بود.

حادثة سیاسی مهم در خاورمیانه بود که دارای تأثیرات مهمی بر روند اتفاقات سیاسی دیگر کشورهای این منطقه بوده 
های دین اسلام در ادارۀ حکومت است.این رویداد سبب ساز شکل گیری تفکرات نوینی در چگونگی تأثیرگذاری آموزه

بویژه چگونگی ارتباط با کشورهای غربی بود. در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی تحلیلی روند  و
تحولات سیاسی این منطقه در تطبیق با پیروزی و ظهور انقلاب اسلامی در ایران بررسی گردد و مشخص شود که آیا 

های شکل گرفته در دیگر کشورهای خاورمیانه بر نبشهای انقلاب اسلامی در ایران و جرابطه معنادارای بین اندیشه
فرهنگی انقلاب اسلامی  -اساس تئوری پخش وجود دارد یا خیر؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که تأثیرات سیاسی 

کند و نمونه های این تأثیر در میدر دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه از مدل پخش سرایتی تئوری هاگراستراند پیروی 
 باشد.میشکل گیری جنبش ها و حوادث سیاسی چند دهه گذشته این منطقه قابل مشاهده 

 خاورمیانه   –جنبش –انقلاب اسلامی  –: تئوری پخش واژگان کلیدي

 

 مقدمه 
باشد )حافظ به لحاظ بنیادی علم فضاشناسی و به لحاظ کاربردی علم فضاسازی می ، جغرافیا به عنوان مطالعه علم فضا

(. اصولاً در جغرافیا تولید و تغییر هر نوع فضایی تا اندازه زیادی ناشی از تفکرات و اندیشه های انسانی 9:  9277نیا، 
ها و ساختارهای حاکم بر ( و در مقیاس وسیع ترتولید فضا ناشی از ایدئولوژی992:  9279 ، باشد )حافظ نیا و دیگرانمی

(. 952: 9280 ، باشد) شکوییاجتماعی می –ا؛ ناشی از فرایندهای سیاسی باشد و یکی از مبناهای تولید فضجامعه می
پاره ای از تغییرات انسانساخت ؛ به  . دهدمیبطورکلی فلسفة ذاتی ایجاد تغییر در فضای جغرافیایی به دلایل چندی رخ 

وادار به ایجاد تغییر دلیل مشکلات و مسائل موجود در یک فضای جغرافیایی است که انسان را جهت حل این مشکلات 
نماید. علت دیگر نیز ناشی از تغییرات صورت گرفته در دیگر فضاهای جغرافیایی و اشاعه و انتقال میدر فضای موجود 

در مورد فضاهای  ، این گونه تغییر در فضای جغرافیایی . باشدمیها و سکونتگاه های انسانی آن به دیگر زیستگاه
سیاسی متولد شده در فضاهای مختلف  -کند و بخشی از فرایندها و نمادهای فرهنگی یسیاسی نیز صدق  م -فرهنگی 

سیاسی آن فضا نیستند بلکه از تبادل فضایی بین  –جغرافیایی الزاماً نشأت گرفته از ساختارهای و فرایندهای فرهنگی 
در فضای جغرافیایی، در  گردند. بنابراین پخش مجموعه تفکرات مشخص فرهنگیهای انسانی ناشی میسکونتگاه

http://uijs.ui.ac.ir/jgr/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%84%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C
http://uijs.ui.ac.ir/jgr/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=ehsanlashgari80@yahoo.com&a_ordnum=1013
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های فرهنگی فضاهای مجاور باشد از طرف ساکنان و یا ها و یا تأمین کننده کاستیکه هماهنگ با خواستصورتی
گیرند و به صورت موضوع مورد علاقه مردم و یا های مستقر در آن فضای جغرافیایی مورد استقبال قرار میحکومت
دهد. بنابراین اگرچه در میفرهنگی آن فضای جغرافیایی را تحت تأثیر قرار  -سی آید و ساختارهایسیاها در میحکومت

(. لیکن 908: 9274 ، انسان عاملیت اصلی را در تولید پدیده های فضایی دارد)شکویی ، یک اکوسیستم جغرافیایی
نظر نیستند و فرایند تبادل  های انسانی مولد یک فضا ضرورتاً دارای انطباق با فضای موردهمانگونه که ذکر شد اندیشه

آورد. بدیهی است های غیر بومی را در یک فضای جغرافیایی متفاوت فراهم میفرهنگی امکان مکان گزینی فرهنگ
در  . مکان گزینی این فرهنگ غیر بومی قطعاً با زیر ساختهای های اصلی فرهنگ فضای میزبان تطبیق خواهد داشت

لاوه بر آنکه با ساختارهای اکولوژیک آن فضا در ارتباط است با کارکردهای های فرهنگی یک فضا عواقع ویژگی
 باشد.فرهنگی ساختارهای اکولوژیک فضاهای جغرافیایی مجاور نیز در ارتباط می
ای در دیگر جوامع دارد مسئله تغییر ساختار یکی از تحولات و تغییرات ساختاری که قدرت تأثیرگذاری فزاینده

اصولاً تمامی انقلابات مانند هر پدیده اجتماعی دیگر . (970: 9274 ، طریق انقلاب می باشد) بشیریه سیاسی یک کشوراز
( که در 9272:88 ، 9باشند )برینتونمیدارای ابعاد گوناگونی بویژه دارای شعارها و بینش های فرهنگی مخصوص بخود 

گیرند. در این راستا یکی از میمورد استقبال قرار طبعاً  ، صورت هماهنگی با خواست مردم فضاهای جغرافیایی مجاور
فرهنگی مهم در منطقه خاورمیانه وقوع انقلاب اسلامی در ایران بود که در زمان ظهور خود در این  –تحولات سیاسی 

 فرهنگی کاملاً نوین و متفاوت بود و همین مسأله کنش ها و واکنش های مختلفی را نه -منطقه دارای یک پیام سیاسی 
سیاسی این انقلاب برانگیخت. از  –های فرهنگی تنها در این منطقه بلکه در سایر نقاط جهان نسبت به ایده ها و آرمان

فرهنگی این انقلاب پیش از آن در مدل و نمونه مشابهی در منطقه خاورمیانه ظهور  –های سیاسی که آرمانآنجائی
 فرهنگی را در این منطقه بررسی نمود.  –اثرگذاری این تحول سیاسی  ، توان به صورت متمایزنکرده بود ؛ بنابراین می

های سیاسی انقلاب اسلامی ایران در خاورمیانه تأثیر داشته و اگر تأثیر بنابراین سئوال اصلی این است که آیا اندیشه
اری و کارکردی انقلاب داشته آیا این تأثیر از طریق تئوری پخش قابل توجیه است؟ به عبارت بهتر آیا تأثیرات ساخت

 . باشدمیاسلامی ایران در خاورمیانه در قالب تئوری پخش جغرافیایی قابل تبیین و توضیح  
 

 داده ها و روش پژوهش
های انقلاب تئوری پخش و اصول کلی آموزه ، در این تحقیق برای پاسخگویی به سئوال پژوهش در مرحله نخست

ش تبیین گردیده و در مرحله بعد اثرات فضایی این تحول سیاسی در رابطه با ظهور های نظری پژوهاسلامی به عنوان داده
ها در قالب تئوری پخش ها و چگونگی نفوذ آموزه های انقلاب در این جنبشهای سیاسی خاورمیانه و ویژگیجنبش

ای ندات کتابخانهکوشش گردیده با استفاده از مست تحلیلی –تبیین شده است.در این مقاله با رویکرد توصیفی 
های سیاسی شکل گرفته در منطقه خاورمیانه با آموزه های انقلاب اسلامی در های ساختاری و کارکردی جنبشویژگی

 و روند نفوذ فضایی انقلاب اسلامی در منطقه از طریق تئوری پخش تبیین گردد.  ایران مقایسه گردیده
 

 مباني نظري 
مطرح و سپس در «  2هاگراستراند» توسط جغرافیدانی بنام  9902تدا در سال تئوری انتشار فضایی ابتئوري پخش: 

اصول تازه ای را در مورد آن مطرح و تئوری سابق خود را « انتشار فضایی فرایند نوآوری » وی در کتاب  9927سال 
های یها و پدیدهرا در زمینه گسترش نوآور« نظریه پخش» ، . هاگراستراند ابتدا به همراه همکاران خودبسط داد

(و سپس با بکارگیری این نظریه در نحوۀ گسترش بیماری سل 05-09: 9927 ، هاگراستراند(کشاورزی به کار گرفت
به اصول تازه و استواری  9927های بعد به تجربیات پرارزشی دست یافت؛ که نهایتاً این نظریه تا سال گاوی در سال

                                                      
3. Brinton 

2.Hagerstrand 
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آن مقطع زمانی در کشورهای انگلیسی زبان و بویژه در آمریکا طرفداران  اثر تحقیق هاگراستراند در . نائل گردید
  . ( 252:  9279 ، شماری یافت)شکوییبی

انداز جغرافیایی در های یک چشمبطور کلی پخش فضایی فرآیندی است که به وسیله آن رفتار مردم یا ویژگی
(. به عبارت دیگر پخش فضایی 8: 9997، 9یابد) موریلنتیجه آنچه که قبلاً در مکانی دیگر به وجودآمده، تغییر می

های اصلی و گسترش آن در بین افرادی که آماده پذیرش آن پدیده عبارتست از گسترش یک پدیده ازکانون یا کانون
ه (. مسلماً هر گاه یک پدید02: 9272 ، می باشند و این گسترش در طول زمان انجام می پذیرد) ابراهیم زاده و بذرافشان

اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یکنا حیه فراگیر شده و دارای پیامدهای ویژهای باشد، در صورت فراهم بودن 
نفوذ و آنها را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. بدیهی است یکی از وظایف  ، سایر شرایط، آن پدیده به سایر نواحی 

پدیده، شناسایی مراکز اصلی شکل گیری، سرعت انتشار و بالاخره ارایه اصلی جغرافیدانان آگاهی از نحوه انتشار آن 
از دیدگاه پخش غالباً الگوهای  .(4: 2555، 2)هاگتراهبردهای مناسب جهت بهینه کردن نحوه انتشار آن پدیده میباشد 

گیرد و ازطریق شأ میاشغالز مینبه وسیله انسان در جوامع جدید تغییر می یابد؛ این تغییرات از یک یا چند مکان من
رسد، این های دیگر میمسیرهای حرکت، گره های ارتباطی رویش بکه ها و یا در طول سطح، جریان یافته و به بخش

 (. 4: 9927 ، سیر تغییر در مکان و زمان به عنوان پخش در فضای جغرافیایی خوانده می شود )هاگت
باشد و بر اساس این تئوری، میسیاسی جوامع مختلف  -هنگی تحولات فر ، یکی از موارد قابل تعمیم فرایند پخش

توان اذعان نمود که نواحی فرهنگی جهان، صرف نظر از نوع آن از طریق ارتباط و تماس میان انسانها موجودیت می
 ها واند. به عبارت دیگر تمام نواحی فرهنگی جهان محصول پخش فرهنگی، گسترش ایده ها، ابدعات، نوآورییافته

گیرد و سپس پخش و گسترده میانگیزه ها هستند. در حقیقت هر یک از عناصر فرهنگ در یک و یا چند مکان منشأ 
توانند به فهم و درك چگونگی پیدایش الگوهای فضایی نفوذ شود. از طریق مطالعه فرایند پخش، جغرافیدانان میمی

(. 999: 9270ختاری و کارکردی آن پی ببرند )شکویی، های سیاسی در نواحی مختلف و اثرات سافرهنگ ها و اندیشه
هر فرهنگ و اندیشه سیاسی تقریباً محصول تعداد بیشماری از ابداعات است که از محل آغازین و منشأ خود به مناطق 

افتد و وجود یک جریان میوسیعی گسترش یافته است. بنابراین بطورکلی پخش اصولاً در چارچوب یک جریان اتفاق 
نشانگر وجود یک حرکت نامتقارن است که سبب تغییر در فضای جغرافیایی میزبان و خلق  ، دو فضای جغرافیاییبین 

(. در تئوری پخش فرایند پخش به دو شکل زیر 998:  9270 ، گردد)پوراحمدسیاسی جدید می -ساختارهای فرهنگی
 گیرد:انجام می

 صورت جابجایی: ه الف( پخش ب
 –دهد که افراد و یا گروههای متشکل انسانی که دارای یک ایده فرهنگی زمانی رخ میپخش به روش جابجایی 

کنند و به این طریق ابداعات و باشند بطور فیزیکی از مکانی به مکان دیگر حرکت میسیاسی مخصوص می
 .(20:  9275 ، 4و راونتری 2دهند )جردنهای خود را در محیط جغرافیایی جدید گسترش مینوآوری

 انبساطی:  به صورتب( پخش 
شوند به گونه ای که تعداد آگاه میدر پخش انبساطی ایده ها در میان جمعیت از مکانی به مکان دیگر پخش 

 شوندگان و منطقه زیر پوشش آن مدام رو به افزایش است. این نوع پخش به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:
 ، رابطه با گسترش عمومی ایده ها بدون درنظرگرفتن سلسله مراتب فرایند پخش سرایتی: نوآوری و ایده ها در -

ها یابند. فارغ از اینکه مورد قبول نهادها و حکومتمیها و در بین توده های مردم گسترش درست همانند اشاعه بیماری
 قرار بگیرند یا خیر.

                                                      
1.Morrill 
2. Haggett 

1 . Jordan 

2. Rowntree  
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صلی پخش به مراکز دیگر گسترش ها در این پخش از مرکز اها و ایدهفرایند پخش سلسله مراتبی: نوآوری -
 (. 2: 9272 ، 9یابد )ترالمی

 

 
 00:  0986، فرایند پخش سلسه مراتبی، مأخذ : ابراهیم زاده و بذرافشان -0شکل 

 
 اندیشه هاي سیاسي انقلاب ایران و جهان اسلام 

انقلاب ایران، نخستین اسلامی شکل گرفته است. اما  -ها و کودتاهای چندی در جهان عربی در عصر جدید انقلاب
انقلاب معاصری بود که آشکارا شریعت و تعالیم اسلام را به عنوان چارچوب اصلی خود برگزید. پیروزی انقلاب اسلامی 
نماد وضعیتی بود که تنها به ایران محدود نگردیده بلکه بر تمام جهان اسلام تأثیر گذاشت. بدیهی است ریشه فرهنگی 

توان جستجو نمود. از ابتدای تشکل سلسله صفویه در ایران که شیعه مذهب میث مذهب شیعه انقلاب ایران را در میرا
 های دینی و اعتقادی متمرکزی تحت رهبری علما و روحانیت شیعه بودرسمی این کشور شد، ایران شاهد حرکت

 (.  259: 9275)توال، 
ده و تحت ستم و محرومیت زندگی کرده و این تا قبل از تشکیل سلسله صفویه، پیروان شیعه همواره در اقلیت بو

مسأله به روحیه رزمندگی و ظلم ستیزی شیعه از منظر سیاسی فرهنگی کمک کرده است. اگرچه تفاوت بین تشیع و 
و  تراما بطور کلی شیعه نسبت به اهل تسنن همواره از ماهیت انقلابی ، از مسائل سیاسی است ترو دامنه ترتسنن جوهری

(. مفاهیمی همانند قیام عاشورای امام حسین)ع( و شهادت امامان 492: 9222تری برخوردار بوده است )عنایت، ظلم ستیز
شیعه به این روحیه الهام بخش و تحول آفرین شیعه کمک فراوانی کرده است و در تفکرات سیاسی شیعه هر انسانی 

( و همین بنیادهای 29: 9279تادگی کند )شریعتی، دون توجه به زمان و مکان در مقابل ظلم و اختناق ایسباید بمی
باشد و برای شناسایی اثرات اعتقادی است که معرف و شاخص اصلی نفوذ فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان اسلام می

ها و باید به دنبال شناسایی این شاخص ها در تفکرات سیاسی سایر جنبشمینفوذ انقلاب ایران در جهان اسلام 
 منطقه پرداخت. های حکومت

در طول دو سده اخیر همانند لغو امتیاز تنباکو در دورۀ قاجار، انقلاب مشروطه،  اسلامی در ایران -های ملی جنبش
نقش بسزایی در نمود و سرایت فضایی  9208ملی شدن صنعت نفت و در آخر در پیروزی انقلاب اسلامی در سال 

توان اذعان داشت که پیروزی انقلاب ایران بیشترین ند. لیکن صراحتاً میچشمگیری در جهان اسلام و خاورمیانه داشته ا
های سیاسی در جهان اسلام داشته است. بطوریکه اثرات فضایی تأثیر را درایجاد، احیاو الگوسازی فرهنگی برای جنبش

فرهنگی انقلاب  -ات سیاسی ابعاد تأثیر« حامد الگار» باشد. به اعتقاد میآن در دیگر قلمروهای سیاسی غیرقابل انکار 
 ایران در منطقه جغرافیایی خاورمیانه از چند جهت قابل ارزیابی بوده است: 

 تأثیر بر هژمونی اسرائیل در منطقه خاورمیانه  -9
 تضاد بامنافع غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام.  -2

                                                      
3.Thrall 
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 ، های غربگرای حاکم برکشورهای اسلام )لشگریمنطقه و تضعیف حکومتهای اسلامی در تقویت جنبش -2
9292 :97.) 

با بروز انقلاب اسلامی یکی از تحولات اساسی در سیاست خارجی ایران در منطقه و جهان اسلام تغییر در مواضع 
سبب ایجاد یک تهدید « فلسطین امروز ایران، فردا» نسبت به قضیه فلسطین و اسرائیل بود. شعار انقلابیون ایران مبنی بر 

حفظ و امنیت اسرائیل  ، بالقوه برای  متحد استراتژیک غرب در خاورمیانه، یعنی اسرائیل گردید. از زمان تأسیس اسرائیل
تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی که متحد  ، جزء اهداف اصلی غرب در منطقه بوده است. به این ترتیب

کرد به صورت یک تهدید عمده برای های اسلامی و انقلابی را در قبال اسرائیل تأیید  میضع جنبشفلسطینی ها بود و موا
 (. 92:  9284منافع اسرائیل و غرب در جهان اسلام مطرح گردید )کدیور، 

ی انقلاب گیرد. به عنوان نمونه بعد از پیروزاین دشمنی از ایدئولوژی اسلام گرا و انگیزه های کاملاً اسلامی مایه می
اولین رهبر خارجی بود که از ایران دیدار کرد و  ، اسلامی، یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین)ساف(

جنبش جهاد اسلامی نیز به فاصله کوتاهی پس از انقلاب اسلامی در فلسطین فعال گردید و در حقیقت نفوذ جغرافیایی 
در  هاآنو سیاستمداران فلسطینی مؤثر واقع شد و سبب گردید که  بروی روشنفکران ، انقلاب اسلامی فضایی تفکرات

 ، 05جستجوی راههایی برای اعمال تعلیمات امام خمینی) ره( در صحنه فلسطین باشند. به این ترتیب پس از دهه های 
دید و با این میلادی که اسلام از صحنه فلسطین خارج شده بود، مجددًا یک نهضت اسلامی در فلسطین فعال گر 85و  25

(. این نمونه ها نشانگر تأثیر نفوذ و پخش جغرافیایی 09: 9289پشتوانة جدید به مقابله با اسرائیل پرداخت )فتحی شقافی، 
 باشد.تفکرات سیاسی انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام می

املاً منفی بود. انقلابیون ایران از در مورد منافع غرب در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام نیز موضوع انقلاب اسلامی ک
همچنین غرب  هاآنتمدن غرب از بابت حمایت از رژیم شاه و رژیم های غرب گرای غیر منتخب منطقه متنفر بودند. 

دانستند که با آموزه های اخلاقی اسلام در تضاد است. افزون بر این، انقلابیون ایران از آنچه میرا مروج اصلی فرهنگی 
نامیدند، ناراضی بوده و از پشتیبانی غرب از میجاه طلبی آمریکا در جهان بخصوص جهان اسلام و خاورمیانه که آن را 

(.در این زمینه، 222: 9275، 9های فاسد و سرکوبگر، که رژیم شاه تنها نمونه ای از آن بود، منزجر بودند )هانتردولت
ه یک ایدئولوژی انقلابی برای مردم منطقه، از آنان خواست تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی)ره( با ارائ

زده را براندازند و برای استقرار عدالت اجتماعی اسلامی در همه سرزمینهای جهان اسلام حاکمان فاسد، مستبد و غرب
ران در منطقه ( و این رویکرد نیز به نفوذ فرهنگی و گسترش فضایی تفکرات انقلاب ای900:  9275، 2کوشا باشند )فولر

یاری داد. زیرا از منظر فرهنگی مردم منطقه در درجه اول مشکلات خود را ناشی از استعمار و استثمار غرب و فساد 
  . دانستندهای حاکم میحکومت
 

  یافته هاي تحقیق
 مصادیق پخش جغرافیایي اندیشه هاي انقلاب اسلامي در خاورمیانه

از نهضت شیعی در کشور لبنان و الهام بخش رهایی مردم شیعه مناطق جنوب این وقوع انقلاب اسلامی زمینه س: لبنان
م توسط اسرائیل، این کشور را به  9975کشور شد. این امر، بخصوص با توجه به اشغال جنوب این کشور در ژوئن 

با وقوع انقلاب  آمیختگی تشیع و سیاست در لبنان، و رشد و پرورش افکار انقلابی شیعه درآورد قلمروین ترمناسب
فعالیت های خود را گسترش « لم ا »م طرفداران اندیشه ی اسلامی در درون گروه 9979اسلامی شدت یافت. از سال 

 در این میان(. 992:  9284 ، کدیوردادند. این گروه آشکارا از اندیشه های از اندیشه های انقلابی ایران متأثر بودند)
است. این سازمان به عنوان یک جنبش  بوده« حزب الله»سازمان  ، در لبنان اب اسلامیین پدیده متأثر از انقلترملموس

                                                      
3.Hunter 

2. Fuller 
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مخالف سیاسی و اجتماعی، به دنبال شکست لبنان از اسرائیل و تحت تأثیر آرمان های انقلاب اسلامی در میان شیعیان 
و تاثیرات عمیقی در  ی شکل گرفتمقاومت اسلامی در لبنان ملهم از انقلاب اسلامو (997:  9284 ، کدیور) پدید آمد

 روند جریانات سیاسی در لبنان و حتی فلسطین داشته است. 
درپاکستان، پیروزی انقلاب ایران موجب ارتقای سطح فکری و بینش سیاسی نسل جوان شیعی و پیدایش : پاکستان

است. پیش از پیروزی انقلاب ه بودگردید که از افق مشابهی با انقلاب اسلامی برخوردار « نهضت اجرای فقه جعفری »
اسلامی، علمای شیعه پاکستان حضور چندانی در صحنه های سیاسی و اجتماعی نداشتند و بیشتر به اجرای مراسم سنتی، 

 کردند و درعزاداران سیدالشهداء علیه السلام اکتفا میحضور در میان ضیافت و اعیاد معصومان علیهم السلام و به ویژه 
ش سازنده ای نداشتند؛ زیرا در خلال این گونه فعالیت ها، به اختلافات بین شیعه و سنی بیشتر توجه این امور هم نق

شد. اما پس از وقوع انقلاب اسلامی، علمای شیعه در حرکت های مذهبی و اجتماعی خود، مردم را به مشارکت در می
تأثیر انقلاب در این کشور به شیعیان نمود که  اذعاناما باید . (202:  9272 ، امراییمسائل سیاسی دعوت می کردند)

ختم نمی شود، بلکه پیروان اهل سنت هم حمایت خود را از آن اعلام کردند. همچینن بیشتر جمعیت اهل تسنن پاکستان 
به عنوان یکی از جنبش های  «جماعت اسلامی»موضع بطوریکه احترام می نگرند.  نیز انقلاب اسلامی ایران را به دیده

اسلامی به انقلاب  در برابر انقلاب اسلامی در فتوای ابوالاعلی مودودی تجلی یافت که گفت: لی اهل تسنن در پاکستاناص
است و دست اندر کار آن جماعت اسلامی و در صحنة جامعه ایران اسلامی  تحول سیاسیخمینی یک  رهبری آیت اله

اند و بر تمامی مسلمانان و حرکت های اسلامی واجب است جوانانی هستند که در دامن حرکت های اسلامی تربیت شده 
  . (202همان، که آن را تأیید و با آن همکاری کنند. )

در افغانستان، به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی، تأثیر بخشی انقلاب اسلامی حتی پیش از پیروزی : افغانستان
ای کمونیستی طرفدار شوروی )سابق( نمود یافت. افغان ها انقلاب اسلامی، آغاز شد و در مقاومت مردم در برابر کودت

بودند، انقلاب ایران را مایه الهام کمونیستی و دست نشانده  استبدادیبه دلیل آنکه خود سرگرم مبارزه با یک رژیم 
: 9289 ، خلیل زادخویش قرار دادند و برخی از تاکتیک های موفقیت آمیز ایرانیان مخالف شاه را درپیش گرفتند)

در عین حال، شیعیان افغان با شور و حرارت بیشتری نسبت به دیگران، به انقلاب اسلامی ایران پاسخ گفتند. از . (228
نیز  مدت ها پیش، بسیاری از شیعیان افغانستان مرجعیت شرعی و مذهبی ایران را پذیرا شده بودند. پس از انقلاب، 

ی در بین اسلام جنبشهایبه شدت افزایش یافت و همچنان که حمایت از  هانآآرمانهای انقلاب ایران در بین پشتیبانی از 
که واکنش هایی در مقابل روند مدرنیزه  -یافت، ناسیونالیسم هزاره و گروه های مائوئیست میافزایش  توده های مردم

 . ( 289همان، تضعیف گردیدند. ) -شدن کشور بودند 
از هر مکان دیگری بود؛ زیرا مسلمانان فلسطین در حالی  تربرجستهفلسطین  در ایرانتأثیر انقلاب اسلامی : فلسطین

از تمامی ملل مسلمان بودند. در چنین شرایطی،  تربه سر می بردند، ناامیدتر و فروپاشیده رژیم اسرائیلکه تحت اشغال 
در منطقه بودند که با  به عنوان بخشی از نهضت اسلامی گسترش یافته آزادی بخشهای اشغالی شاهد حرکت سرزمین

های مبارز در البته باید توجه داشت که سابقه حضور جنبش . ده بودقیامت و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز ش
گردد ؛ لیکن با وقوع انقلاب اسلامی تغییرات شگرفی در می های پیش از انقلاب اسلامی برها و دههفلسطین به سال

  . جنبش ها پدید آمد که متأثر از انقلاب ایران بودساختار و آموزه های این 
آن از انقلاب اسلامی پذیری اخوان المسلمین و تاثیرجنبش یکی از مسائلی که در این حوزه باید به آن پرداخته شود 

در مصر شکل گرفت یکی  "حسن البنا"ه.ش ( توسط 9258میلادی ) 9927است. جماعت اخوان المسلمین که در سال 
نفوذترین گروههای اسلام گرا در منطقه خاورمیانه بود.این گروه توانست پس از مدتی فعالیت های  ین و باتردیمیاز ق

خود را گسترش دهد و در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه نفوذ و یارگیری کند. این گروه درمنطقه شامات نیز نفوذ 
روه های گاردن و سوریه در قالب شکل گیری احزاب و  طین،ترین جلوه این نفوذ در فلسمهم قابل توجهی پیداکرد.

  بود. اسلام گرا
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ه.ش ( فعالیتش را به سوی فلسطین گسترش داد و از آن پس به 9220میلادی ) 9942 اخوان المسلمین مصر از اواخر
گیری تدریجی  داشته است. اما کنارههای پس از آن سهمی بسیار در مبارزات ضد اسرائیلی و سال م 9947 ویژه در سال

آموزشی و  و پا فشاری بر تداوم فعالیت های فرهنگی، نظامی - شاخه فلسطینی اخوان المسلمین از صحنه مبارزات سیاسی
. این در حالی بود پس آمیز، از آن سازمان شد های مسألمتسیاستکادر سازی منجر به جدایی جوانان انقلابی مخالف 

مقاومت ؛ جنبش های جدیدی در جنبش اخوان المسلمین اتفاق افتاد ؛ بطوریکه  دو ب اسلامی حرکتاز وقوع انقلا
بودند پس از در فلسطین المسلمین در حقیقت شعب اخوان که اسلامی فلسطین)حماس( و به تبع آن جنبش جهاد اسلامی 

هرچند این دو جنبش در  . شکل دادندوقوع انقلاب اسلامی در فلسطین شکل گرفتند و تحولات جدیدی را در منطقه 
ها به عنوان حرکتهای اسلامی و مبارز بسیار از انقلاب هایی دارند.اما هر دوی این حرکتروش سیاسی با یکدیگر تفاوت

گرچه جنبش اخوان المسلمین نماد اهل تسنن و انقلاب (. به بیان دیگر ا952: 9292 ، ) لشگریثر هستندأاسلامی ایران مت
 نگریستند و به محض پیروزی انقلاب بهمی به یکدیگربا نگاه وحدت گرایانه  هاآننماد اهل تشیع است اما ایران 

 .برقراری رابطه با جمهوری اسلامی ایران اقدام کردند
در فلسطین نشان  مورد دیگریانقلاب اسلامی را بهتر از هر پخش سرایتی که تأثیر  هایحرکتاز دیگر یکی 

در ناحیه پر جمعیت نوار غزه 9978جنبش انتفاضه در است. « انتفاضه»مردم فلسطین در قالب جنبش  حرکتدهد، می
 برخیهرچند شروع این حرکت، به نظر  .فراگرفتنیز آغاز شد و با سرعت سراسر کرانه باختری را در فلسطین 

انقلاب آموزه های به  فروملیحرکت  اینشباهت های زیاد ؛ لیکن پژوهشگران، تصادفی و بدون برنامه ریزی قبلی بود 
الهام گیری این جنبش از آموزه های سیاسی و بزرگی را در  نشانههای اسلام گرا از دل انتفاضه، اسلامی و ظهور جنبش

  . فرهنگی انقلاب ایران بود
 

 جنبش حماس
 تأثیرات ساختاری حرکت انتفاضه                                        تاثیرات انقلاب اسلامي در فلسطین

 جنبش جهاد اسلامی                                                                                    

 

 تأثیرات کارکردي

 اثرات ساختاری و کارکردی انقلاب اسلامی بر جنبش های فلسطینی- 7شکل 
 

و نوعی پخش ه داخل و از سطوح رسمی به مردمی انتقال یافت در این تحول، رهیافت تصمیم گیری از خارج ب
رهگذر معادله دیگری به وجود آمد که در آن ایجاد دولت مستقل فلسطینی به این واز سرایتی فروملی را سامان داد 

محلی، ین شرایط بین المللی و منطقه ای و تراین جنبش در میان سختد. عنوان یک امر محتوم سیاسی اجتناب ناپذیر ش
انقلاب اسلامی موجب  از سوی دیگرهمچنان در طی مسیر خود تا رسیدن به احقاق حقوق مردم فلسطین، اصرار دارد.

گسترش مفاهیم و اصول مذهب شیعه از جمله اصول جهاد، شهادت و فداکاری در راه هدف، که نمادهای شیعیان و 
(  225:  9272 ، امراییلامی اهل سنت در فلسطین گردید. )شعارهای انقلاب ایران بود، در بین طرفداران جنبش های اس

که تا پیش از آن چنین آموزه های در بین گروههای مبارز فلسطینی وجود نداشت و این خود دلیل متقنی از پخش 
 به عبارت دیگر تمامی جنبشهای فلسطینی تا قبل از این . سرایتی آموزه های انقلاب ایران در جنبشهای فلسطینی بود

فعال تحت تأثیر ناسیونالیسم عربی قرار داشت که اوج این روند در زمان رهبری جمال عبدالناصر در  به صورتزمان 
های ناسیونالیستی در جنبش های فلسطینی فروکاست و اندیشه مصر نمایان شد. لیکن از این زمان به بعد ایدئولوژی
 های فلسیطنی را تحت تأثیر قرار داد. جنبشمقاومت و جهاد برگرفته از تفکر انقلاب اسلامی تمام 
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 تجزیه و تحلیل
همانگونه که گفته شد مصادیق و ساختارهای شکل گرفته پس از انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه نشان دهنده 

فرهنگی انقلاب اسلامی در خاورمیانه می باشد. در این چارچوب پذیرش آموزه های انقلاب  -ر آموزه های سیاسی تأثی
در  . باشدمیسرایتی آموزه های انقلاب ایران در خاورمیانه  -اسلامی در سطح جنبش های فروملی نشانگر پخش انبساطی 

به دلایل مختلف از سوی رهبران سیاسی و ساختارهای حکومتی  این فرایند اگرچه ممکن است آموزه های انقلاب اسلامی
 –توان در قالب شکل گیری جنبش های سیاسی میمورد استقبال قرار نگرفته باشد، اما نمود عینی و واقعی آن را 

اً از اجتماعی فروملی و مردمی در سطح منطقه خاورمیانه مشاهده نمود که دارای ریشه های عمیق مردمی بوده است اصول
بنابراین تأثیر پخش فضای اثرات آن نیز در  ، آنجائیکه وقوع یک انقلاب ذاتاً یک حرکت ضد ساختاری است

چرا که وجود ساختار و نهاد سیاسی پیشین با مفهوم ذاتی و  . چارچوب تشکل های فروملی و مردمی تبلور می یابد
انقلاب به ساختارهای سیاسی موجود از طریق پخش  باشد و امکان پخش آموزه های یکمیفلسفی انقلاب در تناقض 

 گردد.میسلسله مراتبی به  مثابه اقدامی ناممکن تلقی 
 

  
 

 فرایند پخش سرایتی

 
 کارکردهای سرایت   منبع پخش

 

 پخش سرایتی و انقلاب اسلامی -4شکل 
 

مبارزۀ با  ، ی در ادارۀ حکومتهای شکل گرفته مفهوم اتکا به مضامین اسلامپس از انقلاب اسلامی در تمامی جنبش
گردد که این آموزه ها از انقلاب اسلامی الهام مخالفت با اسرائیل و خوداتکایی مشاهده می ، فرهنگ و مضامین غربی

آموزه های انقلاب اسلامی 
با مفاهیمی ضد ساختاری 

 -شهادت  -جهاد نظیر
 کاریفدا

 

 های فروملیجنبش

 در خاورمیانه
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به عبارت بهتر دینی شدن و ظهور اسلام سیاسی  . های این منطقه بوده اندگرفته و موجد روح و خون تازه ای در جنبش
های سیاسی ظهور یافته منطقه؛ نماد اثرگذاری آموزه های انقلاب اسلامی است که در تمامی جنبش در بین جنبش های
عنوان نمونه تا قبل از انقلاب اسلامی مفهوم ه گردد. بباشد و پیش از آن چنین سابقه ای مشاهده نمیمیدر منطقه نمایان 

های چریکی و نامتقارن مبارزان فلسطینی در وزشعملیات شهادت طلبانه به معنای عینی وجود نداشت و حتی در آم
لیکن پس از انقلاب اسلامی مفهوم عملیات شهادت طلبانه در  . خوردمیمیلادی نیز این مفهوم به چشم ن 85و  25دهه

سیاسی منطقه خاورمیانه قابل مشاهده است و مفهوم شهادت در این دوره ملهم از  –قاموس تمامی جنبشهای نظامی 
 فرهنگی جدیدی  یافته است. –یران بار محتوایی سیاسی انقلاب ا
 
 
 
 
 
 
 

 
 رابطه فرم و فرایند در پخش آموزه های انقلاب اسلامی در خاورمیانه -0شکل 

 

اما یک نکته در این میان حائز اهمیت است و آن اینکه تأثیر انقلاب ایران بر جنبش های شیعی بیشتر از تأثیر آن 
 توان ذکر کرد :میدلیل عمده  4وده است. علت این مسأله را در بر جنبش های اهل تسنن ب

مذهب ایرانیان تشیع است در حالی که در سایر کشورهای اسلامی، مردم اغلب اهل مذهب تسنن هستند گرایش  -9
 دهند. میکمی به مذهب شیعه از خود نشان 

ت ولایت فقیه تشکیل داده، در حالی که در است که حکومتی اسلامی مبتنی بر حاکمیمیایران تنها کشور اسلا -2
 آموزه های اهل سنت چنین عقیده ای وجود ندارد.

تفسیر و توجیه غرب از انقلاب اسلامی نیز بر این مسأله تأثیر گذارده، بطوری که غربیها همواره تلاش کرده اند  -2
یر اسلامی جلوه دهند و سایر کشورهای اسلامی نژادی )ایرانی( و حتی غ ، که انقلاب ایران را یک انقلاب شیعی، فرقه ای

 را از آن دور کنند.
جنگ طولانی ایران و عراق نیز بر این مسأله تأثیر گذاشت و باعث گردید که ایران به پرچمدار تشیع و  -4

 . ناسیونالیسم ایرانی تبدیل گردد و این مسأله بر احساسات مسلمانان اهل سنت تأثیر منفی گذاشت

 
 پخش آموزه های انقلاب اسلامی در خاورمیانه-6شکل 

 

 

 ساختاري

 فرم)سخت افزار(

ترویج آموزه های انقلاب 
 اسلامی

 فرايند)نرم افزار(

 

 کارکردي
شکل گیری جنبش ها اسلامی 

 در خاورمیانه 
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 نتیجه گیري
همانگونه که گفته شد وقوع انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه در شکل گیری بخش مهمی از جنبشهای منطقه 

 باشد. در درجه نخست ازمیسرایتی قابل تبیین  -تأثیرگذار بوده است که این تأثیرات در قالب فرایند پخش انبساطی 
های غربی و عمل به شعائر اسلامی در صدر گری قدرتآنجائی که در آموزه های انقلاب اسلامی مسئله مبارزه با سلطه

شعارهای انقلاب قرار داشت گسترش این اندیشه ها در غالب جنبش های مردمی و ضد حکومتی منطقه ؛ تائیدی بر 
رسمی مدعی پیروی از روشها و  به صورتد. حتی اگر باشمیسرایتی اندیشه های انقلاب اسلامی  –پخش انبساطی 

 های برخاسته از انقلاب اسلامی نباشند. آرمان
از سوی دیگر از آنجائیکه پخش جغرافیایی این آموزها در منطقه به هیچ وجه در سطح ساختار کلان سیاسی 

، این نوع توزیع فضایی افکار و طبق تئوری پخش ، کشورهای خاورمیانه مستقر نگردیده و بروز و ظهور نیافته است
تواند با الگوی سلسله مراتبی تئوری پخش سازگاری و تطبیق داشته باشد. چراکه مدل سلسله مراتبی غالباً اندیشه ها نمی

گردد که چنین مسئله ای در جنبش های جامعه تزریق می تراز طریق نهادها و ساختارهای سیاسی به لایه های پائین
های جدیدتر همچون بهار عربی نیز بخوبی قابل منطقه ظهور نیافته است. حتی این فرایند در جنبش سیاسی کشورهای

های متأثر از انقلاب اسلامی تنها به صورت یک جنبش باقی مانده و اکثر باشد. به عبارت بهتر غالب جنبشمیمشاهده 
های غیرمنتخب مستقر در حکومت ، در این راستا هنوز به مرحله نهادسازی و تشکیل ساختار سیاسی نرسیده اند. هاآن

ها در راهکارهای غالبا ضدیت با در حالیکه این جنبش ، ها در منطقه بوده اندهای قدرتمنطقه غالباً تائیدکننده سیاست
ی بیش ها منطبق با آموزه های انقلاب اسلامدهند. ضمن اینکه تمامی این این جنبشغرب را در دستور کار خود قرار می

های دنبال هویت سازی بر پایه مخالفت با آمریکا و اسرائیل و سیاسته از تاکید بر رقابتهای قومی و مذهبی بیشتر ب
های کشورهای غربی را تائید نکرده اند. بدیهی است این روندها نیز مؤید در منطقه بوده اند و یا حداقل سیاست هاآن

 باشد.  میمی در منطقه مدل سرایتی پخش آموزه های انقلاب اسلا
ها در کشورهای منطقه با کیفیت و چگونگی پایداری انقلاب اسلامی در ایران هماهنگ حتی پایداری این جنبش

های ناسیونالیست و سکولار موجود در منطقه دیر یا زود کم رنگ گردیده و از میان بوده است. بطوری که قالب جنبش
مذهبی با برخوداری از حمایت توده های مردمی از تداوم زمانی بیشتری  –سیاسی  هایرفته اند. در حالیکه این جنبش

های منطقه از آموزه های برخودار بوده اند و این روند نافی الگوی جابجایی نظریه پخش در خصوص تأثیرپذیری جنبش
اندیشه های انقلاب اسلامی در منطقه توان اظهار نمود که نفوذ جغرافیایی میباشد. بنابراین بطور یقین میانقلاب اسلامی 

 سرایتی الگوی پخش انطباق دارد.  -خاورمیانه تنها با نوع انبساطی 
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